
TOREK, 1. decembra 2009

vs
eb

in
a

95

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

.

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

.

Anton Stres 
novi nadškof
Dosedanji ljubljanski nadškof metro-
polit Alojz Uran je zaradi slabega
zdravja zaprosil za odpoved službi
nadškofa, papež Benedikt XVI. pa je
na njegovo mesto imenoval dr. Anto-
na Stresa, visoko izobraženega kato-
liškega ideologa in razumnika.
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AKTUALNO VREME

jutri: pretežno oblačno
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Štiri leta za poskus 
uboja moža
Okrožno sodišče v Kranju je v petek
Zdenko Volčič Vinšek iz Kranja zara-
di poskusa uboja moža obsodilo na
štiri leta zapora. Sodni senat ji je po-
daljšal pripor do pravnomočnosti
sodbe.

8

KRONIKA

Samostojni v 
oskrbovanih stanovanjih
Nepremičninski sklad je lastnik 149
oskrbovanih stanovanj po Sloveniji,
trideset jih je pred kratkim dal v upo-
rabo na Planini 66A v Kranju. Pred-
stavniki sklada in Doma upokojencev
Kranj so včeraj prihodnje najemnike
povabili na pogovor.

11

Dimnikarji za desetino
cenejši
Vlada je na četrtkovi seji potrdila ce-
nik dimnikarskih storitev, po kate-
rem je cena za minuto dela za dese-
tino nižja kot prej. Na odločitev so se
že odzvali ogorčeni dimnikarji, ki od
predsednika vlade zahtevajo, da za-
drži javno objavo sklepa. 

Danes popoldne se bo jasnilo.
V sredo bo oblačno, čez dan bo
hladneje. V četrtek bo delno 
jasno, z jutranjo meglo. Jutro
bo hladno.

24

ZADNJA

62 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Štefan Žargi

Ljubljana - Vreme delavskim
demonstracijam, ki jih je
organiziralo vseh sedem slo-
venskih sindikalnih central,
ni bilo naklonjeno, pa se je
na Prešernovem trgu kljub
dežju po ocenah organizator-
jev zbralo okoli trideset tisoč
protestnikov. Kot da bi vede-
li, da bo vreme slabo, je bila
velika večina protestnikov
odeta v pelerine rdeče, oranž-
ne, rumene, modre in črne
barve, nekateri sindikati so
poskrbeli za dežnike in celo
za lične vetrovke. Ko se je uli-
lo, je bil trg prekrit z dežniki,

med katerimi so bili številni
transparenti in zastave, veči-
na protestnikov je bila oprem-
ljena s piščalkami, nekateri
tudi s različnimi trobentami
in celo bobni. Hrup je bil
tako močan, da je bilo resnič-
no težko slišati govornike, le
glasba iz ojačevalnikov, s ka-
tero so podžigali prisotne, je
mnoge vzbudila k petju in
plesu. Čeprav je šlo za zelo
resne stvari, je mogoče reči,
da je bilo na Prešernovem
trgu v soboto precej prešerno
vzdušje. Četrte množične de-
monstracije v samostojni
Sloveniji so kljub grožnjam,
ki so jih sindikati prejeli pred

tem, minile brez izgredov,
številčno okrepljeni policisti,
celo na konjih, so dogajanje
opazovali le od daleč.

Za demonstracije pod
geslom Za dostojne plače in
varno starost je mogoče reči,
da so dokazale enotnost sin-
dikatov, posebno vrednost
pa jim je dalo še dejstvo, da
so se demonstracijam pri-
družile tudi dijaške, štu-
dentske in upokojenske
organizacije. Tudi govorniki
so kot temelj za dosego za-
htev izpostavili pomen soli-
darnosti med delavci, sindi-
kati in generacijami.

To niso plače, to je miloščina
Tudi tako je v soboto dopoldne odmevalo na delavskih demonstracijah na
deževnem Prešernovem trgu v Ljubljani.

Med stavkajočimi so bili v soboto na Prešernovem trgu tudi delavci LTH-ja v stečaju.
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Danica Zavrl Žlebir 

Preddvor - Za stavbo, ki so jo
v Preddvoru načrtovali pol-
drugo desetletje, so maja le-
tos po več kot leto dni dolgih
zapletih pridobili gradbeno
dovoljenje, 30. maja položili
temeljni kamen, poleti pa za-
čeli graditi, je povedal Ivan
Kavaš iz podjetja Proloco Je-
zersko, ki je bilo investitor
novega objekta, vrednega 3,2
milijona evrov. Če se je prej
zapletalo, pa se je gradnja
gladko končala v štirih mese-
cih, kar je za tako velik objekt
izjemno hitro. V petek so v
novi stavbi odprli Mercator-
jev supermarket s petsto kva-
dratnimi metri prodajnih po-
vršin, kjer bo v prodaji okoli

sto tisoč artiklov, dovolj, da
se bodo Preddvorčani lahko
z vsem potrebnim oskrbeli
doma in jim po nakupih ne
bo več treba v Kranj. Naložba

je Mercator stala 1,4 milijona
evrov, v trgovini bo zaposle-
nih 14 ljudi, kot v vseh svojih
poslovalnicah pa tudi v pred-
dvorski ponujajo sedemde-

set odstotkov domačega, slo-
venskega blaga, je ob odprtju
povedal član Mercatorjeve
uprave Peter Zavrl, ki je v
družbi preddvorskega župa-
na Mirana Zadnikarja in po-
slovodkinje nove trgovine
Anice Martinjak odprl super-
market. Mercator je ob od-
prtju izročil tudi donacijo, ti-
soč evrov, vrtcu Storžek, če-
sar so se otroci ob bližnjih
decembrskih praznikih zelo
razveselili. Ob trgovini je
Preddvor pridobil še novo av-
tobusno postajališče, prenov-
ljeno Breško cesto s pločni-
kov, novo transformatorsko
postajo, na primernejše me-
sto pa je prestavljena tudi La-
yerjeva kapelica. 

Po nakupih ne bo več treba v Kranj
Župan Miran Zadnikar, član Mercatorjeve uprave Peter Zavrl in poslovodkinja Anica Martinjak so v
petek odprli pravkar zgrajeno trgovino v središču Preddvora.

Peter Zavrl, Anica Martinjak in Miran Zadnikar so odprli
Mercatorjevo trgovino v Preddvoru. / Foto: Gorazd Kavčič �4. stran

Danica Zavrl Žlebir

Kranj - Predsednik Evropske
komisije Jose Manuel Ba-
rroso je za prihodnjega ko-
misarja za okolje imenoval
Janeza Potočnika iz Sloveni-
je. Janez Potočnik je ob ime-
novanju dejal: "Prizadeva-
nje za trajnostni razvoj v
vedno bolj povezanem in
krhkem svetu je bilo v sre-
dišču mojega dela na podro-
čju znanosti in raziskav. Z

velikim zadovoljstvom bom
gradil na tej izkušnji in na-
daljeval delo z instrumenti
okoljske politike. Varovanje
okolja, zagotavljanje kako-
vosti življenja za vse in
ohranjanje biotske razno-
vrstnosti so sami po sebi ne-
pogrešljivi cilji. Hkrati pa
bodo ključno gonilo za "oze-
lenitev" naših gospodarstev
in pomemben prispevek pri
boju proti podnebnim spre-
membam." 

Janez Potočnik odslej 
komisar za okolje

3. stran�
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Nečitljivih kuponov ne objavljamo.

Kupon za brezplačni mali oglas
Brezplačen je mali oglas z besedilom do 80 znakov. Ugod-
nost velja samo za naročnike časopisa Gorenjski glas. 
Kuponi so veljavni pol leta. Na hrbtni strani morajo imeti
odtisnjen naslov naročnika. Mali oglas, oddan po telefonu
ali brez kupona, zaračunavamo po ceniku, s popustom za
naročnike (20 %). Kupon ni veljaven za objavo pod šifro ali z
navedbo: naslov v oglasnem oddelku. Brezplačnega
malega oglasa ne morejo uveljavljati pravne osebe (tudi
s. p.). Oglase sprejemamo na naslov Gorenjski glas, Blei-
weisova cesta 4, 4000 Kranj ali po telefonu 04/201 42 47;
za torkovo številko Gorenjskega glasa do petka do 13.30
in za petkovo številko do srede do 17.30. V malooglasnem
oddelku na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju pa smo vam na razpo-
lago v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 17. ure, v sredo od
8. do 18. ure in ob petkih od 8. do 14. ure. 

MALI OGLAS                                   december/09
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

❏ prodam ❏ kupim ❏ oddam ❏ najamem    

❏ podarim      ❏ iščem          ❏ nudim          ❏ zamenjam

✂       

✂  

Vilma Stanovnik

Kranj - Pred dvajsetimi leti
so delavci milice in pripadni-
ki drugih služb organov za
notranje zadeve preprečili
tako imenovani Miting res-
nice, ki naj bi v Ljubljani po-
tekal 1. decembra. Vse akcije
v zvezi z načrtom preprečitve
mitinga v Sloveniji so se vo-
dile pod imenom Sever, zato
so včeraj v Cankarjevem
domu pripravili osrednjo slo-
vesnost. Že prej pa so minu-
li petek v Mestni hiši v Kra-
nju postavili razstavo z na-
slovom Ne čujem dobro -
razpad Jugoslavije, rojstvo
Slovenije. Vsebinski del je
zasnoval Slavko Hočevar,
pripravila pa sta jo Gorenjski
muzej Kranj in Policijsko ve-
teransko društvo Sever Go-
renjska. 

"Akcija Sever spada med
pomembnejše mejnike, ki so
utirali pot demokratizaciji in
osamosvojitvi. Pogumna od-
ločitev takratne slovenske ob-
lasti in obsežna mobilizacija
slovenske milice sta v tistih

zadnjih novembrskih dneh
pred dvajsetimi leti prepreči-
li razpihovanje nacionalnega
sovraštva in nestrpnosti, s
tem pa tudi poskuse unitari-
stične politike na sloven-
skem ozemlju," je ob sloves-

nem odprtju razstave pove-
dala častna gostja, ministrica
za notranje zadeve Katarina
Kresal in poudarila, da si pri
svojem sedanjem delu priza-
deva, da bi bila policija nepo-
litizirana in profesionalna
organizacija, utemeljena na
načelu vladavine prava in člo-
vekovih pravic ter demokra-
tične družbe. Poleg ministri-
ce Kresalove so številne goste
na čelu s člani Policijsko ve-
teranskega društva Sever po-
zdravili tudi nekdanji repu-
bliški sekretar za notranje za-
deve Tomaž Ertl, poslanec in
kranjski župan Damijan Per-
ne, predsednik Policijsko ve-
teranskega združenja Sever
Gorenjska Stanislav Ficko
ter v imenu Gorenjskega
muzeja Monika Rogelj. Raz-
stava bo odprta do 15. febru-
arja 2010.

Preprečili so Miting resnice
V spomin na tako imenovano akcijo Sever so v Mestni hiši v Kranju postavili razstavo Ne čujem 
dobro - razpad Jugoslavije, rojstvo Slovenije.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MINKA SKUMAVC z Jesenic.

Da
20%

Ne
77%

Ne vem
3%

Ali podpirate gradnjo 
večstanovanjskih objektov v
občini Žirovnica? 

Da
65%

Ne
34%

Ne vem
1%

Ali je v občini Žirovnica 
po vašem mnenju živilskih trgovin dovolj? 

Radovljica 

Zvone Prezelj spet na čelu SDS 

Na redni konferenci občinskega odbora SDS Radovljica so
na novo volili organe odbora. Za predsednika je bil po dve-
letnem premoru izvoljen Zvone Prezelj. Nov izvršilni odbor
SDS Radovljica poleg predsednika sestavljajo še podpred-
sednik Jernej Kolman, tajnica Tatjana Križaj in člani Brane
Fajfar, Katja Kobal, Majda Dežman, Maja Prezelj, Marjan Vi-
dic, Mateja Grčar, Matevž Menčak, Marko Žvab, Tilen Be-
ravs in Anton Potočnik. Predsednik je napovedal uspeh na
lokalnih volitvah prihodnje leto, češ da imajo v odboru do-
volj znanja, da pripravijo alternativni program razvoja obči-
ne. Nadgradili bomo uspeh izpred štirih let na volitvah v ob-
činski svet, novi župan pa bo iz vrst SDS, je prepričan Zvo-
ne Prezelj. D. Ž.

Radovljica 

Ladislav Eržen predsednik regijskega odbora N.Si 

Na sestanku regijskega odbora N.Si Zgornje Gorenjske so
predstavniki občinskih odborov Bled, Bohinj, Gorje, Jeseni-
ce, Kranjska Gora, Radovljica, Tržič in Žirovnica spet izbra-
li Ladislava Eržena za predsednika regijskega odbora. Me-
nili so, da je svoje delo požrtvovalno opravljal in da je v tem
času, ko si stranka prizadeva, da spet postane parlamentar-
na, najprimernejši predsednik. Sestanka sta se udeležila
tudi predsednica stranke Ljudmila Novak in tajnik Robert
Ilc. D. Ž.

Ljubljana 

Predsednik podelil srebrni red za zasluge

Predsednik republike Danilo Türk je s srebrnim redom za za-
sluge odlikoval Tomaža Ertla (v osemdesetih letih republiške-
ga sekretarja za notranje zadeve, sicer Jeseničana), Tomaža
Časa in Leopolda Jesenka za izjemno delo in zasluge pri var-
nosti, obrambi in zaščiti Slovenije v času akcije Sever. D. Ž.

Tudi ministrica Katarina Kresal si je z zanimanjem ogledala
razstavo v kranjski Mestni hiši. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana - Pred dvajsetimi
leti je nastala koalicija De-
mos. Na pobudo Jožeta Puč-
nika so se povezale Sloven-
ska demokratična zveza, So-
cialdemokratska zveza Slove-
nije in krščanski demokrati.
Pozneje so se jim pridružili
še Kmečka zveza, Liberalna
stranka in Zeleni. Snovali so
ga jeseni leta 1989, za ku-
hinjsko mizo na domačiji
Ivana Omana v Zmincu, kjer
so se tudi zmenili, da bo delo
koordiniral Jože Pučnik. Na

skupščinskih volitvah 1990
je Demos slavil zmago, pred-
sednik vlade je postal pred-
sednik SKD Lojze Peterle,
predsednik parlamenta pa
France Bučar. Pod Demoso-
vo vlado je bil izveden plebis-
cit o osamosvojitvi Slovenije,
kar je bil tudi najpomemb-
nejši cilj koalicije Demos, je
ob 20-letnici njenega nastan-
ka dejal France Bučar. Ob
obletnici so priredili več sre-
čanj in okroglih miz, spet so
se srečali ustanovitelji De-
mosa in obnovili ključne do-
godke tistega časa. 

Demos nastajal za kuhinjsko mizo

Matevž Pintar

Na Rodinah je veliko prahu
dvignila namera investitorja
z Bleda, ki želi v središču vasi
zgraditi več petstanovanjskih
objektov. V naši anketi smo
prebivalce Žirovnice spraše-
vali, ali gradnjo večstano-
vanjskih objektov podpirajo.

Ali je v občini, kjer imajo le
tri živilske trgovine, teh do-
volj, se je glasilo naše drugo
vprašanje. Zanimalo nas je
tudi, ali so zadovoljni z raz-
vojem občine Žirovnica in
kaj v svojem kraju najbolj po-
grešajo.

Dobre tri četrtine vpraša-
nih gradnji večstanovanjskih

objektov nasprotujejo, petina
pa jo podpira. Živilskih trgo-
vin v Žirovnici je po mnenju
65 odstotkov dovolj, tretjina
meni, da jih je premalo. Z
razvojem občine Žirovnica je
zadovoljnih 84 odstotkov so-
delujočih občanov in 15 od-
stotkov je nezadovoljnih.
Največ vprašanih v svojem

kraju ne pogreša ničesar,
mnogi pogrešajo pločnike in
kolesarske steze, motijo jih
slabe ceste, želijo si tudi ka-
nalizacije, otroškega igrišča
in doma za starejše občane.

Za sodelovanje se zahva-
ljujemo in vse tiste, ki na Go-
renjski glas še niste naroče-
ni, vabimo, da se pridružite
krogu naročnikov. V Klic-
nem centru slepih smo do-
segljivi na številki 04/51 16
404.

Proti gradnji večjih objektov

N = 345 N = 345

Ustanovitelji Demosa ob srečanju v Muzeju novejše 
zgodovine, v sredini Ivan Oman / Foto: T. K.
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Jože Košnjek

Ljubljana - Govorice o me-
njavi v vodstvu ljubljanske
nadškofije so se v soboto, 28.
novembra, uresničile. Papež
Benedikt XVI. je sprejel od-
poved službi ljubljanskega
nadškofa, za kar ga je zaradi
slabega zdravja in odgovor-
nosti za nemoteno delovanje
nadškofije zaprosil Alojz
Uran, in na njegovo mesto
imenoval mariborskega nad-
škofa pomočnika in apostol-
skega administratorja celj-
ske škofije Antona Stresa, ki
je tako postal 35. redni škof v
Ljubljani. Dosedanji nad-
škof in metropolit Alojz
Uran bo ljubljansko nadško-
fijo kot njen upravitelj vodil
do 24. januarja prihodnje
leto, ko bo novi nadškof An-
ton Stres slovesno umeščen.  

Imenovanje enega od naj-
bolj znanih slovenskih teolo-
gov za ljubljanskega nadško-
fa ni presenečenje. Anton
Stres je visoko izobražen ka-
toliški ideolog in razumnik,
ki že od leta 1970 naprej kot

predstavnik Cerkve posega v
razprave o pomembnih
družbenih in cerkvenih
vprašanjih. Je član misijon-
ske družbe lazaristov. Ker
priznava Sveti sedež tudi
njegove organizacijske spo-
sobnosti, ga je aprila leta

2006 imenoval za prvega
škofa nove škofije Celje in ja-
nuarja letos za nadškofa po-
močnika (koadjutorja) v nad-
škofiji Maribor. Od leta 1985
dalje je predsednik komisija
Pravičnost in mir pri Sloven-
ski škofovski konferenci, od

leta 1997 naprej pa vodi nje-
no komisijo za ureditev od-
nosov z državo.

Ob imenovanju se je An-
ton Stres, rojen 15. decembra
1942 v Donački Gori pri Ro-
gatcu, najprej zahvalil pape-
žu za imenovanje in svoje-
mu predhodniku Alojzu
Uranu. Vesel je njegove pri-
pravljenosti za sodelovanje.
Glede odnosov z državo je
dejal: "Katoliška Cerkev in
njeni člani v Republiki Slo-
veniji nimamo in ne priča-
kujemo privilegijev, smemo
pa pričakovati, da bomo za
svoje poslanstvo imeli enake
možnosti, kakor jih ima Cer-
kev v drugih primerljivih ev-
ropskih državah. Nič več in
nič manj."

Zaradi imenovanja Anto-
na Stresa za ljubljanskega
nadškofa je bil za nadškofa
pomočnika v Mariboru ime-
novan dosedanji škof v Mur-
ski Soboti Marjan Turnšek,
dosedanji mariborski po-
možni škof Peter Štumpf pa
je bil imenovan za škofa
ordinarija v Murski Soboti. 

Anton Stres novi nadškof
Dosedanji ljubljanski nadškof metropolit Alojz Uran bo do umestitve novega nadškofa Stresa 
24. januarja prihodnje leto opravljal službo upravitelja nadškofije.
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Glavni zahtevi demonstra-
cij sta bili dve: dvig minimal-
ne plače s sedanjih 459 na
šeststo evrov neto ter umik
spornih predlogov pokojnin-
ske reforme, zlasti upokojit-
vene starosti pri 65. letu. Po
podatkih sindikatov prejema
v Sloveniji 150 tisoč delavcev
plačo okoli petsto evrov, na
ministrstvu za delo pa so iz-
računali, da je prag revščine
pri 562 evrih neto na mesec.
Pri upokojevanju sindikati
vztrajajo, da ostane upokojit-
veni pogoj izpolnjena 40-let-
na delovna doba in da izena-
čevanje moških in žensk pri
tem ni pravično.

Najpogosteje omenjeni
imeni na transparentih in
demonstracijah sta bili ime

predsednika vlade Boruta
Pahorja in direktorja GZS
Sama Hribarja Miliča, ki sta
se kot predstavnika drugih
dveh socialnih partnerjev v
dneh pred tem najbolj izpo-
stavila. Kot smo že poročali,
so na GZS izračunali, da bi
dvig minimalne plače na
šeststo evrov neto, torej za
trideset odstotkov, pomenil
stečaj številnih podjetij in kar
75 tisoč novih brezposelnih,
premier pa je še dan pred de-
monstracijami odločno
vztrajal pri predlagani pokoj-
ninski reformi. Predstavniki
sindikatov so, če zahtevam
demonstrantov ne bodo ugo-
dili, tudi v soboto napovedali
pripravo splošne stavke in
celo delavsko zasedbo podje-
tij in zavodov.

To niso plače, to je miloščina
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Anton Stres, novi ljubljanski nadškof in metropolit

Marjana Ahačič

Radovljica - "V svojem "po-
slu" sem dosegel vse, kar se
je doseči dalo, in to s pošte-
nim bojem ter z odprtimi
kartami; nikoli se nisem
skrival za tajnim glasova-
njem, s čimer se je v sredo
postavila občinska opozicija,
ki je na tak način samo poka-
zala, da v občinskem svetu
sedi vrsta svetnikov, ki so ne-
gotovi v svoja dejanja in se
zato raje skrivajo za kolektiv-
no odgovornostjo," je dogaja-
nje na zadnji seji radovljiške-
ga občinskega sveta, na kate-
ri ga svetniki niso potrdili za

častnega občana Radovljice,
v pismu županu Janku S.
Stušku komentiral Iztok
Čop. "Osebno nisem ne ra-
zočaran ne presenečen nad
izidom sredinega glasovanja,
zato pa toliko bolj zaskrbljen,
saj se bojim, da je bilo to de-
janje nadvse nazorna de-
monstracija, kako z osebni-
mi predsodki omejeno je de-
lovanje radovljiške opozicije,
kar nikakor ni dobro za raz-
voj naše občine." 

Da gre pri nasprotovanju
županovemu predlogu zgolj
za politično dokazovanje, je
bilo jasno že na omenjeni
seji, ko nihče od opozicijskih

svetnikov ni oporekal dejstvu,
da si Čop zasluži imenovanje
za častnega občana Radovlji-
ce. Problematizirali so le dej-
stvo, da se župan pred for-
malnim postopkom ni dovolj
posvetoval z njimi. Župan
Janko S. Stušek je na pone-
deljkovi novinarski konferen-
ci še enkrat poudaril, da je
vse od pomladi neformalno
preverjal podporo Čopovemu
imenovanju ter da je prvo ne-
strinjanje zaznal šele slab te-
den pred sejo. Zvone Prezelj,
novi predsednik SDS, je na-
mreč takrat na mizo prinesel
nov predlog, usklajen z vse-
mi opozicijskimi strankami

(SMS, NSi, e-Kolo in SDS),
po katerem naj bi za častnega
občana Radovljice imenovali
znanstvenika dr. Dušana Pet-
rača. "Celo potem, ko se je na
seji že začela razprava, niti
pomislil nisem, da Iztok Čop
ne bi bil potrjen," je dejal žu-
pan.

Na dogajanje se je odzvala
tudi opozicija, ki trdi, da v
politiki zgolj načelna podpo-
ra tudi tako nesporni avtori-
teti, kakršen je Čop, ni do-
volj. "Zavedamo se, da ta do-
godek meče slabo luč pred-
vsem na SDS," je dejal pred-
sednik občinskega odbora
SDS Zvonko Prezelj. Prepri-
čan, da je opozicija storila
vse, da do njega ne bi prišlo,
je v ponedeljek celo optimi-
stično dejal, da se mu zdi
imenovanje Iztoka Čopa za
častnega občana Radovljice
še vedno mogoče! 

Čop postal politično orožje
Neizvolitev Iztoka Čopa za častnega občana v Radovljici še vedno odmeva.

Žirovnica

Slovesno ob občinskem prazniku

V četrtek ob 18. uri bo v kulturni dvorani na Breznici osred-
nja slovesnost ob občinskem prazniku občine Žirovnica, ki
ga praznujejo 3. decembra v spomin na rojstvo največjega
slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Na prireditvi bodo
podelili tudi občinska priznanja; naziv častni občan bo pre-
jel Franc Legat, občinski plaketi bodo podelili Konjeniškemu
klubu Stol in Čebelarskemu društvu Anton Janša Breznica,
občinski priznanji pa Otroški folklorni skupini Breznica in
uspešni mladi klarinetistki Martini Strasser. Ob občinskem
prazniku se bodo v Žirovnici zvrstile tudi druge prireditve.
Danes, v torek, ob 18. uri bodo v Fotogaleriji Jake Čopa v avli
zdravstvene postaje na Selu odprli razstavo fotografij z na-
tečaja za Naj fotografijo občine Žirovnica, jutri ob 18. uri
bodo v OŠ Žirovnica odprli razstavo slik slikarskih kolonij li-
kovne skupine KD dr. France Prešeren Žirovnica-Breznica, v
četrtek ob 17. uri pa bo v Prešernovi hiši v Vrbi urica poezi-
je z Milanom Jesihom. V soboto ob 13. uri bodo v Čopovi
hiši v Žirovnici prikazali peko kruha v kmečki peči, ob 20. uri
pa bo sledila mono komitragedija Passion de Presshern An-
dreja Rozmana - Roze. A. H.

Fo
to

: A
rh

iv
 G

or
en

js
ki

 g
la

s

Jesenice

Materinski dom na Jesenicah?

Potem ko je pred nekaj leti na Gorenjskem zaživela varna
hiša (njena lokacija je tajna), naj bi prihodnje leto odprl vra-
ta še materinski dom. Za to si prizadevajo v vseh petih go-
renjskih centrih za socialno delo, saj tovrstnega doma Go-
renjska nima, nasilja pa je žal vse več. Po besedah Boža Po-
gačarja, direktorja Centra za socialno delo Jesenice, se šte-
vilo obravnavanih primerov nasilja povečuje in potreb po
začasni namestitvi žrtev je vse več. "Poleg varnih hiš pred-
stavljajo materinski domovi pomembno obliko pomoči žrt-
vam, ko se odločijo prekiniti krog nasilja," poudarja Poga-
čar. Lokacija materinskega doma ne bo tajna, po sedanjih
načrtih naj bi bil na Jesenicah, izvajalka programa v njem pa
naj bi bila Varna hiša Gorenjske. Pri tem pa snovalci računa-
jo na pomoč in sodelovanje vseh gorenjskih občin. U. P.

Radovljica

Trije svetniki izstopili iz svetniške skupine LDS

Anton Kapus, Marjan Butorac in Janez Erman so v ponede-
ljek izstopili iz svetniške skupine LDS v radovljiškem občin-
skem svetu ter ustanovili svojo. "Izstopili smo zaradi nestri-
njanja z načinom vodenja občine in zaradi dogodkov na ne-
davnem zboru članov," je pojasnil Anton Kapus, sicer tudi
član sveta stranke, ki je prejšnji teden iz istih razlogov od-
stopil še z mesta predsednika občinske komisije za volitve
in imenovanja. "Ostajamo v stranki, a menimo, da kot sa-
mostojni svetniki lahko naredimo veliko več." Radovljiški
župan Janko S. Stušek, prav tako član LDS, pravi, da se bo
skušal prilagoditi nastali situaciji in mandat izpeljati do kon-
ca s čim manj pretresi, a obenem opozarja, da to lahko po-
stavi pod vprašaj izvajanje že začetih programov in celo
sprejem rebalansa proračuna. M. A.
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Boštjan Bogataj

Gorenja vas - Za praznični
uvod so poskrbeli s predstavit-
vijo Poljanske geneze oziro-
ma so domači igralci predsta-
vili, kako so kraji v občini leta
973 prešli pod okrilje freisin-
ških škofov. V slavnostnem
nagovoru je župan Milan Ča-
dež z današnje perspektive
ocenil prispevek Franca Plani-
ne v Loških razgledih iz leta
1974, ko je opisoval potencial-
ni razvoj Poljanske doline za-
radi ustanavljanja rudnika:
"Res je, rudnik je pospešil raz-
voj, bile so nove zaposlitve in
nadpovprečne plače. Prišleke
smo lepo sprejeli. Rudnik so
dolgo ustanavljali, dolgo ga
tudi zapirajo." 

S tem, da je Gorenja vas
bolje povezana s svetom, se
župan ne strinja, saj cesti po
Poljanski dolini manjka za-
četni in končni del (škofjelo-
ška in gorenjevaška obvozni-
ca). "Poljanci smo pokazali,

da imamo močno hrbtenico,
ohranili smo navade, ki jih
potrjujejo številne etnološke
prireditve in delujoča druš-
tva. Zahteve in potrebe pre-
bivalcev se glede na našo
skromnost in delavnost, ki jo
imamo v krvi, niso spreme-
nile, svoje je dodal le čas, v
katerem živimo," meni žu-

pan. Okolica rudnika se je
spremenila. Še pred urad-
nim zaprtjem je zgrajena go-
spodarska cona Todraž, v
okolju pa bosta ostali odlaga-
lišči, do katerih pa trenutna
oblast nima posluha (niža-
nje odškodnine). 

Župan Milan Čadež je
spregovoril tudi o številnih

projektih, ki se ali se bodo iz-
vajali prihodnje leto: gradnja
širokopasovnega internetne-
ga omrežja, gospodarska
cona Dobje, ureditev gore-
njevaškega jedra, krožišče
Gorenja vas, igrišče na So-
vodnju, novi oddelki vrtca na
Dobravi, projekt Urejanje
porečja Sore ...

Poljanci s pokončno hrbtenico
Ob občinskem prazniku Občine Gorenja vas-Poljane so pogledali v preteklost, župan pa je ocenil,
kako je na življenje Poljancev vplival Rudnik urana v Žirovskem Vrhu.

Jesenice

Donacija za otroški oddelek

Nova Ljubljanska banka (NLB) Skupina je v petek otroške-
mu oddelku Splošne bolnišnice Jesenice podarila ček za štiri
tisoč evrov. Humanitarno akcijo so v NLB poimenovali Do-
bra zvezda, v njenem okviru pa bodo otroškim oddelkom
desetih slovenskih bolnišnic podarili skupaj štirideset tisoč
evrov za izboljšanje razmer za zdravljenje in za obisk
klovnov zdravnikov Rdečih noskov. Direktor Splošne bol-
nišnice Jesenice Igor Horvat se je zahvalil za donacijo, ki je
ena redkih v zadnjem obdobju, saj so se tovrstna sredstva
letos močno zmanjšala. Denar bodo namenili otroškemu
oddelku, obenem pa bo donacija omogočila tri obiske
klovnov zdravnikov. Ti jeseniško bolnišnico občasno
obiskujejo zadnji dve leti, njihov obisk pa tako otroke kot nji-
hove starše in zaposlene na otroškem oddelku vedno
močno razveseli, je dejala glavna sestra otroškega oddelka
Jožica Trstenjak. U. P.

Že v dveh mesecih naj bi
bilo dokončanih tudi 25 sta-
novanj nad trgovino, ki so,
razen enega, že vsa prodana.
V Preddvoru smo ob odprtju
ene največjih naložb (zagoto-
vo pa največje zasebne) izve-
deli še, da je leto 2009 leto
dokončanja velikih projektov.
Župan Miran Zadnikar in
občinska uradnica Klavdija
Zima sta nanizala najpo-
membnejše. V Novi vasi in
delu Preddvora so s pomočjo
sredstev iz Evropskega skla-
da za regionalni razvoj zgra-
dili kanalizacijo in ob tem
uredili tudi cestno infrastruk-
turo. Naložba je bila vredna
1,3 milijona evrov, nekaj več

kot 670 tisoč evrov je bilo so-
financerskih sredstev. Na
Beli so obnovili dom kraja-
nov, kamor se je preselil tudi
vrtec Čriček. Celotna vred-
nost del je bila 370 tisoč ev-
rov, država in Evropska unija
sta za obnovo vasi in razvoj
podeželja prispevali 118 tisoč
evrov. V prihodnjih mesecih
pa bo Preddvor dobil tudi
nov zdravstveni dom. Skupaj
s tremi stanovanjskimi dvoj-
čki ga gradi družba IC Dom,
in sicer bo po besedah Ivana
Marjeka v prvi fazi zgrajen
zdravstveni dom (v njem
bodo splošna in zobozdrav-
stvena ambulanta ter lekar-
na), v drugi pa stanovanjske
hiše. Vrednost naložbe znaša
1,7 milijona evrov.

Po nakupih ne bo
več treba v Kranj

Kranj 

Stražiški kulturni teden

Včeraj so s kulturnim programom odprli vrata 22. stražiške-
mu kulturnemu tednu, ki bo potekal do 6. decembra v Šmar-
tinskem domu v Stražišču. Danes ob 19. uri bo gledališki
večer, Kulturno društvo Tuhinj se bo predstavilo s komedijo
Avdicija. Jutri ob 19. uri bo v pogovornem večeru gost An-
drej Šifrer, tema bo Zabava nekoč in danes, program bodo
popestrili učenci Podružnične šole Podblica z igrico Neto-
pirček Miško ne more spati. V četrtek ob isti uri bo gleda-
liško-glasbeni večer, učenci OŠ Stražišče bodo zaigrali Rde-
čo kapico po stražiško, poleg njih se bo predstavil še Dekli-
ški pevski zbor Gimnazije Kranj. Pod imenom Glasba v Stra-
žišču bodo v petek ob 19. uri nastopili Dušan Josevski, Bo-
jan Rakovec, Apostoli in Ilioni. V soboto bo miklavževanje
ob 15. uri za predšolske otroke, ob 17. uri za šolarje. Kultur-
ni teden se bo zaključil v nedeljo ob 18. uri z nastopom Fol-
klorne skupine Sava Kranj. Letos so zaznamovali tudi stoto
številko glasila Sitar in odprli razstavo del slikarja Ljuba Ko-
zica. S. K.

že od 8.900 €*
Dacia Sandero Stepway

7.200 €*
Dacia Sandero 8.800 €*

Dacia Logan MCV

www.dacia.si

* Cena velja s pogoji preko Dacia financiranja. ** Velja s pogoji preko Dacia financiranja in do izpolnitve prvega od dveh pogojev: 5 let ali 100.000 km. 5-letna garancija ne velja za osnovno verzijo.
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Z Dacio vedno dobite več

�1. stran

Letošnji nagrajenci z županom (od leve): Darja Buh, Ciril Buh (TD Slajka Hotavlje), Edo 
Dolenc, župan Milan Čadež, Štefan Inglič, Jana Rojc (RK Gorenja vas) in Ana Justin 

Fo
to

: D
en

is
 B

oz
ov

ič
ar

Kranj

Lučke šele na Miklavžev večer

Po prvotnih načrtih naj bi v središču Kranja že minuli petek
postavili in blagoslovili božično drevo, mesto pa naj bi raz-
svetlili z več tisoč lučkami. Sredi prejšnjega tedna pa so se
pri Mestni občini Kranj odločili, da se pridružijo drugim slo-
venskim mestom, ki se zavedajo svetlobnega onesnaževa-
nja, zato so se odločili, da bodo lučke prižigali po 3. decem-
bru. Tako bodo v Kranj luč v svetilki to soboto, 5. decembra,
ob 17. uri prinesli sv. Miklavž in otroci ter jo simbolično pre-
dali županu Damijanu Pernetu, ki bo slovesno prižgal novo-
letno razsvetljavo. Božično drevo, ki ga je letos darovala
Agrarna skupnost Povlje v sodelovanju s predsednikom KS
Trstenik Jožetom Lombarjem, bo tudi letos blagoslovil kranj-
ski dekan, prelat Stanislav Zidar. Prvi od treh dobrih mož,
sv. Miklavž, pa bo v soboto zbranim otrokom razdelil kar
šeststo simboličnih daril. V. S.

NLB je jeseniški bolnišnici podarila ček za štiri tisoč evrov
in tri obiske klovnov zdravnikov. / Foto: Anka Bulovec

Jesenice

Zaradi pandemske gripe umrla starejša pacientka

V Splošni bolnišnici Jesenice je včeraj zjutraj zaradi zapleta
s pandemsko gripo, hude pljučnice in nazadnje odpovedi
organov umrla 89-letna bolnica, ki so jo zdravili v intenzivni
enoti internega oddelka. "V tej enoti je hospitaliziran tudi 55-
letni pacient s potrjeno okužbo pandemske gripe, ki je na
respiratorju, njegovo stanje je resno. Sprejeli smo še eno
pacientko, pri kateri obstaja sum na ta virus. Na pedi-
atričnem oddelku je hospitaliziranih pet otrok, od tega ima-
ta dva potrjeno okužbo, pri treh obstaja sum na pandemsko
gripo. Njihovo zdravstveno stanje je stabilno, nihče od njih
ni hudo prizadet," je včeraj zgodaj popoldne povedala
strokovna direktorica Sandra Tušar, dr. med.. V bolnišnici
so zaradi preprečevanja širjenja okužb z gripo in drugih
okužb dihal uvedli posebne ukrepe. Obiske so omejili na
eno zdravo osebo na dan med 15. in 18. uro. Obenem so
spremenili način vstopanja pacientov v bolnišnico. Skozi
glavni vhod lahko vstopajo le pacienti, ki nimajo okužbe di-
hal. Bolniki z okužbo dihal pa po novem morajo vstopati
skozi vhod za urgenco, ki je desno od glavnega vhoda. Takoj
po vstopu ti bolniki dobijo zaščitno masko. Vse paciente in
obiskovalce tudi prosijo, naj si po vstopu v bolnišnico ob-
vezno razkužijo roke. Da bi preprečili širjenje okužb, so tudi
pregradili sprejemni ambulantni del bolnišnice. U. P., S. K. 
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Vilma Stanovnik

Kranj - "Velik problem Kra-
nja je bila zaostala komunal-
na infrastruktura in to je bilo
vodilo naših aktivnosti pred
tremi leti, ko sem s sodelavci
prevzel vodenje občine. V
tem času se je zato začelo
zelo veliko vitalnih investicij
v komunalno infrastrukturo.
Pri tem imam v mislih pred-
vsem nujnost obnove dotra-
janih vodovodnih cevi, česar
smo se lotili z vso resnostjo.
Veliko smo že postorili, pre-
cej je še treba postoriti, pri
čemer imamo tako finančne
kot časovne omejitve. Žal je
bilo ob tem treba podražiti
komunalne storitve, kar se-
veda med ljudmi povzroča
slabo voljo, vendar pa naj
spomnim, da so bile te sto-
ritve do sedaj podcenjene in
v ceni ni bilo vštetih niti nuj-
nih deležev, ki so pomemb-
ni za sprotno obnavljanje,
kaj šele za gradnjo infra-
strukture v prihodnje," pravi
kranjski župan Damijan
Perne in dodaja, da je bilo v
zadnjem času uresničenih
ali začetih nekaj velikih pro-

jektov, tako na področju kul-
ture kot na področju športa
in revitalizacije starega mest-
nega jedra, pa tudi pri zago-

tavljanju čim boljših razmer
v vrtcih in šolah. 

"S projekti se držimo vizije
razvoja občine, nekaj projek-

tov pa bi zagotovo še želeli
speljati, vendar vemo, kakš-
na je bila v zadnjem letu eko-
nomska situacija, zato so ne-
katere stvari malce zastale.
Kljub temu sem zadovoljen z
delom, čeprav se zavedam,
da nikoli ni vse dobro za vse
in da nikoli ne smemo biti
povsem zadovoljni, vedno
mora ostani nekaj, kar nas
žene naprej," je prepričan
župan Perne, ki mora v za-
dnjem času večkrat poslušati
tudi pritožbe, da je ves Kranj
razkopan. "V zadnjem času,
ko je odprtih toliko gradbišč
po mestu in okolici, razu-
mem, da morajo imeti obča-
ni precej potrpljenja, da živi-
jo s tem. Ob tej priložnosti se
jim za to zahvaljujem, čeprav
se zavedamo, da to prinaša
korist za vse nas,"  pravi žu-
pan Damijan Perne, ki je v
zadnjem letu tudi poslanec v
državnem zboru. "V tem
času so mi vsi trije podžupa-
ni in uprava stali ob strani in
ocenjujem, da dobro delajo.
Vsi skupaj smo vpeti v števil-
ne projekte, zato sem opti-
mist tudi za naprej," še doda-
ja župan Damijan Perne.

Vilma Stanovnik

Kranj - Praznik Mestne obči-
ne Kranj je vsako leto tudi
priložnost za podelitev ob-
činskih priznanj. Na seznam
prejemnikov bo letos vpisa-
nih devet novih nagrajencev,
ki bodo zaslužena priznanja
prejeli na jutrišnji slavnostni
akademiji v Prešernovem
gledališču.

Tako si velike plakete
Mestne občine Kranj letos
deležni trije. Za prispevek k
razvoju kulturne oživitve
Mestne občine Kranj jo bo
prejela Petra Puhar Kejžar,
za uspešno delo z ljudmi po
poškodbah glave Zavod Ko-
rak, za dolgoletno uspešno
delo na področju vzgoje in
izobraževanja pa Niko Sla-
par. 

Tudi listine o priznanju
Mestne občine Kranj bodo
prejeli trije nagrajenci. Ob

130-letnici delovanja bo
listina podeljena Gasilsko
reševalni službi Kranj, ob
80-letnici delovanja pa
Prostovoljnemu gasil-
skemu društvu Breg ob
Savi. Prav tako si jo je za
vztrajno delo v korist druž-
bene skupnosti zaslužila
Eva Pirnat.

Nagrado Mestne občine
Kranj bodo podelili eno, ob
stoletnici delovanja pa jo
bodo prejeli člani Kulturno
umetniškega društva Pre-
doslje.

Na slovesnosti bosta po-
deljena tudi dva naslova

častnih občanov Mestne ob-
čine Kranj. Posthumno ga
bo prejel Stane Šinkovec
za prispevek na področju 
strokovnega tekstilno-
tehnološkega izobraževanja
in prispevek k raziskovanju
zgodovine slovenskih tabo-
riščnikov med drugo sveto-
vno vojno. Prof. dr. Tatjana
Dolenc Veličković bo naslov
častne občanke prejela za
vsestranski doprinos k in-
terdisciplinarnemu pristo-
pu do otrok s posebnimi po-
trebami, tako v slovenskem
kot mednarodnem prosto-
ru.

Naša vizija je razvoj občine
Tako ob letošnjem občinskem prazniku pravi župan Mestne občine Kranj Damijan Perne, ki je
ponosen na nekatere končane in zastavljene projekte v občini, čeprav vsi načrti še niso uresničeni.

Občinski nagrajenci za leto 2009

Kranj za vedno

Ob letošnjem občinskem prazniku bodo vsa gospodinjstva
v Mestni občini Kranj dobila zloženko, v kateri so predstav-
ljene najpomembnejše nove pridobitve v občini v zadnjih
letih (obnovljena šola Žabnica, ulice mestnega jedra, nova
Vzhodna tribuna, Layerjeya hiša ...), pa tudi nekateri projek-
ti, ki se še izvajajo (grad Khieselstein, knjižnica, prometna
ureditev Slovenskega trga ...) ali naj bi se v kratkem začeli iz-
vajati (parkirni hiši, stolpi, objekt za predelavo odpadkov ...).
Zloženka z zgovornim naslovom Kranj za vedno je izšla v 23
tisoč izvodih. V. S.

Prireditve ob občinskem prazniku

Sreda, 2. decembra:
ob 17.40: prevoz nagrajencev skupaj z županom s staro-
dobnimi vozili pred Prešernovo gledališče in sprehod po
rdeči preprogi ob spremljavi glasbe
ob 18. uri: začetek slavnostne akademije z naslovom Kranj
za vedno - podelitev priznanj Mestne občine Kranj 
Četrtek, 3. decembra, na praznik Mestne občine Kranj in ob
dnevu odprtih vrat kulturnih hramov:
ob 12. uri: odprtje razstave akademske slikarke Klementine
Golija v Galeriji Mestne občine Kranj
ob 12. uri: javna predstavitev donacije predmetov iz življen-
ja dr. Janeza Bleiweisa v Prešernovi hiši v Kranju
ob 19. uri: odprtje razstave akademskega slikarja Zmaga Je-
raja, Prešernovega nagrajenca in nagrajenca Prešernovega
sklada, letošnjega prejemnika Prešernove nagrade za živ-
ljenjsko delo, v Galeriji Prešernovih nagrajencev, Glavni trg
18 v Kranju
Med 30. novembrom in 6. decembrom bo v Stražišču
potekal 22. Stražiški kulturni teden.

Župan Mestne občine Kranj Damijan Perne / Foto: Tina Dokl

OBČINA KRANJ PRAZNUJE

Vedno smo imeli visoke cilje, a vendar nikoli 
previsokih. Dosegljive. Rezultati so vidni.
Kranj postaja prijetno mesto za bivanje  

in obiskovanje. Za vse generacije.

čestitamo  
ob občinskem prazniku

Spoštovane občanke in občani,

čestitamo  
ob občinskem prazniku

in želimo, da gremo skupaj naprej
po poti razvoja ter gradimo 

trdno prihodnost.

Župan Damijan Perne
s svetnicami in svetniki

ter sodelavci iz občinske uprave

Letošnji občinski nagrajenci Mestne občine Kranj / Foto: Gorazd Kavčič

Stane Šinkovec Tatjana Dolenc Veličković

Layerjeva hiša je letos končno dočakala prenovo, ko bo
dokončno opremljena, pa bo postala hiša umetnikov. 

Fo
to

: G
or

az
d 

K
av

či
č

M
E

S
TN

A
O

B
Č

IN
A

K
R

AN
J,

 S
LO

VE
N

S
K

IT
R

G
 1

, 
K

R
AN

J



maja.bertoncelj@g-glas.si
GORENJSKI GLAS

torek, 1. decembra 20096

Maja Bertoncelj

Kranj - V olimpijskem baze-
nu v Kranju je v soboto v
organizaciji PK Triglav
Kranj potekal 26. Špelin in
Vesnin memorial, medna-
rodni plavalni miting, na
katerem je nastopilo petsto
plavalcev iz sedmih držav.
Najboljša posamična izida
sta dosegla plavalka kranj-
skega Triglava Anja Čar-
man (na 100 m hrbtno) in
Koprčan Matjaž Markič (na
100 m prsno). Memorial so
zaznamovali še Triglavana
Jan Karel Petrič, ki je bil
najboljši v seštevku dveh
nastopov (800 m prosto,
200 m mešano) in Urša Be-
žan (800 m prosto) ter trije
novi državni rekordi: mla-
dinski štafete Triglava na
4x200 prosto, Triglavana
Petra Johna Stevensa v kate-
goriji dečkov na 100 prsno
in kadetske plavalke Mari-
bora Špele Bohinc na 800
prosto. 

Tekmovanje je bilo eno zad-
njih pred bližnjim evrop-
skim članskim prvenstvom v
25-metrskih bazenih, ki bo
od 10. do 13. decembra v Ca-
rigradu. Kot test pripravlje-
nosti je služil tudi Anji Čar-
man. Slednja je zaradi po-
škodbe rame, ki se ji je poja-
vila že na mediteranskih ig-
rah, izpustila tudi svetovno
prvenstvo v Rimu, pred dve-
ma tednoma pa je še zbolela.
"Brez treninga sem bila en
teden, tako da sem nad re-
zultati prijetno presenečena,
saj so na ravni kot pred bo-
leznijo. Čakajo me še sklep-
ne priprave na prvenstvo,
kjer bom nastopila na 100 in
200 m hrbtno. Krajša razda-
lja bo priprava za 200 m,
kjer si želim plavati okrog
osebnega rekorda, kar mis-
lim, da bi lahko zadostovalo
za finale," je povedala Anja
Čarman z Godešiča, ki po vr-
nitvi iz Amerike trenira pod
vodstvom Ronija Pikca, tako
kot tudi Markič, Koprčan, ki

živi v Ljubljani, trenira pa v
Kranju. V Carigradu bo bra-
nil zlato na 50 m prsno.
"Težko je karkoli napovedo-
vati. Poleti sem postal oče in
veliko energije posvetil tudi
družini, tako da sem malce
slabše pripravljen kot lani.
Želja je plavati osebni rekord
in potem verjamem, da bo

tudi medalja," pravi Matjaž
Markič, ki je v Kranju pogre-
šal partnerja na treningu
Emila Tahiroviča. Slednji je
zbolel, moral je celo na
zdravljenje v bolnišnico, in
njegov nastop v Carigradu,
kjer bi moral braniti brona-
sto medaljo, je pod velikim
vprašajem.

V Kranju petsto plavalcev
Najboljša posamična izida na 26. Špelinem in Vesninem memorialu sta dosegla Anja Čarman in
Matjaž Markič. Emil Tahirovič namesto v bazenu v bolnišnici.

Memorialno tekmovanje v Kranju je v prvi vrsti namenjeno
mladim plavalcem. Na sliki Mina Kašca (Žito Gorenjka 
Radovljica) in Marija Soklič (Triglav Kranj). / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Škofja Loka - Balinarji Loka-
teksa Trate so s sobotno
zmago proti kranjski Planini
Ribnikar Avtoservis (17 : 5)
šestič osvojili naslov držav-
nega prvaka, medtem ko so
Kranjčani letošnjo super ligo
končali na tretjem mestu.
Ob tej priložnosti smo se po-
govarjali s kapetanom novih
državnih prvakov Juretom
Štancerjem, igralcem s slo-
vesom, da nikoli ne odpove. 

Lokateks Trata je osvojila že
šesti naslov državnega prva-
ka. Kaj je bilo odločilno za ta
uspeh?

"Letošnjo ekipo je krasilo
zelo dobro vzdušje med ig-
ralci, kar se je zagotovo po-
znalo v naši igri, saj smo po-
stali državni prvaki, osvojili
pokalno tekmovanje, Uroš
Vehar je postal državni pr-
vak v posameznem, z Jure-
tom Kozjekom še v štafeti, z
menoj pa tudi v dvojicah. Pr-
venstvo je sicer odločila je-
senska zmaga proti nepo-
srednemu tekmecu Krimu
Stikingu, ki se po prepričlji-
vem porazu ni več pobral.
Moram pa ob zadnjem uspe-
hu omeniti, da si je Trata leta
1990 zadala cilj, da bo na-
slednjih sedemnajst let v
vrhu, kar se je tudi uresniči-
lo. Res da smo bili državni

prvaki samo šestkrat, vendar
pa smo bili skoraj vse preosta-
le sezone drugi. Zdi se mi
tudi zelo pomembno, da je je-
dro ekipe vsa leta ostalo isto,
da smo uspehe kovali večino-
ma z domačimi igralci." 

Kako naprej? V naslednji se-
zoni znova nastopate v ev-
ropskem pokalu, kjer pona-
vadi slovenski klubi ne igra-
jo vidne vloge ...

"Ekipa bo v prihodnji se-
zoni doživela nekaj spre-
memb, saj bodo nekateri ig-
ralci zapustili klub, po drugi
strani se razmišlja o okrepit-
vah, s katerimi bi se lahko
enakovredno kosali z naj-
močnejšimi evropskimi klu-
bi. Ambicije so, da bi enkrat
postali evropski klubski pr-
vaki, seveda pa bo cilj tudi
sedmi naslov državnega pr-
vaka."

Želimo na evropski vrh
Manjka nam samo še naslov evropskega klubskega prvaka, pravi Jure 
Štancer, kapetan Lokateksa Trate, novega državnega prvaka v balinanju. 

Jure Štancer

Maja Bertoncelj

Kranj - Jutri se v Oestersun-
du na Švedskem začenja sve-
tovni pokal v biatlonu. Trije
slovenski biatlonci pa so že
pretekli konec tedna nastopi-
li na dveh sprintih pokala
IBU v Idreju na Švedskem.
Klemen Bauer je v močni
konkurenci v nedeljo celo
zmagal, Tadeja Brankovič Li-
kozar in Vid Vončina pa sta
izpolnila normo za nastop v
svetovnem pokalu.

Bauer je bil v Idreju nekak-
šen testni "zajec" slovenske
moške ekipe. Njegova zma-
ga je kazalec odlične priprav-
ljenosti, o kateri so govorili
že pred odhodom v Skandi-
navijo. Vsaj na tej ravni pa
naj bi bil tudi Janez Marič, ki
je večino novembra preživel
v višinski hiši pri Tadeju Va-
ljavcu, tako kot drugi fantje z
izjemo Bauerja. "Za bivanje
na tri tisoč metrih nadmor-
ske višine sem se odločil, ker
nimam kaj izgubiti. Z nami
je bil tudi Tadej, ki ima s tem
veliko izkušenj. Večinoma
sem spal kar normalno, ti pa
občasno zmanjka zraka.
Sploh na začetku je bilo gle-
de tega kar hudo. Med biva-

njem v višinski hiši smo ko-
ličinsko trenirali isto, le in-
tenzivnost je bila manjša," je
svojo prvo tovrstno izkušnjo
opisal Janez Marič, ki o pri-
pravljenosti pravi, da je na
ravni, kot si je želel, čeprav je
imel jeseni slab občutek:
"Avgusta so se pojavile teža-
ve s kolkom. K sreči je mag-
netna resonanca pokazala,
da ni nič hujšega. Po pregle-
du sem nehal premišljevati o
tem in tudi težav ni več. Pa
tudi s kolenom je v redu." 

Kljub optimizmu pa Ble-
jec, ki z družino živi v Stari
Fužini, o ciljih ne želi govori-
ti. Jasno pa je, da so visoki.
Napredek je na treningih ka-
zal tudi v streljanju. "Na stre-
lišču sem bolj samozavesten
in mislim, da lahko dobro
ustrelim. Nisem pa tip tek-
movalca, ki bi bil lahko na
strelišču stabilen," še pravi
Marič, ki je bil v lanski sezo-
ni v svetovnem pokalu na
strelišču uspešen v 74-
odstotkih, še nekaj slabšo
statistiko (68-odstoten strel-
ski izkupiček) pa so zabeleži-
li pri Bauerju. Jasno pa je, da
sta ob uspešnem streljanju
oba lahko povsem na vrhu,
tako kot tudi Teja Gregorin. 

Test z odliko
Zmaga Klemena Bauerja na sprintu pokala 
IBU je kazalec dobre pripravljenosti slovenskih
biatloncev. Optimističen je tudi Janez Marič.

Todd Elik 
že zatresel gol

Po zamenjavi trenerja, ko se
je na jeseniško hokejsko
klop usedel Mike Posma, je
prejšnji teden moštvo Acro-
ni Jesenic okrepil veteran
Todd Elik, ki ga slovenski
ljubitelji hokeja poznajo kot
nekdanjega igralca Olimpi-
je. Elik je tako nastopil že na
petkovem slovenskem ho-
kejskem derbiju lige EBEL,
ki ga je v Tivoliju s 5 : 2 do-
bila Tilia Olimpija. Novinec
se ni vpisal med strelce, je
bil pa zato uspešen na ne-
deljski tekmi v Podmežakli,
ko so železarji s 6 : 4 prema-
gali KAC. Žal pa na tekmi ni
nastopal kapetan Tomaž Ra-
zingar, ki se je v petek po-
škodoval in ga na ledu ne bo
najmanj šest tednov. Tako
ne bo nastopil niti na današ-
nji vnaprej odigrani tekmi,
ko bodo Jeseničani, ki so še
vedno zadnji na lestvici, go-
stovali v Beljaku. V. S.

Astec Triglav v Kranju

Jutri se za večino slovenskih
odbojkarskih ekip začenjajo
nastopi v evropskih pokalih.
Odbojkarje ACH Volleyja v
Ligi prvakov čaka gostova-
nje na Poljskem pri ekipi As-
seco Rzeszow.  Astec Triglav
bo prvo tekmo v 2. krogu
GM Challenge Cupa v do-
mači dvorani na Planini pro-
ti nizozemski ekipi AB Gro-
ningen odigrali jutri ob 18.
uri. Že danes pa igralke Cal-
cit Kamnika v gosteh čaka
prva tekma 2. kroga GM
Challenge Cupa proti ekipi
Iraklis Thessaloniki. B. M.

Po Kitajski na tekaške smuči

Kolesarji kranjske Save so letošnjo sezono končali kasneje
kot običajno. Blaž Furdi, novinec Jure Zrimšek, Matej Stare,
Vladimir Kerkez, Nik Burjek in Gašper Švab so se pred krat-
kim vrnili s kolesarske dirke Tour of Hainan (2. HC) na Kitaj-
skem, na kateri so nastopili v dresu slovenske reprezentan-
ce. Poleg njih je bil na Kitajskem še nekdanji Savčan Grega
Bole. Dirko je dobil Španec Francisco Ventoso (Carmiooro-A
Style), Bole je bil odličen drugi, kot najboljši Savčan pa na 14.
mestu Furdi. "Dirka je bila odlično organizirana, ob progi je
navijalo veliko ljudi. Kot reprezentanca smo se v močni kon-
kurenci izkazali. Dirkali smo na Boleta, le malo je do desete-
rice zmanjkalo tudi Furdiju," je povedal vodja ekipe Matjaž
Zevnik, sicer trener dečkov v KK Sava Kranj. Čeprav je sezo-
ne konec, pa so kolesarji že začeli priprave na novo. V konti-
nentalni ekipi Save za leto 2010 bo devet kolesarjev: poleg
omenjene šesterice še Uroš Šilar, Domen Kalan in Mark Dža-
mastagič. Slednja sta letos dirkala v kategoriji starejših mla-
dincev: Domen za Savo, Mark pa za Perftech Bled. Na prve
skupne priprave v ne popolni zasedbi bodo odšli sredi de-
cembra, tako kot lani za en teden v Livigno v Italijo. "Do ta-
krat bodo fantje stopnjevali raven pripravljenosti. Največ tre-
ninga v Livignu bo seveda na tekaških smučeh," pa je pojas-
nil trener članov Miran Kavaš, ki za zdaj načrtuje, da bi dirke
v novi sezoni začeli že februarja. M. B.

Slovenski kolesarji na Kitajskem / Foto: Jošt Zevnik



Miroslav Braco 
Cvjetičanin

"Minca svoj'ga Luko pelje
na Pokljuko. Ta s težavo ce-
sto melje, žena ga po gobe
pelje. Luka pri seniku tam
na Zatrniku žejo hudo je za-
čutil, pa prijel ga je en glaž.
Minca šla brez Luke je zve-
čer s Pokljuke, gobja bera je
obilna, Luko vzela je gostil-
na. Gremo na Pokljuko
iskat naš'ga Luko, žejo
hudo je začutil, spijmo z
njim še mi en glaž ...," so
peli in še pojejo Avseniki.
Ko je pesmica nastala, je
bila Pokljuka le gobarski
raj, ki se je raztezal dvajset
kilometrov po dolžini in
prav toliko po širini. Ta kra-
ška "oaza" v Julijskih Al-
pah, kjer smreke domujejo,
je bila od nekdaj osamljeni
biser, katerega so ljubitelji
narave, gora, gozdov in tiši-
ne skrivali kot svojo skriv-
nost.

Če se danes zapeljete z
avtom po Pokljuki, boste
imeli občutek, da ste nekje,
kjer vsi živijo od turizma.
Nova cesta, nov asfalt, pre-
novljen hotel, nov hotel in
nekaj manjših apartmajev,
ki so narejeni za počitniške
užitkarje, vas zdaj vabijo,
da na Pokljuki pričakate in
doživite jutro. Doživeti ju-
tro na Pokljuki je postalo
podobno doživetju jutra-
njih Benetk. Tisti, ki se z
avtom ali s kakim drugim
prevoznim sredstvom pri-
peljejo navsezgodaj do
Mrzlega studenca, pravijo,
da to ni to in ni tako, kot če
se na Pokljuki zbudiš. Za-
nimivo? Mogoče so zaradi
tega začeli pospešeno adap-
tirati stara hotela in so zato
zgradili tudi najnovejšega,
ki spada že skoraj med luk-
suzne. 

Mogoče ste Gorenjci že
malce pozabili na njeno
razgibano površje skritih
brezen, zaraščenih kont in
vrtač in dolinic. Ti ostanki
pokljuškega ledenika so pu-

stili še barja, ki spadajo
med najjužnejša visoka
barja v Evropi in zamočvir-
jene, težko prehodne gozd-
ne površine. Rad bi vas
opomnil, da tam zgoraj ni
več le en hotel z eno po-
možno depandanso. Rad bi
vas opomnil, da je zdaj tam
zgoraj veliko več in da boste
nad ponudbo navdušeni
tako tisti, ki si želite prepro-
stega visokogorskega udo-
bja, kot tisti, ki si tudi nad ti-
soč metri nad morjem želite
luksuza. 

Težki časi so in vse je pre-
drago. Spomnil sem se, da
si z malo bencina v avtu in
mojo staro smučarsko teka-
ško opremo lahko popolno-
ma spremenim premrzlo je-
sen in zimo. Smučarski tek
ni predrag šport, je pa eden
od najkoristnejših in najlep-
ših. Z malo volje si bom pri-
dobil kondicijo in z malo
vaje bo moj korak na smuč-
kah tak, da bom v tem počet-
ju užival. Užitek je tisto, kar
potrebujem zdaj, ko so skrbi
začele igrati svoje oskarjeve
vloge v naših življenjih. Go-
vorim o smučarskih tekih
zato, ker sem mnenja, da je
Pokljuka prešla iz gobarske-
ga v smučarsko tekaški raj
tistega trenutka, ko jo je po-
belil sneg. Turnim smučar-
jem delam krivico in zato se
jim bom odkupil nekoč.
Tudi alpskim smučarjem
delam krivico, a dokler bo
za to vejico smučanja tako
slabo poskrbljeno, kot je
bilo do zdaj na Pokljuki,
bodo morali še malce poča-
kati z mojim odkupom. Po-
kljuka verjetno nikoli ne bo
raj za alpske smučarje, bo
pa zato verjetno vsako leto
lepša za tekače, turne smu-
čarje in sankače ter pohod-
nike. 

Z gradnjo športnega cen-
tra na Rudnem polju bo tek
na smučeh prenovil svojo
zibelko. Biatlonci in tekači
so pridobili nekaj, kar so si
zaslužili z desetletji hrepe-
nenja po udobnejšem in

tehnično bolje podprtem
prostoru za vadbo, trening
in tekmovanja. Zdaj imajo
nekaj, kar ima malokdo na
svetu. Imajo tako moderen
športni center, da bodo zdaj
vsi ovinki, prevoženi s
kombiji do smučišča, po-
stali pozaba ali pa užitek.
Malo nižje proti dolini zdaj
stoji prenovljeni Šport ho-
tel, ki bo zopet privabil vse
tiste pokljuške oboževalce,
ki so se odtujili za časa nje-
govega razpadanja. V pre-
novi je tudi skoraj najpri-
ljubljenejša Jelka, in ko
bodo dela končana, bo vse
tako, kot je že bilo nekoč
pred davnimi leti, s to razli-
ko, da na Rudnem polju ni
samo vojska v vojašnicah,

ampak so tam turisti s cele
Evrope z okolico vred.

Tale opomin na Pokljuko
je le zato, ker bom in bomo v
Gorenjskem glasu malce več
vrstic porabili za smučarski
tek in turno smučanje. Napi-
sane vrstice bodo namenjene
tudi kot opozorilo, da se je
Pokljuka spremenila, da je
drugačna kot takrat, ko ste jo
zadnjič videli, in je njena po-
doba zdaj taka, da vas ne bo
motila kot komercialno zbu-
jena, temveč kot taka, kot ste
si vedno želeli, da bi morala
biti. Med opisovanjem in pi-
sanjem o teku na smučkah
se bomo morali s Pokljuke
spustiti tudi nekoliko nižje,
na primer v Rateče, Tamar,
Kranjsko Goro ...

GIBAJTE SE Z NAMI
Miroslav Braco Cvjetičanin
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Napovednik rekreativnih dogodkov 

Smučanje z olimpijsko kartico
Olimpijski komite Slovenije je v sodelovanju z Združenjem gorskih
centrov Slovenije pripravil program smučanja z Olimpijsko kartico,
pri katerem lahko v izbranem terminu koristite 50-odstotni popust
pri nakupu vozovnic. V terminu od 1. decembra 2009 do 25. aprila
2010 pa 10-odstotni popust pri nakupu vozovnic. Imetniki kartic
bodo deležni še številnih drugih ugodnosti, med drugim v sodelo-
vanju s Skipas travel, d. o. o., tudi ugodnejše smuke v Avstriji in
Italiji. Z izbranimi šolami smučanja pa se bodo lahko pod poseb-
nimi pogoji koristile različne storitve. Vse informacije o programu
smučanja z Olimpijsko kartico so zbrane v posebni zgibanki, ki jo
lahko dobite v vseh trgovinah Intersporta. Informacije bodo objav-
ljene tudi na spletni strani www.olympic.si.

Tudi politiki se sproščajo na Pokljuki; v ozadju stoji Športni
center Pokljuka. / Foto: Tina Dokl

Biatlonci na vadišču ŠC Pokljuka / Foto: Tina Dokl

Kava po smučanju z Glasom / Foto: Tina Dokl

Gremo na Pokljuko ...
Sobota je, dan pred devet-

indvajsetim novembrom in
ura kaže nekaj minut pred sed-
mo. Odličen dan, da prekinem
aktiven počitek in se lotim tre-
ninga za novo, prihajajočo ko-
lesarsko sezono. Bazični tre-
ning, ustvariti moram bazo. O
Pokljuki sem zadnje čase veli-
ko razmišljal, zato sem kliknil
na internet, da bi videl, kakšno
vreme je tam zgoraj in koliko
snega je na razpolago, saj sem
razmišljal o teku na smučeh.
Preverjeno mi je dokaj všeč.
Skoraj sem se že odločil za pot
na Pokljuko, ko mi je povsem
slučajno tipka enter omogočila
pot v moj dnevnik. Kaj sem na-
pisal vanj lani za 29. novem-
ber, bivši dan republike?

Vedel sem, da bo prišel tudi
ta dan. Dan, ko bom moral
začeti priprave na novo kole-
sarsko sezono. In kako sem
ugotovil, da je prišel ta dan?
Stopil sem na tehtnico in ... spet
devetka spredaj ... pa tudi do de-
vetke za prvo devetko ne manj-
ka veliko. Ampak, še sta samo
dve številki, tako da ni veliko
drugače kot lansko leto ob ta-
kem koledarju. Kolesar na teka-
ških smučeh je veliko bolj sme-
šen kot smučar tekač na kolesu.
Priznam. Če je pa še tako smo-
tan, kot sem sam, je to dodatna
groza. Ni mi jasno, čemu tako
dolge palice. In tako tanke pali-
ce. Za mojih 188 cm potrebu-
jem skoraj fižolovki, ... Da o
smučeh ne govorim. Kdo si jih
je izmislil v tej širini oz. ožini?

Neki zelo varčen Skandinavec,
bi si mislili. Ampak, za trening
vse. Tudi to, da se odpeljem na
Pokljuko v snežnem metežu z
zelo slabimi zimskimi pnevma-
tikami. Gume z nizkim profi-
lom? Ravno s tako nizkim kot
njihov lastnik? Tečem na smuč-
kah, torej se gibam. Vdihujem
svež zrak in krepim mišice.
Ustvarjam bazo. Bazične pri-
prave so se začele. Napredoval
bom. Drsalna tehnika mi gre
bolje od klasične. Lepo je teči.
Ne vdira mi se. Lepe tekačice
me prehitevajo. Imajo lepše rit-
ke od kolesark. Čudovito se po-
čutim. Pokljuka je zimska
pravljica. Tri ure bom tekel. Ne,
štiri. Po treningu bom jedel
sportmislije. Prišel bom tudi ju-
tri in še pojutrišnjem. Potem
naredim dan in pol premora.

Tako piše Pustovrh o tem. Še te-
čem. Pulz je idealen. Kako lepe
smuči imam. Dres se mi fanta-
stično prilega. Pravzaprav bi
moral biti smučar tekač. Tečem
na smučkah. Ne tečem. Ho-
dim. Še hoditi ne zmorem. To
je najbolj zajeban šport na sve-
tu. To ni rekreacija, to je tlaka.
Ali ni bilo na Pokljuki včasih
nacistično koncentracijsko ta-
borišče? Tok zajebanih klancev
ni niti na Aljaski. Zebe me kot
psa. Coklo imam. Žulj imam.
In niti bufeta ni deset kilome-
trov radiusa. Prekleta kapa mi
leze čez oči. Premišljujem, če
bom še kdaj tekel na smučeh.
Slišal sem za Spining in
R.P.M., mogoče je to primer-
nejše za ustvarjanje baze. Ali
naj vseeno počakam na 15. ma-
rec? Topleje bo. Ne, če sem rekel
Štart, potem je treba štartati ... 

Ležim v banji in razmišljam
o lastni možganski kapaciteti.
Kri teče iz dveh žuljev. Kopam
se v lastni krvi. Bo kdo pomis-
lil, da sem si rezal žile? Ne mo-
rem našamponirati las, tako
me bolita roki. Kako bom vstal
iz banje? Kdo mi je sploh pred-
lagal banjo? Kako bom oblekel
pižamo? Najbolje bo, da se
utopim. V lastni krvi se bom
utopil. Odprem zamašek. Od-
tok je zabasan. Voda ne teče iz
banje. Odtok je poln las. Poza-
bil sem, da se je pred mano v
banji kopal pes. Utrujen sem
kot pes. Ali spim? Kako naj
zaspim, če imam še vedno 110
pulza? Če se žena še enkrat

obrne proti meni, jo bom
žvajznu čez žnable. Vsak njen
dotik je, kot bi mi šraufnciger
spodletel v lastni dlani. Spim.
Končno. Sanjam belo blato s
Pokljuke. Vsepovsod je. Belo
blato se spreminja v živi pesek.
Utapljam se. Na Pokljuki je še
vedno nemško koncentracijsko
taborišče. Nacizma še nismo
zatrli. Gledam lasten pogreb.
Čisto poceni krsto so mi kupili.
Seveda, da jim bo ostal denar
za v Tuš! Čudno, da me niso v
krematorij!? 

Jutro.
Kdo mi je nasul betona v čev-

lje?
Zaradi napisanega in pre-

branega sem se odločil vrniti se
v posteljo in začetek bazičnega
treninga prestaviti na kak drug
dan.

Bazični trening
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Matjaž Gregorič

Kranj - V petek se je z zasliša-
njem socialnih delavk s
kranjskega centra za socialno
delo in izvedenke psihiatrič-
ne stroke ter zaključnimi go-
vori končalo sojenje 54-letni
Zdenki Volčič Vinšek, ki jo je
obtožba bremenila, da je
maja letos s steklenicami in
drugimi neugotovljenimi
predmeti skušala ubiti svoje-
ga moža Silvestra Vinška.

Sodni senat pod vodstvom
sodnice Andrijane Ahačič je
obtoženko obsodil na štirilet-
no zaporno kazen in ji zara-
di ponovitvene nevarnosti
podaljšal pripor do pravno-
močnosti sodbe. Sodišče je
pri odmeri kazni, kjer je si-
cer upoštevalo, da je Volčič
Vinškova dejanje storila v
stanju bistveno zmanjšane
prištevnosti, v celoti sledilo
tožilki Poloni Košnjek, ki se
je v zaključnem govoru med
drugim oprla na izjave prič
in druga dejstva, iz katerih
naj bi bil razviden tudi mo-
rilski naklep. Tako naj bi eni
od prič na pokopališču pove-
dala, da išče grob za svojega
moža, bremenilo pa jo je
tudi to, da je ranjenega
moža, ki je bil v času posku-
sa umora prav tako kot ona v
alkoholiziranem stanju, vsaj
22 ur pustila brez pomoči.

Nasprotno je bil zagovor-
nik Marko Klofutar v za-
ključnem govoru prepričan,
da bi Volčič Vinškovi lahko
očitali kvečjemu povzročitev
hude telesne poškodbe, ni-
kakor pa ne naklepnega po-
skusa uboja. Zagovornik je
menil, da bi morale pristoj-
ne ustanove, predvsem Cen-
ter za socialno delo, razdru-
žiti zakon, v katerem so bili
prepir, alkohol in fizično na-
silje stalnica, prav tako pa
poskrbeti za prisilno zdrav-
ljenje. K dejanju je s svojim
pitjem in nasilnim vede-
njem nedvomno pripomo-
gel tudi oškodovanec, je me-
nil Klofutar. Hkrati se je
vprašal, zakaj policija ni
ukrepala že nekaj mesecev
pred usodno nočjo, ko je Sil-
vester Vinšek z železno pali-
co udaril ženo. 

Da so bile razmere v zako-
nu zelo težavne, je kot priča
povedala tudi Majda Sršen,
ki je v okviru strokovnih sku-
pin na Centru za socialno
delo Kranj obravnavala za-
konca in jima tudi skušala
razložiti, kaj zanju pomeni
napovedana deložacija iz sta-
novanja na Planini. Na vpra-
šanje zagovornika, kdo od
zakoncev je bil nasilen, je
odgovorila, da sta bila glasna
oba, sodeč po govoricah, ki
so jih potrdila tudi policijska

poročila, pa naj bi Vinšek
Volčičeva večkrat tepla
moža. Obtoženko je kot ose-
bo, ki ima zaradi uživanja al-
kohola, morda pa tudi zaradi
prometne nesreče leta 1976
in udarca v glavo v ranem
otroštvu motnje v zaznava-
nju posledic svojih dejanj in
togost mišljenja, opisala sod-
na izvedenka psihiatrične
stroke Martina Tomori, ki je

izdelala izvedensko mnenje,
kot zdravnica pa bi priporo-
čala zdravljenje odvisnosti
od alkohola.

Obsojena Zdenka Volčič
Vinšek, ki ji bodo od odmer-
jene zaporni kazni štirih let
odšteli čas, prebit v priporu,
je sodbo sprejela mirno,
med obrazložitvijo pa je z
vzklikoma "to pa ni res" dva-
krat prekinila sodnico.

Štiri leta za poskus uboja moža
Sodni senat je v celoti sledil navedbam tožilke in Zdenki Volčič Vinšek tudi podaljšal pripor do
pravnomočnosti sodbe.

Matjaž Gregorič

Ljubljana - Policija je v zad-
njih tednih prejela večje števi-
lo prijav kaznivih dejanj, po-
vezanih z zlorabami elektron-
skega bančništva. Zlorabe so
se pojavile na območju vse
države, zato policisti opozar-
jajo in svetujejo uporabni-
kom tovrstnih storitev, naj
bodo previdni. Neznanci se v
večini primerov izdajajo za
podjetja, kot so Lesprom,

Dia-group, Contici-travel in
podobno, po elektronski poš-
ti pa pošiljajo ponudbe za laž-
no poslovno sodelovanje na-
ključnim osebam. Vsem, ki
se javijo in izrazijo interes za
sodelovanje, v podpis pošljejo
pogodbe, iz katerih je razvid-
no, da bodo na svoje transak-
cijske račune prejeli denar, ki
ga morajo nato poslati na
drug račun, večinoma prek
plačilnega sistema Western
Union in Moneygram.

Za to opravilo jim je obljub-
ljeno plačilo, ki je lahko izra-
ženo v odstotkih od posamez-
ne transakcije ali kot meseč-
no plačilo. Računi, kamor se
prenaša tako pridobljen de-
nar, so večinoma v Ukrajini
in Rusiji, kjer se sledi za od-
kritje storilcev izgubljajo. Po-
licisti opozarjajo, da denarna
sredstva, ki jih ljudje prejme-
jo na transakcijske račune, iz-
virajo iz kaznivih dejanj, zato
pozivajo, naj se na takšne po-

nudbe ne odzovejo. V naspro-
tnem primeru jih namreč
lahko doleti kazenska odgo-
vornost zaradi omogočanja
izvršitve kaznivega dejanja
velike tatvine in napada na in-
formacijski sistem. Policija
bo ukrepala zoper vse, ki bi v
Sloveniji na takšen način pre-
jeli denar, in jih kazensko
ovadila. Policija na svoji splet-
ni strani podaja nekaj nasve-
tov za uporabnike elektron-
skih bančnih storitev. 

Ponujajo lažno sodelovanje
Policija opozarja pred zlorabami elektronskega bančništva.

Kranj

Pogrešajo Joška Rudolfa

V sredo okrog osme ure zjutraj je od doma neznano kam
odšel 58-letni Kranjčan Joško Rudolf, doma s Kuratove ulice
4 na Kokrici. Po podatkih kranjskega operativno komu-
nikacijskega centra je pogrešani visok 174 centimetrov,
močne postave in kratkih skoraj obritih las s temensko
plešo. Oblečen je v svetlo rdečo jakno iz blaga, temno
modre džins hlače in majico z dolgimi rokavi sivo modre
barve, obut v nizke črne usnjene čevlje. Pri sebi je imel črno
platneno torbico za dokumente. Policisti prosijo vse, naj
morebitne podatke o pogrešani osebi sporočijo na telefon-
sko številko 113 ali na najbližjo policijsko postajo. M. G.

Po končanem sojenju so obsojeno Zdenko Volčič Vinšek
ponovno odpeljali v pripor. / Foto: Tina Dokl 

Kranj

Kriminalisti spet zasegli heroin

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije kranjske policij-
ske uprave so v petek v Kranju prijeli 49-letnega osumljenca
iz Tržiča, pri katerem so našli 24 paketkov oziroma skupno
10 gramov prepovedane droge heroin, namenjene prodaji.
Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ne-
upravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi droga-
mi, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavi-
nami za izdelavo prepovedanih drog so osumljenca pridrža-
li in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodni-
ku, ki je zanj odredil pripor. 

Ljubelj, Kranj

Zaželela sta si kajenja

Neznanec je v nedeljo okoli 22. ure vlomil v prodajalno in iz
nje odnesel še neugotovljeno količino cigaret in drugih iz-
delkov. Koliko je bil vreden nakradeni plen, bo ugotovljeno
po opravljeni inventuri. Drugi ljubitelj kajenja je v noči z ne-
delje na ponedeljek vlomil v gostinski lokal na Ulici Lojzeta
Hrovata v Kranju ter iz njega odvzel za okoli 150 evrov goto-
vine ter še neugotovljeno količino cigaret. Tudi tu bodo mo-
rali najprej narediti popis, da bodo lahko ugotovili, koliko in 
kaj manjka. 

Kranj

Odnesel denar in računalnike

Neznani nepridiprav je v noči na nedeljo vlomil v poslovne
prostore na Cesti Staneta Žagarja, onesposobil alarmno na-
pravo in si prilastil okoli 750 evrov gotovine, tri računalnike
in nekaj računalniške opreme. Policisti o primerih zbirajo
obvestila, zoper neznane storilce bodo podali kazenske
ovadbe na pristojno državno tožilstvo. 

Kranj

Noč je vzela Volkswagna

Noč iz srede na četrtek je vzela Volkswagnovega Golfa, let-
nik 2008, bele barve, na katerem sta bili tablici z registrsko
številko KR ZJ-400. Avtomobil je bil na parkirnem prostoru
pred stanovanjskim blokom, policisti pa bodo na Okrožno
državno tožilstvo v Kranju poslali kazensko ovadbo za ne-
znanega avtomobilskega tatu. 

Naklo

Gorivo je še vedno vabljivo 

Neznani storilec je v noči na četrtek iz parkiranega delovne-
ga stroja na gradbišču iztočil 200 litrov goriva, s čimer je
bilo povzročene za 230 evrov materialne škode. Policisti
bodo neznanca naznanili tožilstvu.

Kranj

Izposodil si je tablico

Nekdo je v sredo med popoldnevom in večerom na parkir-
nem prostoru na Savski Loki v Kranju odvzel zadnjo registr-
sko tablico z oznako KR 17-56A, ki je sicer pripadala rdeče-
mu Renaultu 19. Policisti še ne vedo, kdo in zakaj je potre-
boval tablico. 

Šenčur 

Šel bo na počitnice

Neznanec je prejšnji teden sredi belega dne z dvorišča sta-
novanjske hiše v Šenčurju odpeljal počitniško prikolico
znamke Adria 310 letnik 1987 z registrsko številko LJ 98-2ZT
in številko šasije VY14154D0J0000236. Policisti še iščejo ta-
tinskega ljubitelja kampiranja. M. G.

Popravek

V petkovi številki Gorenjskega glasa je bilo v poročilu s
sojenja domnevnima napadalcema na kranjsko policij-
sko postajo napačno napisano, da je med mimoidočimi,
ki so opazovali policijsko delo, kriminalistovo pozornost
zaradi drugačnega vzorca pritegnil Stanko Radojević.
Pravilno je, da je pozornost kriminalista pritegnil drugi
obtoženec Dejan Savić. Za napako se vsem prizadetim
opravičujemo.



www.gorenjskiglas.si

Mara Jelovšek, upokojena
prosvetna
delavka

Nekdanji novinar Mirko
Kunšič dela naprej, a bolj
svobodno.

Milan in Rozi
Kosec iz Mengša
si z rezbarjenjem
lesenih jaslic 
zapolnita ves
prosti čas.

V domovih za starejše
svetujejo: obiskujte svojce
le, če ste zdravi.
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Aktualno

Suzana P. Kovačič

Domu upo-
k o j e n c e v
Kranj med
stanovalci do
tega tedna ni

bilo primera okužbe z viru-
som nove gripe. Kot je po-
udarila direktorica doma
Zvonka Hočevar Šajatovič,
je najpomembnejša preven-
tiva. "Stanovalci imajo na
voljo hrano, bogato z vitami-
ni, redno prezračujemo
prostore, na veliko mestih
so postavljena razkužila, na
najbolj prehodnih mestih
smo postavili avtomatske
razkuževalnike. V toalet-
nem prostoru za invalide
smo namestili drsna vrata
na senzor. Za zaposlene
smo imeli izobraževanje v
zvezi s pandemsko gripo in

še najbolj me skrbi, da bi za-
čelo zbolevati osebje in da
zaradi tega ne bi mogli sta-
novalcem nuditi popolne
oskrbe," je opozorila direk-
torica. V kranjskem domu
upokojencev so že sprejeli
ukrepe za primer pandemi-
je. Prvi ukrep bi bil omeje-
vanje obiskov, drugi izolaci-
ja bolnikov. "Imamo veliko
srečo, ker je kar 120 stano-
valcev v enoposteljnih so-
bah, le 45 sob je dvopostelj-
nih," je poudarila sogovor-
nica in dodala: "Skrajni
ukrep bi bila začasna prepo-
ved obiskov. Največja težava
so namreč ravno obiski, ki
prinesejo v dom različne vi-
ruse. Ob tej priložnosti na-
govarjam svojce, prijatelje
in znance naših stanovalcev,
naj na obisk ne prihajajo, če
niso povsem zdravi."

Proti običajni sezonski gri-
pi se je cepila večina stano-
valcev kranjskega doma, od
210 kar 190, cepili so se lah-
ko kar v ambulanti doma.
Zanimanja za cepljenje pro-
ti pandemski gripi pa je zelo
malo, tudi med zaposleni-
mi. Problem je tudi v tem,
ker stanovalcev proti pan-
demski gripi ne morejo ce-
piti v domu, je opozorila so-
govornica: "Lahko bi naroči-
li izvajalce iz cepilnih cen-
trov, a samo v primeru, če bi
se za cepljenje odločilo naj-
manj petdeset stanovalcev,
kar je še dodaten zaviralni
dejavnik, saj je ljudi že tako
težko prepričati, naj se cepi-
jo dvakrat v tako kratkem
času. Poleg tega invalidni
stanovalci ne morejo priti
do cepilnega centra, saj do
prevoza za ne nujne prime-

re z rešilnim avtom niso
upravičeni."
Direktorica Veronika Bre-
gant iz Doma upokojencev
dr. Franceta Bergelja Jeseni-
ce je povedala: "Nimamo
primera obolelosti za novo
gripo. Omejili smo obiske,
priporočamo, da k posa-
meznemu stanovalcu ne
prihaja več oseb. Obiskoval-
cem, ki niso povsem zdravi
ali pa je bolan kdo iz njiho-
ve neposredne okolice, 
obisk ni dovoljen. Zaposle-
nim smo zagotovili plačilo

cepljenja, za stanovalce pa
organiziramo prevoz za po-
trebe cepljenja." Tudi v
Domu Petra Uzarja Tržič do
tega tedna še niso imeli
okužbe z novo gripo, je spo-
ročila direktorica doma Re-
nata Prosen ter dodala: "Iz-
vajamo vse priporočene pre-
ventivne ukrepe. Omejitve
obiskov trenutno ni, obisko-
valci pa naj ne prihajajo na
obisk, če so prehlajeni ali če
je prehlajen kdo iz njihove
okolice. Kljub pozivom
doma, naj se stanovalci in

zaposleni cepijo proti novi
gripi, zanimanja za ceplje-
nje ni." Tudi v Centru za
slepe in slabovidne Škofja
Loka do konca prejšnjega
tedna niso imeli primera
okužbe z novo gripo, je spo-
ročila direktorica Silva Koš-
njek: "Stanovalci in zaposle-
ni so se cepili proti sezonski
gripi, za cepljenje proti pan-
demski gripi pa se je doslej
odločilo le nekaj zaposlenih
in samo en stanovalec. 
Obiski za obiskovalce z obo-
lenji dihal so prepovedani."

Ne prinašajte 
bolezni skozi
vrata
Preverili smo, kako je z okužbami z novo gripo v nekaterih
gorenjskih domovih za starejše občane. Ponekod je vodstvo
zaposlenim omogočilo brezplačno cepljenje, povsod pa velja:
obiskujte svojce v domovih samo, če ste povsem zdravi! 

V

Jože Košnjek

a nedavnih
Brezjanskih
pogovorih na
Brezjah je
dr. Jože Ra-

movš, predstojnik Inštituta
Anton Trstenjaka za geron-
tologijo in medgeneracijsko
sožitje, predaval o proble-
mih staranja. Zaradi značaja
srečanja je del svojega raz-
mišljanja namenil staranju
duhovnikov (ti imajo po nje-
govem mnenju v primerjavi
z drugimi starejšimi pred-
nost zaradi samskosti, orga-
nizirane skrbi za starejše
duhovnike in svoje duhovne
usmerjenosti), večina njego-
vih razmišljanj pa zadeva
vse starejše in ljudi, ki jih to
življenjsko obdobje še čaka. 
Starost ali tretje življenjsko
obdobje je enako smiselno
življenjsko obdobje, kot so
mladost in srednja leta, je pa
drugačno od njih in ima po-
sebne možnosti in naloge,
je povedal Jože Ramovš.

"Modri ljudje so se od ne-
kdaj skrbno pripravljali na
starost in smrt, danes pa je
kakovostno staranje zaradi
družbenega sprenevedanja
in prezira starosti ter sta-
rostne onemoglosti še bolj
zahtevno. Zato moramo
upoštevati pravilo, da se ka-
kovostno staranje ne dogaja

spontano, ampak mora člo-
vek sam zanj zavestno skr-
beti vse življenje, še posebej
po petdesetem letu. Prav
tako pa mora tudi skupnost
poskrbeti za osnovne mož-
nosti kakovostnega staranja
ljudi," meni dr. Ramovš. V
skupnosti pa te skrbi pogo-
sto ni (ali je ni dovolj), ker je

ujeta v past individualizma. 
Druga past pa je prepriča-
nje, da je človek bolj svobo-
den, če je manj odvisen od
drugih. "To je narobe, saj
sta danes kakovostno stara-
nje in kakovostna starost ne-
ločljivo povezani z razvija-
njem in krepitvijo solidar-
nosti med generacijami.
Število in delež starejših v
družbi se hitro večata. Čez
25 let bo ljudi, starejših od
85 let, štirikrat več kot da-
nes. Ker želi večina starejših
dočakati konec življenja v
domačem okolju, mora
družba razviti in vpeljati raz-
novrstne programe za po-
moč onemoglim starim lju-
dem, saj po družinah vedno
težje skrbijo zanje. Potrebna
sta torej nov pogled na stara-
nje in starost ter pravična
porazdelitev skrbi za kako-
vostno staranje med člove-
kovo lastno odgovornost,
med njegove domače, med
občino oziroma državo in
med javne ustanove," je po-
vedal Jože Ramovš. 

Staranje naj ne bo
presenečenje
Za svoje staranje morajo poskrbeti tako ljudje sami kot držba, v kateri živijo.

N

Dr. Jože Ramovš

Suzana P. Kovačič

orenjska sek-
cija Društva
upokojencev
Ministrstva za
obrambo (DU

MORS) in Območno zdru-
ženje veteranov vojne za
Slovenijo Kranj sta dobila
prostore za delovanje v Vo-
jašnici Kranj, slovesno od-
prtje je bilo prejšnjo sredo.
"Zahvaljujemo se vodstvu
vojašnice, ki je pokazalo ra-
zumevanje za našo dejav-
nost, zahvala gre tudi posa-
meznikom, ki so s svojim
prostovoljnim delom pripo-
mogli, da smo dobili lep
prenovljen prostor za pisar-
niško, administrativno delo
in za prostočasne aktivno-
sti," je povedala Vika Ma-
rolt, predsednica Gorenjske
sekcije DU MORS. Gre za
eno od enajstih sekcij DU
MORS, trenutno imajo na
Gorenjskem 83 članov,
medse vabijo tudi nove čla-
ne. "Organiziramo izlete,
imamo mesečna medgene-
racijska srečanja, vključuje-
mo se v aktualno problema-
tiko upokojencev, prirejamo
številne ustvarjalne delavni-
ce. Sekcija starih gamsov pa
osvaja naše vršace," je pov-

zela Maroltova. Tretjega de-
cembra bodo imeli člani
Sekcij DU MORS tradicio-
nalno prednovoletno sreča-
nje v Poljčah, kjer bo pote-
kala tudi programsko volil-
na konferenca.

Delo nadaljujejo 
v novih prostorih

G

Od leve: Anton Rešek,
predsednik Območnega
združenja veteranov
vojne za Slovenijo
Kranj in podpredsednik
DU MORS Sekcija 
Gorenjska, Baldomir
Bizjak, eden starejših
članov Sekcije po 
letih in po stažu, ter
Vika Marolt

Direktorica Doma upokojencev Kranj mag. Zvonka Hočevar Šajatovič je
pokazala prostore domske ambulante. Ob njej sta zdravstvena tehnika
Mateja Jagodic in Matjaž Mausar. / Foto: Tina Dokl
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Upokojenci

Danica Zavrl Žlebir

epremičnin-
ski sklad je
lastnik 149
oskrbovanih
stanovanj po

Sloveniji, 30 jih je pravkar dal
v uporabo v Kranju na Planini
66A. Včeraj so najemnike po-
vabili na pogovor in ogled
predstavniki nepremičninske-
ga sklada in Doma upokojen-
cev Kranj, slednji jim bo lahko
ob njihovem siceršnjem sa-
mostojnem bivanju ponudil
različne storitve, od zdravstve-
ne nege do različnih vrst oskr-
be, pa tudi pomoč pri ohranja-
nju družabnih stikov. Kot je
povedal direktor nepremičnin-
skega sklada Florijan Bulovec,
so v oskrbovana stanovanja v
Kranju vložili okoli 2,5 milijo-
na evrov. V dvonadstropnem
bloku s površino 1346 kvadrat-
nih metrov je 30 stanovanj, od

tega je 22 že oddanih. Povpre-
čna starost stanovalcev je ne-
kaj več kot 75 let, od njih je 17
žensk in 11 moških, za najem
se je odločilo šest zakonskih
parov. Najemnina za 37 kva-
dratnih metrov veliko stanova-
nje bo znašala okoli 260 ev-
rov, za večje, približno 52 kva-
dratnih metrov veliko, pa oko-
li 360 evrov. Najemniki bodo
plačali tudi siceršnje stroške,
med drugim tudi stroške za
celodnevno telefonsko nujno
pomoč (klic v sili). V vsakem
stanovanju, ki so sicer prilago-
jena starejšim stanovalcem,
tudi gibalno oviranim, je na-
mreč tudi klicna naprava za
klic v sili. Klicni center, ki ga
bodo v prihodnje za vso Slove-
nijo vzpostavili v Celju (trenut-
no sodijo pod ljubljanski klic-
ni center), bo imel vse potreb-
ne podatke o zdravstvenem
stanju stanovalcev in vse po-
membne telefonske številke,

tako da bo v primeru, ko bo
klicatelj pritisnil rdeči gumb,
poskrbel za potrebno pomoč.
Klic v sili je vključen v obvezno
oskrbo, z Domom upokojen-
cev Kranj pa bodo stanovalci
lahko sklenili pogodbo za dru-
ge storitve, denimo dnevno
prinašanje obrokov hrane, go-
spodinjsko pomoč, osebno hi-
gieno, pozneje tudi zdravstve-
no oskrbo, kar jim bodo prav
tako zaračunavali, je pojasnila
direktorica doma Zvonka Ho-
čevar Šajatovič.
Oskrbovana stanovanja so ob-
lika, ki se med starejšimi vse
bolj uveljavlja, saj ljudem omo-
gočajo večjo individualnost in
zasebnost kot življenje v insti-
tuciji, hkrati pa se zaradi mož-
nosti socialne in druge oskrbe
v njih počutijo varne. Majda
Mencinger iz Kranja pravi, da
se je za najem oskrbovanega
stanovanja odločila v hipu.
"Življenje bom začela povsem

na novo," pravi Mencingerje-
va, ki je doslej živela v najemni-
škem stanovanju, odkar sta se
sinova osamosvojila, pa želi za-
živeti drugače. "Nočem biti od-
visna od otrok, hkrati pa želim,
da sta glede mene brez skrbi.
Oskrbovano stanovanje daje
psihološki občutek, da si lahko
samostojen do konca življe-
nja." Nikola Stojanov, ki je v
preteklosti z družino stanoval
na Golniku, se pozneje z ženo
preselil v garsonjero v Kranju,
po njeni smrti pa stanovanje
prodal, si prav tako želi živeti
samostojno. "Trenutno prebi-
vam pri hčerini družini v Ce-
lju. Želim ostati neodvisen,
zato sem v Kranju najel oskr-
bovano stanovanje, garsonje-
ro. Družina me pri tem podpi-
ra," je povedal Stojanov, ki bo
za najem plačeval okoli 260
evrov, vsi s stanovanjem pove-
zani stroški pa bodo nanesli
okoli 500 evrov mesečno.

N

Samostojni v oskrbovanih
stanovanjih
Prva oskrbovana stanovanja v Kranju so že vseljiva, Nepremičninski sklad 
zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje jih je včeraj predstavil 
prihodnjim najemnikom.

Prihodnji stanovalci oskrbovanih stanovanj so v Domu
upokojencev Kranj prisluhnili, kakšne storitve jim lahko 
ponudijo pri njihovem sicer samostojnem življenju.
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V bloku na Planini 66A je 30 stanovanj, od tega je 22 že
oddanih. 
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Pokojnine

Cveto Zaplotnik

inistrstvo
za delo,
d r u ž i n o
in social-
ne zadeve

je predstavilo izhodišča za
modernizacijo veljavnega si-
stema pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja in za
vzpostavitev novega sistema.
Modernizirani sistem, ki naj
bi ga uveljavili 1. januarja
2011, naj bi veljal za zavaro-
vance, rojene do leta 1960

oz. za vse, ki bodo na dan 1.
januar 2015 stari 55 let ali več.
Nov pokojninski sistem naj
bi vzpostavili 1. januarja
2015, vanj pa naj bi vključili
vse zavarovance, rojene leta
1960 ali kasneje oz. vse, ki
bodo 1. januarja 2015 stari
manj kot 55 let. Vzporednost
obeh pokojninskih sistemov,
to je moderniziranega in no-
vega, naj bi se predvidoma
končala leta 2025, ko naj bi v
celoti in dokončno vzpostavi-
li nov pokojninski sistem.
Tokrat poglejmo podrobneje
izhodišča za modernizacijo
sedanjega sistema, ki bo po
predvidevanjih ministrstva
vplivala na upokojevanje že
čez dobro leto. Modernizacija
vključuje spremembe tako
pri obveznem pokojninskem
in invalidskem zavarovanju
kot tudi pri obveznem in
prostovoljnem dodatnem po-
kojninskem zavarovanju. 

Postopen prehod 
do polne starosti

Pri obveznem zavarovanju
naj bi polno starost za moške
in ženske postopno dvignili
na 65 let, minimalno starost
za upokojitev pa na 60 let.
Za ženske naj bi se v začetku
polna starost zviševala hitre-
je kot za moške, uvajati naj
bi jo začeli v letu 2011, posto-

pen prehod pa zaključili leta
2020. Vse upokojitve pred
polno starostjo bi se štele za
predčasno upokojitev in bi
prinašale odbitke, upokojitve
po dopolnjeni polni starosti
pa pribitke. Možnost zniža-
nja polne starosti zaradi dela
pred 18 letom naj bi drugače
od veljavne ureditve določili
enako za oba spola. Po za-
ključku prehodnega obdobja
bo možna upokojitev z mini-
malno petnajstimi leti zava-
rovalne dobe pri 65 letih sta-
rosti in predčasna upokojitev

za ženske z najmanj 38 leti
oz. za moške z najmanj 40
leti pokojninske dobe in mi-
nimalno starostjo 60 let.

Manj privlačno 
upokojevanje pred
polno starostjo

V okviru modernizacije po-
kojninskega sistema naj bi z
bonusi spodbujali daljše
ostajanje v zaposlitvi in z
malusi zavirali predčasno
upokojevanje. Vsem, ki bi se
upokojili pred dopolnitvijo
polne starosti, bi se starostna
pokojnina za vsak mesec
znižala za 0,3 odstotka, na
leto za 3,6 odstotka oz. naj-
več za 18 odstotkov (v prime-
ru upokojitve pet let pred do-
polnitvijo polne starosti).
Vsem, ki bi ostali v zavarova-
nju tudi po dopolnitvi polne
starosti, bi se starostna po-
kojnina za vsak mesec pove-
čala za 0,3 odstotka, pri tem
pa navzgor ne bi bilo omejit-
ve. Upokojevanje pri višji
starosti naj bi spodbujali tudi
z drugačnim vrednotenjem
pokojninske dobe, daljše od
38 let (za ženske) oz. 40 let
(za moške). Vsako leto daljše
pokojninske dobe naj bi upo-
kojencem prineslo namesto
za 1,5 odstotka za dva odstot-
ka višjo pokojnino. Spre-
membo sistema bonusov in

malusov naj bi uvedli po-
stopno, skladno s postopnim
zviševanjem polne in mini-
malne starosti. Odpravili naj
bi tudi časovne bonuse za vo-
jaščino, študijska leta in za
otroke ali jih v primeru ohra-
nitve vsaj časovno omejili.

Prožnejša delna 
upokojitev

Sedanja ureditev omogoča
delno upokojitev le zaposle-
nim s sklenjenim delovnim
razmerjem, pri tem pa si de-
lovnega časa ne morejo sami

izbirati, ampak morajo ostati
v delovnem razmerju za naj-
manj štiri ure dnevno. S
spremembami pokojninske-
ga sistema naj bi zagotovili
prožnejše delno upokojeva-
nje, a ne samo zaposlenim s
sklenjenim delovnim raz-
merjem, ampak tudi kme-
tom, samozaposlenim in
drugim skupinam zavaro-
vancev. Delavcu naj bi omo-
gočili, da bi tudi po upokojit-
vi ostal v delovnem razmerju
s skrajšanim delovnim ča-
som ali da bi po določenem
obdobju uživanja pokojnine
znova sklenil delovno raz-
merje s polnim delovnim ča-
som oz. začel opravljati sa-
mostojno dejavnost ...

Daljše obračunsko 
obdobje za odmero 
pokojnine

Po sedanjem zakonu o po-
kojninskem in invalidskem
zavarovanju se za odmero
pokojnine upoštevajo dohod-
ki (plačani prispevki) v naj-
ugodnejših zaporednih
osemnajstih letih zavarova-
nja po letu 1970. V primerja-
vi z drugimi evropskimi dr-
žavami je to najkrajše obdo-
bje, nikjer se za obračun ne
upošteva krajše obdobje od
25 let. V Sloveniji naj bi z
modernizacijo pokojninske-

ga sistema to obdobje poda-
ljšali na 35 let. S tem naj bi
zagotovili pravičnejši način
odmere pokojnine in prepre-
čili, da bi že morebitna
vmesna prekinitev zaposlitve
lahko usodno vplivala na vi-
šino pokojnine.

Vsako delo šteje

Sistem pokojninskega zava-
rovanja temelji na delu in
vplačanih prispevkih, ven-
dar se po veljavnem sistemu
prispevki plačujejo le od ne-
katerih vrst dela, ne pa od
vseh, zaradi nizke obreme-
nitve s prispevki za socialno
varnost je v zadnjem času
zelo razširjeno zlasti oprav-
ljanje dela na podlagi po-
godb. Modernizacija pokoj-
ninskega sistema predvide-
va, da naj bi za plačilo pri-
spevkov v pokojninsko bla-
gajno štelo vsako delo. To
pomeni, da naj bi plačevali
prispevke tudi od dohodkov
za delo na podlagi pogodbe
o delu ali avtorske pogodbe,
za študentsko delo ... Ker so
pokojnine navzgor omejene
(z najvišjo pokojninsko
osnovo), naj bi proučili mož-
nost, da bi navzgor omejili
tudi letno plačilo prispevkov
v pokojninsko blagajno.

Švicarska formula
usklajevanja pokojnin

Po sedanji pokojninski zako-
nodaji se pokojnine usklaju-
jejo z rastjo bruto plač. Med-
tem ko v preteklosti ni bilo
bistvenega odstopanja med
gibanjem povprečne bruto
in neto plače, je z uveljavitvi-
jo novega zakona o dohodni-
ni v letu 2005 nastal razko-
rak, ki vpliva tudi na doseže-
na razmerja med pokojnina-
mi in plačami. Da bi pravo-
časno preprečili povečanje
primanjkljaja v pokojninski
blagajni, ministrstvo predla-
ga valorizacijo pokojnin po t.
i. švicarski formuli, po kateri
bi upoštevali polovično pove-
čanje plač in polovično pove-
čanje cen življenjskih po-
trebščin (inflacije).

Izločitev socialnih
transferjev

Iz pokojninske blagajne naj
bi plačevali le starostno, inva-
lidsko, družinsko in vdovsko
pokojnino, izločili pa naj bi
čiste socialne transferje. Pra-
vico do dodatka za pomoč in
postrežbo naj bi prenesli v za-
kon o dolgotrajni oskrbi, dr-
žavno pokojnino in pravico
do varstvenega dodatka v za-
kon o socialnem varstvu, iz
pokojninskega sistema pa naj
bi prenesli tudi pravico do in-
validnine, odpravnine, oskrb-
nine in letnega dodatka.

Mala reforma 
velikih sprememb
Modernizacijo sedanjega pokojninskega sistema bi lahko v primerjavi z novim sistemom, ki naj 
bi ga vzpostavili leta 2015, imenovali tudi mala reforma velikih sprememb. Največja sprememba je
vsekakor zahtevana starost 65 let za moške in ženske ob upokojitvi s polno delovno dobo.

V okviru modernizacije pokojninskega sistema naj bi za delo na težkih
in zdravju škodljivih delovnih mestih vzpostavili poklicno pokojninsko
zavarovanje. I Foto: Tina Dokl

MMDržava Ženske Moški

Slovenija 56,3 58

Avstrija, Italija, Grčija, Poljska 60 65

Nemčija, Češka, Danska, Finska, 

Nizozemska, Španija, 65 65

Švedska, Malta, Portugalska, Irska 

Francija 60 60

Belgija, Švica 64 65

Madžarska, Slovaška 62 62

Norveška 67 67

Bolgarija, Estonija 60 63

Latvija 61,5 62

Litva 60 62,5

Romunija 58,3 63,3

Velika Britanija 65,8 65,8

Cveto Zaplotnik

V okviru predlagane moder-
nizacije pokojninskega si-
stema naj bi obvezno dodat-
no pokojninsko zavarovanje
preoblikovali v učinkovit si-
stem poklicnega pokojnin-
skega zavarovanja. Tovrstno
zavarovanje naj bi delavcem
na težkih in zdravju škodlji-
vih delovnih mestih, ki jih
po določeni starosti ni več
možno uspešno opravljati,
zagotavljalo pravico do pred-
časne upokojitve in do po-
klicne pokojnine, to bi pre-
jemali od predčasne upoko-
jitve do izpolnitve pogojev
za upokojitev v obveznem
pokojninskem zavarovanju.
Država bi na novo določila
seznam delovnih mest, za
katera bi delodajalci morali

plačevati prispevke za ob-
vezno dodatno pokojninsko
zavarovanje. To bi za delo-
dajalca pomenilo večje fi-
nančno breme, vendar bi ga
hkrati to spodbujalo k vlaga-
njem v izboljšavo delovnih
razmer. 
Edini pogoj za pridobitev
poklicne pokojnine bi bil ta,
da bi zavarovančeva pokoj-
ninska doba skupaj z doda-
no dobo, ki se določa v četr-
tini obdobja vključenosti v
pokojninsko shemo, zado-
ščala za pridobitev pravice
do starostne pokojnine v ob-
veznem zavarovanju. Po-
klicno pokojninsko shemo
naj bi izvajali v obliki vza-
jemnega pokojninskega
sklada, tega bi upravljala za-
varovalnica, ki bi tudi izpla-
čevala pokojnino.

Zahtevana starost ob upokojitvi s polno delovno
dobo

Cveto Zaplotnik

Slovenija ima od vseh držav
članic Evropske unije najniž-
jo zahtevano starost za upo-
kojitev s polno delovno
dobo, ta znaša za ženske
56,3 leta in za moške 58 let.

Najvišjo zahtevano starost
ima Norveška, tako moški
kot ženske morajo delati do
67 leta. V dvanajstih državah
Evropske unije pa je tako za
moške kot za ženske zahte-
vana starost ob upokojitvi s
polno delovno dobo 65 let.

V dvanajstih državah
delajo 65 let ali več

Poklicno pokojninsko 
zavarovanje

Cveto Zaplotnik

Spremembe se obetajo tudi
v prostovoljnem dodatnem
pokojninskem zavarovanju.
Uvedli naj bi krovni pokoj-
ninski sklad, ločili individu-
alno in kolektivno pokojnin-
sko zavarovanje ter z davčni-

mi in drugimi spodbudami
zagotovili večjo privlačnost
tovrstnega zavarovanja v pri-
merjavi z drugimi "finanč-
nimi produkti", znižali naj-
višje dovoljene stroške
upravljanja, poenotili nad-
zor in učinkoviteje ukrepali
v primeru kršitev. 

Konkurenčnost
dodatnega zavarovanja
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Pokojnine

Cveto Zaplotnik

Zvezi društev
upokojencev
S l o v e n i j e
(ZDUS) bodo
stališča do

modernizacije pokojninske-
ga sistema oblikovali na
podlagi razprav med upoko-
jenci, že iz dosedanjih raz-
prav pa je nesporno njihovo
stališče, da mora modernizi-
rani pokojninski sistem
ohraniti prvi, javni steber
obveznega zavarovanja kot
najpomembnejšega za soci-
alno varnost ljudi na stara
leta. "Nič nimamo proti kre-
pitvi drugega in tretjega ste-
bra, vendar pa pri tem ne
smemo osiromašiti prvega,"
pravi Anka Tominšek iz
ZDUS-a in dodaja: "Veliko
delavcev pri nas ni prosto-
voljno zavarovanih, in glede
na prejemke tudi ni pričako-
vati, da bi se v bližnji pri-
hodnosti lahko zavarovali.
Ali naj jih na stara leta pusti-
mo v revščini?" Pokojninski
sistem mora po mnenju
upokojencev še naprej ohra-
njati solidarnost, zavzemajo
pa se tudi za večji red pri
plačevanju prispevkov v po-
kojninsko blagajno, na po-
dročju sive ekonomije in
študentskega dela.

Švedski model ima 
varovalko

"V predlogu modernizacije
pokojninskega sistema se
zgledujemo po švedskem po-
kojninskem modelu, ki vse-
buje varovalko, da povprečne
pokojnine ne padejo pod 65
odstotkov povprečnih plač.
To bi za Slovenijo pomenilo,
da bi se zaustavilo padanje
pokojnin skoraj za dva od-
stotka letno v primerjavi s
plačami," pravi Janez Šolar,
predsednik Pokrajinske zve-
ze društev upokojencev Go-
renjske, in dodaja, da bi bilo
treba spremeniti tudi člen se-
danjega zakona, ki za no-
vembrsko usklajevanje po-
kojnin upošteva oceno rasti
plač v devetih mesecih teko-
čega leta v skladu s projekci-
jo Urada za makroekonom-
ske raziskave. "Ta ocena je
precej vprašljiva, nadomestiti
bi jo morali s podatki stati-
stičnega urada, ki so bolj za-
nesljivi." Po Šolarjevem
mnenju bi bilo treba odpravi-
ti tudi zakonski člen, ki dolo-
ča, da se pokojnine pri febru-
arski uskladitvi znižajo za
0,6 odstotka. "Ta člen je bil
namenjen postopnemu zni-
ževanju najnižje pokojnin-
ske osnove na 72,5 odstotka
povprečne plače, a ker so
zdaj njegovi učinki že prese-
gli prvotni namen, je prav, da
se odpravi." Da bo pri moder-
nizaciji sistema poskrbljeno
tudi za mlado generacijo, bi

bilo po Šolarjevem mnenju
treba uvesti sistem t. i. virtu-
alnih računov. Računi bi se
vodili poimensko, zaposlene
bi najmanj enkrat letno ob-
veščali o stanju na računu.
Denar na računu bi enkrat
letno valorizirali, s tem pa bi
v dobi aktivnega dela ustvari-
li ustrezen fond sredstev, ki
bi zadoščala za dostojnejšo
pokojnino.
Na vprašanje, kaj močno
vpliva na finančno vzdržnost
pokojninskega sistema, Ja-
nez Šolar odgovarja: "Prvič:
premalo se dela na tem, da bi
sedanjih sto tisoč brezposel-
nih zaposlili z odpiranjem
novih delovnih mest, s pre-
kvalifikacijami ali v javnih
delih. Drugič: ni reda na po-
dročju plačevanja prispev-
kov, pojavljajo se nova in
nova podjetja, ki jih ne plaču-
jejo in tako slabijo finančno
vzdržnost pokojninskega si-
stema. Tretjič: delodajalci v
želji po čim večjem dobičku
potiskajo plače na najnižjo
možno raven, z nizkimi pla-
čami so tudi nizki prispevki v
pokojninsko blagajno."

Koristi za delavca 
in delodajalca

V Združenju delodajalcev
Slovenije načeloma podpira-
jo izhodišča za modernizaci-
jo pokojninskega sistema,
ker ocenjujejo, da je ta po-
trebna že zaradi same vzdrž-
nosti pokojninske blagajne.
"Vprašanje podaljševanja
polne starosti za pridobitev
pravice iz pokojninskega za-
varovanja na 65 let je nujno
povezano s spremembami
zakona o zavarovanju za pri-
mer brezposelnosti in zako-
na o delovnih razmerjih. Da
bo delodajalec lahko zapo-
sloval tudi starejše delavce,
bo treba prilagoditi delovna
mesta, organizacijo dela in
delovni čas, zato pa bo nuj-
na spodbuda in podpora dr-
žave," pravi Jože Smole, ge-
neralni sekretar združenja
delodajalcev, in poudarja, da
v izhodiščih pogreša tudi
predlog, po katerem bi zapo-
slovanje delavcev, ki so že
izpolnili minimalne pogoje

za upokojitev oz. dosegli do-
ločeno starost, spodbujali
tudi tako, da bi delodajalce
oprostili plačila dela pri-
spevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje. "Dr-
žava mora s spodbudami in
olajšavami poskrbeti, da se
bo delo po upokojitvi izpla-
čalo tako delavcu kot deloda-
jalcu," pravi Jože Smole in
dodaja, da v združenju pod-
pirajo predloge, ki bodo
omogočili kombiniranje de-
lovne aktivnosti in upokojit-
ve, pri tem pa se zavzemajo
za to, da bi to možnost lahko
uveljavili vsi zavarovanci -
ne le zaposleni, ampak tudi
samozaposleni in družbeni-
ki - poslovodje. Če se bo raz-
širila osnova za plačevanje
prispevkov na vse prejemke
za opravljeno delo, se mora-
jo tudi vsi prejemki šteti v
osnovo za izračun pravic iz
pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja.

Iz ene blagajne 
v drugo?

"Čas, v katerem se pogovar-
jamo o pokojninski reformi
oz. celo o novem pokojnin-
skem sistemu, je zelo nepri-
meren. Ljudje živijo slabše
kot pred letom ali dvema,
strah jih je za prihodnost,
hkrati pa jim država vliva še
dodaten strah in negotovost
o času po zaključku aktivne-
ga delovnega obdobja. V tre-
nutnih razmerah imamo
tudi precej slabša izhodišča
za pogovore, kot bi jih imeli v
boljših gospodarskih razme-
rah," pravi Rajko Bakovnik,
predsednik Sveta gorenjskih
sindikatov, in dodaja: "Spre-
memba sistema je nedvo-
mno potrebna, v nasprotnem
primeru lahko pričakujemo
njegov zlom. Medgeneracij-
ske solidarnosti, ki je temelj
zdajšnjega sistema, ne more-
mo prek noči ukiniti, na dru-
gi strani pa je treba vzposta-
viti tak sistem pobiranja pri-
spevkov, ki bo transparenten
in v katerem bo vsak delavec
vedel, koliko denarja ima na
ZPIZ-ovem računu in kolik-
šen del tega denarja lahko
nekoč pričakuje povrnjenega

v obliki pokojnine. Ta denar
oz. vsaj večji del bi moral biti
last delavca in ne ZPIZ-ovske
blagajne. Treba je razmisliti
tudi o tem, kolikšen del po-
branih prispevkov porabi
ZPIZ za svoj obstoj in delo-
vanje." 
"S podaljševanjem delovne

dobe in poviševanjem staro-
sti za upokojitev bi se teore-
tično sicer zmanjšali odlivi
iz pokojninske blagajne, na
drugi strani pa pozabljamo,
da bi se zaradi nezmožnosti
opravljanja dela povečali od-
livi iz drugih blagajn, kot so
zdravstvena in blagajna so-
cialnega varstva. Ali ne gre
torej le za prenašanje bre-
men z ene blagajne na dru-
go?" se sprašujejo v Svetu
gorenjskih sindikatov, kjer
se jim tudi zdi nesprejemlji-
va ukinitev ugodnosti pri
upokojevanju zaradi rojstva
in skrbi za otroke. "Že v se-
danjem sistemu je dejansko
te ugodnosti koristil le
manjši del upravičencev,
ker jih ni bilo mogoče kori-
stiti zaradi neizpolnjevanja
drugih upokojitvenih pogo-
jev. Upoštevati bi bilo treba,
da večje število otrok omo-
goča obstoj sedaj zastavlje-
nega pokojninskega siste-
ma. Če gledamo s te plati, bi
tudi prek pokojninskega si-
stema morali nagraditi de-
lavce, ki so imeli več otrok
in so tako bistveno prispeva-
li k vzdržnosti sistema." 

Veliko breme za mlade

"Pokojninska reforma je za
študente zelo pomembna,
saj bo prav na nas najbolj
vplivala," meni Katja Šoba,
predsednica Študentske orga-
nizacije Slovenije, in po-
udarja: "Najti moramo si-
stemsko rešitev, ki bo omo-
gočala zgodnji vstop mladih
na trg dela in istočasno za-
gotavljala dolgoročen kon-
cept vlaganja v znanje in
inovativnost. Reforma mora
biti pripravljena celostno,
saj se študenti zavedamo, da
bomo v času kasnejše zapo-
slitve vplačevali prispevke
tako za trenutne upokojence
kot zase. "

Čas ni primeren
Reforma pokojninskega sistema je nujna, a kot je slišati v razpravi, sedanji 
krizni čas za to ni najprimernejši.

V

Gorenjski 
upokojenci smo
zelo aktivni

Na osnovi podatkov ZDUS-a
ugotavljam, da smo gorenjski
upokojenci zelo aktivni, kar je
hvale vredno. Upokojenci smo
organizirani v 48 društev s
33.690 člani. S športom se
ukvarja pet tisoč upokojencev.
Štirinajst društev organizira
letovanja doma, deset pa leto-
vanje v tujini. Številni upoko-
jenci se ukvarjajo s pohodniš-
tvom v dvaindvajsetih druš-
tvih imajo pevske zbore z 880
pevci. Ukvarjajo se še z likov-
no dejavnostjo, literarnimi
krožki, ročnimi deli, itd. Dva-
inštirideset društev ima 927
prostovoljcev, 602 prostovoljca
pa obiskujeta starejše.
Upokojenci smo neštetokrat za-
pisali, da reforma pokojninskega
sistema, sprejeta decembra
1999, daje pričakovane rezulta-
te. Vlada pojasnjuje nujnost re-
forme pokojninskega sistema, češ
da je kriza opozorila na krhko
stabilnost in vzdržnost sedanje-
ga pokojninskega sistema. Vlada
ugotavlja, da je rast pokojnin
presegla rast plač, kar naj bi se
zgodilo letos. V imenu upokojen-
cev moram znova zapisati, da je
takšen odnos vlade do upokojen-
cev nesprejemljiv in zaskrbljujoč.
Pokojnina ni dar države in ni
socialna podpora, ampak je za-
služena plačana pravica.
Tabela prikazuje, da v desetih
letih pokojnine niso rasle hitreje
od plač, temveč so vedno za-
ostajale:

Slaba je politika, ki na socialno
šibkih in upokojencih išče raz-
vojne usmeritve in varčevanje.
Pokojnine rastejo počasneje kot
plače in še posebej želimo opo-
zoriti na izjave nekaterih eko-
nomistov, kako smo v Sloveniji
upokojenci breme družbi, kako
je starostna struktura Slovenije
najslabša v Evropski uniji in
tako dalje. Vse to ni točno, kajti
resnica je v tem, da se prebival-
stvo Evropske unije stara in Slo-
venija ni izjema. V EU je 26,7
odstotka starejšega prebivalstva
glede na aktivno prebivalstvo.
Trenutno ima ugodnejši polo-
žaj le Irska in Nizozemska,
zato v Sloveniji upokojenci
nismo nobena izjema v EU. V
Sloveniji je 21,9 odstotka sta-
rejšega prebivalstva glede na
aktivno prebivalstvo. Številni
časopisi pišejo v zvezi s pokoj-
ninami o prevelikem izdvaja-
nju BDP za pokojnine, kar ni
točno. Italija izdvaja za po-
kojnine 14 odstotkov BDP,
Poljska 13,8, Avstrija 13,4,
Francija 12,4, Nemčija 11,4,
itd, Slovenija pa lani 9,6 od-

stotka, kar je prvič, da so po-
kojnine rasle enako kot plače
na osnovi zakonodaje. Koliko
smo upokojenci v desetih letih
izgubili, je razvidno iz prejšn-
je tabele. Socialni ekonomski
položaj upokojencev pa kaže
naslednja tabela:

Pokojnina Št. upokojencev
do 400 EUR 155.000

400-500 EUR 106.000

500-600 EUR 78.000

600-700 EUR 65.000

700-800 EUR 49.000

800-1000 EUR 52.000

1000-1300 EUR 14.000

nad 1300 EUR 13.000

Za upokojence je nesprejemlji-
vo, da v številnih časopisih
mednarodni strokovnjaki ne-
nehno poudarjajo, da mora
Slovenija izvršiti reformo po-
kojninskega sistema. Ker trdi-
tev, da je reforma nujna, ne
drži, saj sprejeta leta 1999 daje
pričakovane rezultate. Javno fi-
nančno vzdržnost pokojninske-
ga sistema pa je potrebno zago-
toviti s povečanjem BDP-ja, ne
pa z zmanjševanjem socialnih
pravic, kajti tabela nazorno
prikazuje slab socialno-eko-
nomski položaj upokojencev,
saj jih približno 270 tisoč s po-
kojnino komaj preživi.
Prepričan sem, da v Sloveniji ni
potrebe po reformi pokojninske-
ga sistema, ker sprejeta reforma
daje pričakovane rezultate in še
traja. Soglašam pa z vsemi, da
je potrebno modernizirati po-
kojninski sistem, kar pomeni:
- urediti bolj pregleden pokoj-

ninski sistem, izboljšati organi-
zacijo pokojninskega sistema,
zmanjšati stroške za delovanje
pokojninskega sistema, 
- KAD kot samostojna d. o. o.
ali zavod mora biti mnogo
bolj pod kontrolo ZPIZ-a in
ne da delujejo kot državna
organizacija, saj so to sredstva
upokojencev, določena na osno-
vi lastninske zakonodaje,
- izboljšati delovne pogoje žensk,
- tekoče uresničevati zakonsko
določilo o usklajevanju pokoj-
nin,

- prihaja čas, ko moramo raz-
mišljati o povezovanju doklad-
nega in prostovoljno dodatnega
pokojninskega sistema zato, da
bi bili stroški funkcioniranja in
organiziranja pokojninskih si-
stemov čim manjši,
- v Sloveniji trenutno niso še
dani pogoji za povišanje staro-
sti pri upokojevanju za moške
in ženske. V Sloveniji smo v 
zadnjih letih že povišali starost
za upokojitev, pri ženskah na
skoraj 58 let ter pri moških 61 let.

Vinko Gobec,
Kamnik

Katja Šoba Janez Šolar Jože Smole

Leto Rast Rast bruto BDP za 
plač (%) pokojnin (%) pokojnine (%)

2001 11,74 8,6 11,35
2002 9,71 9,1 11,22
2003 7,52 5 11
2004 5,74 4,5 10,8
2005 6,15 3,6 10,78
2006 5,1 4,6 9,8
2007 5,9 5,3 9,3
2008 7,9 7,9 9,6

PREJELI SMO
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Upokojenci

Danica Zavrl Žlebir

o so menda edi-
na sporočila, ki
jih še dobivam
spisana na roko
v lični, skorajda

tehnični pisavi, ki izdajajo
skrbnega, sistematičnega člo-
veka. Ta vtis potrdi tudi obisk
pri Mari Jelovšek doma. Prijet-
na gospa, ki se je upokojila v
začetku devetdesetih let, raje
kot o sebi govori o delu Druš-
tva prijateljev mladine Škofja
Loka, s katerim se je začela
ukvarjati sredi osemdesetih
let. Potrebe otrok in mladih so
ji blizu že iz njenega aktivnega
prosvetnega obdobja, pedago-
ška žilica pa ji tudi v pokoju ne
da miru. Po končanem učite-
ljišču je bila mlada učiteljica,
sicer doma iz Križev, z dekre-
tom dodeljena v otroško vzga-
jališče v Smledniku. Nato je
desetletje učila v takrat še po-

polni osemletki na Bukovici,
kjer pravi, da je "pognala kore-
nine". Še danes jo nekdanji
učenci kdaj povabijo na sreča-
nja ob obletnicah. Zatem je po-
učevala na osnovni šoli v Škofji
Loki, od tam je šla na zavod za
šolstvo, nato pa ven iz prosvete. 
Ob upokojitvi ji je pri prehodu
iz aktivne v mirnejšo dobo nje-
no ukvarjanje z društvom pri-
jateljev mladine v veliko pod-
poro, rada pa se je ukvarjala
tudi s pletenjem. Večina najine-
ga pogovora se suče okoli dru-
štva prijateljev mladine.
"V Škofji Loki je to kot zveza
društev iz prejšnjih občin delo-
valo že od leta 1976. Takrat smo
imeli za pomoč profesionalne-
ga strokovnega delavca, ki je po-
vezoval delo vseh društev. Zve-
za je v začetku devetdesetih let
razpadla, sled pa je ostala in za-
radi pobud, ki so prihajale od
staršev ter iz šol in vrtcev, smo
sklenili njegovo delo spet obno-

viti. Takrat smo se srečali z rav-
natelji loških šol in vrtca, saj
sem želela odziv, ali naj ohrani-
mo in oživimo društvo, seveda
pod pogojem, da šole in vrtci so-
delujejo pri programu, kakršne-
ga lahko izvajamo s prostovolj-
nim delom. Takšno društvo se-
daj deluje od leta 1993, brez
pristnega sodelovanja z loškimi
šolami in vrtci ne bi živelo," pra-
vi Mara Jelovšek.
Z velikim žarom pripoveduje o
dejavnostih, ki jih društvo orga-
nizira vsa leta: "Od začetka smo
zraven pri otroškem parlamen-
tu, ki je projekt Zveze prijate-
ljev mladine Slovenije in je bil
letos organiziran že devetnaj-
stič. V tednu otroka oktobra pri-
rejamo prireditev S športom ve-
selo popoldne, z otroki se vklju-
čujemo v praznovanja, kot sta
pustovanje in veseli december.
Osrednji je projekt Dobimo se
ob pol desetih, namenjen počit-
niškim dejavnostim osnovno-

šolskih otrok, ki ga izvajamo od
leta 1995. Tu poleg šol sodelu-
jejo še loška knjižnica in muzej
ter taborniki, zavod za šport pa
nam pomaga pri izboru men-
torjev." Dejavnosti pa je še več,
pravi Jelovškova, od projekta
Berem berem za tretješolce,
prek Vesele šole, letovanja
otrok do preventivnih progra-
mov. Enega teh pripravljajo
ravno v teh dneh, in sicer AIDS
in mladi, ki mu letos dodajajo
še problematiko droge. 
Mara Jelovšek v društvu vztraja
toliko let že zaradi dobrega so-
delovanja s šolami in vrtci, zara-
di uspešnih projektov, ki si jih
otroci očitno želijo in jih potre-
bujejo, pa tudi zato, ker je bilo v
to delo vložene toliko energije
številnih sodelavcev. "In rada
imam otroke. Veliko mi pome-
ni, da so zadovoljni in da radi
sodelujejo pri dejavnostih, ki
jim jih ponuja naše društvo,"
dodaja Mara Jelovšek. 

Pedagoška žilica 
ji ne da miru
Vrsto let že dobivam prijazna, na roko napisana vabila na prireditve Društva 
prijateljev mladine Škofja Loka. Napiše in podpiše jih predsednica Mara Jelovšek.

T

Mara Jelovšek

Tel.: 03/896 31 00 ali 06
e-mail: info@t-topolsica.si, http://terme-topolsica.si

DOBRODOŠLI!

✂

✂

s tem oglasom 

do 27. decembra
pri bivanju 2 dni ali več

polpenzion na osebo že od

38 € / na dan

Silvestrski paketi
5-dnevni polpenzion samo

305 € / na osebo
vključeno silvestrovanje, 

silvestrska večerja,
novoletni ples ...
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Kultura

Ana Hartman

inuli to-
rek je bil
v Čopovi
hiši v Ži-
r o v n i c i
e n a j s t i

Večer ljudskih pesnic, ki de-
lujejo pod okriljem kulturne
sekcije Društva upokojencev
Žirovnica. Prireditev je tudi
tokrat privabila številne obis-
kovalce, ki so z zanimanjem
prisluhnili pesmim upoko-
jenk, ki jih vodi Ivanka Poga-
čar. Poleg nje so svoje pesmi
predstavile še Mila Mežek,
Julijana Rejc, Mara Kokalj,
Marija Smolej in Anka Mar-
zidovšek, z recitacijami se
jim je pridružil tudi pokrajin-
ski voditelj literatov za Go-
renjsko pri Literarnem klubu
upokojencev Slovenije Fran-
ci Tušar s Slovenskega Javor-
nika, dve svoji pesmi o sreči
in ljubezni pa je recitiral še
žirovniški župan Leopold Po-
gačar. "Ljudske pesnice s
svojim dolgoletnim pisa-
njem ustvarjajo neprecenlji-

vo kulturno dediščino," je
uvodoma poudaril predsed-
nik DU Edo Kavčič. Program
sta obogatila še Moški kvintet
dr. France Prešeren in Franc
Legat s predstavitvijo knjige
o znamenjih in kapelicah v
občini Žirovnica.
Na letošnjem večeru je Mara
Kokalj predstavila svojo prvo
pesniško zbirko z naslovom
Ko je nebo najbolj temno,
zvezde se prižigajo, ki jo je
pred kratkim izdala v samo-
založbi. V njej je zbranih
okoli petdeset pesmi, v kate-
rih se dotika narave, ljubez-
ni, živali ..., ter nekaj misli.
"Z izdajo pesniške zbirke se
mi je uresničila dolgoletna
želja. Doma imam še za celo
škatlo pesmi," pravi Mara, ki
je pesmi bolj intenzivno za-
čela pisati po upokojitvi.
"Večkrat se zgodi, da ponoči
ne moram spati in takrat po-
navadi dobim navdih za pe-
sem. Včasih si jih nisem za-
pisovala sproti in sem jih do
jutra že pozabila, zdaj pa ver-
ze takoj prelijem na papir,"
nam je še zaupala. 

Navdih za pesem pogosto
dobi ponoči ali zgodaj zjutraj
tudi Julijana Rejc, najstarej-
ša ljudska pesnica, ki bo do-
polnila že 96 let: "Še posebej
me navdihujeta dež in čista
tišina." V pesmih se najpo-
gosteje loteva domovinske
tematike, precej jih je posve-
tila domačim krajem, nekaj
jih je spesnila tudi v čast
znanim rojakom iz vasi pod
Stolom ... Ljubezen do pisa-
nja pesmi jo spremlja že od
malih nog: "Ko sem bila sta-

ra slabe štiri leta, sem doma
na skednju recitirala svojo
pesem, domačini pa so me
prišli poslušat."
Ljudske pesnice se, kot je po-
jasnila njihova vodja Ivanka
Pogačar, redno udeležujejo
različnih srečanj, na katerih
predstavljajo svoje pesmi,
objavljajo pa jih tudi v zbor-
nikih Literarnega kluba upo-
kojencev Slovenije, domžal-
skega društva Lipa in Sklada
za ljubiteljske kulturne de-
javnosti Ljubljana.

Večer ljudskih pesnic
Ljudske pesnice iz Žirovnice so znova dokazale, da jim navdiha še zdaleč ni zmanjkalo. Mara
Kokalj je predstavila svojo prvo pesniško zbirko.
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M
V Čopovi hiši so se že enajstič zbrale ljudske pesnice. 

Najstarejša ljudska pesnica Julijana Rejc, ki bo dopolnila že
96 let. I Foto: Gorazd Kavčič

Mara Kokalj je predstavila svojo prvo pesniško zbirko z
naslovom Ko je nebo najbolj temno, zvezde se prižigajo. V
njej je zbranih okoli petdeset pesmi, v katerih se dotika 
narave, ljubezni, živali ...

38 enot 
oskrbovanih stanovanj

Leto izgradnje: 2009
Velikost: od 36 m2 do 60,9 m2

Cena: od 83.149,76 € do 135.077,15 €

139 enot 
stanovanj

Leto izgradnje: 2010
Velikost: od 41,3 m2 do 195,0 m2

Cena: od 84.668,3 € do 298.531,14 €

V Sloveniji je opazen trend staranja prebi-
valstva, z vedno očitnejšimi zahtevami za
zagotovitev socialnega varstva starejših.
V želji po sodobnejši obliki oskrbe zanje
so se domovom za ostarele v zadnjih le-
tih pridružila še oskrbovana stanovanja.
Investitor, družba Gradbinec Gip, d. o. o.,
je v ta namen zgradila dva večstano-
vanjska objekta oskrbovanih stanovanj v
stanovanjski soseski Planina Jug. Za Ne-
premičninski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja smo zgradili objekt
O1 s 30 stanovanji, ki bodo najemniška.

Objekt O2, kjer bo 38 stanovanj, je name-
njen za prosto prodajo na trgu, pod po-
goji, ki jih ta vrsta stanovanj pogojuje. 
Namenjena so tistim, ki še ne potrebujejo
domskega varstva, pa vendar ne morejo
živeti povsem samostojno, saj potrebujejo
delno pomoč ali nego. Ta stanovanja so
arhitektonsko prilagojena starejšim in funk-
cionalno oviranim osebam, ter opremlje-
na z gumbom za klic v sili (rdeči gumb), ki
zagotavlja 24-urno pomoč in oskrbo. Naj-
pogosteje se nahajajo v bližini domov za
ostarele, ki so običajno izvajalec oskrbe in

so namenjena starejšim od 65 let ali dru-
gim odraslim osebam s posebnimi potre-
bami, katerih zdravstveno stanje mora do-
puščati samostojno bivanje.
Družba Gradbinec Gip, d. o. o., je na ob-
močju gorenjske med prvimi zgradila
oskrbovana stanovanja (na razpolago
za nakup bodo enosobna in dvosobna
stanovanja), ki bodo olajšala bivanje sta-
rostnikom in osebam s posebnimi potre-
bami. Velikosti stanovanj bodo od 36 m2

do 60,9 m2, cene pa od 83.149,76 EUR do
135.077,15 EUR. 

Oskrbovana stanovanja v Kranju - 
investitor in prodajalec družba Gradbinec GIP, d. o. o.

Novo naselje stanovanj je naša lastna gradnja. Lokacija naselja: Kranj, Planina

04/25 29 000

Nazorjeva 1, 4000 Kranj
Tel.: 04/27 11 000, fax: 04/27 11 010

e-pošta: prodajanepremicnin@gradbinec-gip.si
www.planinajug.si
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Na koncu

Dela bolj svobodno
Nekdanji novinar Miro Kunšič priznava, da je po upokojitvi doživel šok, zato še
rad kaj napiše in fotografira. Teče, igra golf in hodi v hribe.

Ana Žibret, Kranj: "To ni pošteno. Očitajo nam,
da upokojenci ne rabimo prav veliko denarja, a
moramo tudi mi plačevati položnice in preživeti."

Franc Škrab, Kranj: "Ne zdi se mi prav, da se
pokojnine novembra niso usklajevale. 
Ponavadi je vedno tako, da so delavci in 
upokojenci prikrajšani, na drugi strani pa 
vsaka oblast zapravlja, še posebno sedanja."

Edo Kavčič, Žirovnica: "To je za upokojence 
slaba novica, še zlasti za tiste z nizkimi 
pokojninami. Tudi v Žirovnici nekateri težko
živijo, a se na podeželju z obdelovanjem vrtov
še vedno nekoliko lažje prebijajo skozi mesec
kot pa upokojenci v mestu."

Albina Kotar, Kranj: "Ne zdi se mi prav, da se
pokojnine niso zvišale. Mislim, da bi država
morala vzeti denar pri tistih, ki imajo po več
tisoč evrov visoke plače." A. H.
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Stojan Saje

ovinarstvo
ga spremlja
od mlade-
ga. Začel je
kot urednik
Čevljarja v

Peku, nadaljeval v Sloven-
skih železnicah, postal novi-
nar v Delu in od leta 1991
delal v Slovenskih novicah
do upokojitve pred štirimi
leti.
"Nikoli nisem premišljeval
o pokoju. Ko me je to dolete-
lo, sem doživel pravi šok.
Naenkrat ni več zvonil tele-
fon, nikamor se ni mudilo.
Mislil sem, da ne bom več
delal, a mi je nekaj manjka-
lo. Ohranil sem stike z bivši-
mi delodajalci, za katere kaj
napišem in fotografiram.
Ne več za črno kroniko, kar
sem počel prej. Raje sprem-
ljam družabne dogodke in
delam foto reportaže. To
jemljem kot ohranjanje sve-
žega duha. Še raje sem pisal
za revijo Golf, ki je nehala
izhajati. Pred letom dni je
izšla moja knjiga Košček ne-
bes o polletnem predsedova-
nju Slovenije Evropski uniji,

ki z besedo in sliko opisuje
pomembne dogodke v tem
času, obenem pa predstavlja
naravne lepote Brda pri Kra-
nju. Slednje spoznavam na
sprehodih z ženo Dani in
triletno vnukinjo Hano.
Uživamo ob opazovanju ži-
vali," pripoveduje Mirko
Kunšič in priznava: "Prina-
šam noter, kar sem zamudil
zaradi službe pri svojih otro-
cih. Po rojstvu vnukinje se
še bolj zavedam, da je lepo
biti z otroki. Z ženo večkrat
obiščeva sina Miha v Ljub-
ljani in hčerko Majo na Do-
lenjskem. Čas imava tudi za
kak koncert ali gledališko
predstavo."
Ko nanese beseda na golf,
Mirko ves oživi. Še ko je bil
v službi, so uredili v Spod-
njih Dupljah igrišče na va-
škem travniku. Posejali so
pravo travo, ki jo je redno
kosil. Sedaj to počno mlajši,
on pa več trenira in tekmu-
je. Prej je bil član golfskega
kluba Eagle z Brnika. Od
lani nastopa za golfski klub
Bled v gorenjski ligi. Zelo
rad hodi v hribe, predvsem v
okolici Tržiča. Tja največ-
krat odhaja sam. Edina

družba mu je fotoaparat, ki
ga vedno nosi s seboj.
"Čedalje bolj ugotavljam, da
malo vem o umetniški foto-
grafiji. Poglabljam se v nara-
voslovno fotografijo, zato iš-
čem literaturo o njej. Mika
me tudi foto lov, a je oprema
zanj predraga. Vseeno mi je
lani uspelo slikati divjega
petelina na Blegošu čisto od

blizu," razlaga dolgoletni
kolega. Na računalniku kaže
jesenske posnetke Blejskega
Vintgarja, gorskega gozda v
prvem snegu in drugih le-
pot. Če mu kdo naroči, slika
še kaj drugega za stenski ko-
ledar. Pravi, da uživa v tej
svobodi. Zato verjamem, da
bo še dolgo ustvarjalen tudi
v pokoju.

N

Mirko Kunšič izkoristi vsak trenutek za trening s palico in
žogico za golf.

Jasna Paladin

engeš se
je že v za-
četku 20.
s t o l e t j a
razvil v

svojevrstno jasličarsko sre-
dišče, ki je celo strokovnjake
presenečalo s številnimi
ustvarjalci. Zdaj jih je vse
manj, med njimi pa je toliko
bolj prepoznaven Milan Ko-
sec, ki ga po spretno izdela-
nih figuricah iz lipovega
lesa poznajo ljubitelji jaslic
iz vse Slovenije. "Veselje za
rezbarjenje sem imel že kot
otrok, saj je moj stric izdelo-
val jaslice. Po šoli sem obis-
koval nekaj starejših menge-
ških rezbarjev, jih opazoval
pri delu in nekega dne so mi
v roke potisnili deščico in
nožek, pa sem začel rezljati
tudi sam. Potem sem delal
kot avtoličar in za to ni bilo
več toliko časa vse do upoko-
jitve, ko sem se spet navdu-
šil za rezbarjenje, skupaj z
mano pa tudi moja žena
Rozi," pravi 73-letni Milan
Kosec in z veseljem pokaže
figurice, ki jih je z ženo iz-
delal za razstavo jaslic, ki

prav v teh dneh poteka v
Grobljah pri Domžalah.
"Vedno sem ga rada opazo-
vala pri delu, pogosto sem
tudi kaj pripomnila in pred-
lagala, zato mi je kaj kmalu
potisnil v roke svojo deščico
in tako je nastala moja prva
ovčica. Do danes sem jih iz-
delala gotovo že okoli pet-
sto," ponosno pripomni

žena Rozi Kosec in doda, da
jima rezbarjenje vzame sko-
rajda ves prosti čas. Ovčica
iz lipovega lesa pod njunimi
spretnimi rokami nastaja
okoli 25 ur, druge figurice
pa tudi po tri tedne. Na kon-
cu vse skupaj premažeta z
vodotopnim lakom, da les
obdrži svojo barvo in se za-
ščiti.

Svoje znanje izpopolnjujeta
v Turističnem društvu Ka-
nja in njihovem rezbarskem
krožku. Dobivajo se vsak to-
rek v trzinski šoli, skupaj pa
tudi razstavljajo. "Od marca
do novembra sva imela raz-
stavo na blejskem otoku,
najine jaslice bodo v teh
dneh na ogled tudi na raz-
stavi v Kranju, vsako leto so-
delujeva na Mihaelovem sej-
mu v Mengšu, na Florjano-
vem sejmu v Trzinu, v
Grobljah, razstavljala pa sva
tudi že v Kamniku, v Bud-
narjevi muzejski hiši v
Zgornjih Palovčah, v No-
vem mestu in v številnih
drugih krajih," ponosno po-
vesta Milan in Rozi, ki sta
10. oktobra praznovala tudi
zlato poroko. 
Čas za rezbarjenje se začne
jeseni, pravita, saj ju poleti v
naravo vleče ljubezen do ko-
lesarjenja in pohodništva.
Ponosno povesta, da sta bila
samo letos na Sv. Primožu
nad Kamnikom že 150-krat,
da sta, odkar sta v pokoju,
prehodila slovensko planin-
sko in domžalsko transver-
zalo in da z upokojenci red-
no kolesarita.

Na stotine ovčic
Milan Kosec si z rezbarjenjem lesenih jaslic zapolni ves prosti čas. Pri rezljanju
figuric mu pomaga tudi žena Rozi.

M

Svoje jaslice bosta Milan in Rozi Kosec razstavila tudi na 
5. razstavi jaslic v Grobljah, ki poteka prav te dni.

Slaba novica 
za upokojence

Pri novembrski uskladitvi se pokojnine
niso zvišale. Kaj  pravijo upokojenci? 
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Štefan Žargi

Železniki - Elektro Gorenj-
ska je v četrtek v Železnikih
slovesno predal namenu
novo razdelilno transforma-
torsko postajo (RTP) in novo
110-kilovoltno GIS-stikališče,
ki ne bosta samo omogočili
zanesljivejše in kakovostnej-
še preskrbe z električno
energijo celotne Selške doli-
ne, pač pa predstavljata zače-
tek gradnje daljnovoda med
Železniki in Bohinjem. Raz-
delilna transformatorska po-
staja 110 na 20 kilovoltov je
prvo podeželsko stikališče v
izvedbi GIS, kar pomeni, da
je za izolatorja uporabljen
stisnjen plin, in četrto takšno
stikališče Elektra Gorenjska,
ki je prvo podjetje s tovrstni-
mi napravami pri nas. Izkuš-
nje podjetja pri tovrstnih in-
vesticijah dokazujejo, da
gradnja, obratovanje in vzdr-
ževanje tovrstnih stikališč
prinesejo ne samo precej
daljšo življenjsko dobo RTP,
pač pa tudi precej nižje stro-
ške vzdrževanja v primerjavi
z zračnimi stikališči. Tudi
njihova zanesljivost in var-
nost v primerjavi s klasični-
mi stikališči ni primerljiva.
Dobre izkušnje z gradnjo in

obratovanjem takih stikališč
se s tem projektom tako
samo nadaljujejo in nadgra-
jujejo, poudarjajo na Elektro
Gorenjska. Vrednost celotne
investicije gradnje RTP Že-
lezniki je znašala 2,75 milijo-
na evrov.

RTP Železniki so slovesno
simbolično predali namenu

Janez Kopač, generalni di-
rektor direktorata za energe-
tiko na Ministrstvu za gospo-
darstvo, predsednik uprave
Elektra Gorenjska Jože
Knavs in Mihael Prevc, žu-
pan občine Železniki. Sled-
nji je posebej izrazil zado-
voljstvo nad tem, da v okviru
te investicije protipoplavno

urejajo tudi potok Dašnica,
kar bo prispevalo h kakovost-
nejšemu in varnejšemu biva-
nju v Železnikih, ki jih pogo-
sto ogrožajo poplave, sicer pa
je posebnost te TRP tudi ta,
da je postavljena nekoliko
višje in brez kletnih prosto-
rov, saj stoji na poplavnem
območju. Gradbena dela so
se začela konec avgusta
2007 in bila zaključena maja
2008, po končanih elektro
montažnih delih in po
uspešno opravljenih preiz-
kusih pa so aprila letos opra-
vili strokovno tehnični pre-
gled, s čimer so bili izpolnje-
ni pogoji za vključitev v elek-
troenergetsko omrežje ter za
opravljanje funkcionalnih in
zagonskih preizkusov.

Župan Mihael Prevc je
tudi povedal, da so skupaj
prostorsko umestili traso
daljnovoda med Železniki in
Bohinjem, kar je sicer zelo
velik poseg v naravo. Tako se
sedaj lahko začne gradnja, ki
bo omogočala sklenitev juž-
ne gorenjske energetske zan-
ke med RTP Moste, RTP
Bled, RTP Železniki, RTP
Škofja Loka in RTP Okroglo,
ki bo omogočala kakovostno
rezervno napajanje v prime-
ru okvar.

RTP za južno gorenjsko zanko
V Železnikih so odprli najsodobnejšo razdelilno transformatorsko postajo, ki omogoča tudi povezavo
z Bohinjem in s tem sklenitev južne gorenjske zanke.

Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Državni zbor je
pred kratkim sprejel spre-
membe in dopolnitve zako-
na o bančništvu, s katerimi
je zakon deloma uskladil z
evropsko direktivo o sistemu
zajamčenih vlog. Spremem-
ba je bila na evropski ravni
potrebna zato, ker znesek
zajamčene vloge v višini
dvajset tisoč evrov, ki se je
nazadnje spremenil leta
1994, po oceni Evropske ko-
misije ni več zagotavljal
ustreznega kritja bančnih
vlog varčevalcev in ustrezne-
ga mehanizma za vzdrževa-
nje finančne stabilnosti, po-
leg tega pa so države v času
finančne krize sprejele za
vloge varčevalcev različno vi-
soka jamstva, kar je poveče-
valo nevarnost izkrivljanja
konkurence in možnosti
čezmejnega prelivanja banč-
nih vlog med državami Ev-

ropske unije. Slovenija je s
spremembo zakona o banč-
ništvu višino neto zajamče-
ne vloge zvišala z doseda-
njih 22 na petdeset tisoč ev-
rov, v načrtovani drugi fazi
uskladitve zakonodaje z ev-
ropsko direktivo, to je do
konca leta 2010, pa bodo dr-
žave članice EU bržkone
morale zagotoviti kritje za-
jamčenih vlog na ravni sto
tisoč evrov. Evropska komi-
sija bo verjetno v prihodnjih
mesecih tudi formalno potr-
dila zvišanje jamstva na sto
tisoč evrov (z uveljavitvijo v
letu 2011), še prej pa bo pre-
verila, ali bo to finančno iz-
vedljivo in ali ne bo izkrivlja-
lo konkurence med država-
mi članicami EU. Ne glede
na spremembo zakonodaje
velja v Sloveniji letos in še
do konca leta 2010 neomeje-
no jamstvo, kar je bil sicer
tudi eden prvih državnih
ukrepov ob začetku krize.

Sprememba pri jamstvu 
za bančne vloge
Do konca leta 2010 bo še neomejeno jamstvo, v
letu 2011 pa bo petdeset oz. sto tisoč evrov.

Prvi je trak prerezal Janez Kopač, desno so še Jože Knavs,
Mihael Prevc in delavec Elektra Gorenjske.

 
 

Sredstva za voπËila smo 
letos namenili otroπkim 
oddelkom Sploπnih bolniπnic.

Nebo ni meja,
kadar želimo pomagati.

Štefan Žargi

Selca - V petek so v akrediti-
ranem Laboratoriju za me-
roslovje Lotrič v Selcih za-
ključili dobro leto in pol tra-
jajoč projekt gradnje in slo-
vesno odprli nov laboratorij
dolžine in kota, ki se pridru-
žuje drugim štirim glavnim
laboratorijem v podjetju: la-
boratoriju za maso in volu-
men, laboratoriju za tempe-
raturo in vlago, laboratoriju
za tlak ter dislocirani enoti la-
boratorija za zvočni tlak. Po-
dročje kalibracije dolžine so
v podjetju uvedli v letu 2008,
v preurejenih prostorih in z
najsodobnejšo opremo pa
želijo dodati nove procese in
skrajšati ter modernizirati
obstoječe.

Ob slovesnem odprtju no-
vega laboratorija je spregovo-
ril dr. Aleš Mihelič, general-
ni direktor Direktorata za
tehnologijo na Ministrstvu
za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, ki je pozdravil
napredek, ki ga predstavlja ta
laboratorij. Posebej je po nje-
govih besedah pomembno,

da se v časih krize, ko so v
ospredju socialna vprašanja,
dogajajo tudi tehnološki pre-
miki in širitve poslovanja.
Zaupanje v mere pomeni
razcvet civilizacije, je še do-
dal dr. Mihelič, je osnova za
menjavo, za trgovino.

Direktor podjetja Marko
Lotrič je na odprtju razložil,
da so s preureditvijo prosto-
rov v sicer vzorno urejenem
namenskem objektu Labo-
ratorija Lotrič uredili nov la-
boratorij s površino 52 kva-

dratnih metrov, v katerem
so zaradi natančnosti meri-
tev potrebne izredno točne
klimatske razmere, saj tem-
peratura od predpisanih 20
stopinj Celzija lahko odsto-
pa le za pol stopinje. Labora-
torij za dolžino in kot so
opremili tudi s sodobnimi
tehnološko dovršenimi na-
pravami. Tehnologija optič-
nih meritev je vse bolj v ve-
ljavi, zato so se tudi v Labo-
ratoriju Lotrič odločili za VI-
SIO oziroma optični merilni

stroj, ki s pomočjo digitalne
tehnologije odmerja razdalje
med točkami brez dotikanja
predmeta. Skupna vrednost
investicije znaša 610 tisoč
evrov. Na razpisu za tehno-
loško opremo pri Podjetni-
škem skladu, ki deluje v ok-
viru Ministrstva za gospo-
darstvo RS, jim je uspelo pri-
dobiti 116 tisoč evrov iz ev-
ropskega sklada za regional-
ni razvoj.

Sicer pa Laboratorij Lotrič
izvira iz servisne delavnice
za tehtnice, v kateri je Marko
Lotrič začel delati leta 1991,
leto pozneje začel snovati la-
boratorij in se postopoma iz-
popolnjeval v meroslovju.
Namenski objekt so zgradili
konec leta 2003 in z razvo-
jem dejavnosti tudi zaposlo-
vali. Samo letos so povečali
število zaposlenih z 22 na 31,
pri čemer imajo zaposlena
tudi dva mlada raziskovalca
s Kosova ter tri zaposlene v
okviru projekta e-vsebine.
Kljub krizi se je letos obseg
storitev povečal za četrtino,
so pa v teh časih morali ne-
koliko popustiti pri cenah.

Zaokrožili meroslovno ponudbo
Ob štirih že urejenih specializiranih meroslovnih laboratorijih so v Laboratoriju Lotrič dodatno uredili
še nov laboratorij za merjenje dolžine in kota.

Nova laboratorija dolžine in kota si je z zanimanjem ogledal
tudi dr. Aleš Mihelič.

Kranj

Bilančno vsoto povečali skoraj za petino

V Abanki so v letošnjih prvih devetih mesecih ustvarili 17,9
milijona evrov čistega dobička, kar je za 4,4 milijona evrov
oz. približno za petino manj kot v enakem lanskem obdobju
in za tretjino manj, kot so načrtovali v tem obdobju.
Bilančno vsoto so od konca lanskega leta povečali za slabih 19
odstotkov, na 4,55 milijarde evrov, s čimer dosegajo 8,9-
odstotni tržni delež. Kredite podjetjem, prebivalstvu in drugim
strankam, ki niso banke, so v primerjavi s koncem lanskega
leta povečali za 2,8 odstotka. S poslovanjem so v negotovih
razmerah na finančnem trgu in v gospodarstvu zadovoljni, še
posebej z nekaterimi poslovnimi dogodki, med katerimi pose-
bej navajajo podpis pogodbe o najetju sindiciranega posojila v
znesku osemdeset milijonov evrov in izdajo obveznice z držav-
nim poroštvom v znesku petsto milijonov evrov. C. Z.

Kranj

Skupina NKBM z 11,5 milijona evrov dobička

Skupina Nova KBM je v letošnjih prvih devetih mesecih z red-
nim poslovanjem ustvarila 16,2 milijona evrov dobička, brez
oslabitev in rezervacij pa bi dobiček znašal 72,8 milijona evrov
in bi bil celo za dobro četrtino večji kot v enakem lanskem ob-
dobju. Letos je tri milijone evrov dobička ustvarila tudi pri tr-
govanju z vrednostnimi papirji, v enakem lanskem obdobju je
v tej dejavnosti imela 16,7 milijona evrov izgube. Čistega do-
bička je bilo 11,5 milijona evrov, to je 34 centov na delnico. Bi-
lančna vsota skupine se je v prvih devetih mesecih povečala
za 6,1 odstotka, na 5,8 milijarde evrov. C. Z.

Ljubljana

Podatke o vzdrževanih članih do konca leta

Z davčne uprave so sporočili, da morajo izplačevalci dohod-
kov podatke o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževa-
ne družinske člane za leto 2009 posredovati davčnemu orga-
nu do konca leta. Rok za posredovanje drugih podatkov za
odmero dohodnine za leto 2009 pa je 1. februar 2010. C. Z.
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Cveto Zaplotnik 

Železniki - Poplava, ki je sep-
tembra predlani močno pri-
zadela Železnike, je na ob-
močju tamkajšnje krajevne
enote zavoda za gozdove
uničila ali poškodovala 64
gozdnih cest skupne dolžine
54 kilometrov, na vseh pre-
ostalih 60 kilometrih cest pa
so nalivi močno sprali zgor-
njo plast. Škodo na gozdnih
cestah so ocenili na 1,6 mili-
jona evrov, od te je je bilo za
283 tisoč evrov v državnih
gozdovih, s katerimi gospo-
dari sklad kmetijskih zem-
ljišč in gozdov.

In kakšno je stanje cest
dobri dve leti po poplavah?
Kot je povedal Boštjan Škr-
lep, vodja krajevne enote za-
voda za gozdove v Železni-
kih, so z denarjem ministr-
stva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, občine in
sklada ter deloma z denar-

jem za redno vzdrževanje in
z delom lastnikov gozdov
večino cest usposobili za pre-
voze. Štiristo metrov ceste
pod Sorico, ki je pomembna
za gospodarjenje z gozdovi v
lasti kmetov in Agrarne
skupnosti Spodnja Sorica, je
še vedno neprevoznih in bo
verjetno tako ostalo še nekaj
časa, saj bi za sanacijo potre-
bovali najmanj devetdeset ti-
soč evrov. Gozdne ceste To-
bakarjeva grapa, Šlibernik,
Krivc, Jastrenk, Kovaški vrh
in Hribe - Stara Frata so pre-
vozne, vendar so na nekate-
rih mestih zelo močno po-
škodovane, tako da bi za po-
pravilo škarp, opornih zidov,
kašt, prepustov in drugih ob-
jektov na cestah potrebovali
najmanj 350 tisoč evrov, od
tega okoli dvesto tisoč evrov
za obnovo 930 metrov dolge
ceste v Tobakarjevo grapo, ki
je med vsemi najbolj poško-
dovana. Tudi na vseh drugih

poškodovanih cestah je stan-
dard kljub prizadevanjem 35
kmetov, lastnikov gozdov in
drugih pogodbenih vzdrže-
valcev bistveno nižji, kot je
bil pred poplavo.

Za obnovo poškodovanih
cest na območju krajevne
enote je bilo doslej namenje-
nih 236 tisoč evrov, kar pred-
stavlja sedmino ocenjene

škode. Najbolj se je izkazalo
ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, ki je
hitro, že v enem mesecu po
poplavi in brez pretiranih ad-
ministrativnih zahtev dodeli-
lo za popravilo sedemnajstih
cest 98.065 evrov, Občina
Železniki za šest cest 70 ti-
soč evrov, sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov pa po po-
godbi 68 tisoč evrov, a dela
na eni cesti še niso končana.
"Potrebovali bi dodaten de-
nar, vendar ne vemo, ali ga v
bližnji prihodnosti še lahko
kaj pričakujemo," je dejal
Boštjan Škrlep in poudaril,
da sanacije ni možno izvesti
v okviru rednega vzdrževa-
nja, za katero so letos dobili
29 tisoč evrov.

Poplava je po oceni goz-
darjev in lastnikov gozdov
povzročila tudi za 396 tisoč
evrov škode na vlakah. Ve-
čina lastnikov jih je že popra-
vila na svoje stroške. 

Ena cesta je še zaprta
Dobri dve leti po poplavi v Železnikih je gozdna cesta pod Sorico še vedno neprevozna, šest pa je
močno poškodovanih, med njimi najbolj v Tobakarjevo grapo.

Poškodovana gozdna cesta Dašnica-Hribi

Poplava je najbolj prizadela cesto v Tobakarjevo grapo.

Boštjan Škrlep / Foto: Tina Dokl

Cveto Zaplotnik, 
Jasna Paladin

Kamnik - Kmetija Jamšek iz
Most pri Komendi je na treh
lokacijah v Kamniku - ob
Mercatorjevem trgovskem
centru v Steletovi ulici, v bli-
žini pošte na Bakovniku in v
bližini gostišča Cesar v Med-
vedovi ulici postavila tri mle-
komate, na katerih bo tržila
Sveže domače mleko izpod
Kamniških planin. Kot sta
ob tem povedala Nada in
Martin, ki gospodarita na
kmetiji, so se za postavitev
kar treh mlekomatov odločili
zato, da bi Kamničani imeli
čim bližje do dnevno svežega
mleka. Kupci morajo za liter
mleka iz mlekomata odšteti
en evro, nakup mleka (in pla-
stenke) pa si lahko olajšajo z

"evroključem", na katerega
je možno naložiti pet evrov
dobroimetja. Na Jamškovi
kmetiji obdelujejo 82 hektar-
jev zemljišč ter redijo sto go-
ved, med katerimi je 57 krav.
Kmetujejo na okolju prija-
zen, integriran način. Doslej
so vse mleko prek cerkljan-
ske zadruge prodajali v Itali-
jo, odslej ga bodo poskušali
čim več prodati tudi prek
mlekomatov. 

V soboto je mlekomat je
ob Ljubljanski cesti ob pekar-
ni Dolce vita postavila tudi vi-
sokogorska kmetija Bolte iz
Malega Rakitovca nad Tu-
hinjsko dolino. Po besedah
Filipa Žiberta, ki vodi kmeti-
jo, bodo mlekomat vsak ve-
čer napolnili s 150 litri sveže-
ga mleka, ki ga bo mogoče
kupiti po evro za liter.

Mlekomati v Kamniku
V soboto so v Kamniku začeli delovati štirje
mlekomati.

Cveto Zaplotnik 

Brdo pri Lukovici - Ciril
Smrkolj, predsednik Kmetij-
sko gozdarske zbornice Slo-
venije, je v četrtek na sloves-
nosti na Brdu pri Lukovici

podelil certifikate 139 kmeč-
kim gospodarjem in drugim
članom kmetij, ki so si prido-
bili nacionalno poklicno kva-
lifikacijo s področja vino-
gradništva, živinoreje in pol-
jedelstva, za predelavo mle-

ka, mesa in sadja ter za izde-
lavo kruha, potice, peciva in
testenin na tradicionalen na-
čin. Med prejemniki certifi-
katov je bilo veliko mladih
prevzemnikov kmetij, ki jim
je kmetijska izobrazba ali na-

cionalna poklicna kvalifikaci-
ja pogoj za prevzem kmetije.
Da je na kmetih vse več zna-
nja, dokazujejo kakovostni
pridelki in izdelki, je ugotav-
ljal Smrkolj, lukoviški župan
Matej Kotnik pa je poudaril,
da mladi v kriznih časih tež-
ko sprejmejo odločitev, da
ostanejo doma na kmetiji. 

Zbornica podelila 139 certifikatov

Nada in Martin Jamšek sta na slovesnosti ob začetku 
delovanja mlekomatov podarila Vzgojno varstvenemu zavodu
Antona Medveda v Kamniku bon za tristo litrov mleka. Bon
je prevzela ravnateljica Renata Hojs. / Foto: Anton Jarc/Fotokabina
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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

Pogled čez plot

Tedenski jedilnik

Nedelja - kosilo: goveja juha z vlivanci, puranji zrezki s sla-
nino in žajbljem, zeliščni riž, motovilec z jajcem v solati,
kavne rezine s smetano; večerja: široki rezanci z gorgonzo-
lo, pečena paprika v marinadi
Ponedeljek - kosilo: kremna juha iz brokolija, na čebuli po-
pečena govedina iz juhe, pražen krompir, radič s fižolom;
večerja: koruzni žganci z ocvirki, mleko
Torek - kosilo: ričet z zelenjavo, govedino in suho svinjino,
jabolčne rezine; večerja: radič s krompirjem in popraženo
slanino v solati, koruzni kruh
Sreda - kosilo: zrezki iz mladih govejih jeter na čebuli, krom-
pirjevi žganci, pražena zelenjava; večerja: zeljnata solata s fi-
žolom in bučnim oljem, mesni sir, zrnat kruh
Četrtek - kosilo: sladko zelje z govedino (govnač), ajdovi
žganci z maslenimi drobtinicami; večerja: krompir v oblicah
s kajmakom ali mladim slanim sirom, bela kava ali mleko
Petek - kosilo: kremna juha iz bučk, sladko zelje, stolčeno s
krompirjem v kosih po dalmatinsko, pečeni ribji fileti,
grozdje; večerja: slivovi cmoki, kompot
Sobota - kosilo: kruhova juha s sirom, krvavice, dušeno kis-
lo zelje, pražen krompir; večerja: solata s testeninami, šun-
ko, jajci in s kremno polivko, mandarine

Kavne rezine s smetano

Sestavine: 4 jajca, 12 dag moke, 12 dag sladkorja, pol pecilnega
praška, močna prava kava, sladka smetana

Rumenjake ločimo od beljakov. Iz beljakov naredimo sneg,
mu dodamo sladkor, postopoma umešamo še rumenjake in
nazadnje moko s pecilnim praškom. Testo razgrnemo na s
peki-papirjem obložen pekač, postavimo v ogreto pečico in
pečemo pri 200 stopinjah Celzija 10 do 12 minut. Ohlajen
biskvit navlažimo s pravo kavo in na debelo premažemo s
stepeno sladko smetano. Po vrhu potresemo čokoladne os-
tružke, sesekljane orehe, čokoladne ali pisane barvne mrvi-
ce, razrežemo na kose in ponudimo h kavi.

Jabolčne rezine na hitro

Testo: 15 dag moke, 5 dag masla, 1 rumenjak, 1 žlička pecilne-
ga praška
Nadev: 60 do 70 dag naribanih kiselkastih jabolk, 1 žlica slad-
korja z malo cimeta 
Preliv: 5 dag sladkorja, 1 lonček kisle smetane, 1 rumenjak, 1 va-
niljin sladkor, sneg 2 beljakov

Iz vseh navedenih sestavin zgnetemo testo, ki naj počiva pol
ure, nato ga razvaljamo in pritisnemo na dno pekača ter
dvignemo rob. Testo večkrat prebodemo z vilicami. Na te-
sto enakomerno porazdelimo naribana jabolka, premešana
s sladkorjem in cimetom, ter pečemo 20 minut pri 180 sto-
pinjah Celzija. Ko je testo že na pol pečeno, po jabolkih po-
razdelimo preliv - naredimo sneg iz beljakov in narahlo do-
damo vse druge sestavine - in pečemo še 20 minut.

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

In zdaj lepo po vrsti. Na eno
stran je potrebno postaviti po-
glede, nasvete, mnenja, skrat-
ka, življenjski nazor Martina
Kojca, na drugo mojo resnič-
nost, mojo različico abecede
ozdravitve. Roko na srce, re-
zultat analize, če temu tako re-
čem, je z eno besed: porazen. 

Prvi aksiom (Martina Koj-
ca) se glasi: "Skrivnost uspeha
je v popolni odsotnosti sleherne-
ga človekovega hotenja kaj izsi-
liti, v popolnem notranjem
miru ter v popolni uravnoveše-
nosti." 

Sem v zadnjih dveh letih in
pol, kar se mi bolezen vleče,
prvo Kojčevo zapoved spoštova-
la? Lepo vas prosim - nisem. Še
več, vedla sem se, kot da moje
življenje sploh ne bi bilo na
tehtnici. O, ja. Na videz, pome-
ni, za boljši tako notranji kot
tudi zunanji vtis sem se pravil
igre držala domala kot pijanec
plota. Pogled čez plot pa razkri-
va precej drugačno podobo
moje resnične, notranje biti.

Poglejmo podrobnosti. Najprej
v zvezi z uravnovešenostjo. Kar
se tiče fizične, telesne uravnoveše-
nosti, se nimam za kaj kritizira-
ti. Pravzaprav bi bila lahko gle-
de te postavke marsikomu vzor;
ravno prav počitka, ravno prav

gibanja (v smislu takšne in dru-
gačne rekreacije), ravno prav
dela (tudi ustvarjalnega), ravno
prav lenarjenja in kar vse pač še
spada v ta kontekst. Neprimerno
bolj kot fizično uravnovešenost
oziroma uravnoteženost pa sem
naključju prepustila svojo dušev-
no in duhovno uravnoteženost.
Še zlasti slednjo. 

Niti najmanjših težav nisem
imela, denimo, s stresom, de-
presijo, kakršno koli notranjo
napetostjo ali črnogledostjo, da
obupa ali Bog ne daj brezupa
sploh ne omenjam. Drugače je
bilo s strahom, to je z največ-
jim sovražnikom in zaviral-
cem človekove naravne želje po
zdravju in življenju.

Generalno vzeto strahu v
smislu biti ali ne biti oziroma
ozdraveti ali ne ozdraveti, res-
da nisem poznala. V prebli-
skih, ki niso trajali dlje od dese-
tinke sekunde, pa me je doma-
la vsak dan vendar prešinila
skrb zaradi bolezni. Povedano
drugače, zavedno ali nezaved-
no me je rak, odkar sem zanj
zvedela, spremljal na vsakem
koraku. In ta ponavljajoča se
desetinka sekunde je bila, vsaj
po mojem čutenju in dojema-
nju stvari, odločilna, da se mi
je bolezen širila. Namesto da bi
se mi ustavila ali celo povsem
izginila.

Kar se same duhovnosti tiče,
pa sem - roko na srce - v prete-

klih dveh letih živela v popol-
nem kaosu in utvari. Po pr-
vem spontanem odzivu na
zdravnikovo sporočilo, da
imam raka na pljučih, ko me
je Tina odpeljala na Brezje,
kjer sem se povsem mimo last-
nih misli (samo glas je bil
moj) Mariji Pomagaj zahvali-
la za bolezen in jo vsa objoka-
na in na kolenih prosila, naj
me usliši in mi pomaga ozdra-
veti, sem podlegla filozofiji
tako imenovane nove dobe
(new age) in se je oklepala kot
čudežne bilke življenja. Zara-
di česar nisem zgubila samo
veliko denarja, pač pa tudi
dragocenega časa. 

(Se nadaljuje.)
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Pavla Kliner

Kamilico (Matricaria recu-
tita) so poznali in oboževali
že stari Egipčani. Ker je bila
odlično zdravilo pri vročič-
nih obolenjih, so jo posvetili
Soncu. Stari Grki so ugotovi-
li, da je kamilica zaveznica
ženskega zdravja in njenih
spolnih organov. Prav na
slednje se navezuje njeno
botanično ime Matricaria, ki
izvira iz latinske besede ma-
ter oz. matrix, kar pomeni
mati in maternica - prvotno
so z njo namreč lajšali poro-
de. Na to dejstvo kažejo tudi
nekatera naša ljudska po-
imenovanja, kot sta mater-
nik in maternjak. 

Rimska, nemška, pasja ...

V 16. stoletju je slavni ze-
liščar Hieronymus Bock za-
pisal, da je najboljši zdravnik
povsem navadna kamilica in
da človek nima boljšega
zdravila, kot je ta cvetlica, ki
jo lahko uporablja pri skoraj
vseh boleznih. Že naši pa-
darji so ločili med t. i. doma-
čo in rimsko kamilico, med-
tem ko v starih francoskih
knjigah opisujejo t. i. rimsko
in nemško oz. pasjo kamili-
co. Nemška naj bi rasla sa-
moniklo, divje, rimsko pa
običajno gojimo na vrtovih.
Ta je prijetna za oko in ko-
ristna za domačo lekarno. 

Padarske bukve o kamilici 

Naši bukovniki so med
drugim o kamilici zapisali
tudi tole: "Kamelce na vodi
kuhaj s tem usta spiraj, sceli
vse kteremu se v ustih opi-

huje. Kteremu se voda zapi-
ra ali z trpljenjem šči naj to
vodo pije, bo boljši! S kameč-
nem olam herbet mazat če
kterga boli, precej neha. Ta
ole se taku naredi: Vzemi
eno pest frišneh al suheh ka-
melc, deni jih u pol funta la-
škega ola, postavi glaž, ki
mora dobro zamašen biti na
solnce za osem dni. Kamelce
na vodi namoči, stolci, obeži
glavo, prežene vse najhujši
bolečine iz glave."

Rešiteljica pri prebavnih
motnjah s krči in kolikami 

Kamilica je vsekakor ne-
pogrešljivo domače zdravilo
pri skoraj vseh boleznih že-
lodca ali črevesja, tako želod-
čnih krčev, kolik, vnetja de-
belega in tankega črevesa,
driske, vnetja želodčne sluz-
nice, napenjanja, odvečne
kisline, odpravljanja plinov
in tudi za zdravljenje težav z
ledvicami, jetri in žolčni-
kom. 

Lajša bolezni dihal 
in napete živce

Vsaj tako dobro, kot se ta
drobcena rastlinica z rume-
nim srcem in belim ven-
čkom razume z ženskami,
se razume tudi z otroki. V
pomoč jim je na primer pri
bruhanju, bolečinah v trebu-
hu, krčih, kolikah, občutljivi
koži, zobobolu ... Kamilični
čaj naj srkajo tudi ljudje, ki si
želijo umiriti živce. Koristi
pri vseh živčnih pojavih,
nevralgijah, razdražljivosti,
preobčutljivosti, notranjemu
nemiru, vihravosti, nespeč-
nosti, duševni zdelanosti in
preutrujenosti. Kamilica ak-
tivira telesne obrambne si-
steme pri akutnih in kronič-
nih infekcijah. Vdihavanje
kamiličnih hlapov se pripo-
roča pri boleznih dihalnih
poti, zlasti pri vnetju bronhi-
jev, ustne votline in žrela. Pri
slednjem je v veliko pomoč
tudi grgranje kamiličnega
čaja. 

Čaj, sopara in kopel 

Kamilični čaj pripravimo
kot poparek iz dveh žličk po-
sušenih cvetov na skodelico
vode. Zoper težave, ki smo
jih omenili, pijemo tri do šti-
ri skodelice tega čaja na dan.
Kamilične sopare oz. inhala-
cije si pripravimo tako, da
damo v posodo tri žličke su-
hih cvetov in prelijemo z li-
trom in pol vrele vode, glavo
sklonimo nad posodo in si jo
pokrijemo z veliko brisačo.
Hlape tako vdihujemo pet
do deset minut. Kamilica se
obnese tudi v kopeli za umir-
janje živcev, odpravljanje bo-
lečin in krčev, za poživitev in
okrepitev, odpravljanje vne-
tij kože in sluznic ter zoper
srbenje kože in zlato žilo: sto
gramov posušenih cvetov
prelijemo z litrom vrele vode
in pustimo stati petnajst mi-
nut, nato poparek dodamo
vodi za kopel. 

Domače zdravilo za vse težave
O najbolj priljubljeni in posledično tudi znanstveno najbolj raziskani in preizkušeni zdravilni rastlini
je težko povedati kaj novega, saj se zdi, da o njej vemo že čisto vse. Morda bi v tem času veljalo
uporabiti kamilico kot sredstvo, ki preprečuje enega najpogostejših zapletov pri gripi - vnetje bronhijev.

Kamilice delujejo antiseptično in proti vnetjem.

Kamilice ščitijo želodčno
sluznico pred nastankom
čirov.
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DELAVEC BREZ POKLICA
rok do: 05.12.2009; BURGAR, d.o.o.,
GORENJSKA C. 26, NAKLO
rok do: 02.12.2009; CELOVITE STO-
RITVE, d.o.o., UL. EVE LOVŠE 19,
2000 MARIBOR
rok do: 03.12.2009; JOŽEF GORTNAR
S.P., PODBREZJE 111, NAKLO
rok do: 24.12.2009; JOŠKOV HRAM,
d.o.o., ZALOG 1, 8000 NOVO MESTO
rok do: 31.12.2009;OGREX, d.o.o., PO-
DREČA 5, MAVČIČE
POMOŽNI DELAVEC
rok do: 03.12.2009; ANASSY, d.o.o.,
GOLNIK 83, GOLNIK
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
SOBARICA-ČISTILKA; rok do:
03.12.2009; ALPE ADRIA TURIZEM,
d.o.o, ŠMARTINSKA C. 152 G, LJ
KUHARSKA POMOČNICA; rok do:
12.12.2009; CHILLI, d.o.o., C. SVOBO-
DE 9, BLED
POMOČNIK DIETNEGA KUHARJA III,
rok do: 09.12.2009; DOM STAREJŠIH
OBČANOV, POTOČE 2, PREDDVOR
ŽELEZOKRIVEC; rok do: 07.01.2010,
rok do: 25.01.2010; DRAGAN ILIEV,
S.P., STRAŽARJEVA UL. 13, LJ
ČISTILEC; rok do: 02.12.2009; LA-
SER, d.o.o., VURNIKOVA UL. 2, LJ
DELO V LESNI PROZVODNJI; rok do:
01.12.2009; št.; BRANKO AMBROŽIČ
S.P. LESGAL, SOVODENJ 4, SOVO-
DENJ
KUHARSKI POMOČNIK
rok do: 06.12.2009; V GOZDU, d.o.o.,
SMLEDNIŠKA C. 132 A, KRANJ
ŽIVINOREJEC
rok do: 02.12.2009; KŽK, kmetijstvo,
d.o.o., KRANJSKA C. 29, ŠENČUR
SLAŠČIČAR
rok do: 05.12.2009; CONDITUS, d.o.o.,
JERMANKA 14, BLED

MIZAR
rok do: 12.12.2009; Mirko Mahorič s.p.,
GRADENŠAK 5 A, 2232 VOLIČINA
OBLIKOVALEC KOVIN
rok do: 27.12.2009; LIBER, d.o.o., KO-
PALIŠKA UL. 15 A, ŠK. LOKA
AVTOKLEPAR
rok do: 07.12.2009; ADECCO H.R.,
d.o.o., BRNČIČEVA UL. 15 B, 1231 LJ
- ČRNUČE
VARILEC
rok do: 29.12.2009; REA METAL,
d.o.o., RAJŠPOVA UL. 18, 2250 PTUJ
MONTER OGREVALNIH NAPRAV
rok do: 27.12.2009; ŠKRBAN ZLATKO
ŠKRBAN S.P., PUŠNIKOVA UL. 1,
2000 MARIBOR
STROJNI MEHANIK
rok do: 07.12.2009; SUZ, d.o.o., C. BO-
RISA KIDRIČA 44, JESENICE
MEHANIK INDUSTRIJSKIH STROJEV IN
NAPRAV
rok do: 12.12.2009; Mirko Mahorič
s.p., GRADENŠAK 5 A, 2232 VOLIČI-
NA
AVTOMEHANIK
rok do: 07.12.2009; ADECCO H.R.,
d.o.o., BRNČIČEVA UL. 15 B, 1231 LJ
- ČRNUČE
AVTOLIČAR
rok do: 07.12.2009; ADECCO H.R.,
d.o.o., BRNČIČEVA UL. 15 B, 1231 LJ-
ČRNUČE
FRIZER
rok do: 12.12.2009; GAUBE NADA
S.P., POLJANSKA C. 65 A, GORENJA
VAS
rok do: 07.01.2010; ALEX KUDUZO-
VIĆ S.P., MIJAVČEVA UL. 15, 1291
ŠKOFLJICA
PRODAJALEC
rok do: 11.12.2009; FISHER INTERNA-
TIONAL, d.o.o., KIDRIČEVA UL. 36,
3000 CELJE
rok do: 04.12.2009; LION STYLE,
d.o.o. Kamnik, STELETOVA C. 8, 1241
KAMNIK

rok do: 13.12.2009; TEHNOCAR,
d.o.o., BRODE 20, ŠK. LOKA
rok do: 16.12.2009; TIM-PRO, d.o.o.,
GLAVNA C. 62, NAKLO
rok do: 06.12.2009; TIM-PRO, d.o.o.,
GLAVNA C. 62, NAKLO
KUHAR
rok do: 12.12.2009; CHILLI, d.o.o., C.
SVOBODE 9, BLED
rok do: 08.12.2009; DOM DVA TOPO-
LA, d.o.o., LEVSTIKOVA UL. 1, 6310
IZOLA
rok do: 24.12.2009; JOŠKOV HRAM,
d.o.o., ZALOG 1, 8000 NOVO MESTO
NATAKAR
rok do: 27.12.2009; GOSTILNA AN-
ČKA MAGDIČ ANTON S.P., DELAVSKA
C. 18, ŠENČUR
rok do: 27.12.2009; INTERTREND,
d.o.o., HOTEMAŽE 50, PREDDVOR
rok do: 24.12.2009; JOŠKOV HRAM,
d.o.o., ZALOG 1, 8000 NOVO MESTO
ADMINISTRATOR
rok do: 13.12.2009; ADRIA TURIST,
d.o.o., TRUBARJEVA C. 52, LJUB-
LJANA
SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
KUHAR; rok do: 02.12.2009; EDVIN
KARAHODŽIĆ S.P., C. MARŠALA TITA
27, JESENICE
TELEFONSKI AGENT; rok do:
07.12.2009; ADECCO H.R., d.o.o.,
BRNČIČEVA UL. 15 B, 1231 LJ- ČRNU-
ČE
NATAKAR; rok do: 03.12.2009; ALPE
ADRIA TURIZEM, d.o.o., ŠMARTIN-
SKA C. 152 G, LJ
NATAKAR; rok do: 06.12.2009; MI-
RAN ANŽIČ S.P., MLADINSKA UL. 2,
KRANJ
NATAKAR; rok do: 07.12.2009; HIT
ALPINEA, d.d., BOROVŠKA C. 99,
KRANJSKA GORA
VZDRŽEVALEC OBJEKTOV IN NA-
PRAV; rok do: 07.12.2009; JEKO - IN,
d.o.o., Jesenice, C. MARŠALA TITA
51, JESENICE

TERENSKI KOMERCIALIST; rok do:
13.12.2009; KONIK, d.o.o., TROBLJE
1, 2380 SLOVENJ GRADEC
VZDRŽEVALEC; rok do: 04.12.2009;
MEPLAS, d.o.o., BEZJE 13, KRANJ-
SKA GORA
MESAR - PRODAJALEC; rok do:
04.12.2009; SPAR KRANJ, RUČIGA-
JEVA C. 35, KRANJ
MESAR - PRODAJALEC; rok do:
04.12.2009; SPAR KRANJ, ZOISOVA
UL. 1, KRANJ
ŽIVILSKI TEHNIK
rok do: 13.12.2009; DON DON, d.o.o.
Metlika, TRDINOVA POT 2 A, 8330
METLIKA
STROJNI TEHNIK
rok do: 10.12.2009; ELVEZ, d.o.o., UL.
ANTONA TOMŠIČA 35, 1294 VIŠNJA
GORA
rok do: 09.12.2009; GASILSKO REŠE-
VALNA SLUŽBA KRANJ, BLEIWEISO-
VA C. 34, KRANJ
rok do: 02.12.2009; ORODJARSTVO
KNIFIC, d.o.o., POT NA PILARNO 12,
TRŽIČ
ELEKTROTEHNIK
rok do: 02.12.2009; ELEKTROINSTA-
LACIJE KREATA, d.o.o., GORENJSKA
C. 39, NAKLO
GRAFIČNI TEHNIK
rok do: 06.12.2009; TISK ŽNIDARIČ,
d.o.o., Kranj, LAZE 7, KRANJ
KOMERCIALNI TEHNIK
rok do: 31.12.2009; INDEPENDENCE
INTERNATIONAL, d.o.o., CANKARJE-
VA UL. 60, RADOVLJICA
EKONOMSKI TEHNIK
rok do: 02.12.2009; GRAD, d.d., Bled,
GRAJSKA C. 44, BLED
rok do: 05.12.2009; TAPETNIŠTVO
TR, d.o.o., UL. HEROJA VERDNIKA 22,
JESENICE
EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK
rok do: 20.12.2009; INDEO, PRODAJA
INDUSTRIJSKE OPREME, d.o.o., SP.
STARI GRAD 52, 8270 KRŠKO

KOMERCIALIST
rok do: 03.12.2009; A KVICK, d.o.o.,
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 13,
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
rok do: 16.12.2009; TIM-PRO, d.o.o.,
GLAVNA C. 62, NAKLO
VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK
rok do: 02.12.2009; VZGOJNOVAR-
STVENA ORGANIZACIJA JESENI-
CE, C. CIRILA TAVČARJA 21, JESE-
NICE
LABORATORIJSKI TEHNIK
rok do: 12.12.2009; BOLNIŠNICA
GOLNIK, GOLNIK 36, GOLNIK
SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA 
IZOBRAZBA
ORGANIZATOR DELA ZAVAROVAL-
NIH ZASTOPNIKOV; rok do:
31.12.2009; GRAWE, d.d. , KOMEN-
SKEGA UL. 4, LJUBLJANA
ZASTOPNIK II; rok do: 04.01.2010;
MERKUR, d.d., DUNAJSKA C. 58,
LJUBLJANA
ZASTOPNIK I; rok do: 15.02.2010;
MERKUR, d.d., DUNAJSKA C. 58, LJ
KONTROLOR TEHTNIC IN UTEŽI; rok
do: 20.12.2009; PERKO TEHTNICE,
d.o.o., ZALOG 2, GOLNIK
NEPREMIČNINSKI POSREDNIK; rok
do: 03.12.2009; VAL NEPREMIČNINE,
d.o.o., TRŽAŠKA C. 118, LJ
INŽ. STROJNIŠTVA
rok do: 15.01.2010; LOGAR TRADE,
d.o.o., POSLOVNA CONA A 41, ŠEN-
ČUR
EKONOMIST ZA KOMERCIALNO 
DEJAVNOST
rok do: 15.12.2009; KDO STUDIO,
d.o.o., VRUNČEVA UL. 39, 3000 CE-
LJE
INFORMATIK
rok do: 05.12.2009; ŽALE, d.o.o., MED
HMELJNIKI 2, LJ
VIŠJA STROKOVNO IZOBRAZBA
TEHNOLOG;rok do: 05.12.2009; NATI-
ONAL OPAŽNI SISTEMI, d.o.o., ŽIROV-
NICA 107 A, ŽIROVNICA

UNIV. DIPL. INŽ. ELEKTROTEHNIKE
rok do: 11.12.2009; ENERKON, d.o.o.,
ŽEJE PRI KOMENDI 107, 1218 KO-
MENDA
UNIV. DIPL. EKONOMIST
rok do: 09.12.2009; ALPETOUR, D.D.,
UL. MIRKA VADNOVA 8, KRANJ
DIPL. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK
(VS)
rok do: 02.12.2009; VZGOJNOVAR-
STVENA ORGANIZACIJA JESENICE,
C. CIRILA TAVČARJA 21, JESENICE
PROF. ŠPORTNE VZGOJE
rok do: 05.12.2009; Rekreativec,
d.o.o., TUPALIČE 36 A, PREDDVOR
UNIV. DIPL. BIBLIOTEKAR
rok do: 02.12.2009; ŠOLSKI CENTER
ŠK. LOKA, PODLUBNIK 1 B, ŠK. LOKA
DR. MEDICINE
rok do: 10.12.2009; OZG, ZD TRŽIČ,
BLEJSKA C. 10, TRŽIČ
DR. MEDICINE SPECIALIST PEDIATRIJE
rok do: 10.12.2009; OZG ZD RADOV-
LJICA, KOPALIŠKA C. 7, RADOVLJI-
CA
DR. MEDICINE SPECIALIST 
ANESTEZIOLOGIJE 
Z REANIMATOLOGIJO
rok do: 04.12.2009; SPLOŠNA BOL-
NIŠNICA BREŽICE, ČERNELČEVA C.
15, 8250 BREŽICE

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

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

Jasna Paladin

Groblje - V Kulturnem
domu Groblje je do 10. de-
cembra na ogled peta razsta-
va jaslic, na kateri si je tudi le-
tos mogoče ogledati več kot
šestdeset jaslic razstavljavcev
iz bližnje in daljne okolice.
Večina je izrezljana iz lesa,
najdemo pa tudi kovane iz
železa, upodobljene v kleklja-
ni čipki, oblikovane iz žgane
gline ali pečene iz lectovega
testa. "Vse razstavljene jasli-
ce so unikatne, izdelane po-
sebej za to razstavo, in zelo
nas veseli, da se nam vsako
leto pridruži nekaj novih raz-

stavljavcev. Naš namen ni
razstaviti čim več jaslic, am-
pak si želimo, da bi bile na
ogled takšne zares kakovost-
ne," je povedal predsednik
domačega kulturnega druš-
tva in idejni vodja razstave
Tone Košenina in ponosno
dodal, da si razstavo vsako
leto ogleda tudi po šest tisoč
obiskovalcev. Razstavo je le-
tos uradno odprl stiški opat
Janez Novak, organizatorji
pa so skupaj s Pošto Sloveni-
je letos izdali tudi priložnost-
no znamko, razglednico, voš-
čilnico in spominski žig, ki si
ga lahko odtisnete na razsta-
vi ali na domžalski pošti.

Na ogled že peta razstava jaslic

Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice

Svoje jaslice razstavlja tudi rezbar Marjan Vodnik iz
Domžal.

Kranj

Sava "dvignila" Prešernovo gledališče

Folklorna skupina Sava Kranj je praznovanje 60. obletnice
zaključila v nedeljo v Prešernovem gledališču z dvema pred-
stavama. Ob jubileju so pripravili teden folklore, ki se je za-
čel že 18. novembra s slavnostnim odprtjem razstave o
razvoju in dosežkih skupine in se nadaljeval z dnevom
odprtih vrat v garderobnih prostorih skupine, ko so pokaza-
li, kako potekajo vaje in priprave na nastop. Organiziran je bil
tudi pohod na Jošta, kjer so se srečale številne generacije
folklorne skupine. Najbolj poskočno je bilo brez dvoma v
soboto, 28., in nedeljo, 29. novembra, ko so plesalci na noge
dvignili Prešernovo gledališče. Poleg aktivnih plesalcev so se
predstavili tudi veterani z jugoslovanskimi plesi, pevska
skupina Dečve, pevski zbor Dotik, tamburaši Bisernica iz
Škofje Loke in številni drugi. Ker pa je moto 60. obletnice
skupine "60 let - gremo naprej", pa savski folkloristi že konec
tega tedna, torej 6. decembra, pripravljajo ponovitev koncer-
ta, in sicer na kulturnem tednu Stražišča ob 18. uri. K. D. Janez z majolko - spremljajo ga folkloristi Save 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.

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 
MADŽARSKE TOPLICE: 17. 12. - 20. 12.; TRST: 3. 12.; PALMANOVA - TOVARNA
ČOKOLADE: 1. 12.; LJUTOMER - BOŽIČNI PROGRAM: 23. 12. - 26. 12; ŽIVE
JASLICE V RAZKRIŽJU: 26. 12; 2. 1. 2010

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

Prednovoletno srečanje
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica vabi na prednovoletno
srečanje, ki bo 20. decembra v gostilni Štern na Ježici. Prijave
in vplačila bodo začeli sprejemati v četrtek in petek, 3. in 4. de-
cembra, med 13. in 15. uro po tel. 2311-932 Mara Pečnik.

Prešernov večer
Žirovnica - V Knjižnici Matije Čopa bo danes, v torek, 1. de-
cembra, ob 19. uri Prešernov večer s pisateljem Ivanom Siv-
cem in predstavitvijo knjige Ribčev dohtar.

Pogovor z Borisom Pintarjem
Poljane - Ob dnevu kulture se bo pogovor s pisateljem Bori-
som Pintarjem v Kulturnem domu v Poljanah začel v četrtek,
3. decembra, ob 19. uri.

V knjižnicah za otroke
Hrušica - Danes, v torek, 1. decembra, bo od 16. do 17.30
ustvarjalna delavnica za otroke - Adventni venčki, v četrtek,
3. decembra, ob 18. uri pravljična igrica Jelenček Zoran in da-
rilo za Božička.

Škofja Loka - Pravljica Putka na morje, piščanček v vesolje se
bo začela danes, v torek, 1. decembra, ob 17.30.

Poljane - Lutkovno in gledališko predstavo Trije prašički si
otroci lahko ogledajo danes, v torek, 1. decembra, ob 17. uri.

Železniki - Delavnica za spretne prstke Bučke za lučke se bo
začela jutri, v sredo, ob 17. uri.

Trata - Ura pravljic z ogledom igrice se bo v knjižnici začela
v četrtek, 3. decembra, ob 17. uri.

Sovodenj - Zgodbam o Miklavžu lahko otroci prisluhnejo v
petek, 4. decembra, ob 18. uri.

PRIREDITVE

Jesenice - Jutri, v sredo, 2. decembra, bo ustvarjalna delavni-
ca Svečniki od 16. do 17.30, v četrtek, 3. decembra, bo ura
pravljic ob 17. uri v kinu Železar.

Slovenski Javornik - Danes, v torek, 1. decembra, bo ustvar-
jalna delavnica od 16. do 16.45.

Bohinjska Bistrica - Lutkovna predstava Debela repa se bo
začela jutri, v sredo, 2. decembra, ob 17. uri.

Radovljica - Lutkovno predstavo Debela repa si otroci v
knjižnici lahko ogledajo v četrtek, 3. decembra, ob 17.
uri.

Hotel sem več ...
Kranj - V Splošnem oddelku Osrednje knjižnice Kranj se bo
jutri, v sredo, 2. decembra, ob 19.30 začela predstavitev knji-
ge Grega Hribarja Hotel sem samo ..., v kateri mladi Kranj-
čan predstavlja svoje doživljanje najstniških let, trenutke rej-
va v Ambasadi Gavioli, željo po drugačnem življenju, iskanje
"nečesa drugega za ta nori svet danes".

Srečanje starejših in invalidnih
Cerklje - Društvo upokojencev Cerklje obvešča, da bo v po-
nedeljek, 7. decembra, od 10. ure do 10.30 v prostorih obči-
ne srečanje starejših, invalidnih in vseh, ki občutijo potrebo
po pogovorih.

Pesem od železne ceste
Otoče - Kulturna prireditev Pesem od železne ceste se bo v
Kulturno-izobraževalnem centru postaja Otoče-Brezje zače-
la v četrtek, 3. decembra, ob 18.03.

Bazar
Kranj - Jutri, v sredo, 2. decembra, bo ob 16.30 na OŠ Mati-
je Čopa Kranj Bazar.

Predstavitev knjige Kaj je v loncih
Radovljica - Alenka Bole Vrabec v svoji knjigi s humorjem
pripoveduje o popotovanjih od danske meje do juga Tosca-
ne, na katerih je odkrivala tudi posebnosti različnih kuhinj.
Predstavitev bo spremljala tudi kulinarična pokušina.

PREJELI SMO

Gibanje za 
varstvo proti
hrupu in širitvi
letališča Lesce
gre na volitve?

Gorenjski glas, M. A., 24. no-
vembra 2009, stran 4

V prispevku z občnega zbora
Društva gibanja za varstvo
proti hrupu in širitvi letališča
Lesce, objavljenem v Gorenj-
skem glasu 24. novembra,
predsednik društva Miha Za-
lokar navaja, da se je društvo
pritožilo na izdano gradbeno
dovoljenje za prestavitev in
asfaltiranje vzletno-prista-
jalne steze in za prilagoditev
manevrskih površin na leta-
lišču Lesce. To ne drži, saj
društvo sploh ni stranka v po-
stopku. Res pa je, da člana v
tem postopku zastopata last-
nico s 36 m2 (!) zemljišča v
"vplivnem območju" načrtova-

ne nove asfaltne vzletno-prista-
jalne steze. 

Presenetljiv pa je izraz pod-
pore društvu na občnem zboru
s strani predsednika sveta KS
Lesce Zlatka Kavčiča, saj je ob-
čini znano le uradno stališče
sveta KS, sprejeto lani, da izra-
ža podporo letališču Lesce. Ker
društvo nasprotuje kakršnikoli
legalni modernizaciji letališča,
je hkratna podpora društvu in
letališču precej neverodostojna.
Morda bi jo lahko razumeli le
v kontekstu prihajajočih voli-
tev, ko se bodo, prepričan sem,
znova intenzivno aktivirale
tudi civilne iniciative. Kavčiče-
vi ugotovitvi, da civilne inicia-
tive v občini niso brez osnove,
pa lahko samo pritrdim. Pri
večini so žal osnova nosilci po-
litičnih interesov in ne dejanski
problemi občanov, za katere
naj bi odločevalci ne imeli po-
sluha, in pri nekaterih se celo
članstvo ponavlja.

Janko S. Stušek, 
župan Občine Radovljica

Zgornje Palovče

V Budnarjevi hiši izdelovali adventne venčke

Na prvo adventno nedeljo so v Budnarjevi muzejski hiši, ki
jo upravljajo člani Turističnega društva Kamn'k, kot vsako
leto pripravili delavnico, na kateri so si obiskovalci ob po-
moči Petra Ribiča ter agronomov Matjaža Pustoslemška in
Sanda Jermana lahko sami izdelali adventni venček. Vsak
obiskovalec je ob vstopu v hišo prejel obod, osnovo iz vr-
bovih vej, na katere so napletli zelenje. Venčke so nato
okrasili s svečami in drugim naravnim okrasjem. Delavnica,
ki se je v vseh letih med obiskovalci muzejske hiše že dobro
prijela, je bila tudi letos dobro obiskana. J. P. 

Podljubelj 

Veseli posodobitve vasi

Zadnji novembrski petek je bil zgodovinski dan za prebival-
ce Podljubelja. Zvečer so pred gasilskim domom pripravili
slovesnost ob končanju obnove komunalnih napeljav in
cest. Kot je povedal tržiški župan Borut Sajovic, je samo ob-
čina za to namenila prek tri milijone evrov, del denarja za
posodobitve pa so dobili iz Evrope. Občini in izvajalcem del
se je zahvalil za uresničitev pomembnega projekta predsed-
nik KS Podljubelj Dragan Njegovan. Ob njem in županu je
trak na cesti prerezal domačin Franc Janc (na sliki v sredini).
On je zapel več pesmi, na harmoniko je igral Joža Švab, pod-
ljubeljski šolarji pa so predstavili pesem o novi podobi vasi.
V krajevni dvorani so podelili vrsto priznanj posameznikom
in društvom za njihove dosežke v kulturi, športu in drugih
dejavnostih. Srečanje so sklenili z zabavo ob zvokih ansam-
bla Zarja. S. S.

Bled

V barmanstvu blestel tudi Jan Remec

Tekmovanja Evropskega združenja hotelskih in turističnih
šol, ki je bilo sredi novembra v Dubrovniku, se je udeležila
tudi skupina dijakov Višje strokovne šole za gostinstvo in
turizem Bled. V različnih disciplinah so se pomerili s šeststo
študenti iz 34 evropskih držav in Kolumbije. Med njimi je
najbolj blestel Jan Remec, ki je v kategoriji barmanstvo
dosegel tretje mesto. "Čeprav vsi nismo dobili medalje, smo
za nas vsi zmagovalci, saj smo sodelovali na največjem
evropskem tekmovanju v gostinstvu in turizmu in je bila že
udeležba velik dosežek," je pojasnila študentka drugega let-
nika Jelena Jovanova. Tekmovanja sta se z njihove šole
udeležila še Jure Bartol in Alen Audič. M. R.

Tržič 

Uspešni pri izobraževanju

V četrtek so v Kulturnem centru Tržič proslavili 50-letnico
delovanja Ljudske univerze Tržič. Direktorica Metka Knific je
predstavila razvoj te ustanove, ki je doživela več organizacij-
skih in vsebinskih sprememb. Kot je dejala, danes skrbijo za
nadaljevanje razvoja lokalnega andragoškega središča s
celostno ponudbo v izobraževanju odraslih in za uresniče-
vanje koncepta vseživljenjskega učenja. Podelila je priznan-
ja sodelavcem, ki so zaslužni za uspešno delo univerze v
preteklosti. Njej je sekretarka Zveze Ljudskih univerz
Slovenije Ema Perme (na sliki desno) izročila zahvalo za 
dobro vodenje univerze od leta 2007. Čestitkam se je
pridružil tudi župan Občine Tržič Borut Sajovic. Kulturni
spored so pripravili imitator Tilen Artač, folklorni plesalci,
pevci in godci iz Tržiča in z Jesenic ter kvintet Fanfare iz
Žirovnice. S. S.
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IZLET  TOREK, 8. DECEMBRA

Dragi Glasovci, zaradi velikega zanimanja
za naše skupne izlete smo za vas pripravi-
li še en dan druženja, ogledov in sprostit-
ve. V torek, 8. decembra, se bomo odpra-
vili na pot ob 7.10 z avtobusne postaje Ra-
dovljica. Ob 7.30 boste na avtobus lahko
vstopili pred Creino, ob 7.45 pa na Prim-
skovem na avtobusni postaji pred Merca-
torjevim centrom. Pot nas bo vodila do
Velenja, kjer si bomo ogledali izredno za-
nimiv nekoč delujoči del premogovnika
Velenje. Z zaščitnimi suknjiči in čeladami

se bomo s 120 let starim dvigalom spusti-
li na okoli 160 metrov globine, si tam
ogledali multivizijsko predstavitev dela
nekoč in danes, doživeli simulacijo nesre-
če, na koncu pa se bomo še okrepčali s pra-
vo knapovsko malico v najgloblji jedilnici v
Sloveniji. Na površju si bomo ogledali še
razstavo in t. i. skok čez kožo. Potem se
bomo odpeljali do Term Dobrna na kosilo
s harmonikarjem. Sledilo bo še kopanje do
17. ure, nato pa odhod proti domu. Prihod
v Kranj načrtujemo okoli 19. ure.

Cena izleta: 35 EUR
Cena vključuje: prevoz, ogled 
premogovnika, knapovsko malico, 
kosilo, kopanje in malico.

Rezervacije sprejemamo na: 
04/201 42 41
v ponedeljek, torek in četrtek do 17. ure, v sredo do
18. ure, v petek do 14. ure.

S seboj ne pozabite vzeti: stabilne in
udobne obutve, kopalk in brisače. 

Organizator izleta 
je TA Odisej.
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Malica v najgloblji jedilnici v Sloveniji

Vodja poslovalnice m/ž (Škofja Loka) 
Vaše naloge: Skrb za prodajo in zaposlene. Uresničevanje ciljev podjetja. Aktivno
sodelovanje pri prodaji kot član prodajnega tima. Administrativna in organizacijska
dela. Pričakovanja: V. stopnja izobrazbe oz. poslovodski izpit. Smisel za delo s kup-
ci. Vodstvene izkušnje. Zavzetost in fleksibilnost. Izrazita odgovornost. Zaželeno
znanje nemškega jezika. Deichmann, d. o. o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana, prijave
zbiramo do 27. 12. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Vodje skupin in prodajalci za promocijo revolucionarnega izdelka m/ž
(terensko delo) 
Pričakujemo: komunikativnost, urejenost, veselje do dela s strankami, izkušnje s
prodajo, fleksibilnost, izpit kategorije B in lasten prevoz. Nudimo: korektne odnose,
možnost osebnega razvoja, interna izobraževanja o produktih in psihologiji prodaje
ter redno plačilo-po učinku. Junior eco podjetje za proizvodno in trgovino, d. o. o.,
Ježa 43, 1231 Ljubljana - Črnuče, prijave zbiramo do 16. 12. 2009. Več na
www.mojedelo.com.

Frizer / Frizerka (Različni frizerski saloni po Sloveniji) 
Iščemo večje število izkušenih ali manj izkušenih frizerjev za samostojno delo v fri-
zerskem salonu. Nudimo dodatna izobraževanja, stimulativno plačilo po dogovoru,
zaposlitev za nedoločen čas. Pričakujemo delovne izkušnje v frizerskem salonu.
4Look, d. o. o., Petronijeva 4, 6000 Koper, prijave zbiramo do 16. 12. 2009. Več
na www.mojedelo.com.

Sodelavca v razvoju in tehnični pripravi dela m/ž (Škofja Loka) 
Vaše delo bo: izdelava tehnično tehnoloških elaboratov za gradbišča in načrtov or-
ganizacije gradbišč, terminskih in finančnih planov, sodelovanje pri uvajanju novih
tehnologij pri procesih dela v tehničnem področju, pridobivanje dovoljenj, soglasij in
ostale dokumentacije za gradbišča. Pričakujemo: VII. ali VI. stopnjo izobrazbe
tehnične smeri. Zaželen strokovni izpit po Zakonu o gradnji objektov. SGP Tehnik, d.
d., Stara cesta 2, 4220 Škofja Loka, prijave zbiramo do 24. 12. 2009. Več na
www.mojedelo.com.

Prodajni inženir m/ž (Podnart) 
Za našega naročnika, uveljavljeno podjetje na področju prodaje investicijske
opreme, iščemo novega sodelavca/-ko za delovno mesto prodajnega inženirja.
Delo obsega obiskovanje obstoječih strank po Sloveniji in tehnično svetovanje,
pripravo ponudb v pisarni, pridobivanje novih strank, predstavitev dejavnosti podjet-
ja na sejmih ter pripravo analiz in planov. Kadis, d. o. o., Koprska ulica 72, 1000
Ljubljana, prijave zbiramo do 24. 12. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Sodelavec za obračun plač m/ž (Škofja Loka) 
Od vas pričakujemo VII. ali VI. stopnjo izobrazbe ekonomske smeri, dobro poz-
navanje finančne, računovodske in davčne zakonodaje ter plačne politike, poz-
navanje dela z računalnikom. Nudimo vam stimulativno plačilo, prijetno in stabil-
no delovno okolje, odlične možnosti za strokovni in osebni razvoj. SGP Tehnik,
d. d., Stara cesta 2, 4220 Škofja Loka, prijave zbiramo do 23. 12. 2009. Več
na www.mojedelo.com.

Inženir strojništva m/ž (Šenčur) 
Pogoji: visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba strojne smeri, opravljen strokovni
izpit s področja strojništva za: projektanta načrtov strojnih inštalacij in strojne opreme
za zahtevne objekte, odgovornega vodja del in odgovornega vodja gradbišča za za-
htevne objekte, odgovornega nadzornika za zahtevne objekte, znanje ACAD-a,
WORD-a, EXCEL-a. Ržišnik Perc skupina, Delavska cesta 24, 4208 Šenčur, prijave
zbiramo do 08. 12. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji plastike m/ž (Kamnik) 
Pogoji: natančnost pri delu, ročne spretnosti, fizična moč, slovensko državljanstvo,
prednost imajo kandidati z delovnimi izkušnjami v proizvodnji. Nudimo: delo za dol.
čas z možnostjo podaljšanja za nedol.čas, 40-urni delavnik, brez nočne izmene,
proste sobote in nedelje, plača 600 do 700 evrov neto (odvisno od izkušenj). Pros-
to delovno mesto takoj. Za razgovor pokličite 041/871 134 (ga. Irena). Kovinoplas-
tika s.p., Kamnik, Vegova ulica 2A, 1241 Kamnik, prijave zbiramo do 23. 12. 2009.
Več na www.mojedelo.com.

Oddelkovodja za izdelavo sendvičev m/ž (Kranj) 
Za znano proizvodno in trgovsko podjetje iščemo vodjo oddelka za izdelavo send-
vičev. Vabimo odgovorne, izkušene in resne kandidate, da nam pošljejo prijave z
opisanimi delovnimi izkušnjami. MANPOWER, d. o. o., PE Kranj, Koroška cesta 14,
4000 Kranj, prijave zbiramo do 15. 12. 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,
odličnega kuharja in dosledno sobarico. Nudimo stimulativno plačilo, nagrajevanje
uspeha dela, možnost napredovanja, bivanje, redno delavno razmerje s polnim ča-
som in poskusnim delom 3 mesece. Hotel Bellevue, d. o. o., Šmarjetna gora 6,
4000 Kranj, prijave zbiramo do 20. 12. 2009. Več na www.mojedelo.com.

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o., Litostrojska c. 44c, 
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

LOTO
Rezultati 95. kroga - 29. novembra 2009

2, 9, 12, 13, 21, 28, 31 in 10
Lotko: 9 7 4 1 0 9

Loto PLUS: 2, 6, 7, 21, 23, 26, 32 in 33

Garantirani sklad 96. kroga za Sedmico: 200.000 EUR
Predvideni sklad 96. kroga za Lotka: 90.000 EUR
Garantirani sklad 96. kroga za PLUS: 20.000 EUR

Pod gladino slovenskih rek in jezer
Jesenice - V avli Občinske knjižnice Jesenice bo jutri, v sre-
do, 2. decembra, ob 19. uri predstavitev podvodnih filmov in
fotografij avtorja Cirila Mlinarja Cica z naslovom Pod gladi-
no slovenskih rek in jezer.

Agencija za ločitve
Ljubljana - V SiTiTeatru v BTC v hali A si lahko danes, v to-
rek, 1. decembra, ob 20. uri ogledate ljubezensko kriminal-
no komedijo Agencija za ločitve, v kateri nastopata Nataša
Tič Ralijan in Gašper Tič. 

Slovo Andreja Smoleta od veselih ur
Škofja Loka - V Kašči na Spodnjem trgu si lahko jutri, v sre-
do, 3. decembra, ogledate monodramo Matjaža Kmecla Slo-
vo Andreja Smoleta od veselih ur.

Optimist
Kranjska Gora - Monokomedijo Matjaža Javšnika Optimist
si lahko ogledate v petek, 4. decembra 2009, ob 20. uri v
Dvorani Vitranc.

Jelenček Zoran in darilo za Božička
Jesenice - Ob 3. decembru, rojstnem dnevu dr. Franceta Prešerna,
iz Občinske knjižnice Jesenice vabijo na ogled otroške predstave
Jelenček Zoran in darilo za Božička. Predstava bo v kinu Železar.

PREDSTAVE

RAZSTAVE

Dogodki Blejskega mladinskega centra
Bled - Na Bledu bo danes, v torek, 1. decembra, ob dnevu
boja proti AIDS-u od 14. ure dalje potekala delitev kondo-
mov in pentljic po Bledu. V Blejskem mladinskem centru na
Trubarjevi 7 od 1. do 11. decembra zbirajo prijave za gledali-
ško delavnico 'Biti impro' za otroke od 7. do 11., ki bi radi na
koncu šolskega leta na Festivalu mladih odigrali gledališko
predstavo, prav tako od 1. do 11. decembra zbiramo prijave
za dogodek Atraktiven make up s Tino V. Cavazza.

Dve predavanji Humane
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno
zdravje, vabi danes, v torek, 1. decembra, v dvorano št. 14
Mestne občine Kranj na predavanje: od 10. do 11.30 - dr. Lu-
cija Mulej: Po poti do učinkovite skrbi za duševno zdravje in
od 11.45 do 13.15 - Tatjana Novak, univ. dipl. psih.: Psihoedu-
kacija kot oblika pomoči pri bipolarni motnji. 

PREDAVANJA

OBVESTILA

Na Tisje
Kranj - Planinci in upokojenci kranjskih upokojencev vabijo
v nedeljo, 13. decembra, na pohod na Tisje. Predvidevajo 4
ure hoje. Prijave sprejemajo v društveni pisarni do petka, 11.
decembra.

Miklavžev izlet v neznano
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira Miklav-
žev izlet v neznano v nedeljo, 6. decembra. Prijave po tele-
fonu 031/345 209 ali 531 55 44 v sredo in četrtek od 18. do
19.30.

Miklavžev pohod v Loško hribovje
Gozd Martuljek - Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi v
nedeljo, 6. decembra, na Miklavžev pohod v Loško hribovje.
Prijavite se pri Majdi Papler po tel.: 051/336 635.

V neznano
Tržič - Vodniški odsek Planinskega društva Tržič vabi v so-
boto, 12. decembra, na zaključni izlet v neznano. Izlet je la-
hek in bolj zabavne narave. Prijave in informacije do torka,
9. decembra, po tel. 5971 536.

IZLETI
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

SOBO s kopalnico, WC in balkonom,
zaposlenemu moškemu, ☎ 040/713-
517

9007229

VIKENDI, APARTMAJI
KUPIM

VIKEND ali parcelo za vikend in družin-
sko hišo z vrtom, na območju Gorenj-
ske, ☎ 051/212-262 9007199

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih
vozil, gotovinski odkup, prodaja na
obroke, MEPAX, d. o. o., Planina 5,
Kranj, ☎ 041/773-772, 040/773-
772

9006929

R5 five, l. 96, 85.500 km, rdeč, ben-
cin, nov izpušni sistem, katalizator,
prednje vzmeti, dod. 4 letne gume na
platiščih, nikoli karamboliran, ☎
040/157-349 9007183

YUGO 55 Koral, letnik 1991, dobro
ohranjen, ☎ 031/552-413

9007219

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

GUME Good year M+S 195/60 R15,
Ultra grip 7+7, vožene 3. mesece, na
litih platiščih oz. Racing F1, skupaj ali
posamezno, ☎ 041/335-539

9007213

KUPIM

ŠTIRI PLATIŠČA za Renault Scenic
16 col, z zimskimi gumami ali brez, ☎
031/678-828

9007108

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

BRUSILNI stroj za brušenje tračnih
žag, ☎ 031/716-629 9007212

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

KOTNO železo 20 x 20 mm in ostro-
robni ”U” profil 200 mm po polovični
ceni, ☎ 04/57-40-128 9007210

KURIVO
PRODAM

DRVA - metrska ali razžagana, možna
dostava, ☎ 041/718-019 9007223

BUKOVE goli, ☎ 041/767-339 9007226

DRVA, bukova, jesenova ali hrastova,
metrska ali razžagana, možna tudi do-
stava, po ugodni ceni, ☎ 041/639-
348 9007172

DRVA - mešana: bukev, gaber, javor, je-
sen, hrast, možnost razreza in dostave,
cena 40 EUR, ☎ 070/323-033 9007224

DRVA bukova, delno suha, cena 45
EUR, možna razrez in dostava, ☎
040/338-719 9007225

STANOVANJSKA
OPREMA
GOSPODINJSKI APARATI
PRODAM

POMIVALNI stroj, šir. 45 cm, rabljen,
vendar še izpraven, ugodno, ☎
031/742-082 9007208

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

SANKE doma narejene, nove, 3 velikosti,
☎04/53-36-269, 051/330-293 9007227

POSLOVNI STIKI

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
OKULISTIČNI pregledi za očala in kontak-
tne leče,  popusti za upokojence in študen-
te. Optika Aleksandra, Qlandia Kranj, C. 1.
maja 77, ☎04/23-50-123 9007143

ŽIVALI
IN RASTLINE
PODARIM

KUŽA, mešanca, starega dobro leto,
prijaznega, ☎ 04/53-36-138 9007216

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

KROŽNO žago na vodilih za razrez hlo-
dovine, motor 7 KW s pomikom na de-
belino lesa, ☎ 041/504-662 9007230

SEKULAR za žaganje drva, ☎ 04/20-
46-578, 031/812-210 9007100

TRAKTOR Univerzal 643 DT, zelo
lepo ohranjen in veliko opreme, ugod-
no, ☎ 041/916-873 9007220

PRIDELKI
PRODAM

KRAŠKI TERAN, teranov liker in Kraški
brinjevec, center krasa, odlične kvalite-
te, dostavim tudi manjše količine, ugod-
ne cene, ☎ 041/614-862 9007092

VINO cviček, kvaliteten, možna dosta-
va, ☎ 041/830-461 9007134

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA sivca, starega 6 mesecev, ☎
031/528-904 9007205

ČB BIKCA starega 14 dni in čb/lim
bikca, starega 10 dni, Urbanc, Goriče
24, ☎ 041/711-866 9007207

ČB BIKCA, starega 1 teden, ☎
041/604-476 9007215

ČB BIKCA, starega 10 dni, ☎
041/833-872 9007217

KOBILO brejo, staro 6 let, cena 1.600
eur, ☎ 041/963-880 9007203

PRAŠIČA za zakol, domača krma,
možna izbira med 150 in 180 kg, ☎
041/933-879 9007218

SANSKEGA kozla, zajce in zajkle
nemški lisec za rejo ali zakol, ☎
040/378-154 9007204

TELIČKO simentalko, staro 10 dni,
Cerklje, ☎ 040/543-208 9007211

KUPIM

BIKCA simentalca, mesne pasme, sta-
rega 20 dni, ☎ 031/569-924 9007228

OSTALO
PRODAM

MESO bika brez silaže in orehe v lupi-
ni, možna dostava, ☎ 04/51-46-091,
031/862-356 9007206

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO izkušeno telefonistko (tel. proda-
ja) za vodenje telefonskega studia, Baldri-
jan, d. o. o., Ul. Mirka Vadnova 19, Kranj,
☎0590/41-575, 040/415-556 9007140

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela, no-
tranje omete, fasade, adaptacije, tla-
kovanje dvorišča, ograje, kamnite
škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro in
poceni. SGP Beni, d. o. o., Struževo
7, Kranj, ☎ 041/561-838

9006596

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

9007221

BELJENJE in glajenje sten, odstranje-
vanje tapet, antiglivični premazi, barva-
nje oken, vrat, dekorativni ometi in
opleski, kvalitetno in ugodno, Pavec
Ivo, s. p., Podbrezje 179, Naklo, ☎
031/392-909

9006653

DELAM VSA GRADBENA DELA,
adaptacija kopalnic, predelne stene
Knauf, fasaderska dela, slikopleskar-
ska, čiščenje poslovnih prostorov, po-
pust na vsa dela 10%, Tro - Cabrio
s.p., Kidričeva 4B, 4000 Kranj, ☎
031/427-127 9006611

KOMPLETNA adaptacija stanovanj in
kopalnic, vodovod, centralna, elektri-
ka, keramika, knauf, pleskarska dela.
Kopalnica samo v 7 dneh! Jani in Met-
ka Rep, d. n. o., Godešič 43 a, Šk.
Loka, ☎ 041/757-109

9006595

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

9007222

IŠČEM

DRUŽINA iz Cerkelj išče mlajšo upo-
kojenko ali študentko za pomoč v go-
spodinjstvu in pri čiščenju stanovanja,
☎ 041/738-678 9007200

ZASEBNI STIKI
SKROMEN, prijazen, uspešen podjet-
nik z otrokom, išče zvesto punco za
skupno delo in življenje, ☎ 031/807-
376

9006606

ŽENITNA POSREDOVALNICA za vse
generacije, zastonj za mlade ženske,
☎ 031/505-495 9006605

RAZNO
PRODAM

DVE TELICI in bukova drva, ☎
031/271-598

9007214

METRSKE robnike, 22 kom in kvalitet-
na jabolka, vse ugodno, ☎ 04/53-36-
578 9007209

ZAHVALA

V 83. letu nas je zapustila draga sestra, teta in sestrična

Frančiška Pavlin
Iglejeva iz Naklega

Zahvala vsem, ki ste nam ob težkih trenutkih izkazali pomoč ter izrekli sožalje.

Vsi njeni
Naklo, Kranj, Kokrica, Mlaka

ZAHVALA

Ob slovesu od našega dragega

Bruna Piriha st.
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelav-
cem, prijateljem in znancem za izrečene besede tolažbe, daro-
vano cvetje in druge darove in ker ste ga pospremili na njegovi
zadnji poti. Iskrena hvala!

Žalujoči vsi njegovi
Orehek, 17. novembra 2009

ZAHVALA

Nepričakovano nas je v 31. letu starosti zapustil sin, brat, 
partner, oče, prijatelj

Andrej Dolenc
iz Zabukovja
nazadnje stanujoč na Tavčarjevi

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
sodelavcem za izrečena sožalja, sveče, podarjeno cvetje ter vsem
ostalim, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala tudi
gospodu župniku za pogrebni obred. Vsem še enkrat hvala. 

Žalujoči vsi njegovi
V Kranju, dne 25. novembra 2009

Strah te je bilo, in mene je bilo strah,
vendar sva čutila tisto odprtost:
bil si občutljiv in ranljiv in lep
kakor roža. Sedaj živim
tu, daleč stran, a sem tvoja,
ti živiš tam, daleč stran,
a si moj. Ljubezen ni le iz teles,
globoko v duši sva eno.

Nisem mislil še
na smrt, pa mi
je bil že grob
odprt, o dobri
ljudje molite zame.

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

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

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
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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

www.gorenjskiglas.si

naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Anketa

vremenska napoved
Danes zjutraj bo dež ponehal, dopoldne bo večinoma suho.
Popoldne se bo jasnilo. V sredo bo oblačno. Zjutraj bo
ponekod temperatura že pod ničlo, čez dan bo hladneje. V
četrtek bo delno jasno, z jutranjo meglo. Jutro bo hladno.

TOREK

6/9°C
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Adolf Murserovič, Iskra ISD:

"Če so pametni, nam bodo
prisluhnili. Ne gre več, da de-
lamo več za manj denarja.
Pri nas jih je precej s plačo
450 evrov, pa tudi pokojnin-
skih pogojev ne bi smeli
spreminjati."

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana - Ministrstvo za
okolje in prostor je namreč
na podlagi pregleda stanja
na področju dimnikarske
službe v Sloveniji, priporočil
Računskega sodišča, Urada
za varstvo potrošnikov in šte-
vilnih pritožb uporabnikov
dimnikarskih storitev ugoto-
vilo, da je najbolj sporno zara-
čunavanje dimnikarskih stori-
tev. Nadzor nad delom konce-
sionarjev, ki opravljajo dimni-
karske storitve, je pokazal, da
je dosedanji cenik dopuščal
malverzacije pri zaračunava-
nju storitve. Koncesionarji so
pogosto namesto časa, ki so
ga v resnici porabili za neko
storitev, stranki zaračunavali
čas, ki ga je cenik določal kot
najdaljši možni čas za izvedbo
storitve. Po novem bo dimni-
kar dolžan pri obisku stranke
izpolniti delovni nalog, v kate-
rem bo moral napisati, koliko
časa je dejansko porabil za
storitev, navesti točen čas za-
četka in konca dela, stranka
pa bo verodostojnost tega po-
trdila s svojim podpisom na
delovnem nalogu. Stranka bo
tako plačala le opravljeno
delo, zagotavljajo na ministr-
stvu. Če bo dimnikar storitev
denimo opravljal 20 minut,
bo to stranko stalo 8 evrov. V
novem ceniku je cena za mi-
nuto dela 0,40 evra (prej je
bila 0,44 evra) brez DDV. 

Na odločitev vlade so se že
naslednji dan odzvali ogor-
čeni dimnikarji, ki pri pred-
sedniku vlade Borutu Pa-
horju zahtevajo zadržanje
javne objave sklepa in uskla-
ditev cenika ter časovnih
normativov z izvajalci. V
sekciji dimnikarjev pri Obrt-
no-podjetniški zbornici Slo-
venije zatrjujejo, da vladne
spremembe cenika dimni-
karskih storitev ne pomeni
le desetodstotnega znižanja,
pač pa predstavljajo kar 40-
odstotni upad dohodka za
dimnikarje. "To ne omogo-

ča nadaljevanja koncesijske
dejavnosti, vprašljiv je sam
obstoj dejavnosti kot konce-
sionirane gospodarske javne
službe," pravijo v dimnikar-
ski sekciji.

Je odločitev o znižanju cen
in spremembi časovnih nor-
mativov tisto, kar pričakujejo
civilni pobudniki, ki se že
lep čas zavzemajo za uredi-
tev dimnikarskih storitev?
Predsednik pobude Dimnik
Tone Kristan iz Kranja pravi,
da ne. "Mi zahtevamo, da se
koncesije za dimnikarske
storitve razveljavijo in bi lah-

ko ljudje dimnikarja naročili
kot vsakega obrtnika, ko ga
pač potrebujejo. Zahtevamo
tudi, da so dimnikarji stro-
kovno usposobljeni in delajo
z licenco, saj lahko sedaj na-
redijo veliko škode. Ne gre
za ceno, ta se tako ali tako
oblikuje na tržišču. Čudi me,
da se je ministrstvo odzvalo
na tak način. Bojim se, da
bodo zaradi znižanja cene
dimnikarji pogosteje hodili k
strankam in to zaračunava-
li," meni Tone Kristan in do-
daja, da pobudniki nadalju-
jejo s svojo dejavnostjo.
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Dimnikarji za desetino cenejši
Vlada je na četrtkovi seji potrdila cenik dimnikarskih storitev, s čimer začenja urejati razmere na 
področju dimnikarskih storitev. Dimnikarji so razburjeni.

Kranj

Nove vinjete že naprodaj

Danes se je začela prodaja avtocestnih vinjet za leto 2010.
Nove vinjete so modre barve, cene pa nespremenjene. Te-
denska vinjeta za osebna in lahka dostavna vozila do 3,5
tone skupne dovoljene mase stane 15 evrov, mesečna 35 in
letna 95 evrov. Za motorna kolesa je cena vinjet polovična,
polletna stane 25 evrov, medtem ko mesečnih za to katego-
rijo vozil ni. Vinjete so naprodaj na Petrolovih in OMV-je-
vih bencinskih črpalkah ter na prodajnih mestih Kompasa
MTS, Tobačne 3dva, Dela Prodaje, Pošte Slovenije, AMZS
in na cestninskih postajah. V tujini bodo vinjete na voljo na
vseh večjih bencinskih servisih. Do sredine novembra je
bilo skupaj prodanih 3,43 milijona vinjet, od tega 849 tisoč
letnih, 536 tisoč mesečnih in 1,1 milijona tedenskih. Do
konca junija so bile v prodaji še polletne vinjete, ki so jih
prodali 893 tisoč. M. G.

Komenda

Višja cena pomoči na domu

Komendski občinski svetniki so potrdili povišanje cene
storitev pomoči na domu, ki jo že dobro leto izvaja Zavod
medgeneracijsko središče Komenda. Cene so morali zvišati
zaradi sprememb plač v javnem sektorju, kamor sodi tudi
zavod. Uporabniki storitev bodo namesto dosedanjih 3,6
evra na uro plačevali 4,54 evra, občina pa bo še naprej so-
financirala sedemdeset odstotkov cene programa. J. P. 

Mladoporočenci

Na Bledu sta se 7. novembra poročila Edis Kamenčić in
Meliha Deomić, 21. novembra pa Janez Mejač in Katarina
Lavš. V Kranju sta se 7. novembra poročila Sead Kolenović
in Selvija Halilovska, 21. novembra pa Vojislav Kondić in
Lenči Čagorska. 14. novembra sta se v Podvinu poročila
Boštjan Komac in Ivana Vujičić, 20. novembra pa so se v
Radovljici poročili Dragoslav Danilov in Tatjana Delovec ter
Janez Podjed in Klavdija Delovec. Mladoporočencem česti-
tamo in jim podarjamo polletno naročnino na Gorenjski
glas.

Novorojenčki

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 42 novih prebival-
cev, od tega 20 deklic in 22 dečkov. V Kranju se je rodilo 17
deklic in 15 dečkov. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4350
gramov, najlažja pa je bila deklica, ki ji je tehtnica pokaza-
la 2430 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 7 dečkov in 3 dek-
lice. Najtežji je bil deček s 4510 grami, najlažja pa deklica,
ki se ji je kazalec na tehtnici ustavil pri 2920 gramih.

Rajko Bakovnik, Gor. 
sindikati:

"Slovenski delavci smo da-
nes pokazali solidarnost do
tistih, ki ne dosegajo praga
preživetja. To je bila dostojna
demonstracija za dostojnejše
življenje."

Za solidarnost
Štefan Žargi

Na sobotnih delavskih de-
monstracijah na Prešerno-
vem trgu v Ljubljani je bilo
tako bučno, da izjav protest-
nikov preprosto ni bilo mo-
goče dobiti. Zato smo jih
povprašali, s kakšnimi vtisi
se vračajo, ko so vstopali v
nad 150 avtobusov, ki so jih
pripeljali iz vse Slovenije.
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Adolf Sitar, Gor. sindikati:

"Kljub slabemu vremenu
smo na Prešernovem trgu po-
vedali slovenski vladi, kaj ho-
čemo. Zahtevamo boljše pla-
če in zavedanje, da delavci
za stroji ne morejo delati do
65. leta."

Jaka Smolčič, Elan smuči:

"Prišli smo protestirat proti
predlogom vlade, ki je za nas
enaka kot prejšnje. Gledajo
samo na višji sloj ljudi. Pri
nas je 30 odstotkov ljudi z
minimalno plačo - med 480
in 520 evri."

Magdalena Sabotin:

"Podpiram delavce, upoko-
jence in študente, saj se s ta-
kimi plačami in pokojninami
ne da preživeti. Nepravičen
se mi zdi tudi predlog o ize-
načevanju žensk z moškimi
pri pogojih za pokojnino."
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CECA JE IN 
OSTAJA CARICA

Svetlana Ražnatović - Ceca je tokrat
obiskala Ljubljano v sklopu svoje turne-
je The Best of Ceca - Najboljše od Cece.
Gospodarsko razstavišče je napolnila
do zadnjega kotička. / Foto: Črt Slavec

02

LJUDJE

SRCE NAM ŠE 
VEDNO IGRA

Po krajši predstavitvi zimske Štajerske
so se z miz smejale štajerske dobrote.
Manjka samo še sneg. Pionirčki in pi-
onirke pa konec tedna niso razmišljali
o zimi. / Foto: Tina Dokl

KULTURA

KRHKO IN OSTRO
KOT STEKLO 

V četrtek so v Kulturnem domu Pre-
doslje premierno uprizorili dramo
Tennesseeja Williamsa, v režiji Damir-
ja Zlatarja Freya. Režijsko poglobljeno
in igralsko dovršeno, lirično in boleče.
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o več kot desetih
milijonih prodanih
albumov, štirih ev-
ropskih turnejah,
neštetih razproda-

nih koncertih se je razvpita
srbska pevka, diva, ki jo mla-

do in staro obožuje tudi v
Sloveniji, Svetlana Ražnato-
vić - Ceca s svojimi največji-
mi hiti po dveh letih in pol
vrnila v Slovenijo s turnejo
The Best of Ceca - Najboljše
od Cece. Nastopila je na odru

Gospodarskega razstavišča
in ga je napolnila do zadnje-
ga kotička. Lahko bi jo zapi-
sali kar med žive legende, saj
ljudje konstantno derejo na
njene koncerte, mladina vča-
sih ne reče drugega kot to, da

je carica, na after party v
kranjskem Million Clubu pa
so se recimo njeni oboževal-
ci pripeljali tudi iz štajerskih
koncev. Menda pa so se mi-
mogrede oglasili tudi možje
v modrem ...

CECA JE IN OSTAJA CARICA
Svetlana Ražnatović - Ceca je tokrat obiskala Ljubljano v sklopu svoje turneje The Best of Ceca - 
Najboljše od Cece. Gospodarsko razstavišče je napolnila do zadnjega kotička.

Alenka Brun

P

Jubilejni koncert Zarje

Ansambel Zarja iz Tržiča, ki ga sestavljajo Drago in So-
nja Primožič, Igor Soklič in Primož Urbanec, praznuje 15-
letnico igranja. Slavnostni koncert, na katerem bodo ig-
rali še nekateri drugi znani ansambli, bo v petek, 4. de-
cembra, ob 19.30 v Tržiču. J. K.

Najlepša viža 2009

V Festivalni dvorani na Bledu bo v soboto, 5. decembra,
ob 20. uri izbor najlepše narodnozabavne viže za leto
2009. Nastopilo bo dvanajst finalistov - mesečnih zma-
govalcev istoimenske oddaje na Radiu Slovenija: ansam-
bel Orion, Mitja kvintet, Tapravi faloti, ansambel Svetlin,
ansambel Toneta Rusa, Štirje kovači, Zasavci, ansambel
Tonija Verderberja, Veseli svatje, ansambel Nagelj in Vi-
tezi celjski. Gost v zaključni finalni oddaji bo Mala mest-
na godba. 
Organizatorji pa podarjajo šest vstopnic (trikrat po dve).
Zanima pa nas, kdo je lani osvojil naziv Najlepša viža 2008.
Ali so bile to Navihanke ali Orion ali Mladi Dolenjci?
Odgovore nam pošljite do četrtka, 3. decembra, na 
Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali na 
koticek@g-glas.si. Odkar sta se srečala na kmetiji, Miki in Salome precej tičita

skupaj. Komedija in nastopanje je obema blizu. / Foto: Črt Slavec.

Oglasila se je tudi razvpita ločenka Urška Čepin (desna). 
Tokrat v ženski družbi. / Foto: Črt Slavec

Miro Todosovki je bil 
s svojim Ujdi bendom 
predskupina slavne srbske
pevke. / Foto: Črt Slavec

Ceca vedno napolni dvorano do zadnjega kotička, čeprav včasih pride na oder precej 
kasneje, kot je napovedan njen nastop. / Foto: Črt Slavec
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neta, ki se je
prejšnji teden po-
slovila, seveda ni
končna zmago-
valka letošnjega

resničnostnega šova, zato
pa njen odhod s stotimi ce-
kini pravi, da bo zaradi delit-
ve glavne nagrade med fina-
listi (Artur, Goran, Marijan
in Maja P.) največji izkupi-
ček na njeni strani (če od-
mislimo, koliko Pop TV tek-
movalce plačuje za udelež-
bo v šovu po dnevih). 

Spet je bilo veliko govora o
morali, višjih ciljih, dobrem
vzdušju in še čem. Prazno
nakladanje! Na moralo in
vrednote se je četverica po-
svečenih (po lastnem prepri-
čanju) vedno sklicevala le ta-

krat, ko jim je to ugajalo, si-
cer pa so uživali dopust. Ce-
loten letošnji šov je v velik
posmeh kmečkemu delu in
kmetovalcem, enako tudi fi-
nalisti s svojimi igricami. 

Igrali so zahrbtno igro, v
kateri ni bilo pomembno,
kako očrniš sotekmovalca, v
sobotni oddaji pa smo slišali,
da so s tem pridobivali sim-
patije gledalcev. Ali so poza-
bili svizca ali pa se norčujejo
iz vseh, predvsem gledalcev.
Največ pristnega jaza so tako
pokazali le ob obisku svojih
domačih, tako kot v prejšnjih
tednih pa je tudi tokrat Dani-
el šele na koncu spoznal, da
so se (tudi) z njim le igrali.
Edini, ki sta se kolikor toliko
bojevali, mešali štrene in
tudi dvigovali gledanost, sta
Salome in Aneta. In ta teden
prihajata nazaj!

Znani kmeti pod Mrzlim Vrhom

ZMAGOVALKA ANETA
Boštjan Bogataj

A



retja letošnja pre-
miera Prešerno-
vega gledališča se
je pravzaprav zgo-
dila dvakrat, saj

so na prvo uprizoritev drame
Steklena menažerija povabili
tako v četrtek kot v petek, vsa-
kič "polovico publike". V Pre-
šernovem gledališču, ki se že
leta ubada z neprimerno ma-
tično dvorano in prostorski-
mi težavami, so se tokrat od-
ločili igrati v dvorani Kultur-
nega doma v Predosljah. Si-
ceršnja dvorana je tako oder,
na dnu dvorane pa je zato na
voljo le kakih 90 sedišč. 

Začetek, s katerim nas reži-
ser, scenograf, kostumograf
in avtor izbora glasbe Damir
Zlatar Frey uvede v eno naj-
bolj znanih dram Tennessee-
ja Williamsa, je zelo liričen. V
skoraj deset minut trajajo-
čem nemem prizoru se naj-
prej srečamo s Tomom
Wingfieldom, igra ga Primož
Pirnat, ki je videti, kot da se je
po dolgem času vrnil v zapuš-
čeni dom, kjer tavajoč med
številnimi kosi pohištva, pre-
kritimi z belimi rjuhami, teh-
ta, naj ostane ali gre. Scena
oživi z avtoritarno materjo
Amando (Jožica Avbelj) in
pohabljeno hčerjo in sestro
Lauro (Darja Reichman), ko
Tom v navalu jeze simbolno

razčisti z odsotnim očetom,
uniči namreč njegovo sliko,
kljub temu pa se mu uspe re-
šiti okov družine. Mati ga v
iskanju moškega za Lauro
nagovori, da na večerjo pripe-
lje kolega iz službe. Moški 
obisk se res zgodi. Jim (Igor
Štamulak) na brutalen način,
v sicer romantičnem okolju
sveč, opravi svoje. Kot brezob-
ziren, potrošniškemu svetu
prilagodljiv in moralno plitek
moški sploh ne zazna, da je s
tem Lauro sicer iztrgal iz nje-
nega vzporednega sveta ste-
klenih okruškov, hkrati pa jo
je onečaščeno pustil tam, kjer
je že doslej bila, v krogu za-
tohlosti njene družine.

Predstava ob začetku se-
zone ni bila zaman označe-
na za vrhunec sezone. V ce-
loti je nekaj posebnega.
Ustvarjalci so si vzeli dovolj
časa za poglobljen študij,
kar vseskozi spoznavamo v
disciplinirani igri in do po-
tankosti izdelani celotni odr-
ski podobi. Preprosto, vse je
na pravem mestu, od razgi-
bane scene, ki jo igralci s
pridom izkoriščajo, do izde-
lane mimike, giba in čustve-
nih izpadov, mestoma pod-
krepljenih tudi z glasbo. Ig-
ralci so res dobri. Lik raz-
mišljujočega, v življenju ne-
zadovoljnega Toma je s pra-
vo mero mehke grobosti od-

igral Primož Pirnat, tokrat-
na gostja (sicer igralka
Mestnega gledališča ljub-
ljanskega) Jožica Avbelj je
navdušila v avtoritarni drži
matere, ki hoče na vsak na-
čin "osrečiti" svojo pohab-
ljeno hčer Lauro, katere ne-
koliko odsotnemu liku sko-
zi celotno predstavo vse do
končnega spolnega akta z Ji-
mom prepričljivo sledi Dar-
ja Reichman. Jim je sicer
prasec, a v gladki igri Igorja
Štamulaka predvsem novo-
dobni tip človeka sumljivih
moralnih vrednot. Steklena
menažerija je nežna, lirična
in krhka, hkrati pa ostra, kot
je rob razbitega stekla.
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KULTURA

KRHKO IN OSTRO KOT STEKLO 
V četrtek so v Kulturnem domu Predoslje premierno uprizorili dramo Tennesseeja Williamsa, v režiji
Damirja Zlatarja Freya. Režijsko poglobljeno in igralsko dovršeno, lirično in boleče.

Igor Kavčič

T

Kranj

V spomin Vladimirju Knificu

V četrtek, 3. decembra, ob 12. uri bo v razstavišču Sava
in Kokra kranjske območne enote Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine posvetovanje in odprtje razstave z na-
slovom Dediščina za prihodnost, posvečena v spomin
Vladimirju Knificu (1950-2008), konservatorju, etnologu
in nekdanjemu direktorju kranjske območne enote
ZVKD. I. K.

Novoletna razstava kranjskih likovnikov

V petek, 4. decembra, ob 18. uri bo v Mali galeriji odprt-
je novoletne prodajne razstave del članov likovnega druš-
tva Kranj, čez teden dni, 9. decembra bo drugi del raz-
stave odprt v Cafe galeriji Pungert. I. K.

Poljane

Družinske parabole

V četrtek, 3. decembra, ob 19. uri bo v veroučni učilnici
Kulturnega doma Poljane literarno-glasbeni večer s pi-
sateljem Borisom Pintarjem, Mileno Sitar, igralcem
Ivom Godničem in Poljanskimi orgličarji. I. K.

Žiri

Ta veseli dan kulture

V četrtek, 3. decembra, ob 19.30 bo v Galeriji Svobode
predstavitev letošnjega kompleta Žirovskega občasnika,
ki poleg 39. številke zbornika obsega še zbirko izbranih
pesmi Franca Kopača Nahodil sem se. Knjigi bosta
predstavila Tončka Stanonik in Miha Naglič, izbrana be-
sedila bo interpretiral igralec Pavle Ravnohrib, za glas-
beno spremljavo pa bosta poskrbela Robert Križnar in
Drago Kramperšek. I. K.

Kranj

Zmago Jeraj v dveh galerijah

V četrtek, 3. decembra, ob 18. uri bo v prostorih kranjske
enote Zavarovalnice Triglav odprtje razstave likovnih del
akademskega slikarja in Prešernovega nagrajenca Zmaga
Jeraja. Ob 19. uri bo sledilo odprtje razstave Jerajevih del
tudi v Galeriji Prešernovih nagrajencev na Glavnem trgu.
Za udeležbo na obeh razstavah so izpred parkirišča Zava-
rovalnice Triglav zagotovili avtobusni prevoz s povratno
vožnjo. I. K.

Škofja Loka

Koncert ob jubileju Petra Kopača

V četrtek, 3. decembra, ob 19. uri bo v Kapeli Puštalskega
gradu koncert ob 60-letnici rojstva skladatelja Petra
Kopača. Slišali bomo izbor njegovih del: 12 preludijev za
klavir, skladba Neizbežnost za klavirski trio, sonata Glocken-
spiel in tri slike Edvarda Muncha za violino in klavir.
Nastopili bodo pianistka Margareta Gregorinčič, violinist
Andrej Kopač in klavirski trio Krpan s Tatjano Krpan (klavir),
Ano Krpan (violina) in Minjo Spasić (violončelo). I. K.

Razposajeni po premieri: Jožica Avbelj, Igor Štamulak, Željka Udovičič (dramaturginja),
Primož Pirnat, Darja Reichman in Damir Zlatar Frey / Foto: Gorazd Kavčič

Vabimo vas na odprtje in 
ogled razstave likovnih izdelkov
učencev OŠ Helene Puhar Kranj. 
Razstavljena bodo dela 
na temo novega leta.

Odprtje razstave bo v četrtek, 
26. novembra, ob 17. uri v avli
Gorenjskega glasa na Bleiweisovi
cesti 4 v Kranju. Razstava bo 
odprta do 4. decembra, vsak dan
med 8. in 17. uro, v petek do 
14. ure. Prijazno vabljeni! 
Vstop je prost.
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FILM, KINO, MODA

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.

Rešitev

ako kot poletni čas
zahteva svojevrst-
no nego kože, pri-
lagojeno visokim
temperaturam in

pogostemu izpostavljanju
sončnih žarkom, tako je tudi
v zimskem času potrebna
prilagojena nega, saj zima
naši koži ne prizanaša. Suh
ogrevan zrak v kombinaciji z
mrazom zunaj je glavni
vzrok, da naše lojnice skoraj-
da prenehajo delovati. Posle-
dica je seveda suha koža, na
kateri so gubice veliko bolj
opazne, zato koža deluje po-
starano. Zato je toliko bolj
pomembna pravilna nega
kože v zimskih dneh.

Obraz

Obraz je v zimskih dneh
zagotovo najbolj izpostavljen
del našega telesa. Spremem-
be med ledenimi zunanjimi
temperaturami in suhim
ogrevanim zrakom občutljivo
kožo na obrazu izredno obre-
menijo. Zato bodite previdni
pri čiščenju kože in uporab-

ljajte čim manj produktov, ki
so agresivni in koži dodatno
odvzemajo vlago. Zimska
dnevna krema naj vsebuje
več maščob. Tisti z mastno
ali nečisto kožo pa izbirajte
bolj vlažilne kreme brez maš-
čob. Predel okrog oči si zago-
tovo zasluži posebno pozor-
nost, saj je tam koža najtanj-
ša in najbolj občutljiva, zato v
hladnih mesecih ne uporab-
ljajte gelov, temveč raje sezite
po hranljivih kremastih in
bolj mastnih teksturah.

Telo

Res je, da je naše telo pred
mrazom zaščiteno z oblačili,
vendar pa se vseeno v mrazu
žile v koži skrčijo, da bi ohra-

nile toploto v notranjosti tele-
sa. Tako se dovod krvi v kožo
upočasni, prav tako pa tudi
njena presnova. Zaradi raz-
ličnih reakcij na oblačila, ki
so pozimi lahko bolj tesna,
koža lahko postane hrapava.
Pri prhanju se površina kože
napne in po tem lahko hitro
izgubi vlago, ravno tako hitro
jo tudi vpije, zato svojemu te-
lesu privoščite zaščitno plast
v obliki bogate hranljive kre-
me ali olja, kar bo vašo kožo
oskrbelo s potrebno maščo-
bo. Lahkim losjonom za telo
se pozimi raje izognite. 

Kopanje

Daljše zadrževanje v vroči
vodi povzroča, da koža izgubi
veliko maščobe in vlage. Zato

naj vaše kopeli ne trajajo dlje
od petnajstih minut, tempe-
ratura vode pa naj ne bo višja
od 36 stopinj Celzija. Po ko-
panju si kožo rahlo osušite z
brisačo ter jo primerno navla-
žite s hranljivo kremo.

Roke in ustnice

Roke, ki so najbolj izpostav-
ljene, pozimi potrebujejo naj-
več nege. Po vsakem umiva-
nju si vanje vtrite kremo za
roke, ki je bogata z maščoba-
mi in vlago. Zunaj in pri delu
roke zaščitite z rokavicami.
Občasno pa si privoščite para-
finsko kopel zanje. Ustnice ni-
majo lojnic in zaščitne roževi-
naste plasti. Koža na ustnicah
je zelo tanka in zato posebej
občutljiva. Ker zlahka postane
suha in razpokana, si ustnice
pogosto vlažimo z jezikom,
kar pa jo samo še bolj izsuši.
Mazila za ustnice nadomesti-
jo zaščitni sloj pred mrazom
in izsušitvijo, veliko rdečil za
ustnice pa poleg barvnih pig-
mentov vsebuje tudi različne
negovalne učinkovine.

e od ponedeljka, 23.
novembra, si lahko
v Kinoklubu Vič
ogledate najnovejši

film Pedra Almodovarja 
Zlomljeni objemi, ki razkri-
va zgodbo o nesojeni ljubez-
ni, polni tragičnih preobra-
tov, ljubosumja in prevar.

24. decembra prihaja Kr-
vava grofica. Film, osnovan
na resničnih osebah in do-
godkih iz 17. stoletja, sprem-
lja vplivno in preračunljivo
madžarsko grofico Bathory,
ki ne pozna strahu ali sočut-
ja in je obsedena z iskanjem
večne lepote in mladosti, ki
ju želi obdržati z grozljivimi
kopelmi v krvi mladih devic.

31. decembra si oglejte Ka-
pitalizem: Ljubezenska
zgodba. Režiser izzivalnih
dokumentarcev Bowling za
Columbine, Fahrenheit 9/11
in Sicko se je odločil obraču-

nati z aktualno finančno in
gospodarsko krizo oziroma s
krivci, ki ne bodo nikoli kaz-
novani. 

7. januarja 2010: Antikrist.
Režiser inovativnih filmov
Plesalka v temi in Dogville
raziskuje zgodbo žalujočega
para, ki se po tragični smrti
sina znajde v čustveni slepi
ulici. 

21. januarja prihodnje leto
pa prihaja Beograjski fantom.
Film, prepleten z resničnimi
dogodki, je postavljen na noč-
ne ulice Beograda v letu
1979. Skrivnostni voznik be-
lega dirkalnika z vratolomno
vožnjo noč za nočjo izziva ne-
močne policiste. Upornika
pričnejo spodbujati gledalci,
ki vse bolj množično sprem-
ljajo divje dirke. Toda to ne
ustreza oblastem, ki dogodke
razumejo kot politično provo-
kacijo med obiskom predsed-
nika Tita na Kubi, zato aktivi-
rajo vse sile, da bi ustavili be-
ograjskega fantoma.

PO LIFFU 
ŽE NA SPOREDU
Do konca leta in v prvih mesecih prihodnjega se
bo na platnih zvrstilo kar nekaj LIFF-ovih favoritov.

LEPOTNE SKRIVNOSTI

ZIMSKA NEGA KOŽE
Tania Mendillo

T

Alenka Brun

Ž

Stilistični atelje Barbara v Kranju, Maistrov trg 11, 
vam v prazničnem decembru ponuja 

stilsko ureditev za slovesne priložnosti (30 EUR/uro),
modno ličenje (30 EUR) in izposojo oblačil ter vseh vrst

modnih dodatkov (10-70 EUR/kos.)

Za rezervacije termina pokličite 041/444 500; 
več info na www.stilskosvetovanje.si
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mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

KINO SPORED

Torek, 1. 12.
16.20, 19.00, 21.40 MLADA LUNA
16.30 SOMRAK
18.50 MOJA GRŠKA AVANTURA
21.50 ŽENA POPOTNIKA V ČASU
16.00 BOŽIČNA PESEM 3D
20.00 2012
19.30. GRAN TORINO

Sreda, 2. 12.
16.20, 19.00, 21.40 MLADA LUNA
16.30 SOMRAK
18.50 MOJA GRŠKA AVANTURA
20.50 ŽENA POPOTNIKA V ČASU
16.00 BOŽIČNA PESEM 3D
20.00 2012
18.00 JELENČEK NIKO (medijska premiera)

Torek, 1. 12.
16.50, 19.00 BOŽIČNA PESEM 3D
16.05 JULIE & JULIA
16.00, 18.40, 21.20 MLADA LUNA
16.10, 18.20, 20.30 OTOK V MESTU
21.10 POČITNICE ZA ODRASLE
17.00, 20.10 2012

Sreda, 2. 12.
16.50, 19.00 BOŽIČNA PESEM 3D
18.00 JELENČEK NIKO sinhronizirano
16.05, 18.30, 21.00 JULIE & JULIA
16.00, 18.40, 21.20 MLADA LUNA
21.25 OTOK V MESTU
21.10 POČITNICE ZA ODRASLE
17.00, 20.10 2012

Petek, 4. 12.
18.00 GARFIELD IN FESTIVAL ZABAVE
20.00 KOMIKI

Sobota, 5. 12.
18.00 GARFIELD IN FESTIVAL ZABAVE
20.00 KOMIKI

Nedelja, 6. 12.
18.00 GARFIELD IN FESTIVAL ZABAVE

Petek, 4. 12.
18.00 POČITNICE ZA ODRASLE
20.00 2012

Sobota, 5. 12.
18.00 2012
20.45 POČITNICE ZA ODRASLE

Nedelja, 6. 12.
18.00 POČITNICE ZA ODRASLE
20.00 2012

Petek, 4. 12.
18.30 V VIŠAVE

Nedelja, 6. 12.
17.00 V VIŠAVE

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe 

sporeda.

KINO ŽELEZAR, JESENICE

LINHARTOVA DVORANA, RADOVLJICA

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

PLANET TUŠ, KRANJ

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER)
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ako in kje ste pre-
živeli otroška leta? 

"Ko nisem bil v
šoli, sem večji del
časa preživel za blo-

kom ali na igrišču na Planini.
V našem bloku je bilo veliko
vrstnikov, s katerimi smo hi-
tro kaj ušpičili, da nam ni
bilo dolgčas. Vesel sem, da
sem imel tako družbo. Da-
nes pa je igrišče žal zamenjal
računalnik, prijatelje povezu-
je internet, otroško razisko-
vanje okolice pa na žalost za-
menjuje droga, ki je v naj-
stniškem obdobju najbolj
priljubljen povod druženja."

Kaj ste se najraje igrali s
prijatelji?

"Najraje sem imel športne
igre, predvsem ekipne. Imel
sem zelo raznoliko in iznaj-
dljivo družbo. Hitro smo se
spomnili kakšne igre, kot so
skrivalnice, zemljo krast, lo-
vili smo se okoli bloka, lju-
dem težili po domofonu ..."

Kaj vam je najbolj ostalo v
spominu?

"Dnevi raziskovanja moje-
ga mesta, pa tudi ko sem pr-
vič vozil kolo in v celem dne-

vu prevozil Planino 1, 2 in 3.
Takrat se mi je zdel Kranj
tako velik. Začel sem opazo-
vati okolico in naenkrat sem
dobil ogromno novih infor-
macij. To me je gnalo na-
prej. Vedno več me je zani-
malo, kako je v centru, na
Zlatem polju, kako zgleda
vodovodni stolp, ki sem ga
videl vsak dan s svojega

okna, kako zgleda Kranj z
vodovodnega stolpa. Kasneje
sem si kupil motor in Kranj
je postal majhen." 

Ste morda v otroštvu imeli
tudi stik s kakšno kmetijo?

"Med počitnicami sem ob-
iskoval sorodnike v Bosni, ki
živijo na podeželju in imajo
kmetije. Zelo rad se vračam

k njim na obisk, saj je življe-
nje na pravi kmetiji sprošču-
joče in nadvse zabavno. Za
krajši čas seveda."

Kakšen otrok ste bili?
"Sodeč po zgodbah, ki jih

slišim, sem bil nagajiv. Meni
se je to takrat zdelo zabavno in
'odštekano'. V šoli sem bil pri-
den, a samo zato, ker sem bil
hiperaktiven in radoveden."

Se vam je kakšna šolska do-
godivščina še posebej vtis-
nila v spomin?

"Najbolj so se mi vtisnile
v spomin dogodivščine iz
šole v naravi. To so bili dne-
vi brez staršev in kontrole.
Lahko sem počel karkoli, le
učitelje sem moral prelisiči-
ti. Izzivi so bili vsepovsod
okoli mene, meja pa ne-
skončna."

Ste že kot otrok sanjali o ka-
rieri komedijanta?

"Takrat nisem imel pojma,
kaj bi bil. V najstniških letih
me je začelo zanimati ustvar-
janje, komedija pa mi je po-
stala najbolj priljubljen ele-
ment. Smeh me je spravljal v
največjo zadovoljstvo, ne gle-
de na to, ali sem se smejal ali
pa sem nasmejal ljudi okoli
sebe. Tako je še danes."

HITRO JE KAJ UŠPIČIL
Tokrat je spomine na otroška leta obujal komedijant iz Kranja Miki Bubulj.

Ana Hartman

K

soboto je Otro-
ška folklorna
skupina Brezni-
ca (občina Žirov-
nica) v tamkajš-

nji kulturni dvorani predsta-
vila nov projekt z naslovom
'Pa cunca, pa flikca, pa str-
gana kikla', s katerim je obe-
ležila petnajstletnico delova-
nja. Predšolska in šolska
skupina sta prikazali devet
odrskih postavitev, s kateri-

mi so povezali otroške igre,
pesmi, glasbo in plese, ki
dajejo poudarek predstavitvi
oblačilne dediščine. Skupi-
no je ustanovila Malči Moži-
na, ki je bila več kot deset let
zelo uspešna umetniška
vodja, nato pa jo je nasledila
Maruša Stres, ki skupino
vodi še danes. "Otroška fol-
klorna skupina Breznica
vseskozi uspešno ohranja
našo kulturno dediščino in
je na slovenskem folklor-
nem področju dobro pozna-
na. V petnajstih letih delova-

nja je bila več kot desetkrat
izbrana na državno srečanje
otroških folklornih skupin
Slovenije. Ime občine Žirov-
nica smo že večkrat ponesli
tudi v tujino, bili smo na Če-
škem, v Turčiji, Srbiji in
Nemčiji. Še posebej pa smo
ponosni na otroke, ki hodijo
redno na vaje, saj se s tem
oblikujejo kot zgledni držav-
ljani, ki ne bodo pozabili na-
ših korenin. In teh otrok je
bilo v petnajstih letih zelo
veliko," je poudarila Maruša
Stres. 

JUBILEJ FOLKLORISTOV 
Otroška folklorna skupina Breznica praznuje petnajstletnico delovanja.

Ana Hartman

V
SUDOKU 
ZA OTROKE

Rešitev:

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

Sestavila: Eva in Bine 

Miki Bubulj: "Danes je igrišče žal zamenjal računalnik, 
prijatelje povezuje internet, otroško raziskovanje okolice pa
na žalost zamenjuje droga ..."

TISOČ UGANK

ZA MALČKE
Franc Ankerst vam za-
stavlja naslednjo uganko:

Je siv dolgouhec 
in konju podoben, 

veliko je manjši 
in prav nič poslušen.

Do petka nam pošljite
SMS z vsebino ug+reši-
tev+ime, priimek in na-
slov na številko 031/691
111. Nekdo bo prejel
knjižno nagrado. Ime
nagrajenca bomo objavi-
li prihodnji torek. Rešitev
prejšnje uganke se glasi
senca. Očitno je bila pre-
trd oreh, saj nismo pre-
jeli pravilnega odgovora.

‘Špegu’ ni vedno steklen

Učenci izbirnega predmeta Vzgoja za medije Osnovne šole
Križe smo si ogledali časopisno hišo Gorenjskega glasa. Tam
nas je prijazno sprejela Dina Kavčič in nas vodila po celotni
časopisni hiši. Najprej nas je pozdravila direktorica Goren-
jskega glasa, nato pa nas je sprejel namestnik odgovorne
urednice Cveto Zaplotnik. Povedal je nekaj glavnih stvari o
časopisu in nam pokazal t. i. "špegu", ki je skica za časopis.
Obiskali smo še štiri novinarje in vsak od njih nam je pred-
stavil svoje delo. Povedali so, da je poklic novinarja kar na-
poren, ampak razgiban in zato zelo zanimiv. Vsak novinar
ima svoje področje, o katerem piše. Svoje delo so nam pred-
stavili še lektorji in komercialisti. Tako smo obiskali vse, ki
pripomorejo k temu, da je Gorenjski glas tak, kakor je. Zdaj
si lažje predstavljamo, kako nastane časopis, in to nam bo
pomagalo pri nastajanju našega šolskega časopisa.

Teja Primožič, OŠ Križe

Gorenjski glas za cenjene naročnike 
organizira izdelovanje božično-novoletne 

dekoracije za na vhodna vrata

Brezplačna delavnica bo v ponedeljek, 7. decembra, 
od 10.30 do 12. ure v avli Gorenjskega glasa nasproti glavne

avtobusne postaje v Kranju, na Bleiweisovi cesti 4.
Udeleženci naj s seboj prinesejo:

● leskove veje oz. veje, ki se lahko upogibajo,
● zelenje,

● mehko žico ali vrvico za pritrjevanje zelenja in okraskov,
● 2 m okrasnega traku,

●  dekorativne dodatke po želji.

Ker je število udeležencev omejeno, nam sporočite, 
če se boste delavnice udeležili. Prijave sprejemamo na 

tel. št.: 04/201 42 41, v ponedeljek, torek in četrtek 
od 8. do 17. ure, v sredo do 18. ure, v petek pa do 14. ure. 

Vabljeni!
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e-pošta: narocnine@g-glas.si
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aradi krize na avto-
mobilskih trgih je
bilo v letošnjih de-
setih mesecih pre-

tovorjenih 250.411 avtomobi-
lov, kar je približno za polo-
vico manj kot v enakem lan-
skem obdobju. Vendar je bilo
lansko leto izjemno, saj se je
prodaja zmanjšala, avtomobi-
li pa so še vedno prihajali.
Pretovor na avtomobilskem
terminalu se je v koprskem
pristanišču v zadnjih letih si-
cer vztrajno povečeval. Leta
2006 je šlo skozenj 396.834,
lani pa že 571.270 avtomobi-
lov. Poleg japonskih in korej-
skih avtomobilskih proizva-
jalcev, ki koprsko pristanišče
uporabljajo za dobavo avto-
mobilov v srednje- in vzhod-
noevropske države, gre ne-
kaj avtomobilov tudi v obra-
tni smeri, v Kopru gredo na
ladje predvsem Volkswagno-
vi in Škodini modeli.

Avtomobilski terminal Lu-
ke Koper ima 500 metrov
operativne obale in pet prive-
zov za ladje, naložene z avto-
mobili. Te lahko raztovarjajo
ali natovarjajo preko štirih
ramp, za nadaljnji transport
je na voljo še šest železniških
ramp. Skladiščne površine za
parkiranje obsegajo kar 800
tisoč kvadratnih metrov in po
izračunih je na njih lahko 44
tisoč avtomobilov na odprtih

in 6000 na pokritih površi-
nah, kar pa je bilo v minulih
letih večkrat preseženo, naj-
več naenkrat jih je bilo skoraj
55 tisoč. 

Posamezni avtomobilski
proizvajalci imajo različne
zahteve glede raztovora in
skladiščenja, nekateri zahte-
vajo dekonzervacijo pred na-
daljnjim transportom, drugi
zaradi vremenskih vplivov
zaščito s posebno folijo, zelo
pomemben je tudi razmik
med avtomobili, ko so parki-
rani, običajno znaša od 40
do 60 centimetrov. Občasno
v Luki Koper pretovarjajo
tudi vozila, ki sodijo v najviš-
ji cenovni razred, ali posa-
mezna specialna vozila. Pred
desetimi leti so na avtomo-
bilskem terminalu uvedli ra-
čunalniško podporo opera-
tivnih procesov. S tem so za-
gotovili sprotno sprejemanje
zunanjih specifikacij, najav
prihodov in tehničnih po-
datkov o avtomobilih, pla-
niranje z uporabo prenos-
nih laserskih terminalov za
odčitavanje črtnih kod kot
tudi planiranje in beleženje
vseh izvedenih premikov
avtomobilov. Računalniška
podpora je bila razvita sklad-
no z zahtevami večjih izvoz-
nikov in uvoznikov avtomo-
bilov, ki se odločajo za termi-
nale, kjer lahko nudijo čim-
bolj celovite servisne storit-
ve, vključno z informacijsko
podporo. 

izkulturniki bi dali
vse, da bi lahko vsaj
nekaj minut na dan
posvetili športnim ak-

tivnostim. Morda bi se tudi
pri novi Mazdi3 Sport glede
na karoserijsko oznako lahko
sklepalo, da gre za športni
avtomobil. Pa ni čisto tako,
kajti nova trojka bi bila lahko
kvečjemu zmerno zagrizena
rekreativka.

Pri krojenju zunanjosti so
se Mazdini oblikovalci v pre-
cejšnji meri zgledovali po
predhodnici, a so jo vseeno
predelali tako, da je avtomo-
bil videti dovolj sveže. Pred-
vsem spredaj, kjer so mu po-
večali agresivnost z veliko in
v zagoneten nasmeh razpo-
tegnjeno masko hladilnika,
novimi žarometi in bolj izbu-
ljenimi blatniki; manj na bo-
kih, kjer se razkazuje že zna-
na kombilimuzinska silhue-
ta; in najmanj zadaj, kjer bi
bila brez novih luči nova
Mazda3 skoraj povsem podo-
bna svoji uspešni predhodni-
ci. Očitno so se krojači avto-
mobilske pločevine ustrašili

narediti kakšen bolj radika-
len rez s preteklostjo in se
podati v neznano.

Precej več drugačnosti po-
nuja nova Mazda3 v notra-
njosti, kjer voznika pričaka
razgibana armaturna plošča
z dvema osrednjima okrogli-
ma merilnikoma, sredinsko
konzolo s kopico stikal in ne-
koliko ponesrečenim zaslo-
nom potovalnega računalni-
ka. Na obilje stikal, pred-
vsem tistih na volanu, se je
treba privaditi in nekaterim
to ne uspe tudi po več posku-
sih. Komu na čast v območju
radijskega sprejemnika utri-
pajo in gorijo številne lučke,
morda ne znajo povedati niti

tisti, ki so si jih izmislili, med
minuse pa gre šteti tudi do-
kaj ceneno plastiko na neka-
terih delih armaturne plošče.
A ob tem ne gre prezreti, da
je ta kombilimuzina z nekaj
manj kot štirimi metri in pol
dolžine prostorna in udobna
tudi za potnike na zadnji klo-
pi, ki imajo za seboj še pros-
torsko dokaj radodaren prt-
ljažnik.

Čeprav Mazda3 Sport ni
športen avtomobil, je pod-
vozje nastavljeno tako, da
zna ugajati tudi nekoliko za-
htevnejšim voznikom. To se
kaže skozi odlično lego v
ovinkih brez pretiranega na-
gibanja, preko prijetno nepo-
srednega volana, ki vozniku
ponuja dovolj povratnih in-
formacij s ceste, in z dobro
vodljivostjo ter zanesljivimi
zavorami. Žal temu v celoti
ne sledi 1,6-litrski bencin-
ski štirivaljnik, ki je za dina-

mično vožnjo premalo
energičen, na trenutke tudi
zmogljivostno podhranjen.
Voznik si mora zato poma-
gati s priganjanjem in ob-
časnim prestavljanjem nav-
zdol, pri potovalni vožnji pa
bi se še kako prilegla šesta
prestava. Kot se na primer
prileže sistem za opozarja-
nje na vozila v mrtvih kotih,
ki voznika opozori z lučko v
vzvratnem ogledalu. Seveda
pa se odločnejše obreme-
njevanje stopalke za plin
pozna tudi pri bencinski
žeji, ki se povzpne občutno
nad tovarniško obljubljeno
porabo.

Mazda3 Sport ima v svo-
jem razredu seveda lepo šte-
vilo močnih tekmecev, kar
pomeni, da je njena rekreaci-
ja kar resen šport. Vsekakor
pa gre kljub navidezno pre-
napihnjeni ceni za vsestran-
sko soliden avtomobil.
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AVTOMOBILIZEM
REKREACIJA ZA VSE IN VSAKOGAR
Test: Mazda3 Sport 1.6 TX Plus

KRIZA UMIRJA PRETOVOR
V Luki Koper so v desetih mesecih pretovorili 
dobrega četrt milijona avtomobilov.

udi prvi jesenski me-
seci niso bistveno po-
pravili prodajne slike
slovenskega avtomo-

bilskega trga. Lani je namreč
v desetih mesecih našlo last-
nike 61.120 novih avtomobi-
lov, v enakem letošnjem ob-
dobju pa le 47.750, kar pome-
ni, da je zaostanek še vedno
nekaj večji od petine. Vseka-
kor pa je jasno, da se bo letoš-
nja skupna prodajna številka
ustavila nekje med 55 tisoč in
57 tisoč novimi avtomobili,
kar je nekoliko bolje od začet-
nih črnogledih napovedi. A
ob tem je treba upoštevati, da

je po mnenju poznavalcev
vsaj 15 do 20 odstotkov avto-
mobilov iz prodajne statistike,
registriranih zgolj za en dan
ali izvoženih v tujino. In še
bolj zaskrbljujoče je, da je pri
nekaterih znamkah zelo visok
delež malo rabljenih avtomo-
bilov uvoženih mimo urad-
nih uvoznikov. Sicer pa je
prodajni padec še precej večji
pri lahkih dostavnih vozilih,
katerih trg se je letos skrčil
skoraj za polovico. 

Nekateri uvozniki menijo,
da si prihodnje leto lahko obe-
tamo majhno rast, tisti, ki so
bolj pesimistični, pa pričaku-
jejo, da se bo prodajna raven
ustalila na letošnji ali se celo
še nekoliko znižala.

ŠE VEDNO VELIK PRIMANJKLJAJ
Letošnja prodaja avtomobilov na slovenskem trgu še naprej zaostaja dobro petino za lansko.

NA KRATKO

TEHNIČNI PODATKI

Mere: d. 4,460, š. 1,760, v. 1,470 m, medosje 2,640 m 
Prostornina prtljažnika: 340 
Teža (prazno v./ dovoljena): 1155/1670 kg 
Vrsta motorja: štirivaljni, bencinski 
Gibna prostornina: 1598 ccm 
Največja moč pri v/min: 77 kW/105 KM pri 6000 
Največji navor pri v/min: 145 pri 4000 
Najvišja hitrost: 184 km/h 
Pospešek 0-100 km/h: 12,2 s 
Poraba goriva po EU norm.: 8,3/ 5,2/ 6,3 l/100 km 
Emisija CO2 g/km: 149 (Euro V)
Maloprodajna cena: 19.990 EUR 
Uvoznik: MMS, Ljubljana 

Matjaž Gregorič

F
Matjaž Gregorič

Z

Matjaž Gregorič

TPSA - Nedavno izboljšanje stanja na avtomobilskem trgu in
dobri rezultati novih Peugeotovih in Citroënovih avtomobi-
lov so pripomogli k občutno večji proizvodnji in prodaji, kot
sta bili napovedani ob polletju. Proizvodnja v zadnjem četr-
tletju 2009 bo 30 odstotkov višja kot v prvi tretjini leta in 17
odstotkov višja kot v tretjem četrtletju 2009. Upoštevajoč
omenjeni razvoj, je skupina PSA Peugeot Citroën napoved
za leto 2009 popravila občutno navzgor in pričakuje pozitiv-
no poslovanje v drugem polletju. 

AVTOVAZ - Delničarji ruskega avtomobilskega podjetja
Russian Technologies, Troika Dialog in Renault podpisali
protokol o sporazumu, ki naj bi omogočili obstoj Avtovaza
na podlagi prestrukturiranja dolgov ter novega plana izdel-
kov in naložb. Ti ukrepi naj bi zagotovili proizvodnjo 900 ti-
soč vozil leta 2015 v Togliattiju, ohranili tržni delež Lade v
Rusiji na ravni 25 odstotkov in prispevali k razvoju izvoza.
M. G.

US

Prodaja novih avtomobilov na slovenskem trgu
Znamka I-X 2008 I-X 2009 razlika

RENAULT 9679 8157 -1.522
VOLKSWAGEN 6850 4849 -2.001
OPEL 5760 3799 -1.961
CITROËN 4526 3724 -802
FIAT 3548 3538 -10
FORD 3741 3069 -672
KIA 2209 2879 670
PEUGEOT 4104 2823 -1.281
HYUNDAI 2648 1970 -678
TOYOTA 2662 1928 -734
ŠKODA 2453 1912 -541
MAZDA 1515 1182 -333
NISSAN 1226 1008 -218
CHEVROLET 1013 980 -33
AUDI 1824 973 -851
SEAT 1310 937 -373
BMW 959 891 -68
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NAGRADNA KRIŽANKA

Nagrade:
1. nagrada: 3 zgoščenke, 2. nagrada: 2 zgoščenki in 3. nagrada: 
1 zgoščenka. Tri nagrade podarja tudi Gorenjski glas.

Rešitve križanke (nagradno geslo, vpisano v kupon iz križanke)
pošljite na dopisnicah do srede, 16. decembra 2009, na Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi
v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

Velika evropska turneja
Dino Merlin
Edin Dervišhalidović je bolj po naključju leta 1983 ustanovil
skupino Merlin, s katero je posnel pet studijskih albumov.
Samostojno kariero je nadaljeval leta 1991 pod imenom
Dino Merlin. Od samih začetkov pa do danes je poleg de-
setih albumov tudi avtor prve bosansko-hercegovske him-
ne "Jedna si jedina". Poleg številnih udeležb na evropskih
festivalih je nastopil tudi na Evroviziji - in to kar dvakrat
(Dublin - l. 1993 in Jeruzalem - l. 1999). Z albumom "Sredi-
nom" je prvič napolnil sarajevski olimpijski stadion Koševo
leta 2000 - poslušalo ga je več kot 80 tisoč ljudi. Drugič mu
je to uspelo z lanskim albumom "Ispočetka". 
Dino Merlin je poznan tudi po sodelovanju z drugimi pri-
znanimi glasbeniki iz Balkana - do sedaj se je v duetih pre-
izkusil že z Vesno Zmijanac, Željkom Joksimovićem, Nino
Badrić, Ivano Banfić, Harijem Varešanovićem, Tonyjem Ce-
tinskim ... Napisal je večne uspešnice: "Učini mi pravu
stvar", "Danas sam o.k.", "Bosnom behar probeharao", "Ja
potpuno trijezan umirem", "Kad si rekla da me voliš", "Moj
je život Švicarska" ...

Da je Dino Merlin popularen tudi po več kot dvajsetih letih
delovanja na glasbeni sceni, pa se lahko prepričate na kon-
certu, kjer bo prepeval vse svoje stare in nove uspešnice, in
sicer v soboto, 5. decembra 2009, v Ledeni dvorani Zlato
polje, v Kranju, ob 21. uri!
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5. december 2009 ob 21. uri
LEDENA DVORANA ZLATO POLJE KRANJ
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tajerska se je spet v
Ljubljani predstavila
Pri vitezu z uvod-
nim klasičnim po-
zdravom: kuhanim
vinom in pečenim

kostanjem. V nadaljevanju je
sledila tiskovna konferenca,
kjer so nam prisotni pred-
stavniki avstrijske Štajerske
svojo zimsko turistično sezo-
no predstavili kot najlepši
(zimski) fitnes studio. Inve-
sticije v smučarskem turiz-
mu so letos pri njih znašale
25 milijonov evrov, precej sta-
rih vlečnic so nadomestili z
novimi, zmogljivejšimi žični-
cami. Največjo zabavo zim-
ske sezone obljublja nočni
slalom moških za svetovni

pokal 26. januarja 2010 v
Schladmingu. Učenje teka
na smučeh v šestih urah je
bila v lanski sezoni uspešna
ponudba, letos jo širijo na
skejtanje, velik pomen pa da-
jejo tudi zimskim smučar-
skim šolam. Mimogrede
smo nekaj malega izvedeli še
o počitniški regiji Murtal,
kjer lahko smučate na osmih
smučarskih gorah, med kate-
rimi Slovenci najbolj pozna-
mo Kreischberg, ki bo v za-
četku januarja gostil deskar-
ski FIS svetovni pokal. 

Konec tedna smo v popol-
danskih urah v kranjski deže-
li nakupov naleteli na nekda-
njo miss Slovenije, danes
znano predvsem kot voditelji-
co in pevko, Sanjo Grohar v
družbi njenega Pedra Luisa -
Samija, večerne petkove ure

pa so bile namenjene obisku
koncerta v kranjski Galeriji
Dali, kjer se je trlo nostalgi-
kov - tistih resnejših, zaved-
nih pionirjev in pionirk, pa
tudi takih, ki so prišli poslu-
šat glasbo, se zabavat ob pre-
grešno dragi vodi, ki jo je tako
kmalu zamenjal kozarec
piva. Rokersko obarvani kon-
cert so poimenovali Srce
nam še vedno igra, nastopili
pa so predvsem domači ben-
di. Kot 'srce' večera Ikos
Band, koncert so odprli Jazz
Station (prisluhnili smo jim
lahko že ob manjši slavnostni
prireditvi kakšen dan prej
pred Ljudsko univerzo Kranj,
ki je praznovala 50-letnico
svojega delovanja), sledil je
nastop 3Dbanda s precej dal-
matinskimi napevi, 20do
Banda, ki so preigravali vse,

kar je šlo prisotnim v ušesa,
in precej vzdignili vzdušje,
ter Maske, edina bolj žensko
obarvana skupina ta večer.

Študent fotografije, slo-
venski mister, petindvajset-
letni Peter Klinc (v družbi
vsestranskega Erika Ferfolje,
ki je letos tudi lastnik licence
za slovenski izbor Mistra In-
ternational, se je pa sam že
okitil s podobno lento) pa je
v ljubljanskem Topu pred-
stavil svoja pričakovanja, saj
nas bo 19. decembra zasto-
pal na Tajvanu, kjer se bo za
naslov mistra international
potegoval v družbi še drugih
sedemdesetih lepotcev.
Bomo videli, komu se bo
uspelo prebiti višje: njemu
ali Tini Petelin, ki se bo pote-
govala za svetovni naslov
najlepše nekaj dni prej.

DRUŽABNA KRONIKA

Sedemdeset let Tine Turner

Tina Turner je v četrtek praznovala
sedemdeseti rojstni dan. Po več kot
petih desetletjih nastopanja so njeni
koncerti še vedno razprodani, kar je
dokazala z letošnjo turnejo Tina! 50.
obletnica, ki je navrgla skoraj 130 mili-
jonov dolarjev. Ne le na račun svojih

nog, ki so bile v kratkih krilih in visokih petah zavidljivo
seksi, ampak predvsem zaradi edinstvenega glasbenega
stila in močnega glasu je v svoji karieri prodala več kot
dvesto milijonov plošč po vsem svetu.

Znova v bolnišnici

Nekdanjega zvezdnika Obalne straže
Davida Hasselhoffa, ki ima že vrsto let
težave z alkoholom, so v petek po na-
padu odpeljali v bolnišnico. Njegov
sosed Christian je povedal: "Enega od
reševalcev sem vprašal, kako je z
Davidom, in povedal mi je, da je zavijal

z očmi, se slinil in imel napad. To se ni zgodilo prvič."
Letos je bil hospitaliziran četrtič, oktobra je v vinjenem
stanju po nesreči udaril zdravnika, dvakrat prej pa zara-
di zastrupitve z alkoholom.

Oprah se poslavlja

Oprah Winfrey je sporočila, da bodo
njeno oddajo, eno najbolj gledanih in
dobičkonosnih na ameriških malih
ekranih, predvajali le še do 9. septembra
2011. "Ta šov je bil moje življenje in tako
rada ga imam, da vem, kdaj se je treba
posloviti. V kosteh in duši čutim, da je

petindvajset let ravno prav," je povedala kraljica pogo-
vornih oddaj, ki se bo posvetila svojemu kabelskemu
programu Oprah Winfrey Network.

Tiger v prometni nesreči

Trenutno najboljši igralec golfa Tiger
Woods je imel prometno nesrečo, katere
okoliščine še niso pojasnjene. Ko je v
petek sredi noči odpeljal z domačega
dvorišča, se je zaletel v požarni hidrant,
nato pa v sosedovo drevo. Iz vozila ga je
rešila žena Elin, ob trku naj se zračne

blazine ne bi sprožile, nesreči pa naj ne bi botroval alko-
hol. Woods je bil že odpuščen iz bolnišnice in je v do-
brem stanju. Vprašanji, kaj je počel za volanom ob pol
treh zjutraj in zakaj se je zaletel, pa vse bolj odmevata.

SRCE NAM ŠE VEDNO IGRA
Po krajši predstavitvi zimske Štajerske so se z miz smejale štajerske dobrote. Jabolčni žličniki s smetano
so bili odlični, čeprav je bila smetana za k bučni torti. Manjka samo še sneg. Pionirčki in pionirke pa
so konec tedna razmišljali o vsem drugem kot o tem, da bi bila slučajno letošnja zima bolj zelena.

Namestnik deželnega glavarja Avstrijske Štajerske 
Hermann Schützenhöfer, direktor Steiermark Werbung
Georg Bliem, Petra Moscher (počitniška regija Murtal) 

Mi vsi smo mladi pionirji, mi cvet slovenske smo zemlje ... 20do Band je prisotne s priredbami precej navdušil. 

Alenka Brun

Š

Peter Klinc v gorenjski narodni noši in družbi Anamarije 
Avbelj ter Doroteje Premužič / Foto: Zaklop

VRTIMO GLOBUS

Sanja Grohar se vse bolj posveča pevski karieri: s Samijem
v kranjski deželi nakupov. / Foto: Tina Dokl

Ob 50-letnici Ljudske univerze Kranj so pripravili 
praznovanje. Torta ni manjkala. Na fotografiji kranjski
župan Damijan Perne z direktorico Univerze Darjo Kovačič. 

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani so razglasili
in podelili nagrado za politični obraz leta. Tokrat je to
postala notranja ministrica Katarina Kresal. / Foto: Črt Slavec
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