
TOREK, 27. oktobra 2009

vs
eb

in
a

85

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

.

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

.

Deponijo bodo širili
Deponija Mala Mežakla naj bi v pri-
hodnje sprejemala odpadke polovice
prebivalstva Gorenjske. Da bo lahko
postala regijska deponija, bo potreb-
na prilagoditev. Idejni projekt je izde-
lan, občine pa računajo na evropski
denar.
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AKTUALNO VREME

jutri: precej jasno
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Sporni asfalt v Vrbi
Občina Žirovnica je asfaltirala maka-
damsko parkirišče v bližini Prešerno-
ve hiše v Vrbi, kar je razjezilo kranjski
zavod za varstvo kulturne dediščine.
Po njihovem mnenju je asfaltno par-
kirišče velika črna površina sredi ze-
lenja.
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GORENJSKA

V Zvezdi ni dela, 
kmalu stavka
Čeprav so delavci tekstilnega podjet-
ja Zvezda doslej skoraj redno dobiva-
li plačo, bodo zaradi neizplačane
septembrske plače čez nekaj dni za-
čeli stavkati. Delavce je strah prihod-
nosti, že zdaj jih je od 67 približno
polovica na čakanju.

16

S stropa učilnice 
odpadel omet
V Podružnični šoli Goriče je v četrtek
v času popoldanskega varstva v eni
od učilnic s stropa odpadel del ome-
ta in oplazil učenko. Omet naj bi od-
padel zaradi vibracij in neustrezne
izvedbe veznega sloja med ometom
in konstrukcijo. 

Danes, v sredo in četrtek bo 
precej jasno, ponekod po
nižinah bo predvsem zjutraj 
in dopoldne megla in nizka
oblačnost.

24

ZADNJA

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

Kranj - "Glavno sporočilo dr-
žavljanom je, da so storilci že
prijeti," je včeraj poudaril
Aleksander Jevšek, direktor
uprave kriminalistične poli-
cije na Generalni policijski
upravi. Policisti so namreč še
isti dan pridržali štiri osebe,
domnevno vpletene v nedelj-
ski bombni napad pred hote-
lom Creina v Kranju. Prijeli
so jih v obsežni policijski ak-
ciji na območju Policijske
uprave Metlike, ko so name-
ravali z avtomobilom zbežati
na Hrvaško. Glavni osumlje-
nec je 21-letnik iz Gorenjske

(po naših podatkih gre za
Damirja M. iz Kranja), poleg
njega pa so policisti pridržali
še tri osebe s Primorske, sta-
re 20, 25 in 39 let. Vsi so sta-
ri znanci policije, 21- in 25-
letnik tudi že pravnomočno
obsojena za različna dejanja.
Zaradi zadnjega dejanja so
osumljeni storitve kaznivih
dejanj poskusa uboja, pov-
zročitve splošne nevarnosti
ter nedovoljene proizvodnje
orožja ali eksploziva in pro-
meta z njima. 

Kranjčane je v nedeljo oko-
li 5. ure zjutraj že drugič v
petih mesecih zbudila
bombna eksplozija. Prvič je

ročna bomba eksplodirala
15. maja okoli ene zjutraj
pred policijsko stavbo v Kra-
nju, domnevnima storilce-
ma 21-letnemu Stanku Ra-
dojeviću in 19-letnemu Deja-
nu Saviću iz Kranja, ki so ju
kranjski kriminalisti prijeli v
dveh dneh, pa že sodijo na
kranjskem okrožnem sodi-
šču, kjer sta obdolžena pov-
zročitve splošne nevarnosti
ter nedovoljene proizvodnje
orožja in prometa z njim.
Tokrat so ročno bombo tipa
M-75 odvrgli pred vhodom v
nočni klub Million Club Pri-
ve v hotelu Creina.

Bombo vrgel po sporu zaradi dekleta
Slovenski policisti so v manj kot 24 urah prijeli štiri osumljence za 
nedeljski bombni napad pred hotelom Creina v Kranju.

V eksploziji bombe v nedeljo pred hotelom Creina v Kranju je bilo ranjenih osem oseb,
poškodovanih je bilo sedem avtomobilov, dva avtobusa in stekla na hotelski stavbi. �8. stran

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana - Prva pošiljka ce-
piva proti novi gripi je v Slo-
veniji in ponekod se bo že
danes začelo cepljenje za
zdravstvene delavce, prihod-
nji teden pa se bodo lahko
cepili tudi prebivalci, so vče-
raj povedali na ministrstvu
za zdravje. Prednost pri cep-
ljenju bodo imeli kronični
bolniki, pravi Alenka Kraig-
her z Inštituta za varovanje
zdravja in ob tem opozarja,
da je virus nove gripe že za-

čel intenzivneje krožiti po
svetu kot doslej, kar je neko-
liko drugače od običajnega
obnašanja virusa sezonske
gripe. Proti pandemski gripi
se bo mogoče cepiti v pose-
bej organiziranih cepilnih
centrih, ki jih je po vsej Slo-
veniji 64 in bodo začeli pre-
bivalstvo cepiti z 2. novem-
brom. Za cepivo proti novi
gripi proizvajalca GSK, ki ga
je nabavila Slovenija, je po
novem za zdrave ljudi pri-
poročeno cepljenje le z eno
dozo. 

Cepljenje v cepilnih centrih 

Mateja Rant

Gorje - "Po manj kot treh le-
tih, odkar smo se odločili za
samostojno občino, smo pri-
ča obnovljeni cesti skozi
Gorje, ob kateri so urejeni
tudi pločniki. Prej je ta del
veljal za enega najnevarnej-
ših odsekov v Gorjah," je bil
ob odprtju obnovljene ceste
zadovoljen župan Peter Tor-
kar. Obnova je bila po njego-
vih besedah vredna okrog
dva milijona evrov, kar so iz-
peljali, se je še pohvalil, brez
centa posojila. 

Za naložbo jim je namreč
uspelo pridobiti tudi dobrih
650 tisoč evrov evropskih
sredstev, direkcija za ceste
pa je prispevala skoraj se-
demsto tisoč evrov. V okvi-

ru obnove so zgradili še me-
teorno in fekalno kanaliza-
cijo ter vodovod. Uredili so
tudi javno razsvetljavo ter
napeljali elektro in komuni-
kacijske vode. "V sklopu
projekta smo obenem pre-
plastili še 1,5 kilometra ma-
kadamskih cest," je dodal
Torkar. Cesta je po novem
bolj varna tudi za pešce in
kolesarje. Pri obnovi, je ob
tem poudaril vodja projekta
z direkcije za ceste Jure Pe-
janovič, je bila gonilna sila
občina. "Mi pa smo jim sle-
dili s sredstvi in znanjem,"
je pojasnil in dodal, da se iz
Gorij še ne poslavljajo. Ča-
kajo jih še nedokončane ce-
ste v Spodnjih Gorjah, na-
daljujejo pa tudi obnovo ce-
ste proti Pokljuki.

Po novi cesti skozi Gorje
V Krnici so v soboto slovesno odprli 1,4 kilometra dolg obnovljen odsek regionalne ceste skozi Gorje.

V Krnici so v soboto odprli prenovljeno cesto skozi Gorje.
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Mateja Rant

Domžale - V okviru priprav
na letošnji kongres NSi je
stranka pripravila predkon-
gresno regijsko turnejo, na
kateri bodo lokalni odbori
skupaj z vodstvom stranke
razpravljali o pripravah na
kongres, aktualnih družbe-
nih in političnih temah, go-
spodarski krizi, prihajajočih
lokalnih volitvah in prihod-
nosti krščanske demokracije
v Sloveniji. "Namen regijske
turneje je krepitev Nove Slo-
venije kot edine prave kr-
ščansko demokratske stran-
ke v Sloveniji, ki jo Slovenija
ta trenutek nujno potrebuje,"

so ob tem poudarili v NSi.
V okviru regijske turneje, je
razložila predsednica NSi
Ljudmila Novak, želijo čla-
nom v posameznih regijah
predstaviti novi statut in pro-
gram stranke, ki ju bodo
sprejemali na kongresu ko-
nec novembra. Obenem so ti
posveti namenjeni pripra-
vam na lokalne volitve pri-
hodnje leto, ki so po njenem
izvrstna priložnost za stran-
ko. "Pričakujemo dober re-
zultat, ki bo upravičil doseda-
nje delo. Priprave na lokalne
volitve so v polnem teku in
tudi regijski in občinski od-
bori se zavedajo pomena voli-
tev." Ponekod, je pojasnila,

imajo že pripravljene liste
kandidatov za občinske svet-
nike, znana pa so že tudi
imena nekaterih županskih
kandidatov. Na posvetu v
Domžalah so obenem ocenili
delo vlade, s katerim niso za-
dovoljni. "Ukrepi pri prema-
govanju krize so prepočasni,
premalo učinkoviti in prema-
lo strateško naravnani oziro-
ma povezani med seboj, da bi
lahko dosegli boljše rezulta-
te," je prepričana Ljudmila
Novak. Vlada po njenem tudi
prevečkrat predlaga ukrepe,
ki sprožijo ideološke boje. "S
tem želi pozornost s konkret-
nih problemov preusmeriti
na ideološke teme." Tak je po

njenem recimo novi družin-
ski zakonik, pri katerem se v
NSi ne strinjajo z redefinicijo
pojma družine. Obenem jih
skrbi pretirano zadolževanje
države, s čimer bomo po nje-
nem preveč obremenili pri-
hodnje generacije. "Izrazili
pa smo tudi skepso do nove-
ga ministra za lokalno politi-
ko in regionalni razvoj, saj
ima premalo izkušenj na po-
dročju lokalne samouprave
in črpanja evropskih sred-
stev. Ne strinjamo se tudi z
njegovo trditvijo, da je treba
ukiniti male občine, saj so
prav te gibalo enakomernej-
šega razvoja Slovenije," je
končala Ljudmila Novak.

S turnejo do močnejše stranke
Člani stranke NSi so se minuli četrtek zbrali na drugem predkongresnem regijskem posvetu v Domžalah.

Mateja Rant

Kranj - Članice ženskega od-
bora SDS Kranj so minulo
soboto na stojnici sredi me-
sta zbirale podpise, da bi mi-
nistrstvo za zdravje zagotovi-
lo brezplačno cepljenje otrok
proti rotavirusom. "V dobri
uri in pol nam je uspelo
zbrati 75 podpisov, po vsej
Sloveniji pa jih bomo zbirali
še do sredine novembra. Že-
limo namreč, da bi država
mladim staršem omogočila
možnost brezplačnega cep-
ljenja njihovih otrok, saj za
mnoge to predstavlja precej-

šen strošek, ki ga sploh v
času krize ne zmorejo. Obe-
nem nas zdravljenje v bolniš-
nici stane precej več kot
samo cepivo," je pojasnila
predsednica ženskega odbo-
ra SDS Kranj Saša Kristan.
Tako so že začele uresničeva-
ti program dela, ki so si ga
zastavile na volilni konferen-
ci minuli ponedeljek, ko so
dobile novo vodstvo odbora.
Saša Kristan je prevzela vo-
denje odbora, v izvršilni od-
bor pa so bile izvoljene še
Tatjana Trilar, Tjaša Gruden,
Nataša Jenkole, Andreja Tri-
lar in Azemina Cinac. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Zvesti Gorenjskemu glasu
Jolando Grce sem obiskala v Radovljici, kjer živi v Bevkovi uli-
ci. Jolanda je gospa, polna energije. Rada kvačka, izdeluje
makrameje, bere in rešuje križanke. Pri tem si pomaga s kupi
ugankarskih slovarjev. Čeprav jo že celo življenje spremlja
smola pri zdravju, ostaja polna hudomušnih domislic. Ko je
bila stara komaj tri mesece, jo je mama odpeljala k zdravniku

zaradi divjega mesa, ki ji je raslo nad očesom. Ker so jo, takrat
še v Zagrebu, zdravili na očesni kliniki namesto na derma-
tološki, so ji za vedno uničili vid na eno oko. Ko je bil sin v
drugem letniku gimnazije, je leto in pol preživela na derma-
tološki kliniki v Ljubljani, ker je zbolela za kožnim rakom.
"Tablete sem jedla kot kruh," pove, "v enem dnevu sem jih
zaužila tudi osemnajst." Zaradi tega je dobila rano na dvana-
jsterniku in od takrat cvrtja ni pokusila. Operiran je imela tudi
kolk, potem ko je kar sedem let čakala na operacijo, da brez
obližev z morfijem ni več zdržala. Da je mera polna, je imela
še kompliciran zlom roke, zdaj pa ji na stopalih izraščajo
kosti. Zaposlena je bila v Almiri in v železarni v likvidaturi. Ko
so šli na sindikalni izlet na Rab, je spoznala moža. Trenutno
ga ni doma, ker preživlja dva meseca v domači hiši na Rabu,
kjer med drugim obira oljke. Ker je imela srečo pri križanki, se
bosta prihodnji mesec z možem nagradno odpravila v
Bruselj, kjer si bosta ogledala parlament. D. K.
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Avtokarto prejme MARIJA LAHARMAN iz Boh. Bistrice.
Mateja Rant

Žiri - "Zgodovine se pač ne
more pisati črno-belo in po-
enostavljeno, kot to nakazuje
resolucija Evropskega parla-
menta o evropski zavesti in
totalitarizmu, ki ne upošteva
specifičnih zgodovinskih
okoliščin v posameznih dr-
žavah takratne Evrope med
drugo svetovno vojno in po
njej," je na spominskem sre-
čanju ob obletnici osvobodit-
ve Žirov in ustanovitve prve-
ga narodnoosvobodilnega
odbora na Gorenjskem po-
udaril poslanec Samo Bevk.

Žal so nekateri, je nadalje-
val, tudi ta dokument zlora-
bili za prevrednotenje in za-
megljevanje zgodovinskih

dejstev. Nekatere politične
stranke, je poudaril, to reso-
lucijo zlorabljajo za obračun
z zgodovino ter pod pretvezo
izenačevanja fašizma, naciz-
ma in komunizma opraviču-
jejo sodelovanje domačih iz-
dajalcev z okupatorjem kot
upor proti revolucionarne-
mu prevzemu oblasti že
med NOB in zlasti po njem.
"Toda slovenski kolaboranti
so s tem, ko so se pridružili
fašizmu in nacizmu ter po-
stali hlapci okupatorjev, na-
redili usodno zgodovinsko
napako, ki jo nobena resolu-
cija ne v Evropskem parla-
mentu ne v slovenskem dr-
žavnem zboru ne more več
popraviti," je prepričan
Bevk.

Zgodovine ni možno 
poenostavljati
Tako je poudaril poslanec Samo Bevk, slavnostni govornik na spominskem
srečanju ob obletnici osvoboditve Žirov na Ledinicah.

Ljubljana

Odkritje kipa 
Staneta Kavčiča

V parku med zgradbama dr-
žavnega zbora in Narodne-
ga muzeja Slovenije na Trgu
narodnih herojev bodo da-
nes ob 16. uri odkrili doprs-
ni kip Staneta Kavčiča, pred-
sednika izvršnega sveta re-
publike Slovenije v obdobju
od 1967 do 1972. Kip je delo
akademskega kiparja Meto-
da Frlica iz Poljanske doline.
Slavnostni govornik ob od-
kritju kipa bo predsednik
vlade Borut Pahor. M. R.

Ljubljana

Proslava ob dnevu 
reformacije

V Linhartovi dvorani Can-
karjevega doma bodo v pet-
ek, 30. oktobra, ob 20. uri
pripravili državno proslavo
ob dnevu reformacije. Go-
vornik na slovesnosti bo
predsednik državnega zbora
Pavel Gantar. M. R.

Mateja Rant

Kranj - "Ali bo Gorenjska
morala pasti čisto na dno,
tako kot je zdaj Pomurje, da
se bo država vendarle zgani-
la," se sprašujejo v regional-
nem odboru SLS Gorenjska,
ob čemer navajajo zadnje po-
datke, da se Gorenjska bliža
dnu lestvice razvitosti regij
oziroma pokrajin v Sloveniji.
"Kljub opozorilom vlada ne
ukrepa, celo nasprotno,
kaže, da je od Gorenjske
dvignila roke," je prepričan
Marjan Babič.

Poudaril je, da je Gorenj-
ska v času prejšnje vlade do-
bila ključne razvojne pozicije
v operativnem programu
okoljske in prometne infra-
strukture za obdobje od leta
2007 do 2013. "Gorenjska je
v tem programu zastopana s
pomembnimi projekti na po-
dročju preskrbe s pitno vodo,
odvajanjem in čiščenjem od-

padnih voda ter področjem
ravnanja s komunalnimi od-
padki. Natanko pred enim le-
tom so se župani s predstav-
niki pristojnih ministrstev
na skupnem sestanku v Na-
klem dogovorili o vseh po-
drobnostih v zvezi z izvedbo
projektov. Žal ugotavljamo,
da smo v enem letu nove vla-
de na začetku zgodbe in da
vladajoča koalicija nima ne
znanja ne posluha za nujne
investicije, ki so namenjene
vsem občanom Gorenjske,"
ob tem z obžalovanjem ugo-
tavlja Marjan Babič. Gorenj-
skih projektov namreč ni na
seznamu prednostnih pro-
jektov v proračunskem obdo-
bju 2010 in 2011. Zato se še
sprašuje, kdaj bo gorenjska
politika vendarle stopila sku-
paj, ne glede na strankarsko
ali ideološko pripadnost, in
se zavzela za interese regije,
in ne zgolj za ozke strankar-
ske interese.

Vlada dvignila roke 
z Gorenjske
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Slavnostni govornik na 
Ledinicah je bil poslanec
Samo Bevk. 

Za brezplačno cepljenje proti rotavirusom

KRATKE NOVICE
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Urša Peternel

Jesenice - Pred kratkim so
izdelali idejni projekt o prila-
goditvi odlagališča odpadkov
Mala Mežakla, na osnovni
katerega bodo zagotovili
prost deponijski prostor za
regijsko deponijo. Deponija
Mala Mežakla je namreč

uvrščena v državni operativ-
ni program in naj bi v pri-
hodnje sprejemala odpadke
polovice prebivalstva Go-
renjske. Pokrivala naj bi ob-
čine iz upravnih enot Jeseni-
ce, Radovljica in Škofja Loka.
Po idejnem projektu naj bi
na deponiji uredili dodatno
odlagalno polje, zgradili obo-
dni nasip, nov vhodni plato s
pripadajočimi objekti, dovoz
do novega odlagalnega polja

pa tudi novo dostopno cesto
do deponije. Pri tem občine
Jesenice, Kranjska Gora in
Žirovnica, ki so solastnice
deponije, računajo pred-
vsem na evropski denar. Po-
leg tega naj bi na deponiji
začeli energetsko izkoriščati
deponijski plin ter začeli
graditi sortirnico. To naj bi
postavili zunaj deponije, na
zemljišču, ki bo v lasti Obči-
ne Jesenice, ta pa bo podeli-
la stavbno pravico izbrane-
mu investitorju. Za iskanje
zunanjega vlagatelja so se

na Občini Jesenice odločili
zato, ker država ne sofinan-
cira gradnje sortirnic in jih
občine morajo zagotoviti
same, je na zadnji seji jese-
niškega občinskega sveta
povedal Marko Markelj, di-
rektor Komunalne direkcije
na Občini Jesenice. Občin-
ski svetniki so se seznanili z
načrti, ob tem pa so se usta-
vili zlasti ob podatku, da je
od treh občin solastnic
kranjskogorska občina vrsto
let dovažala večji odstotek
odpadkov, kot znaša delež

njenega solastništva. Zato
so nekateri svetniki menili,
da bi Kranjski Gori morali
delež odpadkov, ki presega
lastniški delež, zaračunati
po tržni ceni. Po nekaterih
izračunih naj bi se v nekaj
letih nabralo skoraj za mili-
jon evrov razlike. Marko
Markelj je ob tem opozoril,
da količina pripeljanih od-
padkov ni določena z odstot-
kom lastništva deponije, po-
leg tega pa se količine kranj-
skogorskih odpadkov v za-
dnjih dveh letih znižujejo.

Deponijo bodo širili
Če Mala Mežakla želi postati regijska deponija, bo potrebna prilagoditev. Idejni projekt je izdelan, 
občine računajo na evropski denar.

ODGOVORNA UREDNICA 
Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE
Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir

UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI: 

Boštjan Bogataj, Alenka Brun, Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič,
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Mateja Rant

Škofja Loka - Občinski svet-
niki so na zadnji seji kljub
pobudam nekaterih svetni-
kov, da se pred odločanjem
na zboru krajanov o tem po-
svetujejo z neposredno pri-
zadetimi občani, potrdili po-
tek trase severne obvoznice.
Predvidena cesta, so ob tem
poudarili v občinski upravi,
predstavlja rešitev promet-
nih zagat v smeri Selške doli-
ne in hkrati smiselno nave-
zavo na poljansko obvoznico.

Nova obvozna cesta, je po-
udarila vodja oddelka za
okolje in prostor Mateja
Hafner Dolenc, bo mestno
središče razbremenila tran-
zitnega, deloma pa tudi lo-
kalnega prometa. "Skozi
mestno središče se vsak dan
pelje prek dvajset tisoč vozil,
kar je že skoraj pogoj za šti-
ripasovnico," je opozorila.
Potek severne obvoznice je
po njenih besedah umeščen
v veljaven prostorski plan
občine, ki ga je že v prejš-
njem mandatu sprejel ob-

činski svet. Ob tem so upoš-
tevali vse z zakonom predpi-
sane postopke, vključno z
javno razgrnitvijo in sezna-
njanjem javnosti. "Opravili
smo že tudi pogovore z last-
niki zemljišč najbliže ob tra-
si in nihče med njimi ne na-
sprotuje gradnji." Dodala je
še, da bodo zaradi gradnje
morali porušiti zgolj eno
hišo, vse kmetije pa bodo
lahko ohranile svojo dejav-
nost. Občani bodo znova do-
bili možnost podati svoje
pripombe, je ob tem pouda-

ril župan Igor Draksler, pri
postopkih, ki bodo še sledili
umeščanju trase severne ob-
voznice v prostor. Za potek
trase so sicer v podjetju PNG
Projekt nizke gradnje pri-
pravili pet variant, za naj-
ustreznejšo pa se je izkazala
trasa, ki poteka najbližje
Kamnitniku. S to obvoznico,
je še dodal Draksler, bodo
razbremenili predvsem Ki-
dričevo cesto, ki je s 24 tisoč
vozili na dan po njegovih be-
sedah največji prometni gor-
dijski vozel v Škofji Loki.

Potrdili traso severne obvoznice
Študije so pokazale, da je severno obvozno cesto najustrezneje speljati mimo Kamnitnika.

Stojan Saje

Ljubljana - Letos mineva tri-
deset let od prvega slovenske-
ga vzpona na Mount Everest.
Ta mejnik sta 13. maja 1979
postavila Kranjčana Andrej
Štremfelj in Nejc Zaplotnik,
ki sta začrtala novo smer po

najzahtevnejšem zahodnem
grebenu na 8848 metrov vi-
soki vrh. Dva dni zatem so tja
priplezali še Stane Belak -
Šrauf, Hrvat Stipe Božić in
Nepalec Ang Phu. Devet alpi-
nistov iz te odprave se je spo-
mladi vrnilo pod najvišjo
goro sveta, kjer sta Stipe Bo-

žić in Viki Grošelj posnela
del gradiva za dokumentarni
film Mount Everest. Film, ki
predstavlja tri desetletja alpi-
nističnih soočanj s to goro, so
prvič prikazali 20. oktobra v
dvorani Slovenske kinoteke v
Ljubljani. Tam je Viki Gro-
šelj predstavil svojo novo

knjigo Everest - sanje in res-
ničnost. Srečanja se je udele-
žila večina članov odprave na
Everest, ki jo je vodil Tone
Škarja. Njim sta se pridružili
tudi ženi pokojnega Zaplot-
nika in Belaka, Mojca Jam-
nik Zaplotnik in Jožefa Be-
lak. Vse je nagovoril predsed-
nik PZS Franc Ekar, ki je po-
vabil k ogledu filma 3. no-
vembra ob 21. uri na 1. pro-
gramu TV Slovenija.

Everest v filmu in knjigi

Deponija na Mali Mežakli

Cveto Zaplotnik

Kranj - Velika bančna "poro-
ka" v Sloveniji je vse bližja.
Nadzorni svet Abanke Vipa
se je na četrtkovi seji seznanil
s preliminarnim poročilom o
oceni vrednosti Abanke in
Gorenjske banke na dan 30.
junij 2009 z izračunom me-
njalnega razmerja, ki ga je
pripravila družba Deloitte sve-
tovanje, ter z dokumentom
združitve bank, ki sta ga pri-
pravili upravi Abanke in Go-
renjske banke. Kot je razvid-
no iz preliminarnega poroči-
la, je bil celoten lastniški kapi-
tal Abanke na zadnji junijski
dan ocenjen na srednjo vred-
nost 390 milijonov evrov oz. v
razponu od 370 do 410 mili-
jonov evrov, to pomeni sred-
njo vrednost delnice 54,2 evra
oz. v razponu od 51,5 do 57 ev-

rov. In kolikšna je ocenjena
vrednost Gorenjske banke?
Iz sporočila, ki ga je Abanka
objavila po seji nadzornega
sveta, to ni razvidno, neurad-
no pa naj bi bila Gorenjska
banka ocenjena na približno
enako vrednost kot Abanka.
Po kapitalu sta namreč banki
dokaj izenačeni, po bilančni
vsoti pa je Gorenjska banka
približno za polovico manjša
od Abanke. Nadzorni svet
Abanke je soglašal z nadalje-
vanjem postopkov za združi-
tev obeh bank, postopki pa se
bodo nadaljevali tako, da bo
revizijska komisija nadzorne-
ga sveta zaradi pomislekov
glede vrednotenja obeh bank
in menjalnega razmerja pro-
učila nekatera dejstva ter o
tem poročala nadzornemu
svetu in mu predlagala na-
daljnje odločitve. 

Nov korak 
k združitvi bank
Nadzorni svet Abanke je na četrtkovi seji 
soglašal z nadaljevanjem postopkov za združitev
Gorenjske banke in Abanke Vipa.

Gorenjska banka in Abanka Vipa v letu 2008

Kazalnik Abanka Vipa Gorenjska 
banka

Bilančna vsota (v tisoč EUR) 3.823.336 1.825.832
Celotni kapital (v tisoč EUR) 339.458 355.622
Neto dobiček (v tisoč EUR) 22.233 42.530
Donos na kapital po obdavčitvi (v %) 6,30 11,85
Delež oper. stroškov 
v povpr. aktivi (v %) 1,53 1,46
Kapitalska ustreznost (v %) 12,60 15,58
Tržni delež v % bilančne vsote 8,0 3,8
Število zaposlenih 878 411

Na Malo Mežaklo trenut-
no dovažajo odpadke iz
občin Jesenice, Žirovnica,
Kranjska Gora, Radovlji-
ca, Bohinj, Škofja Loka in
Železniki. Poleg tega za-
časno dovažajo tudi od-
padke iz občin Kranj, Na-
klo, Preddvor, Jezersko,
Šenčur in Cerklje.
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DACIA LOGAN VAN AMBIANCE 1.6 PACK PLUS ŽE OD 7.600 €* 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: 5,3-7,9 l/100 km. Emisija CO2: 140-192 g/km. * Cena in 5 let garancije (ali 100.000 km) veljata 
ob nakupu z Dacia financiranjem za vozila na zalogi. Garancija 
velja do izpolnitve prvega od navedenih pogojev. Slika je simbolna. 
Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Ana Hartman

Vrba - Zavod za varstvo kul-
turne dediščine Kranj je In-
špektoratu RS za kulturo pri-
javil Občino Žirovnica, saj je
brez pridobitve kulturno-
varstvenih pogojev in soglas-
ja asfaltirala makadamsko
parkirišče pod Prešernovo
hišo v Vrbi. Žirovniški župan
Leopold Pogačar je pojasnil,
da nikakor niso želeli ignori-
rati zavoda, pač pa so menili,
da njegovega soglasja ne po-
trebujejo, saj so parkirišče
obnavljali in tako niso potre-
bovali niti gradbenega dovo-
ljenja. Slednje pa še ne po-
meni, da ni treba pridobiti
kulturno-varstvenega soglas-
ja, še zlasti, če gre za območ-
ja kulturne dediščine, odgo-
varja Miloš Ekar, vodja kranj-
ske enote zavoda za varstvo
kulturne dediščine: "Gre za
območje naselbinske dediš-
čine Vrba na Gorenjskem -
vas, vpisano v register kultur-
ne dediščine pri ministrstvu
za kulturo, ki je predlagano
tudi za spomenik državnega
pomena. V prostorskih aktih
piše, kako je treba ukrepati v
takih primerih. Za prvotno
ureditev parkirišča so bili iz-
dani kulturno-varstveni po-
goji. Občina bi se lahko drža-
la tudi teh in se pred pose-

gom posvetovala še z našim
konservatorjem." 

Ekar je prepričan, da je
občina z asfaltiranjem par-
kirišča naredila škodo:
"Gre za veliko črno površi-
no sredi zelenja. Parkirišča
ne bi smeli urejati z nasilno
rešitvijo, morali bi ga uredi-
ti tako, kot je bilo doslej, to-
rej s plastičnimi rešetkami
ali pa na primer z betonski-
mi tlakovci, ki omogočajo
zazelenitev." A vnovična
ureditev parkirišča s pla-
stičnimi rešetkami, tako
župan Pogačar, ne bi bila
dobra rešitev, saj je plastika

enkrat že popokala pod
težo avtobusov, enako pa bi
se po njegovem mnenju
zgodilo tudi s tlakovci: "V
Vrbo se na leto pripelje 24
tisoč obiskovalcev, tu se
zvrsti na stotine avtobu-
sov." Ob tem dodaja še, da
se mu asfalt ne zdi tako
sporen, saj ne nazadnje as-
faltirana cesta vodi tik ob
Prešernovi hiši, poleg tega
pa so za parkirišče pri Cest-
nem podjetju Kranj naroči-
li poseben asfalt, ki z obra-
bo pridobiva zeleno barvo.
"Želeli smo samo urediti
dotrajano parkirišče, plasti-

ka je bila zdrobljena in je
razpadala, bilo je blatno, za-
radi česar sem poslušal
očitke ljudi ...," je še dejal
Pogačar in dodal, da se
bodo odslej pred vsakim to-
vrstnim posegom posveto-
vali z zavodom. 

Z inšpektorata RS za oko-
lje so nam odgovorili, da o
prijavi še niso odločali, Ekar
pa je razložil, da bi v tem pri-
meru lahko inšpektorat za-
hteval tudi povrnitev v prvot-
no stanje ali popravek nasta-
le škode v skladu s prvotno
izdanimi kulturno-varstveni-
mi pogoji. 

Sporni asfalt v Vrbi
Občina Žirovnica je asfaltirala makadamsko parkirišče pod Prešernovo hišo v Vrbi, 
kar je razjezilo kranjski zavod za varstvo kulturne dediščine.

Stojan Saje

Podbrezje - Predlani je pred
okroglim jubilejem zbra-
nim zaupala, da ji je cigan-
ka prerokovala vsaj sto let
življenja. Ta napoved se
uresničuje, saj je Terezija
Aljančič najstarejša v Pod-
brezjah in občini Naklo.
Prejšnji teden, 22. oktobra,
je dopolnila že 102 leti. Na-
slednji popoldan so ji prišli
čestitat za častitljiv praznik
podžupan Občine Naklo
Ivan Meglič z ženo Marijo,
predsednik Društva upoko-
jencev Naklo Marjan Gradi-
šar ter domačinki Marica
Markič in Barbara Pogač-
nik. Bila je vesela njihovega
obiska, a se tokrat ni pri-
družila pogostitvi ob mizi.
Zato sta ji nečak Stane in
njegova žena Veronika pri-
nesla kozarec z vinom kar k
postelji. Zdravica ob taki
priložnosti pač ne sme iz-
ostati! Sicer pa je Rezka, kot
jo kličejo domačini, vedno
živela skromno.

V mali hiši s številko Pod-
tabor 17, po domače se je re-
klo pr' Falent', so se očetu
Andreju in mami Tereziji
rodili štirje fantje in štiri de-
kleta. Rezka je bila predza-

dnja med njimi. Zgodaj je
odšla za deklo k župniku
Škerbcu v Tržič. Tam je de-
lala tudi v Perkovi gostilni.
Pozneje je vodila gostilno
pri Peharcu v domači vasi in
se zaposlila v kranjski gostil-
ni Beksl. Zaradi mamine
bolezni se je vrnila domov
in skrbela zanjo do smrti
leta 1942. Leta 1954 je umrl
še oče, ki je že prej bolehal.
Kmetijo je z bratom Jane-
zom vodila Rezka, ki je skr-
bela tudi za invalidnega bra-
ta Lojzka. Pred 35 leti je osta-
la sama. Zato se je k njej pri-
selil nečak Stane. Njegovo
družino je sprejela za svojo,
posebej danes 14-letno Špe-
lo. Rezka je vedno imela
rada otroke. Ker ni imela
svojih, je varovala druge. Pa
kuhala in pekla je za razna
slavja, dokler je to zmogla.

"Sama se nisem omožila,
ker sem se tako zaobljubila
Bogu in Mariji," je pred leti
povedala in dodala: "Med
ljudmi je premalo ljubezni
in spoštovanja. Bolje je po-
trpeti, kot pa se prepirati."
Da z dobro voljo človek vse
premaga, tudi tegobe v sta-
rosti, je še danes prepričana
102-letna krajanka Pod-
brezij.

Najstarejša v vasi 
in občini
Terezija Aljančič iz Podbrezij je praznovala 
102. rojstni dan. Voščili so ji upokojenci in nakelski
podžupan Ivan Meglič.

Rezka Aljančič je nazdravila za 102 leti; ob njej nečak 
Stane z Veroniko.

Asfaltno parkirišče je po mnenju Miloša Ekarja velika črna površina sredi zelenja. / Foto: Marjana Ahačič

Simon Šubic

Krvavec - Čeprav je Krvavec
sredi oktobra že pobelilo,
prvo smuko v novi sezoni
tako kot običajno načrtujejo
za konec novembra. "Na za-
sneževanje smo sicer že pri-
pravljeni, a po naših izkuš-
njah bomo zasneževati začeli
v začetku novembra, ko bodo
dolgotrajne nizke temperatu-
re," je dejal vodja prodaje v
RTC Krvavec Luka Vrančič.

Na krvavškem smučišču
tudi za novo smučarsko se-
zono pripravljajo novosti.
Potem ko jim je sredi lanske
sezone inšpektor zaprl dvo-
sedežnico Zvoh, bodo to do
začetka nove sezone temelji-
to obnovili. "Namestili bomo
nove sedeže in prižemke,
obnovili pa smo že vstopno
mesto na žičnico, kar bo
omogočilo varnejše vstopa-
nje in s tem nekoliko hitrej-
še obratovanje dvosedežnice

Zvoh," razlaga Vrančič. Ob-
nova dvosedežnice Zvoh je
stala 490 tisoč evrov. 

In še ena razveseljiva novi-
ca za ljubitelje Krvavca. Cene
smučarskih vozovnic za
odrasle bodo namreč v sezo-
ni 2009/10 ostale na ravni
lanske zime, medtem ko so
v RTC Krvavec cene otro-
ških, študentskih in senior-
skih (po novem nad 65 let)
smučarskih vozovnic celo
znižali. V ceniku je dodana

nova kategorija obiskovalcev
- mladi od 14. do 19. leta.
"Namesto dopoldanskih in
popoldanskih smo uvedli
dve-, tri-, štiri- in peturne
smučarske vozovnice, kar je
bolj pravično za tiste, ki pri-
dejo na smučanje malo kas-
neje," je razložil Vrančič. 

Smučarske vozovnice so
sicer trenutno v predprodaji
(do 15. novembra), cene pa so
znižane za dvajset odstotkov. 

Na Krvavcu zadnja leta ve-
liko pozornosti posvečajo
tudi poletni sezoni, ki se je
končala 11. oktobra. Letošnja
poletna sezona je bila pri-
merljiva z lansko, z nihalko
pa se je poleti na Krvavec po-
peljali okoli devet tisoč obis-
kovalcev.

Odslej udobneje na Zvoh
Na Krvavcu bodo do začetka smučarske sezone obnovili dvosedežnico Zvoh.

Jesenice

Dobili tudi multisenzorno sobo

Na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja Jesenice so v petek tudi
uradno predali namenu novo invalidsko dvigalo, interak-
tivne učilnice, multisenzorno sobo ter obnovljeno tehnično
učilnico. Obnova šole, v okviru katere so zamenjali tudi
okna, je stala več kot dvesto tisoč evrov. Denar so zagotovile
občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica ter donatorji.
Ravnatelj šole, v kateri se izobražujejo učenci s posebnimi
potrebami, Alen Kofol je dejal, da bodo vse novosti pripo-
mogle k še boljšemu učenju in večji motiviranosti učencev.
Prisrčne slovesnosti in dneva odprtih vrat šole sta se
udeležila tudi župana Jesenic Tomaž Tom Mencinger in
Žirovnice Leopold Pogačar. U. P. Z dvigalom se je simbolično prva pripeljala Neža Kodre. 
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DACIA LOGAN PICK-UP AMBIANCE 1.6 PACK 

PLUS ŽE OD 7.600 €* 

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: 5,3-8,1 l/100 km. Emisija CO2: 

140-192 g/km. * Cena in 5 let garancije (ali 100.000 km) veljata 

ob nakupu z Dacia financiranjem za vozila na zalogi. Garancija 

velja do izpolnitve prvega od navedenih pogojev. Slika je simbolna. 

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

Svet Centra za socialno delo Kranj, Koroška cesta 19,
4000 Kranj, preklicuje objavo razpisa prostega delovnega
mesta direktorja/ice Centra za socialno delo Kranj, 
ki je bil objavljen dne 17. 7. 2009, na strani štiri
v časopisu Gorenjski glas. 

Danica Zavrl Žlebir 

Jezersko - Vse naložbe v ob-
čini Jezersko so ocenjene
na 496 tisoč evrov, kar je
več kot polovica občinskega
proračuna. Tako so letos ob-
novili pokopališki zid pri
cerkvi sv. Andreja v Rav-
nem, asfaltirali cesto do
Šenkove domačije, prepla-
stili več javnih cest, obnovi-
li vhod v podružnično šolo
na Jezerskem, največja na-
ložba pa je bila v obnovo Lu-
stikovega mostu. Poleg tega
so kupili še zemljišče za
parkirne prostore in avto-
busno postajališče, prispe-
vali za nov gasilski avto, vlo-
žili v razgledno ploščad
Mali vrh, vsako leto pa jih
precej stanejo tudi prostor-
ski akti, letos so le za eno od
okoljskih poročil odšteli 16
tisoč evrov. Občina ima si-
cer okoli osemsto tisočakov
vreden proračun.

Lustikov most je bil zgra-
jen v šestdesetih letih, pred
13 leti pa z veliko prosto-
voljnega dela prvič obnov-

ljen, je ob odprtju povedal
župan Milan Kocjan. Sedaj
je bil že močno dotrajan,
zato so se letos poleti lotili
obnove in jo končali v dveh
mesecih. Za most, ki mu
pripisujejo velik pomen za
turizem in (predvsem
gozdno) gospodarstvo, je

del denarja za obnovo pri-
spevala tudi država. Na pri-
reditev, kjer so prisrčno na-
stopili otroci iz podružnič-
ne šole na Jezerskem, so
povabili vse izvajalce letoš-
njih del na Jezerskem,
most pa so poleg župana
slovesno odprli še direktor

Gradbinca Darko Vidako-
vič, 90-letna domačinska
Emilija Virnik in eden od
sosedov Franci Zadnikar iz
zaselka Sibirija. Domači
župnik Janez Ham pa je
most, ki bo še bolj trdno kot
poprej povezoval bregova
in ljudi, tudi blagoslovil.

Odprli obnovljen Lustikov most
Na Jezerskem so z odprtjem obnovljenega Lustikovega mostu končali vse letošnje naložbe.

S slovesnim odprtjem Lustikovega mostu so simbolno končali tudi vse ostale letošnje 
investicije v občini Jezersko. Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Zgornja Bela - "Razmere za
delo so zdaj res enkratne,
lahko rečem celo nadstan-
dardne. Marsikateri vrtec
se namreč ne more pohva-
liti, da ima vse te prostore -
pokrito teraso, igralnico in
telovadnico na razpolago v
vsakem trenutku," je bila
ob odprtju prenovljenih
prostorov vrtca Čriček, ki
letos praznuje 30-letnico
delovanja, zadovoljna vzgo-
jiteljica Mateja Mušič. Tako
so še obogatili dejavnost
doma, ki bo tudi v prihod-
nje ostal prostor druženja
vseh krajanov, je ob tem de-
jal predsednik krajevnega

odbora Bela Danilo Ekar.
V občini Preddvor so se te-
meljite obnove Doma kraja-
nov na Zgornji Beli lotili v
aprilu. Kot je poudaril žu-
pan Miran Zadnikar, je bila
naložba nepričakovana. Za
obnovo so se odločili na
podlagi sredstev, ki so jih
pridobili na razpisu minis-
trstva za kmetijstvo za ob-
novo in razvoj vasi v višini
120 tisoč evrov. Naložba, v
okviru katere so objekt do-
zidali, obnovili in mu tudi
spremenili namembnost,
je bila sicer vredna skoraj
370 tisoč evrov. V prvem
nadstropju so uredili več-
namensko dvorano, ki bo
namenjena seminarjem,

predavanjem, srečanjem,
raznim tečajem in rekreaci-
ji krajanov ter posebno

sobo za delovanje krajevne-
ga odbora in številnih dru-
štev. V pritličju pa je svoje
prostore dobil sodoben vr-
tec, ki ga ta čas obiskuje
dvajset otrok. V prihod-
njem letu bodo na prostoru
starega vrtca podrli tudi le-
seno barako in na tem me-
stu uredili zunanje igrišče
za vrtčevske otroke.

Ob jubileju v novih prostorih
Na Zgornji Beli so v petek odprli obnovljen Dom krajanov, v katerem je
svoje prostore dobil tudi vrtec Čriček.

Na Zgornji Beli so se v petek veselili prenovljenih prosto-
rov v Domu krajanov. / Foto: Gorazd Kavčič

Sveti Duh

Center za začetnike in izkušene plezalce

Ob domači hiši pri Svetem Duhu je Mitja Kovačič, ki je znan
kot športni zanesenjak, minuli petek uradno odprl nov ple-
zalni center. To je prvi tovrstni center v Sloveniji v zasebni
lasti, ki je zgrajen po vseh merilih in standardih, zahtevanih
za športne objekte. Kot je bilo slišati ob odprtju, je tudi naj-
boljši objekt za športno plezanje na umetni steni v Sloveni-
ji. Čeprav je iz okolice komajda opazen, saj ga je velik del v
tleh, sta v njem dve dvorani, v katerih sta nizka in visoka ple-
zalna stena (11 metrov) v skupni površini okoli štiristo kva-
dratnih metrov. Objekt, ki so ga zgradili po zamisli arhitekt-
ke Nataše Hladnik Oblak, je namenjen tako tistim, ki se s
športnim plezanjem že ukvarjajo, saj ga je že preizkusila
tudi naša reprezentanca v športnem plezanju, kot otrokom
in začetnikom, ki šele spoznavajo radosti plezanja. V. S.

Ob uradnem odprtju plezalnega centra je gostitelj Mitja
Kovačič gostom rad pokazal pomembno pridobitev.

Boštjan Bogataj

Škofja Loka - Obrtno nada-
ljevalno šolo so na pobudo
Franca Papa ustanovili leta
1889, z leti pa se je dopolnje-
vala in poudarek namenjala
kovinarstvu in lesarstvu.
"Pred leti so se mladi prvič
srečali s svojim delovnim
mestom šele po zaključku
šolanja. Danes se vračamo v
čas, ko mora vsak dijak v
času šolanja del praktičnega
usposabljanja opraviti pri de-
lodajalcu," je na slavnostni
akademiji povedal direktor
Martin Pivk. 

Na prehojeno pot v šol-
skem centru gledajo s pono-
som. V 120 letih so se zgodi-
le mnoge spremembe. Pa
vendar je nekaj tudi skupne-
ga - šolske klopi, kjer so se
srečevali mladi in učitelji, so-
delovali so njihovi starši in
mojstri. Tudi danes šola
mladim zagotavlja poklic, lo-
kalno gospodarstvo delo. "Z
dobrim izobraževanjem
mladi gradijo tudi svojo sa-
mozavest, samopodobo in
odgovornost. Vaša tradicija
to zagotavlja," je ob obletnici
povedala Jelka Drobne iz

centra za poklicno izobraže-
vanje, župan Igor Draksler
jim je želel, da bi skupaj raz-
vijali Škofjo Loko: "Zaslužite
si gradnjo medpodjetniško-
izobraževalnega centra in to
naj v Ljubljani ob odločanju
upoštevajo." 

Praznovanja ob visoki ob-
letnici poklicnega šolstva so
prejšnji teden zaznamovala
Škofjo Loko. Dijake so obis-
kali kolegi iz pobratenega
mesta Tabor, pripravili so
športne prireditve, se odpra-
vili na izlet, predstavili prilož-
nostno znamko in poštni žig,
razstavo kovinarstva in lesar-
stva ter vse skupaj začinili s
slavnostno akademijo. "Dela-
mo s polno paro, z učitelj-
skim zborom so zadovoljni
dijaki, z njihovim znanjem
gospodarstvo. Vsi na praznič-
ni teden prikazujemo, kaj
zmoremo in kaj lahko še na-
redimo. V prihodnosti si želi-
mo zgraditi tri milijone evrov
vreden projekt Medpodjet-
niško-izobraževalnega cen-
tra," je povedal direktor Pivk.
Slednji je skupaj s Tadejem
Gartnerjem, predsednikom
sveta šole, vsem nekdanjim
ravnateljem podelil plakete.

Mojstri so vedeli, 
zakaj šola
Šolski center Škofja Loka letos praznuje 120-
letnico ustanovitve obrtno nadaljevalne šole.

Dijaki so skozi skeče pripovedovali zgodovino poklicnega
šolstva na Loškem. / Foto: Gorazd Kavčič
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Radovljica - Odbojkarji UKO
Krope so v soboto zabeležili
že svojo četrto zmago in s
tem še naprej ostajajo najpri-
jetnejše presenečenje prve
moške lige. Po zmagi proti
Svit-Unimetalu s 3 : 2 smo
se pogovarjali s kapetanom
in hkrati trenerjem UKO
Krope Luko, Slabetom.

Osvojili ste novo zmago,
novi dve točki?

"Upali smo na vse tri. Svit
je naš konkurent za obsta-
nek v ligi oziroma za preboj
v sredino lestvice. Po prese-
nečenjih nam žal ne uspe
premagati ekip, ki bi jih mo-
rali, in izgubljamo točke,
tako kot danes. Ampak nič
zato, gremo naprej. V soboto
bo naš nasprotnik Krka in
seveda bomo morali spet za-
igrati na polno."

Kot novinec v ligi ste prema-
gali že dva favorita. Kako
vam to uspeva?

"Sam težko ocenjujem
kvaliteto treningov. Kot tre-
ner verjamem v tak način
dela. Očitno pa že delamo
kaj prav, saj lahko konkuri-
ramo tudi ekipam z vrha le-
stvice. Pripravljamo se na
vsakega nasprotnika pose-
bej, poizkušamo čim bolj ce-

lostno pristopiti k odbojki v
tej amaterski ekipi, skratka
fantom poizkušamo omogo-
čiti kar najboljši trening in
pripravo. Včasih je to dovolj,
včasih pa pač ne."

Kropa je daleč najmanjši
kraj, iz katerega prihajajo pr-
voligaške ekipe. Kako se to
čuti?

"Fantje v klubu smo lahko
samo veseli, da vsi, tako vod-
stvo kot navijači, stojijo za
nami. Smo redki, če ne edi-
ni, ki imamo navijače tudi na
gostovanjih, odlično so orga-
nizirani in res se čuti, da od-
bojkarska ekipa v tej majhni
Kropi veliko pomeni."

Padli so očitki, da v ekipi ni
več prav veliko domačih ig-
ralcev, pa vendar menda do-
bro delate tudi z mladimi?

"Danes so bili trije doma-
čini v prvi šesterici in tudi
drugi dobivajo priložnost na
tekmah. V vseh klubih naj bi
domači igralci tvorili jedro
ekipe in tudi v prihodnje
bomo poizkušali vključevati
čim več domačih igralcev.
Imamo tudi mlajšo ekipo, ki
nastopa v 3. DOL. Najboljše
igralce iz te ekipe že vključu-
jemo na naše treninge in za-
gotovo bodo v bodoče poma-
gali tudi v prvi ligi, seveda če
ekipa tu obstane."

Kakšen je vaš cilj?
"Naš cilj mora biti realen.

Smo novinci v ligi, imamo
veliko mladih fantov. Mora-
mo nadaljevati proti cilju,
torej proti sredini lestvice
in obstanku v ligi. Naj se s
četrtim mestom obreme-
njujejo drugi. Mi lahko
samo upamo, da bomo celo

sezono zdravi, da bomo
lahko normalno trenirali. V
premoru bomo z dodatni-
mi treningi poizkušali na-
rediti še en dodaten pre-
skok in upam, da nam bo
to uspelo, tako kot v lanski
sezoni. Igrali bomo po na-
ših najboljših močeh, po-
tem pa, kar bo, bo."

Kropa še naprej zmaguje
Odbojkarji UKO Kropa so po šestih krogih s štirimi zmagami najprijetnejše presenečenje 
prve moške lige. Na lestvici so trenutno na četrtem mestu.

Luka Slabe, trener in kapetan ekipe UKO Kropa

Maja Bertoncelj

Kranj - Pretekli konec tedna
je bilo na gorenjskih nogo-
metnih zelenicah najbolj za-
nimivo na derbiju 11. kroga 2.
slovenske nogometne lige.
Nogometaši Triglava Gorenj-
ske so gostili Muro 05. To je
bil derbi drugo- in tretjeuvr-
ščene ekipe z lestvice. Novo
pomembno zmago so dosegli
Triglavani (izid je bil 2 : 1, oba
zadetka pa je dosegel Dejan
Burgar) in se še utrdili na 2.
mestu. Pred njimi je le še Pri-
morje. Uspešni so bili tudi
nogometaši Garmina Šenčur-
ja, ki so v gosteh s 3 : 0 prema-
gali Aluminij (dvakrat je zadel
Bojan Đurič, enkrat pa Anže
Ovijač) in so na lestvici na 9.
mestu. Do konca jesenskega
dela v 2. ligi so še trije krogi. V
soboto bo Triglav Gorenjska
gostovala v Krškem, Garmin
Šenčur pa bo doma gostil vo-
dilno Primorje (začetek tek-
me ob 15. uri).

Kot zadnji bodo jesenski
del končali igralci v Prvi ligi.
Čaka jih še šest krogov. V 14.
so Domžalčani v gosteh z 2 :

1 premagali Mariborčane in
so šesti na lestvici. V 15. kro-
gu, ki bo odigran jutri, bodo
gostili Olimpijo. Začetek tek-
me bo ob 16. uri. V soboto so
tekme 11. kroga odigrali no-
gometaši v 3. SNL - Zahod.
Rezultati: Jadran Dekani :
Roltek Dob 0 : 0, Šobec Lesce
: Kranj 1 : 1, Tolmin : Krka 0 :
0, Adria : Sava Kranj 5 : 1,
Kamnik : AH Mas Tech 1 : 2,

Zagorje : Jezero Medvode 3 :
2 in Brda : Kalcer Vodoterm 1
: 0. Na lestvici vodi Adria. 

In kako se je končal 9. krog
v obeh gorenjskih ligah? V 1.
gorenjski ligi je Bled Hirter
doma z 2 : 1 presenetil Alpino
Žiri, rezultati preostalih tekem
pa so: Hrastje : Visoko 0 : 4,
Kondor : Kranjska Gora 2 : 1,
Velesovo : Bohinj 1 : 1, Niko Že-
lezniki : Mimovrste Jesenice 

0 : 2 in Naklo - Klub zmagoval-
cev : Polet 3 : 1. Na lestvici še na-
prej vodi Naklo - Klub zmago-
valcev. Do konca jesenskega
dela v 1. gorenjski ligi sta še dva
kroga, odmor pa po sobotnem
10. krogu že čaka nogometaše
v 2. gorenjski ligi. Rezultati 9.
kroga pa so: Čirče : Trboje 0 : 4,
DLN : Preddvor 2 : 3, Ločan :
Podbrezje 2 : 2 inBritof : Bitnje
5 : 1. Na lestvici vodijo Trboje. 

Gola Burgarja za novo zmago Triglava

Vratar in obrambni igralec Mure sta le nemočno opazovala, kako je Dejan Burgar dosegel
še svoj drugi zadetek na tekmi za pomembno zmago Triglava Gorenjske. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Ljubljana - "Danes sem do-
segel celo boljši čas kot pred
štirinajstimi leti, ko sem na
prvem Ljubljanskem mara-
tonu zmagal. Rezultati torej
niso razlog za odločitev, da
končujem udeležbo na naj-
večjih tekmovanjih, da je to
moj zadnji maraton, na kate-
rega sem se vrhunsko pri-
pravljal, razlog je drugje. Ma-
raton zahteva profesional-
nost, treninge dvakrat dnev-
no, kar pa ne bo več mogoče,
saj si bom moral najti zaposli-
tev in reden zaslužek," je bil v
nedeljo po svojem šestdese-
tem maratonu v karieri kot
vedno prijazen in zgovoren
Roman Kejžar. Ljubljanski
maraton v 14. izvedbi je prete-
kel v času 2:19:24, osvojil
skupno 12. mesto in naslov
državnega prvaka v marato-
nu. Drugi najhitrejši Slove-
nec, Anton Kosmač s Hota-
velj, s katerim del treninga
naredita skupaj, je za njim za-
ostal za dobrih osem minut.

Z rezultatom, ki ga je do-
segel ob slovesu, je bil tekač,
ki stanuje v Železnikih, zelo

zadovoljen, sploh glede na
to, da je praktično celo progo
tekel sam. "Če bi imel skupi-
no, sem prepričan, da bi lah-
ko tekel pod 2:18:00, kar je
tudi norma za nastop na na-
slednjih velikih tekmova-
njih. K sreči tega ni bilo," je
dejal z nasmeškom na obra-
zu. Ker je "upokojitev" napo-
vedoval že po olimpijskih ig-
rah v Pekingu, smo ga vpra-
šali, ali si ne bo morda tudi
tokrat premislil. "Takrat ni-
sem vedel, da imam izpol-
njeno tudi normo za nastop
na letošnjem svetovnem pr-
venstvu. Tam sem zato še
nastopil, sedaj pa norme ni-
mam več. Korenito bi se mo-
ralo kaj spremeniti, da bi si
premislil," je pojasnil mara-
tonec, letnik 1966, ki ga
bomo sedaj najverjetneje vi-
devali predvsem na tekih na
krajše razdalje. In kako je do-
živel slovo? "Že cela priprava
na maraton, ko se je napove-
dovalo to slovo, je bila nekaj
posebnega. Poleg tega je ob
progi navijalo veliko ljudi in
česa takega v Ljubljani še ni-
sem doživel. Lepo slovo," je
še povedal.

Kejžar med rekreativce
Maratonec Roman Kejžar je končal profesionalno
športno pot in napovedal selitev med rekreativce.

Roman Kejžar, najuspešnejši slovenski maratonec, ki ima
osebni rekord 2:11:50 iz Torina 2000, se je poslovil od 
profesionalne kariere.

Gorenjevaški košarkarji bodo praznovali

Letos mineva štirideset let, odkar so na pobudo gimnazijcev
Srečka Trčka, Mirana Ferlana in Janeza Čadeža na zid TVD
Partizana v Gorenji vasi pritrdili prvi košarkarski tabli, mladi
pa so začeli igrati košarko. Z dograditvijo telovadnice leta
1971 so dobili možnosti za hitrejši razvoj, s člansko ekipo pa
so dosegli največji uspeh leta 1985, ko so uspešno nastopa-
li v II. SKL. Vsa leta so se redno udeleževali tekmovanj z raz-
ličnimi kategorijami košarkarjev in še sedaj je košarka
osnovna tekmovalna disciplina v državnem merilu občine
Gorenja vas-Poljane. Jubilej, ko sta leta 1969 konstruktor
Jože Novak in kovač Franc Kokalj izdelal prvo košarkarsko
tablo, bodo v pri KK Gorenja vas proslavili ta petek, 30. ok-
tobra. V telovadnici OŠ Ivana Tavčarja bodo pripravili tekme
vseh starostnih kategorij, saj bodo najprej ob 11. uri na par-
ket stopili pionirji KK Gorenja vas in TCG Mercatorja, ob
12.45 bo tekma med domačimi kadeti in kadeti iz Žirov, ob
14.30 se bodo domači mladinci pomerili z ekipo TCG Mer-
catorja, ob 16.15 bodo tekmovali veterani KK Gorenja vas in
Cerknice, ob 18. uri pa bodo turnir sklenili domači člani, ki
se bodo pomerili z ekipo Cerkelj. Za konec bo ob 20. uri v
šolski avli še slavnostni občni zbor z gostom Ivom Dane-
vom. V. S.



Maja Bertoncelj

Ljubljana - Več kot trinajst ti-
soč tekačev se je v nedeljo
podalo na progo na Ljubljan-
skem maratonu. Če dodamo
še udeležence sobotnih šol-
skih tekov, je pretekli konec
tedna v Ljubljani teklo okrog
dvajset tisoč ljudi. To je do-
kaz, kako priljubljen je tek
kot način življenja, kot izbira
rekreacije.

Štirinajsti Ljubljanski ma-
raton je krepko presegel ok-
virje prvega leta 1996, na ka-
terem je nastopilo 673 teka-
čev, od tega 153 na 42.195
metrov dolgi maratonski

progi. Letos jih je na najdalj-
ši tekaški preizkušnji teklo
skoraj devetsto. Vsi so zma-
govalci, tudi tisti, ki so kon-
čali polmaraton, pa tudi tek
na 10 km. Vsak si postavi iz-
ziv, ki je primeren njegovi
trenutni pripravljenosti.
Ljubljanski maraton se je
dodobra usidral na evropski,
pa tudi svetovni zemljevid.
Udeležilo se ga je veliko tuj-
cev, ne samo vrhunskih atle-
tov, temveč tudi povsem
povprečnih rekreativcev.
Med slednjimi so bili v eno-
tnih zeleno - modrih dresih
opazni Nizozemci, zaposle-
ni v tamkajšnjem podjetju
Tennet. Kot je pojasnil eden
izmed njih, jih je prišlo
okrog dvesto: "Vsako leto iz-
beremo kakšen maraton v
Evropi. Pripotovali smo v
petek, včeraj smo si ogledali

mesto, danes tekli in sedaj
gremo domov. V našem
podjetju športu namenjamo
veliko pozornost. Skupaj je
devetsto zaposlenih in kar
okrog petsto nas je vključe-
nih v tri športne skupine: po-
leg tekaške imamo še kole-
sarsko in skupino nordijske
hoje. Zaposleni se na ta na-
čin med seboj bolje spozna-
jo, se družijo in to je dobro
za vzdušje v podjetju." Teka-
ško in kolesarsko ekipo ima-
mo tudi pri Gorenjskem gla-
su in okrog 25 tekačev je na-
stopilo na Ljubljanskem ma-
ratonu. Na startu je bil tudi
njihov vodja Janez Ferlic, ki

si je za cilj zadal maraton
končati v času pod 2 urama
in 40 minut. "To bi bilo real-
no, a danes ni bil moj dan.
Imel sem res čudno krizo, ki
ji v dosedanji tekaški karieri
še nikoli nisem bil priča. A
tudi to je maraton," je pove-
dal Besničan Janez Ferlic, za
katerega je bil to sedmi ma-
raton v karieri. Končal ga je v
času 3:07:22, njegov rekord
iz letošnjega maratona Tre-
viso pa je 2 uri in 36 minut. 

Na Ljubljanskem marato-
nu smo videli številne znane
obraze, tudi Škofjeločanko
Tejo Lapanja iz Survivorja.
Tekla je na 21 km in v cilj
prišla v času 1:33:45. "S Fili-
pinov sem se vrnila v precej
slabši kondicijski pripravlje-
nosti. Tam fizično nismo
bili zelo aktivni, poleg tega
smo bili tako lačni, da če se

je le dalo, smo energijo hra-
nili tako, da smo poležavali.
Ko sem se vrnila, sem se
usedla na kolo in videla, da
mi je forma zelo padla, tako
da sem s časom na marato-
nu zelo zadovoljna. Ker je bil
to moj prvi tek na marato-
nih, sem se malo bala, kako
bom razporedila moči. Šla
sem na čas 1:40:00 in za po-
moč pri narekovanju tempa
prosila očeta in someščana
Janeza Justina mlajšega, s
katerim veliko skupaj treni-

rava," je povedala lanska
zmagovalka triatlona jekle-
nih v Bohinju in v smehu
dejala, da glede na njeno
trmo, ni dvakrat za reči, da
ne bo prihodnje leto tekla
na zmago v svoji kategoriji.
Maraton prihodnje leto bo
nova priložnost za vse in
eno leto je dovolj časa za tre-
ning, da se maratoncem na
kateri izmed razdalj pridru-
žijo tudi tisti, ki so letos v
velikem številu stali ob pro-
gi in navijali.

Dirigentko našega domačega
zborčka je položila angina. Zbe-
gano in razglašeno smo že po
enem dnevu skoraj razpadli. V
najtežjih trenutkih spoznaš
bližnjega tako kot prijatelja v ne-
sreči. Bližnji so mi tisti, ki jih
srečujem na hodnikih iz spalni-
ce v kopalnico ali iz dnevne sobe
mimo jedilnice do kuhinje. Tudi
v kleti jih srečujem in tudi na
podstrehi. Iz dneva v dan isti ob-
razi na istih stolih ob raznoliki
hrani. Vsaj to. Že po enem dne-
vu popolne razglašenosti je naše
domovanje postalo podobno
Bagdadu. V tem iraškem mestu
še nisem bil in se mi tudi še ne
mudi ga obiskat, vendar si pred-
stavljam, da je tako, če vlada
brezvladje in komunalne službe
niso ravno njihova močna pa-
noga. Med aspirini, lekadoli,
čaji stotih vrst, amoksiklavi in
filmsko obloženimi tabletami,
plenicami, ninjami, legolan-
dom, Šrekom, lesenim konjič-
kom, brzostrelko, alfa romeom,
gasilci, rolko sem razmišljal o re-
kreaciji, vendar, glej ga nebodi-
gatreba, pospravljanja nisem
znal uvrstiti v nobeno gibalno
disciplino. V sobo, kjer je ležala
dirigentka, smo pogledali vsako
uro zgolj zaradi tega, da bi po-
brali naročila. Ker je bil seznam,
narekovan iz postelje, iz ure v
uro daljši, smo razmik med po-
gledi v sobo skrčili na vsake toli-
ko časa in nič več na vsako polno
uro. Čez vse meje je šla dirigent-
ka, ko me je opozorila na podna-
slov moje torkove kolumne - Gi-
bajte se z nami. Gibal naj bi se v
kopalnici, kuhinji, dnevni sobi,
skratka povsod po stanovanju s
sesalcem ali metlo ali krpo kot
glavnimi športnimi rekviziti. Ob
takem ponovnem dirigiranju
smo bili vsi mnenja, da gre naši
gospe na bolje, na veliko bolje
oziroma da so filmsko obloženi
amoksiklavi zelo dobro prijeli.
Sledila je ustaljena rutina ... Da
znam živeti v neredu, me je
spomnil pokojni Dalmatinec
Dino Dvornik s svojim albu-
mom Kreativni nered in poglej
zanimivosti: na tej zgoščenki so
popevke s pomenljivimi naslovi,
kot na primer: Nisem zmogel z
njo, Misliš, da sem blesav, Jaz bi
preživel, Biti sam, Izpuli zob,
na Zmajev dah pa sem se spom-
nil, ko sem opazil, da tube zob-
ne paste ne moreš stiskati večno,
četudi si poredko umivaš zobe.
Vsega je zmanjkalo, le še ljube-
zen je ostala. Če pa imaš rad, je
tudi tri dni star kruh slasten. 

Težki časi tako včasih pridejo
prav, ker se človek sprijazni, da
mora več razmišljati in posledič-
no tudi delati, da bi preživel.
Tako sem bil doma, v gnezdu,
in pazil, da moji ptički ne osta-
nejo brez črvov in semen. Kot
vsak deloven varnostnik sem
imel časa za radio, TV, časopise

in revije na pretek. Ogledal sem
si vse športne oddaje, dnevnike
sem namenoma preskakoval,
ker zadnje čase nisem nagnjen k
tragikomiki, v kateri komedijan-
ti špikajo drug drugega, na kon-
cu pa gledalci ostanejo brez sto-
la v dvorani - brez službe, bolj
natančno napisano. Ogledal
sem si tudi Kmetijo slavnih in
sem pomislil, kako to, da niso
mene prvega povabili v to odda-
jo. Večjega kmeta brez zemlje ne
najdeš daleč okoli, slaven sem pa
tudi toliko kot vsi tisti, ki se tam
borijo za denar. Seveda sem bil

zelo razočaran, da LaToya ni
izpadla, ker bi bil že čas, da gre
v službo, ker komaj čakam nje-
no najnovejšo vlogo v filmu, ki ji
je pisan na talent. 

Da pa bi kdo ne pomislil, da
ne pišem več o rekreaciji, sledi
komentar o Ljubljanskem ma-
ratonu, na katerega so morali
povabiti dvajset tekačev, ki nekaj
veljajo, da bi tudi maraton ne-
kaj veljal. Izmed dvajset tisoč
nastopajočih je torej vajeti v roke
prepoznavnosti prireditve prijelo
dvajset odličnih? Za prepoznav-
nost je organizator: Mestna ob-
čina Ljubljana z županom na
čelu poskrbel celo za to, da ga po
televiziji ni bilo mogoče videti
prej kot tistih nekaj sekund v
dnevniku, ki ga ne gledam.
Dvajset tisoč tekačev je dva dni
tekalo po Ljubljani, pa to ni ni-
kogar zanimalo, četudi so pla-
čali štartnino. Kaže, da se pri-
pravljajo na snemanje prihaja-
jočih stavk, ki jih sindikalisti ob-
ljubljajo v kratkem. No, priča-
kujem, da bo na stavkah večja
udeležba, saj ni treba plačati no-
bene štartnine.

Posebno obvestilo in vabilo!
Član naše kolesarske sekcije
Branko Dežman organizira
"klubsko" Glasovo dirko Kranj-
Čepulje. Start je v soboto, 31. ok-
tobra, ob 13. uri pred Glasom,
trasa pa gre iz Kranja okoli
Preddvora do Stražišča in na-
prej do Čepulj. Cilj je že tako re-
koč tradicionalno pred gostilno
Na sedlu oz. pri Jani. Za deset
evrov štartnine boste v cilju pre-
jeli medaljo in obaro.

O razglašenosti in dirki
Kranj-Čepulje

GIBAJTE SE Z NAMI
Miroslav Braco Cvjetičanin
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Slovenski tekaški praznik
Ljubljanski maraton je pravi izziv za številne rekreativne tekače, ki so imeli v nedeljo priložnost 
startati z vrhunskimi temnopoltimi atleti.

Napovednik rekreativnih dogodkov 

Pohod k spomeniku na Ljubelju 

Kranj, 31. oktobra ob 8. uri izpred hotela Creina, 
odhod z osebnimi vozili. Organizator: PD Iskra Kranj
Informacije: http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si

Kopanje z Olimpijsko kartico - 50-odstotni 
popust v slovenskih naravnih zdraviliščih

Terme Lendava, 26. oktober-1. november. 
Informacije: www.olympic.si, www.terme-lendava.si, 
Dejan Berič 02/577 44 24

Zdravilišče Laško - Thermana, d. d., 
2.-8. november

Informacije: www.olympic.si, www.thermana.si, 
Valerija Kufner 03/423 20 74.

Tanja Drinovec tudi še ni
končala kolesarske sezone.

Janez Ferlic in Barbara Zadravec, ena izmed tekačic ekipe
Gorenjskega glasa

Pogled na vrhunske temnopolte atlete, ki so postavili nove
mejnike Ljubljanskega maratona. Kenijca William Biama
(2:10:12) in Caroline Cheptonui Kilel (2:25:24) sta tekla nova
rekorda in zaslužila 16 oz. 13 tisoč evrov.

Teja Lapanja iz Survivorja je v dresu GBD tekla s prijateljem
in trening partnerjem Janezom Justinom ml.

Cilj številnih rekreativcev je bil preteči 21 km. V ospredju 
Gorenjci: Tamara Bobnar, Olga Grm in Ožbej Križnar (levo).
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V eksploziji sta se po poda-
tkih policije dve osebi huje
ranili, šest pa lažje. Nastalo
je tudi za 25 tisoč evrov
gmotne škode na sedmih av-
tomobilih in dveh avtobusih,
ki so bili parkirani v bližini,
stekla pa so popokala tudi na
samem vhodu v klub. Kot je
povedal vodja sektorja krimi-
nalistične policije Kranj
Boštjan Lindav, dogodek ni
povezan z obratovanjem
Million Cluba, temveč je
eden od osumljenih bombo
vrgel zaradi spora in pretepa
z dvajsetletnikom. 

Po besedah šefa gorenj-
skih kriminalistov Boštjana
Lindava sta se pred vhodom
v lokal Million Club Prive v
nedeljo zjutraj ob 4.40 zara-
di dekleta sprla dvajsetletnik
in osumljeni 21-letnik, s ka-
terim sta bila prav tako
osumljeni 25-letnik in ne-
znana oseba. Pri tem je dvaj-
setletnik v obraz udaril 25-
letnika, nakar so ju prisotni
obiskovalci razdvojili. Čez
čas so se osumljena in ne-
znanec spet vrnili pred lokal,
kar je opazil tudi dvajsetlet-
nik, ki sta mu na pomoč pri-
skočila še dva znanca. Še
preden je prišlo do novega
pretepa, je nekdo iz prve tro-
jice izza pasu potegnil ročno
bombo in jo zalučal proti
dvajsetletniku s prijateljema.
Bomba je eksplodirala v ne-
posredni bližini vhoda v Mil-
lion Club, kjer je tedaj stalo
več naključnih obiskovalcev.

Po pripovedovanju strokov-
njakov so imeli prisotni ne-
verjetno srečo, da se je bom-
ba razletela tako, da je naj-
večji udarni val dosegel avto-
mobile na parkirišču. "Če bi
obiskovalci stali pri avtomo-
bilih in ne pred vhodom v lo-
kal, bi danes govorili o dveh,
treh mrtvih," smo včeraj sli-
šali na policiji. 

Po eksploziji so osumljen-
ci in neznana oseba stekli
proti centru Kranja, od ko-
der so se nato odpeljali proti
Planini, pri tem pa so se na
Poštni ulici zaleteli v potopni
količek, zaradi nevoznega
vozila pa so nato beg nada-
ljevali peš. "Ko smo z veliko
gotovostjo pridobili podatke
o osumljenih, smo jih po-
skušali čim prej izslediti in
jim odvzeti prostost. V iska-
nje smo takoj vključili šest-

deset policistov in petnajst
kriminalistov ter vse redne
policijske patrulje s policij-
skih uprav Kranj, Ljubljana,
Postojna in Novo mesto, an-
gažirali smo tudi štirinajst
pripadnikov specialne poli-
cijske enote," je pojasnil Jev-
šek. Ob 20.30 je osumljene
med vožnjo proti Hrvaški
opazila policijska patrulja iz
Metlike, ki jih je poskušala
ustaviti, a se na njene znake
niso odzivali. Med zasledo-
vanjem so potem osumljen-
ci z avtomobilom zleteli s ce-
ste, kjer sta 20- in 39-letnik
padla v roke policistov, glav-
na akterja pa sta zbežala. "O
dogajanju smo tedaj obvesti-
li tudi hrvaške kolege v Kar-
lovcu, ki so se takoj odzvali.
S ciljem prijetja osumljen-
cev so policisti Policijske
uprave Novo mesto intenzi-

virali izvajanje svojih nalog
in pobegla osumljenca ob
1.05 prijeli v neposredni bli-
žini hrvaške meje," je opisal
Jevšek, ki javnost pomirja,
da kljub drugačnemu sploš-
nemu mnenju število naj-
hujših kaznivih dejanj v Slo-
veniji v zadnjih letih upada. 

Bombo vrgel zaradi dekleta
Slovenski policisti so v manj kot 24 urah prijeli štiri osumljence za nedeljski bombni napad pred
hotelom Creina v Kranju. 

Gorenja Žetina 

V ovinku peljal naravnost

V nedeljo petnajst minut do osme ure zjutraj se je na lokal-
ni cesti na Blegoš med Gorenjo Žetino in Javorjami smrtno
ponesrečil 79-letni domačin. Kot poroča Operativno komu-
nikacijski center Kranj, se je z osebnim vozilom peljal iz Go-
renje Žetine proti Javorjam. Ko je pripeljal v oster desni ovi-
nek, je zapeljal naravnost na travnato brežino, spet nazaj na
vozišče in preko njega desno na strmo pobočje, kjer je trčil
v drevesi. Po trčenju se je vozilo prevrnilo, obstalo spet na
kolesih in se po pobočju odpeljalo navzdol ter se nazadnje
ustavilo na vrtu ob vznožju hriba. Ponesrečenec je zaradi
hudih ran umrl na kraju nesreče. Policisti bodo o prometni
nesreči podali poročilo na pristojno tožilstvo, vzrok smrti pa
bodo ugotovili z obdukcijo. Na Gorenjskem je letos v pro-
metnih nesrečah umrlo že 22 oseb. 

Simon Šubic

Kranj - V petek  je na kranj-
skem okrožnem sodišču 
potekala že šesta obravnava
sedmerice, ki naj bi hero-
in in druge prepovedane
omamne substance proda-
jala odvisnikom v Kranju,
Tržiču in Škofji Loki. Ne-
upravičene proizvodnje in
prometa z drogami so ob-
dolženi 44-letni Goran Pu-
zin, 32-letni Marjanče Stoj-
čev, 37-letni Matjaž Oman,
45-letni Hari Novak (vsi iz
Kranja), 40-letni Branko
Bujanovič iz Bistrice pri 
Tržiču, 36-letni Aleksander
Hanžič iz Stiške vasi (pošta
Tabor) in 49-letni Vladimir
Mali iz Kranja, od katerih 
je večina priprta že od 
aprila letos. 

Policist Damjan Nartnik je
pojasnil, da ga je novembra
2008 anonimni informator
obvestil, da pri gostilni Cilka
v Kranju nekdo prodaja he-
roin, o čemer je napisal za-

beležko in jo predal nadreje-
nim, da naj ocenijo, ali je 
informacija uporabna. Na
vprašanje odvetnika Sama
Mirta Kavška je povedal, da
je omenjeni informator sam

hotel ostati anonimen, kar 
je tudi upošteval: "Vsebina
informacije se mi je zdela
pomembnejša od vira infor-
macij. Gre pa za odvisnika,
ki mi je znan z avtobusne
postaje." Dodal je še, da je
kasneje v Cilki opravil nekaj
razgovorov z gosti in nataka-
rico ter dobil potrditev, da
Puzin res prodaja heroin.

Sodni senat, ki mu predse-
duje okrožna sodnica Marje-
ta Dvornik, se je na zadnji
obravnavi seznanil tudi z vse-
bino skrivaj posnetih pogo-
vorov prvoobtoženega Puzi-
na z domnevnimi odjemalci,
prebrali so tudi poročilo o taj-
nem opazovanju in si ogleda-
li videoposnetek, ki naj bi pri-
kazoval sestanek med Puzi-
nom in Stojčevim v neki
kranjski slaščičarni, a so na
koncu vsi, vključno s sodnim
senatom, ugotovili, da se na
posnetku v obraz vidi le živa-
hen otrok, nikakor pa ne tudi
obdolžena. Le tožilka Polona
Košnik je vztrajala, da posne-
tek prikazuje obdolžena pri
odhodu iz slaščičarne. 

Fo
to

: D
en

is
 B

oz
ov

ič
ar

Prvoobtoženi Goran Puzin naj bi ”deloval” pri Cilki v Kranju.

Heroin prodajal pri Cilki
Na kranjskem sodišču se je prejšnji teden z zaslišanjem prič nadaljevalo
sojenje članom domnevne mreže preprodajalcev. 

Kranjska Gora, Jesenice 

Vinjenih šest voznikov

V noči na soboto so policisti na območju policijskih postaj
Kranjska Gora in Jesenice izvedli poostren nadzor prometa po
metodologiji Promil. Ustavili in kontrolirali so 253 voznikov,
od katerih je šest vozilo pod vplivom alkohola. Tri voznike so
zaradi tega pridržali, podali bodo tudi tri obdolžilne predloge,
poleg tega pa so izrekli še 12 glob. Najvišja vrednost preizku-
sa z alkotestom je bila 0,78 grama alkohola na liter izdihane-
ga zraka. Petim voznikom so policisti izrekli opozorila zaradi
blažjih kršitev cestnoprometnih predpisov. S. Š.

Zgornji Brnik 

Zagorelo zaradi samovžiga sena

Požar na gospodarskem poslopju na Zgornjem Brniku, o 
katerem smo poročali v prejšnji številki, je v četrtek okoli 
6. ure zjutraj nastal zaradi samovžiga sena, so sporočili s
Policijske uprave Kranj. V požaru so v celoti zgoreli gospo-
darsko poslopje, seno in več delovnih strojev, nastale so
tudi poškodbe na stanovanjski hiši. Gmotna škoda po 
nestrokovni oceni znaša okoli osemdeset tisoč evrov. S. Š.
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Zadovoljni s takojšnjim prijetjem osumljenih za bombni napad pred hotelom Creina 
(z leve): direktor PU Kranj Simon Velički ter šefa slovenske in gorenjske kriminalistična 
policije Aleksander Jevšek in Boštjan Lindav. / Foto: Gorazd Kavčič

Bomba, kakršno je razneslo
pred hotelom Creina. 

Lahovče 

Policisti iščejo priče nesreče

Policijska postaja Kranj še vedno poziva morebitne priče
prometne nesreče, ki se je 16. oktobra ob 5.45 zgodila 
na glavni cesti v Lahovčah, naj zaradi razjasnitve okoliščin 
prometne nesreče pokličejo na telefonsko številko 113 ali 
04/233 64 00 (PP Kranj). V omenjeni nesreči je voznik oseb-
nega vozila trčil v kolesarja, ki je bil pri tem hudo ranjen. S. Š.

Količevo

Reševalna vaja Občine Domžale in Heliosa

V podjetju Helios so minuli petek v sodelovanju z Občino
Domžale pripravili reševalno akcijo Domžale 2009, s katero
so želeli prikazati usposobljenost in učinkovitost zaščite in
reševanja v občini, kjer so v letošnjem letu vzpostavili nov
sistem. Kot je povedal Peter Gubanc, vodja oddelka za pre-
moženjske zadeve in namestnik poveljnika Civilne zaščite v
Občini Domžale, nov sistem zaščite in reševanja temelji na
pogodbenem razmerju med občino in izvajalci, ne pa več na
naborniškem sistemu, in je kot tak bolj učinkovit, strokoven
in fleksibilen. Vaja, v kateri so evakuirali vseh nekaj sto za-
poslenih v Heliosu, je bila usmerjena v reševanje in zaščito
v primeru nesreče z nevarnimi snovmi. Občina je za nov si-
stem zaščite in reševanja v letošnjem letu namenila skoraj
370 tisoč evrov. J. P. 
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www.gorenjskiglas.si

Podjetja in podjetniki

Delavci Zvezde bodo zaradi 
neizplačane plače čez nekaj dni
začeli stavkati. stran 16

Menedžer

Bojan Starman 
iz Žirov je 
prevzel vodenje
murskosoboške
Mure.
stran 11

Varčevanje

V kriznih časih vlagatelji 
dajejo varnosti prednost pred
donosnostjo. stran 14

Cveto Zaplotnik

Kranj - SID Slovenska izvoz-
na in razvojna banka, ki je
po zakonu o jamstveni she-
mi za fizične osebe pristoj-
na za izvajanje sheme, je
doslej razpisala dve avkciji

za pridobitev jamstvene
kvote. Na prvo, za katero je
banka razpisala za 50 mili-
jonov evrov jamstva za po-
sojila zaposlenim za dolo-
čen čas, mladim družinam
in za prvo reševanje stano-
vanjskega problema, se je
odzvalo sedem bank, ki so
zaprosile za 30,8 milijona
evrov garancij. Jamstvo so
dobile Abanka, Banka Ko-
per, BKS Bank AG, Delav-
ska hranilnica, Nova KBM,
NLB in SKB banka, ki so se
obvezale, da bodo upravi-
čencem odobravale posojila
po 8-odstotni ali nižji efek-
tivni obrestni meri (EOM).
Na drugo avkcijo, za katero
je SID banka razpisala za 10

milijonov evrov jamstva za
posojila občanom, ki so po
lanskem 1. oktobru postali
brezposelni, se je odzvalo
sedem bank z zneskom 7,6
milijona evrov, jamstveno
kvoto pa so pridobile Aban-
ka, Banka Koper, Delavska

hranilnica, Nova KBM,
NLB, Raiffeisen banka in
SKB banka, ki bodo upravi-
čencem odobravale posojila
po efektivni obrestni meri,
enaki ali nižji od devetih od-
stotkov. Efektivna obrestna
mera, ki vključuje vse stro-
ške posojila, tudi nadome-
stilo za vodenje jamstva, je
postavljena precej visoko;
kot pojasnjujejo na ministr-
stvu za finance zgolj zato,
da bi banke v okviru jam-
stvene sheme lahko odobra-
vale dokaj različna posojila,
tako kratkoročna kot dolgo-
ročna. Obrestna mera je
omejena le navzgor, ne pa
navzdol, kjer je "prostor" za
konkurenco med bankami.

Nekatere banke, ki so na
avkciji pridobile jamstveno
kvoto, smo vprašali, kako
bodo izvajale jamstveno she-
mo. V Abanki so povedali, da
bodo s kreditiranjem po jam-
stveni shemi začeli konec ok-
tobra ali v začetku novem-
bra. Obrestna mera za tovrst-
na posojila bo vezana na Eu-
ribor + fiksni pribitek. Pri
posojilih za zaposlene za do-
ločen čas, mlade družine in
za prvo reševanje stanovanj-
skega problema bo obrestna
mera nekoliko nižja kot pri
redni ponudbi posojil, zava-
rovanih s hipoteko, pri poso-
jilih za brezposelne pa bo iz-
enačena z redno ponudbo
potrošniških posojil, ki so ve-
zana na obrestno mero Euri-
bor. Posojilojemalci bodo
plačali višje stroške odobrit-
ve posojila, ker mora banka
po zakonu o jamstveni she-
mi plačati stroške priprave in
vodenja jamstva v višini 0,2
odstotka vrednosti posojila
ob odobritvi oz. na dan 31.
december tekočega leta. Po-
sojilo bodo lahko najeli vsi,
ki imajo v banki odprt priliv-
ni račun oz. ga bodo odprli
pred najetjem posojila, le za
brezposelne je pogoj, da
imajo v banki osebni račun
že najmanj pol leta pred naj-
etjem kredita. Pri odobrava-
nju posojil bodo upoštevali
vse zakonske zahteve in pra-
vila, ki sicer veljajo v banki
pri odobravanju stanovanj-
skih in potrošniških kredi-
tov. V banki SKB so povedali
le to, da bo ponudba tovrst-
nih posojil z vsemi podro-
bnostmi na voljo od 2. no-
vembra na spletnih straneh
banke in v vseh bančnih po-
slovalnicah.

Prva posojila 
s poroštvom države
V nekaterih bankah, ki so pridobile jamstveno kvoto, občani že lahko najamejo
posojila s poroštvom države. Banke bodo odobravale tovrstna posojila do
konca prihodnjega leta oz. do porabe 350 milijonov evrov kvote.

� 15. stran

V nekaterih bankah že odobravajo posojila z državnim 
poroštvom. / Foto: Gorazd Kavčič

Ugotovitve Zveze potrošnikov Slovenije: "Čeprav je referenčna
obrestne mera letos zelo nizka, so fiksni pribitki pri 
stanovanjskih posojilih, ki jih določi vsaka banka sama, tudi
do enkrat višji, kot so bili lani. Ko bodo referenčne obrestne
mere v prihodnosti porasle, se potrošniki zaradi takšnih 
kreditnih pogojev lahko znajdejo pod velikimi finančnimi
pritiski. V zvezi potrošnikov pozivamo banke, naj kreditov
iz jamstvene sheme ne ponujajo pod pogoji, ki so neugodni
za potrošnike, saj jamstvo države zmanjšuje bančno tveganje."
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Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, ki ga
vodi Ivan Svetlik, je pri In-
štitutu za ekonomska razis-
kovanja naročilo izdelavo
analize minimalnih življenj-
skih stroškov. Rezultat: 562
evrov neto. "Zaradi trenut-
nih neugodnih gospodar-
skih okoliščin in vzdržnosti
socialne blagajne bo izho-
dišče predstavljalo 80 od-
stotkov omenjenega zneska.
Ob ugodnejših gospodar-
skih okoliščinah se bo, v do-
govoru s socialnimi partner-
ji, skušalo postopoma dose-
či polno vrednost izračuna-
nih minimalnih življenjskih
stroškov," v imenu ministra
Svetilka pojasnjujejo v služ-
bi za odnose z javnostmi.

Meja najnižje plače 
presežena

"Neto plača 600 evrov je iz-
hodišče za pogajanja in pod-
prta z minimalnimi življenj-
skimi stroški. Naši člani pri-
čakujejo dostojno plačilo za
svoje delo," pravi Romana
Oman, sekretarka območne
organizacije ZSSS Gorenj-
ske. Rajko Bakovnik, pred-
sednik Sveta gorenjskih sin-
dikatov, dodaja, da bi mini-
malna plača 600 evrov mo-
rala predstavljati plačo v naj-
nižjem tarifnem razredu, to-
rej brez dodatkov in z do-
slednim upoštevanjem plač-
nih razredov: "Danes delav-
ci v prvih štirih tarifnih raz-
redih prejemajo enako, naj-
nižjo plačo." Nedostojne
plače imajo gorenjski delav-
ci v tekstilni in lesni indu-
striji, v dejavnosti varovanja
in čistilni dejavnosti pa tudi
v gostinstvu in turizmu.
Tudi zato so v obeh sindika-
tih potrdili udeležbo na pro-
testu za zvišanje plač, ki bo
konec novembra.
Prejšnji mesec so Slovenijo
presenetili delavski upori v
Gorenju in Muri. Se kaj po-
dobnega lahko zgodi na Go-
renjskem? "V vsakem pod-
jetju je meja, ko delavci ne
zdržijo več, saj se njihov po-
ložaj stalno slabša," pravi
Omanova, o nezadovoljstvu
z delom sindikata pa: "Mor-
da so razlogi upravičeni, saj
so sindikati pogosto pod hu-
dim pritiskom. Kadar se po-
gajajo za izboljšanje položa-
ja delavcev, delodajalci gro-

zijo z odpuščanjem, zato
sindikati pogosto popuščajo,
delavci pa postanejo nezado-
voljni." "Delavci so jezni za-
radi svojega položaja in pre-
velikih razlik v plačah ter na
blagostanje redkih posa-
meznikov in njihovo kvalite-
to življenja. Razočarani so
nad vsem, tudi sindikati,"
meni Bakovnik in dodaja:

"Naši zastopniki sporočajo,
da imajo podporo članov, pa
čeprav smo v času krize
morda prehitro pristali na
znižanje plač. Zagotovo smo
kapitalizmu trn v peti, ki se
zaveda, da bi bil brez nas de-
lavec šibkejši na trgu dela,
po drugi strani pa se ne za-
vedajo, da bi bilo več uporov
na ulici, prst pa bi bil uper-
jen proti podjetjem, mened-
žerjem in lastnikom."

Zaradi zvišanja možna
odpuščanja

Gospodarstvo, ki se sooča s
povprečno 20 do 25 odstotki
manjšim obsegom poslova-
nja, ne more računati na
dvig plač in hkrati ohraniti
delovnih mest, trdi Samo
Hribar Milič, generalni di-
rektor Gospodarske zborni-
ce Slovenije: "Več kot 133 ti-
soč zaposlenih v podjetjih
ustvarja manj kot 20 tisoč
evrov dodane vrednostni na
zaposlenega. Gre za panoge
in podjetja, ki se zaradi raz-
ličnih razlogov doslej niso
prestrukturirala, niso vlagala
v nove tehnologije, inovacije,
nove trge in kadre." Milan
Hafner, predsednik Območ-
ne obrtno-podjetniške zbor-
nice Škofja Loka zahtevo sin-
dikata po zvišanju plač glede
na draginjo razume: "Bojim
pa se, da bo to težko uresni-
čiti v delovno intenzivnih pa-
nogah, kjer že ob sedanjih
plačah delujejo na meji ob-

stoja. Strošek dela ni le neto
plača, ampak so tu še vsi pri-
spevki, ki so v Sloveniji med
najvišjimi pa tudi nadome-
stila (regres za dopust, pre-
hrana, prevoz na delo) ter ve-
liko število prostih dni."
Generalno gledano je čas za
dvig plač ob doseženi višji
produktivnosti in zagotov-
ljeni varni fleksibilnosti za-

poslovanja, nadaljuje Hribar
Milič: "Po naših izračunih
bi izenačitev davkov in pri-
spevkov, ki jih plačujejo de-
lojemalci in delodajalci na
16,1 odstotka neto plače po-
višala za sedem odstotkov.
Dvig minimalnih plač za 42
odstotkov (na 600 evrov
neto) pa bi porušil celoten
plačni sistem. Sledila bi od-
puščanja, blokada zaposlo-
vanja in beg kapitala."

Bi lahko zaposlili vse
brezposelne?

"Trditev o množičnem od-
puščanju zaradi dviga plač
je poenostavljena," meni
Omanova. Na Gorenjskem
je sicer po podatkih zavoda
za zaposlovanje 1.162 delav-
cev avgusta letos prejelo
manj kot 600 evrov bruto
plače. "Menedžerji in lastni-
ki so vedno govorili, da de-
lavci ne nosijo nobenega
tveganja," pravi Bakovnik in
nadaljuje: "V krizi se je po-
kazalo, da so tveganje za
eksistenco (tako pri plačah
kot pri zaposlitvi) najprej
prevzeli delavci." Na izjavo,
da bi povišanje plač na 600
evrov neto pomenilo poviša-
nje števila brezposelnih, Ba-
kovnik odgovarja z vpraša-
njem: Ali bi znižanje plač
pomenilo, da bodo deloda-
jalci zaposlili vse brezposel-
ne? "Vedno so nam govorili,
da ni čas za višanje plač, da
bodo vlagali v proizvodnjo,

prestrukturiranje, ... Delavci
niso krivi, če še danes oprav-
ljajo najenostavnejša dela."
O nizki produktivnosti kot
razlogu za nizke plače in od-
govornosti delavcev za to
Samo Hribar Milič pravi, da
gre prej za vprašanje pove-
čevanja dodane vrednosti na
zaposlenega: "Meja za kon-
kurenčno predelovalno pod-
jetje se vrti okoli 40 tisoč ev-
rov dodane vrednosti na za-
poslenega. Če stroški dela v
njej predstavljajo do 40-
odstotni delež gre za odlično
podjetje, preseganje 70-
odstotnega deleža pa pome-
ni alarm za drastično pre-
strukturiranje. Tako podjet-
je ima tudi nizke plače. Od-
govorni so lastniki in me-
nedžment, zaposleni pa
zgolj v smislu (ne)odločitve,
da gredo k delodajalcu, ki
plačuje več." 
Razlogov za nizko produk-
tivnost je več, meni Hafner:
"Imamo veliko delovno in-
tenzivnih panog z nižjo
stopnjo dodane vrednosti, ki
je ni mogoče odpraviti čez
noč, saj je nismo znali niti v
času konjunkture, imamo
tudi slabo načrtovano izob-
raževanje, tehnološka opre-
mljenost naših obratovalnic
večinoma zaostaja za evrop-
skimi, z divjim lastninje-
njem se je uničilo veliko do-
brih podjetij, kapital ni šel v
razvoj in investicije, delovno
pravna zakonodaja omogo-
ča, da preveč ljudi živi od
nedela, ..."

Postopen dvig 
minimalne plače

Z novo zakonodajo na po-
dročju socialnega varstva bo
ministrstvo za delo prenovi-
lo področje denarne socialne
pomoči in med drugim vpe-
ljalo delitev na dve ravni mi-
nimalnega dohodka za po-
krivanje osnovnih življenj-
skih stroškov. Ob uveljavitvi
nove socialne zakonodaje
(predvidoma v drugi polovici
prihodnjega leta) bo višina
trajne denarne socialne po-
moči znašala 449,66 evra
neto, višina začasne denarne
socialne pomoči pa 308,06
evra neto. S postopnim zvi-
ševanjem socialnih transfer-
jev želi ministrstvo ohraniti
stimulativno razmerje do
minimalne plače, ki spodbu-
ja brezposelne k čim hitrejši
ponovni zaposlitvi.

Plače so zagotovo prenizke
Ta mesec so javnost razburile menedžerske plače, bolj kot prejemki menedžerjev pa nas zanima 
zahteva sindikatov po zvišanju minimalne plače s 431 na 600 evrov neto. Odgovor gospodarstva: 
izgubili bomo 74 tisoč delovnih mest.

"V zadnjih mesecih smo se javno izpostavili
predvsem kot borci za plače, vendar je plača le
povod za nezadovoljstvo, bolj pomembno je, da
vodilni v podjetju bogatijo, da delavce nihče nič
ne vpraša, da so razmerja v plači tudi ena proti
sto," pravi Rajko Bakovnik. Rešitev je v obvezni
udeležbi pri dobičku delavcev, v porazdelitvi 
tveganja in strukturnih spremembah, tudi 
notranjem lastništvu podjetij.

Milan Hafner, predsednik Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka, 
ocenjuje, da v obrti ni veliko delavcev, ki bi 
prejemali manj kot 600 evrov neto plače, saj
morajo biti odnosi med zaposlenimi in nosilci
bolj 'prijateljski': "Bistveno znižanje obremenitve
plač je glede na proračunski primanjkljaj malo
verjetno. Možnosti so, če bi država upala poiskati
rezerve v javnem sektorju ali pa z zadolževanjem
države, čeprav je tudi to prekomerno."

www.gbkr.si/mladi
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ODKRITO 
O MINIMALNIH
PLAČAH

Ivan Svetlik, minister za delo: 
"Postopen dvig minimalne plače 
bo spodbudil razvoj novih 
delovnih mest z visoko dodano
vrednostjo in proces postopnega
prestrukturiranja gospodarstva."

Povprečna rast plač v Sloveniji
bruto plača neto plača 

(v evrih)
avgust 09 1.415 918
januar 09 1.416 917
avgust 08 1.405 909
januar 08 1.326 864
avgust 07 1.279 833
januar 06 1.175 751

(vir: Statistični urad RS)

"Trditev o množičnem odpuščanju zaradi dviga
plač je poenostavljena, saj bi moralo biti tudi 
delodajalcem v interesu, da imajo motivirane in
dobro plačane delavce. Skupaj bi morali 
motivirati državo, da s pravo davčno politiko
pošteno plača delavce. Socialne pomoči so nujne,
vendar bi vsi prejemniki raje delali in zaslužili
za dostojno življenje," pravi Romana Oman.

Samo Hribar Milič, 
generalni direktor GZS:
"Zagotovo obstaja tudi možnost
davčne razbremenitve plač, 
vendar gre za politično in 
ekonomsko odločitev države." 
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Boštjan Bogataj

Žirovec Bojan Starman je
pred dobrim mesecem pre-
vzel vodenje murskosoboške
Mure. Starmana smo v pre-
teklosti poznali kot direktor-
ja Alpine, Planike in Jelovi-
ce, čez leto se mu bo iztekel
četrti županski mandat, v
prejšnjem sklicu Državnega
zbora RS je bil poslanec.
"Formalno sem še vedno
član stranke SDS, zato sem
vedel, da mi bodo dali v
upravljanje kako težko zgod-
bo," je povedal prejšnjo so-
boto v pogovoru v županski
pisarni na Občini Žiri. Obči-
no vodi nepoklicno, čas za
vodenje lokalne skupnosti pa
je sedaj le ob koncih tedna. 

Ste ob prihodu bolj kot le iz
medijev poznali poslova-
nje Mure? Kako je danes v
Muri?
"V Muri vlada popolni kaos,
iz katerega moramo speljati
preoblikovanje za zaposli-
tev čim večjega števila Pre-
kmurcev. Poslovanje je bilo
zelo komplicirano. Popol-
noma nič nisem poznal."

Kako ste pristali v Muri?
"Kot nekdanji poslanec sem
prejemal nadomestilo pla-
če, ki se je ta mesec izteklo.
Vse od ustanovitve občine
sem župan, vendar le za
kratko obdobje poklicno,
zato na to delo niti nisem
računal. Sem gospodarstve-
nik, za to sem se izučil in
vse življenje tudi delal. Žu-
panovanje jemljem kot vo-
denje in koordiniranje go-
spodarskega razvoja. Po sili
razmer pa sem se vedno
znašel v podjetjih v krizi." 

Alpina, Planika, Jelovica in
vmes poslanec ...
"V Jelovici je bil proces sa-
nacije leta 2004 pri koncu,
odločil sem se za kandida-
turo in bil izvoljen. Menil
sem, da je z mojim gospo-
darskim delom konec, da
bom še enkrat lahko kandi-
diral za poslanca, vendar so
se zgodile različne zgodbe.
V času prejemanja poslan-
skega nadomestila sem se
javil gospodarskemu minis-
trstvu, že poleti mi je mini-
ster Matej Lahovnik oblju-
bil delo. Zavedam se, da
sem formalno še vedno v
stranki (SDS, zdelo se je,
kot da je ne želi imenovati,
op. a.), zato nisem niti raču-
nal na udobno službo. Slu-
til sem, da bom moral reše-
vati kako zavoženo podjetje,
čeprav sem se prijavil tudi
na Dars in Kapitalsko druž-
bo. V Muri se je zgodil de-

lavski upor, poklicala sta
me Lahovnik in Tomaž
Kuntarič in me vprašala, ali
sem pripravljen prevzeti va-
jeti. Ponudil sem se, pri-
pravljen sem delati, zato
sem tudi prevzel."

V nekaj dneh ste dali pred-
log za stečaj. Kaj lahko na-
rediti iz Mure?
"Pričakujem, da bom iz
Mure naredil kar se naredi-
ti da. Za krovno družbo
Mura sem takoj predlagal
stečaj, od začetka oktobra
pa sem predsednik uprave
Mure in partnerji, kjer delu-
je kolikor toliko stabilno
zdravo jedro, ki ga je mogo-
če še nadgraditi. Mura in
partnerji je v lasti krovne
Mure, ki je sedaj v stečaju,
ta pa je imela kup podjetij
na enem mestu, ki so si fak-
turirali storitve, računali
ure in ... Vladal je popoln
kaos! Če ne bi bil 'maček' v
številkah, sploh ne bi mogel
identificirati prepletenih
odnosov v Muri. Dobiček ali
izguba se je prelivala, poslo-
vanje je bilo popolnoma za-
megljeno. Poleg podjetja
Mura in partnerji je ostala
tudi Mura trgovina, Unikat,
... Sedaj to urejamo."

V Muri je bilo zaposlenih
več kot 3300 sodelavcev.
Koliko jih bo še imelo delo?
"V Muri in partnerji je za-
poslenih 471 delavcev, v
kratkem naj bi jih še pri-
bližno petsto prezaposlili iz
drugih podjetij, ki so v ste-
čaju. Gre za posle izvajanja
storitev, proizvodnja teksti-
la lastnih blagovnih znamk
bo na vrsti kasneje. Postavi-
ti moramo organizacijo no-
vega podjetja, z novimi
ljudmi. Bistveno vodilo je,
da morajo imeti vsi delo,
bazirali bomo na tem, da bo
podjetje že od začetka po-
slovalo pozitivno."

Zakaj do sedaj ni?
"Mura je imela dve težavi.
Prvi so preveliki stroški, saj
so privoščili raznorazne
svetovalce, režija je bila
enostavno prevelika. Več
stroškov so pridelali, bolj so
skušali dvigniti ceno proiz-
vodov. Tudi zato nekaterih
naročil niso sprejemali. Vse
to je pripeljalo do tega, da je
ostalo več kot tri tisoč ljudi
brez dela. To je katastrofa,
še bolj, če je bilo toliko za-
poslenih s premalo dela.
Nobena finančna konsoli-
dacija, dokapitalizacija, pri-

silna uprava in podobno ne
bi pomagala."

Sta bila le vodenje in orga-
niziranost napačna?
"Ne. Predvsem preveliki
stroški, saj je bilo še leto na-
zaj dovolj naročil. Moja filo-
zofija je povsem drugačna.
Stroške se najprej niža v re-
žiji, sledijo materialni stro-
ški, razen tega pa je treba
črtati raznovrstne neumno-
sti. Na zmanjšan obseg pri-
livov se mora zmanjšati
tudi stroške. V Muri se je
prihodek zmanjšal, oni pa
so ustanavljali podjetja in
zamegljevali poslovanje.
Nabijali so stroške in izstav-
ljali račune med seboj pove-
zanim podjetjem, učinka pa
ni bilo nobenega. Tudi pro-
duktivnost zaposlenih ni
ustrezna."

Bistvena vrednost Mure naj
bi bila v proizvodnji lastne
blagovne znamke.
"To so pravljice. Proizvode
lastne blagovne znamke so
v Nemčiji po raznih kanalih
odpisovali, prodajali pod
ceno in podobno. Realno je,
da bomo novo Muro zgradi-
li na čim manjšem številu
enot, z enotno poslovno

funkcijo v enem podjetju.
Mura in partnerji sedaj
sprejema naročila za vse,
tudi lastno trgovino, ki nam
mora najprej plačati zaosta-
le obveznosti, sicer jim ne
bomo proizvajali. Posebna
naročila za vojsko, policijo
in podobno gredo v podjetje
Unikat, lastna blagovna
znamka pa je bila žal raz-
prodana. Vem, da se lahko
zasluži več, vendar bomo
pri tem previdni."

Delavci bodo kmalu priča-
kovali višje plače.
"Zaslužek delavcev mora
slediti ekonomičnosti pod-
jetja. V lon poslih kakega
velikega zaslužka ne priča-
kujem, če bi delavci ali sin-
dikat postavljali zahteve po
višjih plačah, ne bi prišli
skozi. Enostavno ne bi mo-
gli prodati naših izdelkov,
utopija bi bilo v času recesi-
je kupcem prodajati za višjo
ceno."

Zahteve sindikatov poznate:
600 evrov minimalna pla-
ča.
"O tem je veliko govora. Ni
težava 600 evrov neto pla-
ča, če je produktivnost pra-
va. Sindikat naj tudi pove,

kaj pričakuje v 600 evrih
mesečnega plačila. Tudi re-
gres prispeva okoli 70 evrov
na mesec, da o stroških pre-
voza, jubilejnih nagradah
ne govorim. Tega v tujini
ni, mi pa jih moramo po za-
konu izplačevati. Strinjam
se, da določeno število delo-
vnih mest ne prenese višjih
plač, kot jih imajo sedaj in
jih bodo morali vodilni uki-
niti. Logika razmišljanja
sindikatov o povezovanju
plače s stroški življenja ne
pijejo vode, pomembnejše
je kvaliteta dela in produk-
tivnost."

Koliko časa boste potrebo-
vali, da bi Mura postala
zgledno podjetje?
"Po izkušnjah potrebujem
triletno obdobje. Ponavadi
sem se tudi sam takrat po-
slovil. V Planiki sem pustil
dokaj dobro izhodišče, ven-
dar je šla po pol leta v stečaj,
v Jelovici so me poslušali in
postavili naslednika po mo-
jih željah in je šlo. Danes je
že drugače. V proizvodnem
podjetju nazadnje zapiraš
proizvodnjo, to so v Jelovici
naredili in avtomatsko po-
večali fiksne stroške poslo-
vanja."

Žirovec Bojan Starman pravi, da je po dobrem mesecu vodenja
Mure najtežje doma: "Včasih prespim 'gor', drugič se pripeljem

'dol'. To ni dobro za družinske odnose, žena mi očita sprejem
tako oddaljene službe tik pred upokojitvijo." Lahko bi se
umaknil na občino in poklicno prevzel mandat, vendar na to
nikoli ni računal. Zato pa je računal, da bo lahko še enkrat
kandidiral za državni zbor. 

V mladih letih je bil športnik, ki je sanjal o olimpijskih igrah,
po končani ekonomski fakulteti se je zaposlil v Alpini. 
V domačem podjetju je bilo ob osamosvojitvi težko, še težje v
Planiki in Jelovici. Čeprav ima v Žireh lepo hišo, v kleti fitnes
in na vrtu bazen, se ni lotil menedžerskega odkupa. 
"V slovenskem gospodarskem je največ škode naredilo lastninsko
preoblikovanje, saj jih je veliko zaradi neaktivnih lastnikov
lahko krmarilo v kalnem. Tudi sam bi lahko zaslužil, vendar
si tega ne želim. Tudi v Muri imam bistveno manjšo plačo
kot predhodniki," pravi. 

Na župansko funkcijo je bil štirikrat izvoljen s SDS, pred 
petimi leti za poslanca. "V SDS sem bil od začetka, velikokrat
tudi zato, da mi ne bodo očitali nevtralnosti. Nikoli pa nisem
bil in ne bom politik, ne bom vodil izvršilnih organov stranke,
odborov ali stranke," je še vedno razočaran nad odločitvijo, 
da ne sme kandidirati. Občino vodi apolitično, izogiba se 
konfliktom. Pravi, da bo ob zaključku mandata izstopil iz
stranke, pod nobenim pogojem ne bo vnovič kandidiral.
"Nova kandidatura bi bila nesmiselna, saj se želim upokojiti.
Upam, da bo zaradi te odločitve tudi mirnejši zaključek tega
mandata. Brez nepotrebnih političnih prerekanj," dodaja.

Maček v številkah 
na 245 kilometrov dolgi poti
Bojan Starman, predsednik uprave Mure in partnerji
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Finance
www.gbkr.si/mladi

Cveto Zaplotnik

Kako letos posluje Banka
Koper oz. njena poslovna
enota na Gorenjskem? 
"Banka Koper kot tudi nje-
na Poslovna enota Kranj le-
tos posluje skladno z načrti,
ki smo jih prilagodili raz-
meram gospodarske krize.
Sinergija z bančno skupino
Intesa Sanpaolo poleg vizu-
alne identitete omogoča
tudi prenos znanja, izku-
šenj in razvoj inovativnih fi-
nančnih produktov ter stori-
tev, ki banko umeščajo med
najuspešnejše v Sloveniji."

Kje se pri bančnem poslova-
nju kriza najbolj odraža?
"Kriza se odraža na več po-
dročjih poslovanja. Banke
so se zaradi težav pri zago-
tavljanju finančnih virov
spustile v konkurenčni boj
za depozite in dvignile ceno
(obrestno mero) na zelo vi-
soko raven, bistveno nad
tržnimi obrestnimi mera-
mi, kot veljajo v evropskih
državah. To povzroča tudi
relativno visoke obrestne
mere pri kreditih, kar zni-
žuje povpraševanje po
njih."

Kakšna je resnica o posojil-
nem krču? Ali podjetja, pod-
jetniki, občani lahko dobijo
posojilo? 
"V času nižje gospodarske
rasti, predvsem pri negativ-
ni gospodarski rasti, je tudi
kreditna aktivnost bank ne-
koliko nižja. Po eni strani
komitenti ne želijo prevze-
mati tveganja novih naložb,
po drugi strani je bančni si-
stem bolj previden pri odo-

bravanju kreditov. Težko je
reči, da je nastopil kreditni
krč. Za dobre projekte je
vedno možno zagotoviti pri-
merno financiranje."

Banka Koper sodeluje v
obeh jamstvenih shemah -
za podjetja in za občane. Kaj
je po vašem mnenju razlog,
da je kvota za podjetja slabo
izkoriščena?
"Razlogov je več. Jamstvena
shema ne pokriva ustrezno
malih podjetij in podjetni-
kov, minimalni znesek kre-
dita je sto tisoč evrov, mak-
simalni je opredeljen kot vi-
šina izplačanih bruto plač v
preteklem letu. Stroški izda-
je in vodenja državnega
jamstva so razmeroma viso-
ki, za reprogramiranje po-
sojila je omejitev v znesku,
izključena je možnost obno-
vitve kredita, pri prvi avkciji
je bil tudi kratek rok za odo-
britev kreditov in počitniški
čas (odsotnost vodstev, ra-
čunovodij ...)."

Kaj pričakujete od jamstvene
sheme za občane? Bo spod-
budila najemanje posojil? 
"V okviru jamstvene sheme
bodo lahko najeli posojilo
ljudje, ki ga doslej v banki
niso mogli najeti ali pa so
imeli manjše možnosti za
najetje in odplačevanje. To
so zaposleni za določen čas,
člani mlade družine ter tisti,
ki prvič rešujejo stanovanj-
sko vprašanje ali jim je bila
po 1. oktobru 2008 odpove-
dana pogodba o zaposlitvi
zaradi začetka stečajnega
postopka ali postopka prisil-
ne poravnave podjetja. V
Banki Koper ocenjujemo,

da se utegne povečati pov-
praševanje po posojilih zla-
sti pri mladih, ki so zaposle-
ni za določen čas in doslej
sploh niso mogli dobiti po-
sojila za nakup stanovanja.
Po podatkih statističnega
urada je bilo maja letos v
Sloveniji za določen čas za-
poslenih 26,5 odstotka delo-
vno aktivnega prebivalstva
(brez kmetov)." 

Oktober je tudi mesec var-
čevanja. Kako je kriza vpli-
vala na varčevalne navade
Gorenjcev? Se odločajo
predvsem za varno varčeva-
nje v bankah?
"V krizi se ljudje odločajo za
varnejše oblike naložb de-
narja. Okrepilo se je varče-
vanje v obliki depozitov in
dolgoročnih varčevalnih na-
črtov. Ročnost depozitov se
je skrajšala, del depozitov
pa vežejo tudi za daljše ob-
dobje (za več kot eno leto) in
si tako zagotovijo fiksno ob-
restno mero tudi v obdobju
padanja obrestnih mer. Dol-
goročno varčevanje mogoče
nakazuje tudi na to, da ljudi
skrbi negotova prihodnost.
Ko se varčevalci odločajo o
tem, kam bodo vložili pri-
varčevani denar in koliko,
so pozorni na morebitna
tveganja." 

Banka Koper trži tudi vza-
jemne sklade. Je trgovanje z
njimi že oživelo? 
"Banka Koper trži tuje vza-
jemne sklade ter tudi sklade
nekaterih slovenskih družb
za upravljanje. Čeprav je že
več mesecev pozitivni trend
na svetovnih kapitalskih tr-
gih, še vedno ne beležimo

bistvenega povečanja vla-
ganj v sklade. Pri tem je za-
nimivo, da se razmišljanje
vlagateljev ni bistveno spre-
menilo. Tako kot pred za-
četkom svetovne finančne
krize se tudi v času krize
najbolj zanimajo za delni-
ške sklade, predvsem za
sklade, ki vlagajo v vred-
nostne papirje hitro rasto-
čih trgov, kot sta npr. Kitaj-
ska in Latinska Amerika."

Evropska komisija je ugoto-
vila, da je Slovenija po ce-
nah bančnih storitev na os-
mem mestu v Evropski uni-
ji. Kako bi to komentirali?

"Razlog za to, da je Sloveni-
ja osma najdražja država po
cenah bančnih storitev, so
predvsem visoki osnovni
letni stroški za transakcij-
ske račune. Vzroki so še
drugi. V Sloveniji se skoraj
tretjina komitentov še ved-
no poslužuje dražjih ročnih
transakcij pa tudi število
vseh transakcij na odraslo
osebo z odprtim računom je
pri nas pod evropskim pov-
prečjem. Zanimiva je tudi
ugotovitev, da je samo devet
odstotkov uporabnikov v Ev-
ropski uniji v letih 2007 in
2008 zamenjalo banko. V
Sloveniji je v tem obdobju

to storilo le sedem odstot-
kov, več kot polovica pa je z
zamenjavo banke dobila ce-
nejšega ponudnika." 

Banka Koper ima zdaj na
Gorenjskem tri poslovalni-
ce. Ali načrtuje še nadaljnjo
širitev? 
"V banki se zavedamo, da je
Gorenjska v slovenskem
merilu zelo pomembna re-
gija, zato v prihodnosti še
načrtujemo širitev mreže.
Morda se to ne bo zgodilo v
zelo kratkem času, saj smo
zaradi gospodarske krize
načrte za širitev nekoliko
premaknili v prihodnost." 

Varčevalci pozorni na tveganje
David Zorman, direktor kranjske poslovne enote Banke Koper: "V krizi se je okrepilo varčevanje v obliki depozitov in dolgoročnih varčevalnih načrtov."

Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Na Gospodar-
skem razstavišču v Ljublja-
ni je bil prejšnji konec ted-
na v organizaciji podjetja
Elementum iz Šenčurja
tretji slovenski kongres ple-
menitih kovin in surovin,
na katerem so domači in
tuji strokovnjaki med dru-
gim povedali, kako naj ljud-
je čim bolje razpršijo svoje
premoženje, zakaj je dobro
vlagati v plemenite kovine,
ali je danes zlato poceni ali
predrago, kaj bo zraslo tri-
krat višje kot zlato, ali bodo
ekspanzivna monetarna po-
litika in zajetni primanjklja-
ji privedli do visoke inflacije
... Podjetje Umcor je na
kongresu prvič predstavilo

15-kilogramsko srebrno pa-
lico, obiskovalci so si lahko
tudi sami skovali srebrnik,
na razstavi je bilo prvo slo-
vensko vino z zlatimi lističi
- vino Zlati Cuvee, pa tudi
zlati med, ki ga bodo lahko
uživali le v šeststo domovih
po vsem svetu. Zanimiva je
bila predstavitev klekljanja,
pri katerem so laneno nit
nadomestili s tanko žico iz
bakra, medenine ali nerja-
veče žice. Prvič so predstavi-
li knjigo Zlato osvobaja, su-
ženjski upor v imperiju kra-
ljev papirnatega denarja iz-
pod peresa dr. Hansa J.
Bockerja, znanega speciali-
sta s področja plemenitih
kovin, novinarja, urednika
in svetovalca različnim pod-
jetjem. Udeležencem kon-

gresa je predaval znani ne-
odvisni mednarodni finanč-
ni analitik dr. Marc Faber,
ki je že večkrat pravilno na-
povedal zlome na finančnih
trgih in tudi zlom sloven-
skega borznega indeksa. V
predavanju je odgovoril na
vprašanja, kako dolgo se bo
svet vračal na vrhunec go-
spodarskih aktivnosti iz let
2006/2007, kako to, da je v
obdobju 2002-2007 vse
premoženje v obliki nepre-
mičnin, delnic, dobrin in
umetnin pridobilo na vred-
nosti, le ameriški dolar je
padal ... Kot je dejal, so le-
tošnje rasti na delniških tr-
gih posledica ekspanzivne
monetarne in fiskalne poli-
tike. Ker prava kriza šele
prihaja, priporoča nakup

zlata in investiranje v razvi-
jajoča se gospodarstva. Za-
radi razvoja Kitajske še dol-
go ne bo zmanjkalo povpra-
ševanja po nafti, zemelj-
skem plinu, uranu, bakru
in železu, prvič se je tudi
zgodilo, da so v razvijajočih
državah prodali več avtomo-
bilov kot v razvitih državah.
James Turk, svetovni znani
finančni analitik slovenske-
ga rodu, je poudaril, da se
zaupanje v dolar zmanjšuje
in da se dolarju obeta hiper-
inflacija, ob kateri je težko
predvideti posledice tudi za
evro. Za zaščito premoženja
priporoča ljudem nakup
zemljišč in delnic podjetij z
izdelki, ki jih ljudje vedno
potrebujejo; za ohranjanje
likvidnosti pa nakup zlata.

Prava kriza šele prihaja
Mednarodni finančni analitik dr. Marc Faber je na kongresu plemenitih kovin in surovin napovedal,
da prava kriza šele prihaja. 

David Zorman iz Bašlja pri Preddvoru je po izobrazbi magister ekonomije (bančništvo). 
Vseskozi je zaposlen v bančništvu, kranjsko poslovno enoto Banke Koper pa vodi od leta
2003. V prostem času rad potuje skupaj z družino, planinari, igra tenis, prebere dobro 
knjigo ali obišče koncert. / Foto: Gorazd Kavčič

Med kovanjem srebrnika Slovensko vino z zlatimi lističi
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Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Po podatkih
davčne uprave, ki je pristoj-
na za pobiranje prispevkov
za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje, so zave-
zanci za plačilo prispevkov
ob polletju dolgovali v po-
kojninsko blagajno 175,7
milijona evrov, od tega je
bilo 70,2 milijona evrov
dolga, za katerega so izčr-
pane že skoraj vse možno-
sti za prisilno izterjavo.
Dolg se zmanjšuje, ob kon-
cu leta 2007 je znašal
186,2 milijona evrov, ob
koncu lanskega leta pa
176,3 milijona.
Ker so možnosti za izterja-
vo dolga zelo odvisne od
njegove "starosti", v davčni
upravi takoj po zapadli ob-
veznosti in še pred začet-
kom davčne izvršbe pozo-
vejo dolžnike, da čim prej
poravnajo dolg. Neporavna-
ne obveznosti poskušajo iz-
terjati v postopku davčne
izvršbe ali s skrajnimi

ukrepi - s predlogom držav-
nemu pravobranilstvu za
vknjižbo zastavne pravice
na nepremičnem premože-
nju dolžnika ali z zahtevo
sodišču za izvršbo iz nepre-
mičnega premoženja, pri
kateri s prodajo poplačajo
dolžnikov dolg. V postopku
davčne izvršbe najpogoste-
je posežejo po denarju, ki
ga ima dolžnik pri banki
oz. hranilnici, po denarnih
prejemkih, terjatvah dolž-
nika, premičninah in vred-
nostnih papirjih. 
Kot poudarjajo na davčni
upravi, sta glavna razloga
za neplačevanje prispevkov
plačilna nedisciplina in pla-
čilna nesposobnost. Marsi-
katero podjetje ne more v
roku poravnati obveznosti,
ker so mu poslovni partner-
ji podaljšali plačilne roke.
Na tovrstne težave, ki so
tudi posledica gospodarske
krize, kaže porast števila
vlog za odlog in obročno
plačilo davkov in prispev-
kov. 

Dolg presega 
175 milijonov evrov

Zavezanci dolgujejo v pokojninsko blagajno 
175 milijonov evrov.Cveto Zaplotnik

Ljubljana - V okviru projekta
je letos do konca septembra
opravila 926 nadzorov, pri
tem pa je v 390 primerih
ugotovila kršitev zakonoda-
je. Za skupno 544 kršitev je
izdala 264 plačilnih nalogov
in odločb o prekršku, znesek
izrečenih glob je znašal sko-
raj 389 tisoč evrov, izdala pa
je tudi 69 odločb o prepove-
di opravljanja dela na črno.
Nadzor je opravila pri zave-
zancih, ki opravljajo frizer-
sko, kozmetično, gostinsko,
alternativno ali drugo dejav-
nost. Pri frizerjih je ugotovi-
la, da račune običajno izdaja-
jo samo novim in predvsem
neznanim strankam, ne pa

tudi stalnim strankam; nere-
gistrirano dejavnost oprav-
ljajo na domovih strank ali v
lastnih stanovanjih. Zave-
zanci, ki opravljajo alterna-
tivne in druge dejavnosti, za
to delo nimajo svojih prosto-
rov in tudi ne blagajn. Nad-
zor v gostinstvu je potekal
tudi na podlagi predhodno
fotografiranih računov, v
večini primerov je bilo ugo-
tovljeno brisanje oz. poprav-
ljanje izdanih računov. Av-
gusta so začeli še z nadzo-
rom nad izvajalci individual-
nih gradenj, najprej so zbra-
li podatke o izdanih gradbe-
nih dovoljenjih na 57 upra-
vnih enotah, nato so si grad-
bišča še ogledali. V tem in v
prihodnjem mesecu bodo poostrili nadzor pri cvetličar-

jih, vrtnarjih, svečarjih in
vulkanizerjih. Nadzor bodo
izvajali z nenapovedanimi
obiski pri zavezancih, pri
tem pa bodo preverjali izda-
janje računov za opravljeno
blago in storitev, poslovne li-
stine in dokumentacijo. 
Davčna uprava želi z učin-
kovitejšim nadzorom sive
ekonomije spodbuditi zave-

zance k registraciji in legali-
zaciji dejavnosti ter k upo-
rabi instituta samoprijave,
hkrati želi preprečevati tudi
delo in zaposlovanje na
črno, zniževanje davčnih
osnov in nelojalno konku-
renco. K temu lahko precej
prispevajo tudi potrošniki,
če za vsak izdelek ali oprav-
ljeno storitev zahtevajo in
vzamejo račun. 

Računi le novim strankam
Davčna uprava je ob koncu lanskega leta začela izvajati projekt Siva ekonomija.
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Zavarovalnica Triglav ima veË kot stoletno tradicijo na podroËju zavarovanja oseb. V vsem tem Ëasu smo razvijali pestro ponudbo æivljenjskih, nezgodnih in 
zdravstvenih zavarovanj z namenom zaπËite naπih zavarovancev in njihovih najbliæjih. V nadaljevanju je prikazan naπ pogled na to, kako naj si posameznik 
izbere pravo obliko osebnega zavarovanja ter aktualna ponudba osebnih zavarovanj Zavarovalnice Triglav.

 

IZBIRA DODATNIH ZAVAROVANJ: 1 Zavarovanje kritiËnih bolezni / 2 Nezgodno zavarovanje / 
3 Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco

1 2 3

Nadzor v gostinstvu je potekal
tudi na podlagi predhodnega
fotografiranja računov, pri tem pa
so ugotovili tudi brisanje 
oz. popravljanje izdanih računov.
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Davčna uprava bo poostrila nadzor tudi pri vulkanizerjih.

w
w

w
.tr

ig
la

v.
si



14 torek, 27. oktobra 2009

Varčevanje

Cveto Zaplotnik

Kranj - Oktober je mesec var-
čevanja, 31. oktober je sveto-
vni dan varčevanja - prilož-
nost za razmišljanje o varče-
vanju, ki je "umetnost", kako
zagotoviti varnost in hkrati
donosnost naložbe. V kriznih
časih vlagatelji spreminjajo
varčevalne navade in dajejo
varnosti prednost pred do-
nosnostjo. Najbolj varno je
varčevanje v bankah in hra-
nilnicah, saj država do konca
prihodnjega leta neomejeno
jamči za vse prihranke prebi-
valstva, od leta 2011 naprej pa
naj bi jamstvo po predlogu
vlade s prejšnjih 22 tisoč ev-
rov zvišali na 50 tisoč evrov.
Če je bančno varčevanje naj-
bolj varno, ni najbolj donos-
no, donosnost zmanjšuje še
obdavčitev obresti. Večina
bank ponuja depozite z ne-
spremenljivo in s spremenlji-
vo obrestno mero. Med ban-
kami so glede višine obrestne
mere precejšnje razlike, zato
se vsaj pri vezavi večjih zne-
skov splača pozanimati pri
več bankah. Na primer: pri
dolgoročni vezavi evrov (nad
eno leto) se obrestna mera
giblje od 1,95 do 4,6 odstotka
oz. za nove komitente celo do
pet odstotkov. 
Kaj se letos dogaja na Ljub-
ljanski borzi? Slovenski borz-
ni indeks SBI 20 je od zadnje-
ga lanskega trgovalnega dne
pa do sredine letošnjega okto-
bra porasel skoraj za četrtino,
s 3.695 na 4.608 točk, indeks
najpomembnejših delnic SBI
TOP pa za slabo tretjino, z
854 na 1.122 točk. Med bolj
prometnimi delnicami prve
in standardne kotacije je v
tem času delnica Zavarovalni-
ce Triglav "poskočila" za do-
brih 94 odstotkov, Nove KBM
za skoraj 62 odstotkov in
Krke za nekaj več kot 56 od-
stotkov. Največ so na vredno-
sti izgubile delnice Istrabenz
Koper (- 70 odstotkov) in Pi-
vovarne Laško (- 42 odstot-
kov). In kako kaže za naprej?
Družbe občutijo posledice re-
cesije, večina je v prvem pol-
letju ustvarila manjše prihod-
ke in dobičke, nekatere name-
sto dobička celo izgubo, delni-
ce teh družb pa so kljub temu
zaradi nizkih tečajev še vedno
dokaj zanimiva naložba.
Borzni analitiki kot naložbe-
no priložnost izpostavljajo
tudi nakup delnic investicij-
skih družb (ID), ki se morajo
najkasneje do konca leta 2011
preoblikovati v vzajemne skla-
de. Delnice ID-ov bodo zame-
njale točke vzajemnih skla-
dov, te se bodo začele vredno-
titi po knjigovodski vrednosti,
ki je bila 19. oktobra še od 30
do 49 odstotkov višja od trž-
ne vrednosti. 
Kot ugotavlja Ani Klemenčič,
izvršna direktorica GBD Go-

renjske borzno posredniške
družbe, so posamezniki ob
nastanku krize začeli prodaja-
ti vrednostne papirje ter plasi-
rati svoje naložbe v manj tve-
gane oblike varčevanja, neka-
teri niso zaupali niti bankam,
ki so varčevalce privabljale s
sorazmerno visoko obrestno
mero. Zanimanje za naložbe
v vrednostne papirje je moč-
no upadlo, prometa je bilo
tudi do 90 odstotkov manj
kot v najboljših časih, proda-
jali so le tisti, ki so panično re-
agirali, imeli naložbe z vzvo-
dom (lombardni krediti) in
špekulantje. "V času najhujše
krize so vlagali v vrednostne
papirje samo najpogumnejši,
kar se jim je do danes tudi že
zelo lepo obrestovalo. Mislim,
da se gospodarska klima le
nekoliko popravlja, s tem pa
tudi razpoloženje vlagateljev,
tudi tistih, ki so v krizi veliko
izgubili. Trg se počasi prebu-
ja, tujina je že močno zrasla,
postopoma pričakujem tudi
krepitev tečajev na domačem
trgu. Trenutno so perspektiv-
ne naložbe, ki rastejo v časih
po koncu krize. Priporočila bi
surovinska in energetska
podjetja, postopoma tudi teh-
nološki sektor. Nadpovpre-
čno bodo rasla podjetja, ki so
malo zadolžena in ki imajo
poleg svojih glavnih trgov
ključno usmeritev tudi na
Bric regijo. Trenutno bi bilo
dobro investirati v delnice in-
vesticijskih družb, Krke, Save,
Aerodroma Ljubljana, Tele-
koma, Mercatorja, za tiste
bolj špekulativne pa mogoče
v tujini FTE (Francoski Tele-
kom), FRE3 (Fresenius SE),
HGSI (Human Genome Sci-
ences Inc)."
Po podatkih Banke Slovenije
je bilo ob koncu avgusta v do-
mačih vzajemnih skladih 1,75
milijarde evrov sredstev, ne-
gativna letna rast VEP je ob
koncu avgusta znašala - 18,9
odstotka. In kaj kaže pogled
na tečajnico domačih in tujih
skladov z dne 21. oktober? Le
redki skladi beležijo letos ne-
gativno donosnost, velika več-
ina je "v plusu", ta pri nekate-
rih presega tudi več kot 100-
odstotni porast. 

"V družbi KD Skladi smo v
času krize uspeli zadržati več-
ino vlagateljev v skladih. Ko
smo letos varčevalcem ponu-
dili varčevalni načrt VIP 100
Premium, je bilo tudi tovrst-
nih načrtov sklenjenih več. Iz
tega lahko sklepamo, da se
vlagatelji sami zavedajo po-
membnosti dolgoročnega
varčevanja, da znajo izkoristi-
ti čas negativnih gibanj za na-
kup enot premoženja skladov
in da krizo vidijo kot prilož-
nost za dolgoročno naložbo
in potencialne višje donose v
prihodnosti," ugotavlja dr.
Peter Groznik, predsednik
uprave KD Skladi, in dodaja,
da je na spremenjen pogled
na varčevanje poleg krize vpli-
val tudi zadnji predlog refor-
me pokojninskega sistema.
"Tudi v Sloveniji se vse bolj
zavedamo, da bomo za varno
starost morali poskrbeti sami,
kar pomeni, da je smiselno
varčevati dolgoročno za po-
kojnino vsaj deset, petnajst,
dvajset let. Ker bančne obresti
trenutno realno ne pokrijejo
inflacije, je smiselno za višji
pričakovan donos del premo-
ženja razpršiti tudi v bolj tve-
gane naložbe, kot so delnice
in delniški skladi."
V kriznih razmerah si ljudje
želijo predvsem varnih na-

ložb, ugotavlja Peter Slap-
šak, direktor šenčurskega
podjetja Elementum, ki se
ukvarja s prodajo plemeni-
tih kovin, in dodaja, da je za-
nimanje za naložbe v zlato
in srebro že ves čas finančne
krize konstantno visoko in
da naj bi se v prihodnje še
povečalo. Številni strokov-
njaki priporočajo, da naj
imajo ljudje vsaj od deset do
dvajset odstotkov svojega
premoženja v zlatu in sre-
bru. V zadnjem letu je vred-
nost zlata v evrih porasla za
18 odstotkov in v dolarjih za
31 odstotkov, vrednost sre-
bra v evrih za 61 in v dolarjih
za 78 odstotkov. "Države po
svetu se zadolžujejo preko
vseh meja, obrestne mere so
na zgodovinsko nizkih rav-
neh, količina denarja v obto-
ku se prav tako hitro poveču-
je ...," ugotavlja Peter Slap-
šak in dodaja: "V takšnih
okoliščinah ocenjujem, da
bodo v prihodnje prav vse
valute izgubljale vrednost v
odnosu proti zlatu in srebru
in da bomo doživeli poveča-
no stopnjo inflacije. Zlato in
srebro ščitita pred razvred-
notenjem realnega premo-
ženja, zato tudi v prihodnje
pričakujem porast njune
vrednosti."

www.gbkr.si/mladi
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V krizi ima varnost 
prednost pred donosnostjo
V kriznih časih vlagatelji spreminjajo varčevalne navade in dajejo varnosti prednost pred donosnostjo.

Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Je kriza vplivala
tudi na naložbena življenj-
ska zavarovanja, ki so kombi-
nacija varčevanja in zavaro-
vanja za primer smrti? Kot je
povedal Igor Zupan, direktor
prodaje osebnih zavarovanj v
Zavarovalnici Triglav, ljudje
tudi v kriznih časih povpra-
šujejo po različnih oblikah
življenjskih zavarovanj, pri
tem pa lahko izbirajo med
klasičnimi, naložbenimi, in-
vesticijskimi in pokojninski-
mi zavarovanji. Izbira med
klasičnim življenjskim zava-
rovanjem, pri katerem je za-
varovalna vsota za doživetje
dogovorjena z zavarovalno
pogodbo, in naložbenim oz.
investicijskim zavarovanjem,
pri katerem naložbeno tvega-
nje prevzema zavarovalec, je
odvisno predvsem od tega,
kaj je za posameznika bolj
pomembno: donosnost ali
varnost naloženih sredstev.
Naložbena in investicijska
zavarovanja so še posebej za-
nimiva v obdobju padanja
vrednosti na kapitalskih tr-
gih, saj takrat zavarovalec za

enako višino premije dobi
večje število enot premože-
nja izbranih skladov na zava-
rovalni polici, kot bi jih dobil
v primeru visokih vrednosti.
"Pri sklepanju življenjskih
zavarovanj nismo zapazili
preusmeritve iz naložbenih v
klasična zavarovanja, je pa le-
tos večji interes strank, da s
sklenitvijo življenjskega za-
varovanja poskrbijo tudi za
celovito zaščito v primeru ne-
predvidenih dogodkov," je
dejal Igor Zupan.

Vsak se sam odloči  

Igor Zupan

Cveto Zaplotnik

Kranj - V Gorenjski banki
ugotavljajo, da so občani še
naprej njihovi zvesti varčeval-
ci. Prihranki prebivalstva so
jim v prvih devetih mesecih
leta porasli za skoraj pet od-
stotkov oz. bolj, kot so v pov-
prečju v slovenskem banč-
nem prostoru. Med oblikami
varčevanja imajo več kot pol-
ovični delež vezani depoziti,
med njimi prevladujejo krat-
koročne vezave do devet me-
secev. Večino ostalega denar-
ja imajo komitenti kar na
osebnih računih, le varčnejši
ga bolje oplemenitijo in ga
prenesejo na varčevalne raču-
ne. "Povečanje prihrankov
prebivalstva je še zlasti spod-
budno, če upoštevamo rece-
sijska gibanja," pravi Igor
Poljšak, vodja sektorja poslov
z občani v Gorenjski banki, in
poudarja: "Pričakujemo, da
se bodo ugodni trendi pri var-
čevanju prebivalstva nadalje-
vali do konca leta in tudi v pri-
hodnosti, saj so ljudje v za-
dnjem letu bistveno bolj pre-
vidni pri tem, kam usmerjajo
prihranke. V banki jim bomo
zagotavljali, da bodo pogoji
varčevanja spodbudni in kon-

kurenčni ter da bodo njihove
naložbe varno naložene. Ker
so v zadnjem letu zaradi sve-
tovne krize oz. recesije kapi-
talski trgi nepredvidljivi, je le-
tos skoraj povsem zamrlo
povpraševanje po nakupu
vrednostnih papirjev in po
vpisovanju točk v vzajemne
sklade. Občani se vse bolj za-
vedajo, da je lahko špekulira-
nje z delnicami ali točkami
vzajemnega sklada na kratek
rok za njihove prihranke po-
gubno in se za take oblike na-
ložb odločajo le na osnovi
tehtnega premisleka."

Igor Poljšak I Foto: Tina Dokl

Ani Klemenčič I Foto: Gorazd Kavčič Peter Slapšak / Foto: Matic Zorman Peter Groznik

Zvesti varčevalci

Vezava evrov za čas Nespremenljiva obrestna mera

do 30 dni od 0,05 % do 1,50 % 

od 31 do 60 dni od 0,50 % do 2,00 %

od 61 do 90 dni od 0,70 % do 2,10 %

od 91 do 180 dni od 1,00 % do 2,60 %

od 181 do 270 dni od 1,50 % do 3,15 %

od 271 do 365 dni od 1,50 % do 3,25 %

nad eno leto od 1,95 % do 4,60 % (5,00 %)

Delnica Enotni tečaj (v evrih) Zvišanje/znižanje

31. 12. 2008 15. 10. 2009 (v %)

Gorenje Velenje 10,51 14,07 + 33,9

Intereuropa Koper 8,73 6,29 - 28,0

Krka Novo mesto 48,27 75,50 + 56,4 

Luka Koper 20,97 28,28 + 34,9

Mercator Ljubljana 158,08 183,11 + 15,8

Petrol Ljubljana 268,82 351,85 + 30,9

Telekom Slovenije 118,60 156,17 + 31,7

Aerodrom Ljubljana 25,00 37,12 + 48,5

Istrabenz Koper 23,54 7,01 - 70,2

Pivovarna Laško 47,98 27,81 - 42,0

Sava Kranj 253,21 219,43 - 13,3

Nova KBM 9,43 15,25 + 61,7

Zavarovalnica Triglav 15,26 29,63 + 94,2

Abanka 62,78 54,50 - 13,2

SBI 20 3.695,72 4.608,37 + 24,7

SBI TOP 854,26 1.122,43 + 31,4
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Izberete lahko med desetimi podskladi krovnega sklada Allianz Global Investors Fund, ki jih upravlja Allianz Global Investors Luxembourg S. A., 6A, route de Tréves, L-2633 Senningerberg, petindvajsetimi investicijskimi skladi Raiffeisen Capital Management, 
ki jih upravlja Raiffeisen Kapitalanlage – Gesellschaft m.b.H., Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien in petimi podskladi krovnega sklada Krekov krovni sklad, ki ga upravlja Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o., Slovenska ulica 17, 
2000 Maribor. Trženje, distribucijo in vplačila teh skladov v Sloveniji opravlja Raiffeisen Banka d.d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor. Investicijski skladi niso bančni produkt in niso zajeti v sistem zajamčenih vlog, ki velja za depozite. Banka ne jamči za 
donosnost naložbe sredstev v investicijske sklade. Prospekt, izvleček prospekta, zadnje objavljeno letno in polletno poročilo ter mesečna poročila so brezplačno dostopni na sedežu banke, v vseh poslovalnicah in na spletni strani www.raiffeisen.si oziroma (v 
primeru Krekove družbe) www.krekova-druzba.si. Zaradi nihanja tečajev vrednostnih papirjev in valut je mogoče, da vlagatelj v obdobju investiranja ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v investicijski sklad. Pretekli donosi niso jamstvo za donose 
tudi v prihodnje. Naložba v sklade je tvegana naložba. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja investicijskih skladov so dnevno objavljeni v časopisih Delo, Finance in Večer ter na spletni strani www.raiffeisen.si oziroma (v primeru Krekove družbe) 
www.krekova-druzba.si. Priporočljivo obdobje vlaganja je od vsaj dveh do vsaj 10 let. Vstopna provizija za investicijske sklade znaša od 0% do največ 5%, upravljavska provizija na letni ravni pa od 0,35% do največ 2,5%. Izstopna provizija znaša od 0% do 
največ 0,5%. Prosimo, da ob sklenitvi pogodbe v banki preverite veljavne pogoje in lastnosti storitve.

Naroãnik oglasa: Raiffeisen Banka d.d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor

Odločite se za vlaganje v  
vzajemne sklade!
Poglejte v prihodnost in izkoristite prednosti rednega mesečnega 
vlaganja v vzajemne sklade priznanih družb za upravljanje:

Raiffeisen Capital Management 
Allianz Global Investors (ekskluzivno v Sloveniji) 
Deka Investmentfonds
Krekova družba

Obiščite poslovalnico Raiffeisen Banke, kjer bomo znali uskladiti 
vaše želje in pričakovanja. 

Sedaj je 
pravi 
trenutek!

Iz Nove Ljubljanske banke, ki
je na prvih avkcijah pridobila
najvišjo kvoto, so sporočili, da
so strankam posojila po jam-
stveni shemi na voljo že od
19. oktobra dalje. Kot navaja-
jo v banki, so posojila ugod-
nejša od redne ponudbe. Pri
posojilih za zaposlene za do-
ločen čas, za mlade družine
in za prvo reševanje stano-
vanjskega vprašanja je obre-
stna mera izenačena z akcij-
sko ponudbo stanovanjskih
posojil, posojila za brezposel-
ne so podobna redni ponudbi
kreditov. Strankam ponujajo
predvsem dolgoročna posoji-
la, za vse namene, ki jih dolo-
ča jamstvena shema. Za zdaj
beležijo precejšnje povpraše-
vanje, vendar pa tega, kolik-
šen bo dejanski izkoristek
kvote, še ne morejo oceniti. 
Jamstvena shema je krizni
ukrep, s katerim želi država
omiliti posledice gospodarske
in finančne krize pri najbolj
"ranljivih" skupinah prebival-
stva. Med takšne skupine so-
dijo zaposleni v delovnem
razmerju za določen čas, tisti,
ki prvič rešujejo stanovanjski
problem, člani mladih družin
in tisti, ki so po lanskem 1.
oktobru iz poslovnih razlogov
postali brezposelni. Zaposle-
ni za določen čas in tisti, ki
prvič rešujejo stanovanjsko
vprašanje, lahko zaprosijo za
posojilo le, če so v treh mese-
cih pred vložitvijo vloge za
posojilo imeli plačo, ki je bila
enaka ali nižja od 1,5-kratnika
povprečne mesečne plače v
Sloveniji v istem obdobju, in
če njihovi skupni dohodki in
dohodki iz kapitala v letu
pred najemom posojila niso
presegli 1,5-kratnika povpre-
čne letne plače. Mlada druži-
na je v tem primeru skupnost
obeh ali enega izmed staršev
z enim ali več otroki, pri tem
je pogoj, da vsaj en otrok v ko-
ledarskem letu vložitve vloge
za posojilo še ne hodi v

osnovno šolo. Posojila so ne-
namenska, le posojilo za prvo
reševanje stanovanjskega vpra-
šanja je možno porabiti samo
za prvi nakup, gradnjo, obno-
vo ali spremembo namemb-
nosti stanovanja. Občani, ki
se zanimajo za takšno posoji-
lo, se morajo obrniti nepo-
sredno na eno od bank z jam-
stveno kvoto, posojilo pa lah-
ko najamejo le pri eni banki.
Poglejmo še posojilne pogo-
je! Zaposleni za določen čas,
mlade družine in tisti, ki pr-
vič rešujejo stanovanjski pro-
blem, lahko najamejo od pet
do sto tisoč evrov posojila, po-
sojilna doba je do 25 let, drža-
va jamči za polovico obvezno-
sti iz posojila, pogoj pa je, da
je posojilo zavarovano s hipo-
teko ali z zemljiškim dolgom
na nepremičnini. Pri posojilu
za brezposelne je glavnica
največ dva tisoč evrov za vsa-
ko polno leto, ki posojiloje-
malcu manjka do polne upo-
kojitvene starosti, vendar ne
več kot deset tisoč evrov. Po-
sojilna doba je največ deset
let, država pri teh posojilih
jamči za celotne obveznosti.
In kaj se bo zgodilo, če poso-
jilojemalec ne bo zmogel od-
plačevati svojih kreditnih ob-
veznosti? V tem primeru jih
bo banki poravnala država,
SID banka pa bo posojiloje-
malcu poslala zahtevek za
plačilo unovčenega jamstva.
Če posojilojemalec ne bo
ugovarjal obstoju in višini ob-
veznosti, bo država njegove
neplačane obveznosti obra-
vnavala enako kot davčne ob-
veznosti. Za izterjavo bo pri-
stojna davčna uprava, ta bo
lahko posojilojemalcu, ki
nima rednega vira dohodka
ali drugega premoženja, do-
volila odlog plačila posojila,
vendar največ za dve leti. V
primeru, da bo posojilojema-
lec ugovarjal obstoju in višini
obveznosti, navedenih v za-
htevku SID banke, bo izterja-
va potekala v skladu s splošni-
mi postopki o izvršbi. 

Prva posojila 
s poroštvom države

�9. stran

Jamstvena kvota za posojila brezposelnim, ki so po 
1. oktobru 2008 izgubili delo iz poslovnih razlogov

Banka Dodeljena kvota
NLB 3,3 mio EUR

Nova KBM 1,2 mio EUR

Delavska hranilnica 1,0 mio EUR

SKB banka 0,8 mio EUR

Banka Koper 0,5 mio EUR

Raiffeisen banka 0,5 mio EUR

Abanka Vipa 0,3 mio EUR

Skupaj 7,6 mio EUR

Jamstvena kvota za posojila zaposlenim za določen čas, mladim
družinam in za prvo reševanje stanovanjskega problema

NLB 16,6 mio EUR

BKS Bank AG 4,0 mio EUR

Nova KBM 4,0 mio EUR

Banka Koper 2,0 mio EUR

SKB banka 2,0 mio EUR

Abanka Vipa 1,2 mio EUR

Delavska hranilnica 1,0 mio EUR

Skupaj 30,8 mio EUR

Ljubljana

Nižja zamudna obrestna mera za davke
Vlada je na četrtkovi seji spremenila sklep o obrestni meri
zamudnih obresti za davke, ki jih zavezanec ne plača v pred-
pisanem roku. S sklepom je dnevno obrestno mero znižala
s sedanjih 0,0274 na 0,0247 odstotka. C. Z.

Maribor

Raiffeisen Banka se je preselila v nove prostore
Raiffeisen Banka, ki ima od svojih poslovalnic tudi v Kranju,
je prejšnji torek slovesno odprla nove poslovne prostore na
Zagrebški cesti v Mariboru, kjer je tudi sedež banke. Sodo-
bna poslovna stavba obsega 6.440 kvadratnih metrov pros-
tora v štirih etažah in v kleti, razporeditev pa ustreza viso-
kim varnostnim standardom. Kot je na slovesnosti ob od-
prtju novih prostorov dejal predsednik uprave Klemens No-
wotny, želijo tudi z novo stavbo pokazati, da imajo velike
cilje v slovenskem finančnem in gospodarskem prostoru.

Banka je ob tej priložnosti svetu za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu podarila varnostne odsevne telovnike, ki
jih bodo učenci po vsej Sloveniji uporabljali na kolesarskih
izpitih. C. Z.

Ljubljana

Vzajemno odslej vodi izredna uprava
Senat Agencije za zavarovalni nadzor je v zavarovalnici
Vzajemna za devet mesecev imenoval izredno upravo, ki jo
vodi Dušan Kidrič, v njej pa je še Irena Kos. Agencija se je
za izredno upravo odločila zato, ker v zavarovalnici ni delo-
vala relacija med nadzornim svetom in upravo, ob pomanj-
kanju ustreznega nadzora pa naj bi bile možnosti za zlora-
be. Izredna uprava bo pregledala poslovanje Vzajemne,
tudi vse še veljavne pogodbe. Že v tem tednu naj bi se se-
stala s predstavniki Zveze društev upokojencev Slovenije.
Zveza bo v vsakem primeru izvedla za 6. november sklica-
no izredno skupščino Vzajemne, na kateri naj bi spremeni-
li nadzorni svet. C. Z. 
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Včeraj so delavci Zvezde 
organizirali stavkovni odbor, 
saj želijo s stavko opozoriti na
neurejene razmere. Stavkovne 
zahteve so: izplačilo 
septembrske plače, celotni regres
(zakonski rok je 1. november),
plačilo prispevkov za julij in 
avgust ter zagotovitev denarja za
zagon proizvodnje. Včeraj ob 6. uri
so delavci zaradi neizplačila plač že
želeli ustaviti proizvodnjo, vendar
bodo upoštevali zakon in z delom
prekinili prihodnjih teden. Včeraj
naj bi jih obiskal tudi lastnik 
Dušan Dolamič. 
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Stojan Saje

Podljubelj - Tržičan Matija
Koren, direktor podjetja Ko-
ren sports, zase pravi, da ne
hodi v službo. Delo v agenci-
ji za športne avanture in po-
tovanje, kot je podnaslov fir-
me, je del načina njegovega
življenja. Kot se zaveda 37-
letni podjetnik, je brez vese-
lja do dela v turizmu težko
uspeti. Po enajstih letih lah-
ko reče, da je na pravi poti.
S štirimi redno zaposlenimi
in petindvajsetimi sodelavci
ustvari njegovo podjetje pol-
drugi milijon evrov prihod-
kov na leto, kar je glede na
okrog 130 tisoč evrov v pr-
vem letu velik napredek.
"Vse se je začelo že pred le-
tom 1998, ko sem postal
podjetnik. Oče Dušan se je
ukvarjal z gostinstvom in tr-
govino, brat Andraž z alpi-
nizmom in pohodi, jaz pa s
smučanjem. Prepotovali
smo ves svet in ugotovili, da
je doma zelo lepo, posebej v
podljubeljski dolini. Žal je
bila znana le kot pot do Ce-
lovca. Tako se je porodila
ideja o športnem centru v
Podljubelju in obnovi stare
ljubeljske ceste. Leta 1996
smo se edini prijavili na

razpis za najem nekdanje
vojaške stražnice, kjer smo
po temeljiti obnovi gostili
šole v naravi in študente. Na
24 posteljah smo sprejeli
tudi tranzitne goste. Istega
leta smo prvič organizirali
sankanje s starega prelaza
Ljubelj. Zanj je bilo veliko
zanimanja, zato smo širili
športno ponudbo. Naš cilj je
bil, da postanemo vodilno
podjetje s to ponudbo v Slo-
veniji," se spominja Matija
Koren in nadaljuje: "Leta
1998 smo organizirali prve
planinske ture in trekinge
po naših gorah za tuje go-
ste. Odprli smo pisarno na
Bledu, kjer je delal Andraž.
Samo poleti je imel okrog
1500 gostov. Jaz sem začel s
šolo smučanja v Kranjski
Gori, ki je lepo uspela. 
Naslednje leto smo ustano-
vili blagovno znamko Hu-
manfish.com, ki ponuja
planinstvo in smučanje v
tujini. Doslej smo imeli
okrog 19 tisoč gostov, med
njimi največ Angležev, Ir-
cev, Francozov in Špancev.
Vsi občudujejo naše gore,
zlasti Julijce."
Leto 2000 je prineslo po-
membno prelomnico za
podjetje Koren sports. Mati-

ja je vložil denar v uresniči-
tev novosti, ki jo je videl na
Nizozemskem. Julija so v
Podljubelju odprli prvi adre-
nalinski park v Sloveniji.
Gre za plezalni poligon, ki je
namenjen zlasti skupinam.
Služi šolarjem za izkustve-
no učenje, poslovnežem za
boljšo učinkovitost skupin-
skega dela in tudi radoved-
nim posameznikom. Odziv
obiskovalcev je presegel pri-
čakovanja, zato so postali
širše prepoznavni.
"Podobna adrenalinska par-
ka smo postavili na Pohorju
leta 2001 in v Bohinju leto
zatem. Leta 2006 je tak
park nastal še v termah Tu-
helj na Hrvaškem. Lani
smo na osnovi izkušenj raz-
vili nov koncept parkov, ki
so narejeni kot plezalno va-
dišče. Ploščadi montiramo
na drevesa v gozdu, park pa
sestavlja več različnih poti.
Prvi tak park, ki je name-
njen posameznikom in dru-
žinam z otroki, smo odprli
lani v soteski Čepa v Avstri-
ji. V njem je lahko naenkrat
130 ljudi, v Podljubelju pa
največ 45. Letos je bilo v
Čepi 14 tisoč obiskovalcev,
na naši strani pa 2500,"
pove o razlikah Matija, ki

ima za seboj tudi grenko iz-
kušnjo s parki. "Projekt pu-
stolovskega parka v ljub-
ljanskem Tivoliju sem opu-
stil, čeprav sem vanj vložil
70 tisoč evrov. Svoje prste je
vmešala politika. Dobili nis-
mo niti projektnih pogojev.
Na srečo je drugače pri pro-
jektu pustolovskega parka
Straža na Bledu. Zanj smo
dobili vsa soglasja. Zato že
pripravljamo material za
okrog 200 tisoč evrov vred-
no naložbo. Blejski park
bomo odprli prihodnjo po-
mlad."
Matija Koren je prepričan,
da je treba ustvariti povpra-
ševanje turistov s ponudbo
zanimivih novosti. Ena ta-
kih je tudi eskimska vas na
Krvavcu. Že tretjo sezono
bo privabljal goste v igluje,
kjer imajo restavracijo, bar,
spalnico in celo savno. Za
povrh se gostje zabavajo ob
hoji po snegu s krpljami v
soju luči, vožnji s snežnimi
tubami in druženju. Kore-
nova eskimska vas je lani
prejela priznanje Slovenske
turistične organizacije Zlati
sejalec kot najbolj inovati-
ven turistični produkt v Slo-
veniji, kar je spodbuda za
nove načrte podjetja.

Športna doživetja za turiste
Tržičan Matija Koren je leta 2000 postavil prvi adrenalinski park v Podljubelju. Ima parke na Pohorju,
v Bohinju, termah Tuhelj in Avstriji. Prihodnje leto še park Straža na Bledu.

V nekdanji vojaški stražnici nad Podljubeljem je gostišče 
s 24 ležišči.

Delavci Zvezde so obupani. Plač za september še vedno ni
na njihovih računih. I Foto: Tina Dokl

Matija Koren je pred devetimi leti postavil prvi adrenalinski
park pri nas.

Boštjan Bogataj

Kranj - Zahteve delavcev so
jasne. "Vsi si želimo dela in
plač, čeprav v pravljice ne verja-
memo," nam je povedala Alen-
ka Lončarič, predsednica sindi-
kata ZSSS v podjetju, na hude
čase za Zvezdo pa že dlje časa
opozarja Janez Podgorelec,
predsednik sindikata SGS-je-
vih članov: "Proizvodnja skoraj
stoji, plače, ki je bila v prejšnjih
letih povsem samoumevno na
15. v mesecu, pa ni. Sedaj niso
plačani niti prispevki v zdrav-
stveno in pokojninsko blagaj-
no." Danes v Zvezdi delajo le tri
stroji, od teh en intenzivno,
tudi tkalnica bolj ali manj stoji.
"V nas je strah, strah za našo
prihodnost. Tu smo deset, dvaj-
set ali trideset let in ne vemo,
kako bo. Upamo na rešitev,"
dodaja Lončaričeva. 
Na zboru delavcev prejšnji te-
den je Nevena Tea Gorjup,
predsednica upravnega odbo-
ra zaposlenim obljubljala, da
bodo skušali do (prejšnjega)
petka zagotoviti denar za ne-

moteno proizvodnjo in porav-
navo zapadlih obveznosti.
"Banke nam ne odobrijo kre-
dita iz jamstvene sheme, zato
se tudi v Zvezdi ubadamo s te-
žavami financiranja proizvod-
nje, vse ostalo pa je zgolj posle-
dica," trdi Gorjupova. 
Za vnovični zagon proizvod-
nje bi potrebovali 300 tisoč ev-
rov, za poplačilo vseh dolgov
še trikrat toliko (terjatev je ne-
koliko manj, razlika znaša 300
tisočakov). Po tovarni se že
dlje časa širi glas, da je sedanji
lastnik Dušan Dolamič (pred
dobrim mesecem nam je za-
gotavljal, da se zakasnitev iz-
plačila plač v tekstilni industri-
ji zgodi na leto ali dve, sedaj pa
se je zgodba zelo hitro ponovi-
la) v letu od prevzema Zvezde
povsem izčrpal (šest milijonov
evrov iz podjetja, nič pa vla-
ganj) in zato ni denarja niti za
material. Tudi predsednica
upravnega odbora je potrdila,
da naročila sicer so, vendar jih
komercialisti ne upajo sprejeti,
saj ni denarja niti za osnovo
tekstilne dejavnosti - prejo. 

Delavcem (še 67, od tega pri-
bližno polovica na čakanju) so
prejšnji petek obljubili izplači-
lo plač in polovice regresa, de-
narja na njihovih računih ni.
Zato tudi z nejevero verjamejo
programskemu in organiza-
cijskemu prestrukturiranju.
"Sredi novembra naj bi skleni-
li dogovore, 1. decembra pa v
Kranju zagnali modni pro-
gram v sklopu podjetja Tek-

stilna iz Ajdovščine. To podjet-
je bi prevzelo tudi 25 delav-
cev," je povedala Nevena Tea
Gorjup. Preostali sodelavci naj
bi delo dobili v hčerinski druž-
bi Zvezda TSP, ki jo naročniki
v avtomobilski industriji do-
bro poznajo. Število zaposle-
nih kaže, da bo brez dela kljub
vsemu ostalo okoli 20 do seda-
njih zvezdašev, čeprav Gorju-
pova trdi, da odpuščanj ne bo. 

V Zvezdi ni dela, 
kmalu stavka
Čeprav so delavci tekstilnega podjetja Zvezda doslej skoraj redno dobivali plačo, bodo zaradi 
neizplačane septembrske plače čez nekaj dni začeli stavkati.

Nevena Tea Gorjup stavi na programsko in organizacijsko
prestrukturiranje. Več bo znano sredi novembra.
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Štefan Žargi

Škofja Loka - Ko smo konec
avgusta pisali o tem, kako se
škofjeloška Gorenjska predi-
lnica ozira po drugih dejav-
nostih (predelavi odpadkov
in v turizem), smo v uvodu
zapisali, da so po lanskem
propadu Gorenjskih oblačil,
IBI-ja in Aquasave v tekstilni
panogi na Gorenjskem osta-
le le še tri družbe: Odeja, Go-
renjska predilnica in Zvezda.
Storili smo napako. V tekstil-
ni panogi je tudi škofjeloška
Tovarna klobukov Šešir. Če
moramo o Zvezdi poročati,
da je očitno zašla v precejš-
nje težave, pa o Šeširju kljub
krizi, ki zaostruje položaj
tekstilcev - da ne omenjamo
Mure, ni nič slišati. Dolgolet-
nega direktorja Mira Pinteri-
ča smo povprašali, kako po-
slujejo.

Kako občutite krizo v Šeširju?
"Lahko bi dejal, da krize

sploh nismo občutili, ker
smo v krizi nenehno. Danes
je moderno reči, da naj si iz-
beremo izdelek z večjo doda-
no vrednostjo, težko pa je to
uresničiti. V Šeširju smo se
odločili, da znamko Šešir, ki
je slovenska znamka, obdrži-
mo. Leta 2011 bomo prazno-
vali že 90-letnico tovarne.
Naš cilj je, da obdržimo delo
za sedemdeset ljudi. Kje
bomo to počeli, pa še ni pov-
sem jasno."

Kako to mislite? Šešir ven-
dar ima dovolj prostorov:
tovarno v starem mestnem
jedru in nove prostore na
Trati.

"Prav v tem je problem.
Prostorov imamo preveč in ti
so zdaj pri nas, zlasti pa v

Škofji Loki, popolnoma raz-
vrednoteni. Poleg tega, da se
trudimo za poslovanje, mo-
ramo vzdrževati skoraj 22 ti-
soč kvadratnih metrov povr-
šin, za delo jih potrebujemo
le 4500 kv. metrov, in to ni
poceni. Kriza je seveda vpli-
vala na naročila, pri čemer
nismo izgubili nobenega
kupca, so pa nam zmanjšali
naročila."

Moderno je tudi reči, da si
je treba najti tržne niše ...

"Res je in mi smo jih na-
šli. Izdelujemo specialna po-
krivala. Delamo za holand-
sko in našo policijo, gasilce,
'fan' klube po Avstriji, pokri-
vamo lovce, slovensko voj-
sko. Smo majhni, zelo prila-

godljivi in zadnja tržna niša
je povabilo na Kitajsko, kar
menim, da je, če bomo znali
izkoristiti, lahko tudi dolgo-
ročnejše perspektivno. Do
povabila je prišlo prek naših
prijateljev ameriških Židov,
ki jim vera zapoveduje, naj
nosijo klobuke.

Bil sem na Kitajskem, kjer
imajo 22 tovarn klobukov. Iz
taktičnih razlogov, da dela-
mo za primerno plačilo tisto,
česar oni ne znajo, smo se
odločili, da na Kitajskem za-
čnemo s polproizvodi. Na
prvo pošiljko v juniju 1800
kosov praktično ni bilo pri-
pomb. Naš nastop na Kitaj-
skem pa ima tudi širše raz-
sežnosti in bo ob pametni
politiki v igri med konkuren-

ti vplival tako na naše mož-
nosti tako na evropskem kot
tudi na ameriškem trgu."

Ste zaradi krize kaj zmanj-
ševali število zaposlenih in
ukrepali s skrajševanjem
delovnega časa oziroma ča-
kanjem na delo?

"Ne. Število delavcev se je
sicer zaradi upokojitev neko-
liko zmanjšalo, sedaj nas je
66, vendar vsi delajo s pol-
nim delovnim časom. K
temu pa naj pripomnim, da
je naša stalna politika, da ni
nadur, da delo razporejamo
tako, da so delavci ob koncih
tedna resnično prosti. To je
nedvomno vrednota."

Ste zadolženi?
"Mi operativno pokrivamo

stroške. Res smo pred letom
za potrebe proizvodnje, za
nabavo materiala, najeli kre-
dit, ki nas zdaj 'tepe'. Nismo
pač predvidevali padcev cen
nepremičnin, padca delnic,
to je sedaj naš Damoklejev
meč."

Pred dvema letoma in pol
ste se odločili za notranje
lastninjenje - odkup lastni-
ških deležev. Ste to izpeljali?

"Da. Celotno naše premo-
ženje je v rokah 128 delničar-
jev, pri čemer cilja, da bi na-
mesto drage d. d. postali d. o.
o., nismo dosegli. Predvsem
smo mislili število delničar-
jev zmanjšati, pa se izkaže,
da delnic nihče noče prodati,
zato število delničarjev celo
raste. Poudarim naj, da smo
delnice skladov odkupovali
zelo transparentno, vedno z
javnimi objavami in 21 nas
ima večje deleže. Jaz in moja
družina imava štiridesetod-
stotni delež."

Šešir izvaža tudi na Kitajsko
V časih, ko je morala prav zaradi cenenih izdelkov z Daljnega vzhoda večina naših tekstilnih tovarn
zapreti vrata, škofjeloški Šešir krizo premaguje.

Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Lastniki nepre-
mičnin plačujejo po sedanji
zakonodaji dve dajatvi, ki
imata naravo davka na nepre-
mičnine - davek od (nepre-
mičnega) premoženja, ki se
odmerja od stanovanjskih in
poslovnih nepremičnin, ter
nadomestilo za uporabo
stavbnih zemljišč, ki se od-
merja od stavb in nezazida-
nih stavbnih zemljišč. Po
vladnem načrtu naj bi v bliž-
nji prihodnosti obe dajatvi
združili v enotni davek na ne-
premičnine. Na ministrstvu
za finance že pripravljajo
predlog zakona, vendar ga
bodo lahko dokončali šele po-
tlej, ko bodo od geodetske
uprave pridobili potrebne
podlage oz. evidence. Sredi
letošnjega leta je bil na podla-
gi popisa vzpostavljen regi-
ster nepremičnin, do konca
leta naj bi za vse nepremični-
ne prvič poskusno določili

posplošene tržne vrednosti,
potlej pa bo že možno začeti
razpravo o davčni stopnji, o
oprostitvah in o posledicah za
posamezne zavezance. Po
načrtu geodetske uprave naj
bi v začetku prihodnjega leta
obvestili lastnike o poskusnih
izračunih posplošenih tržnih
vrednosti za njihove nepre-
mičnine, na ta obvestila bodo
lastniki lahko dali pripombe
in predloge za spremembo
podatkov o nepremičnini in
njeni vrednosti. Posplošene
tržne vrednosti nepremičnin
naj bi uskladili najkasneje v
tretjem četrtletju prihodnjega
leta, v letu 2011 pa naj bi da-
vek tudi dejansko uvedli. Z
novim davkom na nepremič-
nine naj bi občinam zagotovi-
li enak prihodek kot doslej ali
še večjega, hkrati pa naj ne bi
bistveno zvišali obdavčitve,
glede na sedanje zneske na-
domestila za uporabo stavb-
nih zemljišč in davka od pre-
moženja.

Davek na 
nepremičnine
Država načrtuje uvedbo davka na nepremičnine
v letu 2011.

Miro Pinterič

OBČINA ŽIROVNICA
Breznica 3, 4274 Žirovnica

JAVNI NATEČAJ - OBVESTILO
Občina Žirovnica obvešča, da je na spletni strani www.zirovnica.si
objavljen javni natečaj za uradniško delovno mesto Svetovalec
za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne
službe v občinski upravi Občine Žirovnica.
Rok za prijave je 7. 11. 2009.            

Leopold Pogačar, župan

Ljubljana

Exotermu IT bronasta gazela 2009

V četrtek je bila v Cankarjevem domu v Ljubljani zaključna
podelitev priznanj časopisne družbe Dnevnik za najboljša
hitro rastoča slovenska podjetja Gazela 2009. Kot smo več-
krat poročali, izbor najboljšega hitro rastočega podjetja po-
teka najprej na regionalnih izborih, nato pa na zaključni pri-
reditvi razglasijo najboljšega na nacionalni ravni. Tako so 1.
oktobra v Kranjski Gori izbrali za letošnjo gorenjsko gazelo
med kemično tovarno Exoterm IT, vodilnim partnerjem več-
ine livarn in metalurških podjetij na tem območju Evrope,
lanskim nosilcem tega naslova, jeseniškim podjetjem, ki se
uspešno ukvarja z internetno trgovino, Mimovrste ter kranj-
skim podjetjem Rodex, ki je sistemski dobavitelj in izvajalec
celovitih rešitev na področju malih aparatov. Naslov je ta-
krat dobil Rodex in s tem tudi pravico do sodelovanja v iz-
boru za zlato slovensko gazelo.
Na zaključni prireditvi, ki sta se je kot častna gosta udele-
žila tudi predsednik republike Danilo Türk in minister za
gospodarstvo Matej Lahovnik, je kipec zlate gazele je pri-
padel mariborskemu podjetju Lumar IG, ki se ukvarja s
proizvodnjo montažnih hiš, in srebrni kipec ljubljanskemu
računalniškemu podjetju Dewesoft. Bronasto gazelo 2009
pa je, kot lani, prejelo gorenjsko podjetje, tokrat kranjski
Exoterm IT. Š. Ž.

Ljubljana

Turizem blizu rekordnega lanskega leta

Iz Slovenske turistične organizacije so opozorili na pravkar ob-
javljene podatke Statističnega urada RS, po katerih je bilo v le-
tošnjem septembru v turističnih nastanitvenih objektih zabe-
leženih za pet odstotkov manj prihodov in za štiri odstotke
manj prenočitev turistov kot lani. Od januarja do vključno sep-
tembra beležimo za odstotek manj prenočitev kot v enakem
obdobju lani, pri čemer je bilo leto 2008, glede na število pri-
hodov in prenočitev turistov v Sloveniji, rekordno, saj je na ob-
isk vplivalo tudi slovensko predsedovanje Evropski uniji. Med
turističnimi prenočitvami je bilo v letošnjem septembru 61 od-
stotkov tujcev, od tega so največ prenočitev prispevali turisti
iz Nemčije (16 odstotkov), sledijo turisti iz Avstrije (15 odstot-
kov), Italije (15 odstotkov), Združenega kraljestva (6 odstot-
kov), Ruske federacije (4 odstotki) in Hrvaške (3 odstotki). 
Mag. Dimitrij Piciga, direktor Slovenske turistične organiza-
cije komentira: "Začasni statistični podatki števila gostov in
njihovih prenočitev v prvih devetih mesecih kažejo, da se v
slovenskem turizmu približujemo zastavljenemu cilju pozi-
tivne ničle oziroma padca do dveh odstotkov pri skupnem
številu prenočitev turistov. To dokazuje, da so bile intenzivi-
rane tržno-promocijske aktivnosti tako Slovenske turistične
organizacije kot slovenskega turističnega gospodarstva na
teh trgih pravilna odločitev." Š. Ž.

Cveto Zaplotnik

Kranj - Obstoječi in novi ko-
mitenti Gorenjske banke si
do 20. novembra lahko brez-
plačno zagotovijo elektron-
sko banko Link, enako tudi
novoustanovljena podjetja in
podjetniki v okviru bančnega
paketa, ki jim za obdobje
enega leta zagotavlja še neka-
tere druge ugodnosti (brez-
plačno vodenje računa in iz-
vajanje domačega elektron-
skega plačilnega prometa, iz-
dajo poslovne kartice Activa
Mastercard brez plačila čla-
narine za prvo leto ...). Komi-
tenti bodo s tem privarčevali
21,39 evra, kolikor znaša pri-
stopnina k elektronski banki.
Kot je povedal Peter Kavčič,
pomočnik vodja sektorja za
poslovanje z občani, bodo
nove komitente, ki bodo v
banko prenesli tudi plačo oz.
redne mesečne dohodke, na-

gradili še s polletnim brez-
plačnim vodenjem računa
ter z izdajo plačilne kartice
Activa MasterCard, za katero
jim za prvo leto ne bo treba
plačati članarine. Uporabniki
elektronske banke potrebuje-
jo osebni računalnik z dosto-
pom do interneta, operacijski
sistem Windows z brskalni-
kom Microsoft Internet Ex-
plorer 6.0 (ali novejšim) ter
varovala za prenos podatkov
prek spleta, ki jih zagotovi
banka. Elektronska banka
omogoča uporabnikom po-
gled v stanje ali v promet na
računu ter v promet s plačil-
nimi karticami, plačilo ob-
veznosti s položnico ali pla-
čilnim nalogom, prenos med
računi v banki, sklenitev de-
pozita, napoved dviga večje-
ga zneska, odprtje ali ukini-
tev trajnega pooblastila, izda-
jo ali blokado plačilnih in
bančnih kartic - in tako dalje. 

Brezplačno 
do elektronske banke
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Cveto Zaplotnik

Zgornje Jezersko - Zveza
kmetic Slovenije je ob sveto-
vnem dnevu kmetic za kme-
tico leta 2009 razglasila
Olgo Tičar, gospodarico gor-
sko višinske ekološke Jenko-
ve kmetije na Zgornjem Je-
zerskem. Za to priznanje jo
je predlagalo Društvo kmeč-
kih žena Kranj, kjer je aktiv-
na že vse od ustanovitve. "Ko
me je mentorica društva,
kmetijska svetovalka Milena
Črv vprašala, ali bi bila pri-
pravljena kandidirati za
kmetico leta, sem ji rekla, da
bi bila kakšna druga verjetno
primernejša, saj naša kmeti-
ja ni v cvetju in jo šele po-
stavljamo na noge," se je
Olga branila - a ne ubranila.
V društvu so jo podprli kot
kandidatko, še več - v zvezi
kmetic so jo na prireditvi v
Zagorju med trinajsterico iz
vse Slovenije izbrali za kme-
tico leta. 

Olga je pred šestimi leti
postala lastnica kmetije na
970 metrih nadmorske viši-
ne. "Naša kmetija je po dru-
gi svetovni vojni nekoliko za-
stala v razvoju. Ko so dedku
zaplenili osemdeset hektar-
jev zemljišč, jim je ostalo le
deset hektarjev obdelovalnih
zemljišč in približno toliko
gozda, kar je premalo za pre-
življanje; leta 1959 je kmeti-
jo prizadel še velik požar. V
denacionalizacijskem po-
stopku smo gozd dobili na-
zaj, vendar je bil precej "pra-
zen". Če bi bilo v gozdu več
lesa, bi lahko več sekali in
tudi hitreje urejali kmetijo.
Dokončati moramo gnojno

jamo, podaljšati hlev, veliko
dela je še pri novi hiši, del
gozda je slabo odprt in bo
treba zgraditi vlako," je pove-
dala Olga.

Jenkova kmetija zdaj ob-
sega 101 hektar zemljišč, od
tega je 80 hektarjev gozda ter
21 hektarjev travnikov in paš-
nikov. Redijo trideset goved,
med njimi je devet molznic,
ter štiri konje. Poleg živino-
reje je pomemben vir dohod-
ka še gozdarstvo. Večina goz-
da je v smeri proti Jezerske-
mu vrhu, spravilo lesa je za-
radi težavnega terena precej
zahtevno. Med objekte na
kmetiji sodi tudi t. i. Jenkova
kasarna, kmečki renesančni
dvorec, zgrajen pred letom
1569, ki sodi med najstarejše

stavbe na Jezerskem. Nekdaj
so v njej prenočevali popotni-
ki, ki so z morja v Avstrijo to-
vorili sol; na to spominjajo še
ohranjeni njihovi napisi po
stenah. Že vrsto let je v njej
etnografski muzej z zbirko
starih predmetov in opreme
iz vsakdanjega kmečkega
življenja. "Marsikdo jih rad
pogleda," pojasnjuje Olga in
poudarja, da ima dela vedno
dovolj in še preveč - kmečka
in gospodinjska opravila,
skrb za bolnega očeta ... V za-
konu z možem Francijem, ki
je po poklicu mizar - samo-
stojni podjetnik, so se jima
rodili štirje otroci. Najstarejši
Simon si je že ustvaril druži-
no in se odselil, drugi trije -
Špela, Franci in Gašper so še

doma, Gašper, ki študira na
Biotehniškem centru v Stra-
hinju, naj bi tudi prevzel
kmetijo.

Olga rada peče, že deset
let redno sodeluje s krušni-
mi izdelki na ocenjevanju
Dobrote slovenskih kmetij
na Ptuju. Doslej je dobila de-
vet priznanj, od tega sedem
za buhteljne - pet zlatih, eno
srebrno in eno bronasto. Če
bodo njeni buhteljni zlati
tudi prihodnje leto, bo osvo-
jila znak kakovosti, kar je
najvišje priznanje za kmeč-
ke prehranske dobrote v Slo-
veniji. Ko je imela več pro-
stega časa, kot si ga lahko
privošči sedaj, je sestavljala

puzzle, prek šestdeset slik je
sestavila. Priznava, da težko
reče ne, ko jo v zadrugi, v
občini ali v društvih prosijo
za kakšno funkcijo, nalogo
... Bila je članica upravnega
in nadzornega odbora Kme-
tijsko gozdarske zadruge
Sloga, sveta zavoda za goz-
dove, sveta staršev, občinske
komisije za kmetijstvo, ak-
tivna je v različnih društvih,
poje v ženskem oktetu Ko-
rotan ... Nikdar ni pomišlja-
la, da bi ji bilo v življenju
lažje, če ne bi bila na Jezer-
skem, ki je malo od rok. Na-
sprotno: doma na Jezer-
skem se odlično počuti in v
Kranj se ji ne zdi daleč.

Kmetica leta peče 
imenitne buhteljne
Še preden je Olga Tičar z Zgornjega Jezerskega postala kmetica leta, je bila v Sloveniji znana predvsem
po odličnih buhteljnih, za katere je na razstavi na Ptuju doslej prejela že pet zlatih priznanj.

Olga Tičar: ”Če sta se
moja starša toliko trudila
za obstoj kmetije, tudi mi
ne smemo dopustiti, da bi
propadla.”

Kranj

Govedorejci na sejem Agritechnica v Hannover

Govedorejsko društvo Kranj-Tržič pripravlja novembra stro-
kovno ekskurzijo na ogled sejma Agritechnica v Hannovru.
Udeleženci bodo krenili na pot z avtobusom v četrtek, 12.
novembra, ob osmih zvečer izpred KGZ Sloga v Kranju, si v
petek ogledali sejem in v soboto med potjo domov obiskali
še nekaj govedorejskih kmetij, na eni od njih molzejo krave
z robotom. Cena ekskurzije je 150 evrov. Prijave sprejemata
do zasedenosti avtobusa oz. najkasneje do 2. novembra
Marija Grohar (tel. št. 257 65 10 in 051/684 160) in Anton
Šenk (041/875 912). C. Z.

Olga Tičar v kuhinji več stoletij stare hiše

Cveto Zaplotnik

Kranj - Zakon o kmetijstvu
na novo določa, da morajo
lastniki oz. solastniki kmetije
določiti gospodarja (nosilca)
kmetije in njegovega na-
mestnika. Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano je določilo 30. sep-
tember kot skrajni rok, do
katerega bi morali kmečki
gospodarji na posebnem ob-
razcu posredovati v register
kmetijskih gospodarstev po-
datke o svojem namestniku.
Ker je bil odziv kmečkih go-
spodarjev precej skromen,
hkrati pa je bilo tudi nekaj
nejasnosti pri določitvi na-
mestnikov, je ministrstvo
rok za vpis namestnika in
gospodinjstev na kmetiji po-
daljšalo do letošnjega 31. de-
cembra. 

Že doslej je veljalo, da go-
spodarju ni treba določiti na-
mestnika, če na kmetiji ra-
zen njega ni drugih članov
kmetije, starejših od osem-
najst let; kmetijsko ministr-
stvo pa je zdaj določilo, da
mu tega ni treba storiti tudi
v primerih, če je gospodar
edini opravilno sposoben
član kmetije, če so poleg go-

spodarja na kmetiji le še in-
validni, onemogli in starejši
člani in če je gospodar edini
lastnik kmetije, a nihče od
drugih članov noče biti na-
mestnik gospodarja. V pri-
meru, ko je član kmetije, ki
bi bil lahko namestnik, opra-
vilno nesposoben, a to ni
razvidno iz javnih evidenc,
mora gospodar predložiti
dokazilo o nesposobnosti in
o tem podpisati izjavo. Tudi
v primeru, ko so poleg go-
spodarja na kmetiji le še in-
validni, onemogli oz. starej-
ši, je treba za to predložiti
zdravniško potrdilo ali dru-
ga dokazila. Namestnik je
lahko tudi starejši od 75 let,
vendar pa vpis namestnika,
ki je presegel to starostno
mejo, ni obvezen. "Doslej
smo se največkrat srečali s
primeri, ko nihče noče po-
stati namestnik predvsem
zaradi strahu pred prevze-
mom obveznosti," pojasnju-
jejo na ministrstvu za kme-
tijstvo in dodajajo, da je v
tem primeru gospodar opro-
ščen določitve namestnika
le, če je edini lastnik kmeti-
je, a mora tudi za tak primer
podati na upravno enoto pis-
no izjavo.

Če nihče noče biti
namestnik ...
Kmetijsko ministrstvo je rok za določitev 
namestnika kmečkega gospodarja podaljšalo do
konca leta.

Privlačne 

nagrade!

Bled

Predstavitev strojne
sečnje
Zavod za gozdove Slovenije
bo v četrtek predstavil raz-
mere v gozdovih na Pokljuki
po snegolomu in napadu lu-
badarja, strojno sečnjo in
sanacijo poškodb, ki pri tem
nastanejo. Predstavitev je
posledica sklepa državno-
zborskega odbora za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehra-
no, da gozdarski inšpekciji
predlaga ogled sečišč stroj-
ne sečnje na Pokljuki in pri-
pravo poročila o posledicah
tovrstne sečnje za okolje.
Na predstavitev so povabili
poslance, ki so člani odbo-
ra, ter predstavnike ministr-
stva, zbornice ter lastnikov
gozdov. C. Z.

Cveto Zaplotnik

Brdo pri Lukovici, Žirovnica
- Čebelarska zveza Slovenije
bo kot javna svetovalna služ-
ba v čebelarstvu organizirala
novembra in decembra na
sedežu zveze na Brdu pri Lu-
kovici in Zavoda za turizem
in kulturo Žirovnica v Čopo-
vi rojstni hiši v Žirovnici teo-
retična 35-urna tečaja za če-
belarje začetnike. Tečaja bo-
sta ob petkih in sobotah, na
Brdu naj bi se začel v petek,
20. novembra, v Žirovnici pa
teden kasneje. Namenjena
sta začetnikom, v dveh letih

pa ga morajo opraviti vsi, ki
so v okviru programa ukre-
pov na področju čebelarstva
za obdobje 2008-2010 uve-
ljavljali finančno podporo
za ukrep Tehnična pomoč,
to je za nakup treh novih
naseljenih panjev. Začetna
tečaja bosta le, če se bo za
vsakega od njiju prijavilo
vsaj dvajset kandidatov. Pri-
jave sprejema do torka, 10.
novembra, Janja Podlesnik
(01/729 61 24, 040/436 518,
janja.podlesnik@czs.si). Pri-
hodnje leto bo na Brdu pri
Lukovici še deseturni prak-
tični del tečaja za začetnike. 

Čebelarska tečaja za začetnike
Tečaja bosta na Brdu pri Lukovici in v Žirovnici.
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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

V svetu živih 

Tedenski jedilnik

Nedelja - Kosilo: goveja juha z ribano kašo, svinjska pečen-
ka, pražen krompir, zeljnata solata s korenčkom, sadna
kupa; Večerja: prleška gibanica, mošt ali sok.
Ponedeljek - Kosilo: zelenjavna enolončnica, narastek iz ši-
rokih rezancev, skute in orehov, kompot; Večerja: hrenovke,
radič s krompirjem v solati, zrnat kruh.
Torek - Kosilo: juha iz buče, medaljoni iz piščančjih prsi po
pariško, zelenjavni riž, endivija z rukolo v solati; Večerja:
omleta s šampinjoni in tatarsko omako, toast.
Sreda - Kosilo: pečenice, kisla repa, ajdovi žganci z ocvirki;
Večerja: krompirjeva juha s kislo smetano, francoska štruca.
Četrtek - Kosilo: segedin golaž, skutni štruklji, jabolčni kom-
pot; Večerja: zelenjavna rižota, rdeča pesa v solati.
Petek - Kosilo: fižolova juha z zdrobovimi cmoki, ribji fileji
po pariško, pretlačeno zelje in krompir po dalmatinsko, hru-
ške; Večerja: dušena zelenjava z ocvrtimi jajci, zrnat kruh.
Sobota - Kosilo: mešano meso z žara, ješprenj z gobami,
mešana solata, pečene paprike, kostanjev zvitek; Večerja:
sirni narezek, toast, grozdje.

Prleška gibanica

Testo: 40 dag mehke gladke moke, mlačna voda, sol; nadev: 1
kg skute, 3 rumenjaki, sol, 2 lončka kisle smetane, 1 celo jajce,
10 dag masla.
Dobro ugneteno vlečeno testo in ga damo počivat vsaj za
pol ure.
Za nadev zmešamo skuto z rumenjaki, kislo smetano in so-
limo. Malo smetane z rumenjaki prihranimo za gornjo
plast. Maščobo razpustimo. Testo razvlečemo in narežemo
v nekaj plasti v velikosti pekača. Z maslom premažemo dno
pekača in pokrijemo s plastjo razvlečenega testa, premaže-
mo s skuto in tako nadaljujemo do zadnje plasti. Po vrhu
premažemo testo z mešanico kisle smetane in jajca. Peče-
mo približno 45 minut pri 180 stopinjah Celzija.

Kostanjeva rulada

Testo: 4 jajca, 10 dag sladkorja v prahu, 10 dag moke, pol pecil-
nega praška, 1 vanilin sladkor, 10 dag pretlačenega kuhanega
kostanja; nadev: 10 dag masla ali margarine, 10 dag sladkorja,
5 dag nastrgane ali stopljene čokolade, 2 žlici ruma, 15 dag pre-
tlačenega kuhanega kostanja.
Beljake ločimo od rumenjakov in stepemo v sneg, ki mu po-
stopoma dodajamo sladkor in še stepamo, da postane čim
bolj gost. S kuhalnico narahlo primešamo moko in pecilni pra-
šek, razžvrkljane rumenjake in pretlačen kostanj. Testo damo
na večji pekač, obložen s papirjem za peko in spečemo. Peče-
nega še vročega zvrnemo na kuhinjsko krpo, potreseno s slad-
korjem, ga narahlo zvijemo, ohladimo v krpi, odvijemo, nama-
žemo z nadevom in spet zvijemo. Režemo dobro ohlajeno.
Za nadev z električnim mešalnikom penasto umešamo vse
navedene sestavine. Če je pregost, postopoma umešamo
vanj nekaj žlic hladnega mleka. 

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

Medtem ko je Tina v kopal-
nici čistila moje iztrebke, če se
izrazim izvirno slikovito, sem
v svoji glavi seštevala ena in
ena. Se pravi, poskusila sem
uganiti oziroma ugotoviti,
kaj se okrog mene in z menoj
dogaja? Sem sploh še v tem
življenju ali morda že v kate-
rem drugem?

Kar se širšega okolja tiče, mi
je bilo hitro jasno, da sem še
vedno in tudi trdno na tej stra-
ni življenja. Da sem, skratka,
še vedno v svetu živih. Kaj se je

- medtem ko sem lebdela v niču
- z mano dogodilo, pa so mi
razložili očividci. Zelo verjetno
je, je rekel eden od bolničarjev,
da sem preživela epileptični
napad, zakaj je do njega prišlo,
če je prišlo, bodo povedali pa
strokovnjaki. "Zdaj vas bomo
namreč odpeljali na urgenco,"
mi je razložil bolničar in že
sem ležala v reševalnem vozi-
lu, ki je z vključeno sireno drvel
po praznih ljubljanskih ulicah
proti Kliničnemu centru.

"Presneto. Kaj takšnega, pa
še ne," sem si mislila sama pri
sebi na poti v bolnišnico.
"Človek nikdar ne ve, kaj ga v
naslednji sekundi čaka. Prav-
zaprav živimo ljudje v večni

negotovosti, samo razmišlja-
mo ne o tem. Po eni strani je
to sicer prav, po drugi pa ne.
Res je najbolje, da živimo
vsak trenutek z vsemi ljudmi
v ljubezni in v miru. Če ne
zaradi česa pametnejšega, pa
za vsak primer. Hmm. Očit-
no je tako, da je življenje se-
števek presenečenj." Takšne in
podobne na pol filozofske mis-
li so se mi kot podobe pravkar
doživetega menjale na poti na
urgenco.

Posebej poudarjam dejstvo,
da so me na urgenci sprejeli v
obdelavo presenetljivo hitro,
prijazno in odgovorno. Med-
tem sem prišla povsem k sebi
in sem razumela vse, kar so

mi rekli, ali so me vprašali.
Slikali so mi glavo in opazili
v možganski skorji ali nekje
tam nenavadne spremembe.
V hipu mi je postalo jasno, za
kaj gre. Ko sem nevrologu, pri
katerem sem na koncu prista-
la, povedala, da se na Golni-
ku zdravim za rakom na
pljučih, je bila tudi zanj ne-
znanka rešena. Z veliko ver-
jetnostjo je sklepal, da imam
zasevke v možganih.

Verjetno resnico sem spreje-
la brez panike. Čisto mirno.
Tako rekoč suhoparno. Tudi
prav, sem si rekla. Če sem
prestala dve seriji kemotera-
pij, bom pa še obsevanje. Če
bo, kajpada, to potrebno. Kar

se mene tiče, sem pripravljena
tudi na to. Se pravi, na obse-
vanje glave.

Vendar. Najprej moram k
svojemu zdravniku na Gol-
nik in na tako imenovani CT,
da vidijo, kaj je točno in kaj
ne, oziroma, kaj se za vidni-
mi spremembami v možgan-
skem tkivu dogaja.

Vsekakor me ni novo nasta-
lo dejstvo na noben način vr-
glo s tira. Jem, telovadim, ho-
dim na sprehode in se veselim
življenja z enako strastjo, kot
sem to počela pred epileptič-
nim napadom in pred izkuš-
njo z lebdenjem nekje daleč v
niču.

(Se nadaljuje.)
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Koreniko nabiramo jeseni

Pravi kolmež (Acorus cala-
mus) je do enega metra viso-
ka trajnica, ki raste po moč-
virjih, ob potokih in ribnikih
po vsej državi. Močno in pri-
jetno dišečo koreniko koplje-
mo pozno jeseni, ko so nad-
zemni deli rastline že odmrli,
ali pa zgodaj spomladi, pre-
den se pokažejo listi. Skrbno
jo očistimo, narežemo na ko-
lobarčke in posušimo. Kol-
mež se poleg imena sablja,
ponaša še z drugimi zanimi-
vimi imeni, kot so deveta sraj-
čica, meček, sivi loček.

Sodi med staroste zelišč 

Kolmež je prastaro zdra-
vilno zelišče, ki izvira iz Azi-
je. S pridom so ga že dolgo
pred našim štetjem uporab-
ljali Indijci in Kitajci. Ko so k
nam vpadli Turki, naj bi s

sabo prinesli tudi kolmež, ki
se je hitro uveljavil kot za-
nesljiva pomoč pri prebav-
nih motnjah in vseh vrstah
slabosti. Priljubljene so po-
stale zlasti kolmeževe kopeli.
V njih so zlasti radi namaka-
li slabotne dojenčke in jih na
ta način okrepili. 

Pomoč pri vnetju 
želodčne sluznice 

Zaradi grenčin, ki jih kol-
mež vsebuje, velja za eno
boljših naravnih spodbuje-
valcev prebave. Poživlja delo-
vanje želodca, uravnava koli-
čino želodčne kisline, blaži
črevesne krče in zmanjšuje
napenjanje. Pomaga pri
vnetju želodčne sluznice in
pri želodčnih razjedah. Ker
normalizira tek ter pomaga
pri izčrpanosti in šibkosti, ki
sta posledici motenj v preba-
vi, ga vse bolj uporabljajo kot
podporo pri zdravljenju ano-

reksije. Dr. Katja Galle-
Toplak v Zdravilnih rastli-
nah na Slovenskem ugotav-
lja, da je kolmež najboljši to-
nik za prebavni trakt, pose-
bej pri bolnikih, kjer so vzro-
ki za prebavne težave živčne-
ga značaja. Izboljšanje pre-
bave ima za posledico izbolj-
šanje celotnega počutja, po-
večanje telesne in duševne
delovne moči. 

Uniči kužne bakterije 
v žrelu in želodcu 

V ljudskem zdravilstvu se-
gajo po kolmežu proti povi-
šani telesni temperaturi, gri-
pi, pri bronhitisu in pljučni-
ci. Izboljša obtok krvi, prega-
nja revmo in protin ter po-
spešuje izločanje seča. Uži-
vanje se priporoča tudi sla-
bokrvnim in bledičnim ter
ljudem s slabim spominom.
Pospešuje splošno celično
presnovo, krepi osrednji

živčni sestav ter pomirja.
Novejše raziskave potrjujejo,
da kolmež deluje protikrčno
z neposrednim učinkom na
gladke mišice, zavre pa tudi
želodčno razjedo ter uniči
nekatere kužne bakterije v
žrelu in želodcu. Nekateri so
mnenja, da se obnese tudi
kot učinkovito antidepresiv-
no sredstvo. Kolmežev čaj je
odličen za grgranje pri krva-
vitvah in vnetjih v ustni votli-
ni, zlasti pri vnetjih dlesni.
Žvečenje sveže korenike naj
bi odvajalo od kajenja in bla-
žilo zobobol. 

Pripravimo čaj 

Čaj lahko pripravimo kot
preliv: žličko posušene kore-
nike za šest do osem ur na-
močimo v hladno vodo, nato
pa jo segrejemo do tempera-
ture, primerne za pitje - ali
kot poparek: žličko korenike
prelijemo z vrelo vodo, pusti-
mo stati pet minut in prece-
dimo. Čaj pijemo trikrat na
dan po eno skodelico. Vedno
ga uživamo v obliki kure, ki
jo po štirih do šestih tednih
prekinemo vsaj za dva tedna.
Kolmeža naj ne uporabljajo
nosečnice. 

Privoščimo si še kopel 

Kolmež slovi kot odličen
kopelni dodatek: sto gramov
posušenih korenik kuhamo
deset minut v litru vode, pre-
cedimo in tekočino dodamo
vodi za kopel. Kopel močno
poživi telo in ugodno deluje
na splošno počutje. Pri mrz-
lih nogah in rokah ter ozebli-
nah se izkažejo tudi delne
kolmeževe kopeli. 

S sabljo nad gripo
Rastlinica, ki so ji zaradi suličastih listov in usločenih betastih socvetij, svoj čas rekli tudi sablja, je
nam bolj znana pod imenom kolmež. Ljudsko zdravilstvo jo zlasti ceni kot eno najboljših pomagal 
za želodec, a izkaže se tudi kot pomočnik proti vročini, bronhitisu, pljučnici in gripi. Zapičimo torej 
sabljo v gripo in še kam.

Pavla Kliner

Zgornji del kolmeza

Kolmež v jeseni izkopljemo
s koreniko, nadzemene dele
pa odstranimo.
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DELAVEC BREZ POKLICA
rok do: 04.11.2009; DM DROGERIE
MARKT, d.o.o., LITOSTROJSKA C. 48, LJ
rok do: 15.11.2009; JOŠKOV HRAM, d.o.o.,
ZALOG 1, 8000 NOVO MESTO
rok do: 28.10.2009; JUSTR, d.o.o., SEJ-
MIŠČE 1, KRANJ
rok do: 28.10.2009; MITJA POGAČNIK,
S.P., LANCOVO 66, RADOVLJICA
rok do: 28.10.2009; PRO-AQUA, d.o.o.,
PRUŠNIKOVA UL. 95, 1210 LJ - ŠENTVID
rok do: 12.11.2009; ZUJA, d.o.o., MEJA 8,
MAVČIČE

POMOŽNI DELAVEC
rok do: 31.10.2009; MESARSTVO OBLAK,
d.o.o., LOŠKA C. 1, ŽIRI

OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
ŽELEZOKRIVEC; rok do: 25.01.2010; DRA-
GAN ILIEV, S.P., STRAŽARJEVA UL. 13, LJ
IZDELOVALEC FILTROV; rok do:
31.10.2009; I.S.S., d.o.o., KOROŠKA C. 53
C, KRANJ
PROIZVODNI DELAVEC; rok do:
31.10.2009; MACHER, d.o.o., FINŽGARJE-
VA UL. 28, LESCE
MONTER NA TERENU; rok do: 08.11.2009;
SOS INŽ.ING, D.O.O., RŽAŠKA C. 2, LJ
VOZNIK; rok do: 01.11.2009; TRENKWAL-
DER, d.o.o., LESKOŠKOVA C. 9 E, LJ
rok do: 11.11.2009; PAVEL VIDMAR, S.P.,
ŽEJE PRI KOMENDI 7, 1218 KOMENDA
POM. GOST. DELAVEC; rok do:
28.10.2009; ŽIČNICE VOGEL BOHINJ,
d.d., UKANC 6, BOH. JEZERO

VZDRŽEVALEC STROJEV
rok do: 12.11.2009; TOP TEH, d.o.o., RE-
BER PRI ŠKOFLJICI 10, 1291 ŠKOFLJICA

PLESKAR
rok do: 04.11.2009; EMS SEJMI, d.o.o.,
GRAD 75, CERKLJE

VARNOSTNIK
rok do: 15.11.2009; BBR SECURITY, d.o.o.,
LETALIŠKA C. 5, LJ

NATAKARSKI POMOČNIK
rok do: 29.10.2009; KRA-TA, d.o.o., VELE-
SOVO 53, CERKLJE

NIŽJA POKLICNA IZOBRAZBA (DO 3 LET)
ŽERJAVIST; rok do: 09.11.2009; KREATIV
INDUSTRIJSKE REŠITVE, d.o.o., ČERMO-
ŽIŠE 55, 2287 ŽETALE

SLAŠČIČAR
rok do: 04.11.2009; PT RESMAN, d.o.o.,
ZGOŠA 44, BEGUNJE

MIZAR
rok do: 04.11.2009; EMS SEJMI, d.o.o.,
GRAD 75, CERKLJE
rok do: 30.10.2009; INT VRATA, d.o.o., TO-
DRAŽ 11, GORENJA VAS

KLJUČAVNIČAR
rok do: 10.11.2009; REA METAL, d.o.o.,
RAJŠPOVA UL. 18, 2250 PTUJ

KONSTRUKCIJSKI KLJUČAVNIČAR
rok do: 29.10.2009; SANDI PAŽEK S.P.,
GLAVNI TRG 19 C, 2000 MARIBOR

STRUGAR
rok do: 07.11.2009; LAJOVIC TUBA, d.o.o.,
VEROVŠKOVA UL. 66, LJ

VARILEC
rok do: 29.10.2009; SANDI PAŽEK S.P.,
GLAVNI TRG 19 C, 2000 MARIBOR
rok do: 01.11.2009; MIRABELA, d.o.o., ZA-
GREBŠKA C. 20, 2000 MARIBOR
rok do: 01.11.2009; MIRABELA, d.o.o., ZA-
GREBŠKA C. 20, 2000 MARIBOR
rok do: 10.11.2009; REA METAL, d.o.o.,
RAJŠPOVA UL. 18, 2250 PTUJ
rok do: 29.10.2009; Mirko Mahorič s.p.,
GRADENŠAK 5 A, 2232 VOLIČINA

STROJNI MEHANIK
rok do: 07.11.2009; LAJOVIC TUBA, d.o.o.,
VEROVŠKOVA UL. 66, LJ

ELEKTRIKAR ENERGETIK
rok do: 28.10.2009; MARKO ZAPLOTNIK

S.P., POD GRADOM 5 A, TRŽIČ

FRIZER
rok do: 12.11.2009; TINA DREŠAR S.P.,
DONOVA C. 2, 1215 MEDVODE
rok do: 07.01.2010; ALEX KUDUZOVIĆ S.P.,
MIJAVČEVA UL. 15, 1291 ŠKOFLJICA
rok do: 28.10.2009; LASSANA, d.d., CAN-
KARJEVA C. 3, LJ
rok do: 19.11.2009; MITJA storitve in trgovi-
na, d.o.o., C. V MESTNI LOG 84, LJ

ZIDAR
rok do: 29.10.2009; SANDI PAŽEK S.P.,
GLAVNI TRG 19 C, 2000 MARIBOR

KOMUNALEC
rok do: 30.10.2009; LOŠKA KOMUNALA,
d.d., Škofja Loka, KIDRIČEVA C. 43 A, ŠK.
LOKA

VOZNIK AVTOMEHANIK
rok do: 31.10.2009; INTERLINE, d.o.o.,
GRENC 37, ŠK. LOKA

VOZNIK
rok do: 28.10.2009; LJUBOMIR VIGNJEVIĆ
S.P., BEVKOVA UL. 10, 3310 ŽALEC
rok do: 30.10.2009; EUROTEK, d.o.o., BIČ
11, 8213 VELIKI GABER
rok do: 22.11.2009; TRANSPORT MIKLIČ,
d.o.o., GORNJE RAVNE 1, 1274 GABROVKA

PRODAJALEC
rok do: 04.11.2009; DM DROGERIE
MARKT, d.o.o., LITOSTROJSKA C. 48, LJ
rok do: 11.11.2009; FISHER INTERNATIO-
NAL, d.o.o., KIDRIČEVA UL. 36, 3000 CE-
LJE
rok do: 31.10.2009; LION STYLE, d.o.o.
Kamnik, STELETOVA C. 8, 1241 KAMNIK
rok do: 28.10.2009; MAK PRAPROTNIK,
d.o.o., ŠKOFJELOŠKA C. 20, KRANJ
rok do: 22.11.2009 OGREX, d.o.o., PO-
DREČA 5, MAVČIČE
rok do: 29.10.2009; PEKARNA POSTOJNA,
d.o.o., KOLODVORSKA C. 5 C, 6230 PO-
STOJNA
rok do: 07.11.2009; TAPRO TRGOVINA,
d.o.o., CELOVŠKA C. 280, LJ

KUHAR
rok do: 04.11.2009; LEBEN BOJAN S.P.,
DAŠNICA 143, ŽELEZNIKI
rok do: 15.11.2009; JOŠKOV HRAM, d.o.o.,
ZALOG 1, 8000 NOVO MESTO 
rok do: 15.11.2009; MANPOWER,PE NOVA
GORICA, GREGORČIČEVA UL. 19, 5000
NOVA GORICA
rok do: 30.10.2009; OŠ DAVORINA JENKA
CERKLJE, KRVAVŠKA C. 4, CERKLJE
rok do: 08.11.2009; MARJAN OVNIK S.P.,
STRUŽNIKOVA POT 8, ŠENČUR
rok do: 28.10.2009; ŽIČNICE VOGEL BO-
HINJ, d.d., UKANC 6, BOHINJSKO JEZERO

NATAKAR
rok do: 04.11.2009; DOM UPOKOJENCEV,
C. 1. MAJA 59, KRANJ
rok do: 15.11.2009; JOŠKOV HRAM, d.o.o.,
ZALOG 1, 8000 NOVO MESTO
rok do: 15.11.2009; MANPOWER, d.o.o.
MANPOWER, PE NOVA GORICA, GRE-
GORČIČEVA UL. 19, NOVA GORICA
rok do: 04.11.2009; MPE - TGT, d.o.o., ŠTE-
FANOV TRG 1, 8333 SEMIČ
rok do: 01.11.2009; RESTAVRACIJA ARBO-
RETUM, d.o.o., VOLČJI POTOK 43 G, 1235
RADOMLJE

SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
PROIZVODNI DELAVEC; rok do:
28.10.2009; ADECCO, d.o.o., BRNČIČEVA
UL. 15 B, 1231 LJ- ČRNUČE
IZDELOVALEC LETALSKIH DELOV; rok do:
28.10.2009; ALBATROSS FLY, , d.o.o.,
VRBNJE 35, RADOVLJICA
PRALEC VOZIL; rok do: 05.11.2009; AVTO-
HIŠA KAVČIČ, d.o.o., MILJE 45, VISOKO

REZKALEC; rok do: 28.10.2009; BM-CNC,
d.o.o., UL. SIMONA GREGORČIČA 7, RA-
DOVLJICA
ZAVAROVALNI ZASTOPNIK; rok do:
04.11.2009; GRAWE d.d. POSLOVNA ENO-
TA LJ, KOMENSKEGA UL. 4, LJ
IZMENOVODJA ; rok do: 31.10.2009; MAN-
POWER, d.o.o. MANPOWER, PE KRANJ,
KOROŠKA C. 14, KRANJ
CEVAR; rok do: 01.11.2009; MIRABELA,
d.o.o., ZAGREBŠKA C. 20, 2000 MARIBOR
VOZNIK TOVORNEGA VOZILA; rok do:
15.11.2009; PETTY, d.o.o., GORNJA BI-
STRICA 116 C, 9232 ČRENŠOVCI
NATAKAR/ICA; rok do: 08.11.2009; TAJMS,
d.o.o., JUŽNA C. 97, 6310 IZOLA 

LESARSKI TEHNIK
rok do: 31.10.2009; OVSENIK INŽ.ING,
d.o.o., JEZERSKA C. 108 C, KRANJ

STROJNI TEHNIK
rok do: 28.10.2009; JURE KAPLER S.P.,
SAVSKA C. 34, KRANJ

TEHNIK-OPTIK
rok do: 03.11.2009; CENTER OPTIKE,
d.o.o., MARIBORSKA C. 88, 3000 CELJE

FARMACEVTSKI TEHNIK
rok do: 01.11.2009; MIKONA, d.o.o., PRE-
DILNIŠKA C. 14, TRŽIČ

GRAFIČNI TEHNIK
rok do: 31.10.2009; TISK ŽNIDARIČ, d.o.o.,
LAZE 7, KRANJ

PROMETNI TEHNIK
rok do: 31.10.2009; INTERLINE, d.o.o.,
GRENC 37, ŠK. LOKA

EKONOMSKI TEHNIK
rok do: 31.10.2009; SUPERMARKET TUŠ
PLANET KRANJ, C. JAKA PLATIŠE 18,
KRANJ
rok do: 31.10.2009; TUŠ MARKET LESCE,
ALPSKA C. 45, LESCE
rok do: 31.10.2009; TUŠ SUPERMARKET JE-
SENICE, C. ŽELEZARJEV 4 B, JESENICE

KOMERCIALIST
rok do: 07.11.2009; TAPRO TRGOVINA,
d.o.o., CELOVŠKA C. 280, LJ

ZDRAVSTVENI TEHNIK
rok do: 15.11.2009; ORTANA, d.o.o., GO-
RENJSKA C. 33 C, RADOVLJICA
rok do: 08.11.2009; SEPTUM, d.o.o.,
ŠMARTINSKA C. 53, LJ

SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZ-
OBRAZBA
ORGANIZATOR TRANSPORTA; rok do:
06.11.2009; BTG d.o.o., TRŽAŠKA C. 53,
2000 MARIBOR

PRODAJALEC LOGISTIČNIH STORITEV; rok
do: 06.11.2009; BTG, d.o.o., TRŽAŠKA C.
53, 2000 MARIBOR
ZAVAROVALNI ZASTOPNIK; rok do:
04.11.2009; GRAWE Z, d.d., KOMENSKE-
GA UL. 4, LJ
KOMERCIALIST IN SERVISER NA TERENU;
rok do: 03.11.2009; MATMAR-LINE, d.o.o.,
BRNČIČEVA UL. 13, 1231 LJ - ČRNUČE
PRODAJNI INŽ.; rok do: 02.11.2009; MB - NA-
KLO, d.o.o., UL. TOMA ZUPANA 16, NAKLO
ZASTOPNIK I; rok do: 09.11.2009; MER-
KUR, d.d., DUNAJSKA C. 58, LJ
ZASTOPNIK II; rok do: 04.01.2010; MER-
KUR, d.d. Ljubljana, DUNAJSKA C. 58, LJ
PRODAJALEC MEDICINSKE OPREME; rok
do: 15.11.2009; SEPTUM, d.o.o., ŠMAR-
TINSKA C. 53, LJ

INŽ. STROJNIŠTVA
rok do: 31.10.2009; MANPOWER, d.o.o.,
KOROŠKA C. 14, KRANJ

VIŠJA STROKOVNO IZOBRAZBA
SVETOVALEC PRODAJE; rok do:
10.11.2009; MIDES INTERNATIONAL
d.o.o., ŽELEZNA C. 14, LJ
STROKOVNI VODJA PROGRAMOV IN TE-
RAPEVT; rok do: 28.10.2009; ''UP'', MIKLO-
ŠIČEVA C. 16, LJ

UNIV. DIPL. INŽ. STROJNIŠTVA
rok do: 30.10.2009; LOKALNA ENERGET-

SKA AGENCIJA, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ

DIPL. INŽ. LABORATORIJSKE BIOMEDICI-
NE (VS)
rok do: 04.11.2009; BOLNIŠNICA GOLNIK ,
GOLNIK 36, GOLNIK

PROF. ANGLEŠČINE
rok do: 28.10.2009; OŠ JAKOBA ALJAŽA,
UL. TONČKA DEŽMANA 1, KRANJ

PROF. GLASBENE VZGOJE
rok do: 01.11.2009; OŠ STRAŽIŠČE, ŠOL-
SKA UL. 2, KRANJ

DR. MEDICINE
rok do: 05.11.2009; ZD TRŽIČ, BLEJSKA C.
10, TRŽIČ
rok do: 03.11.2009; SPLOŠNA BOLNIŠNI-
CA IZOLA, POLJE 35, 6310 IZOLA 
rok do: 01.11.2009; 3; TRENKWALDER,
d.o.o., LESKOŠKOVA C. 9 E, LJ

DR. DENTALNE MEDICINE
rok do: 19.11.2009; ZD ŠK. LOKA, STARA
C. 10, ŠK. LOKA

DIPL. FIZIOTERAPEVT (VS)
rok do: 15.11.2009; CENTER MATEVŽA
LANGUSA, C. NA JEZERCA 17, RADOV<
LJICA

DR. MEDICINE SPECIALIST SPLOŠNE
MEDICINE
rok do: 30.10.2009; ZD KRANJ, GOSPOS-
VETSKA UL. 10, KRANJ

DR. MEDICINE SPECIALIST PEDIATRIJE
rok do: 05.11.2009; ZD RADOVLJICA, KO-
PALIŠKA C. 7, RADOVLJICA

MAGISTER ZNANOSTI
rok do: 03.11.2009; BUSINESSMEN'S
CLUB, d.o.o., CVETLIČNA UL. 24, 3000
CELJE

VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRA-
ZBA
GENERALNI DIREKTOR; rok do:
27.10.2009; BUSINESSMEN'S CLUB,
d.o.o., CVETLIČNA UL. 24, 3000 CELJE
FIZIOTERAPEVT; rok do: 22.11.2009; CEN-
TER MATEVŽA LANGUSA, C. NA JEZERCA
17, RADOVLJICA

UNIVERZITETNA IZOBRAZBA
GENERALNI DIREKTOR; rok do:
03.11.2009; BUSINESSMEN'S CLUB
d.o.o., CVETLIČNA UL. 24, 3000 CELJE
LOGOPED; rok do: 17.11.2009; OSNOVNO
ZD ŠK. LOKA, STARA C. 10, ŠK. LOKA
VODJA RAZVOJA; rok do: 28.10.2009; RO-
BISSEC, d.o.o., C. FRANCETA PREŠERNA
16, JESENICE
ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOG; rok do:
08.11.2009; SEPTUM, d.o.o. ŠMARTINSKA
C. 53, LJ

NPK
MASER; rok do: 01.11.2009; INTER STU-
DIO, d.o.o., Ljubljana, ŠMARTINSKA C.
152, LJ
PEDIKER - MANIKER; rok do: 01.11.2009;
INTER STUDIO, d.o.o., Ljubljana, ŠMARTIN-
SKA C. 152, LJ

Prosta delovna mesta objavljamo po po-
datkih Zavoda RS za zaposlovanje. Zara-
di pomanjkanja prostora niso objavljena
vsa. Prav tako zaradi preglednosti objav
izpuščamo pogoje, ki jih postavljajo delo-
dajalci (delo za določen čas, zahtevane
delovne izkušnje, posebno znanje in mo-
rebitne druge zahteve). Vsi navedeni in
manjkajoči podatki so dostopni:

- na oglasnih deskah območnih služb in
uradov za delo zavoda;

- na domači strani Zavoda RS za zaposlo-
vanje: http://www.ess.gov.si;

- pri delodajalcih

Bralce opozarjamo, da so morebitne na-
pake pri objavi mogoče

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

Boris Bergant

Zelje je gotovo najbolj raz-
širjena kapusnica, je ena naj-
starejših vrtnin na svetu in
ljudje so ga že od nekdaj ce-
nili predvsem zaradi vitami-
nov in drugih pozitivnih
učinkov. Vse dokler ni bilo
agrumov, je bilo zelje glavni
vir vitamina C v zimskem
času. Glede na barvo ločimo
zelje na belo in na rdeče,
belo pa glede na prehramb-
ne značilnosti delimo še na
poletne in na zimske sorte.
Poletne sorte so mehkejše,
bolj aromatične in izbranega
okusa in niso tako obstojne
kot zimske sorte, ki se na
hladnem obdržijo po več me-
secev in celo do pol leta. Ku-
pimo čvrste glave, ki niso
uvele in so brez znamenj
razbarvanja. Kot vse kapus-
nice tudi zelje ne sme imeti
črnih peg ali porumenelih li-
stov. Skratka pri tako trpežni
zelenjavi ni kaj dosti izbirati,
razen če je glava že na prvi
pogled videti 'švohotna', kar
je verjetno posledica ne-
ustrezne pridelave in skladiš-
čenja. Včasih pa ima kljub
temu premočno izražen pe-
koč ali grenak okus, kar pa je
posledica neuravnotežene
preskrbe tal in tega brez pre-

izkusa ne moremo vedeti.
Kupljeno zelje brez težav več
tednov zdrži v kleti ali v hla-
dilniku, za daljše shranjeva-
nje pa ga zavijemo v časopis-
ni papir. Z zeljem pripravi-
mo vrsto po okusu in za
zdravje zelo koristnih zim-
skih solat, le čim tanjše ga
moramo narezati, zmehča-
mo ga s soljo, ki jo potrese-
mo po zelju petnajst minut
prej, kot dodamo preostale
dodatke. Za kuhanje zelje
samo po sebi nima najboljše-
ga okusa, zaradi precejšnje
količine žvepla, ki ga vsebu-
je, in nujno potrebuje zabelo
ali kakšen drug nosilec oku-
sa. Nepogrešljivo vlogo v pre-
hrani pa ima tudi kislo zelje. 

Zeljna solata 
s piščancem in papriko

Za 5 oseb potrebujemo: 1 rde-
čo in 1 zeleno papriko, 1 čebu-
lo, pol večje bele ali rdeče glave
zelja, 30 dag piščančjih prsi, 1
navaden jogurt, 3 žlice jabolč-
nega kisa, sol, poper in šopek
kopra.

Piščančje prsi solite in jih v
ponvi specite ter jih pustite,
da se ohladijo. Oprani papri-
ki narežite na trakove, zelje
narežite čim tanjše, ga takoj
posolite, in čebulo narežite

na kolobarje. Vse skupaj
zmešajte. Na krožnik naloži-
te zelenjavo, nanjo naložite
na trakove narezana piščanč-
je prsi, prelijte s prelivom, ki
ga pripravite iz jogurta, kisa,
soli in popra ter okrasite s se-
sekljanim koprom kopra.

Solata iz kuhanega zelja

Za 5 oseb potrebujemo: 1 kg
svežega belega ali rdečega ze-
lja, 25 dag pora, 5 sardelnih fi-
letov, 1 žličko gorčice, sveže stis-
njen sok ene limone, 2 stroka
česna, 1 žličko sesekljanih ka-
per, 3 žlice kisa, 3 žlice oljčnega
olja, sol in sveže mlet poper.

Zelje in por poljubno nare-
žite in kuhajte v slanem kro-
pu nekaj minut. Odcedite in
ohladite. Medtem sesekljajte
sardelne filete, česen in ka-
pre ter vse te sestavine zme-
šajte z gorčico, limonovim
sokom, kisom, oljčnim ol-
jem, soljo in poprom. Preliv

prelijte prek kuhane zelenja-
ve in postrezite kot predjed
ali pa kot prilogo k poljubni
pečeni ribi.

Pečeno zelje s pečenico
in slanino

Za 4 osebe potrebujemo: 4
pečenice, 1 sesekljano čebulo, 1
dl oljčnega olja, 1 kg svežega be-
lega zelja, 20 dag tanko nare-
zane slanine, 3 dl mesne juhe,
sol in sveže mleti poper.

Pečenice nekajkrat preluk-
njajte z vilicami in jih v poso-
di marinirajte s čebulo, soljo,
oljčnim oljem in poprom.
Zelje narežite na 12 "krhljev"
in jih tri minute blanširajte v
slanem kropu. Nato ga dobro
odcedite in ga zložite na pe-
kač. Po njem razporedite klo-
base z marinado vred, slani-
no in prelijte z juho. Postavi-
te v na 180 stopinj Celzija
ogreto pečico, pecite 50 mi-
nut in takoj postrezite.

Zelje

Če želite vedeti več o Titu skozi oči njegovega najožjega
sodelavca - šefa kabineta Marka Vrhunca, o Titovem 
značaju, načinu dela, družini in izvedeti podrobnosti o nje-
govi najbolj poznani ženi Jovanki, je to prava knjiga za vas. 

Nova knjiga na 191 straneh je za naročnike 
Gorenjskega glasa na voljo po ceni 18 EUR.

Naročila sprejemamo na 04/201 42 41, ali na okencu 
Gorenjskega glasa, na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju, vsak
dan v času uradnih ur.
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BSC d.o.o., c. Staneta Žagarja 37, Kranj
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS     
telefon: 04 201 42 00

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

(Pro)padanje
Gorenjske!

Vlada Republike Slovenije
pripravlja proračun za leti
2010 in 2011. Glasovi, ki priha-
jajo od tam, so za Gorenjsko
zaskrbljujoči. Kot da Gorenj-
ska nima velikih težav v go-
spodarstvu in v infrastrukturi.

V naši občini smo osupli
nad vestjo, da je konec projek-
ta GORKI., ki zadeva osred-
njo Gorenjsko in je vreden
okoli 70 milijonov evrov. Ob-
sega velik del primarnega ka-
nalizacijskega in vodovodnega
omrežja na tem območju,
vključno z gradnjo nove CČN
v Kranju. 

Tudi naša občina se je ak-
tivno vključila v ta projekt.
Novembra leta 2008 so se vse
vključene občine dogovorile o
projektih, ki jih bomo prijavi-
le. Ob trditvah, da ni bilo pri-
pravljene ustrezne dokumen-
tacije, smo še bolj presenečeni,
saj so vse občine imele priprav-
ljene projekte, večina precej več
od razpoložljivih sredstev. Iz-
delani so bili vsi potrebni 
dokumenti, pridobljena zem-
ljišča in v večini tudi plačane
odškodnine, vse skupaj je bilo
v predpisanih rokih dostavlje-
no v Ljubljano. Projekte je ko-
ordinirala Komunala Kranj,
ki je v ta namen zaposlila stro-
kovni kader. Prav tako imamo
na Gorenjskem regionalno
razvojno agencijo BSC Kranj,
ki naj bi takšne projekte tudi
vodila. Vse do 14 dni nazaj
smo bili prepričani, da projekt
teče, da bomo vloge vlagali ko-
nec decembra ali v začetku ja-
nuarja, in da bomo v drugi
polovici leta 2010 začeli z
gradnjo.

Vseskozi spremljamo, kako
slabo črpamo sredstva EU. Ne
more biti drugače, ko projekti,
ki so potrjeni s strani EU kot
dobri, ki so projektno priprav-
ljeni, ki so leta usklajevani in
dopolnjevani, tik pred izvedbo
izgubijo podporo matične dr-
žave. Prepričani smo, da je do
krčenja na Gorenjskem prišlo
zaradi prerazporejanja denar-
ja drugam (Prekmurje, Ljub-
ljana, ...). Na tak način se bo
(PRO)PADANJE Gorenjske
nadaljevalo. Podobno smo "re-
šili" tudi gorenjske smeti. 

V parlamentu sedi kar osem
gorenjskih poslancev: Darja
Lavtižar Bebler, Tomaž Tom
Mencinger, Borut Sajovic,
Anton Urh, Damijan Perne,
Milan Čadež, Milenko Ziherl
in Branko Grims, za katere še
nismo slišali, da bi nastopili
enotno, kot gorenjski poslanci.
Vsak se je zvesto držal svojega
strankarskega plota. Noben
gorenjski poslanec, ne glede,
ali je rdeč ali črn, ali je naš ali
njihov, ali je velik ali majhen,
ki bi v parlamentu dvignil roko
za takšen predlog proračuna,
se ne bi smel več pokazati na
Gorenjskem! 

Ne moremo niti mimo Mi-
nistrstva za okolje in prostor.
Tudi minister Karl Erjavec je
Gorenjec, celo naš občan, ki
ima v vladi močan položaj, bi

moral takšnim predlogom na-
sprotovati in zagovarjati dobre
in kvalitetne projekte.

Ivan Meglič, 
podžupan občine Naklo

Še enkrat
odgovor Sazasa

Članarina obrtni zbornici
in nadomestilo za avtorsko in
sorodne pravice nista primerlji-
va.

V torek, 20. oktobra 2009, je
bil objavljen odgovor sekretarke
OOZ Kranj Daniele Žagar na
Sazasov komentar glede višine
članarine obrtni zbornici v pri-
merjavi z višino avtorskega na-
domestila Združenju SAZAS,
v katerem poleg konkretne viši-
ne obvezne članarine obrtni
zbornici navaja tudi konkret-
ne višine prispevkov SAZAS,
IPF in ZAMP, ki jih plačuje
ena izmed kavarn na mesec.

Združenje SAZAS znova
poudarja, da se višin avtorske-
ga nadomestila ne more pav-
šalno navajati, saj je višina
avtorskega nadomestila odvis-
na od kapacitete lokala in od
vrste glasbenih aparatov, ki so
za uporabo glasbe v lokalu
nameščeni. To je nenazadnje
dokazala tudi Žagarjeva s
svojimi navedbami. V izvir-
nem članku "Razmislek o ob-
veznem članstvu v obrtni
zbornici" je namreč izpostavi-
la primer, da mora lastnik ka-
varne za avtorske pravice pla-
čevati osemdeset evrov na me-
sec, za članarino zbornici pa
odšteje tretjino toliko. V odgo-
voru na Sazasov komentar pa
pojasnjuje, da je takrat "bilo
govora" o kavarni, ki jo je to-
krat konkretno imenovala in
hkrati navedla, da Združenju
SAZAS plačuje 52,51 evra,
kar še zdaleč ni 80 evrov. No,
bržkone je sekretarka OOZ
Kranj imela v mislih višino, ki
jo ta kavarna plačuje vsem
trem organizacijam iz naslo-
va avtorske in sorodnih pra-
vic, pa vendar. Bralec namreč
iz njenih navedb to težko raz-
bere.

Vsekakor je potrebno spom-
niti na bistveno razliko med
članarino obrtni zbornici in
nadomestilom za avtorsko in
sorodne pravice. Slednjemu se
namreč lastniki lokalov lahko
odpovedo s preprostim izklo-
pom in z odstranitvijo naprav
iz lokala, članarini obrtne
zbornice pa ne, saj je obvezna!
Zato bi bilo morda smiselno
razmisliti tudi o tem pomemb-
nem dejstvu in se vprašati, ali
ni članarina obrtni zbornici
ena od oblik prisile, ki bi jo
Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije na vsak način rada
prikazala kot povsem upravi-
čeno in nizko v primerjavi z
nadomestilom za avtorsko in
sorodne pravice, pa čeravno z
vidika njune zavezujoče nara-
ve pravzaprav sploh nista pri-
merljiva. 

Za Združenje SAZAS
Katja Dolinar 

ljic ob 17. uri, v petek, 30. oktobra, pa bo Brihtina pravljična
dežela od 10. do 10.45.

Slovenski Javornik - Danes, v torek, 27. oktobra, bo ustvarjal-
na delavnica od 16. do 16.45.

Počitniško popoldne z ustvarjalnimi delavnicami
Šenčur - Društvo prijateljev mladine Šenčur vabi vse šolske
in starejše predšolske otroke na veselo počitniško popoldne
z ustvarjalnimi delavnicami, ki bo danes, v torek, 27. okto-
bra, ob 17. uri v Domu krajanov v Šenčurju. Otroci bodo iz-
birali med slikanjem na svilo, izdelovanjem voščilnic, obliko-
vanjem z glino, izdelovanjem zanimivih sponk, poslikavo
obraza ter izdelovanjem Angelc. V sredo, 28. oktobra, ob 17.
uri pa se bodo otroci družili s člani folklorne skupine, ki jih
bodo pod vodstvom mentorice Dragice Markun naučili ne-
kaj ljudskih plesov. Delavnice so za otroke brezplačne. 

Predstavitev knjige Ljubezen in žalost
Radovljica - V radovljiški knjižnici se bo danes, v torek, ob 19.30
začela predstavitev knjige Ljubezen in žalost avtorja dr. Steina
Huseba, ki se ukvarja s paliativno oskrbo in terapijo hudo bol-
nih in umirajočih ter z etiko in komunikacijo ob koncu življenja.
Knjigo bo predstavila članica hospica dr. Manca Košir.

Dr. France Bučar v tržiški knjižnici
Tržič - Danes, v torek, 27. oktobra, bo v Knjižnici dr. Toneta
Pretnarja na Balosu 4 v Tržiču posebej zanimiv večer. V so-
delovanju z založbo Didakta bo knjižnica gostila starosto
slovenske politike dr. Franceta Bučarja. 

Komemoracije ob dnevu spomina na mrtve
Škofja Loka - Iz ZB NOB Škofja Loka sporočajo, da je pri ob-
vestilu o komemoracijah na Škofjeloškem, ki je bilo objavlje-
no v prejšnji številki Gorenjskega glasa, prišlo do napake pri

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

Za otroke v knjižnicah
Bohinjska Bistrica - Pravljici o ježku lahko otroci prisluhnejo
jutri, v sredo, 28. oktobra, ob 17. uri.

Radovljica - Pravljici o ježku lahko otroci prisluhnejo v četr-
tek, 29. oktobra, ob 17. uri.

Hrušica - V knjižnici bo ura pravljic danes, v torek, ob 17. uri,
žrebanje uganke meseca pa bo ob 17.45.

Škofja Loka - Pravljici o besedah lahko otroci prisluhnejo da-
nes, v torek, 27. oktobra, ob 17.30.

Žiri - Igralne urice z angleščino se bodo za mlajše otroke za-
čele v sredo, 28. oktobra, ob 17. uri, za starejše otroke pa ob
18. uri.

Jesenice - Jutri, v sredo, 28. oktobra, bo ustvarjalna delavni-
ca - buče od 16. do 17.30, v četrtek, 29. oktobra, bo ura prav-

PRIREDITVE

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., 17. 12. - 20. 12.; TRST: 30. 10.; KOPALNI IZLET - BERNARDIN:
2. 11.; BERNARDIN: 15. 11- 18. 11. ; RIM 19. 11. - 22. 11.; TOPOLŠČICA: 30. 11.; 
MARTINOVANJE: 14. 11.; LJUTOMER-BOŽIČNI PROGRAM: 23. 12. - 26. 12.
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

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

9006224

ODDAM

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

9006126

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

9006125

V STANOVANJSKI HIŠI v Kranju odd-
amo stanovanje, 115 m2, z balkonom,
resni najemniki pokličite po 14. uri, ☎
040/521-912

9006351

HIŠE
PRODAM

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

9006447

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

9006450

V PODREČI prodam stanovanjsko
novogradnjo, ☎ 051/388-822

9006445

V STARI LOKI je v pripravi gradnja
stanovanjskega dvojčka oz. prodam
parcelo z gradbenim dovoljenjem, ☎
051/388-822

9006449

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

9006448

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

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

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.

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

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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Prodajni inženir v pisarni m/ž (Podnart) 
Za našega naročnika, uveljavljeno podjetje na področju prodaje investicijske opre-
me, iščemo novega sodelavca/-ko za delovno mesto prodajnega inženirja v pisarni.
Delo obsega podporo prodajnemu inženirju na terenu, kontakt s kupci in dobavitelji,
pripravo ponudb ter sodelovanje na sejmih. Pričakujemo vsaj V. stopnjo izobrazbe
tehnične smeri, računalniško pismenost, znanje angleščine ali nemščine. Kadis, d.
o. o., Koprska ulica 72, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 22. 11. 2009. Več na
www.mojedelo.com.

Natakar, kuhar, sobarica m/ž (več sodelavcev) (Hotel Bellevue Kranj - Šmarjetna Gora) 
Zaradi povečanega obsega dela v svoj kolektiv sprejmemo dva izkušena natakarja, od-
ličnega kuharja in dosledno sobarico. Nudimo stimulativno plačilo, nagrajevanje uspe-
ha dela, možnost napredovanja, bivanje, redno delovno razmerje s polnim časom in
poskusnim delom 3 mesece. Hotel Bellevue, d. o. o., Šmarjetna gora 6, 4000 Kranj,
prijave zbiramo do 20. 11. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Fizioterapevt m/ž (Snovik - Kamnik) 
V svoj kolektiv vabimo novega sodelavca za delovno mesto fizioterapevt m/ž. Iščemo
osebo z ustrezno izobrazbo fizioterapevt ali diplomirani fizioterapevt, ki je komunikativ-
na in jo komunikacija z gosti veseli, ki obvlada slovenski in angleški jezik, ki je priprav-
ljena na nadaljnje usposabljanje. Nudimo urejeno delovno okolje v eko termah, stimu-
lativni način nagrajevanja. Terme Snovik - Kamnik, d. o. o., Molkova pot 5, 1240 Kam-
nik, prijave zbiramo do 19. 11. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Kozmetični tehnik m/ž (Naklo) 
V hotelu Marinšek Naklo zaposlimo sodelavko/ca v wellness centru, za izvajanje različ-
nih masaž ter kozmetičnih storitev. Hotel Marinšek, d. o. o., Glavna cesta 2, 4202 Na-
klo, prijave zbiramo do 19. 11. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Slaščičar m/ž (Kranj) 
Iščemo slaščičarja. Opravljajo se vsa dela, od priprave in izdelave piškotov in tort kot
tudi čiščenje. Pričakujemo marljivost, pridnost in iznajdljivost. Nudimo redno delovno
razmerje, dobre delovne pogoje in delo v dopoldanskem času. Slaščičarstvo M.M.

Marko Zorman s.p., Smledniška cesta 21, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 18. 11.
2009. Več na www.mojedelo.com.

Inženir strojništva m/ž (Šenčur) 
Pogoji: visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba strojne smeri, opravljen strokovni iz-
pit s področja strojništva za: projektanta načrtov strojnih inštalacij in strojne opreme za
zahtevne objekte, odgovornega vodja del in odgovornega vodja gradbišča za zahtevne
objekte, odgovornega nadzornika za zahtevne objekte, znanje ACAD-a, WORD-a, EX-
CEL-a. Ržišnik Perc skupina, Delavska cesta 24, 4208 Šenčur, prijave zbiramo do 15.
11. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Programer - razvijalec informacijskih rešitev - m/ž (Šenčur) 
Pričakovane sposobnosti ter znanja: osnovne izkušnje z razvojem aplikacij na .NET plat-
formi ter dobro poznavanje C#, poznavanje osnov dela z Microsoft SQL, zaželeno je po-
znavanje PocketPC ter Windows CE.NET platform. Ržišnik Perc skupina, Delavska ce-
sta 24, 4208 Šenčur, prijave zbiramo do 15. 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 vrhunski
12-mesečni evropski izobraževalni program, ki poteka v podjetjih Goodyeara po vsej
Evropi. V teku enega leta boste spoznali različne procese poslovanja, pridobili po-
membne praktične izkušnje in sodelovali v projektih. Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška
6, 4000 Kranj, 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 distri-
bucijo kruha in peciva na Gorenjskem (Kranj, Tržič in okolica). Plačilo je odvisno od pro-
meta 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 orodij in
tehnologij štancanja. Zaželene izkušnje na področju projektnega vodenja in nabavne-
ga managementa. Vaše naloge bodo: iskanje novih dobaviteljev, materialov in nabav-
nih trgov, s 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.

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

OSMRTNICA

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.

So vezi močnejše. - 
Brez pomena zanje so razdalje,

kraj in čas.
(M. Kačič)

Sporočamo žalostno vest, da nas je zapustila naša draga

Angela Svoljšak
rojena Sterle, iz Bitenj

Od nje se bomo poslovili v četrtek, 29. oktobra 2009, 
ob 15. uri, na pokopališču v Bitnjah.

Žalujoči vsi njeni
Zg. Bitnje, 24. oktobra 2009

LOTO
Rezultati 85. kroga - 25. oktobra 2009

1, 5, 6, 11, 14, 15, 27 in 10

Lotko: 0 7 8 5 8 6
Loto PLUS: 3, 6, 9, 14, 27, 29, 32 in 16

Predvideni sklad 86. kroga za Sedmico: 310.000 EUR
Predvideni sklad 86. kroga za Lotka: 690.000 EUR
Predvideni sklad 86. kroga za PLUS: 88.000 EUR

KOMISIJA ZA EVIDENTIRANJE IN UREJANJE POVOJNIH 
GROBIŠČ PRI ŽUPANU OBČINE ŠKOFJA LOKA

Ob dnevu spomina na mrtve

VABI 
na žalno slovesnost - komemoracijo

v spomin žrtvam povojnih pobojev na Škofjeloškem, 
ki bo dne 29. oktobra 2009 ob 16. uri  na pokopališču 

Lipica v Škofji Loki. 

datumu, in sicer je pravilno, da so v krajih Trebija, Poljane,
Žiri in Godešič komemoracije v nedeljo, 1. novembra. 

Martinovanje
Žabnica, Bitnje - Društvo upokojencev Žabnica - Bitnje vabi
v sredo, 11. novembra, na martinovanje v gostišče Ribnk v
Kostanjku pri Vidmu-Krškem. Prijave in vplačila sprejema
28. in 29. oktobra 17. do 19. ure na po telefonu: 231 19 32
Mara Pečnik. Rok plačila je 4. novembra.

Zaključni čveka pohod
Žabnica, Bitnje - Društvo upokojencev Žabnica - Bitnje vabi
na zaključni čveka pohod, ki bo v sredo, 25. novembra. Pri-
jave so obvezne, sprejema jih Mara Pečnik po telefonu: 231
19 32.

Zaključni izlet pohodne sekcije
Žabnica, Bitnje - Pohodna sekcija Društva upokojencev Žab-
nica - Bitnje vabi na zaključni izlet do cerkvice svetega Lam-
berta in naprej do izletniške kmetije. Prijave in vplačila spre-
jema Lojzka Dolenc od 2. do 5. novembra med 13. in 15. uro
po tel. 231 17 15 ali 051/246 390.

Izlet v kraško vas Ocizla in zaselek Beka
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi na izlet v kraško
vas Ocizla in zaselek Beka. To pot so vaščani posvetili v
spomin rojakom, ki so delovali v tajni organizaciji TIGR.
Predviden čas hoje je od 3 do 3 ure in pol, pot je lahka. Pri-
poročljivo je imeti primerno obutev, pohodne palice ter
vremenu ustrezna oblačila. Cena izleta za člane DUK je 12
evrov. Prijave z vplačili v društveni pisarni do ponedeljka,
2. novembra.

Dolenjske Toplice - Martinovanje
Kranj - DU Kranj vabi na kopalni izlet v Dolenjske Toplice,
po kopanju bo tudi kosilo z glasbo in plesom, vrnitev v Kranj
ob 21. uri. Cena izleta za člane DUK je 28 evrov. Prijave z
vplačili do 9. novembra oz. do zasedbe mest v avtobusu.

Odprta metoda koordinacije
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno
zdravje, vabi danes, v torek, 27. oktobra, ob 17. uri na preda-
vanje Odprta metoda koordinacije. Kako komunicirati, da bi
slišali in znali sporočati, bo predavala dr. Lucija Mulej, dipl.
sociologinja, v prostorih društvene pisarne v Kranju, Old-
hamska 14 (pri Vodovodnem stolpu). 

Papeži pomembni za našo zgodovino 
Radovljica - KD Sotočje in Župnija Radovljica vas vabita da-
nes, v torek, 27. oktobra, v Slomškovo dvorano v Župnij-

PREDAVANJA

IZLETI

skem domu v Radovljici na predavanje Papeži pomembni za
našo zgodovino. Predaval bo dr. Metod Benedik.

Računalnik v zrelih letih
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi na začetna računalni-
ška tečaja, potekala bosta do maja enkrat ne teden po tri šol-
ske ure v prostorih DU Kranj. Prvi tečaj se začne 2. novembra
ob 17. uri, drugi pa 6. novembra ob 8. uri. Cena tečaja je 45 ev-
rov, če boste delali na svojem prenosniku pa 35 evrov.

Komedija Ženske&moški.com
Sv. Duh - V soboto, 31. oktobra, ob 18. in 20.30 gostuje v Kul-
turnem domu v Sv. Duhu, Špas teater s komedijo Žen-
ske&moški.com. Prosimo vse, ki imajo rezervirane vstopni-
ce, da jih takoj prevzamejo na LTO Blegoš.

Delavnica za odrasle
Žirovnica - Delavnica za odrasle se bo v knjižnici začela ju-
tri, v sredo, 28. oktobra, ob 18. uri.

Planinske postojanke
Jesenice - Planinsko društvo Jesenice sporoča, da sta Koča na
Golici in Koča pri izviru Soče zaprti, Zavetišče pod Špičkom je
sicer zaprto, odprta pa je zimska soba, Tičarjev dom na Vršiču
je prav tako zaprt, Erjavčeva koča na Vršiču pa je odprta.

Korošci med Gorenjci
Radovljica - Kvintet Tivoli Lesce in moški pevski zbor Jepa Va-
ško jezero vabita na koncert Koroških narodnih in umetnih
pesmi z naslovom Korošci med Gorenjci, ki bo v petek, 6. no-
vembra, ob 20. uri v baročni dvorani graščine v Radovljici.

Še tat ne more pošteno krasti
Bled - Komedijo z naslovom Še tat ne more pošteno krasti v iz-
vedbi KUD igralske skupine Drežnica si lahko v sredo, 28. okto-
bra, ob 19. uri ogledate v Info središču Triglavska roža na Bledu.

Jamski človek
Železniki - V dvorani na Češnjici si v petek, 30. oktobra, lah-
ko ogledate komedijo Jamski človek. Predstava za Mini
abonma Smejmo se in izven bo ob 18.30, za abonma Smej-
mo se ob 20.30.

PREDSTAVE

KONCERTI

OBVESTILA w
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POSESTI
PRODAM

PRI ŠKOFJI LOKI prodamo parcelo z
gradbenim dovoljenjem za dvojčka in
hišo, ☎ 051/388-822 9006451

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

9006446

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

HONDA Civic VTI, l. 96, dobro ohranjen,
2.800 eur, ☎ 04/23-25-050

9006477

MERCEDES-BENZ C 220, CDi šport
edition, slovensko poreklo, 1. lastnik,
44.000 km, servisna knjiga, l. 2007,
☎ 031/313-234 9006339

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

PLATIŠČA, GUME za različne avte,
več dimenzij, malo rabljeni akumulator-
ji, ☎ 041/722-62 9006482

POSLOVNI STIKI

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

DESKE, zračno sušene, 2 m3, deb.
cola, ugodno, ☎ 041/758-972

9006470

JAVORJEVE deske, debeline 53 in 28
mm, približno 3 m3, zračno suhe,
kvalitete od I - III, cena 280 eur/m3, ☎
04/51-21-777 9006465

NARAV. suh smrek. rez. les 1. in 2.
kval. deb. 2.5 in 5,0 cm, cena po do-
govoru, ☎ 04/51-33-187 9006467

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

DVOKRILNA garažna vrata, 250 x 220
cm, s podbojem, ☎051/441-745 9006471

NOVA vhodna vrata s podbojem, 25 %
ceneje, ☎ 041/271-953 9006472

KURIVO
PRODAM

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

DRVA - mešana: bukev, gaber, javor, je-
sen, hrast, možnost razreza in dostave,
cena 40 EUR, ☎ 070/323-033 9005804

BUKOVA drva, v okolici Bohinja, cena
42 eur/m3, ☎ 041/942-015 9006478

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

SUHA bukova drva, ☎ 04/51-46-
808, 041/772-647 9006462

SUHE bukove drva, razrezane, možna
dostava, ☎ 04/25-60-224 9006464

STANOVANJSKA
OPREMA
OSTALO
PRODAM

BUKOV parket, 11 m2, nov, cena po do-
govoru, ☎04/25-03-162, 031/251-992

9006469

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO HARMONIKO, staro 6
mesecev, oglasitev C, F, B, s tremi dodat-
nimi gumbi, ☎ 041/451-603 9006431

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

BILJARD, nov, ☎031/206-724 9006403

OTROŠKA
OPREMA
PRODAM

OTROŠKI avtosedež Maxi-Cosi (od 9
m do 3 leta), temno moder in lupinico,
☎ 041/378-103 9006476

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

PRODAM

MASAŽNO blazino, malo rabljeno,
ugodno, ☎ 041/457-407 9006461

ŽIVALI IN RASTLINE
PRODAM

ČISTOKRVNE Nemške ovčarje z
rodovnikom, odličnih staršev, ugodna
cena, ☎ 031/328-891, Mare 9006458

PODARIM

LJUBITELJEM živali podarimo 3 prikupne
mucke, stare 2 meseca, sivo bele barve -
pravi mačji lepotci, ☎041/429-914 9006417

MAJHNE MUCKE, ☎040/295-932
9006390

ŽE VELIKEGA MUCKA, lepo pisan,
pripeljem ga na dom, ☎ 041/926-
269 9006369

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

SAMONAKLADALKO Mengele 330
super, vračun vzamem bikce ali kobilo,
☎ 031/387-397 9006485

SEKULAR za žaganje drva s koritom in mizo,
☎04/20-46-578, 031/812-210 9006481

KUPIM

FREZO za zemljo, Tomo Vinkovič, prik-
lop na 4 vijake, lahko tudi v okvari, ☎
041/677-605 9006460

PRIDELKI
PRODAM

JABOLKA hruške, krompir, jabolčni
sok in zelje (tudi naribamo), Kmetija
Matijovc, Jeglič, Podbrezje 192, ☎
04/53-31-144 9006466

KROMPIR jedilni in krmni, ☎ 031/
585-345 9006487

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

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA ČB, starega 10 dni, ☎
041/357-944 9006474

ČB BIKCE, Hafner, Žabnica 9, ☎
04/23-10-276 9006480

KOZE, zajklje in zajce nemške lisce za
nadaljnjo rejo ali zakol, ☎ 04/53-14-
237

9006459

KUPIM

BIKCA simentalca, nad 180 kg
težkega, ☎ 041/728-092 9006473

BIKCE, težke od 150 do 350 kg, ☎
041/620-824 9006479

PODARIM

STARE kokoši nesnice za zakol ali
nadaljnjo rejo, Jože Koprivnikar, ☎
041/337-678 9006484

OSTALO
PRODAM

HLEVSKI gnoj, uležan, brez žaganja,
kvaliteten, dostavim in zajklje za rejo ali
zakol, ☎ 04/23-26-426, 040/845-
860 9006486

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

IŠČEM ŠTUDENTKO za delo v strežbi
v popoldanskem času, iz okolice Pred-
dvora, Seljak, d. o. o., Šiška 12, Pred-
dvor, ☎ 031/663-095 9006429

IŠČEMO VOZNIKA za razvoz hrane na
dom, Christian Fistrič s.p., Planina 3,
4000 Kranj, ☎ 041/335-979 9006345

STE IZGUBILI SLUŽBO? Pridružite se prijet-
ni skupini zastopnikov na terenu. Pomagali
vam bomo! Inf. od ponedeljka do petka od
15. do 16. ure na tel. ☎ 070/521-553, Jan-
comm, d. o. o., Retnje 54, Križe 9006468

V PE KRANJ priučimo in zaposlimo
telefonista/ko, delo od pon. do pet.,
od 8. do 15. ure, Fantom international,
d.o.o., Ul. M. Grevenbroich 13, Celje,
☎ 051/435-145 9006384

IŠČEM DELAVCA za montiranje stavb-
nega pohištva - okna ter za suhomon-
tažna dela, vozniški izpit kateg. B, Pri-
mož Zupan s.p., Sveteljeva 13,
Šenčur, ☎ 051/209-306 9006388

GOSTILNA LOGAR, Hotemaže 3/a,
4205 Preddvor zaposli fanta ali dekle za
delo v strežbi, ☎041/369-051, 041/335-
979 9006347

IŠČEM

IŠČEM DELO, honorarno, v gostin-
stvu ali čiščenje poslovnih prostorov,
stanovanj, ☎ 040/245-137 9006463

STORITVE
NUDIM

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, rolete,
lamelne zavese, plise zavese, komarniki,
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
omete in fasade z našim ali vašim materi-
alom, Arjaniti, 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
temeljev do strehe, adaptacije, ometi,
ometi fasad, kamnite škarpe, tlakovan-
je dvorišč, ☎ 041/557-871 9005834

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena tes-
nila, do 30 % prihranka pri ogrevanju. Prepiha
in prahu ni več! Zmanjšan hrup, 10 let garan-
cije. BE & MA, d. o. o., Ekslerjeva 6, Kamnik,
☎ 01/83-15-057, 041/694-229 9005909

ZASEBNI STIKI
PODJETNIK z otrokom išče dekle za skupno
delo in življenje, ☎031/807-376 9006444

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje za vse
generacije, brezplačno za mlajše dame, ☎
031/836-378, 031/505-495 9006443

OBVESTILA
PREKLIC IZJAVE, Balinarski klub Bra-
tov Smuk, Tuga Vidmarja 4 a, Kranj prek-
licuje izjavo, ki je bila podana 22. 8.
2009 ob 25- letnici turnirja v balinanju,
da načrtujemo širitev igrišča na 4 steze,
ki jo je podal g. Zrim. Vsa dela, ki se
odvijajo, so vzdrževalna. 9006456

RAZNO
PRODAM

DVA 80 l soda za mošt (Logar) in grelec s
termostatom, ☎041/624-480 9006454

KOVINSKO cisterno za kurilno olje,  z
vso opremo, 1.600 l, rabljeno, ☎
031/668-463 9006475

PASJO hišico, zajce in kupim harmoniko
oglasitve Cis-Fis-Ha, ☎ 04/25-21-626,
041/872-731 9006483

PODARIM

POTOVALKE, usnjene in platnene ter
aktovko, še skoraj novo, ☎ 04/25-11-
978 9006457
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ZAHVALA

Štirje časi so dani vsakemu človeku:
preteklost, sedanjost, prihodnost

in večnost (N.N.)

Ob prezgodnji smrti 

Marka Lenhart
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. 

Posebna zahvala učencem 5. a in razredničarki, OŠ Železniki, skavtom Železniki, 
PGD Železniki, pevcem, sosedom in prijateljem, gospodu župniku in kaplanoma.

Hvala, ker ste ga imeli radi!

Mami Anita, bratec Gall in ostali domači

... tebi naš dragi

Janez Rakovec
Kje si ljubi mož in oče,
kje tvoj mili je obraz,  
kje tvoja skrbna roka,
ki skrbela je za nas.

Vedno te bomo nosili v naših srcih.

Vsi tvoji
Dolenja vas, oktober 2009

V SPOMIN

Danes, 27. oktobra 2009, mineva deset let, odkar nas je zapustil
naš dragi

Štefan Vojsk
Hvala vsem, ki mu prižigate sveče in ga ohranjate v lepem
spominu.

Vsi njegovi
Štefanja Gora, Dvorje, Trata

Nekaterih bolečin ne moreš preboleti,
nekaterih praznin se ne da zapolniti,
ostaja pa ponos, hvaležnost in
čudoviti spomini, ki ne minejo nikoli.
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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   
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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

V SPOMIN
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Anketa

vremenska napoved
14/2 oC

13/5 oC

20/7 oC
14/8 oC

14/4 oC

19/8 oC

20/9 oC

13/8 oC

14/7 oC

12/5 oC

13/5 oC
15/6 oC

15/5 oC

14/8 oC
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Edin Halačević:

"Verjetno se bom cepil pro-
ti novi gripi. V tem primeru
pozimi ni nepotrebnih skr-
bi, ali se bom ali se ne bom
izognil okužbi. Cepivu pa
zaupam."

Suzana P. Kovačič

Goriče - V Podružnični šoli
(PŠ) Goriče je v četrtek ne-
kaj pred drugo uro popol-
dne s stropa odpadel del
ometa v eni od učilnic, kjer
so bili otroci v popoldan-
skem varstvu. "Na srečo so
učenci že naredili domačo
nalogo in so se igrali po ko-
tičkih. Eno učenko je opla-
zil del ometa, takoj smo po-
klicali dežurno zdravstveno
službo in obvestili starše.
Po mojih prvih informaci-
jah ima učenka pretres
možganov in mora počiva-
ti," je povedala vodja PŠ Go-
riče Jana Dubravica, ki je
bila, tako kot drugi učenci
in učitelji, pretresena zaradi
dogodka. Nihče niti pomis-
liti ne upa, kaj bi bilo, če bi
učenci še sedeli v šolskih
klopeh. V petek pouka niso
imeli, ampak samo dežur-
no varstvo, bi pa morali rav-
no ta dan praznovati rojstni
dan šole, ki so jo ustanovili
25. oktobra 1876. 

Leta 2004 so šolo popol-
noma obnovili, prenova je
stala občino 646 tisoč ev-
rov. Izvajalec del je bilo
gradbeno podjetje Gradbi-
nec iz Kranja. Kranjski pod-
župan Stane Štraus je v zve-
zi z nesrečnim četrtkovim
dogodkom povedal: "Takoj

po dogodku smo si stanje
na šoli ogledali skupaj s po-
licijo in vodstvom šole.
Ogled so imeli tudi strokov-
njaki gradbene stroke (izva-
jalci, nadzorniki gradnje,
strokovnjaki za materiale),
ki so pregledali celotno šolo
in v kratkem pričakujemo
poročilo o vzrokih in ukre-
pih v zvezi s sanacijo." 

Po prvih informacijah so
strokovnjaki Gradbenega
inštituta ZRMK med vzroki

odpadanja ometa navedli
vibracije, predvsem pa ne-
ustrezno izvedbo veznega
sloja med ometom in kon-
strukcijo. Štraus je še do-
dal, da je na prvem mestu
varnost otrok, zato je do
preklica prepovedana upo-
raba prvega nadstropja
šole, in še: "Pregledani
bodo vsi prostori, kjer so
bili stropni ometi narejeni
po enakem postopku, to je
predvsem v prvem nad-

stropju zgradbe in na stop-
nišču. Najverjetneje bo tre-
ba zamenjati stropne ome-
te, za kar bo občina poskr-
bela v najkrajšem možnem
času. Vztrajali bomo, da
stroškov v zvezi z ugotovlje-
nimi napakami ne bo krila
občina, od ugotavljanja od-
govornosti pa je odvisno, s
kom se bomo pogovarjali
za plačilo." Sanacijo naj bi
začeli med jesenskimi po-
čitnicami. 
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ČETRTEK

5/16°C

S stropa učilnice odpadel omet
V Podružnični šoli Goriče je v četrtek v času popoldanskega varstva v eni od učilnic s stropa odpadel
del ometa in oplazil učenko. Odpadel naj bi zaradi vibracij in neustrezne izvedbe veznega sloja med
ometom in konstrukcijo.

Robert Vilfan:

"Ne bom se cepil, že zaradi
tega ne, ker so Nemci dobi-
li kakovostnejše cepivo kot
pa Slovenci. Menim tudi, da
je vse to okrog nove gripe
prenapihnjeno."

Se boste cepili
Suzana P. Kovačič

V Sloveniji je prva pošiljka
cepiva proti novi gripi. Cep-
ljenje je prostovoljno, zanj
boste odšteli sedem evrov.
Najprej bodo cepili zdrav-
stveno osebje, kronične 
bolnike ... Kaj pa vi, se boste
cepili, smo spraševali na
Bledu.

Foto: Tina Dokl

Elvir Kovačević:

"Nisem se še odločil. Doslej
se nisem cepil še proti no-
beni gripi, ker se mi to ni
zdelo potrebno. Za novo
gripo pa moram priznati, da
me malo skrbi."

Anton Zupan: 

"Ne bom se cepil, ker se mi
to ne zdi potrebno. O bolez-
ni ne razmišljam in verja-
mem v to, da ne bom zbo-
lel. Niti še nikogar nisem
srečal z novo gripo."

Alenka Reš:

"Ne bom se cepila, ker se
tudi doslej še nisem cepila
proti nobeni gripi. Naza-
dnje so me cepili pred šti-
ridesetimi leti proti črnim
kozam."

Napoved za Gorenjsko

Danes, v sredo in četrtek bo precej jasno, ponekod po
nižinah bo predvsem zjutraj in dopoldne megla in nizka
oblačnost.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Novorojenčki

Minuli teden smo Gorenjci dobili 54 novih prebivalcev. V
Kranju se je rodilo 21 deklic in 19 dečkov. Med njimi sta bila
tudi dvojčka. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 5.470 gramov, 
najlažja pa je bila deklica s 1.860 grami. Na Jesenicah se je
rodilo 8 deklic in 6 dečkov. Najlažja je bila deklica s 1.700
grami, najtežjemu dečku pa je tehtnica pokazala 4.700 gramov.

Cerklje

Mlekomat tudi v Cerkljah

Vse številnejši kraji že imajo mlekomat, v soboto so ga do-
bili tudi v Cerkljah. Ob skladišču Kmetijske zadruge Cerklje
in ob dovozu v Mercator ga je postavila kmetija Mušič s
Pšate. Navzočim sta na slovesnosti ob začetku delovanja
mlekomata zaželela uspešno prodajo in zadovoljstvo
uporabnikov direktor Kmetijske zadruge Cerklje Miro Jenko
in cerkljanski župan Franc Čebulj, ki je bil tudi med prvimi
kupci mleka iz mlekomata. Liter mleka iz mlekomata stane
en evro, kupci, ki za mleko nimajo lastne posode ali plas-
tenke, pa jo lahko dobijo iz avtomata. Na Mušičevi kmetiji
so obljubili, da bodo cisterno, v kateri bo več kot sto litrov
svežega surovega domačega mleka, menjali vsakih 24 ur,
mleko pa bo ohlajeno na štiri stopinje. J. Ku.

Ljubljana

Vabijo nove prostovoljke

Društvo SOS telefon vabi k sodelovanju nove prostovoljke v
Ljubljani in Celju, ki bodo opravljale svetovanje prek SOS 
telefona za ženske in otroke, žrtve nasilja. Od 3. do 28. no-
vembra bodo v Celju pripravili osnovno usposabljanje za
svetovalno delo. Podrobnejše informacije je mogoče dobiti v
pisarni Društva SOS telefon vsak delavnik med 9. in 15. uro
prek telefonskih številk 01/544 35 13 in 01/544 35 14. V društvu
že od leta 1989 dajejo psihosocialno pomoč ženskam in
otrokom, ki doživljajo nasilje. M. R.

Popravek

V članku z naslovom Nov razvojni padec Gorenjske Boštja-
na Bogataja je bila moja izjava iztrgana iz konteksta, pravil-
no se glasi. "Projekt Gorki kot enotni projekt, tako kot je bil
zamišljen v začetku, ne obstaja več, saj je bil razdeljen v šti-
ri podprojekte, ki jih pripravljajo štiri delovne skupine. Zato
ga tudi ne vodimo več." 

Bogo Filipič, 
direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske, BSC Kranj

Nihče niti pomisliti ne upa, kaj bi bilo, če bi učenci še sedeli v šolskih klopeh. / Foto: Janez Novak



PRILOGA GORENJSKEGA GLASA

08 TO
RE

K_
27

. 1
0.

 20
09GLASBA

MUZIKAL 
BROADWAY 

V plesni zasedbi in koreografiji Mojce
Horvat ter organizaciji zavoda Nostal-
gija v večernih in popoldanskih urah,
od 6. do 8. novembra, v Gallusovo dvo-
rano Cankarjevega doma prihaja muzi-
kal Broadway. 

02

LJUDJE

MODNA PRETEKLOST
V SEDANJOSTI

V Mestnem muzeju Ljubljane so
predstavili Vive la mode, Kranju se je
predstavil Fen Kreativ, v Šiški pa se
lahko srečate z identiteto na zidu. /

Foto: AB

TELEVIZIJA

NASMEJANI GOR 
IN DOL

Predvidoma novembra na male za-
slone Televizije Slovenija prihaja dru-
žinska humoristična nanizanka Da-
nes dol, jutri gor. / Foto: arhiv nanizanke
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GLASBA

rhunski plesno-
glasbeni dogo-
dek, ki veliko ob-
ljublja. Gallusova
dvorana bo tako

na velikem odru gostila vr-
hunec izvirnih ameriških
broadwayskih muzikalov, in
sicer Muzikal Broadway z
uspešnicami, kot so Mačke,
Lasje, Kabaret, Ples vampir-
jev, Ples v dežju, Chicago.

Velik oder, 40-članska za-
sedba, velika imena, orke-
ster in petje v živo, vrhunske
plesne koreografije, bogata
scenografija, kostumografija
so vodilo, da doživite vrtiljak
najboljših broadwayskih
predstav, spoznate njihovo
vsebino, protagoniste, glas-
bene uspešnice. Spektakel
bo postregel z velikimi ime-
ni, kot Andrew Lloyd Weber,
Roman Polanski, Harold
Prince, Frank Sinatra, ter ne
nazadnje z Bobom Fossom
v vplivni povezavi z ambasa-

dorko ameriškega Broadwa-
ya, svetovno koreografinjo
leta Mojco Horvat, ki daje
predstavi režijsko in koreo-
grafsko tudi svoj pečat. Od-
lična glasba, skladbe Memo-
ries, Ewigkeit, Singing in
the Rain, Let the Sunshine
in Aquarius pa ne bodo pu-
stile ravnodušnega nikogar.
Gledalca v vsako zgodbo uve-

de nosilna pesem posamez-
nega muzikala, ki je tudi nje-
gov motiv in obenem pred-
stavi zgodbo; vsaka zgodba
pa vsebuje tri do štiri izseke,
predstavo pa tako imenovani
Show Stopper, glavni plesni
vložek, ponavadi prekine z
aplavzom.

Poseben čar Muzikala z
vsemi uspešnicami pričara

ravno bogat in z energijo
nabit plesni del, ki svoj izraz
ob privlačni in pestri kostu-
mografiji ter vrhunski sce-
nografiji še okrepi. Vse sku-
paj pa je podprto še z raču-
nalniško vodenimi projekci-
jami s scensko spreminjajo-
čo se tehniko luči, tako da
kot celota šov deluje veli-
častno.

MUZIKAL BROADWAY
V plesni zasedbi in koreografiji Mojce Horvat ter organizaciji zavoda Nostalgija v večernih in 
popoldanskih urah od 6. do 8. novembra v Cankarjev dom prihaja Muzikal Broadway.

Alenka Brun

V

Leto je naokoli: Ema 2010

Razvedrilni program Televizije Slovenija je na teletekstu
in na spletnih straneh objavil javni razpis za sodelovanje
na izborih predstavnika, predstavnice ali predstavnikov
na 55. tekmovanju za pesem Evrovizije 2010, na katerega
se do 14. decembra letos lahko prijavijo vsi avtorji in iz-
vajalci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Strokovna komi-
sija bo izmed vseh prijavljenih skladb izbrala štirinajst
najustreznejših skladb, ki bodo javno objavljene v predi-
zboru. Najboljših sedem se bo uvrstilo v finalni izbor.
RTV Slovenija pa bo na finalni izbor EMA 2010 povabila
še sedem uveljavljenih avtorjev zabavne glasbe iz Slove-
nije. O zmagovalcu bo odločalo izključno telefonsko gla-
sovanje (televoting). Zmagovalna skladba bo na 55. izbo-
ru za pesem Evrovizije, ki bo leta 2010 na Norveškem,
odpeta v slovenskem jeziku. A. B.
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riljubljena primor-
ska skupina Mali-
bu to jesen praznu-
je 20-letnico zelo
uspešnega in od-

mevnega dela, kar so tudi v
soboto glasno proslavili v do-
mači Ilirski Bistrici. S tem
so začeli tudi koncertno tur-
nejo po Slovenji, v goste pa
so povabili Wernerja, Brigito
Šuler, Štiri kovače, Fante z

vseh vetrov, Mirka Šlibarja,
Božidarja Wolfanda - Wolfa,
nastopila pa so še Jože in
Marjan ter Strašna Jožeta.

Malibu se je z množico
znanih uspešnic v tem času
udomačil v domala vseh
slovenskih domovih. Po
številnih uspehih in dobro
prodajanih albumih v prete-
klih letih je festivalsko po-
sebej uspešno tudi letošnje
jubilejno leto. Okronali so
se z nagrado radijskih po-
staj za najboljšo pesem v

celoti na letošnjem festivalu
na Vurberku in z zmago na
jubilejnem 40. Ptujskem
festivalu, kar je v praznič-
nem letu še posebej lepo
darilo. Na Narečni popevki
2009 v Mariboru pa so za-
sedli odlično drugo mesto.
Pravkar zaključujejo sne-
manje že tretjega letošnjega
videospota nagrajenih festi-
valskih pesmi, konec mese-
ca pa bo izšla njihova deve-
ta zgoščenka Življenje so
ene štenge.

ŽIVLJENJE SO ENE ŠTENGE
Alenka Brun

P

Kranjci prvič 
pri Avseniku

Novi narodnozabavni an-
sambel Kranjci, ki te dni
uspešno nastopa skupaj
z Gregorjem Avsenikom
na koncertih po Nemčiji,
bo v sredo, 28. oktobra,
ob 19. uri prvič igral pri
Avseniku v Begunjah. Na
večer glasbe, plesa in za-
bave vabljeni ljubitelji ka-
kovostne glasbe. J. K.

Z glasbo v novo 
keltsko leto

Na noč čarovnic se v blej-
skem klubu Stop obeta ve-
lika plesna zabava. Ekipa
Concepta, ki se po treh le-
tih vrača na Gorenjsko, ob
praznovanju keltskega no-
vega leta pripravlja veliko
poslastico, saj bo noč po-
pestrila z izbrano glasbo za
vse generacije - od funka,
legendarnega disca pa vse
do modernejših smernic
plesne glasbe. Sluh bodo
razvajali trije DJ-i: Zhelch
Kovach (Concept), Soniie
Forsyte (Uplifting Records,
Concept) in Rebel D. DJ
(Concept), kot pevec pa bo
nastopil MC Denis Hass
(Plata). Poleg glasbe ob-
ljubljajo tudi vizualizacijo,
dekoracijo, maskerki pa
bosta poskrbeli za primer-
no masko. A. B.

ajaga i Instruktori,
ena največjih srb-
skih pop rock za-
sedb vseh časov, ki
pod tem imenom

deluje že dolgih petindvajset
let, je nastopila v Kranjski
Gori.

Mogoče glavni vzrok slab-
šega obiska od pričakovane-
ga v dvorani Vitranc tiči v
tem, da je legendarna zased-
ba pred kratkim koncertirala
na Bledu, prav tako pa je slo-
venska publika tudi v priča-
kovanju velikega koncerta ob
25. obletnici delovanja skupi-
ne, ki bo v ljubljanski hali Ti-
voli 22. novembra. Nikakor
pa to ni bila ovira za odlično
zabavo v Kranjski Gori, saj je
jugo nostalgija med sloven-
skim poslušalstvom še ved-
no močno prisotna. Kot je že
v navadi, je tudi tokrat Bajaga
z Instruktori zamudil zače-

tek nastopa, vendar jim tega
nihče ni zameril, saj so se
stari glasbeni mački kaj hitro
oddolžili z bogatim reperto-
arjem The Best Of vsem zna-
nih uspešnic, kot so Muzika
na struju, Plavi safir, Ti se
ljubiš, Zažmuri, Ruski voz,
Dobro jutro džezeri, Godine
prolaze, prav tako pa so se ob
koncu koncerta, ki bi sicer

trajal poldrugo uro, na zahte-
vo občinstva znova vrnili na
oder ter podaljšali še za do-
brih dvajset minut. Uspešni-
ce je glasno prepevala tudi
publika, ki je bila generacij-
sko zelo raznolika. Slišati je
bilo tudi pesem Slovenačka
reč, kjer je izvirno predvsem
besedilo, Momčilo Bajagić
Bajaga pa jo je zapel v
'slovenskem' jeziku.

"Hočem, da ... nešto da ka-
žem ali ne znam to slovenač-
ku reč ... Prešerna bi ti bral,
kot da sem pravi Gorenc, ti-
sočkrat jaz bi zate prebral cel
Sonetni venc ..." 

BAJAGA BI 
PREŠERNA BRAL

Anka Bulovec
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isem vedel, da
je znani slo-
venski karika-
turist Hinko
Smrekar nekaj

let živel tudi v Kranju in
kako "težko življenje" je
imel nekoč Jakopičev pavi-
ljon v Tivoliju ... Vse to pre-
beremo v vaši novi knjigi.
Kaj je spodbudilo vaše zani-
manje za te teme?

"Med podiplomskim štu-
dijem sem postopoma po-
stajal pozoren na pripoved-
no moč likovnih podob.
Tako sem pri pripravi ma-
gisterija o slovenski karika-
turi lahko odkrival, kako ve-
liko podatkov se skriva v ča-
sopisni karikaturi in satirič-
ni ilustraciji. Nato pa sem
pri doktoratu o Prešernu v
likovni umetnosti dokonč-
no izoblikoval nov način in-
terpretacije likovnih podob
različnih zvrsti. Takšen
kulturnozgodovinski pri-
stop sem uporabil tudi pri
novi knjigi. 

Vsaka tema v knjigi pa
ima svoj vzrok, da sem se je
polotil. Na Hinka Smrekar-
ja sem postal pozoren med
muzejskim delom v Kra-
nju, ko sem naletel tudi na
nekaj Smrekarjeve kore-
spondence in na njegove
ilustracije za Humoristični
leksikon iz leta 1908, ki do-
slej niso bile znane. Podo-
bno velja tudi za poglavje o
grafičnem ciklusu slikarja
Ljuba Ravnikarja. Nastan-
ku enega najdaljših pogla-
vij, ki govori o satiričnih
motivih na panjskih konč-
nicah, je botrovalo dejstvo,

da živim v Radovljici in tam
je v Čebelarskem muzeju
najlepša zbirka končnic.
Potem je tu Jakopič in no-
vejše interpretacije njego-
vega delovanja. V besedilu
sem s pomočjo analize Ja-
kopičevih karikatur, portre-
tov in fotografij predstavil,
da so bile že njegovim so-
dobnikom vse te zadeve čis-
to jasne." 

Kako ste izbirali besedila za
tokratno knjigo, gre za vaše
zapise v različnih revijah,
zbornikih, nekaj pa je tudi
novih besedil?

"V vseh šestnajstih bese-
dilih so v ospredju likovne
podobe, karikature, ilustra-
cije, slike, grafike, fotogra-
fije in to, kar odkrivajo o
določenem dogodku, osebi,
političnih, kulturnih, druž-
benih razmerah v neki zgo-
dovinski situaciji. Dosti je
novih besedil, tista že ob-
javljena pa so bila temeljito
predelana. Imam pa seveda
tudi besedila o kulturno-
zgodovinskih temah, kjer v
prvem planu niso likovne
podobe. Nekaj jih je že na-
pisanih, še več pa jih je v
načrtih. To pa bi bila lahko
iztočnica za novo knjigo."

Gre za zanimivo branje
tako za poznavalce zgodovi-
ne slovenske likovne umet-
nosti kot za "običajne" lju-
bitelje. Poleg podatkov, ki
bodo zanimali vaše kolege,
umetnostne zgodovinarje
in študente, ne manjka tudi
duhovitih zapisov in anek-
dot. Kako vam uspe "krma-
riti" med ozkim suhopar-
nim in berljivim za širši
krog?

"Že ob prvi knjigi mi je
umetnostni zgodovinar dr.
Cene Avguštin dejal, da
znam stvari napisati tako,
da bralca pritegnem v pri-
poved. Potem je bilo to
večkrat tudi poudarjeno v
recenzijah. Slikoviti opisi
in anekdote pa so dobro-
došli, včasih dobesedno
spadajo zraven, zlasti, če je
bila iztočnica na primer
karikatura. Hkrati seveda
vse napisano temelji na vi-
rih, literaturi in preverja-
nju ter analiziranju poda-
tkov. Veseli me, da so
moje knjige zanimive tudi
za zgodovinarje in seveda
za širši krog bralcev. Skrat-
ka, bilo je kar nekaj ime-
nitnih pohval, zato sem
prepričan, da se splača
vztrajati." 

Vaša nova knjiga je ena
novih izdaj v založništvu

Slovenskega društva likov-
nih kritikov, ki je zadnje
čase vedno bolj dejavno.
Kako to, da je bila knjiga
uvrščena v zbirko Eseji?

"Društvo je v zadnjih le-
tih v pravcatem zagonu.
Od lanskega leta izdajamo
revijo Forum, v Velenju je
pravkar na ogled razstava
Tehnologije v likovni
umetnosti, ki jo je pripra-
vilo društvo, v Cankarje-
vem domu so večkrat na
leto razstave po izboru li-
kovnih kritikov. Nova je
tudi zbirka Eseji, v kateri
naj bi na leto izšli dve knji-
gi. Moja knjiga je bila za
založnika zanimiva zaradi
izredno širokega časovne-
ga okvira, ki sega od druge
polovice 19. do sredine 20.
stoletja, saj se drugače več-
ina drugih likovnih kriti-
kov najraje ukvarja s sodo-
bno likovno umetnostjo."

TOREK_27. 10. 2009 03

KULTURA

LIKOVNE PODOBE
PRIPOVEDUJEJO
Pred dnevi je v zbirki Eseji pri Slovenskem društvu likovnih kritikov izšla knjiga Kulturnozgodovinske
študije dr. Damirja Globočnika, sicer kustosa Gorenjskega muzeja.

Igor Kavčič

N

Dr. Damir Globočnik je avtor več knjig in umetnostno 
zgodovinskih razprav s področja likovne umetnosti.

Skupaj poiščimo najbolj prijaznega 
poštnega uslužbenca/ko!
Verjetno ste kar presenečeni, kadar se v vašem poštnem nabiralniku
ne znajde nič, niti en sam oglasni letak. Šele takrat pomislimo, kako
zelo smo odvisni od pošte oziroma njenih poštnih delavcev. Morda
niste vedeli, da pismonoše za dostavo poštnih pošiljk na Goren-
jskem opravijo 8.996 kilometrov poti na dan. Od tega 569 kilo-
metrov peš, 985 kilometrov s kolesi, 1599 kilometrov z motorji in
5.843 kilometrov z avtomobili. Pošte na Gorenjskem pa obišče od
5.000 do 15.000 uporabnikov na dan. Osupljivi podatki, mar ne? 
Ker Gorenjski glas enakomerno pokriva območje Gorenjske, pri-
našajo pa ga pismonoše, ki jih marsikateri naročnik vsaj vsak torek
in petek težko pričakuje, vas vabimo k sodelovanju. Izpolnite
glasovnico in nam jo do 24. novembra pošljite na: Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, Kranj, ali nam pišite na: koticek@g-glas.si.
Tako bomo z vašo pomočjo izbrali najprijaznejšega poštnega
uslužbenca/ko, ki bo nagrajen z zasluženim letovanjem. Deset
izmed vas pa bo prejelo praktične nagrade, ki jih podeljuje Pošta
Slovenije (osebne znamke, letna mapa znamk).

Glasujem za: _____________________________________________________________________________

Pošta*: ______________________________________________________________________________________

Moji podatki: ______________________________________________________________________________

* če ne poznate imena in priimka poštnega delavca, lahko vpišete samo pošto, 
na kateri dela oz. območje (naslov) kjer dostavlja pošiljke.

RADIO TRIGLAV JESENICE, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, JESENICE

Kranjska Gora

Stara dedkova harmonika

"Gospod Karlo po dolgih letih iskanja končno najde ded-
kovo harmoniko. Ta je doživela in preigrala že veliko po-
rok, veselic, prevandrala veliko sveta. Naučila se je igrati
za male in velike, vesele in žalostne. Ko zaigra, vsi naoko-
li zaplešejo, zapojejo in zavriskajo. Kot bi bila čarobna." V
okviru 12. Lavtižarjevih dni ne zamudite premiere otroške
predstave Stara dedkova harmonika v Ljudskem domu v
Kranjski Gori v soboto, 31. oktobra, ob 17. uri. V predstavi
nastopata Metka Frelih (ptič Čuk, gospodinjska pomočni-
ca Nežka) in Marsel Gomboc (stric Karlo, ljubitelj ljudskih
glasbil, ki išče dedkovo harmoniko). A. B.

Škofja Loka

O Almi Karlin v Kašči

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka vas vabi na jutrišnji
tematski večer v Kaščo, ob 19. uri, Alma Karlin ob 120-let-
nici rojstva in 90-letnici od odprave na študijsko potova-
nje. Alma Maksimiliana Karlin je svoje življenje posvetila
umetnosti, raziskovanju in posredovanju pridobljenih
znanj ter spoznanj ljudem. Večer pripravlja Društvo za
študije kontemplativnih tradicij. S prof. pedagogike Regi-
no Bokan bodo govorili o Almini življenjski poti, o izpol-
njevanju poslanstva s psihologinjo Nevenko Kovač ter
njenem etnološkem delu s prof. biologije Majo Polak. A. B.

Radovljica

Recital Gašperja Primožiča

V petek, 30. oktobra, ob 19.30 bo v Vzhodni dvorani
radovljiške graščine recital Gašperja Primožiča v okviru
Glasbene mladine Slovenije. A. B.

Javornik - Koroška Bela

Razstavljajo učenci Brigite Požegar Mulej

V razstavnem prostoru Kulturnega doma na Slovenskem
Javorniku bodo v petek ob 18. uri odprli razstavo likovnih
del amaterskih slikarjev, učencev akademske slikarje 
Brigite Požegar Mulej. Razstava bo na ogled vsak delavnik
od 16. do 20. ure, do vključno 5. novembra 2009. A. B.
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TELEVIZIJA

onec avgusta so
Mangartovci začeli
snemati novo slo-
vensko družinsko
humoristično nani-

zanko v 35 delih z naslovom
Danes dol, jutri gor. Polurne
epizode nanizanke bodo na
sporedu v petkovem večer-
nem terminu na 1. progra-
mu Televizije Slovenija,
predvajati pa naj bi jo pričeli
novembra.

V novi slovenski nanizanki
drug v drugega trčijo trije
različni kulturni konteksti:
slovenski, balkanski in ger-
manski. V njej vzcveti prepo-
vedana ljubezen med hčerjo
uglednih Slovencev in, po
njihovem mnenju, sinom
manj uglednih srbsko-
slovenskih staršev. Zažari pa

tudi nezaslišana strast Av-
strijca do srbske natakarice. 

Zgodba: na Jeklenicah ob
nekdanji glavni cesti, ki pe-
lje v bližnjo Avstrijo, stoji
starejša meščanska hiša, v

kateri zgoraj v razkošnem
meščanskem stanovanju
živi družina Dolenc. Pravza-
prav županja Irma Dolenc,
propadli direktor Stane Do-
lenc in edinka Anja, ki išče

sebe drugje kot njena obla-
stiželjna mati. Spodnje nad-
stropje hiše pa ima v naj-
emu Boro Čapčevič, Stane-
tov prijatelj iz vojske. Poro-
čen je z Mojco, ki se je vča-
sih pisala Gorenc. Del spod-
njega nadstropja so spreme-
nili v 'čevapčinico', del pa v
skromno stanovanjce, v ka-
terem poleg Bora, Mojce in
sina Mileta živi tudi njihova
sorodnica Slađana. Ta si štu-
dij v Sloveniji lajša z biva-
njem in delom pri njih ...

V nanizanki igrajo Janez
Starina (Stane), Desa Muck
(Irma), Višnja Fičor (Anja),
Franko Korošec (Boro),
Alenka Kozolc (Mojca), Sašo
Rajakovič (Mile), Ana Marija
Mitič (Slađa), Jure Ivanušič
(Nandi), Saša Klančnik (Mir-
ko) in Damir Leventič
(Slavc), režija pa je delo Voj-
ka Anzeljca in Miha Čelarja.

NASMEJANI GOR IN DOL
Predvidoma novembra na male zaslone Televizije Slovenija prihaja družinska humoristična 
nanizanka Danes dol, jutri gor.

metija zabavnih se
je prejšnji teden iz-
kazala za pravo
igro. Najprej o za-
dnjem dvoboju.

Alenka in La Toya sta prvi iz-
med dosedanjih dvobojeval-
cev morala pokazati vse. To-
krat vso moč. Kot so pokaza-
le reakcije po dvoboju, je bil
v igri znova dogovor. Blon-
dinka naj bi odšla domov, a
se je vse zasukalo v drugo
smer.

Razlog je seveda v moči pr-
sate igralke, ki pa je hotela
domov, zato Alenka ni izbra-
la nobene od Maj. Zakaj
sprememba pri La Toyi ni
težko ugibati. Na spletu
močno priljubljeni in prav
tako osovraženi veliki mani-
pulator Artur je ta teden zno-
va pokazal svojo moč. Dok-
tor znanosti, mož visokih

moralnih načel in vrednot,
kot si pravi sam, je ta teden
pokazal, da se z lahkoto meri
s Salome. Pa ne s fizično
močjo, ki sta jo kazala ob ne-
umni borbi za cekine, pač pa
s svojo nepremišljenostjo
(mimogrede, Artur bi moral
zaradi nasilja domov).

Razlika med obema je
zgolj odkritost, iskrenost. Sa-
lome vsakemu v obraz pove
preveč, Artur po drugi strani
vsakemu posebej govori pre-
več, razpreda taktiko in se
zapleta iz oddaje v oddajo.
Nam, opazovalcem, je seve-
da lažje spremljati nasprotu-
joče si izjave, še najbolj pa
bode v oči, kako v imenu pra-
vičnosti in načel manipulira
s sotekmovalci v želji po veli-
ki nagradi. Vse skupaj je pa
le igra! S svojimi pravili.
Morda na koncu nihče ne bi
smel prejeti cekinov. Kmeti-
jo bo ta teden vodil edini za-
res slaven - Džuli Danijel. 

Znani kmeti pod Mrzlim Vrhom

ARTUR, 
POJDI DOMOV

Boštjan Bogataj

K
Alenka Brun

K

Hiša Zdravja GG

ZDOTIKOM 
PRIROČNIK 

DOZDRAVJA

dr. Neja Zupan

Biogena prehrana  
Korekcija drže telesa  

Energetski tokovi v telesu  
Mišice in meridiani  

Krepitev energije možganov  
Ustvarjanje čustvenega ravnotežja  

Zmanjšanje bolečine  
Sproščanje stresa  

Avtorica knjige dr. Neja Zupan nam bo pripravila
zanimivo predavanje s praktičnim prikazom vaj,
odgovarjala bo tudi na vaša vprašanja. Prijazno

vabljeni! Vstop je prost, priročnik bo na voljo po
zelo ugodni ceni. Vsak udeleženec dobi darilo.
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Predavanje 

Veliko se govori o svetovni krizi. Narašča število brezposelnih, vse več je 
bolezni, število ljudi, ki so pod stresom, je vse večje, med ljudmi narašča

tudi število psihičnih motenj in čustvenih problemov. 
Posebno pozornost je zato treba nameniti preventivi, ki dviguje zadovoljstvo

posameznika in skupnosti ter hkrati ustvarja pozitivno okolje, kjer se 
čustvene napetosti lahko izrazijo in ne le pokrijejo z dejavnostmi. 

Ali veste, da imamo vse darove v sebi, le odkriti jih
moramo znati? Vsi, ki si želite zdravja v najširšem

pomenu besede, enostavno morate priti na 
predstavitev priročnika Z dotikom do zdravja, ki bo

v četrtek, 5. novembra, ob 18. uri 
v avli Gorenjskega glasa.

Pesniško zbirko
Olimpijski venec
je Tine Debeljak
prevedel v letu
1944 in jo 
pripravil 
za izdajo marca
1945, a zaradi
vojnih razmer in
Debeljakovega
odhoda 
v Argentino 
knjiga do sedaj
še ni izšla.

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

Redna cena knjige: 15 EUR
Cena za naročnike GG: 12 EUR + poštnina
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Višnja (Anja) in Sašo (Mile) /Foto: arhiv RTV SLO

a 1. novembra
so se v oddaji
Ljubezen gre
skozi želodec
(ob 18.20, na

Pop TV) odločili za piknik.
Zato so se odpravili kar na
Rožnik. Zakaj pa ne bi na-
slednjič otroškega rojstnod-
nevnega praznovanja naredi-
li na planem? Miza bo kar
travnik ali klopca, za anima-

cijski program bo poskrbela
žoga, na meniju pa sendvič s
pečenko in salso iz pečenih
paprik in zeleno omako, klo-
basice v testu. Naredili bodo
domače vegetarijanske tra-
mezinčke, spekli pisane ma-
fine, s sabo pa prinesli kar
malinovec in domačo limo-
nado. Glavna zvezda piknika
bo nesporno nasiten cassou-
let, francoski pasulj, zapečen
z drobtinami, ki pogreje v je-
senskem mrazu. Mularija bo
navdušena, odrasli tudi. 

PIKNIK NA ROŽNIKU
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Alenka Brun
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Počitnice na Televiziji Slovenija

Počitniški program za otroke in mladino se na 1. progra-
mu Televizije Slovenija začenja vsako jutro ob 9.05 in tra-
ja vse do 13. ure, od ponedeljka do petka. Poleg že znanih
programov pa bo na sporedu tudi kaj novega. Tako bo na
sporedu čisto nov cikel Bukvožerčkov, do četrtka bo na
sporedu danska mladinska nadaljevanka Dani, jutri bodo
premierno predvajali otroški igrani film Deklica, ki je reši-
la nebesa in lutkovno predstavo O začarani skledi in žlici,
novost v počitniškem programu je tudi oddaja ABC, v ka-
teri Otroški pevski zbor Glasbene matice Ljubljana izvaja
pesmice Lili Novy, ki jih je uglasbil Marjan Kozina. ABC
bo na sporedu v četrtek, 29. oktobra. A. B.



FILM, KINO, MODA

TOREK_27. 10. 2009 05

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.

9
5 1 9 3

9 4 5 7
1 9 2 6

2 7 3 4
4 3 5 7

1 6 7 4
7 5 8 9

3

278391564
514876293
369425718
197584326
825763941
436219857
981657432
753142689
642938175

KINO SPORED

Torek, 27. 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

Sreda, 28. 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

Četrtek, 29. 10.
19.00 NADOMESTKI
13.20, 16.10, 21.00 KOMIKI
14.30, 16.20, 18.10, 20.00, 21.50
SLOVENKA
14.20, 16.30 V VIŠAVE 3D (sinhronizirana)
18.40, 20.30 BITKA ZA PLANET TERRA 3D

Petek, 30. 10.
19.00 NADOMESTKI
13.20, 16.10, 21.00 KOMIKI
14.30, 16.20, 18.10, 20.00, 21.50, 23.40
SLOVENKA
14.20, 16.30 V VIŠAVE 3D (sinhronizirana)
18.40, 20.30, 22.20 BITKA ZA PLANET TERRA 3D

Sobota, 31. 10.
19.00 NADOMESTKI
13.20, 16.10, 21.00 KOMIKI
14.30, 16.20, 18.10, 20.00, 21.50, 23.40
SLOVENKA
14.20, 16.30 V VIŠAVE 3D (sinhronizirana)
18.40, 20.30, 22.20 BITKA ZA PLANET TERRA 3D

Nedelja, 1. 11.
19.00 NADOMESTKI
13.20, 16.10, 21.00 KOMIKI
14.30, 16.20, 18.10, 20.00, 21.50
SLOVENKA
14.20, 16.30 V VIŠAVE 3D (sinhronizirana)
18.40, 20.30 BITKA ZA PLANET TERRA 3D

Ponedeljek, 2. 11.
19.00 NADOMESTKI
16.10, 21.00 KOMIKI
16.20, 18.10, 20.00, 21.50 SLOVENKA
16.30 V VIŠAVE 3D (sinhronizirana)
18.40, 20.30 BITKA ZA PLANET TERRA 3D

Torek, 27. 10.
20.40 BRATA BLOOM
12.20, 17.00 G.I. JOE: VZPON KOBRE
11.20 LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV
(sinhronizirano)
11.10, 13.10, 15.10, 19.20, 21.20
NADOMESTKI

14.50, 19.30, 21.40   NOČ ČAROVNIC II
11.50, 14.10, 16.30, 18.50, 21.10
POČITNICE ZA ODRASLE
13.30, 15.50, 18.20, 20.50 
UGRABITEV METROJA PELHAM 123
17.10   V VIŠAVE
11.00, 13.50, 16.00, 18.30 
V VIŠAVE 3D (sinhronizirano)

Sreda, 28. 10.
20.40    BRATA BLOOM
12.20, 17.00    G.I. JOE: VZPON KOBRE
11.20    LEDENA DOBA 3: 
ZORA DINOZAVROV (sinhronizirano)
11.10, 13.10, 15.10, 19.20, 21.20
NADOMESTKI
14.50, 19.30, 21.40    NOČ ČAROVNIC II
11.50, 14.10, 16.30, 18.50, 21.10
POČITNICE ZA ODRASLE
13.30, 15.50, 18.20, 20.50 
UGRABITEV METROJA PELHAM 123
17.10 V VIŠAVE
11.00, 13.50, 16.00, 18.30 
V VIŠAVE 3D sinhronizirano

Četrtek, 29. 10.
20.00    BREZ POVRATKA

Petek, 30. 10.
20.00    GENOVA

Sobota, 31. 10.
18.00    BREZ POVRATKA
20.00    GENOVA

Nedelja, 1. 11. 
20.00    GENOVA

Četrtek, 29. 10.
20.00    SLOVENKA

Petek, 30. 10.
18.00    DRŽAVNI SOVRAŽNIKI
20.30 ZACK IN MIRI SNEMATA PORNIČ

Sobota, 31. 10.
18.00    ZACK IN MIRI SNEMATA PORNIČ 
20.00 DRŽAVNI SOVRAŽNIKI

Nedelja, 1. 11.
18.00    DRŽAVNI SOVRAŽNIKI
20.30 SLOVENKA

Petek, 30. 10.
19.00    DRŽAVNI SOVRAŽNIKI

Sobota, 31. 10.
19.00    DRŽAVNI SOVRAŽNIKI

KINO ŽELEZAR, JESENICE

LINHARTOVA DVORANA, RADOVLJICA

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

PLANET TUŠ, KRANJ

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER)

Rešitev

oko na srce je že
tako, da radi sliši-
mo, kar nam je
všeč, in tako je res,
da bi raje pograbili

izdelek ali revijo, ki obljublja
izgubo petih kilogramov v
dveh dneh, kot tisto, ki piše o
tem, kako dolga je pot in ko-
liko discipline je potrebne, da
dosežemo vitko postavo. Ve-
lika večina ljudi se ne zaveda,
da gre v takšnih in drugačnih
obljubah, ki se zdravi pameti
sicer zdijo nemogoče, za mar-
ketinške potegavščine oziro-
ma preprosto za laži. Najpo-
gosteje boste zasledili nasled-
nje neresnice o hujšanju.

Niso vse kalorije enake

Najverjetneje bi vsi radi
verjeli, da obstaja hrana, s ka-
tero se lahko hranimo do
onemoglosti, ne da bi se pri
tem zredili. Le voda je takšno
živilo. Trditve, da niso vse ka-

lorije enake, pa so popolna
neresnica, kajti kalorija je
enota, enako kot meter. Tako
bo energijski vnos enak ne
glede na živilo, iz katerega ga
dobite in energijski vnos je
tisti, ki šteje. 

Za tri kilograme lažji 
čez vikend

Trije kilogrami manj v
enem vikendu vsekakor zve-
ni privlačno, vendar bi v res-
nici pomenilo, da bi morali
vsak dan potrošiti dodatnih
9000 kcal na to, kar bi sicer
normalno zaužile. Da bi po-
trošili 9000 kcal v enem
dnevu, bi morali vsak dan
nepretrgoma teči petnajst ur.
Vse, kar bi lahko izgubili v
treh dneh, je veliko vode, se-
veda pa od tega ne bi imeli
nobene korist, temveč le veli-
ko škode. Saj voda ni tista, ki
kazi vašo postavo, temveč od-
večna maščoba. Za izgubo te
pa bo potrebno nekaj več
časa in predvsem premišlje-
ne in ciljne aktivnosti poleg
uravnovešene prehrane.

Vsega so krive maščobe

Ta trditev je predvsem zelo
ohlapna in težava je v tem, da
nas predvsem prepričuje, da
lahko vse, kar ne vsebuje
maščob, jemo po mili volji.
Kar pa seveda ni res. Saj naše
telo zna proizvajati maščobne
obloge tudi iz nemastnih hra-
nil. Pomembne so kalorije,
torej energijski vnos in šele
po tem makrohranilna struk-
tura živil. Dejstvo je tudi, da
tako imenovani 'low fat' izdel-
ki vsebujejo večje količine
enostavnih sladkorjev. Dober
primer so vode z okusom, ki
vsi tako radi pijemo, misleč,
da pijemo zdravo vodo name-
sto soka. Za-life, denimo, ima
na deciliter izdelka kar 4,5
grama sladkorja, to pa znaša
18 kcal. Če spijete pol litra, ste
s tem zaužili 90 kcal energije,
kar je enako 12 g masla.

Čudežne naprave, 
ki kurijo maščobo

Najbolj zanesljiv znak, da
trenutno uporabljate zaloge

svoje energije, je zadiha-
nost, ki traja skupaj vsaj ne-
kaj deset minut. Kar pa ni
noben čudež in edino dej-
stvo, da v svojo dnevno ruti-
no vpeljete nekaj telesne ak-
tivnosti, bo res vplivalo na
izgubo vaših maščob. Z
udobnega fotelja s posebno
napravo pa zagotovo še ni-
komur ni uspelo zmanjšati
maščobnih oblog. 

Encimski izdelki kurijo
maščobe

Vse od jabolčnega kisa pa
do kaktusove esence in ana-
nasovih izvlečkov, takšna in
drugačna prehranska do-
polnila so večinoma izdelki,
ki s pomočjo marketinških
zvijač obljubljajo več, kot
zmorejo. Le ena strategija
hujšanja je zares učinkovita
in ta je kombinacija manj-
šega vnosa kalorij skupaj z
dodatnim gibanjem. Kar je
teoretično seveda popolno-
ma enostavno, v praksi pa
nekoliko težje, vendar daleč
od nemogočega. 

Tania Mendillo
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ino Železar film-
sko gledališče gosti
do 15. decembra,
predstave pa so ob
torkih ob 18. uri.

Možen je tudi ogled posa-
meznega filma. Začeli so z
dramo Bralec, 27. oktobra
bo sledila drama Milk, 3. no-
vembra vojna drama Opera-
cija Valkira, 10. novembra
biografska drama Coco Cha-
nel, 17. novembra slovenski
film Slovenka, 24. novem-
bra bolgarska drama Svet je
velik in rešitev se skriva za
vogalom, 1. decembra Roko-
borec, 8. decembra Revni
milijonar, 15. decembra pa
bodo ciklus zaključili z Ne-
slavnimi barabami Quenti-
na Tarantina. 

Ljubljana in letos tudi
Maribor pa bosta od 11. do
22. novembra 2009, prizo-
rišči izbranih dosežkov sve-
tovnih kinematografij. 

Slovesno odprtje 20. LIF-
Fa bo 11. novembra, ob 20.

uri v Linhartovi dvorani
Cankarjevega doma. Na
njem si boste lahko ogleda-
li film Divje trave (Les her-
bes folles/Wild Grass; reži-
ja Alain Resnais).

Lani smo si na 19. LIFFu
ogledali 110 filmov, od tega
sedemnajst kratkih. Prika-
zani so bili na 272 projekci-
jah, od tega 248 v Ljubljani
in 24 v Mariboru. 28 pro-
jekcij je bilo razprodanih.
Letos program obsega 106
filmov, od tega petnajst
kratkih, Maribor pa bo go-
stil kar triindvajset celove-
čercev.

Programski sklopi letoš-
njega LIFFa: Perspektive,
Predpremiere, Kralji in kra-
ljice, Panorama svetovnega
filma, Ekstravaganca, Fo-
kus: Dekleta iz Južne Ame-
rike, Retrospektiva: Micha-
el Haneke - zgodnja dela,
Retrospektiva: 1989-2009:
20 let padca berlinskega
zidu, Svet na kratko in no-
vost Kinobalon, filmi za
osnovnošolce.

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

LIFFE IN FILMSKO
GLEDALIŠČE V ŽELEZARJU

V Kinu Železar na Jesenicah od 20. oktobra poteka
filmsko gledališče, mednarodni filmski festival
LIFFe pa bo letos novembra potekal že dvajsetič.
Vzporedno ga bosta gostila Ljubljana in Maribor.

LEPOTNE SKRIVNOSTI

NERESNICE O HUJŠANJU

Alenka Brun
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odružnična šola
Podblica v tem šol-
skem letu sodeluje
v celoletnem pro-
jektu Čebele, moje

prijateljice, ki poteka pod
okriljem Društva učiteljic
podružničnih šol. Med de-
javnosti, povezane s čebela-
mi, sodi tudi Medena veseli-
ca, ki so jo pripravili v sredo
zvečer, ko so učenci v šolo
prinesli tudi spalne vreče in
tam prespali. Zanimivega
dogodka se je udeležilo ena-
indvajset otrok, med njimi je
bilo vseh dvanajst učencev
kombiniranega oddelka od
prvega do tretjega razreda,
preostali pa so bili nekdanji
učenci, ki zdaj obiskujejo če-
trti in peti razred v Besnici in
so v preteklih dveh letih že
uživali na podobnih dogod-
kih vključno s spanjem v
šoli. Da so se tudi letos ime-
li super, nazorno govori li-
stek, ki ga je Nejc Mihelič,
edini prvošolček v Podblici, v
četrtek zjutraj dal učitelji-
cama, na njem pa je pisalo,
da bi še imel medeno veseli-
co in da bi še prespal v šoli.

Tudi drugi otroci niso skri-
vali navdušenja. "Najbolj mi
je bilo všeč, ko smo delali
medene srčke in obeske iz
voska," nam je zaupal dru-

gošolec Žan Pogačnik. Tret-
ješolka Vesna Mohorič je
najbolj uživala v medenem
plesu in pokušanju različnih
vrst medu. "Zelo je zdrav, če
poješ žličko medu, bolje
spiš. Včasih so rekli, da je to
hrana kraljev in bogov," je
dodala drugošolka Jerca Rih-
taršič. Poleg že omenjenega
so si ogledali risanko in spo-
znali medeno pravljico po
čebelici Maji, okrepčali so se
z medeno večerjo in peci-
vom, ki so ga pripravili sami
... Po koncu se niso odpravi-
li domov, ampak so smukni-
li v spalne vreče. Spanje v
šoli je bilo zelo zabavno, so

zatrdili učenci in dodali, da
si tega želijo še večkrat. Tudi
zajtrk je bil naslednje jutro
medeno obarvan, ogledali pa
so si še poučen film o čebe-
lah. "Če ne bi bilo čebel, ki bi
opraševale rastline, bi človek
čez štiri leta izumrl, ker ne bi
bilo hrane," je pojasnil dru-
gošolec Maks Bertoncelj.
"Med je dragocen. Čebele
morajo preleteti 40 tisoč ki-
lometrov in obiskati več kot
pet milijonov rožic, da nabe-
rejo en kilogram medu," je
dodala tretješolka Martina
Potočnik.

"Naša šola je majhna in je
že tako bolj domača, s pri-

pravo takšnih dogodkov pa
se želimo še bolj približati
otrokom," je razložila koor-
dinatorica prireditve Metka
Herman.

Na šoli v Podblici se bo v
tem šolskem letu zvrstila 
še vrsta drugih aktivnosti, 
povezanih s čebelami in
medom, je napovedala vod-
ja šole Anica Kordež. Pri-
pravili bodo predstavo Moj-
ca Pobrenculja, obiskali
bodo čebelarja, si ogledali
najlepše panjske končnice
v Nemiljah, pokušali med,
na to temo pisali literarne
prispevke, ustvarjali pri 
likovnem pouku ... 

MEDENA VESELICA V ŠOLI
V podružnični šoli v Podblici so pripravili zares pester večer. Učenci so najprej uživali na medeni
veselici, po njej pa se niso odpravili domov, temveč so prespali kar v šoli.

Ana Hartman
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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:

Je črno rumeno, po zraku brenči
in z ritko strupeno grozi!

Do petka nam pošljite SMS z vsebino ug+rešitev+ime,
priimek in naslov na številko 031/691 111. Nekdo bo 
prejel knjižno nagrado. Ime nagrajenca bomo objavili
prihodnji torek. Rešitev prejšnje uganke se glasi noč.
Nagrajenec je Krištof Frelih.

Založništvo in izobraževanje,
Gorenjska cesta 33 c, 
4240 Radovljica
tel.: 04 5320 200, 
faks: 04 5320 211
e-pošta: zalozba@didakta.si
www.didakta.si

Rešitve pošljite na Gorenjski
glas, Bleiweisova 4, 4000
Kranj, do srede, 11. novem-
bra 2009. 
Nagrajenci križanke Didakta,
ki je bila objavljena 29. sep-
tembra: Eva Poljanec, Bled;
Franci Potočnik, Radovljica;
Žiga Pečnik, Medvode.

Zajček, miška, racman in 
bacek bežijo pred strašnim
lisjakom iz teme. Pa je res
tako grozen, kot se živalcam
zdi v temi? Nikakor ne, saj gre
za mladička, ki je še bolj 
prestrašen kot one. 
Zabavna zgodbica za lahko
noč, ki pomiri vse nadobud-
neže, ki jim domišljija zvečer v
postelji slika vse vrste strahov. 

Izdelovanje obeskov iz voska

Kostanj prodajali za gumbe

Na dvorišču vrtca Čira čara v Kranju je bilo minuli petek še
bolj živahno kot ponavadi. Vrtčevski otroci so se namreč
prelevili v prave male branjevce in na tržnici pod ogromnim
šotorom ponujali sadje in zelenjavo ter še vrsto drugih 
dobrot, ki so jih pripravili sami. Že dopoldne so namreč v
vrtcu pripravili delavnice, na katerih so kuhali marmelado,
razvrščali sadje in zelenjavo, oblikovali denarnice ... Plačilno
sredstvo na tržnici pa je bilo tokrat precej nenavadno, in 
sicer gumbi, ki so jih velikodušno delili pri blagajni. Tako 
se je bilo mogoče za gumbe posladkati celo s pečenim 
kostanjem. M. R.

Tuševa jabolka za enajst eko šol

V podjetju Tuš so ob svetovnem dnevu hrane (16. oktober)
in svetovnem dnevu boja proti revščini (17. oktober) 
učencem enajstih eko šol podarili več kot deset tisoč jabolk.
Prislužile so si jih šole, ki so predstavile najboljše ideje 
v celoletnem projektu Revščina doma in po svetu. Predlogi
eko šolarjev so segali na številna področja, od lastne 
pridelave hrane in manj razsipnega življenja do konkretnih
dejanj in aktivnosti za pomoč. V Tušu so poudarili, da s 
podarjenimi jabolki želijo otroke ozavestiti o pomembnosti
uživanja sadja in zelenjave ter pomagati k dvigu njihove 
odpornosti v jesenskih dneh, ko so sezonska obolenja 
pogostejša. A. H.



eprav je Mazdin
športni terenec
CX-7 na cestah
debitiral šele leta
2007, so mu za

letošnjo jesen vdihnili nekaj
svežine v obliki kozmetič-
nih popravkov zunanjosti,
notranjosti in tehnike. Pri
slednji še posebej izstopa
nov 2,2-litrski turbodizelski
štirivaljnik, ki bo bržkone
najbolj iskan pogonski stroj
med evropskimi kupci. Spi-
sek sicer bolj ali manj drob-
nih sprememb je precej
dolg. Nova večja petkotna
maska hladilnika izraža še
več dinamičnosti in šport-
nosti, kromiran prag pod
vrati poudarja športno po-
dobo, h kateri pripomoreta
še poudarjen zadnji odbijač
z difuzorjem in večji zračni
stabilizator nad vrati prtljaž-

nika. V notranjosti so novi
materiali oblazinjenja in ar-
maturne plošče, ki so še
bolj kakovostni in odporni
na umazanijo. Za voznika
je pripravljen nov volanski
obroč, ki se navezuje na
spremenjeno obliko meril-
nikov z modro krožno osve-
tlitvijo, belimi kazalci in tri-
dimenzionalno obliko šte-
vilk.

Evropskim kupcem Maz-
da pod motornim pokrovom
odslej tudi 2,2-litrski turbo-
dizelski motor z vbrizgava-
njem plinskega olja s tehni-
ko skupnega voda, ki razvije
največjo moč 127 kW (173
KM) pri 3.500 vrtljajih v mi-
nuti ter prepričljivih 400
Nm navora pri nizkih 2.000
vrtljajih v minuti. Mazda
CX-7 z njim z mesta do hi-
trosti 100 kilometrov na uro
potrebuje vsega 11,3 sekunde
ter omogoča najvišjo hitrost
200 kilometrov na uro. Al-

ternativna možnost še ved-
no ostaja 2,3-litrski turbin-
sko podrti bencinski stroj, ki
spravi iz sebe nič manj kot
191 kilovatov (260 KM), oba
motorja pa sta povezana s
šeststopenjskim ročnim me-
njalnikom.

Pri Mazdinem uvozniku
MMS so ceno za najcenej-
šo izvedbo s turbodizel-
skim motorjem določili 
pri 31.390 evrih, najmanj
36.690 evrov pa je treba
imeti za najcenejšo bencin-
sko različico. 

a avtomobilske
čase že precej dav-
nega leta 1989 je
japonski Subaru

zaoral ledino s štirikolesno
gnanim modelom Legacy.
Na letošnjem avtomobil-
skem salonu v Frankfurtu
je bila predstavljena že peta
generacija. Tokrat so pri
Subaruju poskrbeli, da je
avtomobil povsem nov od
koles do strehe, od prejšnje
generacije so ostali le mo-
torji in stalni simetrični šti-
rikolesni pogon. Oblikoval-
ci so zrisali zunanjost, ki se
nekoliko odmika od nekda-
nje daljnovzhodne togosti
in ni več le evolucijska raz-
vojna stopnja. Poleg tega
sta oba modela Legacy in
njegov bolj terensko zasno-
vani dvojček Outback prido-
bila nekaj dodatnih dolžin-
skih centimetrov, s tem pa
tudi več notranjega prosto-
ra in udobja. Precej svežine
so oblikovalci vnesli tudi na
armaturno ploščo, v celem

pa avtomobil daje videz ka-
kovostne izdelave. Ob dobri
serijski založenosti z opre-
mo za varnost in udobje, je
pri višjih paketih lahko
vključena kamera za vzvrat-
no vožnjo, navigacijska na-
prava in tako naprej. 

Subarujeva stalnica ostaja-
jo bokserski motorji; Legacy-
ja poganjata 2,0-litrski ben-
cinski in še vedno edini 2,0-
litrski bokserski turbodizel-
ski stroj; oba razvijeta enako

moč 110 kilovatov (150 KM)
in visok navor pri nizkih vrt-
ljajih. Novost sta šeststo-
penjski ročni menjalnik in
samodejni z elektronskim
nadzorom in možnostjo roč-
nega pretikanja.

Outback ima poleg neko-
liko dvignjene karoserije,
poudarjenih odbijačev in
dodatnih bočnih letev, pod
motornim pokrovom tudi
močnejša stroja. 2,0-litrski
turbodizelski bokser je

enak kot v Legacyju, zraven
pa sta še 2,5-litrski bencin-
ski štirivaljnik s 123 kilovati
(167 KM) in 3,6-litrski še-
stvaljnik, ki razvije 190 kilo-
vatov (258 KM). 

Ljubljansko podjetje In-
terservice, ki ima pri nas
vlogi Subarujevega zastop-
nika in uvoznika, osnovno
izvedbo Legacyja prodaja za
33.390 evrov, za najcenejše-
ga Outbacka pa hočejo
41.990 evrov.
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Matjaž Gregorič

Z

ZAPUŠČINA NI VSE, POMAGA PA
Subaru postavlja na ceste peto generacijo modelov Legacy in Outback.

NA KRATKO

OPEL - Pri prodaji Opla kanadskemu koncernu Magna se
vse bolj zapleta. Podpis pogodbe je namreč odmaknjen, o
Oplovi usodi pa naj bi upravni odbor General Motorsa
razpravljal novembra. Dodatno oteževalno okoliščino je
postavila Evropska komisija s proučitvijo načrtovane
nemške državne pomoči Oplu, še zlasti zato, ker je
napovedano, da naj bi novi lastniki med drugim zaprli Oplo-
vo tovarno v belgijskem Antwerpnu, skupaj pa naj bi delo
izgubilo kar okoli 10 tisoč zaposlenih. M. G.

Matjaž Gregorič

Č

US

ZVRHAN KOŠ MAJHNIH NOVOSTI
Osvežena Mazda CX-7 tudi z novim turbodizelskim motorjem.
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estni muzej
Ljubljane je v
zadnjem času
prežel modni
utrip Ilirskih

provinc, ki so ga v sodobnih
modnih kreacijah tkale obli-
kovalke Aleksandra Brlan,
Vladimira Kralj in Arijana
Gadžijev. Ob dvestoletnici
Napoleonove okupacije so
modne kreatorke pripravile
zanimivo paleto oblačil. Čr-
pale so predvsem iz linij in
trendov takratnega oblačenja
ter modo inventivno aktuali-
zirale ter vpletle v današnji
čas. Dogodek so poimenova-
le Vive la mode.

Sobotno jutro pa je bilo ži-
vahno v salonu Fen Kreativa
v Kranju. Začeli so na Zla-
tem polju, zaključili v izložbi
NoRools v središču Kranja, ki
je za nekaj ur dobila lutke.
Tokrat se je predstavil s svojo
kolekcijo frizur stilist Fen
Kreativa Boris Dragan, direk-
torica salona Karmen Fende
pa nam je še razložila, da so
ravnokar praznovali prvi
rojstni dan in so se odločili,
da ga proslavijo tako. Dodala
je še: "Vodilo pri snovanju
kolekcije je bila predvsem
predstavitev smernic visoke
mode, ki se spogleduje s pre-
teklostjo in sedanjostjo. Ko-
lekcijo smo poimenovali
Sexy in the city, saj predstav-
lja današnjo sodobno žensko,

ki je drzna, posebna in izža-
reva privlačnost. Pri striženju
smo izhajali iz klasičnega
boba. Linije so močne, a ven-
dar povezane z mehkimi re-
sami. Pri barvanju je pouda-
rek na učinkih rdeče, oranž-
ne, modre in vijolične barve.
Posamezne kreacije odražajo
več različnih stilov frizur, ki
jim poseben čar dodajo ravno
omenjeni barvni efekti."

Mednarodno priznani
umetnik na področju urbane
kulture Jorge Rodriguez Ge-
rada pa je kot gost programa
umetniške rezidence MoTA,
Muzeja začasnih umetnosti,
od 8. do 19. oktobra na fasa-
do Upravne enote Šiška z
ogljem risal monumentalni
portret naključno izbrane

Ljubljančanke Tine. Gre za
projekt Identitete, ki ga Gera-
da v različnih mestih po sve-
tu izvaja že od leta 2002.

Poleg tega je v Centru ur-
bane kulture Kino Šiška v
času Geradovega gostovanja
v Ljubljani potekala tudi raz-
stava njegovih najnovejših
del iz serij Identiteta in Urba-
ne analogije, v kateri umet-
nik nadaljuje grobo lepoto in
vizualno poezijo serije Iden-
titeta v galerijskem prostoru.
Na razstavi so bili prikazani
tudi printi iz projekta Priča-
kovanje, v okviru katerega je
lani v Barceloni na hektaru
zemlje z več kot 150 pomoč-
niki in 650 tonami barvnega
peska naredil hektarski por-
tret Baracka Obame.

DRUŽABNA KRONIKA

Poljub za 140 tisoč dolarjev

Charlize Theron je na dobrodelni dražbi v
San Franciscu, kjer so zbirali denar za
fundacijo OneXOne, potovanju v Južno
Afriko, ki vključuje vstopnice za svetovno
prvenstvo, safari in srečanje z Nelsonom
Mandelo, ceno dvignila tako, da je zraven
prodala še svoj poljub. Zanj je iztržila 140

ameriških tisočakov. Medtem ko je srečna dobitnica uži-
vala v dvajsetsekundnem poljubu z oskarjevko, je občin-
stvo odštevalo, igralka pa je v šali pristavila: "Mojega fan-
ta nocoj ni tu."

Tožba zaradi neznosnega hrupa

Madonnina soseda na Manhattnu, ki jo
moti glasna glasba, je vložila tožbo pro-
ti upravljavcem stavbe. "Madonna z
enim ali več gosti redno pleše ali vadi v
stanovanju 7A ob nerazumno visokih
decibelih, kar povzroča, da se hrup in vi-
bracije širijo skozi stene," je zapisano v

tožbi. Karen George, ki živi tik nad pevko, pravi, da se od
njene prve pritožbe leta 2008 ni nič spremenilo, med va-
jami pa je zaradi neznosnega hrupa in vibracij prisiljena
zapustiti poslopje.

Tudi moški zbolevajo za rakom prsi

Peter Criss, ustanovni član rock zasedbe
Kiss, opozarja, da za rakom na prsih, ki
ga imamo običajno za bolezen žensk,
zbolevajo tudi moški. Spominja se, kako
je pred dvema letoma po naključju na
levi strani prsi zatipal bulo. Zdravljenje
je bilo neprijetno, priznava, a danes je

zdrav. Vse preveč je moških, ki zaradi predsodkov 
ne gredo k zdravniku in mislijo, da bo težava minila
sama od sebe, glasbenik opozarja ob mesecu boja 
proti raku dojk.

Poroka Ivanke Trump

Ivanka Trump in Jared Kushner - oče-
ta obeh sta nepremičninska mogotca
- sta se v nedeljo pred petsto gosti
poročila v Trumpovem golf klubu v
Bedminstru. "Vedno sem si želela
tradicionalno in elegantno poroko,
tudi že pred zaroko," je neskromna

nevesta, odeta v obleko Vere Wang, ki jo je navdihnila
Grace Kelly. Otrok še ne načrtujeta: "Ko bo pravi čas, da
si ustvariva družino, bom naredila kompromis."

Nasmejana udeleženka prvega vikenda priprav na
smučanje z Juretom Koširjem, Pop Tv-jevka, Kranjčanka
Nina Valant, je bila ves čas predstavitve programa
pripravljena z Juretom razpravljati o prihajajočih mod-
nih trendih športnih blagovnih znamk. / Foto: AB

MODNA PRETEKLOST V SEDANJOSTI
V Mestnem muzeju Ljubljane so predstavili Vive la mode, Lisca je gostovala, a žal vabila ni bilo, so
se pa zato Kranju predstavili domačini: Fen Kreativ. V Šiški pa se lahko srečate z identiteto na zidu.

Arijana Gadžijev, Vladimira Kralj in Aleksandra Brlan / Foto: Zaklop Ilirske province, ujete v sodoben modni duh. / Foto: Zaklop

Modeli (Lea, Sandra, Irena, Špela, Maja, Mojca), tik preden
so se postavili Kranjčanom na ogled. / Foto: AB

Alenka Brun

M

Jorge Rodriguez Gerada in naključni portret neke Tine

VRTIMO GLOBUS

Boris Dragan je vsako frizuro izpeljal do potankosti. / Foto: AB

Karmen Fende (desno) je budno spremljala jutranje 'nasta-
janje' frizerskih kreacij. / Foto: AB

Fo
to

: a
rh

iv
 a

vt
or

ja
 (

A
na

 A
lv

ar
ez

-E
rr

ec
al

de
)




