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Parlament je zasedal 
74 dni
Predsednik državnega zbora Pavel
Gantar je pred koncem leta predstavil
letošnje delo parlamenta. Letos se je
državni zbor sestal štiriindvajsetkrat,
izrednih sej je bilo trinajst, rednih
enajst. Bilo je izjemno intenzivno
leto.
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Danes bo pretežno oblačno. 
V petek bo oblačno z občasnimi
padavinami. V soboto bo
oblačno s padavinami, 
v nedeljo bo pretežno jasno.

VREME

jutri: pretežno oblačno ..
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Postavili nam bodo 
berlinski zid 
Tako pravi Srečo Hočevar iz Srednje
vasi, ker želi investitor na parceli pred
njegovo hišo postaviti stanovanjska
objekta, ki po velikosti zelo presegata
vse sosednje hiše. Peticija 160 pod-
pisnikov zoper gradnjo.
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Nakar še Šarec s puš'co 
"Baba je zvečer najb'l zadovoljna, če
j' en dober vic poveš," pravi Serpen-
tinšek, kleni Gorenjec s Kamniškega.
To je le eden od likov, ki jih v veselje
gledalcev TV Slovenija in poslušalcev
Radia Ga ga igra Marjan Šarec.

12,13

Horoskop 2010
Leto 2010 je v znamenju Tigra, ki je
simbol moči, strasti in tveganja. In
tako leto je tudi pred nami, eksploziv-
no ter silovito na vseh področjih.
Naši širokopotezni načrti bodo veliki
in drzni. Kot bodo dobre skrajnosti,
bodo tudi slabe. 
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HOROSKOP

62 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Vilma Stanovnik

Kranj - Letošnje božične
praznike si bomo tudi na
Gorenjskem zapomnili po
obilnem deževju, ki je mar-
sikomu prekrižalo načrte.
Mnogi smo se kljub temu
poveselili v družinskem
krogu, med prijatelji, pa
tudi na številnih priredit-
vah. Ena najbolj obiskanih
je te dni v kranjskih rovih,
kjer že od prejšnjega tedna
poteka razstava jaslic, mi-
nuli konec tedna pa so šte-
vilni obiskovalci lahko uži-
vali ob uprizoritvi živih jas-
lic, ki jih je pripravilo KUD

Predoslje, pospremilo pa
kar sedem zborov, ki so
prepevali božične pesmi.
"Čeprav smo v rovih pripra-
vili kar štiri uprizoritve ži-
vih jaslic, so bile vse pred-
stave razprodane. Priredi-
tev je prava atrakcija, podo-
bno pa lahko rečem za le-
tošnji županov božični kon-
cert v mestu, ki je bil res iz-
jemen, saj je v središče me-
sta prišlo več kot dva tisoč
obiskovalcev. Te dni v Kra-
nju poteka tudi božično no-
voletni sejem, pravljična
dežela z obiski dedka Mra-
za, decembrske prireditve
pa se bodo končale s silves-

trovanjem na Slovenskem
trgu, kjer bodo Kranjčani
in drugi obiskovalci lahko
preživeli najdaljšo noč v
letu. Poskrbljeno bo za za-
bavo, na kateri se nam bo
pridružil Vili Resnik s sku-
pino, zapeli pa bodo tudi
Veseli svatje. Po župano-
vem voščilu opolnoči bo
nebo razsvetlil ognjemet,"
je povedala direktorica Za-
voda za turizem Kranj Na-
talija Polenec, ki skupaj z
vsemi, ki si želijo brezplač-
ne zabave na prostem, upa
na večer in noč brez moč-
nejših padavin.

Praznični čas veselja in dobrih želja
Božični prazniki so za nami, pred nami pa najdaljša noč v letu, ki jo bomo
lahko preživeli ob silvestrovanjih v restavracijah ali na prostem, kjer se
organizatorji bojijo dežja, saj je za slavnostno razpoloženje vse pripravljeno.

Decembrski dobri možje so do silvestrovega opravili večino svojega dela, nam pa še več kot
darila pomenijo prijateljski stiski rok in dobre želje. Pa srečno v novem letu! / Foto: Tina Dokl� 3. stran

Srečno 
v letu 2010

Uredništvo 
Gorenjskega glasa

Vilma Stanovnik

Tržič - Malokdo je verjel, da si
bo naš najboljši smukač An-
drej Jerman (SK Tržič) po gr-
dem padcu na superveleslalo-
mu v Val Gardeni tako hitro
opomogel in po vsega desetih
dneh stal na najvišji stopnički
ene najtežjih smukaških pre-
izkušenj v svetovnem pokalu
v italijanskem Bormiu. Toda
borbeni 31-letni Tržičan je že
na nedeljskem prvem trenin-
gu z drugim mestom doka-
zal, da se vrača med smuka-
ško elito. Dobro pripravlje-
nost je dokazal še na pone-
deljkovem drugem treningu,
ko je bil najhitrejši, vse priti-
ske pa je nato zdržal tudi na

sredini tekmi, ko so vsi asi
tega športa po vrsti zaostajali
za njim, saj je nastopil s šte-
vilko 5. Očitno pa mu je ta

številka, skupaj z nekaj go-
renjske trme, prinesla srečo,
saj je na zmagovalnem odru
stal na najvišji stopnički, ob
Švicarju Didierju Defagu in
tretjeuvrščenem Avstrijcu
Michaelu Walchhoferju.

"Zelo sem vesel zmage, saj
sem imel v tej sezoni kar ne-
kaj težav, ta rezultat pa je za-
gotovo spodbuda za naprej,"
je bil v prvih izjavah po slav-
ju zadovoljen hitri Jerman,
ki je sebi in mnogim navija-
čem polepšal letošnje novo-
letne praznike in hkrati na-
povedal, da se bomo še lahko
veselili dobrih rezultatov na-
ših smučarjev. Solidno sta se
namreč s 15. in 23. mestom
odrezala tudi Andrej Šporn

(ASK Kranjska Gora) in An-
drej Križaj (SK Tržič), Rok
Perko (SK Tržič) pa je žal os-
tal brez novih točk.

Nove tekme smučarje ča-
kajo 6. januarja, ko bodo sla-
lomisti nastopili na Sljeme-
nu nad Zagrebom, smukači
pa bodo svoje spretnosti spet
lahko pokazali sredi januarja
v Wengnu.

Nov podvig Andreja Jermana
Naš najboljši smukač je na zadnji letošnji tekmi svetovnega pokala v smuku ugnal prav vse 
konkurente in pod zahtevno strmino v Bormiu slavil drugo zmago v karieri.

Andrej Jerman / Foto: Gorazd Kavčič

Po zmagi so Andreja Jer-
mana doma v Tržiču sredi
noči pričakali njegovi naj-
bolj zvesti navijači - člani
navijaškega kluba Jerry
fun club in tržiški župan
Borut Sajovic.
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Danica Zavrl Žlebir 

Ljubljana - Predsednik dr-
žavnega zbora Pavel Gantar
je pred koncem leta predsta-
vil letošnje delo parlamenta.
Bilo je izjemno intenzivno,
zaznamovalo ga je tudi več
zapletov, Gantar pa ocenjuje,
da je dno dosegla obstrukcija
poslancev največje opozicij-
ske stranke SDS ob ratifika-
ciji vstopa Hrvaške v zvezo
NATO. 

Sicer pa je o delu državne-
ga zbora najbolj jasna govori-
ca številk. Parlament se je v
letu 2009 sestal štiriindvaj-
setkrat. Rednih sej je bilo
enajst, izrednih trinajst. Vsa
zasedanja so trajala skupaj
74 dni oziroma 564 ur in 45
minut, poslanke in poslanci
so obravnavali 292 točk
dnevnega reda, 262 na red-
nih in 30 na izrednih sejah.
Parlamentarna zasedanja so
doživela 116 prekinitev in 17
obstrukcij. V tem letu je dr-
žavni zbor sprejel 18 zako-
nov, 98 sprememb in dopol-
nitev zakonov, 33 ratifikacij
in 136 drugih aktov. Državni
svet je na zakone izglasoval
šest odložilnih vetov (na zad-
nji seji še štiri), vendar jih je
državni zbor pozneje vse
znova sprejel.

Letos je državni zbor obra-
vnaval tudi prvo interpelacijo
v tem mandatu. Februarja jo
je za notranjo ministrico Ka-
tarino Kresal predlagala naj-
večja opozicijska stranka
SDS, vendar interpelacija ni
bila izglasovana. Pač pa so
poslanci državnega zbora

pritrdili prvemu odstopu.
Zaradi zdravstvenih razlogov
je oktobra odstopila ministri-
ca brez listnice Zlata Ploštaj-
ner, pristojna za lokalno sa-
moupravo in regionalni raz-
voj. Namesto nje je parla-
ment potrdil novega minis-
tra Henrika Gjerkeša, ki ga je
na to mesto predlagala stran-
ka DeSUS. 

In če nadaljujemo s števil-
kami: šest pobud je bilo vlo-
ženih za zakonodajni in en
predlog za razpis posvetoval-
nega referenduma. Doslej je
bilo imenovanih pet parla-
mentarnih preiskovalnih ko-
misij, ki so se sestale na 14
sejah, 13 rednih in eni izred-
ni. Poslanci so zelo aktivni
pri postavljanju poslanskih
vprašanj in naslavljanju po-
bud predsedniku vlade in
ministrom. V tem letu so po-
stavili 1117 vprašanj, 38 je
ostalo neodgovorjenih.

Državni zbor se je letos
ukvarjal tudi s samim seboj.
Koalicija je namreč predla-
gala spremembo zakona o
poslancih, ki bi uveljavil ne-
združljivost funkcije poslan-
ca in župana. V državnem
zboru namreč sedi 21 župa-
nov, med njimi jih je največ
prav iz koalicijskih strank.
Županski lobi je močan, kar
se je izkazalo tudi na glaso-
vanju, saj predlagana novela
zakona ni bila potrjena. Pred
kratkim smo o (ne)združlji-
vosti teh dveh funkcij vpra-
šali predsednika stranke De-
SUS (in okoljskega minis-
tra) Karla Erjavca. "Osebno
sem proti združljivosti funk-
cij poslanca in župana. Naj-
prej ni dopustno, da en člo-
vek zaseda dve funkciji, po-
leg tega pa pomeni, da ima-
jo župani poseben položaj,
če so tudi poslanci. Tako laž-
je lobirajo pri ministrih za

določene lokalne cilje, če ne
drugega, postavljajo poslan-
ska vprašanja. Minister ve,
da če ne bo rešil njegovega
problema, bo na vsakem za-
sedanju državnega zbora do-
bil poslansko vprašanje. Re-
šitev svojega (lokalnega) pro-
blema lahko pogojujejo pri
glasovanju. Skratka, župan,
ki je tudi poslanec, ima lažji
dostop do ministrov in dru-
gih uradnikov. Poleg tega
tudi Kosova komisija ugo-
tavlja, da je ob združljivosti
najti ravnanja, ki imajo ele-
mente koruptivnosti," meni
Karl Erjavec.

Sicer pa predsednik držav-
nega zbora Pavel Gantar na
oceno, da ima parlament ni-
zek ugled v javnosti, pravi, da
to pomeni, da tudi demokra-
cija ni posebej visoko cenje-
na. Za takšen ugled parla-
menta pa so najbolj odgovor-
ni poslanci sami.

Parlament je zasedal 74 dni
Letos se je državni zbor sestal štiriindvajsetkrat, izrednih sej je bilo trinajst, rednih enajst, zadnje 
decembrske niso končali in jo bodo nadaljevali januarja.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Za zadnji dan 
Na, pa smo ga dočakali: zadnji dan v letu 2009. Za vas ne
vem, ampak meni se zdi, da je leto minilo strašno hitro. Po
porodniškem dopustu sem lani spet začela delati ravno ko-
nec decembra, in kot bi mignil, je hčerka upihnila drugo
svečko, mi, odrasli, pa se pripravljamo na silvestrsko noč.
Želim vam, da bi jo preživeli tako, kot si sami najbolj želite.
Pa ne pozabite, da je danes še polna luna!
Da boste verjeli, kako daleč seže Gorenjski glas, bomo 
z vami delili čestitko, ki nam jo je poslala Majda s Ptuja. 
Takole pravi:

Lep in miren božič vam želim,
na pragu novega leta naj vam "čas vladar"
nakloni spoznati prave ljudi,
storiti prave reči,
ubrati prave poti
ter v sebi in drugih najti le dobre sledi.

Upamo, da ste zadovoljni s kamenčkom v mozaiku svojega
življenja, ki ga je prineslo izhajajoče se leto, in upamo, da ga
je vsaj malo obogatil tudi Gorenjski glas. Hvala za zaupanje
in vse dobro v 2010! D. K.

Darilo
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme KATI JERALA iz Lesc.

Radovljica

Dobrodelnost tudi v strankarskih vrstah

Mladi liberalni demokrati Radovljica so v torek Kriznemu
centru Kresnička v Lescah in območnemu združenju Rdeče-
ga križa Radovljica izročili igrače, ki so jih zbrali v okviru na-
cionalne akcije MLD Slovenije Mladi mlajšim. Igrače so letos
na več kot dvajsetih mestih v občini zbirali že sedmo leto za-
pored. Obe organizaciji jih bosta razdelili med otroke, ki jim
njihovi svojci marsičesa ne morejo zagotoviti. Direktorica
Centra za socialno delo Radovljica Miloša Kos Ovsenik se je
mladim zahvalila za pripravljenost pomagati. Občinski od-
bor SDS pa se je odločil, da tik pred božičnimi prazniki tisoč
evrov podari župnijski Karitas. Ta bo sredstva namenila so-
cialno najbolj ogroženim ljudem v občini Radovljica, ki jih je
v času krize čedalje več. Predsednik občinskega odbora SDS
Radovljica Zvone Prezelj je ob predaji čeka dejal, da si želi,
da bi bilo čim manj socialno ogroženih ljudi, ki jim je na ta
način treba pomagati. Poudaril je še, da bi morala za to z us-
treznimi ukrepi na ravni države poskrbeti vlada. M. A.

Državni zbor se je letos sestal na 24 sejah. / Foto: Tina Dokl

Jože Košnjek

Dražgoše - Tokratna 53. pri-
reditev Po stezah partizan-
ske Jelovice v počastitev 68.
obletnice boja v Dražgošah,
požiga vasi in zločina nad
domačini bo v nedeljo, 10.
januarja. Opoldne bo pri
spomeniku pod vasjo osred-
nja spominska slovesnost,
na kateri bo slavnostna go-
vornica ministrica za notra-
nje zadeve Katarina Kresal,
udeležence pa bosta nagovo-
rila tudi predsednik organi-
zacijskega komiteja priredit-
ve Zdravko Krvina in doma-
čin ter partizan Janez Lušina
- Mali. Tudi tokrat bodo na
praznični dan organizirani v
Dražgoše številni pohodi.
Najtežja bosta tako kot obi-

čajno pohod po Poti Cankar-
jevega bataljona s Pasje rav-
ni do Dražgoš, ki se bo začel
v soboto, 9. januarja, med
22. in 24. uro pri kmetiji Ko-
šir nad Pasjo ravnijo, in po-
hod iz Železnikov prek Rati-
tovca v Dražgoše z začetkom
v soboto, 9. januarja, opol-
noči pred plavalnim baze-
nom v Železnikih. Zahtev-
nejša bosta tudi pohod iz Tr-
žiča prek Podnarta, Češnjice
in Jamnika v Dražgoše (za-
čel se bo v nedeljo, 10. janu-
arja ob 6. uri zjutraj v Bistri-
ci pri Tržiču) in pohod iz So-
teske v Bohinju prek Rovta-
rice v Dražgoše, ki se bo za-
čel v nedeljo ob sedmih zju-
traj v bližini železniške po-
staje Soteska. V Dragoše
bodo prišli tudi taborniki in

kolesarji. Tako kot vsako leto
pričakujejo v Dražgošah tudi
tokrat več tisoč ljudi. Priča-
kovati je, da bodo udeleženci
prireditve znova opozorili na
nujnost obnove spomenika
v Dražgošah. Njegove po-

škodbe dosegajo že nevarne
razsežnosti.

Tradicionalno mednarod-
no tekmovanje vojaških in
policijskih smučarskih pa-
trulj pa bo v soboto, 16. janu-
arja, na Rudnem polju. 

Dražgoške prireditve 10. januarja
Proslava bo opoldne, do Dražgoš pa bodo organizirani številni pohodi.

Radovljiški župnik Andrej Župan je donacijo župnijski 
Karitas prevzel iz rok predsednika občinskega odbora SDS
Radovljica Zvonka Prezlja.

Radovljica 

Drsanje v Radovljici brez drsanja

Socialni demokrati iz Radovljice so med prazniki v šport-
nem parku pripravili celodnevno praznično prireditev Drsa-
nje v Radovljici. Z njo so želeli sokrajankam in sokrajanom
pripraviti brezplačno drsanje na drsališču in popestriti praz-
nično dogajanje v Radovljici, toda odjuga in nenavadno vi-
soke temperature so jim prekrižali račune. Drsanja ni bilo, a
je bilo ob ledeni ploskvi kljub temu zanimivo. Najmlajše 
obiskovalce je razveselil in obdaril dedek Mraz. D. Ž.
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Na srečo z vremenom ra-
čunajo tudi drugi organiza-
torji silvestrovanj na pro-
stem. To bo v Kranjski Gori
od 22. ure naprej na trgu
pred Turistično informacij-
skim centrom, v šotoru Are-
na pa bo velika novoletna za-
bava z DJ-jem in laser sho-
wom. Za vse, ki se zabave ne
bodo naveličali, pa bo jutri, 1.
januarja, sledila še največja
ponovoletna zabava, ki se bo
v šotoru Arena začela ob 20.
uri. Veselo bo tudi na Jeseni-
cah, kjer bo na Trgu Toneta
Čufarja silvestrovanje s sku-
pino Triglavski muzikantje,
manjkal pa ne bo niti ognje-
met. V Žirovnici bo za silves-
trovanje poskrbel Zavod za
turizem in kulturo Žirovni-
ca. Prireditev se bo začela ob
21. uri na parkirišču pred pi-
cerijo Morena, poskrbljeno
pa bo za glasbo, gostinsko
ponudbo in ogrevanje s plin-
skimi grelci. 

Na Bledu bodo že od 14.30
naprej pripravili silvestrova-
nje za otroke, ki bo na terasi
trgovskega centra, če bo sla-
bo vreme, pa v Festivalni dvo-
rani. Od 22. ure naprej bo sil-
vestrsko vzdušje na prome-
nadi pod hotelom Park, po

polnoči pa bo tudi ognjemet.
V Bohinjski Bistrici bo v dvo-
rani Danica od 21. ure naprej
silvestrovanje z Veselimi Be-
gunjčani. Tudi v Tržiču, ki je
že nekaj časa čarobno okra-
šen, danes ob 21. uri priprav-
ljajo veselo silvestrovanje, ki
ga bo popestrila glasba an-
sambla Maj, za hrano in pija-
čo pa bo skrbela gostilna Do-
brča. Glasba kvinteta Iztoka

Pesrla bo popestrila silvestro-
vanje na Linhartovem trgu v
Radovljici, ki se bo začelo ob
22. uri. Že od 20. ure naprej
bo ob glasbi mogoče silves-
trovati tudi pred gasilskim
domom v Cerkljah, prav tako
bo za praznično razpoloženje
s pomočjo gasilcev od 19. ure
naprej poskrbljeno v Škofji
Loki, kjer bo silvestrovanje s
skupino Strmina. V Žireh

bosta za glasbo skrbeli skupi-
ni Drugi čut in Organi, silves-
trovanje pa bo malo po pol-
noči popestril veličasten og-
njemet. Zabavo do jutranjih
ur obljubljajo tudi na Jezer-
skem, kjer bo prireditev z DJ-
jem od 20. ure naprej pote-
kala pod ogrevanim šotorom,
pogreti pa se bo moč tudi z
brezplačnim divjačinskim
golažem.

Čas veselja in dobrih želja
�1. stran

Mateja Rant

Ljubljana - Za izplačevanja
dodatkov za delo z dement-
nimi osebami ni ne pravne
podlage ne sredstev. Tako so
opozorili v Skupnosti social-
nih zavodov Slovenije v zvezi
z navodilom ministrstva za
delo, družino in socialne za-
deve, ki od zavodov zahteva
izplačilo dodatka za delo z
dementnimi osebami. Kot je
poudaril predsednik uprav-
nega odbora skupnosti Boris
Koprivnikar, je ministrstvo
popustilo pritiskom zdrav-
stvenega sindikata, navodilo
pa je tako s tehničnega kot s
pravnega vidika nemogoče
izvajati.

"V navodilu ministrstvo že
samo ugotavlja, da sedanja
ureditev ni ustrezna, torej tudi
ne more biti podlaga za dejan-
ske obveznosti delodajalcev,"
je dejal Boris Koprivnikar in
dodal, da tudi nikjer ni razvid-
no, ali gre za razliko ali popol-

noma nov dodatek. "Pa tudi
finančne posledice navodila,
vsaj da bi bilo nam znano,
niso bile nikdar ocenjene," še
opozarja Koprivnikar. Ob tem
se je tudi vprašal, kako bodo
reagirali stanovalci, če domovi
povišajo cene storitev, saj dru-
gega vira sredstev za izplače-
vanje dodatka za delo z de-
mentnimi ta čas nimajo. V
skupnosti se strinjajo, da si
delavci zaslužijo dodatek, ven-
dar na zakonit način, ne z iz-
siljevanjem. Zato so ministr-
stvo že pred časom pisno za-
prosili, da navodilo dopolni z
obrazložitvijo, kako ga je mož-
no izvajati zakonito in kje naj
izvajalci pridobijo sredstva za
njegovo izvajanje, pa tudi naj
spremenijo dele, ki so v na-
sprotju z veljavno zakonodajo,
a se to ni zgodilo. Na letni rav-
ni, ocenjujejo v skupnosti so-
cialnih zavodov, bi za vse do-
move v Sloveniji za izplačilo
dodatka potrebovali okrog pet-
sto tisoč evrov.

Izplačevanje 
dodatkov sporno

Žive jaslice v rovih pod starim Kranjem, za katere so poskrbeli člani KUD Predoslje, so 
minuli konec tedna navduševale številne obiskovalce rovov pod starim Kranjem, razstavo
jaslic pa si je v rovih mogoče ogledovati še do 6. januarja. / Foto: Matic Zorman

Vilma Stanovnik

Golnik - Tik pred božičnimi
prazniki je Univerzitetno kli-
niko za pljučne bolezni in
alergijo Golnik obiskal mini-
ster za zdravje Borut Miklav-
čič, obisk ministra pa je bil
tudi priložnost za predstavi-
tev dela v bolnišnici, katere
začetki segajo že v leto 1921.
Takrat je bila ustanova zgra-
jena kot sanatorij za zdravlje-
nje bolnikov s tuberkulozo.
Kot je ob obisku ministra pou-
daril direktor bolnišnice prof.
dr. Mitja Košnik, se trenutno
trudijo prepričati državo, da
jim njihov laboratorij, ki iz-
polnjuje vse strokovne krite-
rije, dovolijo imenovati refe-
renčni laboratorij, pa tudi da
ga prilagodijo višjim varnost-
nim standardom zaradi bli-
žajoče se tuberkuloze, ki je
odporna proti zdravilom. 

Direktor Košnik je minis-
tra spomnil tudi na dejstvo,
da se bolnišnica na Golniku
spreminja v nekakšen onko-
loški inštitut za pljučnega
raka, saj na njej obravnavajo
več kot polovico vseh sloven-
skih bolnikov s to vrsto raka.

Imajo vso diagnostično opre-
mo, bolniki imajo pri njih
možnost kirurškega zdravlje-
nja, kemoterapije in paliativ-
ne oskrbe, manjka jim le
možnost obsevalnega zdrav-
ljenja. Ker se v zadnjih letih
močno širi uporaba kemote-
rapije pljučnega raka, so lani
zgradili posebno enoto za ke-
moterapijo, sedaj pa dopol-
njujejo to opremo. Tako so
bili pred dnevi veseli tudi pri-
spevka Savskih elektrarn, ki
so jim pomagale pri nakupu

ležalnikov za kemoterapijo.
Kot je ob tem poudarila prof.
dr. Tanja Čufer, so veseli vsa-
ke pomoči, z ustrezno opre-
mo in vrhunskimi strokov-
njaki pa bolnišnica na Golni-
ku bolnikom z rakom zago-
tavlja evropsko primerljivo
oskrbo. 

"Ko nekdo zve, da ima
raka, je to hud šok zanj in za
vso družino. Jaz sem to doži-
vel in vem, kako je to. Ven-
dar pa sem vesel, da se medi-
cinska znanost v svetu - mi

pa gremo z njo v korak - tako
razvija, da je rak bolezen, ki
jo lahko zdravimo in pozdra-
vimo. Vi v vašem kolektivu to
vsak dan dokazujete in prav
je, da javnost ve, da je rak bo-
lezen kot vse druge in da je
naša medicina sposobna to
bolezen ozdraviti," je pouda-
ril minister Borut Miklavčič
in dodal, da je vesel, da na
Golniku dobro delajo tako
strokovno kot ekonomsko in
da so kot bolnišnica lahko za
vzor. "Ko pripravljamo novo
zakonodajo, je velik problem
Slovenije, ker je majhna,
zato bi morale slovenske bol-
nišnice iti po poti specializa-
cije oziroma prepoznavno-
sti," pravi minister Miklavčič
in dodaja, da se temu marsi-
kje upirajo. "Premiki v raz-
mišljanju so pri tem težki,
kritike na ministra hude in
nekatere napake in težave, ki
se nam dogajajo, povzročajo
dodatne težave. Zato sem za-
dovoljen, da v teh zaostrenih
razmerah bolnišnica Golnik,
ki je specializirana, dobro po-
sluje," je ob predprazničnem
obisku na Golniku dodal mi-
nister Miklavčič.

Za rakom ni treba umreti
Rak postaja najpogostejša bolezen sodobnega človeka, rak pljuč pa je eden najpogostejših rakov, 
kjer so trenutno možnosti ozdravitve majhne, prav v bolnišnici Golnik pa z vrhunsko opremo in 
strokovnjaki zagotavljajo evropsko primerljivo oskrbo ter učinkovito zdravljenje.

Minister za zdravje Borut Miklavčič v družbi zdravnic 
prof. dr. Tanje Čufer, prim. dr. Nadje Triller in direktorja
prof. dr. Mitja Košnika / Foto: Tina Dokl

Ljubljana 

Vlada včeraj tudi o poplavah

Včeraj se je slovenska vlada sestala na zadnji letošnji seji in
se med drugim seznanila tudi z informacijo o letošnjih po-
plavah, ki so Slovenijo prizadejale med božičnimi prazniki.
V neurjih med 22. in 26. decembrom je na Gorenjskem naj-
bolj prizadelo Bohinj. Gladina Bohinjskega jezera se je dvig-
nila prek treh metrov. Bralka Marija Šetina, katere družina v
vodomerski postaji že vsa leta spremlja stanje jezera, je
sporočila, kako se je gladina jezera dvigala v prazničnih
dneh. Na božič, 25. decembra, je dosegla 304 centimetre,
26. decembra pa kar 340, dan zatem je upadla na 230 centi-
metrov. Navrgla je še podatek, da je leta 1966 jezero naras-
lo kar do 390 centimetrov. D. Ž.
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Marjana Ahačič

Radovljica - V treh apartma-
jih in dveh sobah je gostom
na voljo dvaindvajset postelj.
"Mladi z vsega sveta se bodo
tu lahko srečevali in spozna-
vali s slovensko kulturno de-
diščino in obenem prinesli
življenje v mesto," je na od-
prtju poudaril Igor Juričič,
predsednik Popotniškega
združenja Slovenije.

V Sloveniji deluje 32
mladinskih hotelov, 
radovljiški v Vidičevi hiši
je peti na zgornji 
Gorenjski. Cena nočitve
v Vidičevi hiši je od 15
do 20 evrov na osebo.

Kot je povedal lastnik Mi-
ran Vidic, je mladinski ho-
tel del desetletje trajajočega
projekta obnove skoraj štiri-
sto let stare meščanske
hiše, v kateri je družina Vi-
dic pred dvema letoma že
odprla mestno kavarno. "Za
mladinski hotel smo se
pravzaprav odločili zaradi
lokacije hiše, stari del Ra-
dovljice je namreč zaprt za

promet, kar otežuje prihod
običajnih turistov. Mladi
ponavadi prihajajo z javni-
mi prevoznimi sredstvi, in
to je naša prednost, saj sta
tako avtobusna kot železni-
ška postaja zelo blizu, sama
Radovljica pa je odlično iz-
hodišče tako za izlete po
Sloveniji kot zunaj nje," je
prepričan Miran Vidic. Ko
je še dejal, je obnova takšne-

ga objekta seveda velik zalo-
gaj, zato se ga je družina lo-
tila postopno. Kako bodo
svojo ponudbo razvijali v
prihodnje, pa je seveda od-
visno od tega, kako bo novi
mladinski hotel zaživel.

"Veseli me, da je mladin-
ski hotel prav na Linharto-
vem trgu, saj to podpira naša
prizadevanja za njegovo revi-
talizacijo in promocijo," je

na odprtju poudaril radovlji-
ški župan Janko S. Stušek.
"Posebej ponosen sem, ker
so ga Vidičevi naredili sami
in v občino pripeljali novih
22 postelj za posebno skupi-
no turistov - dogodivščin in
znanja željnih popotnikov -
in da so se vključili v medna-
rodno verigo 4500 mladin-
skih hotelov v osemdesetih
državah sveta."

Odprli mladinski hotel
V ponedeljek so v starem mestnem jedru Radovljice odprli prvi mladinski hotel v občini. 

Žirovnica

Znova brez povišanja stavbnega nadomestila

V občini Žirovnica tudi za leto 2010 niso povišali stavbnega
nadomestila, ki tako še naprej ostaja na ravni zadnjih dveh
let. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v stanovanjskem tipu območja znaša
0,0013 evra, v počitniškem tipu 0,002 evra, v poslovnem in
proizvodnem tipu območja 0,0033 evra, za nezazidana
stavbna zemljišča pa 0,00041 evra. Tako odločitev je sprejel
občinski svet na predlog občinske uprave, saj s to davščino
v času recesije ne želijo dodatno bremeniti občanov. A. H.

Gorje

Koalicija potrdila proračun

Na zadnji seji so v Gorjah sprejeli tudi 3,9 milijona težak
proračun za prihodnje leto. Odhodki pa bodo kar za dober
milijon presegli proračunske prihodke na račun sofinancira-
nja naložb s strani državnih in evropskih sredstev. Med
glavnimi naložbami je župan Peter Torkar naštel gradnjo 
vodovoda v visokih conah, ureditev javne razsvetljave v
Spodnjih Gorjah, ureditev večnamenskega objekta v stavbi
nekdanjega Mercatorja in projekt obnove ogrevanja v
osnovni šoli. Za proračun je glasovalo šest koalicijskih 
svetnikov, medtem ko so opozicijski svetniki glasovali proti
oziroma so se glasovanja vzdržali. M. R.

Naklo 

Sprejeli program varnosti

Občinski svet v Naklem je na decembrski seji obravnaval
tudi osnutek Občinskega programa varnosti. Kot je pojasnil
pripravljavec Tomaž Čas, so program pripravili v dogovoru
z Medobčinskim redarstvom v Kranju za več gorenjskih 
občin. Splošni del bo lahko v uporabi daljši čas, vsako leto
pa bo treba obravnavati varnostno oceno občine in jo prila-
gajati razmeram. Gotovo imajo tudi v občini Naklo proble-
me s prometom. Pri reševanju teh težav bodo v pomoč 
redarji, ki bodo delali v okviru sprejetega programa. Direk-
tor občinske uprave v Naklem Drago Goričan je ugotovil, 
da Medobčinsko redarstvo začenja delati na začetku leta
2010. Zato je predlagal, da občinski svet sprejme program
varnosti po hitrem postopku. Svetniki so ta predlog soglas-
no potrdili. S. S.

Bled

Minister Vlačič o obvoznici

Južna razbremenilna cesta je bila glavna tema pogovora 
z ministrom za promet Patrickom Vlačičem, ki se je na 
Bledu mudil na povabilo občinske organizacije SD Bled.
"Minister nam je zagotovil, da finančna sredstva ne bodo
problem, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za začetek postopka
odkupa zemljišč, kar je seveda prvi pogoj za pridobitev
gradbenega dovoljenja," je pojasnila predsednica blejske
občinske organizacije SD Eva Štravs Podlogar. Minister 
je ob tem dal tudi pobudo, da blejska občinska svetnika 
SD uskladita sestanek na ministrstvu, ki bi se ga udeležil
tudi župan občine Bled s sodelavci. Na sestanku, ki bo 
predvidoma v januarju, naj bi jasno opredelili vse potreb-
ne aktivnosti tako s strani občine kot s strani države za 
pospešitev postopkov za gradnjo južne razbremenilne 
ceste. M. R.

Gorje

Občina bo zemljišče najela

Za ureditev večnamenskega objekta v stavbi nekdanjega
Mercatorja mora občina pridobiti tudi soglasje o vplivu na
okolje zadruge Gozd Bled. Slednji soglasje pogojujejo z 
odkupom oziroma najemom 150 kvadratnih metrov velike-
ga zemljišča na Vaškem trgu, kjer so urejena parkirišča tudi
za potrebe novega večnamenskega objekta. "Tu smo trije
solastniki in vsi se strinjamo, da občina in pošta sodita v 
vaško jedro. Zato smo občini ponudili zemljišče v odkup
oziroma v najem," je razložil njihov zastopnik Janez Mežan.
Za odkup bi morala občina odšteti dvesto evrov za kvadrat-
ni meter, zato so se raje odločili za najem, za katerega bodo
plačevali dvajset evrov za kvadratni meter na leto. Kot je 
razložil župan Peter Torkar, so namreč morali pristati na
kompromis, če želijo pridobiti gradbeno dovoljenje, sicer bi
bila ogrožena tudi evropska sredstva za omenjeni projekt v
višini 38 tisoč evrov. M. R.

KRATKE NOVICE

Lastnica Vasja Vidic je na ogled novega hotela v stari hiši popeljala radovljiškega župana
Janka S. Stuška in župnika Andreja Župana. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Hartman 

Žirovnica - Športna in rekre-
ativna dejavnost se v občini
Žirovnica ta čas odvija pred-
vsem v (pogosto prezasede-
nem) domu TVD Partizan,
boljše razmere pa se obetajo
prihodnje leto z odprtjem
nove večnamenske dvorane
pri šoli v Zabreznici. Zaradi
tega je občina pripravila nov
pravilnik o vrednotenju let-
nega programa športa, ki je
podlaga za sofinanciranje
programov. Zanj so v TVD
Partizan prepričani, da je ne-
pravičen. "Športno rekreativ-
ne skupine, ki bodo uporab-
ljale novo športno dvorano,
bodo v primerjavi s tistimi,
ki bodo uporabljale telovad-
nico TVD Partizan, v privile-
giranem položaju, saj bodo
upravičene tudi do delnega
sofinanciranja objekta. V
skladu z novim pravilnikom
se bodo namreč drugi objek-
ti sofinancirali, ko bo nova
dvorana popolnoma zasede-
na, v nasprotnem primeru
pa ne, kar je diskriminator-
no. Z novim pravilnikom bi
morali vrednotiti programe
in ne objekte," opozarja Ciril

Dolar, podpredsednik TVD
Partizan.

Odločitev, da se sofinan-
cirajo le programi v javnem
športnem objektu, je do iz-
vajalcev, ki programe izva-
jajo v lastnem objektu ali za
objekt plačujejo najemni-
no, diskriminatorna, meni
tudi Vida Mihelčič z in-
špektorata RS za šport in
dodaja, da bi lahko takšen
pravilnik spodbijali v upra-
vnem sporu, kar TVD Parti-
zan namerava tudi storiti.
Tudi po mnenju regijske
pisarne olimpijskega komi-
teja Slovenije na Jesenicah
novi pravilnik ni skladen z
zakonom o športu in z na-
cionalnim programom
športa, saj se zaradi zago-
tavljanja enakih možnosti
za vse prijavljene na javni
razpis ne sme predpisovati,
v katerih objektih se pro-
grami izvajajo.

Na drugi strani župan Le-
opold Pogačar zatrjuje, da je
pravilnik skladen z zakonom
o športu: "To so nam potrdi-
li tudi na ministrstvu za šol-
stvo in šport. Pravilnik teži k
temu, da bodo polni vsi
športni objekti, res pa je, da

je naša prioriteta nova dvora-
na, medtem ko je dvorana
TVD v lasti društva in ni jav-
ni objekt. Prav je, da najprej
zapolnimo in plačujemo jav-
ni objekt, ki je namenjen
vsem, šele nato pridejo na
vrsto vsi drugi." Bojazni
TVD Partizan so po njego-
vem prenagljene: "Ne bomo
sprejemali pravilnikov, ki
bodo 'potapljali' rekreacijo
in šport. Čas bo pokazal svo-
je; če bo treba, bomo pravil-
nik popravili."

Novi pravilnik so na zadnji
seji potrdili občinski svetni-
ki, ki so se v razpravi spraše-
vali tudi, ali bo po odprtju
nove dvorane v občini naen-
krat preveč športnih površin.
Župan je prepričan, da ne bo
tako, Ciril Dolar, sicer tudi
občinski svetnik, pa meni,
da bodo predvsem aktualni
termini v obeh športnih ob-
jektih polno zasedeni: "Že
sedaj zaradi velikega povpra-
ševanja ne moremo ugoditi
vsem skupinam. Nacionalni
program predvideva pol kva-
dratnega metra pokritih
športnih površin na občana,
tega kriterija pa še nekaj časa
ne bomo dosegli."

Nova dvorana, nova pravila
Novi pravilnik o vrednotenju letnega programa športa v Žirovnici je po
mnenju TVD Partizan diskriminatoren, zato napovedujejo upravni spor.

Žirovnica

Višja vodarina 
in dražji najem grobov

Vodarina v občini Žirovnica
bo po novem letu znašala
0,3624 evra na kubični me-
ter. Devetodstotno zvišanje
so na zadnji seji potrdili 
žirovniški občinski svetniki,
ki so na ta način vodarino
poenotili za celotno območ-
je, na katerem za preskrbo s
pitno vodo skrbi javno pod-
jetje Jeko-in. Če do podviša-
nja ne bi prišlo, bi občina Ži-
rovnica v proračunu za pri-
hodnje leto morala zagotovi-
ti deset tisoč evrov subvenci-
je. Prav tako so občinski
svetniki dali zeleno luč za 
desetodstotno povišanje na-
jemnine za grobove na Brez-
nici, na novem delu pokopa-
lišča. Povišanje cen so v
Jeko-inu utemeljili z višjimi
stroški ločenega zbiranja in
odvoza odpadkov. Višine
najemnin za grobove se
bodo v občini Žirovnica po-
enotile, saj so po razlagi
Jeko-ina stroški vzdrževanja
približno enaki za vsa poko-
pališča. Tako se bodo najem-
nine na pokopališčih Rodine
in Breznica - stari del zvišale
oz. uskladile najemninami
za grobove na pokopališču
Breznica - novi del. A. H.
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Simon Šubic

Srednja vas - Potem ko je
občinski svet Šenčur pred
poldrugim letom sprejemal
obvezne razlage nekaterih
določil prostorsko ureditve-
nih pogojev, s katerimi so
želeli preprečiti nenadzoro-
vano gradnjo prevelikih več-
stanovanjskih objektov v
Šenčurju in Srednji vasi, so
občinski svetniki o tej temi
spet razpravljali na zadnji
letošnji seji. V Srednji vasi
namreč želi nepremičnin-
sko podjetje zgraditi dva ob-
jekta s skupaj devetimi sta-
novanjskimi enotami, ki po
velikosti močno presegata
najbližje stanovanjske hiše,
je opozoril Simon Kuhar.

Sporni gradnji bosta si-
cer najbolj prizadeli druži-
no Hočevar, ki je stanovanj-
sko hišo v jugovzhodnem
delu Srednje vasi postavila
pred tremi leti, a proti takš-
nima objektoma v njihovi
vasi se je s podpisi izreklo
tudi 160 drugih Serjanov.
"Najprej je investitor celo
nameraval zgraditi veliko
betonsko gmoto s 25 stano-
vanji, sedaj pa je projekt
spremenil toliko, da predvi-
deva dva objekta s po tremi
in šestimi stanovanjskimi
enotami, ki pa sta še vedno
prevelikih gabaritov, za na-
meček pa ju je še povišal na
skoraj trinajst metrov.
Gradnjo takšnih objektov
pa upravna enota ne bi
smela dovoliti, saj sta pov-
sem v nasprotju s PUP-om,
ki zahteva, da je treba novo-
gradnje prilagoditi gabari-
tom in višini objektov v isti
ureditveni enoti. V njej pa
je samo naša hiša, ki je vi-
soka 8,2 metra, tudi druge
hiše v okolici pa segajo naj-
več do 9,5 metra visoko. Za-

radi dosedanjih izkušenj pa
se bojim, da bo investitor
kljub jasnim predpisom
pridobil gradbeno dovolje-
nje, saj nas upravna enota

8. januarja že vabi na ustno
obravnavo," je pojasnil naj-
bližji sosed predvidene
gradnje Srečo Hočevar. "Če
bodo poleg naše hiše zgra-
dili tako velika objekta, bo-
sta za nas delovala kot ber-
linski zid," je pristavil Ho-
čevar, ki je odločen, da bo
šel z borbo proti omenjeni
gradnji do konca, pri tem
pa je najel tudi odvetnico.

"Nič nimam proti gradnji
na sosednji parceli, a zame
je sprejemljiva le gradnja,
podobna trojčkom na Vele-
sovski cesti," še dodaja Ho-

čevar, ki je prepričan, da ga
hočejo vpleteni v ta primer,
vključno z občino, izigrati. 

"Občina se ne more izre-
kati, ali je določen objekt
skladen z veljavnimi akti ali
ne. O tem presoja upravna
enota, ki je samostojni or-
gan. Če bomo spet naknad-
no sprejemali obvezno raz-
lago PUP-a, si bomo morda
nakopali podobno odškod-

ninsko tožbo, kot smo si jo
že lani. Občino namreč za
360 tisoč evrov toži investi-
tor, ki mu lani ni uspelo
pridobiti gradbenega dovo-
ljenja za večstanovanjski
objekt, ker smo obvezno
razlago, s katero smo ome-
jili večstanovanjsko grad-
njo, sprejeli v času, ko je bil
projekt že izdelan," je na
zadnji seji občinskega sveta
pojasnil župan Miro Ko-
zelj. Občinski svetniki so
na koncu ugotovili, da lani
sprejete obvezne razlage
veljajo tudi za Srednjo vas,
zato so županu in občinski
upravi naložili, naj pred-
stavnik občine na ustni ob-
ravnavi predlaganega pro-
jekta upravno enoto opozo-
ri, da mora dosledno upoš-
tevati vse predpise, ki na
področju urejanja prostora
veljajo v občini Šenčur. 

Postavili bodo berlinski zid 
Tako pravi Srečo Hočevar iz Srednje vasi, ker želi investitor na parceli pred njegovo hišo postaviti
stanovanjska objekta, ki po velikosti zelo presegata vse sosednje hiše.
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Kranj

Med prazniki na brezplačno drsanje

V Ledeni dvorani na Zlatem polju je mogoče brezplačno 
drsati vsako soboto od 15.30 do 17. ure in vsako nedeljo od
10. ure do 11.30. Med šolskimi počitnicami je drsanje brez-
plačno tudi med tednom od 10. do 11.30. Ledena dvorana
bo zaprta le v petek, 1. januarja 2010. Drsalke si je mogoče
tudi izposoditi. V. S.

Srečo Hočevar iz Šenčurja se boji, da bodo pred njihovo družinsko hišo zgradili pretirano
velika stanovanjska objekta. 

Sporni gradnji bosta sicer najbolj prizadeli družino
Hočevar, ki je stanovanjsko hišo v jugovzhodnem
delu Srednje vasi postavila pred tremi leti, a proti
takšnima objektoma v njihovi vasi se je s podpisi 
izreklo tudi 160 drugih Serjanov. 

Marjeta Žebovec

Prebačevo - Na Prebačevem
že več let zapored na štefa-
novo zvečer prirejajo svoje
žive jaslice. Za prireditveni
prostor so si izbrali dvoriš-
če Novakove kmetije. Vaš-
čani za to ne potrebujejo
društva, le nekoga, ki vse
poveže in izbere prave ljudi
za vsako nalogo - tudi iz so-
sednjih vasi, ne le iz doma-
če. Že nekaj let je vodja pri-
reditve Stojan Kostanjevec.
Vsako leto izberejo igrico
ali zgodbo, ki jo po svoje
dramatizirajo: letos je to
naredila Vesna Mozetič, v
predstavo vključijo še pev-
ce, običajno so to Zasavski
fantje, in otroke, ki se učijo
različne instrumente, in
predstava je nared. Preba-
čevci so za letos izbrali
zgodbico o Ani, ki se z dru-

žino pripravlja na praz-
novanje božiča. Najprej je
vedno sama: starejši brat 
se uči ali igra na računalni-
ku, očka počiva pred televi-
zorjem in sploh ne opazi,
kako lepo poje in pleše nje-
gova hčerka, mamica pa
vedno le pospravlja in za
Ano največkrat poskrbi
tako, da ji da kako novo ig-
račo ... V igrici vsi spoznajo,
da so drug drugemu naj-
večji dar, in sklenejo, da
bodo odslej več skupaj, da
se bodo več skupaj tudi ig-
rali. Nato je prišel božič in z
njim žive jaslice: Marija in
Jožef sta prinesla dete Jezu-
sa, ki je bil letos čisto pravi
dojenček. Vaško praznova-
nje pa ne bi bilo pravo, če
se ne bi izkazale tudi 
gospodinje: pripravile so
dovolj peciva in čaja za vse
obiskovalce. 

Praznovanje vseh
vaščanov

Družina je odšla po nakupih, spremljala pa sta jo zlobni
angel Bliskač (z rdečimi rožički) in dobri Angel svetlobe.
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Po brezplačen les v cono
Sečnja lesa v 2. fazi Poslovne cone Komenda je pri koncu. Komunalno infrastrukturo na približno 60
hektarih površin bo izbrani izvajalec začel graditi kmalu po novem letu.

Jasna Paladin

Komenda - Poslovna cona
Komenda bo kmalu večja za
73 hektarov. Sedem hektarov
prvotno zazidljivih površin
jim je ministrstvo zaradi
okoljevarstvenih zahtev na-
knadno prepovedalo pozida-
ti (Občina se je pritožila na
Upravno sodišče), za druge
gradbene parcele pa bodo v
prihodnjih tednih začeli gra-
diti komunalno infrastruk-
turo.

"Izvajalec je bil s predajo
vse potrebne dokumentacije
že uveden v delo, prav tako je
že izbrano podjetje, ki bo vr-
šilo nadzor. V začetku prejš-
njega tedna pa se je zaključi-
la tudi sečnja lesa na tem ob-
močju. Nekdanji lastniki
parcel so imel tri mesece
časa, da les pospravijo, ker
pa je na terenu ostalo še zelo
veliko biomase, smo občane
pozvali, da jo lahko brezplač-
no odpeljejo iz gozda. Podi-
ranje dreves sicer ni dovolje-
no, lahko pa odpeljejo veje,

štore in druge že nažagane
kose, in to po sistemu, kdor
prej pride, prej melje," je po-
vedal Marjan Potočnik, vod-
ja občinskega oddelka za
okolje in prostor, in dodal,

da kakšnega velikega zani-
manja za brezplačen les
med občani Komende v teh
dneh še ni bilo.  Podjetje Po-
slovna cona Komenda, d. o.
o, ki je v večinski lasti Obči-

ne Komenda, je v drugi fazi
poslovne cone že prodalo
dve tretjini parcel, komunal-
na infrastruktura, vredna
približno 11,5 milijona evrov,
pa bo končana jeseni 2010. 

Območje, kamor se bo širila Poslovna cona Komenda, so v grobem že posekali, a lesne 
biomase je ostalo še veliko. 

Jasna Paladin

Domžale - V občina Domža-
le so leta 2003 vzporedno s
plinifikacijo začeli obnovo
vodovodnega omrežja in do
danes zamenjali približno
dvajset odstotkov starih salo-
nitnih cevi, hišnih priključ-
kov, meteorne kanalizacije
in drugih komunalnih vo-
dov. 

"Stanje vodovodnega
omrežja v občini Domžale
se v zadnjem desetletju ena-

komerno izboljšuje. To se
najbolj odraža v zmanjševa-
nju vodnih izgub, ki v obči-
ni Domžale zdaj znašajo
okoli trideset odstotkov, kar
je v slovenskem merilu zelo
dober rezultat," je povedal
direktor JKP Prodnik Marko
Fatur. V zadnjih letih je ob-
čina v zamenjavo vodovod-
nih cevi vložila 4,7 milijona
evrov, v zadnjih dveh letih
pa še slabih 130 tisočakov.
"V letih 2008 in 2009 smo
v okviru projekta zagotovit-

ve vode do vseh gospodinj-
stev v občini Domžale zgra-
dili vodovod na Kolovcu do
kmetije Čeh ter vodovod na
Tabor. Poleg tega smo vzpo-
stavili novo vodovodno vrti-
no na Kolovcu, s katero
bomo po vključitvi v omrež-
je povečali količino načrpa-
ne vode in izboljšali preskr-
bo z vodo v celotnem
omrežju," je povedal vodja
občinskega oddelka za inve-
sticije Iztok Obreza in do-
dal, da bo Občina Domžale

na področju gradnje novega
vodovoda skupaj z občinami
Trzin, Mengeš, Moravče in
Kamnik kandidirala za ko-
hezijska sredstva Evropska
unije s projekti za gradnjo
vodovoda na Goropeče in
Zaboršt (pri naselju Selo pri
Ihanu) ter vrtine na menge-
škem polju in Kolovcu, saj
želijo zdravo pitno vodo za-
gotoviti v vseh zaselkih obči-
ne. Evropska sredstva bi lah-
ko počrpali v letih od 2011
do 2013.

Na Kolovcu nova vrtina
V občini Domžale so od leta 2003 obnovili 29 kilometrov vodovodnega omrežja, s tem pa izgubo
vode zmanjšali za polovico.

Boštjan Bogataj

Gorenja vas - Letošnji prora-
čun Občine Gorenja vas-Pol-
jane je z rebalansom manjši
za dobra dva milijona evrov.
Na prihodkovni strani zaradi
zmanjšanja prihodkov na ra-
čun za tristo tisoč evrov
manjših prihodkov iz naslo-
va omejene rabe prostora na
območju rudnika, za skoraj

devetsto tisoč evrov je bilo
manj prihodkov na račun ne-
realizirane prodaje zemljišč
v gospodarskih conah To-
draž in Dobje, za osemsto ti-
soč je tudi manj transfernih
prihodkov. "Nekatere inve-
sticije smo začeli izvajati kas-
neje, zato smo tudi plačila
prenesli v prihodnje leto," je
pojasnila Branka Srša iz ob-
činske uprave.

Občinski proračun za pri-
hodnje leto pa bo znova bo-
gat, saj je vreden kar 12,2 mi-
lijona evrov, od tega bo šlo
kar 63 odstotkov za investici-
je. Med njimi bo šlo največ
za urejanje cest (1,2 milijona
evrov) in za uresničevanja
projekta Urejanja porečja
Sore (1,1 milijona), za grad-
njo, obnovo ali nakup opre-
me v vrtcih (skupaj z vrtce-

ma Lučina in Gorenja vas
kar 1,1 milijona) 846 tisoč za
gradnjo širokopasovnega in-
ternetnega omrežja, za kana-
lizacijo in čistilno napravo v
Javorjah 609 tisoč evrov, za
gradnjo infrastrukture v Do-
bjah skoraj pol milijona ev-
rov, podoben znesek za grad-
njo vodovodov ... Tako reba-
lans kot proračun so svetniki
sprejeli brez razprave.

Potrdili rebalans in proračun
Z rebalansom so gorenjevaško-poljanski svetniki zmanjšali letošnji proračun za 2,1 milijona evrov 
in potrdili 12,2 milijona evrov visok proračun za leto 2010.

KRATKE NOVICE

Škofja Loka 

Javno-zasebno partnerstvo za stanovanjski blok

Občina Škofja Loka je podpisala pogodbo o javno-zaseb-
nem partnerstvu pri gradnji dveh stanovanjskih stolpičev v
Virmašah s skupaj 18 stanovanji. Po opravljenih pogajanjih
je bilo novembra kot zasebni partner pri izvedbi projekta
Virmaše izbrano Cestno podjetje Kranj s partnerjema Kon-
struktor VGR in Gradbenim podjetjem Tržič. Že leta 2007 je
občina Škofja Loka pričela postopek pridobitve gradbenega
dovoljenja, vendar so se postopki zaradi pritožb mejašev
zavlekli, tako da je bilo dokončno gradbeno dovoljenje potr-
jeno šele v letu 2009. Decembra lani je občinski svet sprejel
sklep o izvedbi projekta Virmaše, maja letos je župan izdal
sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za javno-
zasebno partnerstvo. Edini ponudnik na razpisu je bilo Cest-
no podjetje Kranj z omenjenima partnerjema, ki je bil pred
kratkim tudi izbran, občina pa je z njim podpisala pogodbo.
Ta predvideva, da bo zasebni partner v roku desetih mese-
cev od podpisa pogodbe zgradil dve večstanovanjski stavbi
z devetimi novimi stanovanji. Od skupno osemnajstih no-
vih stanovanj bo občina Škofja Loka v last dobila šest stano-
vanj, ki jih bo namenila za oddajo v neprofitni najem na
podlagi javnega razpisa. D. Ž.

Ljubljana 

Kampanja za cirkus brez živali

Za živali!, društvo za uveljavitev njihovih pravic, je začelo
kampanjo za prepoved gostovanj cirkusov z živalmi v Slove-
niji. "S kampanjo želimo izraziti zaskrbljenost ob dejstvu,
da Slovenija še vedno dovoljuje nastope cirkusov z živalmi
v obdobju, ko se večina sveta jasno izreka proti tej preživeti
obliki zabavanja ljudi, ki predstavlja hudo obliko kršitve do-
stojanstva živali, s tem da tolerira njihovo ujetništvo in de-
gradacijo na raven zabavljaštva. Cirkusi ob gostovanjih po-
gosto pridobijo pravico uporabe javnih površin, s katerimi
razpolagajo občine. Na podlagi tega želimo predstavnike ob-
čin pozvati, da podpišejo pobudo društva, ki jo bomo naslo-
vili na Vlado oziroma na pristojno ministrstvo," je sporočila
Urška Breznik iz društva in dodala, da imajo na spletni stra-
ni www.cirkus-brez-zivali.org objavljeno tudi peticijo. S. K.

Škofja Loka

Iščejo gradbenike za Poljansko obvoznico

Pred božičnimi prazniki je Direkcija Republike Slovenije za
ceste objavila javni razpis za gradnjo dveh etap poljanske
obvoznice, in sicer za odsek od platoja pred predorom pod
Stenom, za gradnjo predora in za nadaljevanje obvozne ce-
ste do Zminca v Poljanski dolini. Ocenjena vrednost naroči-
la znaša 29,4 milijona evrov. Rok za oddajo ponudbe je 19.
februar prihodnje leto, rok izvedbe naročila pa tri leta po
sklenitvi pogodbe. Za večino trase Poljanske obvoznice ima-
jo pravnomočna gradbena dovoljenja, odprt ostaja del trase
skozi vas Suha. Začetek gradbenih del je sicer odvisen od
vremenskih razmer, sporočajo z Občine Škofja Loka, ki je
skupaj z Direkcijo za državne ceste investitorka projekta.
Zanj pa so odobreni tudi evropski milijoni.D. Ž.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Iztekajoče se leto ni
bilo olimpijsko, saj ni bilo ne
poletnih ne zimskih olimpij-
skih iger, kljub temu pa so
vsaj zimski športniki večji del
leta preživeli z mislimi in v
pripravah na prihajajoči febru-
ar, ko bo v kanadskem Vancou-
vru potekalo najpomembnej-
še druženje športnikov sveta.
Seveda med njimi ne bodo
manjkali gorenjski športniki
na čelu s smučarji, skakalci,
deskarji, tekačicami, biatlonci,
umetnostnimi drsalci ... Olim-
pijske igre se bodo začele 12.
februarja z uvodnimi preiz-
kušnjami smučarjev skakal-
cev in se končale s smučar-
skim tekom na 50-kilometrski
progi 28. februarja.

Drugi najpomembnejši
športni dogodek leta 2010
(nekateri trdijo, da celo po-
membnejši od olimpijskih
iger) pa bo zagotovo svetovno
nogometno prvenstvo, ki bo
natanko mesec dni, od 11. ju-
nija do 11. julija, potekalo v
Južnoafriški republiki. Kot je
že nekaj časa znano, tudi 
ta športni spektakel ne bo mi-
nili brez slovenskih oziroma
gorenjskih športnikov, saj si
je naša reprezentanca v no-
vembrskih dodatnih kvalifi-
kacijah zagotovila pot na jug
črne celine. Ekipa Slovenije
bo v predtekmovanju nasto-
pala v skupini C, žreb pa je
določil, da bodo naši nogo-
metaši prvič nastopili 13. ju-
nija, ko bodo igrali z repre-
zentanco Alžirije, drugič se
bodo predstavili 18. junija, ko
bodo imeli za nasprotnike
ekipo ZDA, tretja tekma pa
jih čaka 23. junija, ko bodo ig-

rali proti reprezentanci An-
glije. V osmino finala se bo-
sta uvrstili po dve najboljši re-
prezentanci iz osmih skupin,
kar pomeni skupaj šestnajst
reprezentanc, naši pa zatrju-
jejo, da bodo naredili vse, da
bodo v Južnoafriški republiki
ostali tudi po 26. juniju, ko se
bodo začele tekme osmine fi-
nala. Veliki finale za naslov
svetovnih prvakov bo 11. julija
v Johannesburgu. 

Seveda v prihodnjem letu
ne bo manjkalo tudi drugih
velikih športnih dogodkov,
od svetovnega prvenstva v ko-
šarki, ki bo od 28. avgusta do
12. septembra v Turčiji in
kjer bo prav tako nastopila
slovenska reprezentanca, do
evropskega prvenstva v roko-
metu, ki se bo, tudi z udelež-
bo naših rokometašev, že 19.
januarja začelo v sosednji Av-

striji. Preveč bi bilo napove-
dovati vse velike športne do-
godke, od svetovnega prven-
stva 1. divizije v hokeju, ki bo
pri nas v Ljubljani konec apri-
la, do vseh drugih športnih
prireditev, med katerimi so
nekatere tradicionalne, nekaj
pa je tudi novih. 

Svetovno prvenstvo 
v poletih

Tudi na Gorenjskem
bomo gostili različne šport-
nike, saj je koledar tekmo-
vanj letos še posebno bogat.
Med tradicionalnimi prire-
ditvami je treba omeniti že
49. tekmovanje za svetovni
pokal v alpskem smučanju
za moške, Pokal Vitranc, ki
bo med 30. in 31. januarjem
potekal v Kranjski Gori. Prav
tako bomo v Planici znova

gostili najboljše smučarje
skakalce sveta, ki se bodo
med 19. in 21. marcem meri-
li na svetovnem prvenstvu v
poletih, še prej, 13. in 14. fe-
bruarja pa bo tekma celin-
skega pokala v skokih v Kra-
nju. Medtem ko so v tem
mesecu najboljši biatlonci
sveta že tekmovali na Poklju-
ki, pa bomo najboljše tekmo-
valce v telemark smučanju
gostili od 15. do 17. januarja
na smučišču Senožeta v Bo-
hinju. Le nekaj dni kasneje
bo na Bledu potekalo sveto-
vno prvenstvo v lednem pla-
vanju, Gorenjska, z Bledom,
kot uradnim gostiteljem, pa
bo med 25. in 31. januarjem
gostila tudi okoli dva tisoč
petsto tekmovalcev in tekmo-
valk, ki se bodo pomerili na
prvih svetovnih zimskih ve-
teranskih igrah.

Na Bledu spet najboljši
veslači sveta

Bled bo po mnogih letih le-
tos znova gostil tudi najbolj-
še veslače sveta, saj bo na je-
zeru med 28. in 30. majem
potekala tekma svetovnega
pokala v veslanju, ki pa bo
hkrati tudi napoved sveto-
vnega prvenstva v veslanju,
ki ga bo Bled gostil leta 2011.

Med tradicionalnimi smu-
čarskimi tekmovanji bo na
Starem vrhu konec februarja
organiziran 35. Pokal Loka,
prav tako se na različnih kon-
cih gorenjske obetajo različ-
ne druge mednarodne prire-
ditve in seveda številna dr-
žavna prvenstva, med njimi
kot prvo državno prvenstvo v
biatlonu, ki bo na Pokljuki že
ta konec tedna. 

Planica bo tudi v tej zimi, od 19. do 21. marca, gostila najboljše smučarje skakalce sveta,
tradicionalni zaključek sezone pa bo tokrat za najboljše letalce, tudi našega orla Roberta
Kranjca (na sliki), še posebno pomemben, saj se bodo pomerili na svetovnem prvenstvu 
v poletih. / Foto: Gorazd Kavčič

Naši najboljši veslači bodo svoje tekmece po več kot dvajsetih letih spet pričakali 
na domačem, Blejskem jezeru, saj bo med 28. in 30. majem 2010 Bled gostil tekmo 
svetovnega pokala, ki bo hkrati tudi preizkušnja organizatorjev pred svetovnim 
prvenstvom v veslanju od 28. avgusta do 4. septembra 2011. / Foto: Anka Bulovec

Olimpijske igre in svetovno
nogometno prvenstvo
Februarske zimske olimpijske igre v Kanadi in junijsko svetovno nogometno prvenstvo v Južni Afriki
bosta največja športna dogodka prihajajočega leta 2010, vmes pa se bo tudi na Gorenjskem zvrstila
vrsta tradicionalnih in novih tekmovanj.

Vilma Stanovnik

Jesenice - Minuli torek so
hokejisti v ligi EBEL odigrali
zadnje letošnje tekme. Na Je-
senicah je gostovala ekipa ce-
lovškega KAC-a, kljub glasni
podpori domačih navijačev,
ki so spet dobili zaupanje v
zmage domačega moštva, pa
so bili gostje uspešnejši in
na koncu slavili z 1 : 3. Olim-
pija je gostovala v Beljaku in
po podaljšku zgubila s 3 : 2.
Pomembno zmago so si po
podaljšku proti ekipi Red
Bull Salzburga zagotovili ho-
kejisti Medveščaka, ki so
doma slavili s 3 : 2. Tako so
na lestvici še bolj ušli obema
slovenskima ekipama, ki sta
še vedno na zadnjih dveh
mestih, saj ima Medveščak
sedaj 37, Tilia Olimpija 29 in

Acroni Jesenice 22 točk. Na-
slednji krog bo na sporedu
že jutri, 1. januarja, ko bo v
Tivoliju slovenski obračun
med Tilio Olimpijo in Acro-
nijem Jesenicami. 

Tudi hokejisti v razširje-
nem državnem prvenstvu so
odigrali zadnje letošnje tek-
me. Ekipa kranjskega Trigla-
va je že v nedeljo gostovala
pri Gradcu in zmagala s 3 : 7,
Jesenice mladi so v torek go-
stovali pri Medveščaku in
Zagrebčane premagali z 0 :
3, ekipa MK Bled pa je bila
na domačem ledu s 3 : 2 bolj-
ša od Partizana. Na lestvici z
48 točkami in tekmo manj
še vedno vodijo hokejisti Tri-
glava, Jesenice mladi na 3.
mestu imajo 43 točk, MK
Bled na 6. mestu pa imajo
29 točk. 

Jeseniški hokejisti so se
poslovili s porazom

Po dveh pomembnih zmagah v domači dvorani, ko 
so Jeseničani najprej premagali ekipi Vienna Capitals, nato
pa še Graz 99ers, so v torek izgubili proti ekipi KAC-a. 
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Domžale

Helios boljši od TCG Mercatorja

Letošnje košarkarsko leto na slovenskih igriščih sta minuli
ponedeljek zaključili ekipi domžalskega Heliosa in škof-
jeloškega TCG Mercatorja. Ekipi sta se namreč v Domžalah
pomerili na vnaprejšnji tekmi 15. kroga lige Telemach.
Srečanje je bilo razburljivo vse do konca, zmago pa so si
vendarle zagotovili domači košarkarji, ki so slavili z 79 : 73.
Na lestvici vodi ekipa Krke z 22 točkami, Helios na 3. mestu
ima 20 točk, TCG Mercator na 5. mestu 19 točk in Šenčur CP
KR na zadnjem, 12. mestu le 12 točk. Prva tekma po novem
letu bo 6. januarja, ko bo Helios gostil Šentjur, 9. januarja
pa se obeta nov gorenjski derbi, ko se bosta pomerila
Šenčur CP KR in TCG Mercator. V. S.

Ljubljana

Priznanja tudi Gorenjcem

Ob 60-letnici Rokometne zveze Slovenije so minuli
ponedeljek v Ljubljani pripravili slavnostno skupščino, na
njej so predstavili knjigo Naših 60 let, podelili pa so tudi
priznanja posameznikom in klubom ter razglasili po štirinajst
najboljših slovenskih rokometašev in rokometašic vseh
časov. Častna člana Rokometne zveze Slovenije sta postala
tudi Škofjeločan Jože Valter Galof in Franc Porenta iz Nakle-
ga, zlate plakete pa so si zaslužili trije gorenjski rokometni
klubi: Alples Železniki, Radovljica in Sava Kranj. Pri glaso-
vanju za najboljšega slovenskega rokometaša vseh časov
med izbranci ni bilo Gorenjcev, med najboljšimi slovenski-
mi rokometašicami pa so kar štiri: Alenka Cuderman in Ana
Karničar Žontar, ki sta svojo rokometno pot začeli v Pred-
dvoru, sedaj pa Alenka živi na Dunaju, Ana pa v Naklem, ter
Nada Pohleven in Tanja Polajnar iz Selške Doline. V. S.
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Kranj - "Zaradi poplav je bilo
aktiviranih vseh šestnajst
prostovoljnih gasilskih dru-
štev iz gasilske zveze Mestne
občine Kranj. 277 gasilcev je
skupaj opravilo 1850 delo-
vnih ur, pa tudi 248 ur z mo-
tornimi in 388 s potopnimi
črpalkami. Že drugič v dveh
letih se je pokazala pravil-
nost odločitve civilne zaščite,
ki je v letih 2005 in 2006 s
potopnimi črpalkami opre-
mila vsa gasilska društva," je
povedal poveljnik Gasilske
zveze Mestne občine Kranj
Tomaž Vilfan, sicer tudi po-
klicni gasilec. 

Po podatkih poveljnika
Gasilsko reševalne službe
Kranj Mateja Kejžarja so bili
zaradi narasle Žabnice že v
noči na sredo aktivirani bi-
tenjski gasilci, zelo resno pa
je tako kot drugod po Go-
renjskem bilo v noči na pe-
tek in v petek čez dan, ko so
zaradi številnih poplavljanj
objektov poleg poklicnih ga-
silcev morali aktivirati tudi
vse razpoložljive prostovolj-
ne gasilce. "Mnogi gasilci so
delali po dvanajst ur skupaj,
zadnji pa so prečrpavanje
vode končali šele v nedeljo
zjutraj. Sodelovanje med
poklicnimi in prostovoljni-
mi gasilci je bilo med popla-
vami optimalno, pa tudi si-
cer v zadnjem času opaža-
mo vse boljšo pripravljenost
in odzivnost prostovoljnih
gasilcev. Napredek je torej
očiten, na kar je gotovo vpli-
vala tudi dobra podpora ga-
silske dejavnosti s strani lo-
kalnih skupnosti," ugotavlja
Kejžar.

Na terenu so bili med bo-
žičnimi poplavami tudi vsi
poklicni gasilci v Kranju, ki
so skupaj opravili 380 delo-
vnih ur, dodaja Kejžar. Po
mnenju direktorja GRS
Kranj Vojka Artača so poklic-
ni gasilci v tokratnih popla-
vah s pridom izkoristili iz-
kušnje iz poplav v Železni-
kih pred dvema letoma, k
večji usklajenosti gasilcev pa
je pripomoglo tudi počasno
naraščanje rek. "Na tokratne
poplave smo se dobro pri-
pravili in tudi pri občanih
smo ugotovili višjo raven sa-
mozaščite, k čemur so zago-
tovo pripomogla pravočasna
opozorila meteorologov in
hidrologov," ocenjuje Artač.
Zaradi množice dogodkov in
zato številnih klicev je bil re-
gijski center za obveščanje
tako zelo obremenjen, da so
v GRS Kranj kmalu vzposta-
vili vzporeden center, v kate-
rem so koordinirali vse gasil-
ske aktivnosti v Mestni obči-

ni Kranj. Najbolj so gasilce
zaradi enormnega dviga
podtalnice potrebovali na ob-
močju Savske loke, območju
nekdanje Planike, Iskraeme-
ca, Zvezde in Mega centra.
"V enem od tamkajšnjih
podjetij, v podjetju Fenovit,
smo naleteli tudi na veliko

količino neznane snovi, za
katero niso obstajali nobeni
predpisani dokumenti, o
njej pa gasilci tudi nismo bili
obveščeni, čeprav bi morali
biti. V požaru snov sprošča
strupene pline, ob stiku z
vodo pa je oddajala dražeč
vonj, zato smo zaprli prostor

in prenehali črpati vodo do
prihoda mobilnega ekolo-
škega laboratorija, ki je ugo-
tovil, da gre za polizdelke, ki
v stiku z vodo niso nevarni,"
se spominja Kejžar. 

Za kranjske poklicne ga-
silce je iztekajoče se leto po
številu intervencij rekordno.

Do torka so namreč opravili
že 705 intervencij, lani pa na
primer v vsem letu 640.
"Med vzroki za povečanje
števila intervencij je tudi
dejstvo, da smo usposoblje-
ni za posredovanje v zelo
različnih situacijah, tudi za
odstranjevanje osjih gnezd
ali odklepanje avtomobilov,"
je pojasnil direktor kranj-
skih gasilcev, njihov povelj-
nik pa dodal, da ekstremno
velikih požarov niso imeli,
bilo pa je kar precej velikih,
kot na primer v nekdanjem
Tekstilindusu, kranjski Savi
in na pobočju Sv. Jošta.
"Kljub zelo velikemu pove-
čanju števila intervencij pa
je v GRS Kranj še vedno
samo 49 zaposlenih, kolikor
jih je bilo že ob ustanovitvi
poklicne enote leta 1961, ko
so imeli na leto le šestdeset
intervencij. V letu dni nas
bodo sicer dodatno okrepili
še trije gasilci, a potrebovali
bi jih vsaj petnajst," je še po-
vedal Kejžar. 

V Kranju aktivirali vse gasilce
Zaradi božičnih poplav so bili dolgo na nogah, bolje rečeno do kolen v vodi, tudi kranjski gasilci, ki
so morali črpati vodo kar na 37 različnih lokacijah oziroma iz več kot sto poplavljenih stanovanjskih
in industrijskih objektov v Kranju z okolico.

Kokra

Planinec usodno padel čez previs

V ponedeljek nekaj pred 13. uro je na poti z Grintovca proti
Zoisovi koči zdrsnilo 59-planincu iz Ljubljane, da je padel
čez previs in se smrtno ponesrečil. Po podatkih Policijske
uprave Kranj sta se Ljubljančan in 57-letna planinka iz okoli-
ce Tržiča v ponedeljek zjutraj mimo Zoisove koče podala na
pot proti Grintovcu v Kamniških Alpah. Zaradi poledenele
poti sta se približno dvesto metrov pod vrhom obrnila in se
vrnila proti Zoisovi koči. Moški je hodil pred žensko, okoli
pol ene popoldne pa je v predelu Ovnove čeri zdrsnil na
snegu. Drsel je približno petdeset metrov, nato pa padel čez
previs v zasneženo grapo. Zaradi hudih ran je na kraju umrl.
Posredovali so gorski reševalci iz Kranja in helikopter 
Slovenske vojske, ki so ponesrečenca prepeljali v dolino. 
Ponesrečeni planinec je bil primerno in dobro opremljen,
vendar ni uporabljal čelade, so še sporočili s policije. S. Š.

Bistrica, Podbrezje 

Zažgal avtomobila

Pred božičem je nekdo sredi noči prišel do stanovanjske
hiše na Bistrici in pod parkiran osebni avtomobil podstavil
steklenico z vnetljivo snovjo ter jo zanetil. Zatem je na enak
način zanetil ogenj še pod osebnim avtomobilom pred
stanovanjsko hišo na Podbrezjah. Obe vozili sta v celoti
pogoreli. Storilec, ki so ga morda premagale stare zamere,
je lastnika prvega vozila oškodoval za okoli petsto evrov,
drugega pa za okoli 1500 evrov. Policisti nadaljujejo
preiskavo in zbiranje obvestil o storilcu, zaradi kaznivega
dejanja poškodovanja tuje stvari pa bodo podali ovadbo na
pristojno tožilstvo. 

Jesenice 

Računala za svoja žepa

Po poročanju spletnih medijev je jeseniška upravna enota
oktobra kazensko ovadila svoja uslužbenca, ki naj bi kan-
didatom za vozniški izpit izdajala stare račune ali pa sploh
nobenega. Na ta način naj bi v treh mesecih dodatno "za-
služila" dva tisoč evrov. Na kranjski policijski upravi so pre-
jem ovadbe potrdili, prav tako so že opravili prve preiskave,
v katerih so že utemeljili sum storitve očitanega kaznivega
dejanja. Po prvih ugotovitvah policije naj bi uslužbenca
izpitnega centra Jesenice delovala tako, da sta strankam iz-
dajala neprave račune oziroma sta račune, ki jih stranke
niso vzele, znova uporabila pri naslednjih strankah, na ta
način pa sta si prilaščala plačila stroškov teoretičnega oziro-
ma praktičnega dela vozniškega izpita. Koliko dolgo sta tako
služila dodatni denar, kriminalisti še preiskujejo. 

Šenčur 

Izginil kombi

V noči na torek je nekdo v poslovni coni v Šenčurju ukradel
belo kombinirano vozilo Fiat Ducato, staro pet let, na njem
pa sta bili pritrjeni tablici z registrsko številko KR ZU-636. 

Bled 

Zaljubljen v mini golf

Nekaj noči nazaj je neznani storilec vlomil v poslovni objekt
na Bledu. Brez dovoljenja lastnikov je vzel pokal s svetovne-
ga prvenstva v mini golfu ter okoli trideset palic za mini golf.
Nepridiprav je povzročil za okoli 1200 evrov gmotne škode. 

Škofja Loka 

Iskal je prevoz

S parkirišča na območju Škofje Loke je nekdo ukradel oseb-
ni avto Honda Civic, letnik 1992, modre barve in z registrsko
številko LJ 39-1RC. Avtomobil je vreden okoli tisoč evrov. 

Škofja Loka 

Potrebovali so nove prenosnike

Neznani storilci so v noči na torek vlomili v trgovino s
tehničnim blagom v Škofji Loki, kjer so "našli" štiri
prenosne računalnike znamk Toshiba, Dell in HP Compaq.
Lumpi so povzročili za 2200 evrov gmotne škode. S. Š.

Simon Šubic

Kranj - Med novoletnimi
prazniki so storilci enako ali
pa še bolj dejavni kot v dru-
gih dneh, nevarnost pa je še
toliko večja, ker imajo ob od-
sotnosti lastnika na voljo še
več časa za priprave na vlom,
njegovo izvršitev in uničenje
sledi. Policija zato znova
opozarja, da je treba ob dalj-
ši odsotnosti poskrbeti za
čim težjo dostopnost vaših
prostorov in imetja. Po-
membno je, da vzpostavite
občutek o fizični prisotnosti
v hiši ali stanovanju, prav
tako tudi, da storilcu otežite
izvršitev vloma ter mu tako

odvzamete dragoceni čas,
kar je najenostavneje storiti
s primernim mehanskim va-
rovanjem in drugimi ovira-
mi (rešetke na oknih, kako-
vostne ključavnice ...). 

Najboljša kombinacija za-
varovanja vašega imetja je
kombinacija mehansko-
tehničnega varovanja in po-
moči sosedov, prijateljev,
znancev, ki jim zaupate.
Slednji bodo z manjšimi
ukrepi poskrbeli, da bo vaš
prostor za nepridiprave ne-
zanimiv, zato naj redno
praznijo vaš poštni nabiral-
nik, večkrat parkirajo na va-
šem dvorišču, spreminjajo
lego rolet, občasno sušijo pe-

rilo, kar vzbuja občutek, da
nekdo živi v hiši. 

Priporočljivo je, da v sta-
novanje namestite časovna
stikala in nanj vklopite raz-
lične električne porabnike,
kot so luči, radio, ipd. Čas
na stikalih naj bo naravnan
tako, da se bodo porabniki
vklopili izmenično in na-
ključno. Pri tem je treba pa-
ziti na standarde požarne
varnosti. 

Če opazite, da je v stanova-
nju nepovabljen gost, ne po-
skušajte z njim fizično obra-
čunati, temveč si raje zapom-
nite čim več osebnih karakte-
ristik (barva las, poteze obra-
za, način hoje, levičar-

desničar, posebna znamenja
na telesu, smer pobega, vozi-
lo ...). Opazujte, kje se je sto-
rilec gibal, kaj je prijemal in
do prihoda policistov pustite
kraj nedotaknjen, da se bodo
ohranile sledi, ki so po-
membne za odkritje in doka-
zovanje kaznivega dejanja. O
vlomilcu takoj obvestite šte-
vilko 113 ali najbližjo policij-
sko postajo. Vse pomembne
podatke o kaznivih dejanjih,
storilcih (vendar ne o nujnih
zadevah) pa lahko sporočite
tudi na anonimni telefon
080 1200. Seveda pa ti na-
sveti veljajo tudi za praznike
in druge dneve, ko vaš dom
ostane prazen za več dni. 

Vlomilci imajo praznike radi
Če boste od doma odsotni več dni, poskrbite, da nekdo v njej vsaj navidezno živi.

Med zadnjimi poplavami so bile na terenu tudi 
številne policijske patrulje, ki so predvsem skrbele za
prometno varnost in po najbolj ogroženih območjih
ugotavljale, kje obstaja največja nevarnost za ljudi 
in premoženje ter o tem obveščale občinske štabe 
civilne zaščite, je pojasnil direktor Policijske uprave
Kranj Simon Velički. 

V nedavnih poplavah je bilo aktiviranih kar 277 prostovoljnih
gasilcev iz vseh šestnajstih društev Gasilske zveze Mestne
občine Kranj. / Foto: Gorazd Kavčič
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Letu na rob

Miha Naglič

Eni pravijo, da se vse za-
čne in konča pri denarju.
Tudi kriza, ki nas zdaj obse-
da, se je začela kot finančna,
jeseni 2008, se spomladi
2009 prelila v gospodarsko
in pred koncem tega leta še v
socialno. Tako je njeno preli-
vanje in širjenje na vso druž-
bo povzela Marija Volčjak (v
uvodniku letopisa Gorenj-
ska 2009), prvi minister te
države pa napoveduje, da bo
v letu 2010 njen (in njegov,
bi dodal podpisani) glavni
problem brezposelnost. Zdi
se, da prav nič ne trepeta, da
bi se mu spomladi na slo-
venskih trgih in ulicah zgo-
dil JJ (kar je tudi prav); huje
bo, če se bo na cesti znašlo
delavstvo; "na cesti" zaradi
izgube dela in kot tam stav-
kajoče ljudstvo. Oblast v tej
državi bo obvladala položaj
le, če bo uspešno premago-
vala krizo na vseh treh od
prej nakazanih področjih, fi-
nančnem, gospodarskem,
socialnem. Če v tem ne bo
uspešna, bomo gotovo priča
tudi vladni krizi.

V tem zapisu nas bo zani-
malo še nekaj drugega: kako
se kriza v gospodarski in so-
cialni "bazi" družbe kaže v
njeni politični in duhovni
"nadstavbi". Tu zgoraj je vse
skupaj še bolj zapleteno, če-
prav manj usodno kot tam
spodaj. Direktnega "odraza"
spodnjih dogajanj v zgornjih
ne bomo našli, tudi če bi ga
iskali. Nadstavba živi na prvi
pogled povsem svoje, od
stvarnih družbenih proble-
mov neodvisno življenje.
Kot tako jo tudi rabimo. Po-
litiki se v svojih obračunava-
njih radi zatečejo v zgodovi-
no. Tipični primeri so Huda
jama, (ne)praznovanje 20-
letnice padca berlinskega
zidu in ustanovitve Demosa
ter odlikovanje predsednika
republike zadnjemu notra-
njemu ministru v prejšnjem
režimu. Ljudstvo pa se pred
tegobami vsakdanjega življe-
nja najraje zateka pred tele-
vizorje, iz resničnosti v res-
ničnostni šov, kakršen je
bila v letu 2009 Kmetija
slavnih, oddaja, ki jo je v
"prajm tajmu" vsak večer
gledalo (v povprečju) 170 ti-
soč ubežnikov iz dejanskega
v navidezni svet. Oziroma iz
ene bede v drugo, kakor so
se nad to simptomatično za-
devo zmrdovali tisti, ki naj bi
bili nad njo vzvišeni, gledali
so jo pa kljub temu ...

Kaj je pravzaprav ta "res-
ničnostni šov"? Resničnost-

na oddaja (reality show) je
posebni žanr televizijske od-
daje, v kateri naj bi se nasto-
pajoči, ki igrajo same sebe,
skušali čim bolj približati
razmeram v resničnemu
življenju. Ena od bistvenih
lastnosti resničnostne odda-
je so kamere, ki bolj ali manj
ves čas snemajo dogajanje
(za razliko od dokumentar-
nih oddaj, v katerih se na-
mensko posnamejo le v sce-
nariju predvidene situacije).
Pri resničnostnih oddajah ni
nobenega scenarija. Bistve-
na prvina dogajanja so torej
naključja. Približno tako je
ta fenomen opisan v Wikipe-
diji. No, saj je po svoje res
tako, v svojem življenju igra-
mo vsak svojo "vlogo", ki jo
izberemo sami, še večkrat
nam jo določijo drugi. Sce-
narija, po katerem se nam
bo (z)godilo, ne poznamo; če
bi ga, bi bili mali bogovi.
Tako pa smo le kmetje, ki
gledajo kmetske slike. Zdi
se, da je imel Marx res prav,
ko je zapisal, da se vse velike
reči zgodijo dvakrat, prvič
kot tragedija, drugič kot far-
sa. Kersnikove Kmetske sli-
ke so tragična podoba teda-
njega kmetstva, Kmetija
slavnih pa je farsa na vse ti-
sto, kar je v nas še kmečkega
in tega očitno ni malo. Če
pogledamo v svoj rodovnik,
pridemo skoraj vsi Slovenci
že po nekaj rodovih nazaj
vsak na svojo kmetijo. A ti-
sto je bilo trdo življenje za
preživetje, to pa je delanje
norcev iz kmetov, ki še vztra-
jajo v tem stanu. Predvsem
pa se delamo norci sami iz
sebe, ko te kmetske slike gle-
damo. Narod, ki v tako veli-
kem številu gleda tako bed-
ne reči, bi si zaslužil pošteno
psihoanalizo in ne le kup
resničnostnih oddaj, resnico
o sebi in ne le resničnostno
sprenevedanje.

Kadar se razkrije prava
resnica, je vedno hudo. Tako
kot je bilo Spomenki Hribar,
ko je šla v Hudo jamo. "Ko
sem se vrnila iz Hada, mi je
bilo slabo. Tresla so se mi
kolena, drhtavica me je
spremljala ves dan. Danes
mi ni kaj dosti bolje. Le
mravljinčasta bolečina v levi
roki, še posebej v prstih, je
popustila. Nečloveški prizo-
ri, dih smrti, nepopisna gro-
za in gnus nad človeško zlo-
bo me spremljajo ves čas in
ne morem si oddahniti. No-
ben vdih zraka mi ne razpre
stisnjenosti duše, noben iz-
dih ne spravi iz mene čud-
ne, moreče gmote, ki bo
morda ostala za vedno z me-

noj ..." Tako je Hudo jamo
doživela prvoborka za narod-
no spravo (in tudi to si lahko
preberemo v njeni novi knji-
gi Razkrižja, 2009). Ko so
novinarji v dneh ob odkritju
te grozote predsednika repu-
blike povprašali, kako jo raz-
laga on, je komentar zavrnil,
češ da se tistega dne posveča
nečemu drugemu in je to
drugorazredna tema. Ne
vem, ali je imel slab dan ali
kaj, gotovo se mu je zareklo,
tudi on je človek in ne le pre-
izkušeni diplomat. V nedav-
nem intervjuju za TV Slove-
nija je razložil, da je komen-
tar zavrnil zato, ker vidi,
kako take hudobije nekateri
izkoriščajo za to, da jih vple-
tajo v svoje aktualne politič-
ne igre, kar pa je drugoraz-
redno početje. V tem se z
njim strinjam. Iz Hude
jame politični nasledniki žr-
tev ne bi smeli nabirati poli-
tičnih točk proti tistim, ki

naj bi bili nasledniki rabljev. 
Če je to, kar počno postdo-

mobranci nizkotno in drugo-
razredno, se mi zdi nedoras-
la in ignorantska tudi neude-
ležba sedanje pozicije na pri-
reditvah ob 20-letnici padca
berlinskega zidu in ustano-
vitve Demosa. Inštitut dr. Jo-
žeta Pučnika je ob tej prilož-
nosti priredil odličen medna-
rodni simpozij in slovesno
akademijo. A glej, t. i. levi po-
litiki in mediji so to srečanje
na spodobni duhovni ravni
dobesedno bojkotirali. Kot
da je dediščina Demosa, ki je
prvi vodil to državo, le od
enih in ne od vseh!? Na dru-
gi strani pa nekateri od tistih,
ki se imajo za dediče Demo-
sa, ne pustijo, da bi se zaslu-
ge za osamosvojitev in de-
mokratizacijo Slovenije pri-
znavale še komu drugemu
kot njim. Jeseničanu Toma-
žu Ertlu, denimo, ki je bil v
letih 1980-90 slovenski no-

tranji minister (takrat so re-
kli republiški sekretar) in je
kot tak zaslužen za prepreči-
tev Miloševićevega mitinga
resnice v Ljubljani. Že res, da
tudi za aretacijo Janeza Jan-
še, ki pa - če malo pomislimo
- temu ni naredila veliko hu-
dega, gotovo pa je, da ga je
Odbor za zaščito njegovih in
naših pravic, ki se je zanj
zavzel, dobesedno katapulti-
ral v orbito visoke politike, po
kateri kroži še zdaj ...

V krizi torej niso le naše fi-
nance, podjetja in obuboža-
no delavstvo, kritično je tudi
stanje našega duha. Huda
jama in Kmetija slavnih sta
le dva od simptomov šent-
florjanskega sindroma 2009
oziroma duhovnega stanja
državljanov. Reševanje krize
bo v stanju tako razločenih
in različnih duhov še težje,
kot bi bilo sicer. Upanja na
vse dobro pa si kljub temu
ne pustimo vzeti.

Predvsem pa se
delamo norci
sami iz sebe, ko
te kmetske slike
gledamo. Narod,
ki v tako velikem
številu gleda
tako bedne reči,
bi si zaslužil
pošteno 
psihoanalizo 
in ne le kup 
resničnostnih 
oddaj, resnico 
o sebi in ne le
resničnostno
sprenevedanje.

Huda jama pod Kmetijo slavnih
Kakšno je gospodarsko stanje te dežele? Krizno. Politični položaj? Razdeljen na dva tabora, med katerima je vse večja napetost.
In stanje duha? Zaskrbljujoče. Stanje nacije ob koncu leta 2009 ni torej prav nič navdušujoče, obeti za leto 2010 so negotovi ...

Huda jama, vhod v Barbarin rov / Foto: Fototeka Muzeja novejše zgodovine

Stanje duha pri nas lepo odraža tudi Kmetija slavnih. / Foto: Tina Dokl
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Mihael Prevc, dolgoletni župan Železnikov o lokalnih 
volitvah: "Na lokalnih volitvah se volivci opredeljujejo 
v prvi vrsti o kandidatih in ne toliko o strankah, zato imajo
oziroma imamo župani, ki v tem mandatu nismo storili
večjih napak, zaradi prepoznavnosti prednost pred drugimi
kandidati. Ne pričakujem, da bodo lokalne volitve prihodnje
leto bistveno spremenile politično sliko Gorenjske. Sam 
še razmišljam o kandidaturi, odločil se bom na podlagi
naklonjenosti na terenu, imam pa še vedno dovolj volje in
energije."

Aleksander Radosavljevič o nastopu naše nogometne repre-
zentance na svetovnem prvenstvu: "Na žrebu smo dobili
skupino, za katero lahko rečem, da ni ne težka ne lahka. To
pomeni, da bo naše napredovanje oziroma uvrstitev v osmi-
no finala, kar si seveda želimo, odvisno od nas samih, od
naše igre in motivacije. Če bi bila skupina in nasprotniki 
pretežka, bi lahko upali zgolj na srečo, tako pa bomo o svoji
usodi odločali sami. Zavedamo se priložnosti, da se izkažemo,
in mislim, da je ne bomo kar tako spustili iz rok."  

Borut Sajovic, poslanec državnega zbora, o sodelovanju 
gorenjskih poslancev: "S sodelovanjem sem zadovoljen. 
Poslanci moramo pogledati širše in zase lahko povem, 
da spremljam dogajanje v regiji in da se pomembnejših do-
godkov tudi udeležujem. Kot pomembne dosežke štejem
dokončanje zimskega centra na Pokljuki in začetek prenove
v Planici. Veliko smo naredili pri vlaganju v vodotoke in pri
nadaljevanju popoplavne obnove. Želim si, da bomo v pri-
hodnosti znali premagati delitve med nami, ko bo šlo za
vprašanje Gorenjske."

Ivana Košir Erman, direktorica Centra za socialno delo Škofja
Loka, o socialnih stiskah: "Na Škofjeloškem smo imeli pred
recesijo relativno ugodno socialno sliko. Leto 2009 je prineslo
več kot 1100 brezposelnih in 72-odstoten porast uporabnikov,
obravnavanih v zvezi z materialno ogroženostjo. Verjamem
strokovnjakom, da bomo leta 2010 začeli odločneje stopati iz
krize, vendar se bo to na socialnem področju odrazilo kakšno
leto kasneje. Prihodnje leto še pričakujemo porast števila 
materialno ogroženih in s tem denarnih socialnih pomoči.
Brezposelnost in materialna stiska dviguje tudi socialno pato-
logijo, od družinskega nasilja, alkoholizma, destruktivnih oblik
vedenja do brezdomstva in kriminalitete.  Kljub vsemu ostajam
realni optimist. Krizo na začetku 90-ih let prejšnjega stoletja
smo uspešno premagali in bomo tudi to." 

Lučka Žižek, direktorica gorenjske območne službe Zavoda
RS za zaposlovanje: "Na Gorenjskem Zavodu za zaposlova-
nje pričakujemo, da se bo rast brezposelnosti v prihodnjem
letu postopoma umirjala. Število brezposelnih v evidenci Za-
voda naj bi sicer preko leta še naraščalo, vendar ne več tako
intenzivno kot v preteklem obdobju. Posledično načrtujemo
tudi večji obseg aktivnosti, ki bodo usmerjene v pomoč brez-
poselnim pri iskanju zaposlitve in v krepitev sodelovanja z
delodajalci. Nadaljevali bomo z vključevanjem brezposelnih
v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, preko katerih bodo
pridobili nova znanja, spretnosti in veščine, s katerimi se bo
povečala njihova konkurenčnost za uspešen nastop na trgu
dela. Z usmerjenostjo v naše uporabnike, s prijaznostjo in z
učinkovitostjo bomo uresničevali naše poslanstvo."  

Bine Kordež, predsednik uprave Merkurja: "Za leto 2009 je
v Merkur Group značilno dvoje. Poslavljamo se od investi-
cijsko najbolj obsežnega leta v naši zgodovini, saj smo v
gradnjo novih trgovskih centrov investirali kar 80 milijonov
evrov. Hkrati pa smo občutili tudi zaostrene razmere na
vseh trgih, zaradi katerih bo v celoti gledano naš letošnji 
zaslužek za okoli četrtino nižji kot lani. Tudi v prihodnje bo
obseg prodaje povezan s splošnim ekonomskim 'zdravjem'
regije, kjer poslujemo, in celotnega svetovnega gospodarstva.
Osebno ocenjujem, da bo okrevanje vsega gospodarstva
daljše in da v letu 2010 večina podjetij še ne bo dosegla
uspehov iz leta 2007 ali 2008. Naš glavni cilj bo zato tudi v
prihodnjem letu z ukrepi na področju stroškovne učinkovitosti
zagotavljati pozitivno poslovanje Merkur Group."  

Janez Bohorič, predsednik uprave Save Kranj, o združevanju
Gorenjske banke in Abanke: "Sava je že večkrat izrazila
prepričanje, da je povezovanje v bančništvu nujno. Še posebej
je smiselna povezava dveh tako komplementarnih bank, kot
sta Abanka Vipa in Gorenjska banka. Prvi korak k združevan-
ju je bil že narejen z vrednotenjem obeh bank. Za začetek
postopka združevanja je najprej treba doseči soglasje del-
ničarjev obeh bank o vrednotenju in menjalnem razmerju,
šele potem bo smiselno začeti s konkretnimi aktivnostmi."

Ani Klemenčič, izvršna direktorica GBD Skupine: "Pričaku-
jemo nestanovitno leto, kjer bosta na borzi kraljevala tako
bik kot medved. Menim, da ni panoge, ki bi bila za vlagatel-
je v celoti zanimiva, pač pa bo treba preverjati zdravje
"naložb" od primera do primera. Obveznice so bile letos
pravi hit in tudi prihodnje leto bodo zanimive za velik del in-
vestitorjev. Primerno je investirati postopno, tako v dobrih
kot malo manj dobrih časih, saj vedno šele za nazaj lahko
ugotovimo, da je bilo doseženo dno."

Župan MOK Damijan Perne o kranjski knjižnici: "Kranj in
celotna Gorenjska že nestrpno pričakujeta novo knjižnico.
Želim si, da bo dokončana v roku, torej, da jo bomo v 
prihodnjem letu ob občinskem prazniku že lahko predali
svojemu namenu. Verjamem, da bo še tako zahtevnemu 
obiskovalcu, bralcem, ..., ponudila vse, kar nudijo sodobno
opremljene knjižnice. Zagotovo pa bo tudi odprtje nove
knjižnice pomenilo korak naprej k oživljanju in bolj pestremu
utripu v starem mestnem jedru." 

Boštjan Bogataj, 
Vilma Stanovnik, 
Simon Šubic, 
Cveto Zaplotnik,
Danica Zavrl Žlebir

Kakšno bo leto 2010? Je
pričakovati kaj boljše go-
spodarsko zdravje, kaj lah-
ko pričakujemo na podro-
čju financ in vlaganj, se
bodo brezposelnost in z njo

socialne stiske še povečeva-
le? Kaj se bo zgodilo na žu-
panskih volitvah, kaj na
svetovnem prvenstvu v no-
gometu? Bo nemara že
zgrajena kranjska knjižnica?

Se nam obeta večja enot-
nost, tudi med gorenjskimi
poslanci državnega zbora?
Ta in še druga vprašanja
smo naslovili na nekatere
znane Gorenjce. 

Pričakovanja za leto 2010

Leto 2010
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Pogovor

Igor Kavčič

"Šarec je legenda, on je geni-
jalec," je v sobotnem Hri-
baru o vas povedal minister
za okolje in prostor Karl Erja-
vec, tudi eden izmed likov, ki
jih imitirate. Je taka pohvala
za imitatorja referenca? 

"Gledano s stališča satirika
taka pohvala ni ravno "po
pravilih". Če parafraziram
Borisa Kobala, on bi dejal, če
te pohvali nekdo, ki ga imiti-
raš, potem nisi naredil nič.
Imitirani ne bi smel biti za-
dovoljen z imitatorjem, ki se
dela norca iz njega. No, zame
osebno je to zagotovo refe-
renca. A ne politična ali ka-
kršnakoli druga, če se Erjavec
tako močno prepozna v moji
imitaciji, da reče, da je dobro,
to pomeni, da sem ga res za-
del. Ne vem, ali se je pri tem
obnašal tržno ali ne, to on že
ve. Zagotovo je taka njegova
reakcija boljša, kot pa da bi se
jezil ali delal nevednega, češ
da oddaje ne pozna ..." 

Sašo Hribar je šel še dlje, ko
je dejal, da zdaj že Erjavec
okrog po zabavah imitira vas
... Mogoče bi veljalo poskusi-
ti. Na TV Slovenija imate kot
komik v različnih razvedril-
nih oddajah namreč kar pre-
cej dela, v Spet doma in v Na
zdravje ...

"Na TV Slovenija sem si-
cer zaposlen kot novinar
urednik. No, moja zgodba v
nacionalnem mediju je sicer
nekaj daljša. Najprej sem na
radiu imel svojo oddajo Vese-
li pušeljc, v kateri sem vrtel
narodnozabavno glasbo, za
zraven pa sem sodeloval še s
Hribarjem v Radiu Ga ga.
Nekateri "pametnejši" so od-
dajo kasneje kljub dobri po-
slušanosti ukinili, sam pa
sem zbežal z radia na televi-
zijo, kjer mi je oddaja Hri-
bar postala služba. Petki so
še vedno rezervirani za Ra-
dio Ga ga. Se pa zadnje čase
pojavljam tudi v drugih od-
dajah. To je prišlo kar naen-
krat, sicer pa je vedno tako -
ko te ni, te ni nikjer, ko pa si,
bi te pa vsi radi imeli. Saj ne
vem, če je to ravno v redu,
me pa rešuje to, da v vsaki
oddaji igram drug lik, pri
Mariu profesorja, v Na zdrav-
je sem Serpentinšek, v Hri-
baru pa imitiram večinoma
politike. Je pa res, ne bi želel,
da komurkoli skočim ven iz
paštete."

Služba na kartico?
"Ja. Ampak, saj se tudi

tega človek navadi. Dejansko

nimam osemurnega delavni-
ka, v pogodbi pa tudi dela na
domu. V službo pridem že
pred 7. uro, ko še ni gneče in
lahko parkiram. Potem pre-
berem, kaj se dogaja v politi-
ki, pogledam razne televizij-
ske posnetke, skratka pri-
pravljam se za like, ki jih ig-
ram oziroma interpretiram
... Marsikdo ne razume, da
imitiranje ni le, da sedeš za
mikrofon in se nekaj zmiš-
ljuješ. Ne moreš vedno "sta-
ra jajca" prodajat. Pri oddaji
Hri-bar sodelujem tudi pri
pripravi bučk, pomagam
iskat material, s sodelavko
Nino potem vse to zmontira-
va, sledi sinhronizacija in še
imitacija oddaje. Zgleda lah-
kotno, je pa zadaj veliko raz-
mišljanja in študija. Doma
grem ponavadi prat avto, da
imam mir in lahko ta čas
razmišljam." 

Gre za tri zelo različne tipe
oddaj, Serpentinškov humor
bi v Spet doma gotovo izzval
burne reakcije, profesor pa v
Hri-baru tudi ne bi imel kaj
početi. Gospe, ki Maria gle-
dajo kot svojega sina, najbrž
ne slišijo prav rade, da so sit-
ne stare babe ... Kako krmari-
ti med vsemi tremi oddajami
in kateri lik vam je najbližji?

"Ko enkrat naštudiraš te
like, je vsak v redu. Enako,
kot če bi imel tri različne av-
tomobile. Ko vse tri spoznaš,
se z lahkoto presedeš iz ene-
ga v drugega. Ne vem, ali bi
bil problem ali ne, če bi pri
Mariu tolkel čez "tako ime-
novane babe". Neka gospa je
pred dnevi pisala Miši Molk
in se pritožila, da je Serpen-
tinšek zelo žaljiv, da so za
tega človeka vse ženske
samo navadne babe in da to
marsikatero prizadene. Žal
ni bilo naslova, da bi ji odgo-
voril in voščil za novo leto."

Hkrati pa ne bi rekel, da Ser-
pentinšek, kljub temu da je
povsem navaden domačijski
Gorenjec, ni blizu tudi inte-
lektualcem ... 

"Imaš tako zarukanega in-
telektualca kot pametnega
kmeta. Tako je v demokraci-
ji, tako Einstein kot bedak
imata vsak na voljo deset mi-
nut, da predstavita svoje. S
temi mojimi liki je enako.
Niso vsi za vse. Drugim je pa
recimo predsednik Türk bolj
všeč."

No, Türk je poskusil tudi v
obratni smeri, biti navaden,
ko je poskušal z nogometni-
mi navijači skandirati "Šam-

pioni ..." in "Kdor ne skače,
ni Slovenc" ... 

"Tisto njegovo navijanje je
bilo podobno kot takrat, ko
sem bil jaz na igralski akade-
miji pri urah baleta. Veste,
sem imel malo težav, pridem s
kmetov, pa direktno na balet."

Od kod želja po študiju
dramske igre na Akademiji
za gledališče, radio, film in
televizijo? Ne verjamem v
"nekega jutra sem se zbudil
in odločil, da bom komik"? 

"Verjamem v to, da je vsa-
kemu človeku dano, da nekaj
v življenju počne. Ne vem,
mogoče bi lahko tudi jaz
ploščice polagal, ampak se
mi zdi, da za to ne bi bil do-
ber. Končal sem srednjo le-
sarsko šolo. In ko spoznaš,
da nisi za tak poklic, ni dru-
ge, kot da poskusiš tisto, kar
misliš, da znaš. Ko sem šel

prvič na sprejemne, sem
imel drugo možnost novi-
narstvo na FDV. Ni bilo ko-
nec sveta, ko nisem bil spre-
jet. Pa sem si rekel, še enkrat
poskusim, da bom imel čisto
vest pred sabo. V drugo mi je
uspelo ravno pri Borisu Ca-
vazzi, ki je bil odličen za
moje gledanje na komedijo
in svet nasploh."

In potem ste kot igralec služ-
bo našli kar na radiu? 

"Služba je pač služba. Saj
veste, na poln želodec in na
lep' vreme se ni za zanašat',
to vse mine. Po akademiji
sem hitro videl, da je igralcev
veliko, teatri so polni, pa tudi
tip vaj popoldne in predstav
zvečer mi ne ustreza najbolj.
Pa tudi valjanje po tleh in tu-
ljenje v luno me ne privlači
preveč. Drugi pa v tem uživa-
jo, tako kot jaz v komediji." 

V Hri-baru ste prav vi v naj-
večji meri zadolženi za imiti-
ranje politikov. Najbrž ni
pravila, kako lahko ali težko
je naštudirati posameznega
izmed njih?

"Najtežje je imitirati ne-
koga, ki ni ne krop ne voda,
nekoga, ki je mlačen, ki
nima nobene značajske
lastnosti, na katero bi se
lahko zanesel. Zadnjega
sem zdaj naštudiral Žerja-
va, ki sem ga kar nekaj časa
natančno spremljal. Ne mo-
reš kar sesti pred ogledalo
in si reči, zdaj pa bom. To je
tako kot pred seksom. Saj
se z ženo ne zmeniš, kako
bosta. Je ali pa ni."

In šele na koncu ugotoviš, a
je b'lo al' pa ni b'lo ...

"In pri tem sploh ne veš,
zakaj je b'lo, al' pa zakaj ni
b'lo ..., ha, ha."

Nakar še Šarec s puš’co 
"Baba je zvečer najb'l zadovoljna, če j' en dober vic poveš," pravi Serpentinšek, kleni Gorenjec s Kamniškega, na prvi vtis grob, sicer pa prijazen in 
domačijski, ki je ob petih zjutraj že prvič v štali ... To je le eden od likov, ki jih v veselje gledalcev na TV Slovenija in poslušalcev Radia Ga ga igra Marjan
Šarec, sicer odličen imitator Karla Erjavca, Danila Türka, pokojnih Janeza Drnovška, Franja Tudjmana in še številnih drugih v oddaji Hri-bar.

Marjan 
Šarec

Marjan Šarec iz Šmarce, eden najbolj priljubljenih slovenskih komikov / Foto: Gorazd Kavčič

”Imaš tako 
zarukanega 
intelektualca kot
pametnega 
kmeta. Tako je 
v demokraciji,
tako Einstein kot
bedak imata
vsak na voljo 
deset minut, 
da predstavita
svoje.”
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Pogovor

Posel je posel, kaj pa v doma-
či okolici, v vaši družbi, vas
kaj spremlja občutek, da
ljudje vedno nekaj hočejo
od vas, vsaj kakšen vic, če
ne že družbo gor držat'?

"Sem jih navadil, da ni-
majo takih misli. Pri nas v
cerkvi na primer berem be-
rilo, včasih tudi pobiram
prispevke v puš'co." 

To mora pa zgledat', med
mašo ti komik Marjan Šarec
pride s puš'co tja med pruke?

"Pred leti so se ljudje še
malo muzali ob tem, zdaj
jim je jasno. Saj vedno pra-
vim, frajtonarca ni za na kor,
orgle pa ne za ohcet. Vedeti

moraš, kam kakšna stvar
sodi in ni nobenega proble-
ma več. Saj ni nujno, da ne
bom, če pridem v neko druž-
bo. Če je družba primerna,
bom sam začel družbo držati
pokonci. Sicer pa znam ločiti
poklicno in zasebno in to
vedo tudi družinski prijate-
lji."

Torej ne uspe noben oto-
žen pogled tipa "kokeršpa-
njel", ki prosi za piškot?

"Ne, sem jih navadil, da
tega ni. Ampak saj pravim,
mora biti občutek tak in
ljudje pravi za hec. Evo že
med Erjavcem in Golobi-
čem je zelo velika razlika.

Če bi se Golobič obnašal
kot Erjavec, se mu nihče ne
bi smejal, Erjavec pa je že
sama osebnost taka. To
imaš od doma. Ko so bile
koline, je bilo zmeraj živah-
no. Mesar mi je v roke po-
tisnil svinjski mehur in na-
mesto izprazni mehur, na-
ročil, "scat ga nes'". Ser-
pentinška ne bi mogel ig-
rat, če ne bi izhajal iz take-
ga kmečkega okolja." 

Mar gorenjski naglas moti v
drugih delih Slovenije? Jaz
recimo nikoli nisem mogel
poslušati Šimeka in njegove
štajerščine, pa nimam nič
proti Štajercem.

"Ta problem je. Serpetin-
šek odlično izpade doma, na
Gorenjskem, in na Dolenj-
skem. Saj veste, mi smo, kot bi
rekli, mal' zarukan, Prekmu-
rec se takoj sliši bolj intelektu-
alno, Feri Lainšček pa to ... Pa
saj zdaj tudi na Štajerskem kar
vžge, problem je mogoče le,
da vsega ne razumejo."

No "baba" je vendarle splo-
šen pojav ...

"Preseneča me, da se je ta
lik toliko pri mladih prijel."

Ko je človek slabe volje in
mora nastopati pred sode-
lavci nekega podjetja, ki se
ne marajo preveč, pa še di-
rektorja se bojijo in nikakor
niso sproščeni ...

"Najslabše je, če so kakšni
zelo fini ljudje, ti se zlepa ne
sprostijo. Marsikdaj se mi
tudi zvečer res ne da na
oder, a je treba it, pa ob tem
še koga v smeh spraviti." 

Takrat je treba pomisliti na
številko, na zaslužek.

"Ni samo številka, gre za
osebno integriteto. Ljudje
bodo rekli, saj je bil bolj
slab. Sicer si lahko čisto do-
ber, pa so druge okoliščine
slabe ..., da ne izpade dobro.
Lahko je bilo ozvočenje sla-
bo, pozna ura, hrup ..."

Delo na novoletno noč, ste
kdaj nastopali na silvestrovo?

"Enkrat sem povezoval
neko celonočno zabavo in
sem potem ugotovil, da to ni

toliko vredno, kot pa da sem
takrat raje doma."

Ba..., ženo s sabo vzameš ...
"To pa spet ne. Potem ne

moreš delati. Ali je delo ali
pa zabava. Jaz to dvoje stro-
go ločujem. Saj so ponud-
be, ampak sem raje doma,
na večerjo prideta tast in
tašča, kakšno rečemo, kakš-
nega spijemo in gremo
spat, kadar hočemo. Če si
na prireditvi, pa te skoz ne-
kdo za rokav cuka, vseskozi
moraš biti nekomu na voljo
...Mi, ki smo v takem pokli-
cu, smo v zasebnem siti
tega. Saj šofer avtobusa
tudi ne pride domov in ne
sede takoj v avto, da bi se še
malo vozil naokrog." 

Od nekdaj živite v Šmarci,
lahko bi rekli v Šarci ...

"Od prvega razreda
osnovne šole. V vasi me že
od nekdaj poznajo, in tudi
sam sem vključen v vaško
življenje, v cerkvi, pri gasil-
cih. Všeč mi je, da sem del
tega, ljudje me imajo radi,
jaz njih ..."

In greste lahko sami v gostil-
no? 

"Tako je. Saj vedno koga
najdeš, naj bo star dvajset ali
šestdeset let."

Bo prihodnje leto enako ali
kaj drugače?

"Če parafraziram svoj ne-
kdanji lik Janeza Drnovška -
Nihče ne ve, kaj bo jutri."

”Najtežje je imitirati nekoga, ki ni ne krop ne voda, nekoga, ki je mlačen, ki nima nobene 
značajske lastnosti, na katero bi se lahko zanesel.” 

Mateja Rant

Dame v toaletah, moški pa
v suknjičih - tako bodo novo
leto pričakali v blejskem
Grand hotelu Toplice. Pravi-
lo oblačenja je zapisano že v
ponudbi za silvestrski pro-
gram, je pojasnila vodja indi-
vidualnih rezervacij v ome-
njenem hotelu Dagmar Ber-
nard, da se izognejo nepri-
jetnim situacijam, ko bi se
kdo lahko počutil nelagod-
no. V silvestrskem večeru si
namreč ne morejo privoščiti
nobenih napak, zato vse na-
črtujejo že več mesecev vna-
prej. 

"Priprave se začnejo že po-
leti, ko se oblikujejo zamisli
in cena, na spletni strani ob-
javimo informacije o novo-
stih, nastopajočih in podo-
bno. Jeseni pa je zunaj že
čisto konkretna ponudba," je
razložila Dagmar Bernard.
Hotelske zmogljivosti so za-
polnili že nekaj časa nazaj,
za silvestrovanje v Grand re-
stavraciji, v kateri lahko
sprejmejo dvesto gostov, pa
je bilo minuli teden še nekaj

prostih mest. Prav tako bi si
silvestrovanje še lahko omis-
lili v restavraciji Julijana, ki
je namenjena zaključenim
družbam, v njej pa postreže-
jo večerjo z osmimi hodi.
Med gosti prevladujejo Itali-
jani in Rusi, v zadnjem času
pa po besedah Dagmar Ber-
nard niso redkost niti gosti
iz malce bolj "eksotičnih"
držav, recimo Albanije in
Bolgarije. Silvestrovanje v
takem obsegu, je pojasnila
Dagmar Bernard, zahteva
kar nekaj organizacije, zato
v zadnji noči starega leta
skupaj s kuharji za goste
skrbi kar šestdeset zaposle-
nih. "Sprejmemo jih že pri
vhodu in poskrbimo za nji-
hov avto, precej dela je tudi v
garderobi, saj gre za kup
dragih oblačil. Čeprav to de-
lam že šesto leto, imam še
vedno nekaj treme pred no-
vim letom," je priznala Dag-
mar Bernard in dodala, da
gostje kljub temu prav nič
ne občutijo, da je v ozadju
kar napeto in da vsi hitijo,
saj se vse odvija zelo umirje-
no.

V najdaljši noči bosta nji-
hove goste zabavala pevka
Alenka Gotar in Miha Kralj
ob klaviaturah, nastopila bo
tudi plesna skupina Tačke.
"Vrhunec pa prav gotovo
predstavlja silvestrska večer-
ja s šestimi hodi," je pouda-
rila Dagmar Bernard. Po be-
sedah vodje kuhinje Simona
Bertonclja se ideje za silves-
trski meni ponavadi obliku-
jejo že oktobra. Letos jih je
obogatil z izkušnjami z iz-
obraževanja v priznani lon-
donski restavraciji. "Pri sil-
vestrski večerji je poudarek
na vrhunski kakovosti suro-
vin; uporabiti je treba naj-
boljše, kar je mogoče dobiti
na trgu, iz česar potem se-
stavljaš razne kombinacije,
največkrat z govedino in
najboljšimi ribami. Nikakor
pa ne smejo manjkati tartu-
fi, gosja jetra in kaviar," je
pojasnil Bertoncelj. Predpri-
prava, torej čiščenje in me-
hanska obdelava živil, se za-
čne tri dni prej, saj vse opra-
vijo ročno. "Osnove se kuha-
jo dva dni prej, jedi pa se do
konca pripravijo večinoma

zadnji dan. Za dvesto ljudi
zato rabiš kar brigado ku-
harjev," je še dejal in dodal,
da jih je za novo leto skupaj
s pomočniki v kuhinji po-
navadi okrog trideset, saj
morajo pripraviti večerjo še
za dvesto gostov v Panora-
mi. 

Prav nič namreč ne sme
iti narobe, je poudaril Ber-
toncelj, zato vse recepte za
silvestrski meni prej preiz-
kusijo. "Okuse kombinira-
mo že mesec ali dva prej in
gre torej za preizkušene za-
deve; improvizacija ne pri-
de v poštev." Zadnje tri ali
štiri dni pred novim letom
je v službi tudi po 16 ur
skupaj, zadnji dan starega
leta pa začnejo ob 6. uri in
končajo ob 1. uri. "Za sar-
me in rižote potem poskrbi
dežurni kuhar, vse skupaj
pa se konča približno ob 4.
uri," je še dodal Simon Ber-
toncelj. Novo leto tako pri-
čakajo kar v kuhinji, kjer s
sodelavci nazdravijo s peni-
no, nato pa si skupaj z gosti
v restavraciji ogledajo ognje-
met nad Blejskim jezerom. 

Priprave se začnejo že poleti
Silvestrovanje s stilom, kot svoj program oglašujejo v enem od boljših blejskih hotelov, si je mogoče
privoščiti "že" od 160 evrov dalje. 

Dagmar Bernard: ”Tu se meša stil in strast do
kulinarike. Gostom je všeč, da se lahko oblečejo
v toalete. Za moške je namreč obvezen suknjič
in tako tudi dame vedo, da morajo biti v večerni
obleki. Neko leto smo to pozabili zapisati, pa se
je zaradi tega kdo slabo počutil.” / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Bertoncelj: ”Pri gala novoletni večerji ne
moreš iti v skrajnosti. Ne moreš pripraviti tako
eksotičnih jedi, kot je recimo kenguru. Gostje so
namreč preveč raznoliki, moraš pa ustreči 
večini. Gostje prihajajo iz petnajstih držav in se
moraš ozirati tudi na njihova verska prepričanja
denimo.” 

”Serpetinšek 
odlično izpade
doma, na 
Gorenjskem, in
na Dolenjskem.
Saj veste, mi smo,
kot bi rekli, mal'
zarukan.”
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Na robu

SODNA KRONIKA TEDNA

ČRNA KRONIKA TEDNA

Minuli teden pet mrtvih
V predzadnjem tednu (od 21. do 28. decembra)
letošnjega leta je v prometnih nesrečah na
slovenskih cestah umrlo pet oseb. Na 
Gorenjskem je bilo prejšnji teden 36 prometnih
nesreč, v katerih so se lažje ranile štiri osebe.
Kar devetnajst voznikov so gorenjski policisti
zaradi prevelike vinjenosti do streznitve
pridržali v prostorih za pridržanje na policijski
postaji. Do nedelje je na slovenskih cestah umrlo
173 oseb (lani 213), na Gorenjskem pa 23 (lani 18). 

Damjana Šmid

moj pogled

Nekaj mi povej 

To je stavek male Eve, preden
utone v spanec. Svojo malo
dlan prisloni na moje lice, se
stisne k meni in zaspi. Med-
tem ji govorim o svojem otroš-
tvu, o bratu in sestri, o prijate-
ljih in naših igrah, o šoli, o ži-
valih, ki smo jih imeli, o dne-
vu, ki je minil, o ljudeh, ki jih
imamo radi ... Medtem ko go-
vorim, čutim blagodejno moč
prijaznih besed. Zanje vse pre-
večkrat zmanjka časa, saj jih
prevladajo druge, bolj "po-
membne" besede. Naredi to,
naredi ono, zakaj nisi naredil
tega, kdaj boš popravil to, kaj
bomo jedli, kam bomo šli, kdo
je to ... Ljudje postajamo gluhi
od vseh besed in nihče zares ni-
kogar več ne sliši. Šele, ko se

zaradi določenega razloga
ustavi čas, se mogoče ustavimo
tudi mi. Včasih je že prepo-
zno. Zato mene ne skrbi, če
otrok zaspi ob meni, medtem
ko srka moje besede kot naj-
slastnejši nektar. Kajti besede
so hrana in duša noče biti lač-
na. Nekaj mi povej ... pomeni
bodi tu, deli svoj svet z menoj.
Mnogi se bojijo deliti svoje sve-
tove, mnogi si razlagajo meh-
ko dlan na licu kot ukraden
čas, kot razvajanje otroka. Naj
zaspi sam, naj joka, naj se na-
uči svoje tolažbe ... Dajmo mu
risanko, dajmo mu pravljico iz
radia, dajmo mu igrače ...
Meni pa je všeč bližina. Čez
dan, zvečer ali ponoči. Najbrž
jo zato iščem na vsakem kora-

ku, zazrta v oči ljudi, v katerih
vidim lepe in strašne svetove.
Do nekaterih ne bom nikoli
prišla. Ob vseh lepih željah, ki
se prepletajo v teh prazničnih
dneh, vam zato želim veliko
bližine in prijaznih besed. Čas
je, da se ustavimo in si nekaj
povemo. Naj prijaznim bese-
dam sledijo še bolj prijazna de-
janja. Naj bodo vaši dnevi bo-
gati z vsem, o čemer ste sanja-
li kot otroci. Poglejmo okrog
sebe, kaj vse imamo, in ne jo-
kajmo za tistim, česar nima-
mo. Kajti lahko se zgodi, da iz-
gubimo vse. Želim vam pravo
mero vsega. Največ pa samih
sebe in bližnjih. Saj veste, da se
ti zgodi sreča, se moraš z ne-
kom srečati ...

Pred nami je težko pričako-
vanje novega leta in veliko
bo tistih, ki bo na silvestrovo
sklenilo, da bo že prvega ja-
nuarja drugače, da bodo po-
skrbeli, da se bo svet - vsaj
zanje - vrtel v drugačno,
novo in bolj pametno smer.
Med tistimi, ki bodo prise-
gali na take sklepe, ne bo
Klavdije. Letos še ne. Na-
slednje leto tudi ne, kdaj po-

zneje pa že mogoče. Klavdi-
ja pravi, da želi najprej žive-
ti. In ko se bo izživela, po-
tem se bo poročila, rodila
pet otrok in srečno živela do
zadnjega dne.
Za pogovor sva izbrali lokal
s pogledom na Ljubljanico.
Mene je pošteno zeblo, ker
sva dolgo časa sedeli zunaj,
pa ne zaradi lepega razgle-
da, temveč zato, ker Klavdija
kadi kot Turek, zraven pa še
benti na politiko, ker je gla-
sovala za protikadilski za-
kon. 
Prvo cigareto je prižgala, še
preden je dopolnila deseto
leto. Ko sem jo začudeno
pogledala, je odvrnila, da
ima briljanten spomin za
vse neumnosti, ki jih je že
počela. 
"Z bratrancem sva iz škatlic,
ki so ležale povsod po stano-
vanju, pobrala celo pest ci-
garet, zavlekla sva se v lopo
in jih prižigala. Sploh mi ni
bilo slabo, saj me je mama
zastrupila z nikotinom že ta-
krat, ko sem bila še v mater-
nici. Bila je verižna kadilka,
še zadnje dneve, preden je
umrla zaradi raka na plju-
čih, ji je očim moral prižgati
cigareto, ker je sama ni več
zmogla. Očeta mi je še mla-
dega pobrala pijača, ostala
sem sama z očimom in dve-
ma polbratoma. Krasno,
mar ne?" je dejala ironično.
Klavdijo so si po materini
smrti podajali sorodniki kot
gnilo jajce. Vsak se je je že-
lel čim prej znebiti. Pošiljali
so jo domov k očimu, ki je
sicer imel nad njo uradno
skrbništvo, zanjo pa se je
brigal manj kot za lanski
sneg. Neštetokrat ni šla niti
v šolo, pisal ji je opravičila,
ker jih je že moral, nikogar
pa ni bilo, da bi se za dekli-
co, ki je preživela več časa
na cesti kot med štirimi ste-
nami, kaj brigal. 

"Pravzaprav je vsa žlahta ena
velika pokora," je nadaljevala
spravljivo. "Dva strica še
zmeraj sedita v kehi, ker sta
bila obsojena zaradi tatvin in
izsiljevanja, bratranec je
vzgojno moten, ni bil še ob-
sojen, saj so sodnice, ki dobi-
jo njegov primer na mizo,
bolj milega srca. Pa povsem
po nepotrebnem. Sestrična
se je začela vlačiti z moški-
mi, še preden je bila stara
petnajst let, dvakrat je že bila
poročena, a zaman, ni se še
našel tak, ki bi mu jo uspelo
obdržati med štirimi stena-
mi. Po zadnjem možu, ki je
imel smolo in je umrl v pro-
metni nesreči, ji je ostalo sta-
novanje, ki ga s pridom izko-
rišča za svoje usluge. Kljub
temu da ni bila še nikoli za-
poslena, ji kar dobro gre."
Poslušala sem jo, sem in tja
malo zardela, kajti njeno
pripovedovanje je bilo zašpi-
čeno s sočnimi izrazi, ki so
mi, kljub temu da nisem več
rosno mlada, pognali kri v
ušesa. 
"Enkrat samkrat me je, ko
sem bila še doma, obiskala
socialna delavka. Če se prav
spomnim, je prišla zato, ker
sem imela v prvem polletju
sedmega razreda toliko ne-
opravičenih izostankov, da
sem razredničarki postala
mičkeno sumljiva. Skratka,
pride ta ženska k nam, po-
zvoni pri vratih, jaz ji od-
prem, na kraj pameti mi ni
padlo, da bo tam stala ona,
zato tudi nisem ugasnila
čika, ki sem ga držala v roki.
Bila je totalno zgrožena in
ko ji skuham kavo, me za-
čne spraševati vse sorte ne-
umnosti, med drugim tudi
to, kako se očim obnaša do
mene. Šele čez nekaj trenut-
kov mi je padlo na pamet, da
namiguje, če me slučajno
spolno izrablja. Začela sem
se smejati kot nora, ne, sem

ji odgovorila, saj nima časa.
Res ga ni imel. Domov si je,
hitro po mamini smrti, pri-
vlekel neko veščo in potem
sta nabijala, če sta le imela
pet minut časa. Niti vrat se
jima ni ljubilo zapirati, tako
da sem imela tovrstnega
seksualnega izobraževanja,
kolikor hočeš. Misliš, da
sem imela srce, da bi social-
ni povedala o podrobnostih?
Saj tista "micka" ali kaj je že
bila, sploh ni bila napačna.
Zaposlena je bila v pizzeriji
in če ne drugega, nam je pe-
kla krasne pizze. Socialna je
potem z dolgim nosom od-
šla domov, jaz pa sem imela
mir. Le k pouku sem malo
bolj pogosto zahajala, men-
da sem bila zelo brihtna, le
rezultatov ni bilo, ker se mi
ni dalo učiti. Kdo ve, če bi
odraščala v kakšni bolj nor-
malni družini, lahko bi bila
danes že ministrica?!" reče
med smehom.
Vsega se je morala učiti
sama. Prijateljic ni imela,
razen nekaj starejših punc, s
katerimi se je družila po di-
skih in drugih lokalih, ka-
mor je zahajala. Že zelo zgo-
daj je bila videti odrasla, nje-
na temnejša polt pa jo je
zmeraj delala bolj zrelo.
Včasih se ji ni niti toliko lju-
bilo, da bi šla spat domov,
zadnjega, s katerim je plesa-
la, je prosila, če lahko gre z
njim. Tako je tudi, nekako
mimogrede, izgubila "ne-
dolžnost", čeprav še tako
vrta po spominu, ji ne pade
na pamet, kdo je bil tisti, ki
se lahko pohvali s to "lovori-
ko". 
"Vem pa, da sem še obisko-
vala osemletko. Pa kaj. Ni-
hče od moških, s katerimi
sem bila, ni razmišljal o
moji mladosti, ampak o
uslugah, ki sem mu jih nu-
dila," pove dobrodušno.

(se nadaljuje) 

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

V zapor zaradi zlorabe
hčerke
Ptujsko sodišče je na sedemnajst let zapora 
obsodilo 63-letnega Petra Rakušo, obtoženega
nasilja v družini in spolnega napada na 
petnajstletno hčerko, ki je z njim tudi zanosila
in rodila otroka. Ptujčanu je sodišče izreklo 
petnajst let zapora zaradi napada na osebo, 
mlajšo od petnajst let, dve leti in dva meseca 
zapora pa zaradi nasilja v družini. Ptujskemu
Fritzlu, kakor so ga poimenovali mediji, so 
prostost odvzeli januarja letos, ker naj bi že dlje
posiljeval svojo mladoletno hčer, ki naj bi marca
letos pri petnajstih letih celo rodila njegovega
otroka. Da je prav on biološki otrokov oče, so
kasneje potrdile tudi analize DNK. Obdolženec
naj bi hčer začel posiljevati, ko je družina živela
v Nemčiji, kamor so se preselili pred 
sedemnajstimi leti, potem ko so Ptujčana 
obtožili zaradi nasilja nad svojo najstarejšo 
hčerko, tedaj staro sedemnajst let. Leta 2007 so
se brez prvorojenke vrnili v Slovenijo, lani pa je
z očetom zanosila druga najstarejša hči. Kakor
kaže, bodo Rakuši sodili še zaradi dveh spolnih
napadov na mladoletne osebe.

Požar ni imel namena
zaničevati
Višje sodišče v Ljubljani je razveljavilo prvosto-
penjsko sodbo, s katero je bil aprila letos 
novinar in urednik Bojan Požar obsojen na 
pogojno kazen zaradi razžalitve Edvarda Ovna,
nekdanjega direktorja stanovanjskega sklada. Na
prvo sodbo se je Požar pritožil preko zagovornika
Emila Zakonjška, ker da v svojem članku o
Ovnu ni pisal z namenom zaničevanja. Ovna je
zmotil Požarjev prispevek v prilogi Bulvar v 
Slovenskih novicah iz leta 2004, v katerem je
navedel tudi: "Nobena skrivnost namreč ni, da
se je Oven do zasebnega kapitala v BTC pritolkel
izključno z denarjem stanovanjskih varčevalcev,
kar je sploh njegova praksa." Obtoženi Požar se
je zagovarjal, da je pisal na način, ki je značilen
za tabloid, da je šlo za komentar in da je 
informacije o Ovnu pred objavo preveril. Kasneje
se je sicer izkazalo, da v času objave prispevka
proti Ovnu ni tekel noben predkazenski ali 
kazenski postopek. 
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Klavdija in utrinki iz njene mladosti, ki to ni bila

A mislite, da govorite resnico,
če vas ne ujamejo na laži?



Miha Naglič

Za nami je prvo leto oziro-
ma polletje tega feljtona o
knjigah za knjigoljube in
spodobi se, da potegnemo
prvo črto. S tem vred je iz-
šlo 27 člankov (prvi v petek,
3. julija), v njih sem pred-
stavil 23 knjig, eno od no-
vih knjigarn, 25. Slovenski
knjižni sejem, Gutenbergo-
vo galaksijo in tele sklepne
besede. Ozrimo se na to
knjižno bero drugega pol-
letja 2009 tako, da iz nje
navedemo nekaj najbolj
značilnih odlomkov.
"Zakaj so te Fužine tak ku-
rac od naselja, da te vsi gle-
dajo kot kriminalca, če si s
Fužin? Imamo Rašota,
NBA igralca, imeli smo žu-
panjo, varuha človekovih
pravic, fuzbalerje, rokome-
taše, predsedniškega kan-
didata, voditeljico, vse ima-
mo, nismo vsi kriminalci,
pizda vam materina hinav-
ska. Fužine so največje na-
selje v bivši Jugi. Vse ima-
mo. Slovence, Hrvate, Bo-
sance, Srbe, Črnogorce,
Makedonce, Šiptarje, Ciga-
ne, še kakšen niger je
vmes, pa Palestinci, pa me-
šani zakoni, pa vse živo. To
je normalen folk. Ni nas
treba takoj istamburat, če
smo malo politi. A bi tudi
kretenčke iz Olimpije tako
tambural? Ne bi. Ker so oni
iz Murgel. Mater vam je-
bem rasistično. Kaj smo
vam mi naredili? Pička

vam materina domobran-
ska." Tale odstavek je seve-
da iz ene najbolj branih in
prodajanih knjig v tem
letu, iz romana Čefurji
raus! (Študentska založba,
2008) avtorja Gorana Voj-
novića, ki je zanj dobil naj-
prej nagrado Prešernovega
sklada, nato pa še kresnika
2009. Bral sem ga na mor-
ju, skoraj idealno branje v
senci pod hvarskim son-
cem. Je res nekaj posebne-
ga, dobro pisanje, po mo-
jem pomeni tudi veliko
moralno zadoščenje in
umetniško uveljavitev lju-
di, ki so zgradili (dobesed-
no) današnjo Slovenijo,
"slovenceljni" pa jim pravi-
jo "čefurji".
"Delo proletarcev je z raz-
širjanjem strojev in z delit-
vijo dela izgubilo sleherno
samostojnost in s tem ves
mik za delavca. Le-ta posta-
ne zgolj pritiklina stroja, od
njega se zahteva le najeno-
stavnejši, najbolj enolični,
najlaže priučljiv prijem.
Stroški, ki jih povzroča de-
lavec, se zatorej omejujejo
skoroda le na življenjske
potrebščine, ki jih potrebu-
je za svoje preživljanje in za
razplod svojega plemena.
Cena kakega blaga, torej
tudi dela, pa je enaka stro-
škom za njegovo produkci-
jo. V isti meri, kot narašča
zoprnost dela, upada zato-
rej plača. Še več, v isti meri
kot naraščata mašinerija in
delitev dela, v isti meri na-

rašča tudi masa dela, bodisi
s povečanjem števila delo-
vnih ur, bodisi s pomnožit-
vijo dela, ki se zahteva v do-
ločenem času, s pospeše-
nim tekom strojev itn." Od-
kod pa je to? Če bi kdo zatr-
dil, da je to opis dela v kaki
tovarni na Kitajskem, eni
od mnogih, ki v letu 2009
proizvajajo za globalni trg,
bi najbrž nihče ne posumil,
da to ni res - da gre v resni-
ci za besedilo, ki je bilo pr-
vič objavljeno že leta 1848,
napisala pa sta ga Karl
Marx in Friedrich Engels:
Komunistični manifest
(Založba Sanje, 2009).
"Dragi kristjani, te nauke iz
Svetega pisma (in njihove
razlage, zložene v pesmi),
ki jih mora poznati in se jih
držati vsak razumen člo-
vek, ki hoče priti v nebesa,
poleg tega tudi litanije in
pridigo, sem prevedel v tej
knjižici v naš jezik Bogu na
čast in v dobro vsem mla-
dim ter neukim ljudem v
naši deželi. Iz te knjižice se
namreč vsakdo lahko pouči
o pravi stari veri, da tako
spozna pravega Boga, da
mu bo znal prav služiti; in
da bo spoznal tudi samega
sebe, da bo vedel, kaj je
greh, kaj je Božja zapoved
in obljuba, zakaj je Jezus,
Božji Sin, postal človek in
trpel; kako po veri v Jezusa
Kristusa prejmemo odpuš-
čanje vseh grehov, Božjo
milost, nebeško dediščino
in večno življenje; kako

moramo v vseh stiskah
prav klicati Boga; kaj je krst
in kaj prava stara maša.
Kdor bo nauke v tej knjižici
prav razumel, ta bo ustrez-
no razumel evangelije v
Svetem pismu in druge pri-
dige. Potem bo tudi lahko
spoznal antikrista, ki hodi
zdaj povsod po svetu v po-
božni človeški podobi in
skuša s človeškimi zakoni,
napačnim oznanjevanjem
in z obljubami ter grožnja-
mi odvrniti ljudi od svetega
evangelija, od žive, čiste in
resnične božje besede." Ja,
res je, skačem iz ene skraj-
nosti v drugo: tale odlomek
je pa iz prve slovenske knji-
ge, "prevedene" v sodobno
knjižno slovenščino - iz 
Katekizma Primoža Tru-
barja (Združenje Trubarjev
forum, 2009). Za vsebino
ne bom rekel, da je sodo-
bna, zagotovo pa večno ak-
tualna.
To so bili izbrani odlomki
iz treh od 23 knjig. Še več je
takih, ki bi jim morali pre-
brati, pa jih še nismo (vsaj
jaz ne). Rad bi prišel do
Valvasorjeve Slave Vojvodi-
ne Kranjske, katere prvi
zvezek je bil letos končno v
celoti preveden v slovenšči-
no. Na polici me čaka nedo-
končano branje Razbitja
Gorazda Kocijančiča, ki je
gotovo filozofska knjiga
leta 2009. In še cela vrsta
drugih. Tudi čez praznike
bo torej treba brati. Nič lep-
šega.
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Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi

Slovenska športna zveza iz
Celovca, ustanovljena leta
1949, je krovna organizacija
vseh slovenskih in dvojezič-
nih športnih društev na Ko-
roškem. Vanjo je včlanjenih
29 društev z okrog 2500 čla-
ni ter skoraj 400 funkcionar-
ji. Nekatera slovenska moš-
tva in posamezniki posegajo
po najvišjih mestih na de-
želnih in tudi zveznih tek-
movanjih. Peter Wrolich
"Paco" iz Loč je eden najbolj-
ših avstrijskih poklicih kole-
sarjev in je bil pred nedav-
nim izvoljen za predsednika
koroške kolesarske zveze.
Nogometaši Slovenskega at-
letskega kluba SAK so med
tremi najboljšimi nogomet-
nimi moštvi na Koroškem,
naraščajniki pa so v svojih
starostnih skupinah celo 
prvaki. Mlada košarkarska

ekipa KOŠ igra pomembno
vlogo v avstrijskem košarkar-
skem tekmovanju, odbojkar-
ji iz Doba/Aich pa so med
tremi najboljšimi avstrijski-
mi moštvi in igrajo v medna-
rodnih tekmovanjih. Tomaž
Druml iz Zahomca je član
avstrijske reprezentance v
nordijski kombinaciji, po
najvišjih uvrstitvah pa pose-
gajo deskarji in še nekateri
drugi športniki iz slovenskih
klubov. Slovenska športna
zveza organizira tudi druge
dejavnosti, na primer tabore
za mlade športnike in vsako-
letni zimski pohod na Bleš-
čečo planino v Karavankah,
kjer ima Slovensko planin-
sko društvo svoj dom. Zad-
nja leta imata najpomemb-
nejše dolžnosti v zvezi novi-
narja. Predsednik je že 17 let
Marjan Velik in je urednik

slovenskega uredništva na
ORF v Celovcu, generalni se-
kretar pa je že 13 let Ivan Lu-
kan, koroški dopisnik neka-
terih slovenskih časnikov. 
Osrednja slovenska športna
zveza na Koroškem je sredi
decembra počastila 60-letni-
co delovanja. Na akademiji v
Domu glasbe v Celovcu so
bili poleg športnikov tudi šte-
vilni gostje, med njimi tudi
slovenski olimpijski prvak
Miro Cerar, član deželne vla-
de Peter Kaiser in direktor
koroškega deželnega urada
za šport Reinhard Tellian.
Predsednik Marjan Velik je
kot največji problem delova-
nja zveze in njenih članov
navedel pomanjkanje ustrez-
nih športnih objektov. Zveza
si že nekaj časa prizadeva za
zgraditev športne dvorane
pri Slovenski gimnaziji in

Dvojezični trgovski akademi-
ji v Celovcu in novega stadio-
na Slovenskega atletskega
kluba SAK v Celovcu. Pred
Marjanom Velikom so Slo-

vensko športno zvezo vodili
Franci Zwittnig, že pokojni
Janko Wiegele, Hanzi Weiss,
Mirko Bogataj, Danilo Pruš-
nik in Ludvik Druml.

Organizacija vsakoletnega zimskega pohoda k Arihovi peči
in na Bleščečo planino je pomembna naloga Slovenske
športne zveze. Pri organizaciji sodelujejo nekdanji predsednik
zveze Danilo Prušnik (prvi z leve), predsednik upravnega 
odbora Zveze Bank Feliks Wieser in dolgoletni tajnik športne
zveze Ivan Lukan (prvi in drugi z desne). / Foto: Jože Košnjek

Slovenci v zamejstvu (175)

Jubilej zamejskih športnikov

Knjige in knjigoljubi (27)

Knjižna bera 2009

Je po tržnem uspehu Manifesta mogoče sklepati, 
da se ideja komunizma vrača?

Boris Kalin, Primož Trubar, spomenik v Celju
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razgled

"Kaj bo, kaj bo!?" vpijejo ti-
sti, ki vidijo vse slabo in se
bojijo, da bo še slabše. "Saj
bo, saj bo," jim odgovarjajo
vsega hudega vajeni in bolj
prisebni. Jaz pa se ob tem
sprašujem, ali je sploh mo-
goče vplivati na to, kako bo?
Tisti, ki smo že malo starej-
ši, smo živeli v režimu, v ka-
terem se je verjelo, da je mo-
goče z družbeno akcijo spre-
meniti človeka in svet. Da so
ga filozofi doslej le različno
razlagali, gre pa za to, da ga
spremenimo. In so ga res, v
marsičem, le "kolateralna"
škoda, zlasti tista v številu
človeških življenj, je bila ne-
sorazmerno velika. Zname-
nita OF slovenskega naroda
si je v svojih temeljnih pro-
gramskih točkah zapisala
tudi, da bo spremenila slo-

venski narodni značaj. Tako
se je zgodilo, a bi se najbrž
tudi, če bi po 2. sv. vojni ves
čas živeli v kapitalizmu in
parlamentarni demokraciji.
Pred komunistično epizodo
smo Slovenci stoletja živeli v
družbi, v kateri se je po kr-
ščansko verovalo, da naša
usoda pravzaprav ni v naših
rokah, da nam je usojeno,
kakor je, da je treba potrpeti,
vse lepo prenesti in upati na
najboljše. Da pa človek lahko
že v svojem tuzemskem živ-
ljenju z molitvijo in življe-
njem po zapovedih vere in
Cerkve vpliva na to, kako se
mu bo godilo na onem svetu
po smrti; ali bo po krajšem
ali daljšem čakanju v vicah
končal v nebesih ali v peklu.
No, ta vera je v naših ljudeh
še vedno močna, saj boljšega
odgovora na vprašanja o po-
slednjih rečeh kljub vsemu
napredku ne poznamo.
Ne glede na stopnjo vdano-
sti v usodo je v nas slej ko
prej prisotna želja, da bi va-
njo pogledali in videli, kaj
vse se nam še primeri - da bi
vedeževali. Ta vera je bila
zlasti močna v dneh okoli
novega leta. Znana je zgod-
ba, ki jo zapisal Valvasor v
svoji Slavi, godi se pa tam
nekje pri Volčjem Potoku -
kako sta šli kmečki dekleti
na sveti večer do bližnje mla-
ke, kjer naj bi v mesečini na
njeni gladini ugledali podobi
bodočih ženinov. Hlapec, ki
je vedel za njun namen, je
splezal na drevo, da bi se
jima prikazal - on. A je tele-
bnil v vodo, dekleti pa sta se
tako prestrašili, da sta zbeža-
li, od strahu nato še zboleli
in umrli. Gozd, kjer naj bi se
to zgodilo, se od takrat ime-
nuje Kurbin boršt. V Kuretu
beremo, kako so hodila tudi

dekleta v Poljanski dolini na
sveti večer opolnoči z ena-
kim namenom - da bi ugle-
dale podobo bodočega ženi-
na - pogledovat v korito ali
škaf vode ...
Ne predstavljam si, kako bi
hodil danes kdo gledat v ko-
rito (kdo ga sploh še ima?),
da bi na gladini vode kaj
ugledal. Čisto možno pa je,
da se s podobnim namenom
zazremo v računalniški za-
slon. Na svetovnem spletu je
mogoče najti vse mogoče.
Res vse? Vsak dan ali le na
sveti večer? Nocoj opolnoči?
Ta bi bila dobra: da bi se ne-
kdo v zadnjih minutah silves-
tra in prvih novega leta use-
del pred ekran, na njem pa
bi se mu prikazalo vse, kar
bi iskal. In potem bi še nam
drugim poročal, kaj je videl.
In kaj bi nas najbolj zanima-
lo? Ali bodo borzni tečaji v
letu 2010 že kaj porasli? Bo
šla tudi tovarna, v kateri dela
dotični, v stečaj, on pa na ce-
sto? Bo Karl Erjavec še mini-
ster in Borut Pahor prvi mi-
nister? Bodo JJ in njegovi res
zborovali na slovenskih uli-
cah in trgih? Se bo na grad-
bišču škofjeloške obvoznice
začelo s kakšnimi večjimi
deli ali bo to še naprej zača-
rana zgodba? Morda bi že
nocoj ugledal, kdo bodo po
volitvah jeseni 2010 naši
novi župani? In kar je še ta-
kega ... Toda: če bi bilo vse to
mogoče zvedeti že nocoj, ali
bi bilo potem novo leto
sploh zanimivo? Po mojem
ne; zvedeli bi namreč tudi
vse slabo in ne le dobrega.
Tako pa nam ostaja upanje,
da bomo zdravi in vsaj neko-
liko uspešni! S tem upanjem
se poslavljamo od starega in
prebujamo v novo leto ... Saj
bo, saj bo.

Kaj bo, kaj bo!?
Miha Naglič

Mihovanja

Marjeta Smolnikar

sedmica

Jutri ne bomo začeli samo z
novim dnem, pač pa tudi z no-
vim letom. Z novimi tristo pet-
inšestdesetimi dnevi. Menda
mučnimi. Po drugi strani pa
je, tako kot vsak nov začetek,
tudi ta poln optimizma, priča-
kovanj, sanj in dobrih želja. 
Drži, šteje samo današnji
dan, ta trenutek, in drži tudi,
da je brezplodno razmišljati o
jutri in do neke mere tudi o
včeraj. Vendar. Ta filozofija
velja bolj ali manj za življenje
na osebni ravni. Na ravni dr-
žave se pametovanje obrne na
glavo. Še več. V demokraciji,
za kar se naša država in
družba reklamira, sta bolj kot
aktualnost pomembni prete-
klost in še bolj prihodnost, ki,
kot vemo, izhaja iz preteklo-

sti; ne samo izhaja, pač pa na
njej tudi sloni. Še zlasti je po-
trebno spomin na minule dni
in leta ohraniti za politične
namene. Konkretno in v prvi
vrsti za volitve. Državnozbor-
ske in predsedniške. Da ga ob
teh priložnosti ne lomimo in
ne damo svojega glasu temu
ali onemu kandidatu, ne da
bi imeli pred očmi, kaj je v
preteklem mandatu obljubljal;
on sam ali njegova politična
stranka oziroma opcija.
Sodobna slovenska politična
entiteta, pomeni država plus
družba, izhaja iz stalinistične
doktrine. Kar bi še nekako šlo,
preteklosti pač ni mogoče po-
pravljati, če bi bil komunizem
po sovjetskem vzoru v slovenski
skupinski zavesti samo (gre-

nak) spomin. Žal je naša res-
ničnost takšna, da slovenska
demokracija sloni in celo črpa
iz zakladnice komunističnih
manir in pravil iger. Kar se
kaže na vsakem koraku. Še
najbolj v neodgovornosti in po-
sledično nekaznovanju posa-
meznikov, ki so zavozili gospo-
darske subjekte, ne enega, več,
nakar so kariero nadaljevali v
politiki ali v kateri od državnih
bank ali je bilo narobe; najprej
so se vadili v politiki, nakar so
presedlali v gospodarstvo ali
celo bančništvo. Kar resnice v
srži ne spremeni.
Kar se mene tiče, si bom tristo
petinšestdeset dni vladanja
ekipe Boruta Pahorja zapom-
nila po domala shizofrenem
vedenju vladnega predsednika

in po njegovi očitni neboglje-
nosti znotraj ekipe, ki si jo je
sam izbral, (o čemer pa, se ra-
zume, dvomim). Prava lutka
je, vsaj za moj okus, da ne re-
čem ponos naš vladni predsed-
nik izpadel, ko ga je odslovil
papež Benedikt XVI., ne da bi
mu dal videti svoje obličje v
živo. Ko je politični gospodič
na nogometni tekmi med Ru-
sijo in Slovenijo našim čistil
"kopačke", pa je prekosil vse
svoje dotakratne norčije in (v
slogu italijanskega kolega Sil-
vija Berlusconija) ustvaril iz
sebe živo karikaturo. Je pa res,
da slednja Pahorjeva domisli-
ca v primerjavi s prvo naši dr-
žavi ni škodila. 
Žal je tako, da je vladni pred-
sednik Borut Pahor s svojo

vladno ekipo Slovenijo, ki je
za marsikoga edina domovi-
na in celo najvišja vrednota,
pripeljal na rob gospodarske-
ga, finančnega in, kar bo ime-
lo najdolgoročnejše posledice,
tudi moralnega zloma.
Ampak, roko na srce. Resnica
je, da za stanje, v katerem smo,
še zdaleč ni odgovoren samo
aktualni vladni predsednik s
svojo ekipo. Negativni trend se
je začel leta 1945, tako na po-
dročju gospodarstva kot tudi fi-
nanc in morale in se po letu
1990 ni ustavil.
Iskreno upam, da slovenski
narod v letu, ki prihaja, čaka
več sreče, kot smo je bili de-
ležni od konca druge sveto-
vne vojne.
Srečno.

Vaš razgled

Recesija nam v prazničnih dneh ne bo vzela mesnih dobrot, si je najbrž
mislil naš bralec, ki je nakupil kup suhomesnatih izdelkov, jih razrezal in
uredil v adventni venec. Vse skupaj je fotografiral in nam poslal, za razliko
od zimzelenega adventnega venca pa je ta izginil, še preden je dogorela
prva sveča. V želodcih, seveda. Boštjan Bogataj

četrtek, 31. decembra 2009

Politična inventura

Pogled na zasneženo kranjsko veduto z Gaštejskega klanca vsakič znova
očara. Žal so bili Kranjčani za zgornji prizor, ki je bil posnet sredi 
decembra, med božičnimi prazniki prikrajšani, nič bolje pa ne kaže za 
novoletne praznike. S. Š., foto: Matic Zorman
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Boštjan Bogataj

Škofja Loka - Sredi decem-
bra je gorenjevaško-poljanski
župan Milan Čadež občinske
svetnike presenetil s predlo-
gom, da občina objekt in
zemljišča nekdanje Alpine
proda škofjeloški Jelovici. Ta
je letos poleti odkupila dodat-
na zemljišča za razvoj hiš v
Preddvoru, prihodnje leto
naj bi kupili zemljišče in za-
čeli širiti proizvodnjo v Gore-
nji vasi. "Proizvodnjo oken
želimo zagotoviti na eni loka-
ciji, saj nam sedanja razdrob-
ljenost povzroča visoke ope-
rativne in logistične stroške,"
nam v intervjuju pojasnjuje
Gregor Benčina, predsednik
upravnega odbora Jelovice. 

Vaše odločitve o širitvi Jelo-
vice v Gorenji vasi niso po-
znali niti občinski svetniki,
ki so potrdili prodajo objek-
ta in zemljišča nekdanje Al-
pine. Zakaj boste v Gorenji
vasi širili proizvodnjo oken
in vrat? 

"Leto 2009 je bilo v Jelovi-
ci namenjeno spremembam
in novostim, poleg številnih
novosti na področju proiz-
vodnje energetsko varčnih
hiš smo na področju oken za
povsem novo razvita energet-
sko varčna okna prejeli števil-
ne nagrade, med drugim
tudi nagrado evropska zvez-
da, s katero se lahko pohvali
le malokdo. Med spremem-
be sodita tudi povsem na
novo razvit celoten okenski
program s poudarkom na
energetski varčnosti in temu
prilagojena bodoča proizvod-
nja. Že dlje časa smo si priza-
devali zagotoviti pogoje za
koncentracijo proizvodnje
oken in vrat na eni lokaciji,
saj imamo danes proizvod-
njo klasičnih oken v Gorenji
vasi, proizvodnjo oken po-
sebnih oblik, ki predstavlja
manjši del, pa v Škofji Loki.
Ločena proizvodnja povzroča
visoke operativne in logistič-
ne stroške, zato smo zelo ve-
seli, da nam je v občini Gore-
nja vas uspelo najti pravega
sogovornika za nadaljnji raz-
voj. S podpisom dogovora o
sodelovanju z občino Gore-
nja vas so tako postavljeni te-
melji za začetek projekta
koncentracije proizvodnje na
eni lokaciji, pri čemer bo pro-
jekt zajemal odkup ustrezne-
ga zemljišča na lokaciji ob
današnjem obratu, postavi-
tev novih proizvodnih pros-
torov, postavitev kotlovnice
na biomaso pa tudi posodo-
bitev proizvodne opreme."

Ali gre za veliko investicijo?
"Investicija bo zahtevna, v

teh težkih časih pa so takšne

odločitve še posebej težke,
vendar gre po našem mne-
nju za odločitve dolgoročne-
ga pomena. Ocenjena vred-
nost celotnega projekta pre-
sega dva milijona evrov in bo
po načrtih izvedena v štirih
fazah. Ob zaključku projekta
se bodo proizvodne površine
v Gorenji vasi razprostirale
na prek deset tisoč kvadrat-
nih metrih, kjer bo v treh iz-
menah na sodobni opremi
ob manjših operativnih stro-
ških možno proizvesti dva-
krat več oken kot danes."

Koliko je danes zaposlenih
v tem obratu in koliko naj
bi jih bilo čez tri leta?

"Koncentracija proizvod-
nje naj ne bi vplivala na števi-
lo zaposlenih, seveda pa bo
nova lokacija za večino zapo-
slenih, ki prihajajo iz Poljan-
ske doline, bližja domu." 

Svetniki se bojijo, da bodo
prodali mačka v žaklju, ‘češ
da naj ne bi bilo zagotovil,
da vse skupaj čez nekaj let
ne prodate ali zaprete obra-
ta’. Kako jim odgovarjate,
lahko zagotovite dolgoro-
čen razvoj Jelovice v Gore-
nji vasi?

"Izbira lokacije za koncen-
tracijo proizvodnje je odloči-
tev, ki ima dolgoročne posle-
dice tako za podjetje kot za
razvoj kraja. V Jelovici smo
izbirali med dvema lokacija-
ma, kjer danes že izdeluje-

mo okna, in sicer med Gore-
njo vasjo, kjer proizvedemo
dve tretjini oken, in Škofjo
loko, kjer danes proizvajamo
okna posebnih oblik. Ob več-
jem posluhu za razvoj naše
dejavnosti v občini Gorenja
vas je bil zelo pomemben de-
javnik za izbiro lokacije tudi
domovanje zaposlenih, ki v
večji meri prihajajo iz Pol-
janske doline in bodo tako
imeli možnost za zaposlitev
v domačem kraju." 

Pred meseci ste se dogovo-
rili in kupili zemljišča v
Preddvoru, kjer je proizvod-
nja hiš. Ali to pomeni, da
bo Jelovica po novem skon-
centrirana v Preddvoru
(hiše) in v Gorenji vasi
(okna)? Kaj bo s proizvodni-
mi prostori v Škofji Loki?
Ali drži, da ste že dogovor-
jeni za prodajo?

"Kot rečeno, smo bili letos
v Jelovici investicijsko zelo
intenzivni. V Preddvoru smo
tako izvedli največjo investi-
cijo družbe v zadnjih desetih
letih, saj nam je uspelo od-
kupiti ogromno zemljišče, ki
nam zagotavlja možnost dol-
goročnega razvoja. Investici-
ja v Gorenji vasi, kjer bomo
ob koncentraciji proizvodnje
oken izvedli še posodobitev
tehnologije, pa se po načrtih
začenja prihodnje leto. Na lo-
kaciji v Škofji Loki bomo
tako poleg upravno prodaj-
nih služb in primarne proiz-

vodnje razvijali še logistični
center, prek katerega bomo
centralizirano oskrbovali
kupce po Sloveniji kot tudi v
drugih 23 državah, iz katerih
so kupci naših energetsko
varčnih izdelkov."

Kako je Jelovica poslovala
letos, kako boste zaključili
leto?

"Gospodarska kriza, ki
smo ji priča in se bo, kot
kaže, še nadaljevala tudi v
prihodnjem letu, je močno
prizadela naše izvozne trge.
Pospešena vlaganja v razvoj
produktov ter nenehna opti-
mizacija poslovanja sta tako
edina prava pot za izboljša-
nje konkurenčnosti. Tako
smo za razvoj novih produk-
tov letos prejeli dve po-
membni nagradi in tako
znova dokazali, da smo med
vodilnimi ponudniki ener-
getsko varčnih hiš in oken.
Pričakujem, da bomo leto za-
ključili pozitivno kljub težki
situaciji in tudi podatku, da v
tem letu nismo uporabili no-
benega od instrumentov dr-
žavne pomoči v obliki skraj-
šanega 36- oziroma 32-urne-
ga delovnega tedna ali napo-
titve zaposlenih na čakanje
na delo. Ob redno izplačanih
plačah z vsemi prispevki ter
letnem regresu so bili zapo-
sleni prvič po dolgih letih v
preteklih dneh deležni tudi
božičnega dodatka, njihove
najmlajše pa bo z darili raz-
veselil še dedek Mraz." 

Kakšna bo Jelovica čez ne-
kaj let, s koliko zaposleni-
mi, kaj in kje bodo delali?

"Jelovica se spreminja v
skladu z dolgoročnimi načr-
ti. Iz proizvodnega podjetja
postajamo sodobno storitve-
no podjetje, ki svojim kup-
cem ponuja celovite rešitve
na področju moderne ener-
getsko varčne gradnje. Sku-
pino Jelovica danes sestavlja-
jo štiri podjetja, ki pretežni
del svojih prihodkov ustvari-
jo v tujini in tem se bo v pri-
hodnosti pridružilo še kakš-
no. Naša prihodnost temelji
na 55-letni tradiciji, visoki
kvaliteti ter izrednih referen-
cah doma in v tujini, ob tem
pa dvanajst tisoč postavljenih
hiš ter prek dva milijona pro-
izvedenih oken zgovorno
priča o kvaliteti in tradiciji
naših izdelkov, ki sodijo v
sam vrh ponudbe. Tržna si-
tuacija in stalen razvoj na po-
dročju gradnje modernih
energetsko varčnih hiš in
oken pa bosta opredeljevala
kaj, kje in s čim vse bomo
prisotni na naših trgih, ob
tem pa upam, da se bodo da-
našnjim 23 tujim trgom pri-
družili tudi novi."

Jelovica se bo širila
Kljub napovedanim širitvam in odkupom zemljišč v Preddvoru in Gorenji vasi, po napovedih 
Gregorja Benčina Jelovica ostaja tudi v Škofji Loki.

Gregor Benčina, predsednik upravnega odbora Jelovice:
"Tržna situacija in stalen razvoj na področju gradnje 
modernih energetsko varčnih hiš in oken bosta 
opredeljevala kaj, kje in s čim vse bomo prisotni na naših
trgih, ob tem pa upam, da se bodo današnjim 23 tujim 
trgom pridružili tudi novi." / Foto: Gorazd Kavčič
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Boštjan Bogataj

Kranj - "Leto si bomo zapom-
nili po številnih razpisih za
evropske programe, denarja
za velike projekte pa je bilo
na žalost manj," pravi Bogo
Filipič, direktor Regionalne
razvojne agencije Gorenjske,
BSC Kranj. Natančnega pre-
gleda nad z evropskim de-
narjem pridobljenimi pro-
jekti v agenciji sicer še nima-
jo, jasno pa je, da so občine
počrpale ves razpoložljivi de-
nar iz naslova Razvoja regij,
z velikimi pričakovanji pa ča-
kajo tudi na peti razpis. 

Ministrstvo za gospodar-
stvo obljublja, da bo v začet-
ku prihodnjega leta objavilo
razpis za financiranje prvih
investicij v sklopu projektov
gospodarskih središč, tako
tudi gorenjskega projekta
GRE.GOR, v sklopu katerega
naj bi najprej izvedli projekt
IKT park Iskratel. "Konku-
renca pri prijavah na razpise
je vedno zelo velika, uspeh
gorenjskih podjetij in insti-
tucij, med njimi tudi naše
agencije pa je povsem v skla-
du z dinamiko, ki smo jo za-
stavili pred začetkom izvaja-
nja evropske finančne per-
spektive," pojasnjuje Filipič.

Po drugi strani bi bilo lah-
ko veliko bolje pri dveh veli-
kih okoljskih projektih -
CERO (regijsko odlagališče
odpadkov) in GORKI (go-
renjska komunalna infra-
struktura). Pri prvem konca
(začetek projekta) še ni videti,
medtem ko naj bi dokumen-
tacijo za (sedaj razdrobljen)
projekt GORKI v kratkem od-
dali. Lani je gorenjskim pod-
jetjem največ evropskega de-
narja uspelo pridobiti prek
turizma, podobno naj bi bilo
tudi letos, predvsem z držav-
nima investicijama v Planico
in na Pokljuko. 

Regionalna razvojna agen-
cija Gorenjske pa je bila
uspešna pri številnih drugih
projektih: Obnovljivi viri
energije v Alpskem prostoru
(REAAL) je največji projekt v
Sloveniji, financiran s strani
švicarske vlade (4,3 milijona
evrov), projekt Sonaravni
razvoj turizma na Gorenj-
skem je vrednostno sicer
manjši, vendar imajo sedaj
vse občine dodaten pospešek
za razvoj turizma s skupnim
imenom Slovenske Alpe, vse
več projektov se (primerno
gospodarski krizi) nanaša na
zaposlovanje, enako tudi na
razvoj podeželja. 

Objavljenih 
veliko razpisov
Polovico evropske finančne perspektive 2007-
2013 je za nami. Je Gorenjska uspešna pri 
črpanju denarja?
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Jasna Paladin

Mali Rakitovec - Visokogor-
ska kmetija Bolte leži na 900
metrih nadmorske višine v
vasici Mali Rakitovec na meji
med kamniško in lukovško
občino. Strm breg vse pov-
sod okoli kmetije, ki je le ena
od desetih hiš v vasi, ne do-
pušča intenzivnejše izrabe
zemlje, zato približno se-
demnajstih hektarov svojih
in najetih površin izkoriščajo
za krmo 28 krav simentalk,
ki jih v domačem hlevu redi-
jo že več generacij.

"V našem hlevu redimo
mlekarice in plemenske te-
lice, naša glavna dejavnost

pa je oddaja mleka. V teh
dneh, ko je veliko telic bre-
jih, ga namolzemo okoli 150
litrov na dan, kakšno obdo-
bje v letu pa tudi po petsto
litrov vsake dva dni. Že vsa
leta ga oddajamo v zbiralni-
co v Šmartnem, od nas pa
ga odkupujejo Ljubljanske
mlekarne. V Italijo ga ni-
kdar nismo vozili, čeprav s
trenutno odkupno ceno, ki
znaša 27 centov za liter mle-
ka, zares ne moremo biti za-
dovoljni," pravi Milena Ži-
bert, ki kmetijo vodi skupaj
s svojim možem Filipom.
Prav zaradi nizkih odkup-
nih cen sta se odločila, da
bosta svoje mleko skušala

prodati z mlekomatom, ki
sta ga pred mesecem dni
postavila ob Ljubljanski ce-
sti v Kamniku. Investicija, v
katero sta vložila 30 tisoč ev-
rov, se je izkazala za zelo do-
bro. "V mlekomatu prodaja-
mo dnevno sveže mleko,
Kamničani pa ga na ta način
odkupijo kar od sedemdeset
do sto litrov na dan. Red-
kokdaj ga zvečer kaj ostane,
če pa že, ga predelamo v
skuto in pojemo doma. Mož
in sin ga enkrat dnevno vo-
zita v Kamnik, še dobro, da
so ceste tudi pozimi dobro
očiščene, tako da nimamo
težav. Stranke nam povedo,
da ni mleko z vseh mleko-

matov enako kakovostno.
Našega imajo zelo radi, ver-
jetno prav zaradi naravne
krme," še pove Milena Ži-
bert, ki je na živali v hlevu
zelo navezana. Vsaka krava
ima svoje ime, z njimi se ve-
liko pogovarja in zelo ji je
hudo, če katera zaradi bo-
lezni ali zapletov pri kotitvi
pogine.

Mlekovod so v svoj hlev
napeljali že leta 1983, ko so
ga temeljito prenovili, da pa
bo kmetija tudi v prihodnje
znana po svojem dobrem
mleku, bo poskrbel tudi sin
Andrej, ki ima na veliko za-
dovoljstvo svojih staršev s
kmetijo veliko veselje.

Vsaka krava ima svoje ime
Na visokogorski kmetiji Bolte se z živinorejo in oddajo mleka ukvarjajo že več generacij. Naložba 
v mlekomat se je izkazala za zelo dobro.

V hlevu imajo 28 glav goveje živine. Milena Žibert se zelo naveže na vsako žival.

Jezersko

Tradicionalni skupni zadnji lov

Na štefanovo se lovci lovske družine Jezersko vsako leto
zberejo na tradicionalnem zadnjem skupnem lovu v letu.
Lovska družina Jezersko, ki jo že več kot petnajst let vodi
starešina Franc Ekar, šteje blizu 70 članov in med člani je ve-
liko mladih. Lovišče, ki je najbolj slikovito v visokogorju, je
pravi gorski raj. Letos so se jezerski lovci po strašnem 
neurju in deževju zbrali v čudovitem zasneženem in oson-
čenem gorskem okolju na tako imenovanem Marofu pod 
tisočletno lipo v dolini Makekove Kočne. Letošnjega lova se
je udeležilo več kot 40 članov, vodja novoletnega lova pa je
bil Davo Karničar, ki je pravkar opravil usposabljaje za vode-
nje skupnih lovov. Puške niso pokale, saj so lovci želeli
ohraniti gorski mir. M. G.

Matjaž Gregorič

Kranj - Na zadnji letošnji
seji so člani sveta kranjske
območne enote Kmetijsko
gozdarske zbornice Sloveni-
je (KGZS) razpravljali o
predvidenih spremembah
zborničnega statuta, ki naj
bi bil spremenjen v začetku
prihodnjega leta. Večino od
enajstih predpripravljenih
izhodišč so sprejeli brez raz-

prave in soglašali s predlo-
gom, da naj večkratna izvo-
litev v zbornične organe ne
bo več omejena, kar je sicer
že bila tudi odločitev ustav-
nega sodišča. Več pripomb
pa so imeli glede predlaga-
nih sprememb za strokovne
odbore, ki so sicer posveto-
valni organ, po statutu pa s
svojimi stališči seznanjajo
svet KGZS. Člani so med
drugim menili, da bi bilo

treba stališča in sklepe stro-
kovnih odborov bolj upošte-
vati, in podprli dopolnilo
predlaganega izhodišča, da
naj bodo sklepi odborov ob-
vezno obravnavani na ob-
veznih zborničnih organih,
da se ne bi dogajalo kot se-
daj, ko so pri posameznih
zadevah prezrti.

Glede zborničnih organov
je bil sprejet tudi sklep, da
naj v novem zborničnem

statutu v sestavi upravnega
odbora KGZS ostane ime-
novani predstavnik Zadruž-
ne zveze Slovenije, vendar
pričakujejo recipročnost,
tako da bi v upravnem odbo-
ru zveze sedel predstavnik
zbornice.

Ob obravnavi sprememb
pogojev za kandidiranje na
mesto direktorja kmetijsko
gozdarskega zavoda je bilo
predlagano, da naj bi za za-
htevane desetletne delovne
izkušnje in petletne izkuš-
nje na vodstvenem mestu
ustrezalo tudi gospodarje-
nje na kmetiji, kar z drugi-
mi besedami pomeni, da bi
to mesto lahko zasedali tudi
kmetje.

Podpora s pripombami
Člani sveta kranjske območne enote so razpravljali o spremembah statuta
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Matjaž Gregorič

Ljubljana - Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano je zaprlo dva javna
razpisa iz programa razvoja
podeželja 2007-2013, in sicer
za ukrepa posodabljanje
kmetijskih gospodarstev ter
Podpora za ustanavljanje in
delovanje skupin proizvajal-
cev. Na javni razpis, ki je bil
objavljen v uradnem listu 4.
decembra, je do vključno 29.
decembra prispelo 132 vlog, s
katerimi je bilo zaprošenih
dobrih 8,3 milijona evrov jav-
nih sredstev. Vlagatelji so
bila kmetijska gospodarstva,
ki opravljajo kmetijsko dejav-
nost oziroma izvajajo storitve
s kmetijsko mehanizacijo na
ozemlju Slovenije ter izpol-
njujejo predpisane pogoje.

Na javni razpis ukrepa
podpora za ustanavljanje in
delovanje skupin proizvajal-
cev, ki je bil objavljen v urad-
nem listu 26. septembra
2008, so do vključno 23. de-
cembra prispele štiri vloge, s
katerimi je bilo zaprošenih
dobrih 579 tisoč evrov javnih
sredstev. V okviru javnega
razpisa je bilo razpisanih
osemsto tisoč evrov nepov-
ratnih sredstev. Podpora se
skupini proizvajalcev dodeli
letno na podlagi letnih vlog,
vendar največ za obdobje
petih let od njene registraci-
je. Ne glede na obseg lastne
tržne proizvodnje, podpora
za prvo in drugo leto ne sme
presegati sto tisoč evrov, za
tretje osemdeset tisoč, četrto
šestdeset tisoč in za peto leto
petdeset tisoč evrov. 

Zaprtje dveh razpisov 
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04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si



19
GORENJSKI GLAS
četrtek, 31. decembra 2009 SILVESTROVO info@g-glas.si

Slavnostna solata

Sestavine: 2 glavi belgijskega
radiča (witlofa), 10 dag moto-
vilca, rumena paprika, 2 para-
dižnika, mala melona, čebula,
10 dag edamskega sira, 10 dag
prekajene gnjati, 2 prekajena
postrvja fileja, 5 dag tunine iz
konzerve, 5 dag rakcev iz kon-
zerve, vejica svežih zelišč, mla-
de čebulice, pol dl olja, malo
vinskega kisa, malo limetinega
soka, sol, poper, nekaj črnih
oliv.

Priprava: Radič operemo
in razdelimo na posamezne
liste. Motovilec očistimo,
operemo in odcedimo. Pa-
priko operemo, očistimo in
narežemo na kolobarje. Pa-
radižnik operemo in nareže-
mo na osmine. Meloni od-
stranimo peščišče. Sadež iz-
dolbemo s posebnim nožem
za kroglice ali malo žličko.
Čebulo očistimo in nareže-
mo na drobne kolobarje. Sir

in gnjat narežemo na trako-
ve. Postrvji file in tunino na-
režemo na kocke. Rakce
oplaknemo in odcedimo.
Zelišča operemo, odcedimo
in jih z mlado čebulo drobno
sesekljamo. Iz olja, kisa in
začimb naredimo dresing
/oljni preliv/. Vse solate lepo
dekorativno naložimo na
krožnike ali v večje kozarce.
Prelijemo pa jo z dresin-
gom. Solato lahko obložimo
tudi s popečenimi tankimi
rezinami kruha. Okrasimo
pa jo z opranimi olivami.

Kremna juha s školjkami

Sestavine: 40 dag ribjih ob-
rezkov (kosti, plavuti, repov,
glav), korenček, gomolj zelene,
peteršiljeva korenina, mala če-
bula, sol, celi poper, 4 paradiž-
niki, 2 žlici masla ali margari-
ne, malo žafrana, osminka l
mleka ali sladke smetane, 2
žlici jedilnega škroba, 40 dag v
slano vloženih školjk, 2 rume-
njaka, osminka l sladke smeta-
ne, sesekljani sveži rožmarin,
malo sesekljanega peteršilja.

Priprava: Ribje obrezke
operemo. Jušno zelenjavo
operemo in narežemo na
kolobarje. Ribje obrezke in
jušno zelenjavo z začimba-
mi pristavimo in nekaj časa
kuhamo. Paradižnik olupi-
mo in ga narežemo na četr-
tinke, semenje odstranimo.
Čebulo ali šalotko zrežemo.
Maslo razpustimo in na
njem čebulo ali šalotko oste-
klenimo. Ribjo juho precedi-

mo k šalotki, dodamo para-
dižnik in vse skupaj kuhamo
nekaj minut. Žafran raztopi-
mo v malo vode. Jedilni
škrob zmešamo z mlekom
in žafranom, ga vlijemo v
juho in nekoliko prevremo.
Školjke damo v juho s teko-
čino. Iz rumenjakov naredi-
mo royal (rumenjake raz-
žvrkljamo s sladko smetano
in malo vode, da se ne nare-
dijo grudice). Juho odstavi-
mo z ognja in jo legiramo.
Takoj ponudimo.

Zrezek z gobami 
po pohorsko

Sestavine: 70 dag pljučnega
fileja, 8 dag čebule, 20 dag gob
(šampinjonov), 2 dl mesne
juhe, 8 dag prekajene slanine,
8 dag maščobe.

Obloga: kruhov cmok v prti-
ču, ajdovi štruklji s skuto,
krompirjevi ocvrtki, dušeno
rdeče zelje z jabolki.

Priprava: Pljučni file oči-
stimo kožic, iz njega nato
narežemo zrezke, jih popo-
pramo, osolimo in pokaplja-
mo z oljem (to je začasna
mesna marinada). Pustimo
jih za krajši čas marinirati,
da se prepojijo s sokom. V
ponvi segrejemo maščobo,
opečemo zrezke z ene in z
druge strani. Na istem olju
zlato rumeno prepražimo
čebulo in gobe. Jed nekoliko
pomokamo in zalijemo z
juho. Nato vložimo zrezke in
jih nekoliko podušimo.
Zrezki morajo biti v notra-
njosti še rožnate barve.
Omako začinimo z gorčico,
poprom, soljo, dodamo pa
lahko še malo worchesterske
omake. Na krožnik damo
zrezke, popečene liste slani-
ne, prelijemo z gobovo oma-
ko. Obložimo s kruhovim
cmokom v prtiču, ajdovimi
štruklji, krompirjevimi
ocvrtki in rdečim zeljem.

Priloge

Kruhov cmok: Kruh nareže-
mo na kocke, v pečici jih toli-
ko osušimo, da jih med prsti
še lahko stisnemo. Posebej
na maščobi prepražimo se-
sekljano čebulo, jo stresemo
h kruhu in malo navlažimo z
mlekom ali govejo juho.
Nato dodamo še poper, mu-
škatov orešček in sesekljan
peteršilj. Nazadnje dodamo
še jajca in maso dobro pre-
mešamo. V kuhinjsko krpo
zavijemo in v vrelem kropu
kuhamo 30 do 35 minut. Ku-
hane odvijemo in narežemo
na primerne kose.

Ajdovi štruklji: ajdovo testo
- 10 dag ajdove moke, 8 dag
bele mehke moke, 1,5 dag
kvasa, 1 jajce, malo olja,
mlačna slana voda.

Priprava: Ajdovo moko z
vrelo vodo poparimo, doda-
mo kvas, belo moko, olje in
po potrebi še mlačno slano
vodo. Iz sestavin naredimo
ne preveč trdo testo. Pusti-
mo ga počivati.

Nadev: 30 dag skute, 6 dag
margarine, 3 jajca, sol, poper.

Priprava: Testo razvalja-
mo, pokapljamo z raztoplje-
no margarino ali ga prema-
žemo s stepenim jajcem,
preostalo margarino umeša-
mo, dodamo pretlačeno sku-
to. Iz beljakov naredimo
sneg, ga solimo in narahlo
primešamo k skuti. Nadev
premažemo po testu in zvi-
jemo v štrukelj. Kuhamo ga
30 minut.

Krompirjevi ocvrtki: Iz
krompirjevega testa naredi-
mo male ocvrtke ter jih ocv-
remo v vročem olju.

Dušeno rdeče zelje: Oprano
zelje narežemo na rezance
in ga pokapljamo z limono-
vim sokom, da ne oksidira.
Na maščobi prepražimo
sladkor, dodamo sesekljano
čebulo in jo rumeno prepra-
žimo, nato dodamo zelje, na-
ribano jabolko, prilijemo
vino in solimo. Med duše-
njem prilivamo še juho ali
vodo, da se jed ne prismodi.

Solnograški žličniki

Priprava: Iz treh beljakov
naredimo sneg. Vanj posto-
poma vtepemo sladkor (6
dag), dodamo rumenjake,
presejano moko, naribano li-
monino lupinico in vse sku-

paj narahlo premešamo. Ko-
vinsko ploščo dobro namaže-
mo z maslom in potresemo
z moko ali kristalnim slad-
korjem. Testo oblikujemo na
plošči v tri kupčke oz. žlični-
ke. Narahlo jih potresemo s
kristalnim sladkorjem in na
hitro spečemo v dobro segre-
ti pečici. Poleg lahko ponudi-
mo tudi stopljeno čokolado.

Sarma s kislim zeljem
(po polnoči)

Sestavine: 20 lepih listov kis-
lega zelja, 80 dag mletega
svinjskega mesa, 12 dag čebule,
2 stroka česna, 1 dag ostre pa-
prike, sol, poper, 1 jajce, 15 dag
kuhanega riža, 30 dag nare-
zanega kislega zelja, 80 dag
prekajenih svinjskih reber, 2 dl
jogurta, 2 dl kisle smetane.

Omaka: 10 dag maščobe, 3
dag moke, sol, ščep sladkorja, 1
dag paprike, 1 žlica paradižni-
kove mezge, peteršilj.

Priprava: Na zeljnih listih
odrežemo debela rebra, in jih
nekoliko potolčemo. Pripravi-
mo mesni nadev in liste na-
devamo ter jih zložimo v ko-
zico, ki smo jo poprej potresli
s kislim zeljem. Zalijemo jih
z juho od prekajenega mesa
in kuhamo do mehkega. Sre-
dino pustimo, da bomo kas-
neje lahko dodali prežganje.
Ko je sarma že na pol gotova,
naredimo prežganje, ki ga
dobro razkuhamo. Vlijemo
ga v sarmo in kuhamo še na-
prej do mehkega. Kuhano
sarmo postavimo na hladno.
Pred serviranjem jo dobro
prevremo. Sarmo serviramo
s kislo smetano in jogurtom.

Slovesne jedi za silvestrsko večerjo
Ponujamo vam predlog prazničnega jedilnika za silvestrski večer, ki ga bomo začeli s slavnostno solato, nadaljevali s kremno juho, zrezkom z gobami 
in različnimi prilogami. Za sladico naš kuharski mojster predlaga solnograške žličnike, po polnoči pa nam bo teknila sarma s kislim zeljem.

Kremna juha s školjkami

Zrezek z gobami po pohorsko

Sarma s kislim zeljem (po polnoči)

Janez Štrukelj

kuharski
recepti
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Oven 
(21. 3. - 20. 4.)

Znamenja, s katerimi se naj-
bolj ujemate: lev, tehtnica, ko-
zorog
Ustrezno znamenje Kitajske-
ga horoskopa: Zmaj
Element: ogenj
Vodilni planet: Mars
Kamen: ametist
Kovina: jeklo, železo
Barva: rdeča
Prednosti: samozavest, odgo-
vornosti, delavnost
Slabosti: trma, nepremišlje-
nost
Značilna lastnost: pogum

Ste prijetno očarljivi in vedno
zanimiv sogovornik. Zato se
ljudje radi zadržujejo v vaši bli-
žini. V letu 2010 boste zelo ve-
liko naredili za svojo osebno
srečo in nikomur ne boste do-
volili, da vas prepriča v naspro-
tno. V ljubezni že dolgo čakate
na izpolnitev želje, kar lahko
pričakujete že kmalu v začetku
leta. V delovnem okolju boste
naredili vse, da boste prišli do
vodilnega mesta, kar vam bo v
jesenskem obdobju uspelo. Z
denarjem vam bo dobro šlo
čez celo leto, svetuje pa se vam
previdnost pri večjem nakupu
v mesecu maju. Zelo aktivno
se boste začeli ukvarjati s špor-
tom. Ne boste si samo krepili
telesa, ampak boste pridobili
tudi na osebni ravni. Vaš naj-
boljši dan bo nedelja, srečne
številke so 3, 6, 7, 8, 11, 13, 15.
Spremljala vas bo angelska
karta Šanti: Sem angel miru.
Prinašam vam novo spokoj-
nost in uglajeno pot naprej.

Bik 
(21. 4. - 21. 5.)

Znamenja, s katerimi se naj-
bolj ujemate: devica, kozorog
Ustrezno znamenje Kitajske-
ga horoskopa: Kača
Element: zemlja
Vodilni planet: Jupiter
Kamen: zeleni smaragd
Kovina: baker
Barva: rožnata, zelena
Prednosti: samostojnost, im-
pulzivnost
Slabosti: vihravost, nepopus-
tljivost
Značilna lastnost: odvisnost

Naučili se boste spregledati
napake drugih, zato boste
osebno imeli veliko manj stre-
sov. Vse, kar vam ni uspelo v
prejšnjem letu, boste nado-
knadili. Besed ne znate vedno
izbirati, zato bodite pripravlje-
ni na zamere. Res je, da se no-
bena juha ne poje vrela, zato
ne sklepajte prehitro in poča-
kajte na odgovore. Klopčič ne-
gotovosti v poslovnem smislu
se vam bo začel odvijati aprila
in se bo za vas pozitivno raz-
pletel še do poletja. V ljubezni
se vam je zrušilo že kar nekaj
načrtov, malo po vaši krivdi
malo po drugi. Postavljeni bo-
ste pred dejstvo, hočete ali ne.
Seveda hočete, zato se pripra-
vite na korenite življenjske
spremembe. Vaš dober dan
bo sobota, srečne številke so 7,
9, 12, 14, 18, 23, 31. Spremlja
vas angelska karta Serafina:
Sem angel družin. Srečna
sprememba ali prirastek pri-
haja v vašo družino.

Dvojček
(21. 5. - 21. 6.)

Znamenja, s katerimi se naj-
bolj ujemate: tehtnica, vodnar
Ustrezno znamenje Kitajske-
ga horoskopa: Konj
Element: zrak
Vodilni planet: Merkur
Kamen: ahat
Kovina: živo srebro
Barva: rumena
Prednosti: človekoljubje, lju-
beznivost
Slabosti: neodgovornost, lah-
komiselnost
Značilna lastnost: odzivnost

V družbi boste kot vedno na-
smejani in dajali boste videz
brezskrbnosti, saj se vaše teža-
ve nikoli ne rišejo na obrazu.
Ste najboljši čarovnik v igri
življenja in nihče ne ve, katera
vloga je vaša. Težave se vam
pojavijo maja ali junija, ko se
ne boste mogli zadržati in ma-
ska z obraza lahko pade v tre-
nutku, ko bo to najmanj priča-
kovati. Na čustvenem podro-
čju vam bodo znani vsi odgo-
vori in odločitve bodo prepro-
ste. Neverjetno boste vsestran-
ski in svojim idejam boste vča-
sih še sami težko sledili. Odpr-
la se vam bodo vrata na podro-
čjih, kjer si nikdar niste upali
delati nobenih upov. Čeprav
se bojite tveganj, boste šli na
vse ali nič in seveda zmagali.
Vaš dober dan bo petek, sreč-
ne številke so 4, 6, 8, 13, 16, 18,
28. Spremlja vas angelska kar-
ta Celestina: Srečna selitev v
nov dom ali mesto zaposlitve
je v teku. Ta premik bo vpeljal
novo pozitivno energijo.

Rak 
(22. 6. - 22. 7.)

Znamenja, s katerimi se naj-
bolj ujemate: škorpijon, ribi,
lev
Ustrezno znamenje Kitajske-
ga horoskopa: Koza
Element: voda
Vodilni planet: Luna
Kamen: biser
Kovina: srebro
Barva: dimno siva, srebrno
modra
Prednosti: potrpežljivost
Slabosti: naivnost, strahopet-
nost, nepremišljenost
Značilna lastnost: zvestoba

Čustva ste navajeni skrivati v
sebi in vsi napori, ki jih vla-
gate v to, se vam bodo okoli
rojstnega dneva izneverili. V
vašem življenju se bo pojavi-
la oseba, ki vam bo odprla
nov svet in z njeno pomočjo
boste postali čustveno odprti.
Ste mojster taktike in zelo
radi spreminjate mnenje za
svojo korist, zato bodite po-
zorni, da vam kdo ne podre
cilja, ki si ga boste zastavili
na poslovnem področju. Naj
vam študij ne predstavlja te-
žave, ampak izziv. Veliko bo-
ste delali na osebni rasti in
se še bolj poglobili v duhov-
ne vede. Vaš dober dan bo
sreda, srečne številke so 1, 3,
5, 23, 24, 27, 29. Spremlja
vas angelska karta Ariela:
Nova jasnovidna in duhovna
izkustva spreminjajo vaš po-
gled na svet in nase. Dovoli-
te, da se odprejo vaši duhov-
ni darovi.

Lev 
(23. 7. - 23. 8.)

Znamenja, s katerimi se naj-
bolj ujemate: oven, škorpijon,
vodnar
Ustrezno znamenje Kitajske-
ga horoskopa: Opica
Element: ogenj
Vodilni planet: Sonce
Kamen: rdeči rubin
Kovina: zlato
Barva: vse sončne barve
Prednosti: radodarnost, pri-
srčnost
Slabosti: domišljavost, gospo-
dovalnost
Značilna lastnost: obilnost

Čustveno se boste odprli, saj
vam bodo prišli na pot ljudje,
ki vas bodo razumeli. Da se
omehčate in zaupate, potrebu-
jete kar nekaj časa. In čeprav
ste čustveno zadržani, so vaša
čustva, ko se odtajate, topla in
iskrena. Imeli boste veliko že-
ljo po spremembah in v to
smer boste vložili veliko. V po-
mladnih mesecih se vam odpi-
ra možnost selitve, na svoje ali
pa skupaj v nov dom in drugo
okolje. Ovire, ki se vam bodo
pojavile na poti, boste uspešno
odstranjevali in skušali vse
obrniti na šalo. Če ste doslej
odrivali misel o dodatnem izo-
braževanju, v jesenskem obdo-
bju zagotovo spet sedete za
šolsko klop. Vaš dober dan bo
četrtek, srečne številke so 3, 8,
9, 10, 11, 30, 32. Spremljala vas
bo angelska karta Aurora: Zdaj
letite visoko, kar lahko prestra-
ši druge. Toda ne spuščajte se,
kajti druge bo kmalu navdah-
nil vaš vzor.

Devica 
(24. 8. - 23. 9.)

Znamenja, s katerimi se naj-
bolj ujemate: bik, kozorog
Ustrezno znamenje Kitajske-
ga horoskopa: Petelin
Element: zemlja
Vodilni planet: Merkur
Kamen: rdeče rjavi sardoniks
Kovina: nikelj
Barva: zelena, temno rjava
Prednosti: redoljubnost, varč-
nost, temeljitost
Slabosti: suhoparnost, kritič-
nost
Značilna lastnost: natančnost

Trudili se boste, da nobena
priložnost ne bo šla mimo vas
in se kasneje naučili uživati v
vsakem trenutku. Poletje bo-
ste izkoristili, naj vam bo dalj-
še potovanje izziv. Še naprej
vam bosta največ pomenila
dom in družina. A ravno zara-
di te vrednote se vam lahko
pojavi dvom, kje ste vi ob
vsem tem, saj vam bo veliko-
krat zmanjkalo časa, ki bi ga
posvetili samo sebi. Čustveno
se boste ujeli v zadrego, ki je
niti najmanj ne pričakujete.
Ko se boste spraševali po od-
govoru, ga poiščite v svojem
srcu, saj ta najbolj ve, kaj si
res želite in metulji bodo ple-
sali veseli ples. Vaš dober dan
bo torek, srečne številke so, 4,
8, 10, 13, 15, 19, 27. Spremlja
vas angelska karta Izaija: Pra-
vi čas je, da se v vašem življe-
nju porodijo nove ideje in do-
godki. Pazim na vas in vas vo-
dim med temi sprememba-
mi.

Tehtnica 
(24. 9. - 23. 10.)

Znamenja, s katerimi se naj-
bolj ujemate: dvojček, vodnar
Ustrezno znamenje Kitajske-
ga horoskopa: Pes
Element: zrak
Vodilni planet: Venera
Kamen: safir
Kovina: baker
Barva: različni odtenki modre
Prednosti: predanost, simpa-
tičnost
Slabosti: nezvestoba, netoč-
nost
Značilna lastnost: očarljivost

Na svet okoli sebe boste začeli
drugače gledati in postavili si
boste novejša merila za svoje
cilje. Poslovno se boste odlo-
čali še o eni možnosti in odlo-
čitev pade spomladi, ko boste
z energijo na vrhuncu. Čeprav
tega ne boste pričakovali, bo-
ste precej odsotni in znali bo-
ste izkoristiti vsak trenutek.
Obetajo se vam kar daljša po-
tovanja, kot ste vajeni. V samo
ljubezen sicer več ne verjame-
te, a ujeli se boste v njene čare
in podlegli. In če še niste v res-
ni zvezi, vas ta v tem letu čaka,
saj ne bo ostali samo pri malo
daljši avanturi. Dobro se boste
ujeli z vodnarji, biki pa bodo
kvarili razpoloženje in odvis-
no bo od vaših trenutkov, ki
radi nihajo. Vaš dober dan bo
ponedeljek, srečne številke so
1, 2, 6, 9, 29, 34, 35. Spremlja
vas angelska karta Tereza: Od-
mor! Prezaposleni ste bili s
skrbjo za druge. Zdaj je čas,
da se ustavite in poskrbite
zase.

Škorpijon 
(24. 10 - 22. 11.)

Znamenja, s katerimi se naj-
bolj ujemate: rak, ribi
Ustrezno znamenje Kitajske-
ga horoskopa: Prašič
Element: voda
Vodilni planet: Pluton
Kamen: mavrični opal
Kovina: železo
Barva: temno rdeča
Prednosti: požrtvovalnost, pri-
jateljstvo
Slabosti: trmoglavost, mašče-
valnost
Značilna lastnost: idealizem

V mesecu maju bodite previd-
ni, da se ne zapletete v tuje
spore, saj se zna zgoditi, da
boste krivi za nekaj, kar se vas
sploh ne tiče. Imate dober še-
sti čut, a ga premalo izkoristi-
te sebi v prid. Večkrat zapore-
doma boste čez celo leto pre-
senečali tako sebe kot svoje
bližnje. Stvari, ki so vas doslej
spravljale v slabo voljo, se vam
bodo zdele smešne in zanimi-
ve. In v tem letu se boste več-
krat od srca nasmejali. Dobra
volja dela čudeže in vi jih po-
trebujete, da si vrnete upanje
v splošno dobro. Šibke točke,
ki so vas doslej omejevale,
vam prinesejo spoznanje, da
so to v resnici zgolj vaše dobre
lastnosti, ki jih niste znali pra-
vilno izkoristiti. Vaš dober
dan bo sobota, srečne številke
so 3, 4, 7, 8, 12, 22, 30. Sprem-
lja vas angelska karta Kristal:
Verjemite in zaupajte, kajti na
obzorju je nekaj novega in do-
brega, čeprav tega še ne vidite.

Strelec 
(23. 11. - 21. 12.)

Znamenja, s katerimi se naj-
bolj ujemate: lev, oven
Ustrezno znamenje Kitajske-
ga horoskopa: Podgana
Element: ogenj
Vodilni planet: Jupiter
Kamen: topaz
Kovina: aluminij
Barva: vijolična, modra
Prednosti: razsodnost, vodi-
teljstvo, navdušenost
Slabosti: hladnost, zavrtost,
nezaupljivost
Značilna lastnost: optimizem

Razočarali vas bodo tisti, od
katerih ste največ pričakovali.
Včasih se nam mora zgoditi
kakšna slaba stvar, da lahko
doživimo in prepoznamo do-
bro. Veliko vam bo pomenilo
čustveno ravnovesje, zato bo-
ste čez celo leto pazljivi, da ne
boste samo sprejemali, am-
pak tudi dajali. Poslovno se
vam odpirajo nove poti in zna-
li se boste pravilno aktivirati.
Z dobrim načrtom vam uspe
vse. Znani ste po tem, da ved-
no vsem pomagate in znate
rešiti še tako nemogočo situa-
cijo, naučite se sprejeti, da
tudi vam kdo stoji ob strani.
Zdravstvene tegobe boste zna-
li pregnati in na splošno se
vam vse stabilizira, kjer ste do-
slej imeli težave. Vaš dober
dan bo torek, srečne številke
so 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Sprem-
lja vas angelska karta Azur:
Do želenega izida bo prišlo v
kratkem. Bodite potrpežljivi
in ne poskušajte izsiliti dogod-
kov.

Kozorog 
(22. 12 - 20. 1.)

Znamenja, s katerimi se
najbolj ujemate: oven, bik, de-
vica
Ustrezno znamenje Kitajske-
ga horoskopa: Bivol
Element: zemlja
Vodilni planet: Saturn
Kamen: ametist
Kovina: svinec
Barva: črna in bela
Prednosti: prizadevnost, vest-
nost
Slabosti: ljubosumnost, hlad-
nost
Značilna lastnost: neomajnost

V poslovnem svetu boste zače-
li veliko novih poti in boste
povsod uspešni. Uspehi so
bodo vrstili in sproti se bodo
kazali novi načrti, vaša želja
po zmagi bo silovita in utruje-
nosti ne bo. Trmoglavost bo-
ste izkoristili sebi v prid. Če-
prav ste nad ljubeznijo že čis-
to obupali, vas bo kmalu v za-
četku leta zadela amorjeva
puščica in presrečni boste šte-
li zvezde pri belem dnevu in
metuljčki v trebuhu bodo na-
redili svoje. Veliko prostega
časa boste preživeli na pro-
stem, oziroma v naravi. Vse
zdravstvene težave bodo šle
mimo vas. Dobra družba vam
bodo device in biki, ljudje, ro-
jeni v znamenju ribi in leva,
pa vas znajo razočarati. Vaš
dober dan bo sreda, srečne
številke so 5, 6, 9, 11, 30, 31,
36. Spremlja vas angelska kar-
ta Rochelle: Ker spoštujete in
sledite navodilom srca, se vam
približuje blaginja.

Vodnar 
(21. 1. - 19. 2.)

Znamenja, s katerimi se naj-
bolj ujemate: tehtnica
Ustrezno znamenje Kitajske-
ga horoskopa: Tiger
Element: zrak
Vodilni planet: Uran
Kamen: akvamarin
Kovina: aluminij
Barva: turkizna
Prednosti: prizadevnost, ne-
odvisnost
Slabosti: površnost, nestano-
vitnost
Značilna lastnost: prijateljstvo

V tem letu so vse skrbi zaradi
denarja odveč. Za izpolnitev
vseh obveznosti vam bo dan
velikokrat prekratek in skrajni
čas je že, da se naučite spreje-
mati pomoč ljudi, ki vam ho-
čejo pomagati. Tudi dodatno
izobraževanje ne bo šlo mimo
vas. Dobili boste nov pogled
na svoje ljubezensko življenje.
Stvari, ki se vam niso zdele po-
membne, bodo zasedle prvo
mesto. Pustili boste prosto
pot, se ne obremenjevali zara-
di malenkosti in boste večkrat
čez leto prijetno presenečeni.
S tem ko se boste osvobodili
starih spon, zavrgli negativne
miselne vzorce, boste sami
sebi začeli ustvarjati čudovito
prihodnost. Spremembe bodo
dobro vplivale na vse, kar vas
obdaja. Vaš dober dan bo četr-
tek, srečne številke so 3, 6, 10,
13, 17, 20, 22. Spremlja vas an-
gelska karta Zana: Zaščiteni
ste pred vsem slabim. Najhuj-
še je zdaj za vami. Sprostite se
in se počutite varni.

Ribi 
(20. 2 - 20. 3.)

Znamenja, s katerimi se naj-
bolj ujemate : rak
Ustrezno znamenje Kitajske-
ga horoskopa: Mačka
Element: voda
Vodilni planet: Neptun
Kamen: brezbarvni mesečev
kamen
Kovina: platina
Barva: morsko zelena
Prednosti: fantazija, sočutnost
Slabosti: neodločnost, popus-
tljivost
Značilna lastnost: sočutje

Ker ne prenesete, da se drugi
odločajo namesto vas, boste
že takoj na pomlad premišlje-
vali o spremembi delovnega
mesta. Poslovne priložnosti
ne bodo šle mimo vas, kar se
vam bo poznalo tudi v denar-
nici in lahko si boste umislili
večji nakup in ga tudi izpelja-
li. Spoznanja, ki jih boste
sprejeli na osebnem področju,
vam bodo dala veliko misliti
in pot je vedno samo naprej. V
včerajšnjem dnevu ne boste
več iskali odgovorov, pomem-
ben vam bo samo danes in ju-
tri. Nekateri prijatelji vas bodo
razočarali in drugi presenetili.
Nikoli ne greste v nobeno zve-
zo nepremišljeno, a tokrat za
dvome ne bo časa. Govorilo
bo samo srce, kar je tudi edino
prav. Vaš dober dan bo torek,
srečne številke so 1, 6, 7, 10,
15, 17, 21. Spremlja vas angel-
ska karta Astara: Zaslužite si
najboljše! S svojimi sanjami
in željami sezite po zvezdah
in ne sklepajte kompromisov.

Leto 2010 je v znamenju Tigra, oziroma Hu. Je simbol moči, strasti in tveganja. In tako leto je tudi pred nami, eksplozivno ter silovito na vseh področjih. Naši širokopotezni načrti bodo veliki in drzni. Kot
bodo dobre skrajnosti, bodo tudi slabe. Razna prijateljstva ali poslovna sodelovanja se bodo hitro sklepala in prav tako hitro razdirala. Ker je med drugimi vrlinami Tigra tudi previdnost, se bomo še ob pravem
času znali ustaviti, da bo več dobljenega kot izgubljenega. Ure, ki jim vlada Tiger, so od 3. do 5., njegov letni čas je zima vse do februarja. Njegov stalni element je les in ustrezno zahodno znamenje Vodnar.



Cerklje

Koledniki voščili srečo
v Cerkljah

Na štefanovo so v središču
Cerkelj pripravili prvo kole-
dovanje. Cerklje so obiskali
božično-novoletni koledniki
Kranjski furmani, ki deluje-
jo pri akademski folklorni
skupini Ozara s Primskove-
ga v Kranju. Furmani že
osemnajsto leto v božič-
nem in novoletnem času
hodijo od vrat do vrat z nad
tristo let starim obrednim
koledovanjem, je povedal
Brane Šmid. Z njimi kole-
duje tudi kranjski nočni ču-
vaj iz srede 19. stoletja, ko-
ledniške pesmi pa spremlja
izvirni hudičev boben. Na
koledovanju so zaplesali
člani folklorne skupine druš-
tva upokojencev Strmol iz
Cerkelj. Vsi so poskusili ku-
hane domače klobase me-
sarije Kmečki hram in do-
mači kruh, folkloristi pa so
tudi obiskovalcem postregli
s čajem in kuhanim vinom
ter dobrotami iz kmečke
peči. Za slovo so zapeli sta-
ro slovensko božično pe-
sem Oh zakaj ne spiš. J. K.
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Kovor

Ročno izdelane jaslice v Kovorju

Jure Smolej iz Kovorja je letos tradicionalno postavil na ogled
ročno izdelane jaslice, pobudo za njihovo izdelovanje pa je
prevzel po očetu. Prve je postavil pred petimi leti. "Skoraj ce-
lotne jaslice sem naredil sam, nekaj pa je še očetovega. Vse
so narejene iz mavca in ročno pobarvane," je povedal Smolej
in ponosno pokazal nekaj motoriziranih figuric. Jaslice, za po-
stavitev je potreboval dva dni, so dolge 240 in široke 160 cen-
timetrov, vsebujejo sedemdeset figuric in sto ovčic. Do sedaj
si jih je ogledalo veliko sorodnikov, sosedov in krajanov, na
ogled pa bodo vse do svečnice. B. Be.

Žirovnica

Na žegnanju prek sedemdeset konj

Konjeniški klub Stol (KK) je tudi letos na štefanovo priredil
tradicionalno žegnanje konj. Župnik Ciril Brglez je pred farno
cerkvijo na Breznici tokrat blagoslovil več kot sedemdeset
konj in sol. Nato so na parceli KK Stol potekale viteške igre in
družabno srečanje. "Udeleženci so se v klubski brunarici gre-
li s kuhanim vinom in čajem, okrepčali pa so se s klobaso.
Starejši so se spominjali 'furanja' s pobočij Stola in drugih
preživetih dogodivščin, mlajši pa so modrovali, kaj vse bo še
treba postoriti na konjeniškem prostoru in pri konjih," je po-
vedal Polde Zupan iz KK Stol. Prireditve se je udeležil tudi žu-
pan Leopold Pogačar. A. H.

Planina pod Golico

Jaslice v naravni velikosti

Rezbar Cena Razingar je pred svojo hišo na Planini pod Goli-
co tudi letos, že deseto leto zapored, postavil jaslice v narav-
ni velikosti. Prvič je sveto družino postavil na prehodu v novo
tisočletje, potem pa je jaslicam vsako leto dodal novo meter
in pol veliko figuro iz lipovega lesa. Letos je v jaslicah že 12
človeških figur in 22 figur živali. Raztezajo se že na sedemde-
setih kvadratnih metrih, pokrite pa so s streho, na kateri je
maketa Betlehema. Kot je dejal mojster Razingar, želi z narav-
nimi materiali ponazoriti čas, ko se je pred dva tisoč leti Jezus.
Jaslice so vsako leto na ogled od božiča do svečnice. M. A.

Jure Smolej je skoraj celotne jaslice izdelal sam. / Foto: G. K.

Najlepši je pogled na jaslice zvečer, ko so osvetljene s
čarobnimi lučkami. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Šenčur - Pri Kampižu na Pi-
panovi cesti 19 v Šenčurju si
lahko letos prvič ogledate jas-
lice na prostem, velike pri-
bližno osem kvadratnih me-
trov. Postavil jih je gospodar
Florjan Zarnik (na sliki), ki
pravi, da ima veselje do roč-
nega dela in jaslic že od otro-
ških let. "Doslej sem jaslice
postavljal v hiši, letos pa sem
jih povečal in zato prestavil
na dvorišče," je pojasnil.

Kot navdušen planinec
Florjan pri postavitvi jaslic
vedno izbere gorske motive
in tudi letos je nadaljeval
svojo tradicijo. Poleg tega je
letos v njih prvič upodobil

Veliko planino (cerkev in
pastirske koče), kot del jaslic
je prvič postavil kmetijo,
tudi tokrat pa jih poživlja
hudournik. "Vse hišice izde-
lam iz skodle. Delal sem jih

med letom, vsakič ko ni bilo
nič pametnega na televiziji,
sem šel raje pripravljati vse
potrebno za postavitev jas-
lic. Mah ter kamne in skale
sva z ženo prinesla z Jezer-

skega," nam je zaupal. Flor-
jan v jaslice postavlja figure
kiparstva Konjedic iz Stra-
žišča pri Kranju, največje pa
merijo od osemnajst do
dvajset centimetrov. Za po-
stavitev jaslic je potreboval
približno petdeset ur, med-
tem ko porabljenega časa za
izdelavo vseh lesenih hišic
in drugo pripravo Florjan
sploh ne meri. 

Jaslice na dvorišču Kam-
piževih so seveda vse do
svečnice na ogled tudi dru-
gim, med drugim so svoj
obisk že napovedali otroci iz
šenčurskega vrtca. "Najbolje
si jih je ogledati zvečer, ko
so zaradi osvetlitve še lep-
še," vabi Florjan. 

Jaslice na Kampiževem dvorišču
Šenčurjan Florjan Zarnik je letos prvič postavil jaslice na prostem. V njih je upodobil tudi njemu zelo
ljubo Veliko planino.

Danica Zavrl žlebir

Srednja Bela - Pri Vinku Pfaj-
farju na Beli si ljudje v decem-
brskih dneh spet podajajo
kljuko. Ogledovat si prihajajo
njegove jaslice, ki jih vsako
leto decembra postavi v vrh-
njem nadstropju domače
hiše. To počne že pet let, ov-
čke izdeluje sam, figurice pa
vsako leto dokupuje in izpo-
polnjuje jaslice. Poleg klasič-
nih jaslic ima tudi mnogo za-
nimivih maket, od kmečkih
hišic do vodnjakov, dodal jim

je tudi pravljični kotiček, letos
pa malce hudomušno tudi
kmetijo slavnih. Jaslice po-
stavlja kak mesec, že prej pa
vse leto o njih razmišlja in raz-
vija nove zamisli. Pravi, da je v
jaslicah vse leto, vrhunec doži-
vetja pa so zanj in za ženo
Francko obiskovalci od blizu
in daleč. Postrežeta jim s peci-
vom in "limonco" ter z ljudmi
delita praznično zadovoljstvo.
Letos se je zvrstilo že veliko
obiskovalcev, pričakujeta pa
jih tudi te in prve januarske
dni, ko se prazniki iztečejo. 

Mnogi prihajajo gledat Vinkove jaslice

Maja Bertoncelj

Valburga - Med tistimi, ki
sami izdelujejo jaslice, je
tudi Andrej Čarman iz Val-
burge. "Jaslice zdaj izdelu-
jem iz gline, v prihodnjem
letu jih bom poskusil tudi iz
voska. Leta 1953 sem se začel
učiti za pečarja in pri
splošnem pečarstvu smo v
delavnici vlivali tudi modele
za ovčke in druge figurice za
jaslice. Odkar sem v pokoju,
temu posvečam več časa," je
povedal 70-letni Andrej Čar-
man. Kot pravi, jaslice
izdeluje za prijatelje, pa tudi
za razstave. Pred kratkim jo
je imel v Grobljah, sedaj pa
so njegove jaslice razstav-
ljene na Sveti Gori na med-
narodni razstavi jaslic. V do-
mači občini Medvode jih še
ni razstavil, razmišlja pa o
tem. "Za en komplet običaj-
nih jaslic potrebujem naj-
manj petdeset ur dela, a to

mi je v veselje. Lahko rečem,
da imam štiri konjičke: izde-
lovanje jaslic, motorji staro-
dobniki, ki jih imam doma v
garaži kar nekaj, fotografija
in pritrkavanje," je še dejal
Čarman, ki je že vrsto let
naročnik Gorenjskega glasa:
"Gorenjski glas je kupovala

že moja stara mama, takrat
še od Franca Hočevarja iz
Dornic, ki je po vaseh proda-
jal časopise. Kasneje smo ga
naročili in naročniki smo že
od leta 1953. Ko ga dobim,
najprej pogledam Kažipote,
kaj se bo dogajalo, zelo rad
pa preberem tudi šport." 

Ljubitelj starodobnikov 
izdeluje tudi jaslice

Andrej Čarman ob domačih jaslicah. Figurice že vsa leta
izdeluje sam.
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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.

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

Planinski izlet v Dražgoše
Jesenice - Planinsko društvo Jesenice organizira v nedeljo,
10. januarja, planinski izlet v Dražgoše. Odhod kombija bo
ob 6. uri z zgornje postaje na Hrušici s postanki do Lesc.

Po stezah partizanske Jelovice
Kranj - Odsek za pohodništvo in vodništvo pri Planinskem
društvu Kranj vabi na 53. spominsko prireditev Po stezah
partizanske Jelovice, posvečeno 68. obletnici Dražgoške
bitke, ki bo v nedeljo, 10. januarja, ob 12. uri pri spomeniku
v Dražgošah. Zbor bo v nedeljo, 10. januarja, ob 8. uri pred
hotelom Creina. Z avtobusom se boste odpeljali na Čepulje,
od koder boste odšli peš preko Mohorja v Dražgoše. Hoje je
približno štiri ure. Prijave zbira Planinsko društvo Kranj do
petka, 8. januarja, do 15. ure. Druga varianta je, da v nedeljo,
10. januarja, ob 9. uri odpelje avtobus izpred hotela Creina
do Podblice. Od tu boste odšli v Dražgoše. Hoje je približno
dve uri. Osrednja slovesnost pri spomeniku Dražgoški bitki
v Dražgošah bo v nedeljo, 10. januarja, ob 12. uri. Povratek
z avtobusom ob 15. uri iz Podblice nazaj v Kranj. 

IZLETI

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 RADOVLJICA,
TEL.: 04 53 15 249, FAX: 04 53 04 230

ŽIVE JASLICE V RAZKRIŽJU: 2. 1. 2010; TRST: 8. 1. 2010. PUSTOVANJE:
11. 2. 2010 - 14. 2. 2010. VESELE  NOVOLETNE PRAZNIKE TER OBILO
SREČE IN ZDRAVJA V LETU 2010!

Izvedba celovitih geodetskih storitev
po ugodnih cenah:
■ geodetski načrti
■ ureditev meje (dela meje)
■ izravnava meje
■ parcelacije (delitev, združitev)
■ označitev meje v naravi
■ evidentiranje zemljišča pod stavbo
■ sprememba bonitete zemljišča
■ vpis stavbe in dela stavbe v kata-
ster stavb

■ zakoličbe objektov, komunalnih
vodov, cest

■ komasacije stavbnih zemljišč
Pokličite nas na telefon 
031/695-484ali se oglasite na sede-
žu podjetja!

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Šorlijevo naselje, dvosobno v

III. nadstr. izmere 64,82 m2, l. izgr.
1968, kopalnica v celoti obnovljena,
ostalo potrebno obnove, cena
106.000,00 EUR.
Kranj, Planina II, garsonjera v II.
nadstr. izmere 21,90 m2, l. izgr.
1976, balkona ni, dvigalo, vpisana v
ZK, cena 42.000,00 EUR.
Kranj, Zlato polje, trisobno v I. nad-
str. v izmeri 79 m2, l. izgr. 1953. pren-
ovljeno l. 2004 - okna, kopalnica, tla-
ki, CK na plin, dve kleti, vselitev po
dogovoru, cena 107.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi
izmere 48,00 m2, v hiši so samo štiri
stanovanja, l. izgr. 1960, stanovanje
izdelano l. 1991, CK, cena 79.500,00
EUR.
STANOVANJE ODDAMO V NAJEM
Kranj, Drulovka, manjša visoko
pritlična hiša tlorisa 30 m2 na parceli
velikosti 500 m2, l. izgr. 1951, v celoti
prenovljena in opremljena l. 2009, v

pritličju - kuhinja, jedilnica z dnevno
sobo, WC, v nadstr. - spalnica,
pomožni prostor in kopalnica, CK,
največ za dve osebi vseljivo takoj,
cena 630,00 EUR/mesečno + stroški
+ 2x varščina.
Kranj, Planina I, enosobno v I. nad-
str. v izmeri 41,40 m2, l. izgr. 1974,
CK, balkon, dvigalo, cena 320,00
EUR + stroški + x varščina, vseljivo
takoj.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, staro mestno jedro, enonad-
stropna s 120 m2 stanovanjske
površine na parceli velikosti 262 m2,
l. izgr. 1935, prenovljena l. 2002 -
okna, vse instalacije, kopalnica, CK
na olje, dvorišče, kjer je možno parki-
ranje za dva avtomobila, terasa s 115
m2 vrta, cena 208.000,00 EUR. 
Trstenik, na izredno lepi sončni
lokaciji, medetažna s 300 m2
uporabne stanov. površine na parceli
velikosti 1144 m2, l. izgr. 1999, cena
439.000,00 EUR, v kateri je vključe-
na tudi vsa oprema izdelana po meri. 
Gorenjska, Cegelnica pri Naklem, vi-
sokopritlična, tlorisa 8,5 x 8 m2 na
parceli velikosti 539 m2, l. izgr. 1939,
delno obnovljena l. 1994 - okna, stre-
ha, kopalnica, WC, garaža, vsi
priključki, CK na olje, ZK urejena,
cena 140.000,00 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO
Tržič, v centru mesta na glavni ulici,
pritličje v izmeri 30 m2, l. izgr. 1900,
že delno prenovljen, primeren za
neživilsko trgovino, cena 47.000,00
EUR.
VIKEND - PRODAMO
Trstenik - Orle, zidan, visokopritlični,
tlorisa 46 m2 na parceli velikosti 478
m2, lepa sončna lokacija, garaža,
dostop tlakovan, ob vikendu tudi
manjša brunarica, l. izgr. 1997, cena
240.000,00 EUR.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklemu, v industrijski
coni v izmeri 5957 m2 za proizvod-
njo, skladišča, parkirišče, cena 144
EUR/m2 in še pribl. 18 EUR/m2 za
komunalni prispevek.

Super ideja za darilo!

Ličen darilni bon lahko prevzamete na 
Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju (nasproti
glavne avtobusne postaje), ga naročite po telefonu ali e-pošti.

Naročnino lahko podarite v vrednosti, ki jo sami 
določite. Če se boste odločili za celoletno 
naročnino, vam bomo priznali še kup ugodnosti. 
Za več informacij nas, prosimo, pokličite, nam 
pišite ali se pri nas oglasite osebno! 

Podarite nekaj lepega. Podarite naročnino na 
Gorenjski glas, ki za vas izhaja vsak torek in petek.
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Na Komno
Kranj - Planinci kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 14.
januarja, na Komno. Hoje bo 5 do 6 ur. Prijave z vplačili
sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 11. januarja.

Na Šmarjetno goro
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 7.
januarja, na pohod na Šmarjetno goro. Prijave sprejemajo v
pisarni društva do srede, 6. januarja.

Spominski pohod na Osankarico
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira 9. janu-
arja udeležbo na Spominskem pohodu Pohorskega
bataljona na Osankarici. Izhodišče je na Pesku, zaključek
pohoda bo s plesom in srečelovom. Prijave po tel.: 031/345
209 ali 531 55 44 v sredo in četrtek od 18. do 19. ure.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega pisma vabi v soboto, 2.
januarja, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na prouče-
vanje Svetega pisma z okvirno temo Tri dimenzije greha.
Razgovor bo povezoval Sandi Flander.

Koncerta zbora De profundis
Preska, Predoslje - Koncerta Sacrae - vokalne glasbe sred-
njega veka ter 20. in 21. stoletja v izvedbi Komornega zbora
De profundis Kranj bosta v soboto, 2. januarja, ob 18.45 v
župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika v Preski in v nedeljo, 3.
januarja, ob 19. uri v župnijski cerkvi sv. Siksta v Predosljah
pri Kranju.

KONCERTI

PREDAVANJA

Moj božični
večer ali kako
smo bežali na
poti iz cerkve

Najprej moram priznati, da
nisem zagrizena vernica, toda
božični prazniki so nekaj poseb-
nega in zato sem se odločila, da
božični večer preživim v vzdušju,
ki ga ti prazniki prinašajo. Za-

sledila sem obvestilo, da bo božič-
na maša s priznanimi umetniki
v cerkvi sv. Marka v Vrbi na Go-
renjskem. Brez oklevanja sem se
odločila, da se udeležim obreda v
tej zgodovinski cerkvici, kamor je
hodil tudi naš France Prešeren in
ji posvetil lepo pesmico, ki smo se
jo učili v osnovni šoli in jo je šo-
larček moral znati na pamet.

O, Vrba! Srečna, draga vas
domača, ... bi bližnji sosed varo-
val svet' Marka.

Zgodovinska cerkvica, prvič
omenjena 1468, je bila praznič-
no okrašena, dišalo je po kadilu
in ob spremljavi božičnih pesmic
sem čakala na začetek obreda.
Kar jo primaha neki možakar
in vpije v božjem hramu in gro-
zi. Glej ga zlomka, sem si misli-
la, tale je pa zagotovo pijan. Ko
se je obred začel, sem že pozabi-
la na incident, ker so umetniki
tako lepo igrali, znani slovenski
dramski umetnik nam je reciti-
ral med drugimi pesmimi tudi
O, Vrba, župnik je imel prav
lepo mašo, lepe besede tudi o
miru na svetu in med ljudmi.
Ob vsej tej glasbi in lepih bese-
dah in željah sem se počutila
prav imenitno.

Toda sreča v srcu je trajala
samo do odhoda iz cerkvice.
Pred cerkvijo nas je namreč pri-
čakal človek, ki je že pred obre-
dom grozil v cerkvici. Pozneje

smo izvedeli, da je človek nepo-
sreden sosed cerkvice sv. Marka v
Vrbi. Ta sosed cerkvice sv. Mar-
ka je nas, obiskovalce božjega
hrama, začel nečloveško zmerja-
ti in obmetavati z vsem, kar mu
je prišlo v roke. Za las je zgrešil,
da mi plastični sod ni priletel v
glavo. Obiskovalci smo tekli, kar
so nas nesle noge, z željo, da se
ne bi naš božični večer končal
na urgenci.

O, dragi naš največji slovenski
pesnik, dobro, da ti nisi tega do-
živel, saj bi verjetno takoj spre-
menil svoj verz - bi bližnji sosed
varoval - svet Marka.

Hvala sv. Marko, da si me ob-
varoval, da sem zaradi jeznega
soseda odnesla celo kožo. Obred
v cerkvici pa mi bo kljub temu
ostal v najlepšem spominu.

Marija Jenko, 
Škofja Loka

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem
glasu v torek, 22. decembra 2009, je bil Kolosej De Luxe iz
Kranja. Nagrajenci so: 1. nagrada: kino kartica Joker s šestimi
vstopnicami - Albina Novak, Kranj; 2. nagrada: kino kartica Jo-
ker s štirimi vstopnicami - Leon Kalan, Radovljica; 3. nagrada:
kino kartica Joker z dvema vstopnicama - Eli Žakelj, Lj.-
Bežigrad. 4., 5. in 6. nagrado, ki jo podeljuje Gorenjski glas,
prejmejo: Marinka Kosec, Cerklje; Mira Rogelj, Kranj in Franc-
ka Lotrič Radovljica.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem
glasu v torek, 15. decembra 2009, je bilo podjetje CNM iz Kran-
ja. Nagrajenci so: 1. nagrada, 3 zgoščenke: Barbara Kelih, Je-
senice; 2. nagrada, 2 zgoščenki: Katarina Bertoncelj, Selca; 3.
nagrada, 1 zgoščenka: Jože Čufar, Jesenice. 4., 5. in 6. nagrado,
ki jo podeljuje Gorenjski glas, prejmejo: Mateja Jaklič,
Domžale; Igor Cuderman, Jesenice in Marko Likar, Šk. Loka.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem
glasu v petek, 30. oktobra 2009, je bil Salon pohištva Prevc iz
Žabnice. Nagrajenci so: 1. nagrada bon za nakup v vrednosti 40
EUR: Olga Nunar, Kranj; 2. nagrada bon za nakup v vrednosti
30 EUR: Alenka Trampuš, Jesenice; 3. nagrada bon za nakup v
vrednosti 20 EUR: Dušan Lavtar, Jesenice. 4., 5. in 6. nagrado,
ki jo podeljuje Gorenjski glas, prejmejo: Jerica Cerkovnik, Kranj;
Marko Poličar, Kamnik in Neli Kolar, Kranj.



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

ENOSOBNO stanovanje v hiši v Kamni
Gorici pri Radovljici, lahko za daljši
čas, ☎ 051/208-844 9007763

TRISOBNO, lepo opremljeno stanova-
njev Radovljici v vila blokih na odlični
lokaciji. Cena: cca. 500 eur/mesec.
Možen tudi najem dveh garažnih bok-
sov v istem objektu, ☎ 041/614-727

9007773

HIŠE
PRODAM

DVODRUŽINSKO hišo, vsaka etaža
70 m2, parcela 660 m2, okolica Kra-
nja, ☎ 051/626-072, po 19. uri

9007751

POSESTI
NAJAMEM

NJIVO ALI TRAVNIK v okolici Cerkelj,
Šenčurja, Most, Komende, Vodic, ☎
040/565-091

9007758

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih
vozil, gotovinsko plačilo, Avto Kranj, d.
o. o., Kranj, Savska 34, Kranj, ☎
04/20-11-413, 041/707-145,
031/231-358

9007247

VOLKSWAGEN Golf 1.9 TDI, letnik
2002, 5 vrat, srebrne barve, avt. kli-
ma, 135.000 km, ☎ 041/227-338

9007759

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

PLATIŠČA, GUME za različne avte,
več dimenzij, malo rabljeni akumulator-
ji, ☎ 041/722-625

9007469

STREŠNI nosilec za Laguno in Mega-
ne Grandtour ter nov, 480 l strešni kov-
ček Renault, ☎ 041/398-076

9007777

TEHNIKA
PRODAM

TELESKOP znamke Bušel, povečava
60 x 200, s stojalom, ☎ 040/282-
485

9007761

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

LATE, smrekove, okrogle, obdelane,
dolžine 3-5 m, primerna za kozolce,
možna dostava, ☎ 041/446-510

9007770

SUHE smrekove plohe deb. 5 in 8 cm,
kostanjeve deb. 5 cm, ☎ 04/51-85-
459

9007766

KURIVO
PRODAM

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

9007223

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

9007224

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

9007225

LESNE sekance za kurjavo, ☎
041/538-583

9007765

SUHA kostanjeva drva po 35 eur, ☎
04/51-85-459

9007767

GLASBILA
PRODAM

DIAT. HARMONIKO ”Resnik” B-S-AS
kot nova ali zamenjam za C-F-B, cena
2.000 eur, ☎ 031/811-931 9007760

HOBI
PRODAM

DVA GOBELINA, že izdelana, ugod-
no, ☎ 041/356-008 9007768

PODARIM

KOMPLET slovenskih znamk l. 1999 -
2009 v albumu Merina in 30 razglednic iz
prve sv. vojne, ☎04/53-18-664 9007772

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
PRODAM

MLADIČKE Jack Russell terier, čisto-
krvne, brez rodovnika, zelo lepe, cena
500 eur, ☎ 040/472-747 9007586

PODARIM

LJUBITELJU živali podarim papigo
skobčevko skupaj s kletko, ☎
031/411-128 9007775

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TRAKTOR Universale 643 DT z veliko
opreme, ugodno prodam, ☎ 041/
916-873 9007742

KUPIM

SEJALNICO, traktorsko za žito in eno-
vrstni traktorski izkopalnik krompirja,
☎ 04/51-82-643 9007769

TRAKTOR Ursus ali IMT 533 ali 539,
☎ 031/868-034 9007506

PRIDELKI
PRODAM

BELI in rdeči jedilni krompir ter krmni
krompir, okolica Kranja, ☎ 041/971-
508 9007745

BELO VINO sauvignon 0.80 eur, ☎
041/650-948 9007754

KVALITETEN cabernet sauvignon,
ugodno, možna dostava večjih količin,
☎ 031/206-724 9007312

SILAŽNE bale in seno v kockah, ☎
04/25-26-260 9007755

VINO - cviček, integrirana predelava, v
rinfuzi ali ustekleničen, z vso doku-
mentacijo, večja količina - dostava na
dom, ☎ 031/206-874 9007187

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA, starega 8 dni, ☎ 041/275-
447 9007776

ČB BIKCA, težkega 150 - 200 kg, ☎
04/25-60-226 9007774

KRAVO simentalko, 3. brejo, ☎
04/51-46-958 9007750

PRAŠIČE, kakovostne 150 kg, možna
dostava, ☎ 041/909-004 9007248

PRAŠIČE, težke do 140 kg, ☎
031/360-577 9007747

PUJSKE, težke 25-30 kg, možna do-
stava ali zakol, ☎ 040/953-468

9007752

ZAJKLJE za nadaljnjo rejo, stare 5
mesecev, ☎ 041/846-937 9007757

KUPIM

BIKCA simentalca ali mesne pasme,
starega do 14 dni, ☎ 051/352-885

9007764

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEM DEKLE za delo v strežbi, staro
do 40 let, izkušnje niso pogoj, delo po
dogovoru, Šipec Monika, s. p., Vele-
sovo 56 a, Cerklje, ☎ 040/330-060

9007617

VOZNIKA kamiona za mednarodni
transport zaposlim, C in E kategorija -
prevozi v EU. Zajc transport, d. o. o.,
Valburga 15, Smlednik, ☎ 041/622-
529 9007753

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo za-
stopnike za terensko prodajo artiklov
za varovanje zdravja. Oglejte si
www.sinkopa.si, Sinkopa, d. o. o., Ži-
rovnica 87, Žirovnica, ☎ 041/793-
367 9007353

IŠČEM

”EN GLASBENIK ORKESTER” igra-
nje narodne in zabavne glasbe za
ohceti, obletnice in zabave, ☎
031/595-163 9007634

STORITVE
NUDIM

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter,
s. p., Senično 7, Križe, ☎ 59-55-170,
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete,
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net

9007221

KNAUF izdelava mansard, sten, spuš-
čenih stropov ter slikopleskarska dela.
Igor Fabiani, s. p., Snakovška cesta
16, Križe, ☎ 041/691-273 9007578

IŠČEM

STAREJŠA zakonca iz Železnikov iš-
četa pomoč na domu, plačilo po dogo-
voru, ☎ 041/271-471 9007762

ZASEBNI STIKI
POSREDOVALNICA, spoznavanje za
ženske 19 EUR, za moške 50 EUR, za
mlajše dame zastonj, ☎ 031/836-
378 9007367

ŽENSKE vseh starosti, z vseh delov
države in zamejstva, iščejo zveste so-
potnike trajna razmerja, ☎ 031/836-
378 9007368

POSLOVNI STIKI

RAZNO
PRODAM

OSTROROBNI kotni profil 20 x 20 mm in
”U” profil 200 x 80 mm po polovični ceni,
ter cisterno iz pločevine za kurilno olje,
3000 l, ☎ 04/57-40-128 9007771

TRAKTOR Univerzal, 45 KM in suha
bukova drva, ☎ 041/358-082 9007756
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GOTOVINSKI KREDITI DO 
10 LET ZA VSE ZAPOSLENE,
TUDI ZA DOLOČEN ČAS, TER
UPOKOJENCE, do 50 % obr.,
obveznosti niso ovira. Tudi kre-
diti na osnovi vozila in leasingi.
Možnost odplačila na položni-
ce, pridemo tudi na dom. 
NUMERO UNO, Kukovec Robert
s.p., Mlinska 22, 2000 Maribor,
02/252-48-26, 041/750-560

P L A T I N U M

TA X I
080 25 20

www.paltinumprevozi.com

ZAHVALA

Za vedno je prenehalo biti srce mojega moža, očeta, starega 
ata in strica 

Stanislava Kovačiča
Mežnarjevega Staneta
1. 1. 1925 - 20. 12. 2009

Iskrena hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za
darovano cvetje, sveče in svete maše. Zahvala tudi dr. Za-
manovi, patronažni sestri, gospodu župniku Romanu Poljaku
za spodbudne besede in darovano sveto mašo. Zahvala pogreb-
nemu zavodu Akris, trobentaču, pevcem za prelepo zapete pes-
mi. Hvala vsem, ki ste ga v velikem številu pospremili na nje-
govi zadnji poti. Zahvala tudi vsem tistim neimenovanim, ki
sočustvujete z nami in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žena Minka in otroci z družinami

V 73. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, ata in stari ata

Franc Ravnihar
Iskreno se zahvaljujemo vsem dragim sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za besede tolažbe, izrečena sožalja,
darovane sveče in cvetje, ter vsem, ki so ga pospremili na njegovi
zadnji poti. Hvala njegovi osebni zdravnici Romani Pintar in 
osebju gastro-onkološke ambulante UKC Ljubljana. Zahvala tudi
župniku Romanu Poljaku za mašno daritev in pogrebni obred ter
vsem ostalim, ki so zaslužni za lepo opravljen pogrebni obred.

Žalujoči vsi njegovi
Virmaše, Škofja Loka, 24. decembra 2009

OSMRTNICA

V 92. letu nas je zapustila naša draga žena, mama, tašča, babica in prababica

Terezija Remškar

Od nje se bomo poslovili v soboto, 2. januarja 2010, ob 15. uri na pokopališču v Tržiču.

Vsi njeni

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 OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 66. letu starosti 
nenadoma zapustila naša draga

Slavi Markun 
roj. Trojar, iz Srednje vasi 23 pri Šenčurju 

Od nje se bomo poslovili v soboto, 2. januarja 2010, 
ob 15. uri na pokopališču v Šenčurju. 

Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni
vežici na tamkajšnjem pokopališču.

Žalujoči: mož Slavko, hči Andreja z Edom, sin Rok z
ženo Brigito in vnukoma Ajdo in Juretom ter mama Kati

Srednja vas pri Šenčurju, 29. decembra 2009

ZAHVALA

V 87. letu starosti nas je za vedno zapustil dragi mož, ata, stari ata in praded

Jože Dolenec
p. d. Tomažicev ata iz Delnic

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem 
za izrečena sožalja in podarjene sveče. Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga

pospremili na njegovi zadnji poti. Posebno zahvalo dolgujemo vsem, ki ste ga 
obiskovali v času njegove bolezni. Zahvala gre tudi njegovi zdravnici dr. Šubicevi 
in patronažnim sestram. Hvala gospodu župniku Jožetu Stržaju za lepo opravljen 

pogrebni obred s sveto mašo, pevcem za petje v cerkvi in na pokopališču, 
ter trobentaču za zaigrano Tišino. Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Hipnos, 

Lovski družini Poljane in organizaciji ZB Poljane. Vsem imenovanim in 
neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi
Delnice, Zgornja Luša, dne 22. decembra 2009

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

V spokojnem bivanju najdi svoj mir,
sij Božji naj ti bo sreče izvir.

ZAHVALA

S svojim smehom
vsakega osrečiti si znal,
a pred usodo
sam nemočen si ostal.



24 GORENJSKI GLAS
četrtek, 31. decembra 2009

info@g-glas.si

Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes bo pretežno oblačno. Padavine se bodo popoldne
okrepile. V petek bo oblačno z občasnimi padavinami. 
V soboto bo oblačno s padavinami. V nedeljo bo pretežno
jasno in hladneje.

Marko Mežnar:

"Letošnje praznike sem pre-
živel delavno. Za darila zara-
di recesije nisem zapravil
manj, saj sem že čez leto
nekaj prihranil. Silvestrovo
bomo s prijatelji praznovali
na prostem." 

Monika Kern

Društvo MEPI (Medna-
rodno priznanje za mlade)
deluje v javnem interesu na
področju vzgoje in izobraže-
vanja pod okriljem Internati-
onal Award Association s se-
dežem v Londonu. MEPI je
eden izmed šestih največjih
svetovnih programov za mla-
de od 14. do 25. leta, ki se na
področjih prostovoljstva, veš-
čin, rekreativnih športov in
odprav urijo in izpopolnjuje-
jo razvoj doživljajskega sveta,
odgovornosti do drugih in do
sebe ter se preko preizkušenj
in odrekanj razvijajo v moč-
ne, samozavestne in odgo-
vorne državljane. In prav ena
zadnjih odprav na zahodno-
afriški otok Mauritius je po-
vod delavnice afriškega bob-
nanja, ki je potekala dva dni
pred božičem v prostorih
Varstveno-delovnega centra
v Kranju. Društvo MEPI je s
projektom Vesele urice, či-
gar namen je priprava in
organizacija družabnih do-
godkov v različnih zdravstve-
nih in negovalnih ustanovah
po Sloveniji (bolnišnice za
otroke in odrasle, domovi

starejših občanov, zavodi,
centri za rehabilitacijo ...), za-
čelo leta 2007 pod pokrovi-
teljstvom farmacevtskega
podjetja GlaxoSmithKline.
Varstveno-delovni center
Kranj deluje pod vodstvom
direktorice Mirjane Česen,
ki je povedala, da so sodelo-
vanj vedno veseli, saj je tudi
osnovni cilj centra integraci-
ja oseb z motnjami v tele-
snem in duševnem razvoju z

drugimi ter možnost vklju-
čitve v delo. Še vedno obsta-
jajo predsodki, v resnici pa je
le treba doseči spoznanje, da
smo si vsi podobni in da je
drugačnost del vsakdana.
Vsak, tudi gibalno oviran,
lahko sodeluje pri izdelavi iz-
delkov - varovanci so v sa-
mem vrhu prodaje svojih,
večinoma glinenih in lesnih
izdelkov, pa tudi voščilnic in
poslikav na steklo. Zavzema-

jo se za dvig kakovosti življe-
nja varovancev; so čustveni,
neposredni, topli in vljudni
ljudje, Jana Vogelnik, stro-
kovna delavka, pa je tudi po-
udarila, da jih je nekaj prav
umetniško nadarjenih. Izko-
ristila je še priložnost objave
njihovega centra v mediju in
nevsiljivo prosila za morebit-
ne donacije - center krvavo
potrebuje kombi za prevoz
varovancev.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Ana Rozman:

"Božični prazniki so bili le-
tos bolj skromni, preživela
sem jih v družinskem krogu
z otroki in vnuki. Novo leto
bomo pričakali doma ali 
pri sestri."

Večina na 
silvestrovo doma
Brigita Benedik

Letošnje božično-novoletno
praznovanje je točno na po-
lovici, danes nas čaka le še
skok v leto 2010. Praznične
utrinke in načrte za letošnje
silvestrovo so z nami delili
Tržičani.

Foto: Gorazd Kavčič

Matjaž Smolej:

"Letos bomo z družino 
silvestrovali doma. Prazniki
so bili mirni in veseli, pokva-
rilo jih ni niti slabo vreme.
Za darila nismo zapravili nič
manj denarja kot prejšnja
leta."

Janez Ažman:

"Letošnji prazniki niso bili
tako veseli kot prejšnja leta.
Božična darila so bila bolj
skromna, svojce smo obda-
rili s praktičnimi stvarmi.
Silvestrovali bomo doma,
tako kot večina."

Rezka Markun:

"Prazniki so bili kljub de-
ževnemu vremenu prijet-
ni, svojce smo obdarili s
skromnimi darili. Leto 2010
bomo pričakali doma, prve-
ga januarja pa se bomo z
družino odpravili v hribe."

Mepijeve vesele urice 
navdušile varovance 
Minulo sredo so dijaki Tehničnega šolskega centra Kranj pod mentorstvom Danice Volčanšek Černe
v sklopu svojega programa izvedli vesele urice na Varstveno-delovnem centru v Kranju. 
Varovanci so bili več kot navdušeni. 

Kranjska Gora

Rekorden dobitek v kranjskogorski Koroni

Tik pred koncem leta se je sreča še posebej na široko 
nasmehnila šestdesetletnemu Avstrijcu, ki je v ponedeljek
popoldne v Hitovi igralnici Korona v Kranjski Gori priigral
dobitek v višini 87.830 evrov. Kot so sporočili iz Korone, je
dobitek priigral po pol ure, ko se mu je na klasičnem kolut-
nem igralnem avtomatu prikazala najbolj zaželena kom-
binacija treh znakov. Gre za drugi najvišji dobitek v Koroni
letos, največjega, nekaj čez devetdeset tisoč evrov, si je 26.
oktobra priigral koroški Slovenec. Srečnež je povedal, da 
bo del denarja namenil nakupu daril, nekaj ga bo podaril 
v dobrodelne namene, v novem letu pa si bo privoščil še
daljše potovanje v tople kraje. M. A.

Lesce

Dušan Petrač bo predaval v Lescah

V torek, 5. januarja, bo v hotelu Krek v Lescah javno preda-
vanje dr. Dušana Petrača. Profesor Petrač sodi med vrhunske,
mednarodno priznane strokovnjake na področju vesoljske
tehnike. Kot fizik, specializiran za razmere, ki vladajo v veso-
lju, opravlja temeljne in uporabne raziskave predvsem za
potrebe civilne vesoljske agencije NASA. V Kropi rojeni
znanstvenik bo na predavanju govoril o razvoju vesoljskega
taksija in z njim povezanimi tragedijami, o tehnologijah, 
ki so zaradi razvoja vesoljskega taksija ali vesoljske tehno-
logije že splošno dostopne človeštvu, o prihodnosti in 
pričakovanjih v zvezi z mednarodno vesoljsko postajo ter 
o človekovem osvajanju Lune in Marsa. M. A.

Cerklje

V kulturnem hramu letos manj prireditev

V kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah je bilo 
lani 61 kulturnih dogodkov, letos do oktobra pa 27, so de-
cembra obvestili občinske svetnike v Cerkljah. V prvem letu
- kulturni hram so odprli septembra 2007 - je bilo v njem
petnajst prireditev. V letu 2007 so imeli z oddajo kulturne
dvorane skoraj štiri tisoč evrov prihodkov, lani malo manj
kot enajst tisoč evrov, letos pa do konca oktobra skoraj šest
tisoč evrov. V tem času so imeli v kulturni dvorani tudi 36
prireditev, za katere občina ni zaračunala stroškov uporabe;
večino omenjenih prireditev je pripravila osnovna šola,
nekaj pa tudi občina. Stroški v kulturnem hramu so
povezani predvsem s prireditvami, saj je edini fiksen strošek
zavarovanje, ki je letos stalo okoli 1500 evrov. Za čiščenje 
in redno vzdrževanje dvorane so letos do oktobra porabili
skoraj 4600 evrov. S. Š.
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Mepijevci so navdušili varovance VDC iz Kranja.
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NA SONČNI 
STRANI ALP

Tako je naslov prve zgoščenke
ansambla Saša Avsenika, ki jo je
vnuk Slavka Avsenika Sašo s svojimi
glasbeniki predstavil doma v Begun-
jah preteklo sredo. 

02

LJUDJE

KRIMINAL JE, A
LOGIKA REDKA

Sherlock Holmes, izjemni detektiv, ki
ga je v poznem 19. stoletju v seriji
zgodb in romanov ustvaril sir Arthur
Conan Doyle, prihaja na slovenska
platna v novi podobi. / Foto: arhiv 

distributerja

KULTURA

ZA SVOJE IN ZNANJE
DRUGIH

Z Loškim muzejem sodeluje kar deset
mediatorjev z univerze za tretje živ-
ljenjsko obdobje. 
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a zgoščenki, ki
je pred tem že
izšla v nemščini
za nemško go-
vorno območje,

je deset skladb, ki sta jih na-
pisala Slavko Avsenik in
brat Vilko, in štiri skladbe
iz zakladnice starejših Av-
senikovih viž. Ansambel, ki
predstavlja tretjo generacijo
Avsenikovih glasbenikov in
se razvija v vrhunsko glas-
beno skupino, bo v Begu-

njah znova nastopil v sobo-
to, 9. januarja. 

Na predpraznični predsta-
vitvi prve zgoščenke pa smo
opazili tudi veterana in legen-
di slovenskega novinarstva:
novinarja in humorista Tone-
ta Fornezzija Tofa in snemal-
ca Televizije Slovenija Tineta
Goloba. Prav nič nista lenari-
la. Tine je še vedno lahkotno
obračal svojo kamero, Tof pa
je še naprej povezan z Avseni-
ki. Tako kot za ansambel Slav-
ka Avsenika je tudi za ansam-
bel njegovega vnuka Saša na-
pisal nekaj besedil. 

NA SONČNI STRANI ALP
Tako je naslov prve zgoščenke Ansambla Saša Avsenika, ki jo je vnuk Slavka Avsenika Sašo s svojimi
glasbeniki predstavil doma v Begunjah preteklo sredo. 

Jože Košnjek

N

Bisergora na zgoščenki

Sredi decembra je
izšel album z na-
slovom Bisergora,
ki so ga pripravili
junaki istoimenske
televizijske serije
za otroke, ki jo ob-
časno še vedno
predvajajo na TV
Slovenija.  Album
Bisergora je obli-
kovala Brina Vogel-
nik, ilustracije je
narisala njena ma-

ma Eka Vogelnik in skupaj sta ustvarili presenečenje, zgi-
bano BibaMico, ki jo otroci najdejo (izrežejo, zgibajo in
prilepijo) na ovitku. Na albumu je poleg dvajsetih pes-
mic tudi video Diyore - plastelinski deček Detece. A. B.

Zvezde silvestrske noči

V kranjskem Planetu Tuš so spet snemali silvestrsko od-
dajo GTV - Gorenjske televizije, ki jo gledalci omenjene
televizije že zelo dobro poznajo. V programu GTV -
Gorenjske televizije zadnji dan v letu namenijo kar nekaj
časa posebni praznični oddaji, s katero se skupaj z gledal-
ci poslovijo od starega leta. Tudi letos ne bo drugače. V
Tušu so tako snemali že dvajseto oddajo Zvezde sil-
vestrske noči, kamor so povabili številne znane in us-
pešne slovenske glasbene ustvarjalce, pa tudi humorja ne
bo manjkalo. Program letošnje Noči je seveda namenjen
31. decembru, začeli pa bodo že malce po osmi zvečer. 

Slovenija ima talent: Gorenjska bo imela 
predizbore konec januarja

Na POP TV spomladi prihaja najbolj spektakularen šov
vseh časov - Slovenija ima talent! Ste pripravljeni na
vzpone, rojstvo novih zvezd in uresničevanje sanj? Pri-
javite se. Prijave bodo na POP TV začeli sprejemati čez
nekaj dni, pa vse do 29. januarja 2010. Slovenija ima ta-
lent je šov, ki bo posnet po licenčni oddaji Got talent. Šov
je, recimo, med zvezde izstrelil znano grdo račko s fan-
tastičnim glasom Susan Boyle. Nagrada za zmagovalca
bo denarna in naziv za najbolj talentiranega ustvarjalca.
Ve se že, da bodo predizbori potekali od 16. do 31. janu-
arja in na Gorenjskem se bo karavana ustavila v Kranju
23., na Jesenicah pa 27. januarja prihodnje leto. A. B.

Impresionisti se vračajo

V nedeljo, 3. januarja, se ob 18.30 na TV Piko v novi sezo-
ni vračajo TV Impresionisti. V tedenski humoristični in sa-
tirični razvedrilni oddaji bodo gledalci in gledalke spet de-
ležni obilice zabave in humorja. Tokrat bo poleg družbe-
no kritičnih skečev v 168 UR Novicah tudi pogovorni del
oddaje z naslovom Na kavici s TV Impresionisti, kjer
bomo spoznali, kaj vse povedo znani in manj znani, ko ni-
majo občutka, da so v televizijskem studiu, ampak misli-
jo, da so 'na kavici' s prijateljem. Režiser, scenarist in ig-
ralec Samir Bajrić obljublja, da bo s soigralcema Juretom
Gorjancem in Jernejem Škuljem skozi like slovenskega
kmeta, Čefurja in Hyppija iz svojih gostov privabil najbolj
sočne in zabavne odgovore. A. B.

PLANET TUŠ, KRANJ

Četrtek, 31. 12.
12.50, 16.10 AVATAR 
12.10, 16.00 AVATAR 3D
11.30, 13.30, 15.30, 17.30
JELENČEK NIKO (sinhronizirano)
11.20, 13.50, 16.20 LJUBEZEN,
LOČITEV IN NEKAJ VMES
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 PLANET
51 (sinhronizirano)

Petek, 1. 1
17.10, 21.05 AVATAR 
16.40, 20.00, 23.20 AVATAR 3D
21.00, 23.00 DOBRODOŠLI V DEŽELI
ZOMBIJEV
17.30 JELENČEK NIKO (sinhronizirano)
16.20, 18.50, 21.20, 23.50
LJUBEZEN, LOČITEV IN NEKAJ VMES
17.00, 19.00 PLANET 51 
(sinhronizirano)
19.30, 21.30, 23.30 STARA MAČKA

Sobota, 2. 1
12.50, 17.40, 21.05 AVATAR 
12.10, 16.40, 20.00, 23.20 AVATAR 3D
21.00, 23.00 DOBRODOŠLI V DEŽELI
ZOMBIJEV
11.30, 13.30, 15.30, 17.30
JELENČEK NIKO (sinhronizirano)
11.20, 13.50, 16.20, 18.50, 21.20,
23.50 LJUBEZEN, LOČITEV IN NEKAJ
VMES

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
PLANET 51 (sinhronizirano)
19.30, 21.30, 23.30 STARA MAČKA

Nedelja, 3. 1.
12.50, 17.40, 21.05 AVATAR 
12.10, 16.40, 20.00 AVATAR 3D
21.00 DOBRODOŠLI V DEŽELI 
ZOMBIJEV
11.30, 13.30, 15.30, 17.30
JELENČEK NIKO (sinhronizirano)
11.20, 13.50, 16.20, 18.50, 21.20
LJUBEZEN, LOČITEV IN NEKAJ VMES
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
PLANET 51 (sinhronizirano)
19.30, 21.30 STARA MAČKA

Ponedeljek, 4. 1.
17.40, 21.05 AVATAR
16.40, 20.00 AVATAR 3D
21.00 DOBRODOŠLI V DEŽELI 
ZOMBIJEV
15.30, 17.30 JELENČEK NIKO 
(sinhronizirano)
16.20, 18.50, 21.20 LJUBEZEN,
LOČITEV IN NEKAJ VMES
15.00, 17.00, 19.00 PLANET 51
(sinhronizirano)
19.30, 21.30 STARA MAČKA

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

KINO SPORED
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Ansambel Saša Avsenika / Foto: JK

Stereotipi in Alenka Gotar / Foto: Matic Zorman
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red dnevi so v pros-
torih Loškega muze-
ja na gradu pripravi-
li tradicionalno

prednovoletno srečanje s
tako imenovanimi mediator-
ji, neke vrste muzejskimi so-
delavci, ki v zadnjem času s
svojo prisotnostjo bogatijo
svoje poznavanje zgodovine,
hkrati pa muzealcem tudi
pomagajo pri predstavljanju
zbirk obiskovalcem muzeja.
Gre za obsežen projekt, ki
poteka v okviru dejavnosti
univerze za tretje življenjsko
obdobje. V Škofji Loki se je v
zadnjem letu izoblikovala ve-
lika skupina mediatorjev, saj
v njej sodeluje kar deset upo-
kojencev. "V našem muzeju
smo med prvimi v Sloveniji
"ugriznili" v nov projekt uni-
verze za tretje življenjsko ob-
dobje in po dosedanjih izkuš-
njah lahko rečem, da nam ni
žal," je povedala direktorica
Loškega muzeja Jana Mla-
kar. Tako imenovani kultur-
ni mediatorji prihajajo iz vrst
upokojencev in z muzejem
sodelujejo v svojem prostem
času. "Najprej so nam mu-
zejski sodelavci predstavili in
nas izobrazili o muzejskih
zbirkah. Kot mediatorji pa
smo prvič sodelovali ob veliki
slikarski razstavi Loška kraji-
na v podobah zapisana," je
povedala Borjana Koželj,
vodja škofjeloške univerze za
tretje življenjsko obdobje, ki
deluje pri Društvu upokojen-
cev Škofja Loka. 

Mediatorji sicer ne morejo
pri vodenju nadomestiti ku-
stosa ali vodiča po zbirki,
lahko pa pomagajo in
usmerjajo posamezne obis-
kovalce pri lažjem spremlja-
nju razstave, posameznih
zbirk in podobno. Po bese-
dah Mlakarjeve so jim upo-
kojenci lahko v pomoč na
številnih področjih dela, ki
ga v muzeju ne manjka. "Po-
leg usmerjanja po zbirkah,
so lahko v času obratovanja
muzeja tudi čuvaji zbirk,
predvsem pa so naši najbolj-
ši informatorji. Od obisko-
valcev pridobivajo informa-
cije, tako pohvale kot kritike,
in nam jih posredujejo na-
prej," razlaga Mlakarjeva in
dodaja, da z njimi tudi sode-
lujejo v novem projektu "Iz-

gnanci na Gorenjskem".
Predvsem starejše gospe so
lahko iz prve roke povedale
nekaj starih škofjeloških
zgodb in so bile muzejski et-
nologinji v pomoč pri pripra-
vi materiala za omenjeni
projekt. Ena od mediatork je
tako povedala zanimivo
zgodbo o izgnancih.

"Naj k temu dodam, da se
starejši, poleg tega, da so lah-
ko v pomoč muzeju, veselijo
tudi lastnega izobraževanja.
Zadovoljstvo je dvojno, zna-
nje sprejemajo in ga hkrati
tudi posredujejo. Današnji
upokojenci nismo taki, da bi
samo čakali na konec, sposo-
bni smo še marsikaj naredi-
ti, s tem, da imamo za seboj
tudi veliko bogatih izkušenj.
Še si želimo sodelovati v

družbenem življenju in pri
tem tudi uživati," je poveda-
la Koželjeva, ki napoveduje
že nov projekt o "umetnosti
pripovedovanja".

V muzeju obstaja seznam,
na katerega se mediatorji
prijavijo, ko imajo čas, pred-
vsem se vključujejo v dežur-
stva ob sobotah in nedeljah.
Kot je dodala Mlakarjeva, so
svoje nove sodelavce povabi-
li tudi že na muzejske eks-
kurzije na Dunaj, pa tudi v
muzej v Novo mesto. Da so-
delovanje Loškega muzeja
in mediatorjev v okviru uni-
verze za tretje življenjsko ob-
dobje ni kar tako, pa dokazu-
je tudi prestižno priznanje
andragoškega centra Slove-
nije, ki so ga dobili že za de-
lovanje v letu 2008.
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KULTURA

ZA SVOJE IN ZNANJE DRUGIH
Z Loškim muzejem sodeluje kar deset mediatorjev z univerze za tretje življenjsko obdobje. 
Sodelovanje v obojestransko korist, za lastno izobraževanje in v pomoč ter usmerjanje obiskovalcev
po muzejskih zbirkah.

Igor Kavčič

P

Škofja Loka

Za zaključek božičnih glasbenih srečanj še
Grudnove Šmikle 

Decembrski cikel Božičnih glasbenih srečanj v Škofji
Loki se bo v nedeljo, 3. januarja, ob 19. uri v cerkvi svete-
ga Tomaža v Brodeh zaključil s koncertom vokalne za-
sedbe Grudnove Šmikle. Koncertni cikel, ki sta ga pripra-
vila Občina Škofja Loka in območna izpostava Javnega
sklada za kulturne dejavnosti Škofja Loka, je v preteklih
dneh že postregel s štirimi glasbenimi doživetji, Tokrat
pa bodo dekleta iz Železnikov pod vodstvom Marjete
Naglič predstavile kolednice ter z njimi opisovale božič-
no skrivnost in začetek novega leta. I. K.

Kamnik

Kolaž gorenjskih likovnikov

V začetku decembra so v Galeriji Veronika v Kamniku od-
prli pregledno razstavo del gorenjskih likovnikov v okviru
Koordinacije JSKD za Gorenjsko. Z izbranimi likovnimi
deli gorenjski ustvarjalci namreč sodelujejo tudi v izboru
za državno razstavo JSKD Republike Slovenije v prihod-
njem letu. S svojimi deli se predstavljajo: Handi Behrič,
Jan Bernot, Nada Dimic, Marjeta Likar, Pavla Oblak, Bar-
bara Rabič, Danica Smrdel, Asta Stante, Milica Tomšič,
Vojko Turšič, Kristina Kavčič, Lučka Kavčič, Tomi Albreht,
Anton Benedik, Pavla Peternelj, Nuša Slatner, Lojze Tarfi-
la, Predrag Szilvassy, Andrej Štular, Stane Balantič, Dika
Dolenc Majce, Mitja Kokol, Irena Redja, Mira Resnik, Du-
šan Sterle in Alenka Sušnik. Dela je tokrat izbrala umet-
nostna zgodovinarka Anamarija Stibilj Šajn, na ogled pa
bodo še do 10. januarja. I. K.

Kranj

Razstava jaslic v Desetnici

V preddverju galerije Desetinca na Cankarjevi 4 je še do
9. januarja na ogled razstava jaslic slovenskih ustvarjal-
cev. I. K.

Kamnik

Razstava o Franu Albrehtu

V prostorih Občine Kamnik je na ogled razstava Albreht -
prevajalec, ki je posvečena kamniškemu rojaku, kulturne-
mu delavcu, pesniku, uredniku in prevajalcu Franu Albreh-
tu, ki se je pred 120 leti, natančneje 17. novembra 1889, ro-
dil v Kamniku. Razstava je posvečena prevajalstvu, ki je si-
cer med področji njegovega dela poznano nekoliko manj,
kljub temu pa je Albreht temu posvetil veliko svojega časa.
Njegova dela so zajemala predvsem prevode pesmi, ro-
manov, pravljic ter prevode za gledališča. Po besedah
Ivanke Učakar, profesorice slovenskega jezika na OŠ Fra-
na Albrehta, so ob pripravi razstave upoštevali dvoje vodil:
Fran Albreht in njegove povezave v svet ter Fran Albreht -
Franta, kot so ga imenovali prijatelji in Kamničani. Razsta-
va je na ogled še v prvih dneh januarja 2010. J. P. 

Kranj

V Kranjski hiši še ilustracije

V galeriji kranjske hiše je še do konca tedna na ogled pro-
dajna razstava originalnih otroških ilustracij priznanih slo-
venskih ustvarjalcev. Razstava bo odprta vsak dan od 8. do
19. ure, ob nedeljah in praznikih pa od 9. do 18. ure. I. K.

Mediatorji z univerze za tretje življenjsko obdobje na novoletnem srečanju pri sodelavcih
Loškega muzeja / Foto: Arhiv Muzeja

soboto, 2. januar-
ja, ob 18.45, v žup-
nijski cerkvi sv. Ja-
neza Krstnika v
Preski in naslednji

dan, v nedeljo, 3. januarja, v
župnijski cerkvi sv. Siksta v
Predosljah bo Komorni zbor
De profundis, tokrat v zased-
bi desetih pevk in pevcev pod
vodstvom Branke Potočnik
Krajnik, predstavil koncertni
spored Sacrae. Gre za izbor
del iz srednjega veka ter glas-
be 20. in 21. stoletja. Enega

uspešnejših slovenskih zbo-
rov že od vsega začetka vodi
Potočnik Krajnikova, ki je za
bogat kulturno-glasbeni vstop
v novo leto izbrala skladbe iz
srednjega veka, od gregori-
janskega korala iz 11. stoletja,
do notredamske šole v Pari-
zu, preko drugih skladb z ob-
močja Francije iz tega časa do
rokopisa iz Aoste. V drugem
delu bodo sledile skladbe Ad-
ventni Enek (Zoltan Kodaly),
Salve regina (Gyorgy Orban),
Ave regina voelorum (Michael
Finnissy), Gaudete (Jaakko
Mantyjarvi) in Te lucis ante
terminum (Javier Busto).

SACRAE V PRESKI
IN PREDOSLJAH 
V soboto in nedeljo bo v cerkvah v Preski in 
Predosljah Komorni zbor De profundis predstavil
koncertni spored Sacrae.

Igor Kavčič

V

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

www.gorenjskiglas.si

dnevno sveže novice     kažipoti     pisma bralcev     priloge     kronika

Za vas že 60 let beležimo čas
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PETEK, 1. 1. 2010

11.45 Nesnagi za petami 12.15 Urgenca
13.05 Združeni za vselej 13.55 Napaka?
14.20 Družinsko drevo 15.10 Nevarna reše-
vanja 15.35 Živeti za vsako ceno 16.25 Sedem
dni, ki je spremenilo New Orleans 17.15 
Oddelek za pogrešane 18.10 Spremenilo mi 
je življenje 19.00 Družinsko drevo 19.50 
Nevarna reševanja 20.15 Mestni zdravniki
21.05 Zdravnice 21.55 Same v New Yorku
22.45 Srhljivo 23.35 Dokazi 00.00 Mestni
zdravniki 

06.00 Maščevanje, 6. del 06.55 Lorenzeva
žena, 71. del 07.50 Judeževa žena, 15. del
08.45 V iskanju očeta, 4. del 09.40 Usoda
imena, 43. del 10.30 Miza za tri, 30. del 11.25
Kriva te ljubezni, 27. del 12.20 Družinske vezi,
65. del 13.10 Judeževa žena, 15. del 14.05 V
iskanju očeta, 4. del 15.00 Nikoli ni prepozno,
80. del 15.55 Miza za tri, 30.-31. del 17.40
Maščevanje, 6. del 18.35 Nikoli ni prepozno,
81. del 19.30 Usoda, 43. del 20.20 Miza za tri,
31. del 21.10 Nikoli ni prepozno, 81. del
22.05 Družinske vezi, 65. del 23.00 Sanjski
moški, 2. del 23.55 Judeževa žena, 15. del
00.50 Kriva te ljubezni, 27. del 01.40 Loren-
zeva žena, 71. del 02.35 V iskanju očeta, 4. del
03.30 Družinske vezi, 65. del 

SOBOTA, 2. 1.

09.50 Policija na delu 10.35 Katastrofe stolet-
ja 11.25 Anatomija katastrofe 12.15 Napaka?
12.40 Talenti 13.05 Čudežno živi 13.55 Od-
delek za pogrešane 14.45 Policija na delu
15.30 Katastrofe stoletja 16.20 Anatomija ka-
tastrofe 17.10 Zdravnice 18.00 Neumni zako-
ni 18.50 Na sledi morskemu psu 19.45 Zločin
in kazen 20.10 Lovci na legende 21.05 Zločini
v Avstraliji 22.20 Na sledi morskemu psu
23.15 Sprememba spola 00.05 Lovci na le-
gende 

06.00 Igralci v telenovelah, 44. del 06.55 Jude-
ževa žena, 11.-15. del 11.20 Kuhamo s slavni-
mi, 9. del 12.20 Nikoli ni prepozno, 77.-81. del
16.50 Sanjski moški 17.40 Maria Rosa išče
ženo, 70. del 18.35 Igralci v telenovelah, 44. del
19.30 Moške zgodbe, 10. del 20.30 Tako je živ-
ljenje, 21. del 21.25 Sam in Janet 23.00 Donja
Flor, 17. del 23.55 Ljubezenske zgodbe navad-
nih ljudi 00.50 Igralci v telenovelah 01.40
Osamljena srca, 145. del 02.35 V iskanju očeta,
1.-4. del 

NEDELJA, 3. 1.

08.10 Črne vdove 08.55 Oddelek za pogreša-
ne 09.45 Policija na delu 10.35 Katastrofe
stoletja 11.25 Anatomija katastrofe 12.15 Re-
ševanje otrok 13.05 Črne vdove 13.55 Odde-
lek za pogrešane 14.45 Policija na delu 15.30
Katastrofe stoletja 16.20 Anatomija katastro-
fe 17.10 Zdravnice 18.00 Nesnagi za petami
18.50 Duhovi v hotelih 19.45 Hiša strahov
21.30 Lov na duhove 22.20 Hiša strahov
23.05 Nepojasnjene skrivnosti 23.50 Duhovi v
hotelih 

06.00 Igralci v telenovelah, 45. del 06.55
Miza za tri, 27.-31. del 11.20 V kuhinji z Ange-
lom in Mario, 2. del 12.20 Maščevanje, 2.-6.
del 16.50 Sanjski moški 17.40 Maria Rosa išče
ženo, 71. del 18.35 Igralci v telenovelah, 45.
del 19.30 Moške zgodbe, 11. del 20.30 Tako
je življenje, 21. del 21.25 Sam in Janet 23.00
Donja Flor, 18. del 23.55 Ljubezenske zgodbe
navadnih ljudi, 6. del 00.50 Igralci v telenove-
lah, 45. del 01.40 Usoda, 39.-43. del 

PONEDELJEK, 4. 1.

10.10 Oddelek za pogrešane 11.00 Spremeni-
lo mi je življenje 11.45 Nesnagi za petami
12.15 Urgenca 13.05 Pod krinko 13.55 Napa-
ka? 14.20 Družinsko drevo 15.10 Nevarna re-
ševanja 15.35 Zdravnice 16.25 Reševanje
otrok 17.15 Oddelek za pogrešane 18.10
Spremenilo mi je življenje 19.00 Družinsko
drevo 19.50 Nevarna reševanja 20.15 Mestni
zdravniki 21.05 Zdravnice 21.55 Same v New
Yorku 22.45 Srhljivo 23.35 Dokazi 00.00
Mestni zdravniki 

06.00 Maščevanje, 7. del 06.55 Lorenzeva
žena, 72. del 07.50 Judeževa žena, 16. del
08.45 V iskanju očeta, 5. del 09.40 Usoda, 44.
del 10.30 Miza za tri, 31. del 11.25 Kriva te lju-
bezni, 28. del 12.20 Družinske vezi, 66. del
13.10 Judeževa žena, 16. del 14.05 V iskanju
očeta, 5. del 15.00 Nikoli ni prepozno, 81. del
15.55 Miza za tri, 31.-32. del 17.40 Maščeva-
nje, 7. del 18.35 Nikoli ni prepozno, 82. del
19.30 Usoda, 44. del 20.20 Miza za tri, 32. del
21.10 Nikoli ni prepozno, 82. del 22.05 Družin-
ske vezi, 66. del 23.00 Sanjski moški, 3. del
23.55 Judeževa žena, 16. del 00.50 Kriva te lju-
bezni, 28. del 01.40 Lorenzeva žena, 72. del
02.35 V iskanju očeta, 5. del 

TOREK, 5. 1. 

10.10 Oddelek za pogrešane 11.00 Spremenilo
mi je življenje 11.45 Nesnagi za petami 12.15
Urgenca 13.05 Pod krinko 13.55 Napaka?
14.20 Družinsko drevo 15.10 Nevarna reševa-
nja 15.35 Zdravnice 16.25 Reševanje otrok
17.15 Oddelek za pogrešane 18.10 Spremenilo
mi je življenje 19.00 Družinsko drevo 19.50
Nevarna reševanja 20.15 Mestni zdravniki
21.05 Zdravnice 21.55 Same v New Yorku
22.45 Srhljivo 23.35 Dokazi 00.00 Mestni
zdravniki 

06.00 Maščevanje, 8. del 06.55 Lorenzeva
žena, 73. del 07.50 Judeževa žena, 17. del
08.45 V iskanju očeta, 6. del 09.40 Usoda ime-
na, 45. del 10.30 Miza za tri, 32. del 11.25 Kri-
va te ljubezni, 29. del 12.20 Družinske vezi, 67.
del 13.10 Judeževa žena, 17. del 14.05 V iska-
nju očeta, 6. del 15.00 Nikoli ni prepozno, 82.
del 15.55 Miza za tri, 32.-33. del 17.40 Mašče-
vanje, 8. del 18.35 Nikoli ni prepozno, 83. del
19.30 Usoda, 45. del 20.20 Miza za tri, 33. del
21.10 Nikoli ni prepozno, 83. del 22.05 Družin-
ske vezi, 67. del 23.00 Sanjski moški 23.55 Ju-
deževa žena, 17. del 

SREDA, 6. 1.

11.00 Spremenilo mi je življenje 11.45 Nesna-
gi za petami 12.15 Urgenca 13.05 Pod krinko
13.55 Napaka? 14.20 Družinsko drevo 15.10
Nevarna reševanja 15.35 Zdravnice 16.25 Re-
ševanje otrok 17.15 Oddelek za pogrešane
18.10 Spremenilo mi je življenje 19.00 Družin-
sko drevo 19.50 Nevarna reševanja 20.15
Mestni zdravniki 21.05 Zdravnice 21.55 Same
v New Yorku 22.45 Resnični zločini 23.35 Do-
kazi 00.00 Mestni zdravniki 

06.00 Maščevanje, 9. del 06.55 Lorenzeva
žena, 74. del 07.50 Judeževa žena, 18. del
08.45 V iskanju očeta, 7. del 09.40 Usoda, 46.
del 10.30 Miza za tri, 33. del 11.25 Kriva te lju-
bezni, 30. del 12.20 Družinske vezi, 68. del
13.10 Judeževa žena, 18. del 14.05 V iskanju
očeta, 7. del 15.00 Nikoli ni prepozno, 83. del
15.55 Miza za tri, 33.-34. del 17.40 Maščeva-
nje, 9. del 18.35 Nikoli ni prepozno, 84. del
19.30 Usoda, 46. del 20.20 Miza za tri, 34. del
21.10 Nikoli ni prepozno, 84. del 22.05 Družin-
ske vezi, 68. del 23.00 Sanjski moški 23.55 Ju-
deževa žena, 18. del 

ČETRTEK, 7. 1. 

11.00 Spremenilo mi je življenje 11.45 Nesna-
gi za petami 12.15 Urgenca 13.05 Pod krinko
13.55 Napaka? 14.20 Družinsko drevo 15.10
Nevarna reševanja 15.35 Zdravnice 16.25 Re-
ševanje otrok 17.15 Oddelek za pogrešane
18.10 Spremenilo mi je življenje 19.00 Družin-
sko drevo 19.50 Nevarna reševanja 20.15
Mestni zdravniki 21.05 Zdravnice 21.55 Same
v New Yorku 22.45 Resnični zločini 23.35 Do-
kazi 00.00 Mestni zdravniki 

06.00 Maščevanje, 10. del 06.55 Lorenzeva
žena, 75. del 07.50 Judeževa žena, 19. del
08.45 V iskanju očeta, 8. del 09.40 Usoda, 47.
del 10.30 Miza za tri, 34. del 11.25 Kriva te lju-
bezni, 31. del 12.20 Družinske vezi, 69. del
13.10 Judeževa žena, 19. del 14.05 V iskanju
očeta, 8. del 15.00 Nikoli ni prepozno, 84. del
15.55 Miza za tri, 34.-35. del 17.40 Maščeva-
nje, 10. del 18.35 Nikoli ni prepozno, 85. del
19.30 Usoda, 47. del 20.20 Miza za tri, 35. del
21.10 Nikoli ni prepozno, 85. del 22.05 Družin-
ske vezi, 69. del 23.00 Sanjski moški 23.55 Ju-
deževa žena, 19. del 
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"Hitela sem v hotel, kjer je
bilo očitno moje delovno me-
sto. V spodnjih prostorih so
imeli neki stari dedci razvrat-
no zabavo. Za trenutek sem
prisluhnila ... Vmes si izmis-
lim, da si moram umiti lase.
Grem in si umijem lase, 
vendar zaradi tega že zelo 
zamujam službo ... Ampak, 
si mislim, bodo že počakali, 
in si res natančno in z ljubez-
nijo negujem lase! Potem sko-
čim še v svojo sobo, da bi se
preoblekla in ko odprem vrata
- na moji postelji dva seksata
... moram videti, kdo je tako
predrzno nor, in stopim v
sobo. Ugotovim, da prav-
zaprav snemajo porno film - 
v moji sobi, na moji postelji, 
v hotelu, v katerem delam. 
Sicer se takoj spopadem s svo-
jimi predsodki in si mislim -
seveda, kar, nič takega - vse-
eno pa jih fliknem iz svoje
sobe ven - ker to je moj živ-
ljenjski prostor ... in v ozadju
igra Frano Lasić: Volim te bu-
dalo mala ..." Maja

Draga Maja, sanje s spolno
vsebino so moškim in žen-
skam v preteklosti vlivali
precejšen strah. Verjeli so,
da so prav takšne "razvrat-
ne" in "razuzdane" sanje
vzrok raznih telesnih in du-
ševnih bolezni. Danes jih ra-
zumemo predvsem kot ven-
til sproščanja nakopičene
spolne energije. Veliko ljudi
je zaradi spolne vsebine sanj
vznemirjenih - predvsem ta-
krat, ko sanjski scenarij pri-
kazuje želje ali perverzije, ki
se jih budni oz. zavestni Jaz
ne zaveda. Šifre, ki jih upo-
rablja tvoja podzavest, od-
krivajo vidike, za katere ne
veš, obenem te opogumljajo
in vabijo, da premisliš svoj
odnos do spolnosti. Najbolj
zgovorna so tvoja negativna
čustva, ki jih občutiš, ko vi-
diš snemanje pornografske-
ga filma. Potrjujejo, da igno-
riraš svojo spolno naravo in
je ne sprejemaš kot izraz-
nost svoje življenjske energi-
je. Ta čustva so torej naravni
poskus tvoje podzavesti, da

najde kompenzacijo z bud-
no zavestjo, ki je očitno pre-
več razumsko naravnana.
Lasje so simbol primarnih,
tudi spolnih moči. Njihova
pretirano skrbna nega prav
tako izraža preveliko po-
udarjanje intelekta. Duševni
razvoj je zelo tesno povezan
z izpolnjenim spolnim živ-
ljenjem in tvoje sanje te ho-
čejo na to dejstvo opozoriti.
Spolna energija je zelo moč-
na in tudi kreativna sila. Lah-
ko je izraz najvišje ljubezni
in duhovnosti, lahko pa po-
stane zgolj egoistični, tele-
sni akt. V tem primeru na-
rašča občutek krivde, jeze in
strahu. Ne opravičuj takšnih

čustev z razumom, ampak
jih dopusti in razišči. Tako
boš postala bolj naravna in
spontana s svojo spolno
energijo. Celoten sanjski
scenarij se odvija v hotelu.
Hotel je ponavadi kraj pre-
hodnega prebivališča, zato
ga povezujemo s skrajnimi
osebnostnimi držami in na-
ravnanostmi, ki nastopajo
na poti osebnostnega razvo-
ja. Prav tako lahko simbolizi-
ra tudi temeljni nemir tvoje
osebnosti - kar pa ni nič sla-
bega. Ravno ta notranji ne-
mir te bo usmerjal in silil v
odkrivanje lastne resnično-
sti, dokler ne boš našla miru
in ravnovesja. 

saka zgodba se en-
krat izpoje. Je
zmanjkalo mo-
ških, se boste vpra-
šali. Ne, le spletna

ponudba je postala enolična. 
Večina uporabnikov

spletnih klepetalnic je pov-
sod enaka, le nicke menja-
jo. Tudi slavni Facebook do-
življa rahlo obliko seksual-
ne komerciale. Le da je tega
odkril celo vaš najbližji so-
sed pod krinko internetne-
ga iskanja bivših sošolcev
in je zato lažje 'sprejemljiv'.

"Sama kurbarija," pravi
Miša, ki jo prijateljica že ne-
kaj časa sili, naj se prijavi
na 'fejsa'. "Da ne govorim o
tem, da so moški, na katere
sem naletela na spletu, kot
bi bili iz družine Adamso-
vih. Smola? Začetniška ver-
jetno ne. Film bi lahko po-
snela. The Morbids bi bil
lahko delovni naslov."

"Prava humoristka si,"
sem pripomnila, ona pa se
je le cinično zasmejala,
"Kajneda ..."

Miša ni običajna punca.
Velikokrat se je že zgodilo,
da sta jo naenkrat osvajala
moški in ženska. Pravza-
prav se ji to dogaja, kot

sama pravi, že od dvajsete-
ga. "Baje me tudi ni težko
ljubit', čeprav ne vem, če to
res drži," se včasih pošali
na svoj račun. To resnično
obvlada: rada se šali na tuj
račun, vendar je ne moti, če
se tudi kdo na njenega.

Poznam jo nekaj let. Bis-
tra in samostojna in točno
ve, kaj bi rada. Moškim
predstavlja izziv, mislim pa,
da poznam le dva - pa še ta
precej starejša od nje, ki 
bi si upala sploh razmišljati
o tem, da bi imela z njo dru-
žino. Za večino predstavlja
bolj ideal ljubice. 

Miša ne igra in ne ugaja.
Taka pač je. Nima proble-
ma s prilagajanjem, le vsa-
kemu ne dovoli v svojo bli-
žino. Njen največji problem
je v tem, da prijaznih in
mirnih ne vidi. Privlačijo jo
glasni moški in največkrat
se zgodi, da gre le za straš-
no povečano navidezno ja-
kost, od dedca pa potem
ostane le bolj lupina.

Tako se je pred kakimi
štirinajstimi dnevi v nje-
nem življenju pojavil vaški
Samson, ki pa je že ob prvi
kavi položil karte na mizo:
imel bi ljubico. Klasika.

Ampak:
"Stara, tolk je kjut, sam'

tip ima družino. Disfunkci-

onalno seveda. Otrok je že v
srednji šoli, z njo sta nava-
jena drug drugega ali pa
celo živita takšno življenje.
Mislim, da je njegovo življe-
nje polno raznih Dalil, tako
da v mojem vrtu kaj veliko
vrtnarili ne bomo. Če se le
da, se izogne vsakršnemu
pogovoru v zvezi s čustvi.
To mi gre tako na živce pri
tipih! Saj ne pomeni, da ga
maltretiram, če se želim po-
govarjati ..."

"Nekateri moški tega ne
znajo, srce. Drugim niti ni
v interesu. Jaz svojega lju-
bimca sedaj že pol leta spra-
šujem, kaj sva midva. Par,
ljubimca, rjuharja? Ti po-
vem, se tako spretno izogi-
ba odgovoru, da sem kar
sama predlagala spremem-
bo statusa."

"In kaj je rekel."
"Nič. Da je lačen ... Če

imam kaj v hladilniku ..."
"Bedak. Upam, da si ga

poslala nekam ..."
"Po novem sva kofetkar-

ja," sem se zasmejala, na-
kar sem se spomnila: 

"Kaj pa je s tistim tvojim,
ki pozna vsa imena zdravil
za zdravljenje depresije?"

"Ah, to je pa že mimo.
Stara zgodba. Ko sem mu
razložila, da je nemogoče,
da ne bi vedel, o čem govo-

rim - razen če je farmacevt-
ski frik, kemijski navduše-
nec ali pa njihov uporabnik,
se v nadaljevanju nikoli več
nismo o tem pogovarjali.
Vendar je pa tudi res, da kaj
veliko nadaljevanja ni bilo.
Posebneži so pač moja spe-
cialiteta, kaj naj rečem.
Morda obstaja nekje nekdo,
ki bi samo ljubil, ne da bi
imel kup nekakšnih 'ih',
'ah', 'oh' v rokavu. Toliko o
usodi, o naključjih. Za le-
tos. Morda bo prihodnje
leto bolje ..."

Morda je vse skupaj slaba
tolažba, sem razmišljala po
tiho, ker dokler bodo v moj
poštni nabiralnik prihajala
sporočila odraslih moških
kot: 'Iščem žensko, ki odlič-
no kuha, je vestna gospodi-
nja, zna poskrbeti za svoje-
ga moškega in ga ne obre-
menjuje s svojimi težavami
po nepotrebnem. Si ti take
sorte? Če se najdeš v zgor-
njih nekaj zahtevah, se mi
oglasi ...,' toliko časa bom
verjetno samska in mi bo
med ljubšimi izreki tisti o
avtobusu: da se za njim ne
teče, ker menda vedno pri-
de naslednji, in toliko časa
se bo moj odgovor na to-
vrstne oglase glasil: 

"Mislim, da potrebuješ
sužnjo ..."

ZAČETEK KONCA (91)

Lea Peterlin

V

TV SPORED

Razlaga sanj in Anita svetuje

Elektronski naslov: info@g-glas.si, pripišite Za razlago
sanj/uredništvo Razvedrila in Anita Di Grazia bo izbrala
med prispelimi pismi ter razlago ali nasvet objavila v eni
petkovih številk Gorenjskega glasa. Podpišite se z na-
mišljenim imenom. Pisma lahko pošljete tudi na Gorenj-
ski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj in ravno tako 
pripišete Za razlago sanj/uredništvo Razvedrila ali Nasvet. 

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ
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HUMOR, POTOPIS
RADIJSKI SPOREDI

Radio Kranj, 97,3 Mhz
(www.radio-kranj.si/progrm.php)

Zadnji dan v letu 2009 bo program Radia Kranj v znamenju
voščil, dobrih želja in glasbe. Seveda ne bo manjkalo stalnih
rubrik (Na današnji dan ob 6.45, Kako deluje ob 7.15, Zlato
jutro ob 7.30, Kranj ni več zaspan ob 8.45), pa novic ob uri,
gorenjskih poročil in skupne informativne oddaje ob 15.30.
Tudi popoldanski program ne bo bistveno drugačen. Darko
Torkar bo z lepo besedo ob 21. uri predal besedo Slavici Bučan
in Igorju Štefančiču, ki vas bosta popeljala v novo leto in vas
povabila tudi na silvestrovanje na Slovenski trg v Kranj. V
soboto naj vas opozorimo na jutranji klepet s Srečkom Šta-
garjem ob 9.15, pa na glasovanje, katero smučišče vam je naj-
bolj pri srcu, ob 13.30. Prvemu radijskemu nahrbtniku v novem
letu lahko prisluhnete ob 16.15, verski oddaji Pot do luči pa ob
19.30. V nedeljo naj vas opozorimo na oddajo Po domače
malo po 11. uri, ki jo vsa leta pripravlja in vodi Marko Črtalič, v
ponedeljkovi rubriki Se res poznamo ob 9.15 pa bo naša gost-
ja Dragica Markun vsestranska Šenčurjanka. Z njo se bo pogo-
varjala Slavica Bučan.

Radio Potepuh, 91,0 Mhz (TELE-TV in SAT-TV)
(www.potepuh.com)

Oddaji Moja dežela lahko prisluhnete vsak dan ob 9. uri in ob
19.30, saj namig, kam na izlet, ni nikoli odveč. V petek naj opo-
zorimo na oddajo NoControl ob 21. uri, v ponedeljek ob 12. uri
na Zdravstveni kotiček in oddajo Turistični podmladek ob 14.
uri, ko bosta z nami zopet študenta Višje strokovne šole za
gostinstvo in turizem Bled. V sredo naj opozorimo na oddajo
Rože&Vrt ob 14. uri, tokrat bomo več pozornosti namenili sob-
nim rastlinam. Nagajivemu Skritemu mikrofonu lahko prisluh-
nete v torek in četrtek ob 12.50, prisluhnite, zabavno bo.

Radio Ognjišče, 102,3, 104,5 in 105,9 Mhz
(www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm)

V petek bomo prenašali ob 16. uri. Povezani bomo z Brezjami,
kjer bo maševal nadškof Anton Stres. Po maši se bomo pre-
pustili oddaji Zanimivost nočnega neba ob 17. uri. Tokrat
bomo v oddaji pogledali tudi v zgodovino iztekajočega se
mednarodnega leta astronomije. Novost našega programa so
Okoljske minute, na sporedu bodo ob sobotah ob 18.15. Tokrat
boste v okoljskem nasvetu slišali, kako za petnajst odstotkov
znižati porabo ogrevalne energije in tako privarčevati. Nedelja
prinaša pregled dogodkov Iz življenja vesoljne Cerkve. Ob
dneva boja proti smrtni kazni je Slovenijo obiskal gospod Cur-
tis Edward McCarty iz Oklahome v ZDA. Po enaindvajsetih
letih prestajanja zaporne kazni, med katerimi je devetnajst let
čakal na izvršitev, je bil spoznan za nedolžnega. 

Radio Triglav, 96,00 Mhz 
(www.radiotriglav.si/spored/)

Večerni program bo izzvenel v znamenju pričakovanja novega
leta. Če boste silvestrski večer preživeli v družbi Radia Triglav,
ne potrebujete nove garderobe, polnega hladilnika in še česa,
pač pa le dober radijski sprejemnik. V petek se bomo ob 8.10
odpravili v gore, po 18. uri pa bomo spremljali hokejsko tekmo
v ligi EBEL. V hali Tivoli se bosta pomerila Olimpija in Acroni.
Sobotno jutro bo namenjeno otroškemu programu, v nedeljo
pa bomo spet spremljali hokejsko tekmo v ligi EBEL. Acroni se
bo v karavanškem derbiju v gosteh pomeril z Beljakom. V
ponedeljek bo program bolj športen, v torek bomo po 19. uri
spremljali tekmo v hokejski ligi EBEL. Acroni bo doma igral z
ekipo iz Linza, sreda in četrtek bosta z običajnimi radijskimi
oddajami.

Radio Sora, 91,1 Mhz
(www.radio-sora.si)

Danes ob devetih bomo povabili na silvestrovanja na Škof-
jeloškem, ob pol enih pa bomo po glasovanju ob pol enih
izbrali tudi najodmevnejši dogodek letošnjega novembra.
Popoldne boste slišali voščila poslovnih partnerjev, k
poslušanju silvestrskega programa na Radiu Sora pa vas vabi-
ta Jana Jenko in Jure Košenina, ki obljubljata veliko zabave in
smeha. Na novega leta dan boste ob devetih slišali kratek
povzetek dela v letu 2009, ki so ga opravili vsi štirje župani na
Škofjeloškem, izbrali pa bomo tudi dogodek, ki odmeva. V
nedeljo ob devetih smo pred mikrofon povabili Staneta
Demšarja iz Ledinice, ob enajstih pa bomo predstavili projekt
Ko veš, kaj ješ. 

adnjič sem torej
z Draculo v glav-
nem opravil, ob-
ljubil pa sem ne-
kaj več besed o

gradu samem. Zgodba je na-
mreč zanimiva. Mesto Bran
je bilo pomembna pozicija
na meji med Vlaško in
Transilvanijo, zato so leta
1377 Bran Saksoni visoko na
skali zgradili grad, ki je kori-
stil predvsem kot obramba
pred vpadi iz otomanskega
cesarstva. V 15. stoletju, na-
tančneje okrog 1460, naj bi
mimo šel tudi Vlad Tepeš,
tudi on se je namreč šel vpa-
de v Transilvanijo. Ni pa
povsem jasno, ali je v Branu
samo nekajkrat prespal ali je
nekaj časa tudi živel v gradu.
Po različnih lastnikih je leta
1920 prešel v roke kraljevske
družine. V njem je živela
kraljica Marija, ki ga je opre-
mila z bogatim pohištvom iz
zahodne Evrope in tudi pre-
lepimi domačimi tapiserija-
mi. Grad je kasneje podedo-

vala njena hči, princesa Ilea-
na, ki pa je bila po 2. sveto-
vni vojni skupaj z družino iz-
gnana, Bran je leta 1948 za-
segel komunistični režim.
Leta 1957 so v njem uredili
muzej.

Leta 2001 so grad dediči
zahtevali nazaj in pet let kas-

neje je ta tudi uradno bil vr-
njen kraljevi družini, natanč-
neje Dominicu Habsburške-
mu, vnuku kraljice Marije in
sinu princese Ileane, ki je
bila poročena z Antonom
Habsburškim. Ena izmed
zahtev države je bila, da
mora grad vsaj še tri leta

ostati muzej. Leta 2007 je
princ Dominic, sicer v New
Yorku živeči arhitekt, grad
hotel prodati za okrog 80
milijonov dolarjev, cena je
kasneje menda poskočila na
več kot 135 milijonov. Men-
da je dediče precej motilo
dejstvo, da se grad v promo-
cijskem smislu povezuje
predvsem z Draculo. Ka-
korkoli že, v romunskem
parlamentu so se razvile os-
tre politične debate, da mo-
rajo princu grad vzeti na-
zaj. Na koncu so se le zedi-
nili, da ne bo ne prodaje ne
ponovne razlastitve. Prav v
začetku letošnjega leta so
se dediči premislili in se
odločili, da gradu ne bodo
prodali, ampak ga bodo
spremenili v muzej, ne dvo-
mim, da bo v prihodnjih le-
tih prišlo do temeljite preno-
ve, ki bo posvečen zgodovini
gradu in seveda tudi legendi
o Draculi. Glede na to, da si
grad vsako leto ogleda več
kot 450 tisoč turistov, kaj
drugega najbrž niti ni smi-
selno. (Prihodnjič: Brasov in
naprej v Šigišvaro)

Mali brat 

Kot je pred dnevi nakazo-
valo zasneženo vozilo, bo
leto 2010 bogato obrodilo.
Drage bralke in dragi bral-
ci, tudi v prihodnje držite
se ob strani, saj od razno-
rodnih ptičev kaj hitro po
obleki in po glavi ste lahko
posrani. Za vas smo izbrali
nekaj pregovorov, ki se jih
držite v letu 2010, da vam
bo lažje preživet. Dobre že-
lje in vsak dan dve obilni
malici vam želijo dedek
Mraz, Mali brat, Ju Wan in
drugi genijalci. 

Pomladi ptički bodo v kroš-
njici zapeli, drevje in grmič-
je bo cvetelo, na cesti pa glej
jih Janševi modeli, sikal čez
oblast bodo veselo. (CK ZK
SR Slovenije, 2009)

Če baba v juniju preveč z je-
zikom opleta, za moške ve-
selja ne bo, ne nogometa.
(južnoafriški pregovor)

Le kateri slovenski veleum
zbral to leto bo pogum, da
roka njemu se ne bo za-
tresla, ko bo s Hrvati pisal
sporazum, kje plula slo-
venska bodo vesla. (KS
Škudelini)

Poleti s Patrio bo dober
deal, otroc' jo bodo imel za
ringlšpil. (vrtec Erjavček) 

Ozonska luknja spet bo bolj
velika, smeti do neba, to bo
kranjska slika. (abonma
oranžni)

Če januarja sneg spet ulice
pobeli, jeseni na volitvah
golaža ne bo, lokalni ptički
svoje so odpeli,  Božiček re-
kel bo le ho, ho, ho. (sloven-
ska pomladna)

Poleti voda v morju spet bo
slana, otroc' bojo rajš v to-
plice šli, kriva vsaka bo ba-
nana, men se pa domov
mudi. (zbirka pesmi K'r
neki)

TAKLE NAS ČAKA, DRUGE NA BO
Za vas smo izbrali nekaj pregovorov in rekov različnih narodov, narodnosti, vaških skupnosti in 
modrecev iz vsega sveta, ki bodo v prihodnjem letu še kako aktualni.

S spačkom do Kijeva in nazaj (17)

”DRACULOV” GRAD HABSBURGU 
V zadnjem desetletju se je okrog gradu Bran dogajalo marsikaj. Kraljeva družina ga je dobila nazaj,
ga hotela celo prodati, ostalo pa bo očitno pri tem, kar trenutno je. Dvorec Bran je z Draculo 
predvsem ena od največjih romunskih atrakcij, ki privabi veliko turistov iz vsega sveta, česar seveda
ne gre zanemariti. 

Slikovito notranje dvorišče gradu Bran / Foto: Igor Kavčič

Če flašo na silvestra z rok ne boste dal, celo leto vas gostil
bo naš Lokal. 

Igor Kavčič

Z
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Bikica"

Že dolgo čakam na pravo lju-
bezen, pa me zanima, kdaj,
če in če bo to v letu 2010.
Rada bi si ustvarila družino,
imela otroke... Se bo meni to
kdaj uresničilo? Vaš odgovor
težko pričakujem. Lep po-
zdrav in vse lepo v novem letu. 

Poznaš pregovor, vztrajnost
je lepa čednost? Pri tebi se
bo vztrajnost izplačala. Toli-
ko časa že čakaš na svojo
drugo polovico, da ti vsak
dan predstavlja leto ali več.
Poti so se vama že večkrat
križale, a nikoli se ni premak-
nilo naprej. Vsak zakaj ima
svoj zato in prav nič ni brez
razloga. Ne bom ti obljublja-
la, da bo to jutri ali drug te-
den, malo boš morala še po-
čakati. Vsekakor pa v letu, ki
je pred nami. Ker vse to tudi
sama dobro veš, čakaš in ne
obupaš. Ko se ti vse to zgodi,
ne boš prav nič presenečena,

saj nekje v srcu to že slutiš.
Še malo ... Srečno.

"Razočarana devica"

Lepo pozdravljena. Zanima
me, ali bom doživela še kakš-
ne nove spremembe v življe-
nju, predvsem na ljubezen-
skem področju.

Bi rekla, da se vam je že za-
čelo dogajati, če ne, pa se
vam bo zelo kmalu. Odpira
se vam selitev, partnerstvo,
otroci, ... Skratka, vse bo, kar
sodi k ljubezni. V glavnem
vse dobro, vse lepo, vse naj
naj. Srečno in lep pozdrav!

"Sončica"

Živijo! Zanima me od šole pa do
ljubezni. Za vse odgovore bi se ti
rada zahvalila in bodi še naprej
tako dobro v rubriki kot doslej.

Mudi se ti, saj vem, pa še
sama ne veš, kam. No ja, ne
vedno. Kadar ti bo šola do-

puščala, boš imela delo pre-
ko študenta in denarja ti ne
bo manjkalo. Ne vem, zakaj
si delaš take skrbi zaradi
šole. Vzemi se v roke, saj ka-
dar to narediš, ti gre zelo do-
bro! Si sposobna, bolj kot se
zavedaš in čez eno leto se ti
bo uspelo vpisati na želeni
faks. Simpatija, ki jo imaš
trenutno, je iz obeh strani,
zato ni bojazni, da bi se
osmešila. Ne pričakuj pa ne-
kaj resnega, ampak vzemi le
kot novoletno avanturo. Še
pred rojstnim dnem se za-
ljubiš kot še nikoli do sedaj.
Z odprtimi očmi boš sanjala
in sredi zime slišala travo ra-
sti. Imej se lepo in srečno.

"Oktober"

Zanima me ljubezen. Ali, ali,
ali, ... Za odgovore se ti najlep-
še zahvaljujem. Lep pozdrav. 
Morda te bo moj odgovor ra-
zočaral. Ne vem, a mislim,
da je prav, da ti povem tisto,

kar je prav. Ne gre, da nimaš
možnosti priti nazaj z bivšim
fantom. Še te ima rad in ne
zdi se mu prav, da sta konča-
la. Če si iskrena do sebe, po-
tem veš, da znaš še bolj lju-
biti in da zna sonce še bolj
sijati. Vidiš, to je tisto pravo
in to te čaka v novem letu.
Ne boj se, takoj ob prvem
pogledu boš vedela, da, pra-
vi je. Glede šole boš imela
kar precej dvomov in odloči-
tev, da zamenjaš smer študi-
ja, je pametna, le pogumno.
Imej se lepo. 

Želim vam, da bi bili v teh
prazničnih dneh in tudi vse
prihodnje leto 2010 SREČNI.
Sreča pa ne pride sama, je
spoštljiva gospa - za nikomer
ne leta. Ujemite jo v letu, ki
prihaja.

Tanja

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Splet nepričakovanih dogodkov nam bo spremenil načrt,
ki smo ga imeli za današnji dan. Sprva se bomo na vso
moč upirali, a kmalu popustimo.

2. januarja 2010
Sobota 
Bazilij, Fanika, Grega

Obeta se zelo miren in hkrati zanimiv dan. V krogu naj-
bližjih se bomo počutili najbolje, zato nam ne bo treba
iskati drugačne sprostitve.

4. januarja 2010
Ponedeljek
Angelca, Tit, Lenart

Da za dežjem vedno posije sonce, se bomo prepričali sami
in preživeli lep, prijeten dan v krogu ljudi, ki nam veliko po-
menijo in mi njim. Presenečenje ...

5. januarja 2010
Torek
Šimen, Milena, Janko

Danes je praznik svetih treh kraljev in obdarjeni bomo na
čisto poseben način, morda samo z besedo, ki ima lahko
večjo vrednoto kot karkoli drugega.

6. januarja 2010
Sreda
Gašper, Miha, Boltežar 

Prijetno nas bodo presenetile novice, ki jih sicer že dolgo
čakamo. Hitro se bo treba odločiti, da priložnost ne gre
mimo nas in ne ostanemo praznih rok.

7. januarja 2010
Četrtek
Tine, Zdravko, Rajko

Petek se bo preživel v pozitivnem razpoloženju. Ne slabo
vreme, ne drugi vplivi, ne bodo mogli tega preprečiti. Dali
bomo obljubo in jo tudi izpolnili.

8. januarja 2010
Petek
Severin, Erhard, Jurij 

3. januarja 2010
Nedelja
Genovefa, Jana, Ante

Elektronski naslov, kamor lahko
pošiljate vprašanja:
tanja.70@hotmail.com

Napake iz bližnje preteklosti nas bodo opozarjale. Energi-
je bo dovolj in vztrajnosti tudi, zato se bodo našle prave in
dobre rešitve. Čaka nas težek, a dober dan.

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Pozornost ste posvečali nepomembnim stvarem, zato
ste izgubili občutek, kaj je pravzaprav tisto, kar si želite
in vam je v veselje. K sreči niste veliko zamudili in imate
še čas, da popravite zamujeno. Na koncu tedna se boste
razdajali, kar vam bo čisto všeč.

Bik (22. aprila - 20. maja)
Načrt, ki vam osebno zelo veliko pomeni, vam bo sicer
na samem začetku delal preglavice, a s pomočjo pravih
ljudi vam bo uspelo. Bližnji dogodki bodo od vas zahte-
vali veliko potrpežljivosti, zato se kar pripravite.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Obdobje, ko ste mislili, da vam sreča ni naklonjena, bo
končno le za vami. V naslednjih dneh se boste predajali
prijetnim občutkom in se veselili skorajšnjih zmag. O va-
ših uspehih nikar preveč ne govorite naokrog, saj manj
ljudi to ve, bolje bo za vas.

Rak (22. junija - 22. julija)
Vaše delovne ambicije bodo v tem tednu na čisti nuli.
Sposobni boste le razmišljati, kaj bi bilo, če bi bilo, nič pa
tudi naredili. Prijateljski pogovor vas bo najprej razjezil
in spravil v slabo voljo, a kasneje boste prišli do pamet-
nega zaključka. 

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Cel teden boste prekipevali od energije, ki jo boste pre-
našali na vse, ki bodo v vaši bližini. Za izvor dobre volje
boste vedeli vi, pa tudi nekdo drug. Ljubezen, ki jo boste
občutili, je lahko trajna, če boste le hoteli in dovolili me-
tuljem, da poletijo visoko v nebo.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Zaradi preobremenjenosti boste začasno izgubili nadzor
nad situacijo. Nekaj časa boste zato stali na mrtvi točki
in nič se vam ne bo dalo dopovedati. Šele novice ob kon-
cu tedna vas bodo sprostile in spet bo vse v redu. Čaka
vas lepo presenečenje.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Poravnali boste stare dolgove. Dober občutek vas bo mo-
tiviral na celi črti. Polni energije se boste podali novim
zmagam naproti. V ljubezni boste sprva skeptični, a na
koncu vas le premaga radovednost. Vse dvome boste
premagali in hiteli v jutrišnji dan. 

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Le malo bo manjkalo, da bi pozabili na drobne stvari, ki
vašim najbližjim veliko pomenijo. Ste zelo obremenjeni
z raznimi skrbmi, tako da to ne bo nič čudnega. Nekdo,
od kogar najmanj pričakujete, vas bo presenetil. Obljuba
dela dolg.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Z veliko vnemo se boste lotili svojega cilja, a že sredi ted-
na se boste naveličali in iskali razloge ter našli napake na
napačnem mestu. Očitek vas bo prizadel, razočarani bo-
ste do konca in ne bo se našlo pravih odgovorov, čemu
je bilo to sploh potrebno.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Bali se boste sprememb. Sicer jih zavestno pričakujete in
globoko v sebi dobro veste, da se nekaj dogaja. Spre-
membe so včasih nujno potrebne, saj se drugače tudi ne
more nikoli spreminjati na bolje. Sporočila boste zelo ve-
seli.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
V krogu prijateljev zelo pazite, kako boste reagirali nad
neko situacijo, da ne boste naredili več škode kot koristi.
Včasih je bolje molčati, kot pa se vmešati, čeprav z do-
bim namenom. Finančno boste prijetno presenečeni.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Res da bo po večini vse odvisno od vašega razpoloženja,
a kljub vsem raznim preprekam se boste imeli lepo, kjer-
koli pač boste. Prijetna zmeda se vam obeta v ljubezni, a
ker ste v obdobju sreče, ste lahko brez skrbi.

TISOČ UGANK
ZA ODRASLE
Franc Ankerst vam zastav-
lja novo uganko. Odgovor
nam pošljite do torka pri-
hodnji teden na SMS pod
šifro uganka, pripišite reši-
tev + ime in priimek na
številko 031/69-11-11, ali
po pošti na Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4,
4000 Kranj, s pripisom
"Tisoč ugank za odrasle".

Malo je, drago plačuje,
noč je zanj kot težka pot,
čevljev zdaj ne potrebuje,

kaj tak bosi je gospod?

Izžrebali in nagradili
bomo dva pravilna odgo-
vora (enega, ki ga bomo
prejeli preko SMS, in dru-
gega, ki ga bomo prejeli
po pošti). Nagrado boste
prejeli po pošti. Pravilna
rešitev zadnje objavljene
uganke se glasi sanje.
Med prispelimi odgovori
smo izžrebali Mileno Kos
in Tončko Jelovčan.
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NAGRADNA KRIŽANKA
Nagrade: 
3 x majica Gorenjskega glasa

Rešitve križanke (nagradno
geslo, sestavljeno iz črk z
oštevilčenih polj in vpisano
v kupon iz križanke) pošljite
na dopisnicah do srede, 13.
januarja 2010, na Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4,
4001 Kranj. Dopisnice lah-
ko oddate tudi v nabiralnik
Gorenjskega glasa pred po-
slovno stavbo.

Neverjetno, kakšna evforija vlada skoraj cel december. V nakupovalnih centrih kar mrgoli,
celo mestna središča oživijo in nas, lepo okrašena, vabijo na sprehod in pohajkovanje, 
lahko tudi zapravljanje. Večina se pritožuje nad potrošniško mrzlico, a se ji ne more upreti:
predvsem naši otroci, pa tudi odrasli, se veselijo pozornosti, ki se znajde pod jelko. Konec
decembra je čas za obračun s starim letom, je čas za nove načrte in čas, ko se podamo
novim zmagam naproti. Na Gorenjskem glasu se cela ekipa sodelavcev trudi, da za vas 
zbira informacije in zgodbe, ki bi vas utegnile zanimati. Mislimo, da delamo dobro in da je
tak tudi časopis. Zato si za novo leto želimo le to, da boste vi, drage bralke in bralci, še
naprej ostali v naši družbi. Vsem pa zdravja, uspehov in dobre volje!

w
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e še vedno ne ve-
ste, kaj bi sami s
seboj na zadnji
dan v letu, vam
predlagamo, da se
odpravite v kino in

zadnji dan leta preživite v
družbi filmskih junakov. Izbi-
rate lahko med dvema Kolo-
sejevima silvestrskima pred-
premierama. Režiser neobrz-
danih akcij Pljuni in jo stisni
ter Rokenroler, Guy Ritchie,
predstavlja novo podobo naj-
bolj slavnega detektiva Sher-
locka Holmesa. Razuzdane-
mu in pretepaškemu Holme-
su uspe s pomočjo zvestega
pomočnika Watsona ustaviti

okultno društvo pod vod-
stvom temačnega lorda Black-
wooda. Ta je obsojen na smrt,
a Holmesu obljubi, da se bo
vrnil in maščeval. Neutrudni
detektiv se kmalu znajde v
novi, še bolj smrtonosni splet-
ki, ki utegne zamajati temelje
človeške družbe. V zraku
(film, za katerega že šepetajo,
da je resen kandidat za več
oskarjev) pa je zgodba o Rya-
nu, ki veliko potuje, ker ga
najemajo šefi podjetij, da
opravi neprijetna odpuščanja.
V svojem svobodnem načinu
življenja uživa, dokler ga ne
ogrozi ambiciozna Natalie, ki
predlaga, da bi odpuščanja
opravljali s pomočjo video po-
vezave. Ryan se odloči, da ji
dokaže, da človeškega faktorja

in pristnega pristopa na more
zanemariti, a nepričakovano
razmerje z avanturistično za-
peljivko Alex ga prisili v raz-
mislek o pravih življenjskih
vrednotah.

V zadnjih decembrskih
dneh pa ne smemo pozabiti
še na najbolj pufasto zabavo
leta - kakor so Playboyeve
zajčice poimenovale svojo
rojstnodnevno zabavo, dobili
pa smo še miss Zemlje in
miss casino Tivoli 2010.
Skupni rojstni dan so zajčice
praznovale v ljubljanskem
Topu. Povabljeni so se kar
odzvali, posladkali so se ob
torti, za dobro glasbo pa so
na puhastem žuru skrbeli
Trkaj, Omar Naber, Katana
in Nina Pušlar.

Casino Tivoli v Lescah pa
je praznoval svoj tretji rojstni
dan. Za glasbo je tokrat skr-
bel Halgado bend, ples so
zaupali skupini Fever, miss
casino Tivoli 2010 pa je to-
krat postala dvajsetletna
Vrhničanka Sandra Kerč-
mar. Z lento druge spremlje-
valke se je okitila Loretta Do-
minkovič, prve pa Nina
Ograjenšek. V grosupelj-
skem Kongu pa je kot vsako
leto potekal izbor za miss
Zemlje 2010. Najlepša slo-
venska 'zemljanka' je posta-
la osemnajstletna Ljubljan-
čanka Ines Draganovič, dru-
ga je bila Sara Jurenčič, sicer
tudi zmagovalka šova talen-
tov, tretja pa Velenjčanka
Nermina Hankič.

DRUŽABNA KRONIKA

Vrtoglavi novoletni zaslužki

Številni zvezdniki bodo najdaljšo noč v
letu izkoristili za hiter zaslužek. Ta hip
"najdražja" je Lady Gaga, ki je za svoj
novoletni koncert v Miamiju prodala za
več kot milijon ameriških dolarjev vstop-
nic. Po izračunu NewYearsEve.com bo
zaslužila okoli tristo tisočakov, mize pa

naj bi se prodajale do 25 tisočakov. Mariah Carey in njen
mož Nick Cannon sta v New Yorku skoraj razprodala
zbirališče slavnih M2, kar je prineslo pol milijona dolar-
jev, Christina Aguilera pa bo nastopila v nočnem klubu
Tao v Las Vegasu, kjer so našteli četrt milijona dolarjev.

Od pogovorne oddaje k filmu

Tyra Banks je za pomlad 2010 napoveda-
la slovo svoje pogovorne oddaje The
Tyra Show. "Uživala sem, ko sem zadnjih
pet let prihajala v vaše dnevne sobe,
spalnice, frizerske salone," piše na svoji
spletni strani. "S svojim naslednjim veli-
kim korakom bom dosegla še več žensk

in mladih deklet, da jim pomagam počutiti se tako moč-
ne, kot smo v resnici," razkriva načrte za prihodnost.
Ustanovila bo svojo produkcijsko hišo Bankable Studios.

Steven Tyler na odvajanje

Pevec zasedbe Aerosmith Steven Tyler
je že drugič v dveh letih odšel na kliniko
za odvajanje. Odvisen je od tablet proti
bolečinam, s katerimi si lajša posledice
poškodb, ki jih je v zadnjih desetih letih
dobil med nastopanjem na odrih. Tudi
letošnjo poletno turnejo so Aerosmithi

odpovedali, potem ko je med petjem padel z odra in si
izpahnil ramo. "Obožujem Aerosmith, obožujem nasto-
pati kot njihov glavni pevec," je razblinil dvome o more-
bitnem odhodu.

Sienna obudila romanco, Katy zaročena

Britanska igralca Jude Law in Sienna Mi-
ller, ki sta se pred štirimi leti razšla po
njegovem odmevnem varanju z varuško
otrok, sta spet skupaj. Praznične dni pre-
življata na plažah Barbadosa, kjer se na-
stavljata soncu. Šušlja se tudi, da je bri-
tanski komik Russell Brand zasnubil svo-

jo Katy Perry. Čeprav sta par šele od septembra, naj bi ta-
koj privolila. Datuma poroke še nista določila, medtem ko
iščeta oblikovalca, ki bo do novega leta naredil prstana.

KRIMINAL JE, A LOGIKA REDKA
Brezčasen lik v popolnoma novi pustolovščini. Sherlock Holmes, izjemni detektiv, ki ga je v poznem
19. stoletju v seriji zgodb in romanov ustvaril sir Arthur Conan Doyle, je postal eden najtrajnejših
likov pop kulture, njegove dogodivščine pa so med najbolj branimi v zgodovini angleškega jezika.

Za Guya Ritchieja je prav Robert Downey Jr. popoln za 
vlogo novega Holmesa. / Foto: arhiv distributerja

Vaja za pufasto zabavo. Kasneje so si dekleta nadela svoja
slavna 'zajčevska' oblačilca, čeprav tudi brez njih pritegnejo
precej pogledov. / Foto: Tina Dokl

Alenka Brun

Č

Šopek treh: druga spremljevalka Loretta Dominkovič, miss
casino Tivoli 2010 Sandra Kerčmar in prva spremljevalka
Nina Ograjenšek. / Foto: Anka Bulovec

VRTIMO GLOBUS

Na tretji zabavi Casinoja Tivoli sta nazdravila tudi blejski
župan Janez Fajfar in direktor casinoja Boštjan Potočnik. 
/ Foto: Anka Bulovec

Del strokovne žirije za izbor Miss casino Tivoli so predstavljali
tudi modna fotografa Žiga Intihar in Miran Juršič ter
manekenka Karin Škufca. / Foto: Anka Bulovec

Zmagovalka izbora Miss Kongo za Miss Zemlje 2010 je
postala svetlolasa Ljubljančanka Ines Draganovič. 
/ Foto: Zaklop

George Clooney ima glavno vlogo v filmu V zraku, ki ga je
režiral Jason Reitman. / Foto: arhiv distributerja




