
PETEK, 8. januarja 2010

vs
eb

in
a

2

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

.

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

.

Pogoji za upokojitev 
so vsako leto nekoliko
drugačni
Medtem ko vlada že pripravlja novo
pokojninsko reformo, se še vedno
niso končala vsa prehodna obdobja
reforme iz leta 2000. To je tudi raz-
log, da so pogoji za upokojitev vsako
leto nekoliko drugačni. 3

AKTUALNO

Oblačno bo s sneženjem. 
Največ padavin bo danes, 
v petek, najmanj pa v nedeljo.

VREME
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Stari vrh: druga smrtna
nezgoda v letu dni
V slabem letu dni se je na smučišču
Stari vrh zgodila že druga smrtna ne-
zgoda. 11. januarja lani je pod teptal-
cem za sneg tragično preminula šest-
letna deklica, v nedeljo pa se je pri
padcu tako hudo poškodoval smu-
čar, da je dan kasneje umrl.

8

KRONIKA

Planica v pričakovanju
nove (po)dobe
Dokončna podoba novega Nordijske-
ga centra Planica bo (na papirjih)
znana do konca februarja, do konca
leta naj bi uredili že vseh sedem ska-
kalnic, celotni center pa do leta 2013.
"Živel" naj bi vse leto in ne le ob veli-
kih skakalnih tekmah.

10

Največ novorojenčkov 
v zadnjih letih
Na porodnem oddelku jeseniške bol-
nišnice so po letu 1990 pa vse do leta
2007 imeli manj kot šeststo porodov
na leto, lani jih je bilo 662. V kranjski
porodnišnici so lani našteli 1512 poro-
dov, kar je tudi največ v zadnjih petih
letih. 

24

ZADNJA

63 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana - Potem ko se je
decembra v javnosti pojavila
novica o obtožnem predlogu
zoper ministra Karla Erjavca
zaradi ravnanja pri nakupu
oklepnikov Patria, sta se v
tem tednu obtožbam pridru-
žili še dve. Druga se je nana-
šala na odprodajo 49-odstot-
nega državnega deleža v
podjetju Energetika Projekt,
ki ga je minister Erjavec pro-
dal brez soglasja vlade, za
sporno prodajo pa okrivil
pravno službo svojega mi-
nistrstva in notarko Eriko
Braniselj, ki je sestavila no-
tarski zapis. Tretja pa je ugo-

tovitev računskega sodišča,
ki je ministrstvo pozvalo, naj
pripravi popravljalne ukrepe
glede ravnanja z odpadki, če-
sar pa ministrstvo ni storilo.
Slednja je izbila sodu dno in
predsednik vlade Borut Pa-
hor je sklenil na pobudo ra-
čunskega sodišča državne-
mu zboru predlagati razreši-
tev Karla Erjavca. "To naj bi
državnemu zboru predlagal
v 15 dneh, v tem času pa bo
dovolj prostora za razpravo,
ali je argumentacija račun-
skega sodišča zadosten raz-
log za ministrovo razreši-
tev," je dejal predsednik vla-
de Borut Pahor, ki meni, da
ob opozorilu računskega so-

dišča druge izbire tudi ni
imel. Na ustavno sodišče pa
se obrača po presojo zakona
o računskem sodišču, enako
je storil tudi minister Erja-
vec. Slednji je bil presene-
čen nad odločitvijo račun-
skega sodišča, ki ministru
nalaga odgovornost za zade-
vo, ki se nanaša na ločevanje
odpadkov, poleg tega pa se
revizija nanaša na obdobje,
ko je ministrstvo vodil še Ja-
nez Podobnik. Erjavčevo mi-
nistrstvo pa napak ni moglo
odpraviti v treh mesecih, od-
kar je dobilo odzivno poroči-
lo računskega sodišča, je
prepričan Karl Erjavec.

Se bo Karl Erjavec poslovil od vlade?
Ta teden je predsednik vlade Borut Pahor napovedal, da bo državnemu
zboru predlagal razrešitev ministra za okolje in prostor Karla Erjavca.

Predsednik vlade Borut Pahor državnemu zboru predlaga razrešitev ministra Karla Erjavca.� 2. stran

Vilma Stanovnik

Kranj - V začetku tega tedna
so se odgovorni na Mestni
občini Kranj razveselili dopi-
sa Ministrstva za kulturo, v
katerem so jim sporočili, da
so uspeli na razpisu Mreže-
nje kulturnih potencialov.
Vrednost projekta, ki so ga
poimenovali 3 stolpi, je ne-
kaj manj kot dva milijona ev-
rov, odobrenih sredstev pa je
natanko 1.943.500,28 evra.
Od tega je 85 odstotkov na-
menskih sredstev EU za ko-
hezijsko politiko, preostalih
15 odstotkov pa je slovenske
udeležbe. 

"Projekt je za Mestno ob-
čino Kranj zelo pomemben,
je tako rekoč pika na i pri

ustvarjanju kulturne četrti
in zaključuje podobo starega
mestnega jedra. Brez dode-

ljenih sredstev sofinancira-
nja EU in države bi ga precej
kasneje in težje izpeljali. Po-

nosni smo, da smo bili na
razpisu uspešni in da lahko
sledimo razvojni strategiji,"
pravi župan Kranja Damijan
Perne.

Prenova in opremljanje
treh stolpov namreč ne po-
meni zgolj sanacije kranj-
skega utrdbenega sistema
na jugozahodni strani mest-
nega jedra, prav tako po-
membno je, da bodo stolpi
zaživeli. Tako bo stolp Škr-
lovc namenjen predvsem in-
termedijski umetnosti, stolp
na Pungartu bo namenjen
kulturni vzgoji otrok in mla-
dine, tako imenovani Četrti
stolp pa bo razgledno prizo-
riščni stolp za tako imenova-
ne "site specific" kulturno
umetniške dogodke.

Kranjski stolpi bodo zaživeli
Tudi z evropskim denarjem bo Mestna občina Kranj lahko uresničila projekt obnove treh stolpov.

Štefan Žargi

Kranj - Čeprav je bila lanska
prodaja s 73 milijoni evrov za
desetino manjša, bodo po pr-
vih podatkih v Iskraemecu
lansko poslovno leto zaključi-
li brez izgub, ob tem pa izpol-
nili svoje obveznosti iz prisil-
ne poravnave do bank, doba-
viteljev in še investirali. Rece-
sija je Iskraemeco prizadela v
drugi polovici lanskega leta.
Zato je bilo potrebno notra-

nje ukrepanje, zlasti na po-
dročju stroškov, predvsem pa
veliko dela in vlaganj v nove
stranke. Od skupno 1130 za-
poslenih so z oktobrom za
osemsto delavcev skrajšali
delovni tednik na 32 ur, z ja-
nuarjem pa so sto zaposlenih
poslali na čakanje. Kaj bo po
1. aprilu, nam niso znali od-
govoriti, tudi ne, ali bodo od-
puščali, nedvomno pa ugo-
tavljajo, da je zaposlenih pre-
več. Podrobneje na 17. strani.

V Iskraemecu preveč delavcev 
Lani so poslovali brez izgub, sto zaposlenih pa
so z novim letom poslali na čakanje.

Leto LXIII, št. 2, cena 1,35 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

15. do 17. januarja 2010
NAJNOVEJŠE IDEJE ZA VAŠO HIŠO

GRADITELJ
www.kaerntnermessen.at SEJMIŠČE CELOVEC

V letu 
2010 že
 januarja!

STROKOVNI SEJEM ZA 
GRADNJO, OBNOVO IN 
VARČEVANJE Z ENERGIJO
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Stolpi bodo po obnovi smiselno zaključili strateška projekta,
ki so ju na kranjski občini poimenovali kulturno prireditvena
in otroška četrt na Pungartu. / Foto: Gorazd Kavčič
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj - Lojz Potočnik ima že
precej politične kilometrine,
od stranke Demokratov, prek
LDS do stranke Zares, za ka-
tero je leta 2008 tudi kandi-
diral na parlamentarnih vo-
litvah. Četrti mandat je svet-
nik v kranjskem mestnem
svetu. 

Kdaj bo vaše prvo zaseda-
nje?

"Nadaljevanje decembrske
seje se začne 11. januarja."

Boste na tej seji že odločali o
razrešitvi ministra Erjavca?

"Nimam še dnevnega
reda, da bi to vedel. Mislim
pa, da zakon narekuje, da dr-
žavni zbor o tem odloča v 15
dneh od takrat, ko je pred-
sednik vlade predlog vložil v
postopek."

Pa že razmišljate, kako boste
glasovali o tem primeru? Po
svoji ali po volji stranke?

"Zakon o poslancih govori,
da je poslanec samostojen in
tu reči kaj drugega, je odveč.
Politična korektnost in zako-
nitost k temu zavezujeta. Si-
cer pa menim, da je v zvezi z
ministrom Erjavcem treba
slišati vse argumente. Resna
razprava se je pravzaprav
šele začela. Položaj ministra
je zelo resen. Kar on relativ-
no lahkotno govori, da gre za
vprašanje kant za smeti, pa
osebno ocenjujem (in tudi v
mestnem svetu v Kranju
tako menimo), da je vpraša-
nje komunalnih odpadkov,
preskrbe z vodo, z vodnimi
odplakami izjemno po-
membno vprašanje, ki se

navsezadnje čuti tudi v de-
narnici vsakega posamezni-
ka. Odgovornost na tem po-
dročju je velika in tega ne gre
kot manj pomembno odpra-
viti z zamahom roke. Tudi v
Evropski uniji za urejanje
tega področja namenjajo ve-
liko pozornost, evropsko za-
konodajo s tega področja pa
morajo države v največji
meri implementirati. Če so
na drugih področjih države v
večji meri prepuščene sa-
mim sebi, pa na področju
okolja evropske direktive
zelo dosledno zavezujejo dr-
žave, da se držijo evropske
zakonodaje. V tem smislu
tudi razumem ukrepanje ra-
čunskega sodišča, ki je ugo-
tovilo pomanjkljivosti in veli-
ko zaostajanje v postopkih."

Kako boste v državnem zbo-
ru usklajevali splošni in lo-
kalni interes?

"Nesporno je splošni in-
teres pri poslancih ključen.
Ni mogoče urejati posamič-
nih zadev, ne da bi uveljavili
splošni interes. Kar zadeva
Kranj, pa bom ravnal tako,
kot sem zapisal pred volitva-
mi. Skušal bom biti trd, ne-
popustljiv pogajalec pri pra-
vicah in koristih, ki gredo
tretjemu največjemu mestu
v državi, pa tudi Gorenjski,
ki je padla v nekakšen raz-
vojni krč, saj se je po BDP na
prebivalca spustila s 4. na 6.
mesto med statističnimi re-
gijami v državi. Dejal sem
tudi, da si bom dal v žep
Strategijo trajnostnega raz-
voja Mestne občine Kranj do

leta 2023. Vsi, ki prihajamo
iz Kranja (trije poslanci), bi
jo morali imeti pred očmi,
saj gre za resen dokument o
prihodnosti občine in njenih
prebivalcev, brez katerega
ne bo šlo. Država nima po-
sebnega zakona o glavnem
mestu, zato se moramo pri
nekaterih stvareh postaviti
zase."

In tako pridemo do vprašanja
pokrajin. Menite, da vas bo to
doletelo v tem mandatu?

"Ne vem. Gre tudi za vpra-
šanje, v katerem odboru
bom. Damijan Perne je bil v
treh odborih (za lokalno sa-
moupravo in regionalni raz-
voj, za okolje in prostor in za
promet). Če bom te odbore
podedoval, se bom s proble-
matiko regionalizacije Slove-
nije tudi srečal. Ne morem
pa vam še odgovoriti, ali se
bom odločal za tri ali trinajst
pokrajin."

Katera so interesna podro-
čja, kamor bi se vključili, če
bi imeli sami možnost izbi-
rati?

"V vsakem primeru bi bilo
to področje okolja in prosto-
ra, ki je povsod zanemarje-
no, vanj pa je vloženih že ve-
liko sredstev in naporov, si-
nergija teh dejavnosti pa je
relativno majhna. Smo na
začetku in bi bilo dobro, če bi
bili dlje. Tu tudi Kranj in Go-
renjska nimata velike pomo-
či države. Zato menim, da bi
bilo članstvo v tem odboru
koristno. Ker se spoznam na
javne finance, pa bi rad sode-
loval v takem odboru, seveda
pa je to odvisno od dogovora
v poslanski skupini."

Občinsko strategijo v žep
Lojz Potočnik iz Kranja je namesto Damijana Perneta poslanec stranke Zares v državnem zboru.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Zvesti Gorenjskemu glasu
Ivan Bukovnik iz Begunj Gorenjski glas bere že dolgo časa.
Najprej je imela naročenega njegova mama. Pravi, da bi ga
pogrešal, če ga ne bi imel. Ker z ženo Marjeto nimata avta,
ga je zjezilo, ker bo plačal letno naročnino, do Kranja bi kar
težko prišel. Zato sem mu želeno knjigo prinesla kar spoto-
ma, ko sem ga obiskala. Oba sta v pokoju, Ivan je bil zapo-
slen v Elanu, kjer je popravljal smučke. Rad je hodil v služ-
bo, saj so bili dober kolektiv. Zdaj, ko ima več časa, se sko-
raj vsak dan dvakrat sprehodi do vasi, za kar potrebuje dvaj-
set minut v eno smer. Že dolgo časa se po malem rad ukvar-
ja z ročnimi spretnostmi: izdeluje makete hiš, jaslice, zna-
menja, ptičje hiške, venčke ... Največ naredi iz lesa. "Ima po-
trpljenje in smisel," ga pohvali žena. V knjižnici je že večkrat
iskal knjige z vzorci in idejami, kaj vse se da izdelovati, pa
nobene ni našel. Zato sprašuje bralce Gorenjskega glasa, če
imajo kakšen namig, katero knjigo naj poišče, da bo dobil te
informacije. V hiši živita sama - sicer imata hčer, sina in ene-
ga vnuka. Za novo leto si želita najbolj zdravja. Saj če si
zdrav, potem vse "štima", zaključi Ivan. D. K.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme FRANC OSTERMAN iz Mengša.

Ivan ob skrbno izdelani maketi hotela, ki je opremljena celo
z lučkami.

Kranj

Žrtve lahko uveljavljajo pravico do rente

Januarja lahko prisilni mobiliziranci v nemško vojsko začnejo
uveljavljati pravico do mesečne rente, ki jim jo priznava lani
sprejeta novela zakona o žrtvah vojnega nasilja. Posamezniki
s priznanim statusom so upravičeni do rente v višini 2,03 evra
za vsak mesec nasilja oziroma mobilizacije. Upravičenci do
rente se morajo oglasiti na upravni enoti, zahtevek pa uveljav-
ljajo s kartico o statusu žrtve vojnega nasilja, priložiti morajo
številko transakcijskega računa in davčno številko. V Zvezi
društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko, ocenjujejo,
da naj bi bilo takih upravičencev okoli 3500. Na Gorenjskem,
kjer si za uveljavitev pravic prisilno mobiliziranih prizadeva
Združenje mobiliziranih Gorenjcev v nemško vojsko 1943-
1945, pa naj bi jih bilo še živečih okoli 1600. Pomoč pri izpol-
njevanju zahtevkov lahko mobiliziranci dobijo v pisarnah druš-
tva, Gorenjci v Kranju, na sedežu združenja na Ulici Juleta 
Gabrovška 6. Uradne ure imajo vsako sredo, pokličete pa jih
lahko tudi na telefonsko številko 04/235-39-09. D. Ž.

Ljubljana 

Dogovarjajo se o novi kolektivni pogodbi

Predstavniki delodajalcev in sindikatov so se sestali na prvih
pogovorih o dokumentu, ki bi nasledil sedanjo kolektivno
pogodbo o načinu usklajevanja plač za delavce, ki niso vklju-
čeni v kakšno drugo kolektivno pogodbo. Naslednji sesta-
nek bo 19. januarja, ko bodo delodajalci in sindikati prišli z
vsebinskimi predlogi. Veljavnost sedanje kolektivne pogod-
be o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z
delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009 se
je iztekla z novim letom, uporabljala pa se bo do konca leta
oziroma dokler ne bo novega dogovora. D. Ž. Lojz Potočnik / Foto: Gorazd Kavčič

"Prav je, da gre stvar v držav-
ni zbor, kjer se bom lahko
ubranil očitkov, poslanci pa
bodo odločili, kakšna je
moja politična odgovor-
nost," je dejal Erjavec, ki bo
do odločitve državnega zbo-
ra še opravljal svoje ministr-
ske dolžnosti.

Še preden je državni zbor
dobil predlog premiera za
Erjavčevo razrešitev, so se v
strankah večinoma že opre-
delili do tega vprašanja. Ko-
alicijska partnerja LDS in
Zares bosta glasovala za raz-
rešitev, pri čemer bo imelo
ključno vlogo celotno delo
Karla Erjavca kot ministra
in ne le očitki računskega
sodišča. V poslanski skupini
SD, kjer so napovedali pod-
poro predlogu predsednika

vlade, so o tem uradno raz-
pravljali včeraj. V opoziciji
so le v SNS napovedali pod-
poro razrešitvi ministra, ki
mu slabo delo očitajo že kot
obrambnemu ministru. V
SLS menijo, da se mora ko-
alicija sama zmeniti med
seboj, v SDS pa so očitali
dvojna merila tako račun-
skemu sodišču kot tudi
predsedniku vlade. Pravijo,
da je računsko sodišče vse-
binsko enako kršitev kot pri
Erjavcu lani odkrilo pri mi-
nistrici za kulturo, a ni pred-
lagalo njene zamenjave.
Dvojna merila pri predsed-
niku pa se nanašajo na Gre-
gorja Golobiča, ki je zatajil
lastniški delež v podjetju Ul-
tra, pa premier ni predlagal
razrešitve niti o tem v držav-
nem zboru ni omogočil raz-
prave.

Za stranko DeSUS, ki jo
vodi Karl Erjavec, je slednji
sprva še govoril o izstopu
stranke iz koalicije, s čimer
bi se ta znašla v resni zagati,
saj bi ji ostala le še tesna par-
lamentarna večina. Nazad-
nje pa je dejal, da DeSUS-a
ne bo potegnil iz koalicije.
Tudi v stranki zatrjujejo, da
ostajajo del koalicije. "Osta-
jamo v koaliciji, podpiramo
pa Karla Erjavca kot predsed-
nika stranke in kot ministra
za okolje," je zatrdil tudi go-
renjski poslanec stranke De-
SUS Anton Urh. "Poslanska
skupina je glede tega eno-
tna. Glede na zakonodajo je
prav, da je predsednik vlade
na podlagi ugotovitve račun-
skega sodišča dal predlog dr-
žavnemu zboru, hkrati pa
tudi ustavnemu sodišču po-
budo za presojo zakona o ra-

čunskem sodišču, ki mu na-
laga takšno dolžnost. Če bo
do glasovanja v državnem
zboru prišlo, bomo člani
stranke DeSUS glasovali
proti razrešitvi Karla Erjavca
kot ministra, enako pa priča-
kujemo, da bodo ravnali tudi
v drugih koalicijskih stran-
kah." Ta teden se je sestal
tudi izvršni odbor stranke,
ki je prav tako sklenil, da
svojemu predsedniku in mi-
nistru stoji ob strani. Med-
tem Pahor že išče novo ime
za okoljskega ministra. V
javnosti jih kroži kar nekaj,
Erjavec je predlagal poslanca
DeSUS Matjaža Zanoškarja,
ki soglaša s kandidaturo. Če
bi slednji zasedel ministrski
položaj, bi Erjavec (glede na
volilni rezultat iz leta 2008)
dobil poslansko mesto v dr-
žavnem zboru.

Se bo Karl Erjavec poslovil od vlade?
�1. stran
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Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Kot navajajo v
Zavodu za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slo-
venije, se pri uveljavljanju
pravice do starostne pokojni-
ne spreminjajo le pogoji za
ženske. V primerjavi z lani
se jim potrebna starost zvi-
šuje za štiri mesece, hkrati
pa se jim za tri mesece poda-
ljšuje tudi potrebna pokoj-
ninska doba. Za ženske je to-
rej letos pogoj za upokojitev
starost 56 let in osem mese-
cev ter 37 let in tri mesece
pokojninske dobe (lani 56 let
in štiri mesece ter 37 let) ali
starost 61 let in najmanj
dvajset let pokojninske dobe
ali starost 63 let in najmanj
15 let zavarovalne dobe. Za
moške se pogoji ne spremi-
njajo, pogoj je starost 58 let
in štirideset let pokojninske
dobe ali 63 let in najmanj
dvajset let pokojninske dobe
ali 65 let in najmanj 15 let za-
varovalne dobe. 

Polna starost

Pri ženskah je polna sta-
rost v prehodnem obdobju
izenačena z minimalno sta-
rostjo za pridobitev pravice
do starostne pokojnine, pri
moških je polna starost 63
let. Moškemu, ki bo uveljav-
ljal pravico do starostne po-
kojnine pred dopolnitvijo
polne starosti in nima štiri-
deset let delovne dobe, se bo
pokojnina pri upokojitvi v
starosti od 58 do 59 let zniža-
la za vsak mesec manjkajoče
starosti za 0,3 odstotka, pri
upokojitvi med 59. in 60. le-
tom za 0,25 odstotka, pri
upokojitvi med 60. in 61. le-
tom za 0,2 odstotka, pri upo-
kojitvi med 61. in 62. letom
za 0,15 odstotka in pri upo-
kojitvi med 62. in 63. letom
za 0,1 odstotka. Največ je sta-
rostno pokojnino, uveljavlje-
no v letu 2010, možno
zmanjšati za 18 odstotkov,
zmanjšanje pa je trajno. 

Znižanje upokojitvene
starosti

Upokojitveno starost je
možno znižati zaradi vsaj
petletne vzgoje in skrbi za
vsakega rojenega ali posvo-
jenega otroka in za delo
pred 18. letom starosti. Za
enega otroka se letos upoko-
jitvena starost lahko zniža
za 5 mesecev in 15 dni, za
dva otroka za 13 mesecev in
23 dni, za tri otroke za 24

mesecev in 23 dni ter za vsa-
kega nadaljnjega otroka še
za 13 mesecev in 23 dni. Pri
tem starostna meja za žen-
sko ne more biti nižja od 53
let, za moškega pa 58 let. O
tem, kdo bo uveljavljal takš-
no znižanje, se starša dogo-
vorita sama. Samo žen-
skam, ki se nameravajo upo-
kojiti pri starosti 56 let in
osem mesecev ter s 37 leti in

tremi meseci pokojninske
dobe, se upokojitvena sta-
rost zniža, če so bile obvez-
no pokojninsko in invalid-
sko zavarovane, še preden
so dopolnile 18 let starosti.
Upokojitvena starost se jim
za vsako leto v obveznem za-
varovanju pred dopolnje-
nim 18. letom starosti zniža
za devet mesecev (lani za
osem), vendar pa se jim ne
more znižati pod 53 let.

Dodana doba

Tudi letos je za izpolnitev
pogojev za pridobitev sta-
rostne pokojnine možno po-
leg delovne in dokupljene
dobe upoštevati dodano
dobo, ki vključuje čas študi-
ja, obveznega vojaškega
roka, nadomestne civilne
službe in čas, ko je bil zava-
rovanec prijavljen na zavodu
za zaposlovanje kot iskalec
zaposlitve ali kot brezposel-
na oseba. Letos se za vsako

leto upošteva devet mesecev
(lani osem), ki se štejejo v
dodano dobo (npr.: za tri leta
študija se šteje 27 mesecev).
Dodana doba vpliva le na iz-
polnitev pogojev za pridobi-
tev pravice do starostne po-
kojnine, ne pa na njeno viši-
no, prav tako se ne šteje v de-
lovno dobo.

Državna pokojnina

Pravico do državne pokoj-
nine lahko uveljavlja oseba s
stalnim prebivališčem v Slo-
veniji, ki je dopolnila 65 let
ali več. Pogoj je, da je med
15. in 65. letom živela naj-
manj trideset let v Sloveniji,
da nima pravice do pokojni-
ne po našem oz. kakem tu-
jem javnem sistemu pokoj-
ninskega zavarovanja in da
njeni lastni dohodki ne pre-
segajo premoženjskega cen-
zusa za pridobitev pravice do
varstvenega dodatka.

Vdovska pokojnina 

Vdovec in vdova bosta le-
tos pridobila pravico do
vdovske pokojnine, če bosta
ob smrti svojega partnerja
dopolnila 53 let starosti. Če
ne bosta toliko stara, dopol-
nila pa bosta 48 let, bosta
pridobila pravico do vdovske
pokojnine pri starosti 53 let.
V primeru, da vdovec ali
vdova ob partnerjevi smrti
nimata statusa zavarovanca,
pridobita pravico do vdovske

pokojnine, če ob smrti part-
nerja dopolnita 48 let staro-
sti. Če vdova brez statusa za-
varovanca navedene starosti
ob smrti partnerja ni dopol-
nila, dopolnila pa je 45 let,
bo pridobila pravico do
vdovske pokojnine ob do-
polnitvi 48 let.

Del vdovske pokojnine

Vdova ali vdovec lahko
uživa vdovsko pokojnino ali
pa lastno starostno oz. inva-
lidsko pokojnino ter del
vdovske pokojnine, odvisno
od tega, kaj je zanj(o) ugod-
neje. Del vdovske pokojnine
znaša 15 odstotkov zneska
vdovske pokojnine, vendar
ne več kot 15 odstotkov pov-
prečne lanske mesečne po-
kojnine, to je največ do zne-
ska 86,31 evra. Skupno izpla-
čilo lastne in dela vdovske
pokojnine je po zakonu
omejeno in ne sme presega-
ti starostne pokojnine mo-
škega, odmerjene od najvišje
pokojninske osnove za 40
let pokojninske dobe, to je
1.713,63 evra.

Družinska pokojnina 

Starši, ki jih je umrli otrok
preživljal do svoje smrti, v
nekaterih primerih pridobi-
jo pravico do družinske po-
kojnine. Tako mora mati le-
tos ob smrti otroka, ki jo je
preživljal, dopolniti 55 let in
6 mesecev (lani 55 let), oče
pa 58 let. Bratje in sestre
umrlega zavarovanca, ki jih
je preživljal do svoje smrti,
pridobijo pravico do družin-
ske pokojnine, če izpolnjuje-
jo pogoje, ki so določeni za
otroke, ali pogoje, ki so dolo-
čeni za starše umrlega.

Pogoji za upokojitev so 
vsako leto nekoliko drugačni
Ker se pokojninska reforma iz leta 2000 uveljavlja postopno, so pogoji za upokojitev vsako leto 
nekoliko drugačni.
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Mateja Rant

Bohinjska Bistrica - V Bo-
hinj Park hotelu se bodo v
sodelovanju z občino Bohinj
lotili obnove dvorane kultur-
nega doma Jožeta Ažmana v
neposredni bližini hotelske-
ga kompleksa. Za to so se
odločili, je pojasnil direktor
Anže Čokl, zaradi velikega
povpraševanja po izvedbi
večjih kongresov in poslov-
nih dogodkov v njihovem
hotelu. Od uradnega odprtja
sredi poletja so namreč go-
stili že prek petdeset različ-
nih dogodkov, od protoko-
larnih srečanj do regional-
nih poslovnih konferenc. 

V prenovljeni dvorani s
320 sedeži bodo poskrbeli
za najsodobnejšo opremo,
tako da bo mogoče v njej
pripraviti večja poslovna
srečanja. V hotelu bodo ob-
iskovalcem omogočili luk-
suzno namestitev, v vod-

nem parku pa tudi rekreaci-
jo in zabavo. Ob tem se je
Anže Čokl še pohvalil, da je
Bohinj Park hotel, ki se v
imenu ponaša tudi z nazi-
vom eko, pred kratkim pre-
jel nagrado Slovenske turi-
stične organizacije za zeleni
zgled v slovenskem turiz-
mu. "Nagrada se podeljuje
turističnim objektom, ki na
področju varčevanja energi-
je in zmanjševanja negativ-
nega vpliva na okolje ali
sploh varstva okolja uvajajo
nove prakse in tehnološke
rešitve," je razložil. Smele
načrte imajo tudi letos. Pri-
dobili so gradbeno dovolje-
nje in zagotovili sredstva za
razširitev vodnega parka. V
energijsko varčnem prizid-
ku bodo zagotovili dodatne
ležalne površine, v načrtu
imajo tudi nov zunanji ba-
zen. Pri tem naj bi posebno
razveselili otroke z novim
otroškim igralom.

Vodni park bodo razširili
Za večja poslovna srečanja bodo v Bohinj Park
hotelu skupaj z občino obnovili tudi dvorano v
kulturnem domu Jožeta Ažmana.

Ob tem ko se še niso končala vsa prehodna obdobja pokojninske reforme iz leta 2000,
vlada že pripravlja novo reformo - najprej posodobitev sedanjega sistema, nato pa 
uveljavitev novega. / Foto: Tina Dokl

Pokojnina se odmeri od
pokojninske osnove, ta se
od leta 2008 izračunava
na podlagi plač iz katerih-
koli najugodnejših zapo-
rednih 18 let zavarovanja
po 1. januarju 1970.

Novi pogoji so že upošte-
vani v vseh uradnih izra-
čunih zavoda, tako da ni
treba vlagati zahtevkov za
ponovne izračune.

Kranj

Nov direktor Komunale Kranj do konca januarja

Ker so morali ponoviti razpis za novega direktorja javnega
podjetja Komunala Kranj, je trenutno v. d. direktorja še ved-
no prejšnji direktor Ivan Hočevar. Ponovljeni razpis je kon-
čan, kot kaže, pa bo tokrat uspešno zaključen. "Nadzorni
odbor Komunale Kranj je opravil ožji izbor izmed prijavlje-
nih kandidatov za direktorja javnega podjetja in ga predlagal
občinam ustanoviteljicam. V drugi polovici januarja bo
predlog obravnaval svet ustanoviteljic in izbral direktorja
podjetja," je povedal kranjski župan Damijan Perne, ki za
zdaj o imenih kandidatov še ne govori. V. S.
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Boštjan Bogataj

Kranj - Lučka Žižek, dose-
danja direktorica Območne
službe Kranj, je z novim le-
tom postala ena od pomoč-
nic Marije Poglajen, gene-
ralne direktorice Zavoda
RS za zaposlovanje v Ljub-
ljani, nasledila pa jo je nje-
na dosedanja pomočnica
Dragica Ribnikar. Težko
leto 2009 za zaposlene se
je zaključilo s 6818 brezpo-
selnimi ali polovico več kot
decembra 2008 (4546) ozi-
roma se je povečalo za ma-
lenkost več od slovenskega
povprečja. Decembra lani
je bilo v Sloveniji 96.672
brezposelnih, kar je za 45,9
odstotka več kot v enakem
obdobju lani (66.239). Go-
renjska stopnja brezposel-
nosti (oktobra 2009) znaša
7,9 odstotka.

Brezposelnost se je v zad-
njem letu najbolj povečala
na območju Urada za delo
Škofja Loka (za 68,6 od-
stotka), kjer je bilo konec
decembra 1084 brezposel-
nih, sledi Radovljica z 961
brezposelnimi (povečanje
za 68,6 odstotka). Največje

število brezposelnih je na
območju Kranja, in sicer
3078 (decembra 2008
2111), najmanj pa na ob-
močju Tržiča (660, leto
prej 430). Še najbolje so jo
odnesli na Jesenicah, kjer
se je brezposelnost lani po-
večala s 768 na 1035 oseb
oziroma skoraj 35 odstot-
kov.

V evidenco brezposelnih
se je lani skupaj prijavilo
kar 10.557 oseb, kar je za
62,6 odstotka več kot leto
prej, po dobrih 64 odstot-
kov več je bilo mladih do
26 let in prav toliko iskal-
cev prve zaposlitve, za 120
odstotkov pa se je povečalo
število prijavljenih zaradi
stečaja in trajno presežnih
delavcev. Delodajalci so po
drugi strani prijavili 12.215
prostih delovnih mest ali za
dobro tretjino manj kot leto
prej, še vedno pa je največ
povpraševanja po prodajal-
cih, natakarjih, kuharjih,
delavcih v gostinstvu in tu-
rizmu, voznikih, strojnikih,
gradbenikih, informatikih
in kovinarskih delavcih ter
tudi po delavcih v zdrav-
stvu. 

"Število prijavljenih pro-
stih delovnih mest deloda-
jalcev ni v skladu s številom
brezposelnih, ki še vedno
narašča. Situacija na trgu
dela je neugodna za vse
iskalce zaposlitve, še poseb-

no pa za vse z različnimi
zdravstvenimi in drugimi
ovirami," pojasnjuje Dragi-
ca Ribnikar in dodaja, da bo
letos brezposelnost še na-
raščala, vendar ne več tako
intenzivno kot leto prej.

Leto 2009 na Gorenjskem 
zaključili s 6818 brezposelnimi
Brezposelnost na Gorenjskem se je v letu 2009 povišala za petdeset odstotkov. Z januarjem je 
vodenje Območne službe Kranj prevzela Dragica Ribnikar.

Boštjan Bogataj

Kranj - "Povpraševanje po
gradnji in sofinanciranju ob-
jektov, ki zagotavljajo obnov-
ljive vire energije, je zelo ve-
liko, to še posebej velja za
sončne elektrarne," je povi-
šanje prispevka za podporo
proizvodnji električne ener-
gije iz obnovljivih virov ener-
gije pojasnil gospodarski mi-
nister Matej Lahovnik. Slo-
venija bo letos za naložbe v
obnovljive vire energije
(OVE) namenila sedemdeset
milijonov evrov. 

Vlada je sicer pred letom
uvedla nova prispevka, za za-
gotavljanje zanesljive preskr-
be z električno energije in za
zagotavljanje podpore proiz-
vodnje iz obnovljivih virov.
Oba prispevka sta nadome-
stila dotedanji dodatek k
omrežnini za pokrivanje od-
kupa električne energije od
kvalificiranih proizvajalcev
(tudi OVE). Višina mesečne-
ga prispevka je odvisna 
od moči, napetostne ravni,

kategorije odjema in na-
mena porabe električne
energije, kot zapisano zgo-
raj, pa bo od 1. januarja letos
položnica povprečnega odje-
malca električne energije
višja za 1,5 evra oziroma za
0,66 evra na kilovatno uro
obračunske moči.

Tudi s tem povišanjem
naj bi država pomagala inve-
stitorjem v OVE. V uredniš-
tvu pa se je oglasil gorenjski
podjetnik (želi ostati neime-
novan), ki gradi sončne
elektrarne in trdi, da vlada
goljufa in zavaja investitor-
je: "Še nekaj mesecev nazaj
sem potencialnim investi-
torjem priporočal koriščenje

nepovratnih sredstev EU po
razpisih kmetijskega minis-
trstva (ukrepa 311 in 312), saj
je veljalo pravilo, po katerem
so ob pridobitvi subvencij za
vsak odstotek vrednosti iz-
gubili pol odstotka podpore,
ki jo država namenja (oziro-
ma zagotavlja za največ 15-
letno obdobje) za obnovljive
vire energije."

Neprijetno presenečenje
je prišlo ob izdaji novih od-
ločb Agencije za energijo.
Podpore so se zaradi preje-
ma nepovratnih sredstev
znižale v povprečju za 45 do
50 odstotkov prejetih ne-
povratnih sredstev namesto
prejšnjih 25 odstotkov. "Ne-
povratna sredstva so tako
postala najdražji instru-
ment gradnje ekoloških na-
prav. Še tako drag komerci-
alni kredit je cenejši. Inve-
stitor, ki je pripravljen vla-
gati v ekološki projekt tudi
več kot sto tisoč evrov, nima
nikakršne možnosti, da se
mu investicija povrne," na-
daljuje strokovnjak. 

Na konkretnem primeru
50-kilovatne sončne elektrar-
ne, ki letno proizvede pri-
bližno 51 megavatnih ur
električne energije, nam raz-
loži, da s trenutno polno pre-
mijo proizvajalec letno prej-
me 18.700 evrov. V 15 letih
pridobi dobrih 280 tisoč ev-
rov, investicija se povrne v
desetih letih. Če pa investi-
tor pridobi petdeset odstot-
kov nepovratnih sredstev (to-
rej devetdeset tisoč od skup-
no 180 tisoč evrov vredne in-
vesticije), se premija zniža
za 165 evrov in znaša na let-
ni ravni 10.300 oziroma na
15-letni ravni 154.000 evrov.
"V tem primeru se investici-
ja nikoli ne povrne," je razo-
čaran podjetnik, ki s takšnim
pristopom države ne priča-
kuje s strani Lahovnika na-
povedanega 'buma' gradnje
sončnih elektrarn. Dodaja,
da gre za denar, ki ga Slove-
nija plačuje v evropsko bla-
gajno, ker ga ne bomo počr-
pali, pa bo ostal na voljo dru-
gim državam.

Podražitev, subvencije pa manjše 
Položnice za elektriko za gospodinjstva bodo od tega meseca povprečno za 1,5 evra višje zaradi višjega 
dodatka za razvoj obnovljivih virov energije. Proizvajalci energije pa so jezni, saj dobivajo manj podpore.

Dragica Ribnikar / Foto: Gorazd Kavčič

Od 1. januarja letos 
položnica povprečnega
odjemalca električne
energije višja za 1,5 evra
oziroma za 0,66 evra 
na kilovatno uro 
obračunske moči.

Mateja Rant

Kranj - "Za mednarodno ma-
turo sem se odločil, ker pouk
poteka v manjših skupinah
in tako lahko bolj izraziš svo-
jo kreativnost. Menim, da
predstavlja dobro odskočno
desko za naprej, tudi za štu-
dij v tujini," je svojo odločitev
za program mednarodne
mature pojasnil dijak Ajdin
Huzejrovič. Z njim se je stri-
njala tudi dijakinja Neža Roz-
man, ki jo je prav tako prepri-
čalo delo v manjših skupi-
nah, v katerih lahko pokažeš
vse svoje sposobnosti. 

Ajdin in Neža bosta verjet-
no dva od 22 dijakov, ki bodo
v prihodnjem šolskem letu
obiskovali program medna-
rodne mature na kranjski
gimnaziji. Po besedah ravna-
telja Franca Rozmana so si za
ta program prizadevali že dlje
časa, saj so tudi starši izrazili
željo po tem. Tako so že pred
dvema letoma zaprosili mi-
nistrstvo za soglasje, lani sep-
tembra pa so začeli priprav-
ljati učne načrte. "Komisija
za mednarodno maturo je
šolo obiskala v novembru, 17.
decembra pa smo že dobili
obvestilo, da smo pridobili
program. Lahko rečem, da se
je vse odvilo v rekordnem
času," je razložil Franci Roz-
man. Letošnji drugošolci se
bodo tako prihodnje šolsko
leto lahko odločili, v katerem
oddelku bodo nadaljevali šo-

lanje, saj se bodo imeli mož-
nost vključiti tudi v program
mednarodne mature, ki se iz-
vaja v 3. in 4. letniku. "S tem
našim dijakom odpiramo kar
nekaj vrat," je poudaril Roz-
man. V program mednarod-
ne mature se bodo lahko vpi-
sali tudi dijaki drugih gimna-
zij, če bo potrebna omejitev
vpisa, pa bodo to poskušali
opraviti na podlagi individu-
alnih razgovorov z dijaki. 

Po koncu šolanja dijake
čaka eksterno ocenjevanje.
"Ocene mednarodne mature
se potem pretvorijo tudi v
točke pri naši maturi, tako
da dijak prejme obe spriče-
vali," je razložil Franci Roz-
man. Dodal je še, da so kot
tretja šola v Sloveniji, ki je
pridobila ta program, najbrž
tudi zadnja. "Tako dolgo
smo na soglasje ministrstva
čakali tudi zato, ker je ta pro-
gram kar trikrat dražji od
programa splošne gimnazi-
je, predvsem zaradi drugač-
nega načina dela in manjših
oddelkov, plačuje pa se tudi
licenca." Tako kot pri nekate-
rih drugih projektih so tako
tudi pri tem našli dva mece-
na. Cestno podjetje Kranj
jim je pomagalo pri opremi
prenovljene knjižnice, za kar
je namenilo 25 tisoč evrov,
podjetje Iskratel pa je za
opremo laboratorijev zagoto-
vilo deset tisoč evrov, poleg
tega pa jim bodo pomagali
še z računalniško opremo.

Dijakom odpirajo 
še nova vrata
Na kranjski gimnaziji so v sredo predstavili novo
pridobitev, to je program mednarodne mature.

Ljubljana 

Kam z odpadnimi zdravili

Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili je začela veljati na
začetku novega leta, z njo je Vlada določila pravila ravnanja
ter pogoje za zbiranje in odstranjevanje neuporabljenih
zdravil. Zdravila sodijo med nevarne odpadke, zato se tista,
ki so ostala neporabljena oziroma jim je že potekel rok upo-
rabe, z embalažo vred odvržejo v posebne zbiralnike, ki so
jih pooblaščeni veletrgovci namestili v lekarnah ter speciali-
ziranih trgovinah z zdravili. Do zdaj so odpadna zdravila
sprejemali v zbirnih centrih komunalnih podjetij, kar bo 
mogoče tudi v prihodnje. S. K.

Franci Rozman / Foto: Gorazd Kavčič
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Mateja Rant

Kranj - "Z dijaki smo začeli
iz nič, da danes še lahko iz-
vajamo praktični pouk," je
ob predstavitvi pečarske de-
lavnice gradbeno storitvene
šole poudaril učitelj prak-
tičnega pouka Jože Verbič.
Pečarsko delavnico so ob
pomoči donatorjev pred do-
brima dvema letoma začeli
urejati povsem sami, zato
so nanjo še toliko bolj po-
nosni.

Jože Verbič je prepričan,
da je pečarstvo veja, ki se
vrača. "Kamine znova po-
stavljamo nazaj v naše
prostore in spet dobivajo
pravi pomen. Dajejo nam
prijetno toploto in družino
združujejo na enem me-
stu," poudarja Verbič in do-
daja, da kamini znova dobi-
vajo veljavo tudi v sedanjih
kriznih časih, ko vse več
ljudi s težavo napolni ci-
sterne s kurilnim oljem. "Z
gozdovi pa nas je narava v
Sloveniji bogato obdarila.
Ni treba, da jih izsekamo,
lahko pa jih vzdržujemo in
za kurjavo uporabimo zgolj

stara oziroma iztrošena
drevesa," razmišlja Verbič.
Ob tem pa se boji, da kma-
lu ne bo nikogar, ki bi nam
lahko postavil kamin, saj
pečarski tako kot številni
drugi poklici tone v pozabo.
"Čeprav se večina tega za-

veda, pa prave podpore ni
niti s strani pristojnih.
Kljub temu se bomo še na-
prej trudili, da bi dvignili
zanimanje za te poklice,"
vztraja Jože Verbič. V prvi
letnik je v letošnjem šol-
skem letu vpisanih 23 dija-

kov. "Če mladi začutijo, da
se z njimi nekdo trudi in da
izpod njihovih rok nastaja-
jo čudovite stvari, potem jih
delo 'vleče', učitelja pa zara-
di njegovega znanja spoštu-
jejo. Dokaz so naši izdelki,"
je še dejal Jože Verbič.

Poklici tonejo v pozabo
V pečarski delavnici Esic Kranj - gradbeno storitvene šole so konec decembra pripravili dan odprtih vrat.

Zaposlimo izkušeno 

PRODAJALKO/CA
za delo v elektro trgovini na Bledu.

Od vas pričakujemo končano IV. stopnjo izobrazbe trgovske ali po
možnosti elektro smeri, navdušenost nad prodajo, pripravljenost
naučiti se kaj novega,
zaželeno poznavanje elektro materiala, izkušnje pri prodaji.
Nudimo zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za
nedoločen čas s poskusno dobo 2 meseca.
Pisne prijave s kratkim življenjepisom zbiramo do 31. januarja
2010 na naslov: VIREL, d. o. o.

VALVASORJEVA 2
4260 BLED

V pečarski delavnici gradbeno storitvene šole so pripravili dan odprtih vrat. / Foto: Gorazd Kavčič

Stojan Saje

Tržič - Občinski svet Obči-
ne Tržič je novembra spre-
jel osnutek odloka o prora-
čunu občine za leto 2010. V
predlogu odloka so upošte-
vali predloge iz prve obra-
vnave, je obvestila svetnike
na decembrski seji Marjeta
Maček iz urada za finance.
Napovedala je 21 milijonih
evrov prihodkov in blizu
26,7 milijona evrov odhod-
kov. Zato predvidevajo do
4,9 milijona evrov zadolže-
vanja. Župan Borut Sajovic

je pojasnil, da namenjajo
rekordni obseg denarja za
razvojne programe, zlasti
za končanje projekta obno-
ve vodovodov in gradnje ka-
nalizacije ter centralne či-
stilne naprave. Ob tem so
prisluhnili pobudam za
spodbujanje malega gospo-
darstva in vzdrževanje lo-
kalnih cest.

Predsednik odbora za go-
spodarstvo Franci Praprot-
nik je izrazil veselje, da so za
podporo podjetništvu našli
pet tisoč evrov. Odbor je
predlagal, naj občina poišče

za najem kredita najbolj
konkurenčno banko, prihra-
nek pa usmeri v gospodar-
stvo. Jože Kuhelj je dejal, da
odbor za prostor moti, ker
proračun ne predvideva od-
kupa zemljišč in gradnje
nove dovozne ceste do depo-
nije Kovor. Izvedel je, da za-
radi nasprotovanja lastnikov
zemljišč tega zdaj še ni mo-
goče uresničiti. Razprava je
načela tudi najem posojil.
Temu je najbolj nasprotoval
Pavel Rupar, ki je opozoril še
na zadolževanje Komunale
Tržič. Jure Meglič je predla-

gal dve dopolnili; o prerazpo-
reditvah denarja v izrednih
primerih naj župan pisno
obvesti občinski svet, uprava
pa naj v proračunu zagotovi
21 tisoč evrov za izobraževa-
nja v preventivnih socialnih
programih. Franci Praprot-
nik je predlagal dodatnih
1500 evrov za Zvezo kultur-
nih organizacij, Janez Me-
glič pa je zahteval popravilo
ceste v Jelendolu. Svetniki so
potrdili predlog proračuna z
dopolnili, načrt razpolaganja
z nepremičninami in pred-
log zadolževanja.

Veliko denarja za razvoj
Tržiški občinski svet je sprejel proračun za leto 2010. Za končanje naložb je odobril 
do 4,9 milijona evrov zadolžitve.

Žiri 

Prvi dan mleko zastonj

Jutri, v soboto, bodo tudi na jugu Gorenjske pridobili mleko-
mat. Alojz Krek s kmetije pr' Bukovcu v Žirovskem Vrhu 
bo ob odprtju prvim obiskovalcem (ob 10.30) 150 litrov 
mleka ponudil kar zastonj. "Razlog za postavitev mleko-
mata je siceršnja nizka odkupna cena mleka, zaradi katere
govedoreja niti preživeti ne bo mogla," nam je tik pred 
uradnim zagonom povedal Krek. Cena surovega mleka z
mlekomata bo znašala en evro, če bo povpraševanje 
po njem v prihodnjih mesecih zadovoljivo, pa bodo posta-
vili tudi kartični čitalec in ga ponudili z manjšim popustom.
Ob odprtju se bo kmetija Bukovc predstavila tudi z drugimi
izdelki, predvsem suhim sadjem in žganjem (po obeh 
izdelkih s kmetije so že dolgo znani daleč naokoli), za 
prihodnje sobote pa bodo za kupce ob prehodnem naročilu
spekli tudi domači kruh. B. B.

Jutri, v soboto, bodo Krekovi v Žireh prvim 150 obiskovalcem
podarili liter mleka. / Foto: Polona Mlakar Baldasin

V spomin

Joža Markun
Bizjakov ata z Zgornje Bele
pri Preddvoru

Ob koncu decembra se je na preddvorskem pokopališču
množica ljudi poslovila od Jožeta Markuna, Bizjakovega
ata z Zgornje Bele pri Preddvoru. Joža, ki se je kot prvi otrok
29. septembra 1923 rodil Ivani in Jožetu Markunu na 
Petrovčevi kmetiji v Bašlju in se v Šentvidu izučil za mizarja,
je spoštovalo veliko ljudi. Poznali so ga kot uspešnega, 
naprednega in gostoljubnega gostilničarja pri Bizjaku na
Zgornji Beli, kamor se je priženil, ker se je zagledal v brhko
domačo hčer Francko Rozman. Poroka je bila na Jožev 
rojstni dan leta 1951. Pa ni minila tako, kot se za tak dogodek
spodobi. Ko je takratni preddvorski župnik Valentin Sitar
septembra na angelsko nedeljo nevesto in ženina oklical, so
Joža po "priporočilu" takratnih preddvorskih veljakov 
poklicali na trimesečne orožne vaje v Sarajevo. Ženin se ni
dal. Vojaške vaje so mu sicer odredili v Kranju, vendar so mu
zapovedali, da se mora poročiti v novi vojaški obleki, ki so
mu jo prinesli na dom. "Raje si zabijem žebelj v koleno, kot
da se poročim v vojaški obleki," je bil odločen Joža. Pregovoril
je vojaška uradnika ter ju celo povabil na ohcet. Leto po poroki
se je mladima zakoncema rodil sin Jožko, vendar je umrl.
Potem se je rodila hčerka Alenka, nato pa še Veronika.

Joža je živel za Bizjakovo gostilno, katere zgodovina se je
začela 30. septembra 1804. Z ženo Francko sta jo obnavljala
in jo zaradi izvrstne hrane in pijače dvignila med najbolj
znane slovenske gostilne. To je šlo takratni oblasti v nos.
Francko in Joža so zasliševali, jima očitali nezakonito 
pridobljeno premoženje in zahtevali plačilo visokega davka.
Ker ga nista mogla plačati, sta gostilno zaprla, oblast pa je
že načrtovala zaplembo premoženja. Vendar je tudi v tem
primeru obveljal pregovor, da je v vsaki slabi stvari tudi 
nekaj dobrega. Nekega dne se je pred zaprtimi vrati gostilne
znašel takratni minister za notranje zadeve Ivan Maček -
Matija. Ker je nadziral gradnjo na Brdu, je bil pogosto na
malici pri Bizjaku. Joža mu je povedal, da gostilne ne bo več
in da se bo ukvarjal s kmetijstvom. Maček je besen odšel. 
Naslednji dan mu je miličnik, ki ga je pred tem zasliševal 
zaradi izvora premoženja, prinesel dovoljenje za ponovno
odprtje gostilne, v katero so kasneje prihajali vsi najvidnejši
predstavniki Slovenije in bivše Jugoslavije.

Joža je svoje bogato življenje leta 2003 opisal v knjigi 
Spomini na prehojeno življenjsko pot. Rad je pomagal 
ljudem, tudi tistim, ki so mu v življenju storili kaj hudega in
krivičnega. Januarja 1943 so ga vpoklicali v nemško vojsko.
Preživel je strahote Normandije, bil ranjen, in se usposobil
za bolničarja. Še danes živijo ljudje, ki jih je Joža zaradi 
svojega bolničarskega znanja rešil hudih bolečin. Leta 1957
je iz Belce v Bašlju potegnil utapljajočo se Krčevo hčerko in ji
z umetnim dihanjem vrnil življenje ... Kakšno naključje.
Zvečer istega dne se mu je v Ljubljani rodila druga hčerka
Veronika, ki sedaj z možem Rudijem in družino skrbi za
Bizjakovo domačijo. 

Bizjakov Joža je bil navdušen lovec. Užival je na Storžiču
in na planjavah Tolstega vrha, na Polanah in v drugih 
delih lovišča Lovske družine Storžič. Zato ni nič čudnega, 
da je domače prosil, naj mu na zadnji poti zapojejo pesem 
o Storžiču. 

Te besede so tudi izraz mojega spoštovanja do pokojnega
Bizjakovega ata, s katerim sem se kot domačin pogosto 
srečeval in poslušal zgodbe njegovega bogatega življenja 
in o njih tudi pisal. Počivaj v miru!

Jože Košnjek
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Spomenik naj bi le obnovili 
Občina Železniki bo s projektom obnove dražgoškega spomenika kandidirala za t. i. kulturni tolar.
Obnovili naj bi ga v slabih dveh letih.

Ana Hartman

Dražgoše - Nedeljska sloves-
nost ob 68. obletnici dražgo-
ške bitke bo znova potekala
ob dotrajanem spomeniku v
Dražgošah. Na nujnost ob-
nove borci opozarjajo že leta,
a spomenik še naprej propa-
da, za to pa sta kriva tako dr-
žava kot Občina Železniki, je
prepričan Niko Sedej, pred-
sednik škofjeloškega Zdru-
ženja borcev za vrednote
NOB. "Razočarani smo. Prav
žalostno je, da ima država za
vse druge spomenike več po-
sluha kot za dražgoškega.
Tudi Občina Železniki, ki
ima že dve leti pripravljen
projekt obnove, bi morala in-
tenzivneje sodelovati s pri-
stojnimi ministrstvi, da bi se
ta čim prej uresničil. Razu-
memo, da imata obe v teh ča-
sih finančne težave, a za nas
bi bilo že dovolj, da bi nam
vsaj jasno povedali, kdaj
bodo spomenik obnovili. Ta
se sicer v prihodnjih letih še
ne bo porušil, kljub temu pa
na njem nastaja vse večja
škoda, kar bo podražilo tudi
obnovo. Zaradi izpostavlje-

nosti vremenskim vplivom
propada, površina je vse slab-
ša, kruši se beton, največja
nevarnost pa je, da bi razpo-
kal," opozarja Sedej.

A propadajočemu spome-
niku se očitno le obetajo bolj-
ši časi. Ministrstvo za kulturo
je konec lanskega decembra
objavilo razpis za t. i. kultur-
ni tolar, ki ga je Občina Že-
lezniki kot lastnica spomeni-
ško zaščitenega spomenika
že težko pričakovala. Kot je
pojasnil župan Mihael Prevc,
se na razpis ministrstva leta
2007 niso mogli prijaviti, ker
so projektno dokumentacijo
dokončali šele v začetku leta
2008, tokrat pa priložnosti
ne bodo izpustili iz rok: "Na
razpis se bomo prijavili, obči-
na pa mora zagotoviti polovi-
co denarja za 170 tisoč evrov
vredno obnovo. Gre za dve-
letni projekt, ki mora biti za-
ključen do oktobra 2011."

Na ministrstvu za kulturo
so pojasnili, da se občina s
projektom obnove lahko pri-
javi tudi na splošni razpis za
prenovo spomeniških prvin
kulturnih spomenikov, med-
tem ko se na lanski javni po-

ziv za sofinanciranje izbra-
nih pomembnih kulturnih
spomenikov ni pravočasno
prijavila. Finančno pomoč za
obnovo bi bilo sicer možno

pridobiti tudi na Ministrstvu
za delo, družino in socialne
zadeve, saj je del spomenika
tudi grobnica, so še pojasnili
na kulturnem ministrstvu.

Obnova dražgoškega spomenika, ki ga je načel zob časa, je
nujna, se zavedajo tako borci kot tudi občina in država.

Jože Košnjek

Kranj - "Zaradi pogostih pri-
merov zaničevanja narodno-
osvobodilnega boja moramo
ob letošnjih dražgoških pri-
reditvah posebej poudariti,
da brez partizanskega upora
ne bi bilo samostojne Slove-
nije," je na torkovi konferen-
ci za novinarje v Kranju po-
vedal predsednik organiza-
cijskega komiteja dražgoških
prireditev Zdravko Krvina.
Osrednja slovesnost bo v ne-
deljo, 10. januarja, ob 12. uri
pri spomeniku pod vasjo,
slavnostni govornik pa bo pr-
vič v 53-letni zgodovini draž-
goških prireditev ženska, mi-
nistrica za notranje zadeve
Katarina Kresal. V kultur-

nem programu, ki ga je tudi
tokat pripravil Jože Logar,
bodo sodelovali orkester Slo-
venske policije, Partizanski
pevski zbor, dramski igralec
Aleksander Valič, pesnik
Tone Pavček in harmonikar-
ski orkester iz Železnikov. 

Organizatorji letošnjih po-
hodov zaradi zimskih razmer
posebej opozarjajo, naj bodo
pohodniki primerno oprem-
ljeni. Priporočajo uporabo
pohodniških palic, za nočno
hojo pa je obvezna čelna sve-
tilka. Zaradi morebitnih te-
žav na cesti je treba oditi pra-
vočasno od doma. Franci Lu-
šina, ki je v Dražgošah odgo-
voren za prireditev, sporoča
pohodnikom, da bo poskrb-
ljeno za njihov varen prihod

in za okrepčilo. V primeru
nevarne ceste bodo omejili
promet do vasi in s poskrbeli
za prevoz udeležencev z Rud-
nega v Dražgoše.

Na tradicionalnem štiride-
set kilometrov dolgem poho-
du Po poti Cankarjevega ba-
taljona s Pasje ravni, ki ga
zmorejo le dobro pripravljeni
pohodniki, sposobni od
osem do deset ur hoje, priča-
kujejo od tristo do štiristo po-
hodnikov, je povedal pred-
sednik Planinskega društva
Škofja Loka Jože Stanonik.
Odhod s Pasje ravni bo v so-
boto, 9. januarja, med 23. in
24. uro zvečer. Enajsti pohod
iz Železnikov prek Ratitovca
v Dražgoše se bo začel v sobo-
to opolnoči pri bazenu v Že-

leznikih. Lojze Lotrič iz PD
Železniki je napovedal okrog
deset ur hoje na 25 kilome-
trov dolgem pohodu, ki se ga
je v desetih letih udeležilo bli-
zu 1300 pohodnikov. Valen-
tin Klemenčič je predstavil 3.
tržiški pohod v Dražgoše, ki
bo trajal od pet do šest ur in
se bo začel ob šestih zjutraj
pri gasilskem domu v Bistrici
pri Tržiču. Tržičanom se bo v
drugem delu pridružila tudi
ministrica za notranje zadeve
in govornicah v Dražgošah
Katarina Kresal. Pohodniki
bodo ob 7. uri odšli tudi iz So-
teske v Bohinju. Če bo pri-
merno vreme, je napovedal
Sašo Rakar, bodo v Dražgoše
izpred Gorenjskega glasa
krenili tudi kolesarji.

Dražgoše v zimskih razmerah
Organizatorji opozarjajo udeležence pohodov in proslave, naj gredo pravočasno od doma in naj
bodo zaradi zimskih razmer primerno opremljeni.

Boštjan Bogataj

Gorenja vas - Vozniki so se v
Poljanski dolini že vrsto let
nazaj morali sprijazniti s
tem, da se urejena regional-
na cesta v Gorenji vasi zaklju-

či. Pred približno tremi deset-
letji naj bi t. i. uranska cesta
povezala Poljansko dolino s
Škofjo Loko, vendar škofjelo-
ška obvoznica ni zgrajena, na
drugi strani ni zgrajena niti
gorenjevaška obvoznica.

Kmalu pa se bo začela gradi-
ti na obeh koncih. Po nekaj-
mesečnih zapletih pri za-
ključku razpisa za izbiro iz-
vajalca je Direkcija RS za ce-
ste tik pred novoletnimi praz-
niki podpisala pogodbo za

gradnjo krožišča v Gorenji
vasi, kar pomeni tudi začetek
urejanja gorenjevaške obvoz-
nice. Krožišče bodo začeli
graditi spomladi, pogodba s
Cestnim podjetjem Kranj pa
je vredna sedemsto milijo-
nov evrov, od tega bo občina
prispevala osemdeset milijo-
nov. Dela naj bi zaključili že
do konca poletja.

Spomladi začetek gradnje krožišča

Todraž

Kovint prenehal poslovati

Pred leti je na območju nekdanjega Rudnika urana Žirovski
Vrh začela rasti gospodarska cona. V njej sta poleg številnih
drugih podjetij svoje mesto našla tudi občinska Bioener-
getika (ta bo prek javno-zasebnega partnerstva zgradila
novo kotlovnico na lesno biomaso) in Kovint, podjetje za
obdelavo kovin. Proizvodnja ulitkov za škofjeloški LTH ulit-
ki (nekdaj Unitech) je bila sprva organizirana v sklopu
Bioenergetike, po sklepu občinskega sveta pa je bilo januar-
ja 2009 ustanovljeno podjetje Kovint. Občinski svetniki pa
so na zadnji lanski seji potrdili predlog župana Milana
Čadeža o prenehanju podjetja po skrajšanem postopku. Iz
notarskega zapisnika je razvidno, da je podjetje poravnalo
vse obveznosti in ima urejena razmerja z delavci. B. B.

Jesenice

V Španovem vrhu čakajo na sneg

Na edinem jeseniškem smučišču Španov vrh letos še niso
pognali smučarskih naprav, saj še ni zapadlo dovolj snega.
Kot je povedal direktor Zavoda za šport Jesenice Zoran Kra-
mar, ga potrebujejo vsaj šestdeset centimetrov, da bodo
lahko uredili smučarske proge. "Trenutno imamo deset cen-
timetrov snega, na srednji postaji petnajst, a to je še pre-
malo, zato upamo na obilnejše snežne padavine ta konec
tedna," je povedal Kramar. Lani so na smučišču obratovali
kar 71 dni, kar je bila ena boljših smučarskih sezon doslej,
sploh upoštevajoč dejstvo, da so v celoti odvisni od na-
ravnega snega. U. P.

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-
UPB3,Uradni list RS, št. 63/07 in 65/08), OBČINA RADOVLJICA,
GORENJSKA CESTA 19, 4240 RADOVLJICA objavlja javni 
natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta 

VIŠJEGA REFERENTA 
ZA LOKALNE DEJAVNOSTI (m/ž)

Vsebina javnega natečaja za prijavo na prosto uradniško 
delovno mesto je dostopna na spletni strani Občine Radovljica 
www.radovljica.si.

w
w

w
.r

ad
ov

lji
ca

.s
i

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

Jasna Paladin

Kamnik - Občinski svetniki
so na svoji decembrski seji
sprejeli proračun za leto
2010, ki zaključuje že četrti
mandat župana Toneta
Smolnikarja. Ta ga je označil
za dobrega in drznega, visok
pa je skoraj toliko kot lanski.

Skoraj polovica vseh občin-
skih sredstev ali kar 11,5 mili-
jona evrov je letos namenje-
nih področju družbenih de-
javnosti. Aprila bo občina od-
prla nov vrtec v Šmarci, v naj-
eti zasebni hiši, kjer bodo
uredili šest oddelkov za več
kot sto otrok prve starostne
skupine. Stavbo je občina naj-
ela za dvajset let, v proračunu
pa je za to namenjenih osem-
deset tisoč evrov. Konec pole-
tja naj bi še en vrtec začeli
graditi na Perovem, saj so po
besedah vodje oddelka za
družbene dejavnosti Lili Ju-
hart Mastikosa že našli zaseb-
nika, ki bo zgradil do desetod-
delčen koncesijski vrtec za

220 otrok. V tem letu se bosta
začeli tudi gradnja in rekon-
strukcija obeh mestnih šol, ki
se bosta financirali iz poseb-
nega proračunskega sklada,
ki ga je oblikovala občina.
Vanj bodo letos dodali še mi-
lijon in pol evrov. Med neka-
terimi večjimi projekti s po-
dročja družbenih dejavnosti
je treba omeniti tudi sanacijo
POŠ Mekinje, ureditev šport-
nih površin v Šmartnem in
športno igrišče v Mekinjah,
obnovo kulturnih domov v
Špitaliču, Motniku, Šmart-
nem in na Lazah, projekt Ma-
jolika bod' pozdravljena in
odprtje knjižnice v Šmarci.

Na področju komunalne
infrastrukture je največ
sredstev (2,7 milijona) na-
menjenih dograditvi lokalne
povezovalne ceste B31, re-
konstrukciji ceste skozi Pod-
gorje, kanalizaciji v Godiču,
urejanju kolesarskih in peš-
poti ter gradnji pločnikov v
Stranjah, Kregarjevem in
Špitaliču.

Sprejeli proračun
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Vilma Stanovnik

Jesenice - Hokejisti so v ligi
EBEL minuli torek odigrali
že 40. krog, žal pa so Gorenj-
ci znova ostali praznih rok. V
domači dvorani v Podmeža-
kli so gostili moštvo Linza,
čeprav so v začetku nadigrali
goste in se niso vdali vse do
konca, pa so po zadnjem pi-
sku sirene morali čestitati
nasprotnikom, ki so jih pre-
magali 3 : 2 (2 : 1, 0 : 2, 1 : 1). 

Po šestih tednih je na tek-
mi znova zaigral jeseniški
kapetan Tomaž Razingar,
tudi njegov gol in vodstvo z 2
: 0 pa ni bilo zadosti, da bi Je-
seničani osvojili pomembni
točki. "Kar zadovoljen sem
bil z igro ekipe in tudi s svo-
jo vrnitvijo v moštvo, saj se
šest tednov odsotnosti z ledu
vendarle pozna. Žal nam ni
uspelo zmagati, čeprav smo
ekipo Linza nadigrali v sko-
raj vseh elementih igre, ime-
li smo več priložnosti. Na
koncu so odločili njihovi iz-
kušeni igralci, ki so priložno-
sti bolje izkoristili," je po tek-
mi povedal Tomaž Razingar,
ki je zaradi poškodbe na tek-
mi v Tivoliju izpustil precej
tekem. 

"Na ledu sem treniral le
zadnji teden, prej sem kondi-
cijo pridobival na kolesu, saj
nisem smel obremenjevati
rame, ki me je še bolela. Raz-

veselil sem se vrnitve v eki-
po, že takoj pa sem opazil
precejšnjo spremembo v
igri. Fantje se zelo trudijo,
žal pa ni rezultatov, ki si jih
vsi skupaj želimo. Kljub
temu še nismo obupali,
možnosti za uvrstitev v konč-
nico so še in zagotovo bo da-

našnja tekma proti Medveš-
čaku še kako pomembna.
Treba je zmagati, saj če nam
to uspe in če bomo tudi na-
prej osvajali točke, je še nekaj
upanja," pravi kapetan Razin-
gar, ki se zaveda, da bi bila
prednost Medveščaka na že-
lenem osmem mestu po mo-

rebitni zmagi Zagrebčanov v
današnji tekmi že prevelika
in bi jih bilo praktično nemo-
goče ujeti. Trenutno namreč
na lestvici lige EBEL vodi eki-
pa Graz 99ers z 58 točkami,
Medveščak na 8. mestu ima
po torkovem porazu po po-
daljšku proti VSV Beljaku 39
točk, Tilia Olimpija po zmagi
nad SAPO Fehervarom s 3 : 2
na 9. mestu 32 točk, Acroni
Jesenice pa imajo na zad-
njem, 10. mestu, 24 točk. Do
konca rednega dela ekipe
čaka še po 14 tekem. Danes
Tilia Olimpija gostuje v Salz-
burgu, tekma med Medveš-
čakom in Acronijem Jeseni-
cami pa bo ob 19.15 v Zagre-
bu. Jeseničani v nedeljo go-
stujejo v Gradcu, doma pa se
bodo spet predstavili v torek,
ko bodo v Podmežakli ob
19.15 gostili ekipo Red Bull
Salzburga.

Sredi tedna so redni 21.
krog odigrale tudi ekipe v raz-
širjenem državnem hokej-
skem prvenstvu. Gorenjski
derbi je bil na Jesenicah, kjer
je ekipa Jesenice mladi s 3 : 2
premagala Bled, Triglav pa je
v Kranju s 3 : 1 ugnal Slavijo
in še naprej vodi na lestvici.
Jutri, v soboto, ekipa Jesenice
mladi gostuje pri Olimpiji,
Triglav pri Medveščaku, MK
Bled pa bodo ob 18.45 v do-
mači dvorani na Bledu gosti-
li Stavbar Maribor.

Kapetan Razingar spet na ledu
Po šestih tednih se je v moštvo Acronija Jesenic vrnil kapetan Tomaž Razingar, ki se skupaj z vso
ekipo zaveda, da bo prav današnja tekma proti Medveščaku za uvrstitev v končnico lige EBEL lahko
še kako pomembna.

Po poškodbi je kapetan Acronija Jesenic Tomaž Razingar
spet pripravljen na pomembne obračune. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj - Ob odličnih uvrstitvah
gorenjskih smukačev, zlasti
zmagi Tržičana Andreja Jer-
mana prejšnji teden na smu-
kaški tekmi v Bormiu, sta se
minulo sredo zvečer na Slje-
menu nad Zagrebom izkaza-
la tudi gorenjska specialista
za slalom: Mitja Valenčič s
Spodnjega Brnika (ASK Tri-
glav) in Matic Skube iz Škofje
Loke (SK Alpetour). Izkušeni
Mitja je na kratki, a težki pro-
gi osvojil izvrstno 4. mesto,
kar je njegova najboljša uvr-
stitev na tekmah svetovnega
pokala, nekdanji svetovni
mladinski prvak Matic Skube
pa je s 23. mestom osvojil
svoje prve točke na tekmah
svetovnega pokala. 

"Že v prvi vožnji sem na
progi, ki jo je postavil naš tre-
ner, napadel na vso moč. Po-
dobno je bilo nato na drugi
progi, saj sem začutil prilož-
nost za vrhunsko uvrstitev.
Morda bi bilo lahko še bolje,
toda tega sem trenutno spo-

soben in s tem sem zadovo-
ljen," je bil po tekmi presre-
čen 32-letni Mitja Valenčič, ki
se je še lani otepal težav s
hrbtom in premišljeval celo o
zaključku tekmovalne karie-
re. Nato se je posvetil zgolj
slalomu in se očitno prav od-
ločil, saj mu iz tekme v tek-
mo gre bolje, nova preizkuš-
nja pa tako njega kot druge
slalomiste čaka že ta konec
tedna, ko bodo nastopili v
Adelbodnu. 

Vilma Stanovnik

Ljubljana - Minulo sredo
zvečer so slovenski ljubitelji
odbojke na čelu z zvestimi
navijači z Gorenjske napol-
nili Halo Tivoli, saj je blej-
sko moštvo v ligi prvakov
gostilo odlično francosko
ekipo Paris Volleyja. Čeprav
so mnogi pričakovali, da
zmaga ne bi smela biti ogro-
žena, saj so Blejci sredi de-
cembra slavili v Parizu, pa
se je zopet izkazalo, da v
športu ni nič podarjenega.
Francozi so namreč odlično
začeli in prvi niz dobili z 20
: 25, drugega pa celo z 18 :
25. V tretjem nizu, ko se je
po vodstvu gostiteljev ven-
darle obetala zmaga v nizu,
se je igra razživela in Blejci
so slavili s 25 : 21. To jim je
dalo dodatnih moči, da so
zmagali še v četrtem in od-
ločilnem, petem nizu, ter
slavili s 3 : 2. "Bili smo že v
izgubljenem položaju, ven-

dar nihče ni razmišljal, da
ne bi zmagali. Do konca nis-
mo popustili in nova zmaga
je naša," je bil po koncu
tekme nasmejan kapetan
blejskih odbojkarjev Andrej
Flajs, zadovoljen pa je bil

tudi odlični Dejan Vinčič:
"Po slabem začetku smo se
nekako znali pobrati, publi-
ka nas je dvignila in na
koncu smo srečno zmaga-
li," je povedal Dejan Vinčič,
ki se zaveda, da jih že kma-

lu čaka nov obračun, saj v
sredo, 13. januarja, gostuje-
jo v Turčiji. "V Istanbul gre-
mo po zmago in uvrstitev v
osmino finala," je dodal v
sredo razigrani Dejan Vin-
čič. 

Po preobratu novo slavje Blejcev
Odbojkarji ACH Volleyja so v polnem Tivoliju ugnali moštvo Paris Volley, čeprav je po dveh nizih
kazalo, da bodo francoski prvaki za naše tokrat premočni.

Blejski odbojkarji so se za novo slavje v Tivoliju morali zelo potruditi. / Foto: Tina Dokl

Gorenjca blestela nad 
Zagrebom

Mitja Valenčič / Foto: Gorazd Kavčič

Skakalci danes že na polete

V Bischofshofnu v Avstriji se je minulo sredo z imenitno 
zadnjo serijo končala letošnja novoletna turneja smučarjev
skakalcev. Na odru za najboljše tri so stali zmagovalec 
Avstrijec Thomas Morgenstern, drugouvrščeni Finec Janne
Ahonen in tretjeuvrščeni Švicar Simon Ammann. Avstrijec
Andreas Kofler je sicer osvojil peto mesto, to pa je zadošča-
lo, da je postal skupni zmagovalec tega prestižnega tekmo-
vanja. Naši tudi na zadnji tekmi niso ostali brez točk, največ
jih je za 20. mesto dobil Robert Kranjec, Jernej Damjan je bil
23., Mitja Mežnar pa 30. V skupnem seštevku novoletne tur-
neje je Kranjec osvojil 14. mesto, Damjan je bil 18., Mežnar
29., mladi Peter Prevc pa je bil 41. Za tekmovalce je bilo po
turneji le malo odmora, saj se danes na letalnici v Kulmu že
začenjajo kvalifikacije za jutrišnjo in nedeljsko tekmo v po-
letih. Od naših bodo nastopili Kranjec, Mežnar in Damjan,
Prevca pa je zamenjal Robi Hrgota. V. S.

Turni smučarji jutri na prvo preizkušnjo

Najbolj navdušeni slovenski tekmovalni turni smučarji so se
decembra že uspešno pomerili na tekmah v tujini, jutri pa
jih prvič v letošnji zimi čaka tudi tekma slovenskega pokala.
Preizkušnja v vzponu bo na Zelenici, prireja pa jo Turno
smučarski klub Olimpik iz Krope. Tekma bo hkrati štela za
državno prvenstvo za člane, članice in mladince. Hkrati bo
na isti progi potekalo tudi tekmovanje v absolutni moški in
absolutni ženski konkurenci med rekreativci. Start bo ob 17.
uri pod vznožjem Zelenice v bližini mejnega prehoda Lju-
belj, cilj pa pod Trianglom. Tekmovalni turni smučarji bodo
v letošnji zimi nato še šestkrat imeli priložnost, da se udele-
žijo preizkušenj na domačih tleh, kar je dve več kot prejšnja
leta. Tekmi na Zelenici bo namreč zadnjo januarsko soboto
sledilo že 15. turnosmučarsko tekmovanje na Jezerskem, 6.
februarja bo na Zelenici Turnosmučarski Rally Ljubelj, 13. fe-
bruarja bo 7. Pokljuški gams na Pokljuki, 19. februarja bo 3.
turnosmučarsko tekmovanje Bohinj - Vogel, 14. marca bo že
tradicionalna tekma na Okrešlju, 21. marca pa bo sklepna
tekma, Kalški greben. V. S.

Jutri gorenjski prvoligaški košarkarski derbi

Košarkarski prvoligaši so med tednom odigrali 12. krog lige
Telemach. Ekipa Šenčurja CP KR je s 87 : 69 izgubila pri 
Parkljih, Helios je v gosteh s 63 : 67 premagal Zlatorog La-
ško, na domačem parketu dvorane Poden pa je ekipa TCG
Mercatorja za zmago z rezultatom 60 : 87 čestitala ekipi
Geoplina Slovana. Jutri je na sporedu 13. krog. Tekmo je že
odigral Helios, ki je s 97 : 52 ugnal Šentjur. Zanimiv dvoboj
pa se obeta v Šenčurju, kjer bo domače moštvo Šenčur CP
KR v športni dvorani ob 19. uri gostilo ekipo TCG Mercator-
ja. V. S.
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Simon Šubic

Kranj - V slabem letu dni se
je na smučišču Stari vrh
zgodila že druga smrtna ne-
zgoda. 11. januarja lani je
pod teptalcem za sneg tra-
gično preminila šestletna
deklica, v ponedeljek zvečer
pa je v Kliničnem centru v
Ljubljani hudim ranam
podlegel dvajsetletni Luka
Meglič iz Zadrage pri Na-
klem, ki je dan prej grdo pa-
del med nočno smuko. V
zgornjem delu smučišča je
zapeljal z urejene proge in
po približno sedmih metrih
vožnje zunaj smučišča pa-
del na podlago brez snega.
Pri padcu je kljub uporabi
smučarske čelade utrpel
rane po glavi in obrazu. Po
besedah direktorja smučar-
skega centra Stari vrh Ma-
tevža Demšarja je mladi
smučar najverjetneje padel
pri precejšnji hitrosti. Na
slovenskih smučiščih je v
zadnjih petih letih umrlo
osem smučarjev. 

Smučišča Stari vrh se drži
smola, vse odkar so leta
2006 postavili novo šestse-
dežnico, saj so najprej zaradi

zelenih zim imeli slabi smu-
čarski sezoni, zaradi katerih
so zašli v precejšnje finanč-
ne težave, dodatne skrbi pa
jim zdaj povzročajo tudi očit-
ki o neustrezni urejenosti
smučišča. Takšne govorice
so se znova obudile tudi po
nedeljski nesreči, ki pa so jih
ta teden policisti že ovrgli.
Kriminalisti Policijske upra-
ve Kranj so namreč po po-
drobni preveritvi okoliščin

hudega padca dvajsetletnega
smučarja tujo krivdo že iz-
ključili, prav tako niso ugoto-
vili nepravilnosti na smučiš-
ču, je pojasnil Andrej Za-
krajšek, tiskovni predstavnik
PU Kranj. O svojih ugotovit-
vah bo policija skladno z do-
ločili zakona o kazenskem
postopku podala poročilo na
kranjsko tožilstvo.

V nasprotju s to nesrečo
so policisti po tragediji s

snežnim teptalcem januar-
ja lani podali dve kazenski
ovadbi zaradi suma storitve
kaznivega dejanja povzro-
čitve splošne nevarnosti,
vendar zadeve sodišče po
naših podatkih še ni obra-
vnavalo. Prometni inšpek-
tor je tedaj ugotovil, da je
nesreči botrovala slaba ko-
munikacija med zaposleni-
mi na vlečnici in voznikom
teptalnega stroja. 

Stari vrh: druga smrtna
nezgoda v letu dni
Dvajsetletni smučar, ki se je v nedeljo pri padcu na smučišču Starih vrh hudo ranil, 
je dan kasneje umrl v kliničnem centru. Policija je tujo krivdo že izključila. 

Direktor smučarskega centra Stari vrh Matevž Demšar si v zadnjih letih prizadeva 
prebroditi finančne težave podjetja in splošni javnosti dopovedati, da je za varnost na 
njihovem smučišču primerno poskrbljeno. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj - Sneženje v zadnjih
dneh na Gorenjskem, kjer
je v povprečju zapadlo od
petnajst do dvajset centime-
trov snega, ni povzročilo
večjih težav, tudi na delo ce-
starjev tokrat ni bilo slišati
večjih pripomb. Glede na
napovedi vremenoslovcev,
pa nova preizkušnja tako
voznike kot vzdrževalce cest
čaka že danes in jutri. Svetu-
jemo torej še dodatno mero
previdnosti in potrpežljivo-
sti med vožnjo v pravih zim-
skih razmerah. 

Po besedah Damijana Pe-
stotnika, vodje vzdrževanja
cest v Cestnem podjetju
Kranj, ki na Gorenjskem
skrbi za približno 520 kilo-
metrov državnih in slabih
dvesto kilometrov lokalnih
cest, je od torka popoldne do
včeraj največ snega zapadlo
na škofjeloškem območju,
in sicer od 25 do trideset
centimetrov. "Sneg je počasi
naletaval, zato posebnih te-

žav s čiščenjem cest nismo
imeli. Plužiti smo začeli v
torek okoli poltretje ure zju-
traj, na terenu pa smo imeli
okoli petdeset vozil s plugi
in posipalnikov," je pojasnil.
V torek in sredo so porabili
okoli tristo ton soli, ceste pa
so posuli tudi s približno
250 kubičnimi metri drob-
ljenca. V kranjskem cest-

nem podjetju in pri njego-
vih kooperantih je sicer po-
zimi v stalni pripravljenosti
okoli 150 delavcev, je še po-
vedal Pestotnik. 

Snežna odeja pa se bo še
naprej debelila. Če so se na-
povedi vremenoslovcev ures-
ničile, potem so se že minu-
lo noč padavine okrepile, ob-
lačno s padavinami pa bo

tudi jutri, ko bo nekje po ni-
žinah sneg prehajal v dež.
Lahko se bo pojavljala tudi
poledica, zato si je treba za
pot vzeti nekoliko več časa.
Ob tem naj velja še opozori-
lo, da morajo vozniki svoje
avtomobile tudi temeljito
očistiti snega, preden se po-
dajo na cesto, sicer jih lahko
doleti tudi globa. 

Sneg na cestah ni povzročal težav
Do včeraj je v povprečju zapadlo do dvajset centimetrov snega, a velikih težav v prometu niso zaznali. 

Lopate bomo zaradi novozapadlega snega te dni še večkrat vihteli. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj - Kako lahko alkohol
vozniku zmeša glavo, znajo
najbolje povedati policisti, o
negativnih posledicah pa
tudi reševalci nujne medi-
cinske pomoči in gasilci. V
preteklih dneh je tako polici-
ste občan opozoril, da neki
voznik z avtomobilom divja
po parkirišču in krožišču pri
Qlandiji v Kranju, s tem pa
ogroža sebe in druge. Ko 
ga je policistom uspelo usta-
viti, so pri njem namerili kar
2,2 promila alkohola v izdi-
hanem zraku, je sporočil 
policijski inšpektor Aljoša
Jazbec.

Policisti so v minulem ted-
nu na območju Kranja zase-
gli tudi osebni avtomobil
vozniku, ki je vozil brez voz-
niškega izpita, ker pa je to
počel že večkrat, obenem pa
je tudi stalni kršitelj cestno-
prometnih predpisov in ga
dosedanje kazni niso spame-
tovale, so mu vozilo zasegli.

Seveda se bo moral sedaj za-
govarjati še pred sodnikom. 

Alkohol je pogosto razlog
tudi za prometne nesreče, k
sreči pa prejšnji teden ni bila
nobena tragična. Voznik, ki
je v Zgornjih Dupljah z
osebnim avtomobilom zape-
ljal v vodnjak ob cesti in se
hudo ranil, je imel v sebi 1,6
promila alkohola. Podobno
vinjena je bila tudi voznica
osebnega avtomobila, ki je v
krožišču na Primskovem v
Kranju trčila v drugo vozilo
in s kraja pobegnila. Policisti
so jo izsledili na njenem
domu, napihala pa je 1,6
promila. Še več (1,9 promila)
je napihal voznik osebnega
vozila, ki je v križišču na La-
borah izsilil prednost druge-
mu vozniku. Napihal je 1,9
promila. Rekorder prejšnje-
ga tedna pa je bil voznik
osebnega vozila, ki se je na
Peračici zaletel v prometno
signalizacijo. Namerili so
mu kar 2,3 promila alkohola
v izdihanem zraku.

Popivali so čez mero
Novoletno veseljačenje se je poznalo tudi 
v prometu, saj so imeli gorenjski policisti kar
precej dela z vinjenimi vozniki. 

Krvavec 

Šestletnik si je zlomil nogo

Na smučišču Krvavec je v torek dopoldne grdo padel 
šestletni deček in si pri tem zlomil nogo. Zanjo so najprej
poskrbeli reševalci na smučišču, nato so ga predali 
reševalcem iz kranjskega zdravstvenega doma, ki so 
ga odpeljali v nadaljnjo oskrbo.

Domžale, Kranj

Požar v hotelu

V torek popoldne je izbruhnil ogenj na balkonu enega od
stanovanj v stanovanjskem bloku v Domžalah. Zagoreli so
opaž, smeti in plastični stoli. Požar so pogasili gasilci Centra
požarne varnosti Domžale in Prostovoljnega gasilskega
društva Domžale-mesto. Isto popoldne se je začelo kaditi iz
zapuščenega hotela Jelen v Kranju. V pritličju je gorel manjši
kos tapisona in odpadkov. Požar so pogasili kranjski poklicni
gasilci, ki so prostore tudi prezračili in pregledali. S. Š.

Domžale

Izpraznili hišo

V noči na sredo so nepridipravi v Domžalah vlomili v novo-
zgrajeno stanovanjsko hišo. Njihov plen je bil izdaten, saj
so ukradli več gospodinjskih aparatov in celo pohištvo. 
Lastnika so oškodovali za okoli petnajst tisoč evrov.

Medvode

Prodajal predvsem marihuano

Medvoški policisti odvzeli prostost devetnajstletniku iz
Medvod, ker ga sumijo, da se je že dalj časa pečal z 
drogami. Ob prijetju so mu zasegli deset paketkov oziroma
štirinajst gramov konoplje, med hišno preiskavo, ki jo je
odredilo sodišče, pa so našli še nekaj gramov konoplje 
ter razne pripomočke za njeno gojenje (posode, luči ...) in
pakiranje (manjše paketke, digitalno tehtnico ...). 

Podbrezje 

Vzeli denar in dokumente

Neznani storilec je v sredo vlomil v stanovanjsko hišo v
Podbrezjah, vse sobe dobro pregledal, spotoma pa vzel
okoli sto evrov gotovine in lastnikove dokumente. S. Š.
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Dokončna podoba novega Nordijskega centra Planica bo 
znana do konca letošnjega februarja, uredili naj bi ga do
leta 2013. Živel naj bi vse leto, ne pa tako kot doslej 
le ob velikih tekmah. / Foto: Gorazd Kavčič

Predlagani zakon o Triglavskem
narodnem parku - kompromis
med divjino in razvojem Stran 11

Jože Berlec iz Kamnika je postal
gasilec že pred dvainsedemdesetimi
leti. Stran 13

Smukač Andrej Jerman je s sanjsko
vožnjo v Bormiu navdušil
strokovnjake in navijače. Stran 12

Nordijski center Planica
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Aktualno

Marjana Ahačič

V Planici bo do leta 2013
zgrajen nov, sodoben nordij-
ski center, že nekaj let ob-
ljublja država. Zdi se, kot da
se napovedi zdaj vendarle
uresničujejo - za začetek vsaj
na papirju. Kot so obljubljali
odgovorni, so v Planici do
snega postavili temelje za
novo žičnico, z montažo se-
dežnice naj bi začeli vsak
hip. Prav tako so v glavnem
končana obnovitvena dela na
letalnici, ki je tako nared za
bližajoče se svetovno prven-
stvo. "Čakamo le še na mon-
tažo zaščitne ograje," je opti-
mističen Jelko Gros, direktor
zavoda Planica. "Letalnico si
je že ogledal inšpektor FIS,
ki je bil s stanjem zadovo-
ljen, na svetovno prvenstvo
marca smo pripravljeni."

Medtem pa se je večina ak-
tivnosti na projektu Nordij-
skega centra s terena (začas-
no) preselila v pisarne arhi-
tektov. Ministrstvo za šolstvo
in šport je namreč v sodelova-
nju z Zbornico za arhitekturo
in prostor Slovenije že poleti
razpisalo javni arhitekturni
in krajinsko-arhitekturni na-
tečaj za izbiro strokovno naj-
primernejše rešitve celovite
zasnove ureditve nordijskega
centra. Komisija je najboljše
rešitve izbrala jeseni in se od-
ločila, da bosta skupini arhi-
tektov, ki sta si razdelili prvo
nagrado, skupaj pripravili
končno rešitev. Javnosti naj
bi jo predstavili že konec pri-
hodnjega meseca, po načrtih
naj bi nato že spomladi pri-
dobili gradbena dovoljenja za
vseh sedem skakalnic, ki
bodo, če bo šlo vse gladko,
zgrajene še letos. Zadnja bo
na vrsti prav letalnica, ki jo za
potrebe svetovnega prvenstva
obnavljajo zdaj. 

Ne arhitekturni spomenik,
uporaben športni center

Kranjskogorski župan Jure
Žerjav, tudi sam član razpis-
ne komisije, je prepričan, da
so izbrali najboljši rešitvi. "V
Planici nam ne gre za po-
stavljanje spomenikov arhi-
tekturi, prizadevamo si za
funkcionalen nordijski cen-
ter, ki bo živel vse leto. Trdno
sem prepričan, da je to mo-
goče, tudi zato, ker je imelo
Ministrstvo za šolstvo in
šport z ustanovitvijo Zavoda
Planica in izbiro njegovega
vodstva srečno roko. V Plani-

ci tako nastaja center, ki bo
omogočal tako velika tekmo-
vanja kot priprave vrhunskih
športnikov pa tudi za rekrea-
cijo in turistično ponudbo,"
je optimističen Žerjav. 

Planica mora živeti 
365 dni na leto

Z očitki, da gre za prevelik
projekt, odločno opravi tudi
Jelko Gros, direktor lani
ustanovljenega Zavoda Pla-
nica. "Planica se mora preži-
veti sama, kar pomeni, da
potrebujemo center, ki bo ži-
vel vseh 365 dni na leto in ne
tekmovalnega središča z
ogromnimi betonskimi tri-
bunami za nekaj velikih do-
godkov pozimi," pojasnjuje.
"Planica niti ne bi prenesla
obremenitve tako velike koli-
čine ljudi, kot jo prinašajo
največje prireditve. Ob tem
vsi vemo, da gre v Planici
tudi za dnevno destinacijo, ki
jo ob lepih dnevih že zdaj

obišče okoli 1.500 ljudi, ki se
zdaj tam samo obrnejo in vr-
nejo nazaj. Gre za številke, ki
ob primerni ponudbi pro-
duktov lahko pomenijo mar-
sikaj." Gros je zato prepri-
čan, da bi se ob razumni po-
nudbi Planica lahko vzdrže-
vala sama. "V finančni struk-
turi je določenih 150 tisoč
sredstev letno za investicij-
sko vzdrževanje. Če jih
bomo sposobni zagotavljati
toliko, se Planici ni bati za
obstoj." 

Bi se projekta lahko lotili
drugače?

Gros je tudi prepričan, da
je ekipa, ki vodi projekt, do-
volj usposobljena, da bo pro-
jekt izpeljala strokovno brez-
hibno; kljub temu da tudi
gradnjo planiškega nordij-
skega centra spremljajo šte-
vilne pripombe (strokovne)
javnosti. "Natančno vemo,
zakaj bodo skakalnice po-

stavljene tako, kot bodo," za-
trdi. Kot je dejal, pozna očit-
ke o tem, da bi lahko os letal-
nice zaobrnili proti vzhodu
in tako zmanjšali hitro talje-
nje snega zaradi krajšega
osončenja. A pravi, da so pri
načrtovanju skakalnic upoš-
tevali še številne druge dejav-
nike, na primer smer in moč
vetra. "In če upoštevamo ve-
ter, je letalnica postavljena
najbolje tako, kot je zdaj. Iz-
računali smo, da bi 15 odstot-
kov zamika zaradi osončenja
pomenilo približno tri od-
stotke manj taljenja oziroma
pet centimetrov več snega na
leto."

Skoki poleti: možnost
treninga in turistična
atrakcija 

Podobno je s pomisleki o
plastifikaciji skakalnic. "Ta
tako ali tako pride na vrsto
čisto na koncu in predstavlja
majhen strošek v primerjavi
s celotno investicijo. Časa za
odločitev o tem je torej še do-
volj," pojasnjuje Gros. Sam
je sicer zagovornik ideje o
plastični prevleki skakalnic,
saj po njegovem med dru-
gim predstavlja zanimivo do-
datno možnost atraktivnega
dogajanja, ki bo v dolino pod
Poncami tudi poleti privab-
ljala več ljudi. "Saj ne, da bi
se želeli primerjati z Inns-
bruckom, pa vseeno: tam
imajo na skakalnici restavra-
cijo za turiste. V času, ko ni
treningov, lastniki skakal-
cem plačujejo za skoke, saj
prav zaradi njih tja prihaja
največ obiskovalcev."

Planica 2013

Sedem skakalnic, tekaški
stadion, turistično informa-
cijski center z muzejem in
doživljajski park v dolini, ki
jo ves svet pozna kot zibelko
smučarskih poletov: utopija
ali realnost že v treh letih?
Država za projekt namenja
42 milijonov evrov, večino-
ma evropskih sredstev. A ko
bo Nordijski center postav-
ljen, se prava zgodba šele za-
čne. Župan Kranjske Gore
Jure Žerjav je optimističen:
Planica je sposobna živeti 12
mesecev na leto, pravi. "Že
zdaj poleti, ko se tam pravza-
prav nič ne dogaja, privabi
veliko obiskovalcev, za to ni
razloga, da jih ne bi s primer-
no ponudbo v urejenem
Nordijskem centru še več."

petek, 8. januarja 2010

Planica v pričakovanju
nove (po)dobe
Arhitekti bodo dokončno podobo novega Nordijskega centra Planica izdelali do konca februarja; vseh
sedem skakalnic naj bi bilo dokončanih do konca letošnjega leta.
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Jože Javornik, dolgoletni predsednik skakalnega
kluba Triglav Kranj: "Center, kakršen nastaja v
Planici, zares zelo potrebujemo, saj bodo 
v njem lahko skakalci trenirali vse leto. Kje
drugje pa naj bi stal, če ne v Planici?! Vesel sem
intenzivnega dogajanja, zdaj je obe razpadajoči
skakalnici kaj žalostno videti."

Planica 2013, kot jo vidijo ustvarjalci enega od dveh 
zmagovalnih projektov natečaja (podjetje Stvar; avtorska
skupina druge nagrajene rešitve prihaja iz podjetij A Biro in
Studio Akka.)

Sedem skakalnic, tekaški stadion, 
turistično informacijski center 
z muzejem in doživljajski park v dolini,
ki jo ves svet pozna kot zibelko 
smučarskih poletov.

Država za projekt namenja 42 
milijonov evrov, večinoma evropskih
sredstev.
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Jelko Gros, direktor Zavoda za šport Planica:
"Seveda že sedaj razmišljamo tudi o vzdrževanju.
V finančni strukturi je zapisano, da je za 
investicijsko vzdrževanje potrebnih 150 tisoč
evrov na leto. Če bomo sposobni zagotavljali 
toliko sredstev - in prepričan sem, da jih bomo -
se za obstoj Nordijskega centra v Planici 
ni bati."
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Jure Žerjav, župan Kranjske Gore in član
natečajne komisije: "O tem, kako graditi
skakalnice, so naši strokovnjaki učili ves svet;
navsezadnje je Planica že več kot 70 let pionir
pri razvoju skokov in poletov. Prav je, da se
Slovenci ozremo vase in si priznamo, da je tudi
slovenska stroka dovolj dobra."
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Jeseni so obnovili letalnico in zgradili temelje za žičnico.
Zdaj se je glavno dogajanje preselilo v biroje arhitektov.
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Pro et contra

Mateja Rant

Triglavski narodni park je
edini narodni park v Slove-
niji in sodi med najstarejše
narodne parke v Evropi. Nje-
gov status ureja zakon o Tri-
glavskem narodnem parku
iz leta 1981, ki pa ni usklajen
s sedanjim pravnim redom
in ga je bilo zato treba poso-
dobiti. Na to so v javnem za-
vodu Triglavski narodni
park (TNP) opozorili že v za-
četku devetdesetih let prejš-
njega stoletja, saj je bil po
besedah sedanjega direktor-
ja TNP Martina Šolarja ome-
njeni zakon že takrat zasta-
rel. Zato je po njegovem
skrajni čas, da vendarle do-
bimo nov zakon.

"Večina rešitev v sedanjem
predlogu zakona ni novih,
saj so že pred slabima dvema
desetletjema najprej v okviru
okoljskega ministrstva začeli
pripravljati nov predlog za-
kona. A ker je šlo po mnenju
nekaterih prepočasi, je sku-
pina poslancev z Dušanom
Vučkom na čelu pripravila
svoj predlog," je pojasnil
Martin Šolar. Zaradi izteka
mandata takratne vlade je
omenjeni predlog zastal, pod
ministrom Janezom Podo-
bnikom pa so znova obliko-
vali strokovno komisijo, ki je
nadgrajevala že obstoječi do-
kument. "Dokument so
'brusili' tudi pod vplivom ev-
ropskih direktiv, svoj predlog
zakona pa je tik pred kon-
cem mandata pripravila tudi
Janševa vlada," je še razložil
Šolar. Kot odgovor na Vuč-
kov predlog zakona so svoj
predlog oblikovali tudi v koa-
liciji nevladnih organizacij. Z
Vučkovim predlogom, je
opozoril predsednik nevlad-
ne okoljske organizacije
Alpe Adria Green Vojko Ber-
nard, se niso mogli strinjati,
saj so v njem prevladali za-
sebni interesi iz Bohinja. "To
bi omogočilo pozidavo povr-
šin na Pokljuki in pod Tri-
glavskim pogorjem z name-
nom, da se jih uporablja za
komercialne namene," je po-
udaril Bernard. 

Strogi mednarodni 
standardi za park

Nov predlog zakona, ki so
ga pripravili na okoljskem
ministrstvu, bo pred poslan-
ci v državnem zboru predvi-

doma aprila, še prej pa bo
dva meseca v javni obravna-
vi. Ob tem je Martin Šolar
poudaril, da noben zakon za-
gotovo ni idealen, so pa rela-
tivno zadovoljni s tem, kako
so upoštevali njihove stro-
kovne predloge in pripombe.
"Predlog zakona se nevlad-
nim okoljskim organizaci-
jam še vedno zdi premalo
strog, lokalnim prebivalcem
pa celo prestrog, zato je po
moje zakon na pravi poti do
kompromisa, ki bo zadovoljil
tako ene kot druge," je pre-
pričan Šolar. Poudarja, da so
pri pripravi zakona upošteva-
li mednarodne varstvene in-
terese. "Prvo varstveno ob-
močje obsega okrog 32 tisoč
hektarov. To predstavlja pri-
bližno tretjino parka, kar je
tudi v primerjavi z drugimi
evropskimi parki izjemno
velika površina. Na tem ob-
močju bodo uveljavljeni stro-
gi mednarodni standardi za
park." Vsi ti standardi, je de-
jal Šolar, pa zahtevajo tudi
upoštevanje potreb lokalne-
ga prebivalstva. 

Sedanji predlog zakona je
po besedah državnozborske-
ga poslanca Antona Urha, ki
prihaja iz Bohinja, sprejem-
ljiv tudi zanje. "V zakonu so
predvideli razvojne možno-
sti, to pa je tisto, kar si zaslu-
žimo vsi, ki tam živimo." Do-
slej, opozarja Urh, so se na-
mreč počutili kot drugoraz-
redni državljani, saj so bili za
marsikaj prikrajšani. Tudi
Dušan Vučko je predlog za-
kona ocenil kot največji mož-
ni kompromis med pričako-

vanji lokalnega prebivalstva
in varstvom narave. "Glede
na to, da sem začel s to zgod-
bo, me veseli, da so tudi v se-
danjem predlogu ohranili
vse tisto, kar je pomembno.
To pomeni, da zakon ne te-
melji zgolj na prepovedih,
ampak vsebuje tudi konkret-
ne razvojne usmeritve in do-
ločbe, iz katerih je razvidna
jasna zaveza države, da bo za
to namenila tudi finančne
spodbude. Brez razvoja lo-
kalnega prebivalstva namreč
tudi parka ne bo," razmišlja
Dušan Vučko. Sicer pa je po
njegovem najslabše sedanje
stanje, zato poudarja, da za-
kona ne rabi država ne mini-
ster, ampak Bohinjci. Boja-
zen je izrazil le v zvezi s spre-
minjanjem meje med prvim
in drugim varstvenim ob-
močjem. Prepričan je, da za
to ne bi smela zadostovati
zgolj vladna uredba, ampak
bi moral biti za to pristojen
državni zbor. Obenem je
opozoril, da novi zakon jav-
nemu zavodu TNP nalaga
veliko pristojnosti, česar po
njegovem ne bo mogoče iz-
vesti brez ustrezne kadrov-
ske okrepitve in spremembe
v razmišljanju. 

O novem zakonu 
na referendumu

Po prepričanju Vojka Ber-
narda pa so v novem zakonu
upoštevali samo interese tu-
rizma in domačinov. "S tem
so zgolj podkupili lokalno
prebivalstvo, da bi zakon
podprli, v ozadju pa so pov-

sem drugi interesi. Med dru-
gim želijo dograditi obstoje-
če vojaške objekte za potrebe
Nato pakta, kar pa javnosti
ni znano," je oster Bernard.
Kot pravi, sedanji predlog ni
noben kompromis, saj nji-
hovih pripomb v večji meri
niso upoštevali. "Zakon bi
bilo treba napisati povsem
na novo, v tem času pa po-
staviti začasno mednarodno
upravo parka pod pokrovi-
teljstvo IOCEN oziroma
mednarodnega združenja za
parke." Do novega zakona,
pravi, bi kljub temu lahko
prišli relativno hitro. "Ves
čas nam namreč očitajo, da
smo mi zaviralni moment."
V zvezi z novim zakonom o
TNP pripravljajo tudi refe-
rendum, je pojasnil Ber-
nard. "Naj se ljudje izjasnijo,
ali rabimo park ali ne. Če ga
po njihovem mnenju ne ra-
bimo, potem damo tudi mi
roke stran," je dejal in dodal,
da park je ali ga ni, vmesne
poti ni. "Če ne drugega, s
tem zakonom legalizirajo
vse črne gradnje na tem ob-
močju in že zato je s parkom
konec," pravi Bernard. Pre-
pričan je, da bi morali iz ob-
močja parka izvzeti vsa nase-
lja in obdelovalne površine
ter ustanoviti gorske občine.
Te naj bi bile deležne sub-
vencij s strani države, ker bi
bile okrnjene v razvoju. V
primeru, da bo obveljal seda-
nji predlog zakona, še doda-
ja Bernard, pa si po njego-
vem posledice lahko ogleda-
mo na propadajočem Dvoj-
nem jezeru.

Kompromis med 
divjino in razvojem
Vlada je pred časom sprejela besedilo predloga zakona o Triglavskem narodnem parku, ki je ta čas v
javni obravnavi. Tudi do sedanjega predloga so kritični tako lokalni prebivalci kot okoljevarstveniki,
kar je po mnenju nekaterih dokaz, da so tokrat vendarle prišli do dobrega kompromisa.

Novi zakon o Triglavskem narodnem parku vključuje tudi razvojne priložnosti na tem 
območju. / Foto: Tina Dokl

Martin Šolar, direktor TNP: "Ne drži, da 
izgubljamo status narodnega parka. Mednarodne
smernice za narodne parke sicer določajo, da je
treba primarne varstvene ukrepe zagotoviti na
vsaj 75 odstotkih površin, čemur ta čas ne sledimo.
A zakon je tako napeljan, da bi v določnem 
obdobju to lahko dosegli, če bi za to obstajal 
širši interes. V tem je predlagani zakon boljši 
od obstoječega. Tudi zdaj imamo sicer ogromno
osrednje območje, ki naj bi ustrezalo 
mednarodnim standardom, a samo kot črka 
na papirju."

Vojko Bernard, predsednik Alpe Adria Green:
"Največja pomanjkljivost novega predloga zakona
je neupoštevanje direktiv mednarodnega 
združenja za parke. Če hočeš imeti narodni
park, moraš imeti divjino. Razvoj in divjina pa
ne gresta skupaj. V tem primeru bo to postal
krajinski park, v katerem bo vsak delal, kar bo
želel. Naj potem povejo, da v Sloveniji ne bomo
imeli narodnega parka, ampak zgolj zaščitena
območja in to je to."

Anton Urh, poslanec iz Bohinja: "Ohranitev 
in varovanje narave je tudi v interesu lokalnih 
prebivalcev. Prav lokalni prebivalci imajo največ
zaslug, da se je tudi doslej Triglavski narodni
park ohranil v takem obsegu. Zato okoljevarstve-
niki s svojimi zahtevami lahko povzročijo celo
škodo, če bi se zaradi pomanjkanja razvojnih
možnosti vasi še naprej praznile. Razne civilne
iniciative pridejo in gredo, lokalno prebivalstvo
pa mora tu živeti."
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Smučanje

Vilma Stanovnik

"Ko mi je, po vožnji domov v
Tržič in sprejemu, zgodaj
zjutraj drugega dne vendarle
uspelo pogledati posnetek
svoje vožnje na tekmi v Bor-
miu, lahko rečem, da sem si
bil kar všeč. Moj nastop je bil
na oko res dopadljiv, na po-
snetku je bilo videti, kot da
na progi ne bi bilo nobenih
grbin. Tudi ko sem se peljal
po progi, sem imel res dober
občutek, bil sem zelo samo-
zavesten in zdelo se mi je, da
mi gre vse, kot je treba. To se
na tekmi ne zgodi pogosto,
potrditev mojega občutka pa
je bil rezultat," je po novem
izjemnem uspehu povedal
Andrej Jerman in poudaril,
da je bil na sezono dobro pri-
pravljen, vendar mu do tek-
me v Bormiu ni šlo po načr-
tih. 

Padec mu ni vzel 
poguma

"Kljub vsem mojim priza-
devanjem in prizadevanjem
trenerjev dogodki že od prve
letošnje tekme niso potekali
tako, kot smo si želeli. Ven-
dar pa sem bil sam pri sebi
prepričan, da smo dobro de-
lali in da rezultati niso bili
pokazatelji resničnega stanja
in moje pripravljenosti. Že v
Val Gardeni sem si želel pre-
kiniti rezultatski post, med
vožnjo sem imel občutek, da
gredo stvari na bolje, to je po-
kazala tudi analiza rezulta-
tov. Vendar pa sem padel in
ostal brez uvrstitve," pravi
Andrej, ki pa mu hud padec
ni vzel poguma, da ne bi spet
stopil na smuči in dokazal,
da zna stisniti zobe in da ne-
kaj velja tudi gorenjska trma.
"Glede padca lahko rečem,
da točno vem, zakaj sem pa-
del, saj je bila napaka izključ-
no moja. Sprva ni kaj dobro
kazalo, saj me je bolelo vse
od glave do peta. Ob tem mo-
ram poudariti, da gre velika
zahvala naši bivši fiziotera-
pevtki Evi Marii Gächter, s
katero še vedno sodelujem. S
terapijo pri njej se je moje
stanje v dveh dneh tako iz-
boljšalo, da, če ocenim bole-
čino z lestvico od 1 do 10, se
je stanje z deset zmanjšalo
na ena. Tako sem bil že kma-
lu prepričan, da bom lahko
šel v Bormio. Ker nisem ve-
del, kako bo, ko bom obul

smučarske čevlje in bom
spet na smučeh, sem šel na
pot že dan prej, preden so se
v Bormiu začeli treningi, in k
sreči se je izkazalo, da bole-
čin pri smučanju ni," pravi
Andrej, ki je vesel, da se je
vse dobro izteklo, saj je imel
tudi že pred letošnjo zmago
na Bormio lepe spomine. 

"Že ko sem bil prvič v Bor-
miu, mi je bilo zelo všeč in
že leta 2002 sem z visoko
številko prišel na 17. mesto.
Tudi v sezonah, ko ni bilo
posebno visokih rezultatov,
sem na tej progi dosegal svo-
je vrhunce, tako da mi je pro-
ga nekako pisana na kožo.
Na njej ni oddiha, garati je
treba od začetka do konca,"
tudi dodaja Andrej, ki ga že
prihodnji teden čaka nova
smukaška preizkušnja v slo-
vitem Wengnu. "Vsako pri-
zorišče tekem ima svoj pri-
dih, Wengen mi je všeč pred-
vsem zaradi izjemnega
vzdušja, enkratne kulise.
Tudi dostop do tekmovališča
je edinstven, saj se z vlakcem
peljemo na smučišče. Zato je
prizorišče kar malce roman-
tično in meni je to všeč," pra-
vi Andrej.

Med favoriti tudi na
olimpijskih igrah

Seveda Andrej Jerman po
zadnji zmagi sodi tudi v ožji
krog favoritov na vseh dru-
gih letošnjih tekmah, pa tudi
na najvažnejši tekmi sezone
na olimpijskih igrah v Van-
couvru. "Na prizorišču proge
za smuk ne poznam, po-
znam le progo za superveles-
lalom, kar je nekaj povsem
drugega, kot če po njej voziš
smuk. Za veliko večino smu-
kačev, razen Kanadčane, je
proga neznanka in bodo go-
tovo imeli prednost. Vendar
pa bodo, zaradi domačega
prizorišča, pod večjim priti-
skom, tako da bomo drugi
skušali preprečiti njihovo
zmagoslavje," še pravi An-
drej, ki je vesel, da je v sloven-
ski ekipi za hitre discipline
vedno več fantov, ki se na tek-
mah uvrščajo med dobitnike
točk svetovnega pokala. 

Eden izmed njih je tudi
Kranjskogorčan Andrej Špo-
rn, ki je v Bormiu osvojil od-
lično petnajsto mesto. "V eki-
pi je super vzdušje, saj drži-
mo skupaj. Spodbujamo se
med seboj in to je tudi pogoj,

da napredujemo in dosega-
mo vedno boljše rezultate,"
pravi Andrej Šporn, njegove-
mu mnenju pa se pridružu-
je še en Gorenjec, še en An-
drej, Andrej Križaj iz Žirov-
nice, ki sicer največkrat od-
govarja na vprašanje, ali je v
sorodu z Bojanom Križa-
jem. "Nisem v sorodu, v trži-

ški smučarski klub sem pri-
šel zato, ker sem si želel na-
predka. Ni mi žal, upam, da
mi bo uspelo že v Wengnu
izpolniti normo za nastop
na olimpijskih igrah, saj
sem zadovoljen s formo,"
pravi Andrej Križaj, ki je v
Bormiu osvojil triindvajseto
mesto.

Sanjska vožnja 
Andreja Jermana
Tik pred novim letom je Tržičan Andrej Jerman na smuku v Bormiu drugič v svoji tekmovalni karieri
premagal prav vse najboljše smukače sveta, s sanjsko vožnjo pa je navdušil tako smučarske
strokovnjake kot navijače in tudi samega sebe.

Andrej Jerman je bil 30. septembra
star 31 let in je član Smučarskega 
kluba Tržič. Prvi večji uspeh je dosegel
leta 1998, ko je na mladinskem 
svetovnem prvenstvu v Megevu osvojil
drugo mesto v superveleslalomu, 
na istem prvenstvu pa je bil v šesti v
smuku. Kljub poškodbam, ki so ga
pestile, se mu je s trdim delom in
gorenjsko trmo uspelo povsem
približati najboljšim smukačem sveta,
prvič pa je vse tekmece premagal 
v sezoni 2006/2007 na tekmi v
Garmisch-Partenkirchnu. Na 
zmagovalnem odru je takoj nato stal 
še na drugem mestu, v sezoni
2007/2008 pa je v Chamonixu v
smuku osvojil tretje mesto. Poleg tega
ima v svoji karieri še vrsto uvrstitev
med najboljših deset v svetovnem
pokalu. 

Po zmagi v Bormiu se je Andrej Jerman ob sprejemu na
Smučarski zvezi razveselil ogromnega šampanjca, ki ga bo
odprl ob svoji tretji zmagi. Želimo mu, da nanjo ne bo treba
dolgo čakati. I Foto: Gorazd Kavčič

Po zmagi Andreja Jermana v Bormiu so povedali:

Jaro Kalan, direktor Smučarske zveze Slovenije:
”Ob novem uspehu je Andrej izjavil, da je
ponosen sam nase, jaz pa lahko rečem, da smo
nanj izjemno ponosni tudi mi na Smučarski
zvezi Slovenije. Za vse nas, ki ljubimo 
smučanje, je bila njegova zmaga lepo novoletno
darilo, uspehi naše smukaške ekipe pa so
potrdilo, da so fantje na pravi poti in da lahko v
tej sezoni in na olimpijskih igrah pričakujemo
nove lepe rezultate.”

Anton Ribnikar, predsednik zbora za alpsko
smučanje: ”Pred letošnjo sezono smo trenersko
okrepili moško ekipo za hitre discipline in to 
je bila očitno dobra poteza. Napredek je bil 
predvsem v mlajšem delu moštva, hkrati pa smo
vsi skupaj težko čakali, kdaj bo Andrej znova
pokazal, kaj zna. To mu je uspelo na eni
tehnično najbolj zahtevnih prog, kjer je prišla
do izraza predvsem njegova fizična 
pripravljenost in tehnično znanje. Njegova
vožnja v Bormiu je bila res odlična, tako rekoč
vožnja za smučarske učbenike. Zato si zasluži
čestitke, prav tako pa si jih zaslužijo ostali.”

Matjaž Šarabon, poslovni direktor panoge za
alpsko smučanje: ”Ob Andrejevem uspehu in
dobrih rezultatih drugih se želim zahvaliti tako
tekmovalcem kot njihovim trenerjem, da so 
v zadnjih dveh sezonah, kljub težkim 
okoliščinam, vztrajali in prišli do takšnih 
rezultatov. Zahvaljujem se jim tudi zato, ker so
verjeli v nas, ki jim skušamo omogočiti razmere
za njihovo delo. Treba se je namreč zavedati, 
da največji konkurenti Andreja in ostalih delajo
v precej boljših razmerah kot mi. Zato je ta 
uspeh naših fantov še toliko pomembnejši.”



13petek, 8. januarja 2010

Zanimivosti

Jasna Paladin

Kamnik - Jože Berlec, ki je
septembra praznoval že de-
vetdeseti rojstni dan, je za
svoje aktivno življenje in
prostovoljno delo v vrstah
kamniških gasilcev prejel
že toliko priznanj, več kot
štirideset, da vseh, kljub
kroniki, ki jo vestno vodi že
vsa leta, ne zna več našteti
na pamet. Prvega, sloven-
sko gasilsko republiško od-
likovanje, je prejel že dav-
nega leta 1952, zadnjega pa
decembra, ko ga je ob med-
narodnem dnevu prosto-
voljcev za izjemne dosežke
na področju prostovoljstva
s plaketo nagradil Državni
svet.

"To zadnje priznanje mi
zelo veliko pomeni, skoraj
največ od vsega. Vse orga-
nizacije, ki delajo prosto-
voljno, planinci, gasilci,
zveza prijateljev mladine
in mnogi drugi, vsako leto
v svojih vrstah izberejo naj-
bolj zaslužne posameznike

in med gasilci so letos iz-
brali mene," skromno in
ponosno začne Jože Berlec,
od leta 2000 tudi častni
občan Kamnika, in pokaže
na zbirko okvirjenih pri-
znanj, plaket in drugih
spominov na bogato delo
in devetdesetletnico, ki jo
je skupaj z družino in ga-
silci na prav poseben način
praznoval jeseni. Pripravili
so mu namreč gasilsko
vajo in ga počastili z devet-
desetimi curki vode. V ga-
silske vrste ga je vpeljal
oče, prav tako dolgolet-
ni gasilec, prostovoljec in 
Maistrov borec, in članom
PGD Kamnik se je pridru-
žil leta 1937. "Gasilec sem
želel postati že zelo zgodaj,
a sem moral počakati do
svojega 18. leta, saj je leta
1931 začel veljati zakon, ki
je od gasilcev zahteval pol-
noletnost," se spominja
svojih začetkov Kamničan,
ki ima še žive spomine na
prvi požar, v katerem je ga-
sil. "Bilo je 15. avgusta

1939. leta, ko so nas ob šti-
rih popoldne poklicali gasit
požar v Nevljah. Izkazalo
se je, da je zagorelo zato,
ker je domači fant med
mrvo s svečo na skrivaj
bral knjigo, ker mu oče
tega sicer ni dovolil. Požar
smo uspešno pogasili, a
fant se je zadušil in umrl,
kar me je takrat močno
pretreslo." Spominja se
vseh požarov s smrtnimi
žrtvami, čeprav je v vseh
teh letih nesebično poma-
gal na več kot dva tisoč ga-
silskih intervencijah.

V Kamniku se je poročil,
zgradil hišo in vzgojil štiri
otroke in kljub dolgoletni
službi orodjarja v Titanu je
vse svoje življenje posvetil
gasilstvu. "Dober gasilec
mora biti pogumen, soču-
ten in razsoden, predvsem
pa mora biti pripravljen po-
magati drugim, čeprav pri
tem pogosto ogroža lastno
življenje," pravi dolgoletni
poveljnik PGD Kamnik in
Gasilske zveze Kamnik,

kamniški požarni inšpek-
tor in predavatelj, mentor
mladih gasilcev, ki sam k
sreči pri gašenju nikdar ni
utrpel hujših poškodb.

Ko se je pridružil gasil-
cem, so imeli od opreme le
čelade in bele platnene ob-
leke, ki vode niso zadrževa-
le. Kmalu zatem so dobili
odpornejše platnene obleke
zelene barve in čelade z
zračenjem, ki so gasilce do-
bro varovale pred udarci.
Oprema gasilcev se je, kot
razlaga, z leti zelo spreme-
nila, po njegovi zaslugi pa
imajo gasilci v občini Kam-
nik neprimerno boljše raz-
mere tudi zato, ker so pod
njegovim vodstvom zgradi-
li kar deset novih gasilskih
domov, druge pa povečali
in obnovili.

Aktivno je prenehal gasiti
leta 1992, od takrat naprej
pa sodeluje z veterani, se
udeležuje občnih zborov in
proslav, z velikim veseljem
pa se posveča tudi pisanju
osebne, krajevne, pred-

Gasilec je že 72 let
Jože Berlec, ki je gasilec postal pred davnimi 72 leti, je decembra za svoje dolgoletno prostovoljno
delo prejel visoko plaketo Državnega sveta.

Suzana P. Kovačič

Barvito in bogato zgodovi-
no golniške bolnišnice je na
pobudo vodstva bolnišnice
doc. dr. Zvonka Zupanič Sla-
vec, dr. med. iz Inštituta za
zgodovino medicine Medi-
cinske fakultete Univerze v
Ljubljani, opisala v knjigi
Bolnišnica Golnik - Klinični
oddelek za pljučne bolezni
in alergijo (ob desetletju sa-
mostojnosti 1998-2008).
Takole pravi avtorica: "Ne-
kdanji jugoslovanski in sred-
njeevropsko pomemben
protituberkulozni sanatorij
(od 1921) se je po uveljavitvi
uspešnega zdravljenja jetike
postopoma preusmeril v
pnevmološko bolnišnico (od
leta 1955). S pridružitvijo
ljubljanskemu Kliničnemu
centru (od leta 1971) je golni-
ška bolnišnica postala tudi
univerzitetna učna ustanova.
Zaprla je svoj kirurški odde-
lek, v okviru Kliničnega cen-
tra pa ustanovila lastni pnev-
mološki oddelek. Postali so
prepoznavni kot ustanova za
zdravljenje pljučnih bolezni,
še posebej pljučnega raka.
Leta 1998 so ugotovili, da je

vpetost v Klinični center, v
katerem imajo status peri-
ferne bolnišnice, za njih
manj perspektivna in so se z
referendumom pod teda-
njim direktorjem prof. Juri-
jem Šorlijem odločili za pot
samostojnosti. V zadnjem
desetletju so se razvili v so-
dobno, v znanost zazrto kli-
nično bolnišnico za zdravlje-
nje pljučnih in alergijskih
bolezni. Ta knjiga obravnava
prav to zadnje obdobje." 

S pomočjo zajetnega gra-
diva, predvsem primarnih
virov, literature in intervju-
jev z vodji bolnišničnih enot
ter z okoli štiristo fotografija-
mi, je avtorici uspelo zelo
živo povzeti ne samo bolniš-
nično dejavnost in usmeri-
tev, ampak predvsem člove-
ški kapital. Zaposleni - od
zdravnikov, medicinskih se-
ster do upravnih služb - s
svojo predanostjo poklicu in
bolnikom dajejo pomembno
vsebino nekdanji graščini, ki
so jo v dvajsetih letih prejš-
njega stoletja preuredili v sa-
natorij po zamisli arhitekta
Ivana Vurnika. Stavba po še
skoraj devetdesetih letih
ohranja svojo lepoto in ele-

ganco. Ker je tudi doc. dr.
Zvonka Zupanič Slavec veli-
ka ljubiteljica lepega, je v
knjigo vključila akvarel "V
dinamično prihodnost zazr-
ta golniška bolnišnica" dr.
Irene Grmek Košnik, dr.
med. "Tudi umetniška dela,
ki krasijo stene bolnišnice,
prinašajo v ustanovo domač-
nost, toplino, optimizem,
upanje in zaupanje," pouda-
ri Zupanič Slavčeva.

Kakovost stroke in 
prijaznost do bolnikov

Bolnišnica Golnik je da-
nes klinična, raziskovalna
in pedagoška ustanova. Po-
leg diagnostike in zdravlje-
nja bolnikov s pljučnimi in
alergijskimi boleznimi na
sekundarni ravni izvajajo
tudi diagnostiko in zdravlje-
nje drugih bolnikov z bolez-
nimi notranjih organov, v
prvi vrsti bolezni srca in
zgornjih prebavil. Klinična
dejavnost poteka v sedmih
oddelkih z več kot dvesto
posteljami, ambulantno de-
javnost opravljajo na Golni-
ku, Jesenicah, v Ljubljani in
v Kranju. Na kliniki vodijo

nacionalni register za tuber-
kulozo in register za trajno
zdravljenje s kisikom na
domu za vso Slovenijo. 

"V zadnjem desetletju je
bolnišnica pod direktorjema
prof. Jurijem Šorlijem in se-
danjim prof. Mitjem Košni-
kom veliko pozornosti po-
svetila razvoju sodobnih me-
todologij dela, modernizaciji
laboratorijskih prostorov in
opreme na mednarodno pri-
merljivi ravni. Zaposlovati
so začeli mlade strokovnja-
ke, ki se izobražujejo v med-
narodnih centrih znanja.
Znova so vpeljali kirurško
metodo zdravljenja. Med pr-
vimi so začeli razvijati palia-
tivno oskrbo in odprli nego-
valni oddelek. Trudijo se s
svojo kakovostjo in prijaz-
nostjo do bolnikov," povza-
me avtorica, ki vse te sodo-
bne poti v knjigi tudi opiše.
Aktualni direktor prof. Mitja
Košnik pa je v nagovoru za-
pisal: "Tukaj smo zato, ker
so nas naši predhodniki pri-
peljali do sem. Taki smo
zato, ker so nas naši pred-
hodniki naredili take. S to
knjigo jim izrekamo zahva-
lo. Sedanja generacija golni-

Desetletje samostojne poti
Bolnišnica Golnik se je razvila v sodobno, v znanost zazrto klinično bolnišnico za zdravljenje pljučnih
in alergijskih bolezni. Zadnje desetletje samostojne bolnišnične poti je doc. dr. Zvonka Zupanič
Slavec, dr. med., opisala v knjigi. 

ških zaposlenih pa je v knjigi
pokazala smer, v katero na-
merava hoditi in s tem ople-
menititi delo svojih učite-
ljev." Ker pa se je zgodba gol-
niške bolnišnice začela plesti
že leta 1921, je doc. dr. Zvon-

ka Zupanič Slavec, dr. med.,
sprejela še en izziv in napisa-
la strokovno knjigo Tuber-
kuloza, kuga 19. in 20. sto-
letja na Slovenskem na pri-
meru sanatorija Golnik
1921-1998. 

"Kar je nekdaj pomenil golniški 
sanatorij v srednjeevropskem prostoru
v protituberkuloznem delovanju, 
to si prizadeva biti danes ta ustanova 
v pnevmologiji in alergologiji."

doc. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med. / Foto: Tina Dokl

vsem pa gasilske kronike.
Napisal je zgodovinski pre-
gled gasilstva ob stoletnici
PGD Kamnik ter pomagal
številnim gasilskim druš-
tvom pri urejanju kronik.
Sodeluje tudi z gasilskim
muzejem v Metliki, po 
njegovi zaslugi pa si nekaj
starih predmetov in prvo
kamniško brizgalko lahko

ogledamo tudi v prostorih
PGD Kamnik.

Berlečevi imajo gasilstvo
in prostovoljstvo v krvi, saj
so zvesti pripadniki ga-
silskih vrst tudi njegovi 
sinovi in vnuki; sin Jože
Berlec ml. je tudi namest-
nik poveljnika Gasilske 
zveze Slovenije, na kar je
Jože še posebej ponosen. 

Devetdesetletni Jože Berlec je gasilstvu zvest tudi na stara
leta, saj raziskuje zgodovino kamniškega gasilstva.
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SODNA KRONIKA TEDNA

ČRNA KRONIKA TEDNA

Prazniki minili mirno
V minulem tednu (od 28. decembra do 
3. januarja) na slovenskih cestah ni bilo 
prometnih nesreč s smrtnim izidom, tako je
bilo tudi v enakem obdobju lani, so sporočili z
Generalne policijske uprave. Na Gorenjskem so
policisti minuli teden obravnavali 26 prometnih
nesreč, v katerih so se tri osebe lažje, ena pa
huje ranila. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola
so gorenjski policisti pridržali osem voznikov.
Lani je v prometnih nesrečah v Sloveniji umrlo
173 oseb (predlani 213), na Gorenjskem pa 23
oseb, pet več kot leto poprej. 

Damjana Šmid

moj pogled

Kolikokrat se boste spustili po toboganu? 

Kljub množici ljudi, ki se je ti-
sti dan namakala v bazenih, je
ni bilo težko opaziti. Bila je
edina ženska, ki je imela na-
mesto bujnih las le puhek, ki je
pogumno silil na plan in bar-
val njeno glavo. Tisti, ki smo jo
poznali, smo vedeli, da njena
frizura ni modna muha v kri-
zi srednjih let. Je posledica te-
rapij in boja z rakom. Pa ven-
darle ni bila samo njena glava
tista, ki je bodla v oči. Tisto,
kar je pretegnilo pogled, je bila
njena postava, ki je tekala po
stopnicah in se spuščala po to-
boganu. Vedno znova in zno-
va. Ob njej je radostno skakala
mala deklica in vriskala ob
vsakem pristanku v vodo. Če-
prav bi hotela, ne bi mogla pre-

šteti vseh njunih spustov. Lah-
ko pa bi preštela svoje, ker se mi
ni ljubilo tekati gor in dol. Vsak
ima svoje razloge. Za spušča-
nje po toboganu in za ležanje
na ležalniku. Šele ko se zave-
mo, da tobogan ni nekaj samo-
umevnega, se gremo spuščat po
njem. Takrat, ko ti sodnik za-
mahne pred nosom, da bo igre
kmalu konec, šele vidiš, da je v
igri treba uživati. In bi hotel še
in še. Zato mi je bila gospa
Nina, mala drobna ženska s
puhkom na glavi, tako blizu.
Ker nam je na svoj sproščen na-
čin kazala, da je treba uživati
vsak trenutek, ki ga imamo.
Brez občutka krivde, zavisti,
primerjanja ... Njen smeh je
prekril skrb v očeh in njena ra-

doživost je dajala poleta deklici
ob njej. Bili sta iz drugega sve-
ta. Iz tistega, kjer sodnik maha
z zastavico. Mi pa smo se dela-
li, da v našem svetu ni sodnika.
In zato ni bilo potrebno iti sto-
krat po toboganu. Moje novo-
letno darilo je bilo najdeno.
Naj ga podelim z vami v tej
zgodbi o toboganu. Reče se mu
življenje. Zmečimo iz njega ves
balast, ki nas ovira, da bi se
spuščali po toboganu. Spusti-
mo se vedno znova in znova,
kot da je zadnjič. Kajti mogoče
je res zadnjič. Ljudje smo res
čudna bitja. Šele v bližini smr-
ti se zavemo, kako vredno je
življenje. Brez tega spoznanja
smo samo še zombiji, ki se pre-
rivajo za ležalnike. 

Vsega se je morala učiti
sama. Prijateljic ni imela, ra-
zen 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. Vča-
sih se ji ni niti toliko ljubilo,
da bi šla spat domov, zadnje-
ga, s katerim je plesala, je
prosila, če gre lahko z njim.
Tako je tudi, nekako mimo-
grede, izgubila "nedolž-
nost", čeprav še tako vrta po
spominu, ji ne pade na pa-
met, kdo je bil tisti, ki se lah-
ko pohvali s to "lovoriko". 
Klavdiji gredo dušebrižniki
na živce. V javnosti pridiga-
jo o morali, na štiri oči pa
komaj čakajo, da s sebe od-
vržejo hlače in planejo na-
njo.
"Tudi take sem že imela v
postelji," reče navihano. 
"Imeli so polna usta, kaj bi
bilo zame dobro in kaj še
boljše, a ko jim ni nihče gle-
dal pod prste, so mi stisnili
v roke vizitko in mi namig-
nili, naj jih pokličem, ko
bom imela čas. Seveda sem
jih poklicala in to zelo kma-
lu. Čas je tudi denar in ne
gre, da bi ga človek metal
skozi okno. Vendar danes
tudi seks ni več to, kar je ne-
koč bil. Moški so postali
čudni. Njihove želje so se
izpridile. Večini so všeč
grde stvari, če bi ti razlaga-
la, za kaj vse me prosijo, se
moških ne bi več niti dotak-
nila. Doma živijo spodobno
življenje, hodijo v službo,
kjer jih zafrkava šef, nosijo
denar na banko, varčujejo
za čim boljši avto, njihove
perverzije pa ostajajo nedo-
rečene in nedosanjane. Po-
tem se spoznajo z menoj in

mislijo, da so zadeli na lote-
riji, da jim bom s tem, če mi
dajo nekaj denarja, naredila
vse, kar se zakuha v njiho-
vem bolnem umu."
Potem mi je začela našteva-
ti imena, pa sem jo lepo
prosila, naj jih ohrani zase,
ker me ne zanima, a se ni
dala pregovoriti. Dva ali tri
sem tudi sama poznala, za-
nje bi celo dala roko v
ogenj, da se "Klavdij" na da-
leč izogibajo ...
"Opekla bi se, draga moja!"
se je na ves glas zasmejala
ob moji očitni osuplosti.
Res mi je bilo nerodno ob
misli, da se bo (zahvaljujoč
moji bujni fantaziji) vsaj ne-
kaj časa dogajalo, da si bom
ob pogledu na moške pred-
stavljala "marsikaj" ...
"Zadnji modni trik so ka-
mere. Skupina ljudi si na-
bavi kamero in potem se
snemajo. Povabijo tudi
mene, ker upajo, da jih bom
česa novega naučila. Film-
čke potem spravijo v trezor-
je in si jih vrtijo ob vnovič-
nih srečanjih. Zanimivo se
mi zdi, da si, čeprav se ne
poznajo dobro, toliko za-
upajo. Prepričana sem na-
mreč, da je le vprašanje
časa, kdaj se bodo tistemu,
ki film hrani, zamerili in
jim bo zakuhal tako štalo,
da jo bodo pomnili," pozna-
valsko, iz izkušenj, razlaga
Klavdija.
Največ "uraduje" na nekate-
rih slovenskih internetnih
portalih. Zadnje čase ji dela-
jo konkurenco zakonski
pari, ki so ostali brez službe
in so bili zato prisiljeni, da
se oprimejo vsakršne bilke
v želji po preživetju. 
"Veš, če ima človek seks
rad, sploh ni hudo," nada-
ljuje. 

"Kombiniraš prijetno s ko-
ristnim, lahko plačaš polož-
nice, pa še ti ostane za ciga-
rete," me poučuje.
Zanimalo me je, če je kdaj do-
živela kaj neprijetnega, zaradi
česar bi jo bilo potem strah to-
vrstnega načina življenja.
"Ne," mi odvrne, "najhujše
stvari sem preživela že kot
otrok. Bila sem zavržena,
nihče me ni maral, vsi so se
me izogibali. Ko sem toliko
odrasla, da so se me požele-
li moški, sem bila vsaj ta-
krat deležna objemov in
malo topline. Pa vsi, s kate-
rimi sem že spala, sploh
niso bili slabi. Nekateri so
celo želeli skrbeti zame, ku-
povali so mi obleke, darila,
vodili so me na večerje ali
pa mi kar sami kaj skuhali.
Jaz ne kuham rada. Edino
makarone na tisoč in en na-
čin, to mi že gre izpod rok,
ali pa ciganski bograč, bolj-
šega kot jaz pa res nihče ne
zna narediti."
Nekoč, ko ji je šlo za nohte,
je pristala na to, da se bo ob-
lekla v Rdečo kapico in po-
zirala gospodu, ki je, če je
bila v bližini, lahko ustvarjal
kot nikoli poprej. 
"Gledal je vame in nanašal
barve na platno. Včasih mi
je ukazal, naj se slečem in
potem sem se z golo ritjo
usedla na sveže nanošene
barve ter migala sem in tja.
Menda so šla prav ta platna
med kupci za med," je deja-
la in se poredno zasmejala.
Z moškimi se je tudi pogo-
varjala. O marsičem. 
"Saj sem ti že na začetku re-
kla, da bi bila lahko celo mi-
nistrica, če bi imela mož-
nost, da bi hodila v šolo," je
z enim stavkom presekala
moje dvomeče poglede.

(nadaljevanje)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

Mirana Rudana
pravnomočno obsodili
Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo sodbo 
prvostopenjskega sodišča, ki je pevca Mirana
Rudana obsodilo na pogojno zaporno kazen 
osmih mesecev, ker je leta 1999 povzročil
prometno nesrečo s smrtnim izidom, poročajo
slovenski časniki. Obtožnica je pevcu Pop 
Designa očitala, da je pred dobrimi desetimi leti
v centru Ljubljane neprevidno odprl vrata 
svojega avtomobila, zaradi česar je po tleh padla
47-letna kolesarka, ki je kasneje zaradi hudih
ran umrla. Obtožnica je Rudana bremenila tudi
pobega s kraja nesreče oziroma zapustitve
ponesrečenke brez pomoči, a je ta del obtožbe
medtem že zastaral. Ker je sodba sedaj postala
pravnomočna, se lahko nadaljuje tudi civilni
postopek, v katerem otroka pokojne kolesarke
od pevca zahtevata dvajset tisoč evrov 
odškodnine s pripadajočimi obrestmi od dneva
materine smrti. Pravdo so namreč prekinili do
odločitve višjega sodišča. 

Ni vedel za marihuano
v priklopniku
Na okrožnem sodišču v Krškem so 47-letnega
Srba Milenka Samardžića, ki stanuje v 
švicarskem Baslu, oprostili obtožbe storitve
kaznivega dejanja neupravičenega prometa s
prepovedanimi drogami. Sodišče je presodilo,
da kot voznik vlačilca ni vedel za 128 kilogramov
marihuane, ki jih je aprila lani prevažal v 
prirejenem dvojnem dnu polpriklopnika.
Samardžić je v Bosenskem Srebreniku prevzel
že naložen tovornjak, s katerim bi moral v Švico
prepeljati večjo količino oglja. Sodni senat je
nazadnje pritrdil navedbam obrambe, da ne 
obstajajo dokazi, da je obdolženi vedel za 
prepovedan tovor. Tega so odkrili cariniki na
mednarodnem mejnem prehodu Obrežje, ko so
se kljub neoporečnim listinam odločili še za 
podrobnejši pregled polpriklopnika z 
endoskopom. Pri tem so opazili, da ima 
tovornjak dvojno dno, dodatne sume pa so
vzbudile tudi sledi svežih posegov v 
konstrukcijo vozila. 
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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

Kdo ne pozna Zakladov Slo-
venije?! Bili so ena največjih
uspešnic Cankarjeve založbe
in slovenskega založništva
nasploh, prvič so izšli 1979,
potem še petkrat (skupaj
šest izdaj) v slovenščini in
sočasno v več tujih jezikih
ter izjemno visoki skupni
nakladi. Jeseni 2009 pa smo
dočakali povsem novo izda-
jo, ki ni predelava ali preno-
va prejšnjih, temveč je za-
snovana povsem na novo.
Skupna s prejšnjo sta ji le
naslov in avtor besedila, aka-
demik Matjaž Kmecl. Knjiga
je po zvrsti obakrat fotomo-
nografija, le da je bilo v prvi
verziji fotografov veliko, v
novi je samo eden, Joco Žni-
daršič, legendarni fotorepor-
ter. V prvi verziji je Kmecl
Slovenijo razdelil na 22 kra-
jinskih enot in dodal poglav-
je o Lepi Vidi in Miklovi Zali,
namenjeno zamejstvu. V
novi izdaji je slovenskih sve-
tov "le" še ljudskih sedem:
Ljubljana, Alpska in visoko-
gorska Slovenija, Sredozem-
ska ali sončna Slovenija,
Kraška Slovenija s spodnjo
etažo, Zeleno drobovje Slo-
venije, Panonska ali rodovit-
na Slovenija, Dolenja ali sta-
rožitna Slovenija. V teh sed-
mih naslovih ste ob glavnem
mestu lahko prepoznali ne-
kaj najbolj značilnih sloven-
skih pokrajin. Nekoliko ne-
gotov ostane bralec edino ob
mednaslovu Zeleno drobov-

je Slovenije; branje besedila
in ogledovanje fotografij po-
kaže, da gre za najbolj gozd-
nati del Slovenije, ki se širi
od Ljubljane proti zahodu in
jugu (Notranjska) ter vzho-
du, na celjski del Štajerske in
Koroško ter v Zasavje. To po-
glavje je mogoče prenatrpa-
no ali preširoko, saj sega od
cerkljanskih gozdov na za-
hodu do pohorskih na vzho-
du. Mariborčani se bodo
tudi v tej knjigi počutili pri-
krajšane v primerjavi z Ljub-
ljančani; ti imajo upravičeno
svoje poglavje, oni so svoji
velikosti in pomenu ustrez-
no zastopani le v fotografi-
jah, v tekstu komajda. Sicer
pa je nova izdaja avtorsko
bolj usklajena in čistejša od
prve. V prvi smo imeli na eni
strani pisatelja Kmecla, na
drugi množico fotografov; v
drugi ob nedvomnem moj-
stru besede enakovredno na-
stopa veliki mojster fotogra-
fije. Vsak blok besedila do-
polnjuje barvni slikovni
blok; arhivski črno-beli po-
snetki so postavljeni na rob
besedila. 
"To je bilo že rečeno, da je
Slovenija miniaturna deželi-
ca, samo nekaj nad 20 tisoč
kvadratnih kilometrov veli-
ka, sonce jo 'prevesla' v 13
minutah in torej sploh ni
'država', temveč 'državica',
drobna kokoška na robu
srednjeevropskega prostora
- 'kokoška' zato, ker njena
oblika na zemljevidu spomi-
nja na to prijazno, koristno,

jajcenosno, čeprav nekoliko
zmedeno žival. - Videz pa
rad vara; pokrajina je večja,
kot je videti na prvi pogled,
ker ima tudi spodnjo 'etažo',
dežela je vsa podkletena. Še
posebej apnenčasta planota
neposredno nad morjem:
Kras, po katerem so menda
bile na sploh poimenovane
tovrstne pokrajine s svojimi
nenavadnimi pojavi, pred-
vsem podzemskimi jama-
mi, po vsem svetu; torej so
'kraške'. Celo Slovenci sami
zato ločujejo Kras od krasa,
deželo Kras od vrste dežele,
kakršna se pojavlja tudi še
globoko v notranjosti, daleč
od nadmorskega sveta."
Gornji odlomek je uvodni
odstavek poglavja Kraška
Slovenija s spodnjo etažo,
navajam ga za primer, kako
mojstrsko zna dr. Kmecl
opisati te reči. V nadaljeva-
nju zapiše tudi, da "skoraj ni
kraške znamenitosti brez
drastljive zgodbe". Ne vem
zakaj, ampak ob tem so mi
prišle na misel "drastljive"
zgodbe iz leta 1945, ko je
marsikatera kraška jama po-
stala množični grob pobitih
domobrancev in drugih so-

delavcev okupatorja. Žal je
tudi to ena od "znamenito-
sti" spodnje, kletne etaže
Slovenije, eden od njenih
"zakladov", ki jih sami pred
seboj prikrivamo, oni pa se
vedno znova odkrivajo in 
padajo v našo zavest kot tru-
pla iz omare. Morda bi bilo
boljše, če bi jih priklicali iz
podzavesti v samokritično
zavest in tudi o njih rekli
kako odkrito besedo. Raz-
mišljam, ali bi tudi v takšno
knjigo sodila taka beseda in
ob njej fotografija iz Hude
ali kake druge jame?
Kakorkoli že, Zakladi Slove-
nije so tudi brez tega pravi
zaklad. Najbolje jih bo vze-
ti v roke, prebrati in pregle-
dati ali vsaj prelistati. Prijet-
no nas presenetijo podobe
mojstra Žnidaršiča in izvir-
ne besedne primere profe-
sorja Kmecla. Ko, denimo,
gorenjsko Ajdno imenuje
"srednjeevropski Machu
Picchu", celotni slovenski
prostor pa "bermudski tri-
kotnik, ki je požiral narode
in plemena"; mišljena so se-
veda tista, ki so se tukaj
znašla za daljšo dobo ali le
prehodno pred Slovenci; mi
smo tu pravzaprav že never-
jetno dolgo, ne vemo pa, 
ali ne bo ta bermudski tri-
kotnik nekoč požrl tudi nas?
Tudi če nas bo, bo Kmeclova
in Žnidaršičeva knjiga eno
od prvovrstnih pričevanj, da
smo bili res tu in po svojih
močeh varovali nam zaupa-
ne zaklade.

15petek, 8. januarja 2010

Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi
Leto 2010 se za koroške
Slovence začenja s tradicio-
nalno družabno prireditvijo
Slovenskim plesom. Letoš-
nji, ki bo drevi, 8. januarja,
bo že 58. po vrsti. Slovenska
prosvetna zveza, ki je vsa
leta organizatorica dogod-
ka, je za kraj plesa izbrala
vrhunsko opremljeno dvo-
rano Casineum v Vrbi ob
Vrbskem jezeru. Za ples
bosta igrala hišni ansambel
Avsenik iz Begunj in trio
Drava, priznani gostinci iz
Slovenije in Koroške pa
bodo poskrbeli za jedačo in
pijačo. Slovenski ples je ena
najbolje organiziranih in
obiskanih družabnih prire-
ditev Slovencev na Koro-
škem.
Ko so pred dobrima dvema
letoma poplave prizadele Slo-
venijo, so Slovenci na Koro-

škem zbirali denar za pomoč
prizadetim. Takrat so v Bo-
rovljah organizirali zelo do-
bro obiskano dobrodelno pri-
reditev. Tudi lanske božične
poplave, ki so prizadele Poso-
čje in nekatere druge kraje v
zahodnem delu Slovenije,
Slovencev na Koroškem niso
pustile brezbrižne. Narodni
svet koroških Slovencev je za-
čel solidarnostno akcijo za
zbiranje pomoči prizadetim v
povodnji v dolini Soče. Pre-
jemniki pomoči bodo izbrani
v dogovoru s pristojnimi
organi v Sloveniji. Pomoč
zbirajo na računu "Soča" 
3-00.038.273 (Zveza Bank,
bančna št./BLZ 39100). 
Narodni svet koroških Slo-
vencev se vsem darovalcem
najiskreneje zahvaljuje. 
Tokratni tradicionalni bo-
žični koncert na Dunaju,

imenovan "Christmas in
Vienna", je bil nekaj poseb-
nega. Na njem je z božični-
mi pesmimi nastopila tudi
mezzosopranistka Bernar-
da Fink-Inzko. Na koncu
koncerta, ki so ga prenašale
številne evropske televizij-
ske mreže, je zapela kitico
Svete noči v slovenščini in
požela velik aplavz. Taki do-
godki se na tako pomembni
sceni ne dogajajo pogosto. 
Alenka Hain iz Kranja že
nekaj let živi na Koroškem.
Kot režiserka in izvrstna ko-
reografinja pomaga pri gle-
daliških uprizoritvah števil-
nim slovenskim kulturnim
društvom na Koroškem.
Vendar Alenka ni le odlična
režiserka, koreografinja in
plesalka, ampak tudi avtori-
ca dramskih besedil. Tako
je napisala monokomedijo

"Gulyas ali prvičdrugičtret-
jič", ki jo igra mladi koroški
slovenski dramski igralec
Aleksander Tolmaier. Pred-

stavi bosta jutri in v nedeljo
ob 19.30 v kulturnem domu
na Radišah/Radsberg pri
Celovcu. 

Knjige in knjigoljubi (28)

Zakladi Slovenije, drugič
Matjaž Kmecl 
in Joco Žnidaršič, 
Zakladi Slovenije, 
Cankarjeva založba,
Ljubljana, 2009, 
256 strani, 59,96 evra.

Bernarda Fink Inzko (s soprogom Valentinom Inzkom) je na
božičnem koncertu na Dunaju pela slovenske pesmi in
predstavila slovenščino kot enakopraven jezik. / Foto: Jože Košnjek

Slovenci v zamejstvu (176)

Slovenska pesem na Dunaju

Akademik Matjaž Kmecl je bil že dvakrat gost Glasove preje.

Joco Žnidaršič, avtor fotografij v Zakladih Slovenije / Foto: Tina Dokl
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Tri različice ovitka / Foto: Joco Žnidaršič
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razgled

No, zdaj jih pa imamo: ne le
kriminalce, temveč tudi njih
preiskovalce, oboji so že na
delu! Z delom je začel Nacio-
nalni preiskovalni urad
(NPU), slovenska verzija
FBI. V ameriških filmih gle-
damo, kako kriminalne pri-
mere, ki presegajo zmožno-
sti in pristojnosti lokalne po-
licije, rešujejo agenti zvezne-
ga preiskovalnega urada
(FBI: Federal Bureau of In-
vestigation). Gledali smo
tudi TV nanizanko z naslo-
vom Preiskovalci na delu:
NCIS. Preiskovalci NPU za-
gotovo ne bodo takšna me-
dijska ekipa, upamo pa, da
bodo katero od tistih velikih
rib, ki so nam jih v zadnjih
dveh letih večkrat prikazovali
v spektakularnih aretacijah,

spravili tudi pred sodišče in
ne le na televizijo. V tem bi
bila poanta.
Konec februarja 2008 je
bilo, ko sem se v neki drugi
kolumni spraševal takole:
"Se je lov na tajkune končno
začel? Nedavna in spektaku-
larna policijsko-tožilska akci-
ja obeta, da se je. Vendar je
bolje počakati, da se posto-
pek izpelje do konca, odgo-
vor bo znan šele takrat. Kakr-
šen koli že bo, ne gre dvomi-
ti, da tajkuni so in da je lov
nanje potreben. A je spet
vprašanje, kdo pravzaprav so
ta skrivnostna bitja ... Tajkun
naj bi bil 'bogat podjetnik z
vplivom na politiko in
družbo' oziroma 'bogataš, ki
je to postal brez zaslug in
dela'. To seveda ni lepo, vpra-
šanje pa je, ali je tudi protiza-
konito?" In kaj si lahko na to
vprašanje odgovorim dve leti
pozneje. Da se je lov na taj-
kune res začel, da so finanč-
na kriza, vlada in banke ne-
katere stisnili v kot, da pa ni
bil pravzaprav še nihče od
njih obsojen. Zdaj se sprašu-
jemo, ali ni bilo v njihovem
početju dejansko nič protiza-
konitega ali pa jim česa take-
ga policija in tožilci ne more-
jo dokazati? Spričo tega bo
res zanimivo, kaj bodo v teh
rečeh dognali preiskovalci
NPU.
Po Hamurabijevem zakoni-
ku se je tatvina kaznovala s
smrtjo. "Ne kradi!" je ena od
desetih božjih zapovedi. Po
Mojzesu je moral tisti, ki je
kradel, po prejeti kazni ukra-
deno tudi vrniti in to večkrat-
no. "Kadar kdo ukrade vola
ali ovco in žival zakolje ali
proda, naj povrne pet goved
za vola in štiri ovce za ovco."
(2 Mz 21,37) Si predstavljate,
da bi moral tisti, ki je ukradel

celo podjetje, tega vrniti pet-
kratno? Nova zaveza šteje ta-
tove med tiste, ki ne bodo de-
ležni božjega kraljestva. "Ne
nečistniki ne malikovalci ne
prešuštniki ne moške vlaču-
ge ne homoseksualci ne tato-
vi ne lakomniki ne pijanci ne
obrekljivci ne roparji ne
bodo dediči Božjega kralje-
stva." (1 Kor 6,9-10) Ja, am-
pak kdo ga bo potem sploh
deležen? 
Iz zgodovine slovenskega na-
rodnoosvobodilnega boja
1941-45 so poznani in izpri-
čani primeri, ko so partizani
usmrtili svojega soborca že
zato, ker je ukradel kos kru-
ha ali nekaj krompirjev. To
so sicer storili le v primerih,
če je ukradel svojim tovari-
šem ali ljudem, ki so partiza-
ne podpirali. Ko pa so očit-
nim ali le domnevnim na-
sprotnikom revolucije parti-
zani praznili cele hleve, kaš-
če in trgovine, je veljalo pov-
sem drugačno, "razredno
pravo"; te je bilo tako ali tako
treba uničiti. Pa mi ne gre za
to, kar je bilo, temveč za pri-
merjavo. Že odkar imamo
svojo državo, kapitalizem,
demokracijo in duhovno svo-
bodo, skoraj dve desetletji,
mirno gledamo, kako neka-
teri "prihvatizirajo" cele to-
varne in druga podjetja, a je
vse legalno, v marsikaterih
očeh veljajo celo za junake.
Kaj se nam je zgodilo - so se
časi res tako spremenili in
mi z njimi? 
Saj ne, da bi človek pozival
na linč in usmrtitve po staro-
davnih bibličnih, še ne tako
davnih partizanskih in aktu-
alnih kitajskih zgledih.
Samo razišče naj se, ali so
nekateri res kradli in če so,
naj se jim sodi po zdaj veljav-
nih zakonih. Samo to.

Preiskovalci NPU
Miha Naglič

Mihovanja

Marjeta Smolnikar

sedmica

Hm. Je že tako. Vsega je enkrat
konec. Recimo: kmetije na eni
od slovenskih komercialnih tele-
vizij; pa lepega in grdega vre-
mena; pa pevske, igralske, poli-
tične, menedžerske in vsakršne
druge zabavne oziroma zabav-
ljaške kariere; pa magičnega
komunizma, ki so ga desetletja
opevali in razglašali za večnega
domnevni (marksistični) izo-
braženci, trpeli pa narodi
Vzhodne Evrope z nekdanjo
Jugoslavijo in znotraj nje Slove-
nijo vred; in tako dalje in tako
dalje. Nerodnost je v tem, da
žrtve zaslepljenosti z gmotno
večnostjo z možnostjo družbe-
nega padca sploh ne računajo.
Vzorčen primer konca sta,
med drugim, nekdanji romun-
ski predsednik Nicolae Ceau-

sescu, imenovan tudi Genij s
Karpatov, in njegova soproga,
fiktivna znanstvenica, ki je na
hitrem sojenju rohnela: "Vzga-
jala sem vas kot mati." Nav-
kljub njeni materinski vzgoji
sta kralj in kraljica (evropske-
ga) komunizma samo tri dni
po sojenju in natanko pred
dvajsetimi leti končala pod
streli njunih dotedanjih var-
nostnikov.
Ne sicer s smrtjo, s sramotnim
izgonom iz stranke pa se je že v
prvih nekaj urah novega leta
končala politična kariera Iva
Sanaderja, donedavnega kralja
hrvaške demokracije. Kaj je po-
litičnemu dediču pokojnega
predsednika Franja Tudjmana
rojilo po glavi, ko je na vrhuncu
lanske turistične sezone, da ne

rečem na vrhuncu svoje politič-
ne kariere, odstopil z mesta
vladnega predsednika in odvih-
ral z Banskih dvorov, kar je v
javnosti udarilo kot strela z jas-
nega, je le malokomu kristalno
jasno. Nič manj skrivnosten ni
niti njegov nepričakovani pono-
voletni politični "come back". V
javnosti se ugiba in namiguje
na marsikaj. Ampak. Sploh ni
bistvo, zakaj je Ivo Sanader
najprej skrivnostno odšel, nato
pa spet skrivnostno prišel. Tisto,
kar vsaj mene navdušuje, je, da
je Hrvaška pretrgala z maniro
magičnega komunizma po
meri Edvarda Kardelja in ta-
kratne jugoslovanske politične
klike, po kateri so se partijski ve-
ljaki kot na vrtiljaku domala do
smrti, do onemoglosti pa zago-

tovo, vrteli na ključnih državni-
ških položajih. Povedano na-
tančneje. V nasprotju z nami,
kjer množična občila, ki so v ro-
kah aktualne vladne garniture,
da ne rečem klike, diskreditira-
jo vsakogar, ki ne prihaja iz nji-
hovega političnega legla.
Se razume. V mislih imam
Karla Erjavca, sicer levo usmer-
jenega politika in aktualnega
ministra za okolje in prostor, ki
ga že od prihoda na brniško le-
tališče - v njegovi takratni vlogi
obrambnega ministra - zalezu-
jejo psi čuvaji (da so ti psi čuva-
ji v lasti nekdanje komunistične
oligarhije in njihovih plačancev,
ne dvomim) in se ga želijo na
slovenskem političnem prizoriš-
ču za vedno znebiti. Kar se
moje pameti in zgodovinsko-

novinarskega spomina tiče, ver-
jamem v njegovo sorazmerno
politično poštenje. Sorazmerno
zato, ker na tem svetu ni politi-
ka, za katerega bi človek zasta-
vil svoje dobro ime ali Bog ne
daj, tiščal celo roko v ogenj. 
Naj v tem kontekstu spomnim
na nekdanjega ministra za
delo Janeza Drobniča in na
njegovo politično likvidacijo.
Primerjava nikakor ni ne-
umestna.
In kar se odsluženih politikov
tiče, se mi zdi (medijsko) ome-
njanje upokojenca Milana Ku-
čana kot nadomestek sedanje-
ga vrha stranke upokojencev
prava smešnica. Menda ga je
sramotna vrnitev sosedovega
Iva Sanaderja tudi česa nauči-
la, a ne?

Vaš razgled

Glej ga, ptička ... in ponosna ptica se je vajeno zazrla v objektiv fotoaparata.
Videti je, da se pernati prebivalec Blejskega jezera dobro zaveda svoje 
lepote, in da se v pravem trenutku zna postaviti v primerno pozo. Kot kaže,
ob belem labodu vsi drugi sopotniki povsem zbledijo. Ni čudno, če se nam
ob tem porajajo primerjave z zvezdniki iz človeškega (in nemara tudi 
političnega) sveta. D. Ž., foto: Tina Dokl

petek, 8. januarja 2010

Vrnitev odsluženih

Eden od najbolj očitnih znakov za to, da je zima res takšna, kot mora biti,
je dejstvo, da je cesta čez prelaz Vršič zaprta za promet. Vse do pomladi so
morali avtomobili prednost na vijugajočih strmih serpentinah prepustiti
pohodnikom, smučarjem in sankačem. M. A., foto: Gorazd Kavčič
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Štefan Žargi

Kranj - Po dveh letih, odkar
so kranjski Iskraemeco pro-
dali egiptovski družbi El Se-
wedy in ko od vodstva ali last-
nikov praktično ni bilo mo-
goče dobiti pravih informacij

o poslovanju (kar nekajkrat
so nas napotili v Egipt), se je
v sredo na tiskovni konferen-
ci predstavila nova uprava in
razkrila položaj, načrte in
strategijo za prihodnje. Pred
dvema mesecema je namreč
krmilo prevzel novi glavni iz-
vršni direktor Dieter Brun-
ner, o sedanjem položaju pa
sta spregovorila tudi izvršni
direktor za finance Abdulah
Bahaa ter Andraž Brodnjak,
direktor področja za finanč-
no načrtovanje in računo-
vodstvo. Naj spomnimo, da
so ob nakupu Iskraemeca
novembra 2007 Egipčani na-
povedali podvojitev prodaje v
treh letih, ohranitev delovnih
mest in vlaganja do trideset
milijonov evrov.

Recesija jim ni prizanesla

Že podatek, da je promet
družbe Iskraemeco, ki je ime-
la še leta 2007 85 milijonov
evrov prihodkov, lani upadel
na 73 milijonov evrov, zgovor-
no kaže, da se načrti o poveča-
ni prodaji ne uresničujejo.
Svetovna gospodarska kriza
je močno vplivala na njihove
stranke, poleg tega pa je prav
sedaj v teku velika liberaliza-
cija pri trgovanju z električno
energijo, ko se trgovanje pre-
naša iz monopolnih državnih
podjetij na zasebna podjetja,
ki šele spoznavajo področje in
šele pripravljajo načrte. Take
razmere zato zahtevajo notra-
nje ukrepanje, zlasti na po-
dročju stroškov, predvsem pa

veliko dela in vlaganj v nove
stranke. Recesija je na poslo-
vanje vplivala zlasti v drugi
polovici lanskega leta, zato so
od skupno 1130 zaposlenih z
oktobrom za osemsto delav-
cev skrajšali delovni tednik
na 32 ur, znižali plače (delav-

cem za pet odstotkov z oblju-
bo, da jim bodo to povrnili;
zaposlenim po individualnih
pogodbah pa za deset odstot-
kov), z januarjem pa so sto
zaposlenih poslali na čaka-
nje. Pri obeh ukrepih so torej
deležni državne pomoči za
blaženje gospodarske krize.
Za zdaj je dogovorjeno, da
ukrepi veljajo do konca prve-
ga trimesečja.

Nujne so spremembe
proizvodnje

Čeprav se o prehodu s pro-
izvodnje klasičnih indukcij-
skih električnih števcev na
elektronske govori že več kot
desetletje, ti trendi na trgu
postajajo vse bolj prepoznav-
ni. Trg danes zahteva tako
imenovane pametne sistem-
ske števce, ki omogočajo od-
čitavanje ter upravljanje pora-
be na daljavo. Jasno postaja,
da bodo klasični števci v Evro-
pi v naslednjih desetih do 15
letih zamenjani, in ker gre
pri tem za nekaj sto milijonov
števcev, je jasno, da gre za
ogromen posel, vreden več
milijard evrov. In Iskraemeco
ima po mnenju Dietra Brun-
nerja dovolj znanja in kvali-
tet, da si pri tem odreže velik
del tega kolača. Strateška
opredelitev Iskraemeca zato
ostaja izključno proizvodnja
sistemskih števcev za merje-
nje električne energije, po-
trebnih komunikacijskih mo-
dulov ter programske opre-
me. Že sedaj so sposobni pro-

izvesti po nekaj sto tisoč štev-
cev, komunikacijskih modu-
lov ter programske opreme
za manjše projekte, kot je
tudi lani podpisana pogodba
z Elektro Gorenjska o razvoj-
nem partnerstvu in uvajanju
sistema naprednega merje-

nja, za večje projekte po Evro-
pi pa bodo morali investirati
še v nove linije ter razvoj. Že
letos bodo proizvodnjo klasič-
nih števcev zmanjšali za po-
lovico in za sedemdeset od-
stotkov povečali izdelavo si-
stemskih števcev.

Najpomembnejši 
so evropski trgi

Baza Iskraemeca ostaja Ev-
ropa, kjer so najbolj znani in
imajo največ strank. K temu
naj bi pridružili še trge Bliž-
njega vzhoda in Afrike, pri
čemer želijo izkoristiti pred-
nosti lastnika, skupine El Se-
wedy, ki ima dober dostop in
lahko ponudi dobro podpo-
ro. V Evropi prihaja do veli-
kih premikov tudi zaradi do-
ločil lani sprejetega tretjega
energetskega svežnja, ki
med drugim zavezuje člani-
ce EU, da do leta 2020 osem-
deset odstotkov vseh števcev
nadomestijo s pametnimi
števci. Položaj po Evropi je
pri tem nadomeščanju zelo
različen, saj je na primer Ita-
lija že skoraj na cilju, med-
tem ko v Nemčiji o tem še
razpravljajo. Nemčija je tudi
še vedno najpomembnejši
kupec indukcijskih števcev
Iskraemeca; ko bo prenehala
kupovati te števce, bodo to-
vrstno proizvodnjo morali
povsem ukiniti. V Franciji je
bil za ERDF Iskraemeco pri
velikem pilotnem projektu
izbran kot eden izmed treh
dobaviteljev, pri čemer so

morali doseči tudi interope-
rabilnost svojih izdelkov
(možnost vključitve v različ-
ne sisteme), tudi sicer pa se
nameravajo pri velikih pro-
jektih z milijoni števcev na
tujih trgih povezovati z raz-
ličnimi sistemskimi integra-

torji (IBM, Logic). Še nadalje
pa bodo proizvajali tudi me-
rilce električne energije za
industrijo, komercialne štev-
ce in omrežja, kar vse jim od-
pira možnosti prodaje tudi
zunaj elektrogospodarstev.

Lani in letos brez izgube

Po prvih še ne revidiranih
podatkih bo Iskraemeco lan-
sko poslovanje zaključil s po-
zitivno ničlo, torej brez do-
bička pa tudi izgube, in po-
dobno načrtujejo tudi v letoš-
njem letu, ko kriza še traja.
Če se spomnimo, da je še
leta 2006 znašala izguba 28
milijonov evrov, je to vseka-
kor napredek. Posebno še,
ker so v dveh letih po prisilni
poravnavi poravnali 10,6 mi-
lijona evrov dolga do bank in
12,5 milijona evrov obvezno-
sti do dobaviteljev ter tako
zmanjšali zadolženost na
normalno mero za stabilno
podjetje. Poleg tega so v raz-
voj lani investirali 3,4 milijo-
na evrov, za letos pa načrtu-
jejo investicije v višini 2,4
milijona evrov. Edino vpraša-
nje, ki je ostalo brez odgovo-
ra, je bilo o številu delavcev,
saj ugotavljajo, da je nedvo-
mno preveliko, še posebej v
primeru ukinitve proizvod-
nje elektromehanskih štev-
cev. Ta program zaposluje
okoli 320 ljudi, nekaj jih
bodo lahko prekvalificirali in
usmerili v proizvodnjo si-
stemskih števcev, nekaj pa
jih bo zagotovo odveč.

V Iskraemecu pričakujejo velik
kolač pri zamenjavi števcev
Za lani in letos pričakujejo, da bodo poslovali brez izgube. Do aprila jih od 1130 zaposlenih osemsto
dela 32 ur tedensko, sto pa so jih z januarjem poslali na čakanje. Za prihodnost so optimistični.

Člani nove uprave Iskraemeca (z desne): Dieter Brunner, Abdulah Bahaa in Andraž Brodnjak / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljana

Na čakanje 1075 slovenskih železničarjev

Vodstvo Slovenskih železnic v teh dneh opravlja pogovore z
železničarskimi sindikati o 1075 zaposlenih, ki jih namerava-
jo do konca junija poslati na čakanje na delo. Pomemben del
varčevalnega programa je namreč prav na področju stroškov
dela in znižanje plač ter regresa, ki lahko pomeni pomemben
prispevek k temu. Slovenske železnice so od države v okviru
vladnih ukrepov za reševanje gospodarske krize sicer dobile
izračun, da lahko na čakanje pošljejo dva tisoč delavcev, in to
nameravajo tudi izkoristiti. Ocenjeni finančni učinek čakanja
na delo je na nekaj več kot pet milijonov evrov. Š. Ž.

Maribor

Slovenske pošte so prijazne in dobro obiskane

S sedeža Pošte Slovenije v Mariboru so sporočili rezultate
analize obiskov slovenskih pošt, ki kaže, da v povprečju eno
pošto obišče več kot 780 obiskovalcev dnevno oziroma do-
brih 17 tisoč obiskovalcev na mesec, medtem ko največje
pošte obišče celo več kot 1300 uporabnikov na dan oziroma
več kot 28 tisoč mesečno. Skupno tako pošte dnevno obišče
več kot 416 tisoč ljudi oziroma letno kar devet milijonov
uporabnikov. Že petič so pošte obiskali posebej izšolani raz-
iskovalci oziroma tako imenovani "skriti kupci", ki so anali-
zirali 135 pošt in preverjali urejenost poslovalnic, urejenost
in obnašanje zaposlenih ter različne storitve. Analiza obis-
kov dokazuje, da so poštne enote ustrezno urejene in da od-
stopanj od pravil urejenosti skoraj ni, zaposleni so uporab-
nikom na voljo brez zamud, družba pa je zlasti uspešna pri
zagotavljanju uporabnikove diskretnosti. Iz tega sklepajo,
da je Pošta Slovenije prijazna do uporabnikov in izpolnjuje
njihova pričakovanja. Š. Ž.

KRATKE NOVICE
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Z veljavno smučarsko karto 
dobite popust v toplicah 

»Erlebnistherme Warmbad« Beljak.

www.3laendereck.at
TROMEJA

Smučarske karte s popustom pri: SKIPASS TRAVEL Kranjska Gora
apartmaji Vitranc, tel. 04 - 582 10 00 in na avtocesti pred karavanškim 
predorom, pri  -u, tel. 04 - 586 1531, www.skipasstravel.si

Štefan Žargi

Ljubljana - Zadnji dan v letu
je Slovenski podjetniški sklad
(SPS) v Uradnem listu ponu-
dil dve garancijski shemi za
bančna posojila s subvencijo
obrestne mere, namenjene
malim in srednje velikim
podjetjem, pri čemer zago-
tavlja zavarovanje v obliki ga-
rancij v višini od šestdeset do
osemdeset odstotkov in zni-
žano obrestno mero tudi do
šestmesečnega EURIBOR +
0,5 odstotka. Za sprostitev
kreditnega krča je s pomočjo
Ministrstva za gospodarstvo
in Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj v sodelujočih
bankah mogoče dobiti kredi-
te za obratna sredstva (do naj-
več dvesto tisoč evrov) in in-
vesticije (do 1,5 milijona ev-
rov) za kar je namenjenih 62
milijonov garancij ter 8,5 mi-

lijona subvencij obrestnih
mer. Podjetja bodo lahko vlo-
ge pošiljala do porabe sred-
stev, odpirali pa jih bodo en-
krat mesečno. Prvo odpiranje
bo konec februarja.

Drugi razpis SPS bančnih
kreditov z ugodno obrestno
mero je sklad objavil v sodelo-
vanju z Ministrstvom za viso-
ko šolstvo, znanost in tehnolo-
gijo v skupni višini deset mili-
jonov evrov za financiranje za-
htevnejših tehnoloških pro-
jektov, pri čemer bodo imela
prednost podjetja, ki tesno so-
delujejo z institucijami zna-
nja. Podrobnosti o razpisih
lahko zainteresirana podjetja
najdejo na spletni strani SPS
(www.podjetniskisklad.si).
Lani je sklad z garancijami
pomagal 450 podjetjem in
odobril prek 83 milijonov ev-
rov garancij in subvencij ob-
restnih mer.

Razpisi kreditov 
za premagovanje krize
Slovenski podjetniški sklad je na silvestrovo 
objavil dva razpisa kreditov za mala in srednje
velika podjetja v skupni višini 80,5 milijona evrov.
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MEŠETAR

Cveto Zaplotnik

Kranj - Vlada je ob koncu
lanskega leta sprejela dve za
kmetijstvo pomembni ured-
bi - uredbo o neposrednih
plačilih v kmetijstvu, ki dolo-
ča izvedbo tovrstnih plačil od
leta 2010 dalje, in uredbo o
sofinanciranju zavarovalnih
premij za zavarovanje kme-
tijske proizvodnje in ribištva
v letu 2010. 

Dva nova ukrepa

Uredba o izvedbi nepo-
srednih plačil uvaja z letoš-
njim letom dva nova ukrepa.
Prvi ukrep je dodatno plačilo
za mleko za gorsko višinska
in strma kmetijska gospo-
darstva v letnem znesku dva
milijona evrov, s katerim naj
bi izboljšali konkurenčnost
teh kmetij v primerjavi z dru-
gimi in jih postopno pripra-
vili na razmere po ukinitvi
mlečnih kvot leta 2015. Dru-
gi ukrep je podpora za ohra-
nitev živinoreje na kmetij-
skih gospodarstvih s travi-
njem, za ta ukrep naj bi v ob-
liki dodatka na plačilne pra-
vice letno namenili 5,8 mili-
jona evrov, s tem pa naj bi
preprečili zaraščanje travinja
ter ohranili živinorejo. Kot
pojasnjujejo na ministrstvu

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, se je Slovenija od-
ločila za uvedbo dodatnih
ukrepov zato, ker je govedo-
reja pri nas najpomembnej-
ša kmetijska dejavnost.

Vrednost regionalnega
plačila se ne spreminja

Po uredbi o izvedbi nepo-
srednih plačil se z letošnjim
letom proizvodno vezane
premije za ovce in koze ter
neposredna plačila za hmelj
vključijo v shemo enotnega
plačila kot dodatki na plačil-
ne pravice, leta 2012 pa se

bodo v shemo kot dodatki
vključile tudi proizvodno ve-
zane premije za bike in vole
ter podpore za stročnice in
lupinarje. Vrednost regional-
nega plačila se letos v pri-
merjavi z lani ne bo spreme-
nila in bo za njive znašala
332 evrov na hektar in za
travnike 108,7 evra na hek-
tar, vrednost plačilne pravice
pa se bo lahko povečala le za-
radi vključitve proizvodno
vezanih plačil v shemo eno-
tnega plačila. Prenos plačil-
nih pravic bo možen v obdo-
bju od 15. septembra do 31.
januarja. Plačilne pravice z

dodatkom za ohranitev živi-
noreje na kmetijah s travi-
njem se bodo lahko prenaša-
le le skupaj z zemljiščem.
Novost je tudi ta, da se plačil-
ne pravice, ki niso izkorišče-
ne v vsaj enem izmed dveh
zaporednih let, izdvojijo v
nacionalno rezervo, doslej je
to veljalo za zaporedje treh
let. To pomeni, da se bodo
prve plačilne pravice lahko
izdvojile v rezervo do letoš-
njega 15. maja. 

Nekaj novosti pri 
zavarovanju

Uredba o sofinanciranju
zavarovalnih premij prinaša
v primerjavi z uredbo za leto
2009 nekaj novosti. Pri zava-
rovanju posevkov, nasadov
in plodov se upošteva naj-
manj 15-odstotna odbitna
franšiza. Zavarovalna vsota
za posamezno kmetijsko
kulturo je navzgor omejena.
Pri zavarovanju živali je sofi-
nanciranje premije enotno
in znaša trideset odstotkov,
dopustna zgornja meja je
petdeset odstotkov, kar po-
meni, da to razliko lahko so-
financirajo občine. Za zava-
rovanje posevkov, nasadov in
plodov bo država tudi letos
plačala polovico obračunane
zavarovalne premije.

Dodatno plačilo za mleko
in podpora živinoreji
Gorsko višinske in strme kmetije bodo letos upravičene tudi do dodatnega plačila za mleko, kmetije,
ki imajo travnike in pašnike, pa do podpore za ohranitev živinoreje.

Novembra se je cena mleka še malo zvišala

Po podatkih tržno informacijskega sistema, ki deluje pri
Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, je novembra
lani povprečna odkupna cena za mleko s 3,7 odstotka
maščobe in 3,15 odstotka beljakovin, dostavljeno v
mlekarno, znašala 26,09 evra za sto kilogramov in je bila za
14 centov ali za 0,54 odstotka višja kot mesec prej. Ker je
mleko v povprečju vsebovalo 4,20 odstotka maščobe in 3,45
odstotka beljakovin, je bila povprečna dejanska odkupna
cena višja - 27,68 evra in je bila za 34 centov oz. za 1,24
odstotka višja kot oktobra. Odkupna cena se je novembra že
tretji mesec zapored zvišala. C. Z.

Odkupa cena za mleko, dostavljeno v mlekarno

Mesec Odkupna cena za Dejanska 
mleko s 3,7 % mašč. odkupna cena
in 3,15 % belj.

Januar 2008 33,32 EUR/100 kg 35,33 EUR/100 kg
December 2008 33,40 EUR/100 kg 35,69 EUR/100 kg
Januar 2009 31,81 EUR/100 kg 33,84 EUR/100 kg
Februar 2009 30,91 EUR/100 kg 32,71 EUR/100 kg
Marec 2009 29,65 EUR/100 kg 31,05 EUR/100 kg
April 2009 27,69 EUR/100 kg 28,42 EUR/100 kg
Maj 2009 25,61 EUR/100 kg 27,04 EUR/100 kg
Junij 2009 25,49 EUR/100 kg 26,54 EUR/100 kg
Julij 2009 25,50 EUR/100 kg 26,33 EUR/100 kg
Avgust 2009 25,50 EUR/100 kg 26,32 EUR/100 kg
September 2009 25,87 EUR/100 kg 26,90 EUR/100 kg
Oktober 2009 25,95 EUR/100 kg 27,34 EUR/100 kg
November 2009 26,09 EUR/100 kg 27,68 EUR/100 kg

Brezje

O nalezljivih boleznih in okužbah s hrano

Kmetijska svetovalna služba bo v torek, 12. januarja, ob 9.
uri pripravila v kulturnem domu na Brezjah predavanje Ma-
rije Ješe z Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj o ukrepih za
preprečevanje kapljičnih nalezljivih bolezni in okužb s hra-
no. Predavanje je namenjeno vsem, ki se v okviru dopol-
nilne dejavnosti ukvarjajo s predelavo živil živalskega in
rastlinskega izvora ter s turistično dejavnostjo. Cena za
udeležbo na predavanju je trideset evrov, prijave sprejema
še danes, v petek, kmetijska svetovalka Ana Beden (tel. št.
535 36 17). Udeleženci bodo po predavanju prejeli potrdilo o
izobraževanju na področju HACCP-a. C. Z.

Blejska Dobrava

Rejci drobnice bodo zborovali

Člani Društva rejcev drobnice Zgornje Gorenjske se bodo
prihodnji petek, 15. januarja, ob 15. uri zbrali v restavraciji Pri
Jurču na Blejski Dobravi na devetem rednem občnem zboru.
Obravnavali bodo poročila o lanskem delu ter letošnji pro-
gram dejavnosti, še pred začetkom uradnega dela pa jim bo
Lidija Šnut iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj na kratko
predstavila rezultate študije o vzpostavitvi klavnice za drob-
nico na Gorenjskem. C. Z.

Država in Evropska unija namenjata letos dodatne podpore
za prirejo mleka na gorsko višinskih in strmih kmetijah ter
za ohranitev živinoreje na kmetijah s travnatimi površinami.
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Cveto Zaplotnik

Kranj - Delavci zavoda za
gozdove, ki opravljajo nalo-
ge javne gozdarske službe,
se po zakonu o gozdovih
med trajanjem delovnega
razmerja na zavodu ne sme-
jo ukvarjati z dejavnostjo go-
spodarjenja z gozdovi in tr-
ženja lesa, z zastopanjem
ljudi, ki se ukvarjajo s temi
dejavnostmi, ter s skrbniš-
tvom nad gozdovi v lasti dru-
gih. V Sindikatu državnih
organov Slovenije - Konfe-
renci sindikata Zavoda za
gozdove Slovenije ocenjuje-
jo, da je ta določba nejasna
in dvoumna, zato so na
ustavno sodišče naslovili po-
budo za oceno njene ustav-
nosti. Kot navajajo, delavci
ne vedo, katera dela sodijo
med prepovedane dejavno-

sti. Ker jim veljavna zakon-
ska ureditev ne omogoča za-
prositi delodajalca za oprav-
ljanje vsaj določenih del, ne
morejo opravljati prav nobe-
nega posla, za takšno omeji-
tev pa ne dobijo nikakršnega
materialnega nadomestila.
Prepričani so, da jim je s
tem kratena podjetniška svo-
boda, torej tudi svoboda izbi-
re dejavnosti.

V vladi, ki se je do sporne
zakonske določbe opredelila
na zadnji lanski seji, menijo,
da je določba (v povezavi z
drugimi členi zakona) jasna,
razumljiva in nedvoumna in
da ne predstavlja pravne ne-
gotovosti ter omejevanja svo-
bode dela in svobode gospo-
darske pobude. Kot navajajo,
zakon zaposlenim v javni
gozdarski službi ne prepove-
duje opravljanja različnih de-

javnosti in poslov, ampak
jim prepoveduje le tiste de-
javnosti, ki so v nasprotju s
poslanstvom javne službe.
Ena od njihovih nalog je
usmerjanje gospodarjenja z
gozdovi in gozdnim prosto-
rom, pri tem pa morajo ne-
pristransko usklajevati inte-
res lastnika gozda po prido-
bivanju lesa in javni interes,
ki je pretežno usmerjen v za-
gotavljanje ekološke in soci-
alne vloge gozda. Po zakonu
o gozdovih se z dejavnostjo
rabe gozdov, gospodarjenja z
gozdovi in trženjem lesa lah-
ko ukvarjajo v lastnem goz-
du ali v gozdu v lasti ljudi, s
katerimi so v krvnem sorod-
stvu v ravni vrsti do katerega-
koli kolena in v stranski vrsti
do drugega kolena ali so z
njimi v zakonu ali svaštvu do
prvega kolena. 

Kaj gozdarji smejo delati
Konferenca sindikata Zavoda za gozdove Slovenije je na ustavno sodišče
naslovila pobudo za oceno ustavnosti ene od določb zakona o gozdovih.

mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Janez Štrukelj

Jedi za zimske dni K U H A R S K I R E C E P T I107

Jelena Justin

Škofjeloška hišna gora, ki
domuje sredi prestolnice ne-
kdanjega loškega gospostva,
je videti, kot da se je proti
nebu pognala iz samega sta-
rega jedra oz. iz gradu. Nje-
na izpostavljena lega nudi
fantastičen razgled na Kam-
niško-Savinjske Alpe, Kara-
vanke. Preko Sorškega polja
pogled priroma do Ljubljan-
ske kotline s Šmarno goro;
južno vidimo Polhograjsko
hribovje, jugozahodno pa
Stari vrh, Blegoš, Ratitovec.
Pri orientaciji, katere gore vi-
dimo, nam je v pomoč smer-
na plošča z graviranimi ime-
ni bližnjih in daljnih vrhov.
Danes gremo torej na Lub-
nik.

Iz Škofje Loke se zapelje-
mo v Selško dolino in zavije-

mo levo proti Tomažu nad
Praprotnim. Zapeljemo se
skozi vas in na koncu vasi
zavijemo na kolovoz, kjer je
na koncu manjše parkirišče.
Vzpon na Lubnik je marki-
ran in markacije nas takoj s
parkirišča usmerijo na stezo,
strmo skozi gozd. Prvi pridob-
ljeni višinski metri, ki nam
močno zvišajo srčni utrip,
nas pripeljejo na gozdno ce-
sto, po kateri nekaj časa na-
daljujemo pot. Strmina je
vmes precejšnja, potem pa
se le-ta položi. Položen del
poti daje občutek, kot da ho-
dimo po travniškem kolovo-
zu. No, odvisno, v katerem
letnem času se odločimo za
omenjeni vzpon. Kolovozna
cesta nas pripelje do Zalub-
nikarja, kjer je nekaj hiš,
nato pa do sedla, kjer nas
smerokaz usmeri levo. Naj-

prej hodimo po gozdni cesti,
ki se kmalu povsem položi,
potem pa spet vzpne in na
koncu vzpona združi s širo-
kim kolovozom, z desne
strani pa se pridruži še mar-
kirana pot iz vasi Gabrk. Še
nekaj metrov nadaljujemo
po kolovozu, na katerem lah-
ko vztrajamo celo pot, a
predlagam, da sledimo mar-
kacijam levo, ki zagrizejo v
strmo pobočje. V teh zim-
skih dneh, ko je pot na Lub-
nik shojena v tej meri, da je
lahko tudi poledenela, pripo-
ročam, da s seboj vzamete
male, štirizobe dereze, in si
jih v tem delu nataknete.
Morda jih pri vzponu sicer
ne boste rabili, prepričana pa
sem, da bo spust z njimi pre-
cej bolj varen in udoben. Pot
skozi gozdno pobočje se str-
mo vzpne in se višje združi s

kolovozom, ki smo ga spo-
daj zapustili. Nadaljujemo
kar po kolovozu, do vrha. A
tudi tukaj sta dve opciji: lah-
ko se držimo omenjene širše
poti, ali pa na levem ovinku
spet zagrizemo strmo po
bližnjici navzgor in pridemo
precej višje na markirano
pot. Znak za obvestila nas
opozori, da smo na nadmor-
ski višini več kot 1000 me-
trov, kjer smo greha frej. Še
malo in smo na zadnjem
ovinku, kjer nas pozdravi lič-
na tabla Pozdravljeni planinci
... in že smo pri Domu na
Lubniku. Če imamo srečo,
nam Lubnik lahko ponudi
enkraten razgled, za prepo-
znanje posameznih vrhov
pa nam pomaga orientacij-
ska plošča na samem vrhu.
Če se omejim le na vrhove
na severu: skoraj celotna ve-
riga gorenjskega dela Kara-
vank; Belščica, Stol, Vrtača;
potem pa že veriga Kam-
niško-Savinjskih Alp; Dobr-
ča, Begunjščica, Kriška gora,
Tolsti vrh, Storžič, Cjanovi-
ca, Kočna, Grintovec, Skuta,
Kalški greben, Krvavec ... 

Na vrhu si bomo za trenu-
tek oddahnili, popili skodeli-
co vročega čaja in se polni
energije vrnili nazaj v doli-
no. Previdno pri sestopu,
posebej sedaj, v zimskem
času. Bolje male dereze ime-
ti vedno pri roki, kot dožive-
ti boleč padec na zadnjo plat.
Pa če bi bil le padec ...

Nadmorska višina: 1025 m
Višinska razlika: 359 m
Trajanje: 2 uri 
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Lubnik (1025 m)

Hišna gora
Freisinški trimček je tisto, kar je Kranjčanom Jošt, Ljubljančanom Šmarna gora itd. Gora, ki nudi
dnevno rekreacijo, a za marsikoga je lahko vzpon nanjo že velik uspeh. Danes ga bomo obiskali iz
Selške doline.

Korenčkova juha

Sestavine: 40 dag korenja, 12
dag krompirja, 1 čebula, 1 žlica
olja, 1 žlička curry praška, 1
naribana limeta, pol l zele-
njavne juhe, 1 dl kokosovega
mleka, 1 strok česna, po stroka
rdečega popra, pol stroka kori-
andra, sol, poper.

Priprava: Korenje in krom-
pir olupimo in narežemo na
centimeter velike kose. Čebu-
lo narežemo in jo spražimo
na segreti maščobi. Dodamo
korenje in krompir in na hi-
tro prepražimo. Dodamo še
curry prašek, zalijemo z zele-
njavno juho pokrijemo in ku-
hamo 20 minut. Medtem
operemo limeto z vročo vodo,
jo osušimo in lupino na tan-

ko olupimo ali pa naribamo.
Česen drobno sesekljamo.
Poprov strok razpolovimo,
razkoščičimo in drobno nare-
žemo. Zmešamo z limetino
lupino in česnom. Koriander
sesekljamo in ga damo v
juho. Juho drobno spasira-
mo, dodamo sol, poper in
brizg limetinega soka. Doda-
mo še mešanico limetine lu-
pine in česna. Juho še po oku-
su začinimo in serviramo.

Puranja rulada 

Sestavine: 1 puranje bedro,
rezina mortadele, dve jajci, na-
riban parmezan, česen, rožma-
rin, mleko, belo vino, deviško
oljčno olje, sol, poper v zrnju.

Priprava: Puranjemu be-
dru odstranimo kožo in z no-
žem ločimo meso od kosti.
Meso ostrgamo s kosti. Kost
potegnemo in izrežemo pre-
ostale kite. Bedro brez kosti
položimo na desko, ga potol-
čemo in sploščimo. Začini-
mo s poprom, soljo in koščki
narezanega česna. V posodo
ubijemo jajca, dodamo žlico
parmezana, mleko, solimo,
popramo in stepemo. Iz jajč-
ne mase naredimo v ponvi
omleto, ki jo spečemo z obeh
strani. Na purana položimo
najprej rezino mortadele in
pripravljeno omleto, tesno
zvijemo in zvežemo z vrvico.
V ponvi na vročem olju ope-
čemo najprej šopek rožmari-
na, dodamo rulado, ki jo ope-

čemo z vseh strani. Zalijemo
z vinom in pečemo v pečici
45 minut. Odstranimo vrvico
in serviramo z mesno oma-
ko. Kot prilogo ponudimo
pečen krompir s papriko in
zelenjavo na maslu.

Ananasova strnjenka

Sestavine: 1 l ananasovega
kompota ali 50 dag svežega
ananasa, 2,5 dl vode, 3 dag je-
dilnega škroba, 2 dl mleka, 4
dag želatine.

Sok: 1 l pomarančnega soka,
sneg 4 beljakov ali 3 dl sladke
smetane, 6 dag sladkorja pri
kompotu, 12 dag sladkorja pri
svežem ananasu.

Priprava: V mešalcu zme-
šamo ananas s sokom iz

kompota, sveži ananas pa z
vodo. Segrevamo na štedil-
nikovi plošči in med meša-
njem dodamo v mleku raz-
mešan škrob. Ko zavre, od-
stavimo. Dodamo posebej
namočeno in ožeto želati-
no. Razmešamo, da se raz-
pusti. Prilijemo pomaranč-
ni sok. Vse skupaj ohladi-
mo do mlačnega. Primeša-
mo še trd sneg, v katerega
smo vtepli sladkor. S str-
njenko napolnimo model-
čke, ki jih prej natanko na-
mažemo z maščobo. Name-
sto modelčkov lahko upora-
bimo primerne kozarce.
Postavimo jih v hladilnik,
da se masa strdi. Strnjenko
zvrnemo na krožnik in jo
poljubno okrasimo.

Kolovozna pot na sedlu, kamor pride tudi pot od gostilne
Pri Nacetu.

Cerkvica svetega Tomaža nad Praprotnim

Dom na Lubniku je odprt tudi v zimski sezoni.
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√ Zakladnica znanja od A do Æ
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS      
telefon: 04 201 42 00

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

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

TRST: 6. 3.; MADŽARSKE TOPLICE: 28. - 31. 1, 11. - 14. 2.; PUSTOVANJE:
4. - 7. 3., 8. - 11. 4.; BRENARDIN: 21. - 24. 3.; KOPALNI IZLET - 
BRENARDIN: 22. 2.; TOPOLŠČICA: 29. 3., 28. 4.

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

V novem Klubu point les
Lesce - V novem Klubu point les bodo danes, 8. januarja,
nastopili Atomic Harmonik, 9. januarja Oldies Goldies Ho-
use with Dj Paolo Barbato, 15. januarja Fredi Miler, 16. ja-
nuarja DJ Sylnain, 23. januarja La Toya - Hot house night
vol. 1, 29. januarja Damjan Murko in 30. januarja Robert G
Roy.

Na Špico in na Ulovko
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi svoje člane in
druge planince v soboto, 16. januarja, na Špico (733 m) in
Ulovko (801 m) pri Vrhniki. Lažje hoje bo za 4 do 5 ur. In-
formacije in prijave: v pisarni društva, na lokaciji: Iskratel,
vhod na škofjeloški strani pri ambulanti ob sredah od 17. do
18. ure, Niko Ugrica, tel. 041/734 049, Milan Čelik, tel.
031/418 146.

V Dražgoše 
Kokrica - Pohodniška sekcija pri Društvu upokojencev Kokri-
ca vabi v nedeljo, 10. januarja, v Dražgoše na tradicionalno
prireditev. Odhod bo ob 9. uri izpred Doma krajanov na Ko-
krici. Opozarjajo na zimskim razmeram ustrezno obutev,
obleko ter opremo.

Na Lubnik
Tržič - Mladinski odsek Planinskega društva Tržič vabi v so-
boto, 16. januarja, na Lubnik (1025 m) nad Škofjo Loko. Od-
hod posebnega avtobusa bo ob 8. uri izpred OŠ Tržič. Prija-
ve in informacije do srede, 13. januarja, pri mentorjih na šo-
lah.

Pohod na Pokljuko
Žirovnica - Društvo upokojencev Žirovnica vabi v torek, 12.
januarja, na pohod na Pokljuko - od Rudnega polja do
Uskovnice. Prijave in informacije Drago Kajdiž, tel. 5801
469, GSM 031/535 799.

IZLETI

PRIREDITVE

Ljubljana

Slovo nadškofa Alojza Urana

V nedeljo, 10. januarja, ob 9. uri bo v ljubljanski stolnici slo-
vesna maša, na kateri bo nadškof Alojz Uran desetim bogo-
slovcem in desetim kandidatom za stalni diakonat podelil
službo bralca in mašnega pomočnika. Maša bo tudi nad-
škofovo slovo, na kateri se mu bodo predstavniki duhovšči-
ne, redovnih skupnosti in vernikov zahvalili za vodenje ljub-
ljanske nadškofije. J. K.

Prenovljen in boljši Mega center 

V kranjskem Mega centru vabijo na dneve odprtih vrat od 
7. do 10. januarja 2010. 8. januarja bo predstavitev kozme-
tičnega salona Malalan, kjer se bodo  udeleženci lahko raz-
vajali ob osnovni negi obraza. Predstavili jim bodo posebne
shujševalne programe in jih pogostili z odličnimi čaji nove
trgovine in kavarne Čajarna. 9. januarja bo prost vstop v fit-
nes center in predstavitev nove vodene vadbe Zumba ob
18.30. Jutri, v soboto, bo  uradno odprtje kavarne Čajarna,
kjer bodo ponudili pestro izbiro čajev, kave in čokoladnih
dobrot čokoladnice Rajska ptica. Ob 22. uri bo zabava z Re-
beko Dremelj. Odlične koktajle bo mešal Emil, zmagovalec
Bara, z njim bodo tudi simpatične hostese. 10. januarja bo
brezplačni obisk wellness centra. Obiskovalce vabijo tudi na
degustacijo okusnih beljakovinskih napitkov, zmešanih s
svežim sadjem. V soboto, 9. januarja, in nedeljo, 10. januar-
ja 2010, bo  pri nakupu vstopnic 10-odstotni popust. A. B.

Ana Hartman

Moste pri Žirovnici - Po dra-
gocenih najdbah v cerkvi sv.
Martina v Mostah pri Žirov-
nici v letih 1914 in 1980 so
tudi nedavna arheološka iz-
kopavanja prinesla po-
membna odkritja, ki doka-
zujejo, da gre za eno najsta-
rejših cerkva na Gorenjskem
in tudi v Sloveniji. "Izkopa-
vanja so pokazala, da je cer-
kev romanska, saj smo v no-
tranjosti našli ostanke prve
zidane cerkve iz 12. stoletja.
Na to obdobje kažejo tudi
drobne najdbe in odnos do
staroslovanskih grobov, ki
smo jih že leta 1980 odkrili v
lopi. Ob tem je treba pouda-
riti, da smo ob nedavnih iz-
kopavanjih našli tudi apsido,
ki je podkvaste in ne pravil-
ne polkrožne oblike, kar je
predromanski element," je
pojasnil Milan Sagadin s
kranjskega zavoda za vrsto
kulturne dediščine. Ob izko-
pavanjih, ki sta jih prosto-
voljno in brezplačno izvedla
arheologa Drago Svoljšak in
Andrej Čučnik, so odkrili še
oltarno ploščo iz dvanajstega
stoletja, dvajset zgodnjesred-
njeveških grobov, v sredini
cerkvene ladje pa tudi ostan-
ke lesenega, morda kultnega
objekta.

Dragocene so tudi gotske
freske v prezbiteriju, ki jih je
okoli leta 1450 ustvaril t. i. ži-
rovniški mojster. Za glav-
nim oltarjem, ki je po no-
vem v stranski niši, so odkri-
li zazidano gotsko okno. "Fi-
guri svetnic v okenskem
ostenju s svežo barvitostjo
kažeta na prvotno kvaliteto
fresk. Ker nista bili nikoli
prebeljeni, so barve dosti
bolj sveže kot pri drugih fre-
skah, ki so bile prebeljene
do 1906. Potrebne so obno-
ve, tudi zato, ker je prezbite-
rij močno razpokan," ugo-

tavlja Sagadin. "Vzdrževalna
dela leta 1980 so pokazala,
da je tudi celotna severna
stena cerkve pokrita s fre-
skami, ki so sedaj še prekri-
te z beležem, župnika pa
skušamo szpodbuditi, da bi
kandidiral za državna sred-
stva in jih tako začel odkri-
vati," je še dodal.

"V cerkvi sv. Martina je
veliko dragocenosti, tako da
bodo obiskovalci imeli mar-
sikaj videti. Nedvomno bo
izstopal tudi prezbiterij, še
zlasti, ko bomo dokončali
obnovo fresk," ugotavlja

župnik Ciril Brglez in do-
daja, da bodo v cerkvi pote-
kali tudi koncerti in druge
prireditve. Kot pravi, so bili
domačini sicer sprva neko-
liko skeptični do vnovičnih
izkopavanj, sedaj pa vse
bolj cenijo odkrite dragoce-
nosti. Cerkev je pred boži-
čem blagoslovil pomožni
škof Anton Jamnik, v začet-
ku februarja pa si jo bo v
sklopu srečanja z duhovni-
ki radovljiške dekanije ogle-
dal tudi novi ljubljanski nad-
škof in metropolit Anton
Stres.

Dragocene najdbe 
v cerkvi v Mostah
V cerkvi sv. Martina v Mostah pri Žirovnici so odkrili oltarno ploščo in temelje romanske cerkve iz 
12. stoletja ter dvajset zgodnjesrednjeveških grobov.

Jasna Paladin

Komenda - Člani društev
upokojencev iz Cerkelj, Ko-
mende in Vodic so pred no-
vim letom v kulturnem
domu v Komendi pripravili
že tradicionalni koncert Sku-
paj se imamo fletno. Po be-
sedah predsednika DU Ko-
menda Janeza Kimovca so
bili organizatorji s koncer-
tom zelo zadovoljni, saj so
obiskovalci do zadnjega ko-

tička napolnili dvorano, s
svojimi nastopi pa so se izka-
zali tudi upokojenci sami.
Pod vodstvom režiserja Val-
terja Horvata so nastopili
dramska in folklorna skupi-
na iz DU Cerklje, skupini
Ropotavčki in Korenine iz
DU Vodice ter folklorna sku-
pina iz DU Komenda, pri-
družili pa so se jim tudi mla-
di plesalci iz Otroške folklor-
ne skupine Evrikelj iz Ko-
mende.

Skupaj se imajo fletno

Župnik Ciril Brglez kaže novo odkrito oltarno ploščo iz 12. stoletja. / Foto: Gorazd Kavčič

Ropotavčki iz DU Vodice

Danica zavrl Žlebir

Golnik - Pred prazniki so nas
z vseh koncev Gorenjske kli-
cali ljudje, ponosni na svoje
jaslice. Tudi pri Likozarjevih
na Golniku jih postavljajo že
pet let, deležne pa so velike
pozornosti. Darko Likozar
(na sliki) jih postavi v doma-

čo kapelico, figure, velike do
štirideset centimetrov, pa so
razpostavljene na površini
trikrat tri metre. Posebno
lepe so osvetljene, zato se pri
njih ljudje radi ustavljajo in
vsako leto znova spodbujajo
Likozarjeve, naj jih postavijo.
V jaslicah so od srede naprej
tudi sveti trije kralji. 

Jaslice v hišni kapelici
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21petek, 8. januarja 2010
GORENJSKI GLAS

info@g-glas.siKAŽIPOT, MALI OGLASI

Vabimo vas, da se vpišete v program:

PREDŠOLSKA VZGOJA  
- enoletni poklicni tečaj 

S programom bomo pričeli februarja 2010
in zaključili februarja 2011. 
Po zaključku pridobite naziv vzgojitelj/ica
predšolskih otrok. 

Pogoj za vpis v  poklicni tečaj so uspešno
zaključeni štirje letniki srednje šole.   

Informacije: 04/ 506 13 60 in na 
www.lu-skofjaloka.si

LOTO
Rezultati 2. kroga - 6. januarja 2010

3, 12, 14, 15, 28, 30, 32 in 1
Lotko: 1 5 8 4 8 1

Loto PLUS: 4, 14, 20, 23, 24, 28, 31 in 19

Predvideni sklad 3. kroga za Sedmico: 890.000 EUR
Predvideni sklad 3. kroga za Lotka: 100.000 EUR
Predvideni sklad 3. kroga za PLUS: 100.000 EUR

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 22. decem-
bra 2009 v Novicah izpod Krvavca, je bilo podjetje KMETIJ-
SKA ZADRUGA CERKLJE, z.o.o. Nagrajenci: 1. nagrado: bon
v vrednosti 30 EUR prejme Jože Dežman, Cerklje; 2. nagra-
do: bon v vrednosti 20 EUR prejme Anica Delavec, Cerklje;
3. nagrado: bon v vrednosti 10 EUR prejme Franc Bobič,
Cerklje. Nagrajencem prisrčno čestitamo.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 24. decem-
bra 2009 v Gorenjskem glasu, je bilo podjetje MESARSTVO
ČADEŽ, Anton Čadež s.p. Nagrajenci:  1. nagrado: nakup v
vrednosti 30 EUR prejme Miha Žnidar, Kranj; 2. nagrado:
nakup v vrednosti 25 EUR prejme Bernarda Purgar, Lesce; 3.
nagrado: nakup v vrednosti 20 EUR prejme Darja Stele,
Komenda. Nagrajencem čestitamo.

Nagrajenci križanke Zavoda za turizem Kranj, ki je bila ob-
javljena v Gorenjskem glasu 24. decembra, so: 1. nagrado:
Cuvee Quercus Magnum - posebna novoletna polnitev - na-
grado podarja vinska klet Goriška Brda, prejme Helena
Trampuš, Medvode;  2. nagrado: Cuvee Quercus Magnum -
posebna novoletna polnitev - nagrado podarja vinska klet
Goriška Brda, prejme Rafael Tratnik, Mavčiče;  3. nagrado:
Cuvee Quercus Magnum - posebna novoletna polnitev - na-
grado podarja vinska klet Goriška Brda, prejme Zdenka Grd-
ja, Kranj;  4. nagrado: zložljive pohodne palice - nagrado po-
darja VBKS Leasing, d. o. o., prejme Danica Gasser, Sorica;
5. nagrado: zložljive pohodne palice - nagrado podarja VBKS
Leasing, d. o. o., prejem Peter Jereb, Žabnica;  6. nagrado:
zložljive pohodne palice - nagrado podarja VBKS Leasing, d.
o. o., prejem Silvo Sajovic, Podnart. 

Pravilno geslo nagradne križanke, ki je objavljena 11. 12 .
2009 se glasi: Čisto majčkene cene v Avtohiši Vrtač. Med
prispelimi rešitvami je komisija izžrebala sledeče nagra-
jence: 1. nagrado - enodnevno uporabo novega VW Pola
prejme Angelca Čeferin, Kranj; 2. nagrado - enodnevno
uporabo novega SEAT Ibize prejme Jožef Ribnikar, Cerklje
na Gorenjskem; 3. nagrado - paket obvezne opreme prejme
Anton Luskovec, Škofja Loka. Nagrajencem iskreno čestita-
mo! Tolažilne nagrade: Mitja Urh, Radovljica; Frenk Po-
točnik, Podnart in Marta Mežan, Žirovnica.

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. nad-
str. 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+stroš-
ki+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 vključena tudi vsa oprema izde-
lana 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, visoko-
pritlični, 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.

V nekaterih državah sveta 
uporabljajo plastične bankovce. 

Vas zanima, kakšne so njihove prednosti?
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Veselimo se vašega obiska!

Vljudno vabljeni na predavanje
lastnika zbirke Staneta Štrausa, 
v četrtek, 14. januarja 2010, ob 17.30 

v Mestni hiši, Glavni trg 4.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega pisma vabi jutri, v sobo-
to, 9. januarja, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na pro-
učevanje Svetega pisma z okvirno temo Odnos med gospo-
darji in sužnji v prvih krščanskih cerkvah. Razgovor bo pove-
zoval Grega Česnik. Vstopnine ni.

Kako ohraniti zdrav gibalni sistem
Kokrica - Turistično društvo Kokrica vabi v torek, 12. januar-
ja, ob 17. uri v prostore društva na zdravstveno predavanje
dr. Veličkovičeve Kako ohraniti zdrav gibalni sistem.

Tečaj zdrave prehrane
Kranj - Društvo za ozaveščanje o zdravem življenju in sožit-
ju z naravo Svetlin obvešča, da zbira prijave za uvodni 25-
urni tečaj zdrave hrane, ki bo potekal enkrat na teden po tri
šolske ure, teoretični del v prostorih društva na Cesti Stane-
ta Žagarja 19, praktično kuhanje pa v OŠ Franceta Prešerna.
Začetek tečaja je predviden v drugi polovici januarja oz. ko
bo prijavljenih dovolj kandidatov. Dodatne informacije lah-
ko dobite po tel.: 040/569 012.

OBVESTILA

PREDAVANJA
Fotografski tečaj
Kranj - Odsek za izobraževanje pri PD Iskra Kranj vabi na osnov-
ni fotografski tečaj, ki se bo začel v torek, 26. januarja, ob 17. uri
v sejni sobi Planinskega društva Iskra Kranj na Laborah. Dobili
se boste petkrat ob torkih po tri ure (od 17. do 20. ure), poleg
tega pa bo izveden še celodnevni foto safari. Prijave z vplačili:
Marjan Ručigaj, tel ali SMS na 041/350 204, ali na elektronski
naslov rucigajm@volja.net do vključno ponedeljka, 25. januar-
ja, ali ob sredah od 17. do 18. ure v pisarni društva na Laborah.

3. abonmajski koncert Glasbene šole Radovljica
Radovljica - 3. abonmajski koncert Glasbene šole Radovljica
v šolskem letu 2009/2010 bo danes, v petek, 8. januarja, ob
18. uri v dvorani Glasbene šole Radovljica. Na klavirskem
večeru se bosta v zasedbi klavirski duo predstavila študenta
klavirja Franja Gomboc in Tomaž Zamuda.

Oprostite, napačna soba
Bohinjska Bela - Gledališče Belansko, ki deluje v okviru Kul-
turnega društva Bohinjska Bela, bo jutri, v soboto, 9. januar-
ja, ob 19.30 v Zadružnem domu Lancovo uprizorilo gledali-
ško predstavo Oprostite, napačna soba.

PREDSTAVE

KONCERTI

POŠLA



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

ENOSOBNO stanovanje v Frankovem
naselju, mirna in urejena okolica, blizu
vrtec, šola, trgovina ..., 42 m2, v 2./5
nadstropju, balkon zaprt in predelan v
otroško sobo, cena 80.000 eur, vred-
no nakupa, ☎ 031/791-671

10000029

KUPIM

STANOVANJE v Kranju ali okolici.
Sem resen kupec, ☎ 041/725-225

10000064

ODDAM

GARSONJERO, Kranj - Planina, v iz-
meri 30 m2, ☎ 031/442-086

10000056

GARSONJERO na Planini 2 v Kranju,
☎ 041/399-341 10000057

ENOINPOLSOBNO stanovanje v Cer-
kljah, SAT TV, CK, internet, pokrito
parkirišče, 300 eur + stroški, ☎
040/650-652

10000025

DVOSOBNO stanovanje, novejše, v
okolici Radovljice, ☎ 040/835-456

10000045

DVOSOBNO stanovanje v Ljubnem,
trimesečno predplačilo, najem z vsemi
stroški 300 eur, ☎ 040/389-518

10000054

TRISOBNO, lepo opremljeno stanova-
nje v 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

POSESTI
KUPIM

PARCELO zazidljivo, območje bivše
občine Škofja Loka, ☎ 031/387-401

10000041

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

POSLOVNE PROSTORE v IOC na
Savski cesti v Kranju, velikosti od 230
do 1.400 m2, cena 2.950 eur/m2, ☎
041/426-898

10000051

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO v Šorlijevem naselju, ☎
031/343-876 10000013

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 10000028

BMW 318 i letnik 1998, ugodno, ☎
041/608-877

10000085

FIAT Brava 1.6 SX 16 V, l. 2000,
146.000 km, kovinsko zelena, klima,
el. paket, ☎ 04/57-69-480, 041/
861-747 10000008

FIAT Punto, l. 1999, zelo lepo ohra-
njen, cena po dogovoru, ☎ 040/640-
856 10000066

FORD Mondeo 1.8 diesel, l. 97, redno
servisiran, lepo ohranjen, ☎ 041/
595-333 10000046

LADA Niva 1.7, l. 2001, 49.000 km,
odlično ohranjena, ☎ 041/614-200

10000095

RENAULT Clio 1.2, l. 1999, registriran
celo leto, cena po dogovoru, ☎
041/582-100 10000014

RENAULT Clio, l. 94, vozen, registra-
cija potekla, za 200 eur, ☎ 041/489-
151 10000019

RENAULT Twingo, l. 1999, 138.000
km, 2. lastnica, dobro ohranjen, 1.500
eur, ☎ 041/397-149 10000034

TOYOTA RAV4 2.2D 4WD, črna, nav.,
11/2007, 56.500 km, še v garanciji,
1. lastnica, garažiran, ☎ 041/409-
764 10000044

BELI Golf, l. 1998, odlično ohranjen,
redno servisiran, cena 2.600 eur, ☎
04/25-26-860, 041/816-528

10000017

VOLKSWAGEN Golf 1.4, l. 2001,
130.000 km, modre barve, klima, 1.
last., serv. knjiga, ☎ 04/25-26-860,
041/816-528 10000016

VOLKSWAGEN Golf 1.6, 105 KS, l.
2001, prevoženih 219.000 km, kovin-
sko zlate barve, avt. klimo, redno ser-
visiran in brezhiben, cena 3.800 eur
oz. po dogovoru, ☎ 04/51-85-452,
041/681-017 10000086

DRUGA VOZILA
PRODAM

VW TRANSPONTER 2.5 D, l. 2001,
bele barve, lepo ohranjen, ☎
041/375-441 10000063

GRADBENI
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

VHODNA vrata s podbojem, nova, 30
% ceneje, ☎ 041/271-953

10000048

KURIVO
PRODAM

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

10000002

DRVA okrogla, 30 eur, po dogovoru
razžagam in pripeljem, ☎ 070/323-
033 10000003

DRVA bukova, delno suha, 45 EUR,
mešana, delno suha, 40 eur, možnost
razreza in dostave, ☎ 040/338-719

10000004

SUHA bukova drva, razžagana na žele-
no dolžino in dostavljena po 60 eur
m3, ☎ 040/356-676

10000040

SUHA bukova drva in bukove deske,
☎ 041/358-030 10000061

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KUHINJSKO pohištvo, vse ali po de-
lih, malo rabljeno, ☎ 04/23-26-845,
po 16. uri

10000070

GOSPODINJSKI 
APARATI
PRODAM

KOMBINIRAN hladilnik in pralni stroj
Gorenje, ☎ 041/878-494

10000079

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

KOMISIJSKA PRODAJA rabljene
smučarske opreme, vsak dan od 15.
do 19. ure in sobota od 9. do 13. ure,
Rubin Kokrica Kranj, d. o. o., Betono-
va ulica 44, Kranj, ☎ 041/642-225

10000053

BILJARD, nov, ☎ 031/206-724
10000092

SCARPA čevlji, št. 43, moške, 100
eur, torba za kolo, 25 eur, tenis lopar,
20 eur, ☎ 041/857-640

10000074

UMETNINE,
NAKIT
PRODAM

DVA GOBELINA, cena zelo ugodna,
☎ 041/952-648 10000035

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
OČALA, okulistični pregledi, kontak-
tne leče, brezplačen test vida. Popusti
za upokojence in študente. Optika
Aleksandra, Qlandia Kranj, C. 1. maja
77, ☎ 04/23-42-342, www.optika.si

10000052

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

MLADIČKE Jack Russell terier, čisto-
krvne, brez rodovnika, zelo lepe, ☎
040/472-747 10000012

PODARIM

DVA PSIČKA, mešančka z bernskim
planšarjem, stara 2 meseca, ☎
051/354-563 10000036

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CEPILEC za drva na sveder, odlično
ohranjen, ☎ 040/623-359

10000069

TRAKTOR IMT 533, l. 79, ☎
031/508-482 10000043

KUPIM

MOTOKULTIVATOR s priključki in ko-
silnico Alpina, lahko v okvari, ☎
041/503-732 10000089

PRIDELKI
PRODAM

BRINOVE jagode, vreče po 30 kg,
prečiščene, cena 1.90 eur/kg, možna
dostava in mletje, ☎ 041/928-011

10000094

DOMAČI sir mohant, polnomasten,
pakiran 0.5 kg in 0.25 kg, ☎ 04/57-
23-427 10000078

JEDILNI in krmilni krompir ter telico za
zakol ali nadaljno rejo, ☎ 041/584-
048 10000080

MESO bikca, starega 20 mes., ☎
041/242-375 10000059

SENO in otavo, kvalitetno v kockah,
Ljubno 145, ☎ 031/309-747

10000009

SENO goveja, kakovostno, v kockah, z
dostavo, po 0.10 eur, ☎ 031/276-
930

10000026

VINO bizeljčan, belo in rdeče, možna
dostava, ugodna cena, ☎ 041/382-
735 10000030

VLOŽENE in suhe jurčke, domače
žganje in zamrzovalno omaro, ☎
041/597-933 10000021

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA, starega 14 dni, mesne pasme,
☎ 031/617-833

10000022

BIKCA simentalca, težkega 150 kg, ☎
04/51-85-343 10000062

BIKCA simentalca, starega 4 mesece,
☎ 04/25-21-024

10000065

ČB TELICI, stari 14 in 2 meseca, ☎
031/271-598 10000033

ČB TELICO, brejo 7 mesecev, ☎
041/665-296 10000018

ČB TELICO, brejo 8 mesecev in brejo
kravo simentalko, ☎ 041/938-376

10000042

DVA ČB bikca, rojena 21. in 28. 12.
2009, ☎ 041/551-315

10000023

DVA ČB bikca, stara teden dni, ☎
031/356-669

10000091

DVE BREJI telici simentalki, 8 in 9 me-
secev, ☎ 041/353-708

10000081

JAGNJETA za meso, ☎ 04/25-51-
171, 051/410-138 9007749

KOBILO, staro 6 let, brejo, ☎
041/963-880

10000082

KRAVO LS/RH, tretjič breja, ☎
051/354-563

10000037

KRAVO 3. tele brejo 7,5 mes. ter teli-
co sim. brejo 7,5 mes., ☎ 041/369-
157 10000060

LEPE jarkice v začetku nesnosti, ☎
04/25-51-487 10000015

ORJAŠKE lisce pasemske samce in
samice in velike sreberce, ☎
040/674-088 10000077

PRAŠIČA za zakol, krmljenega z do-
mačo krmo, ☎ 041/829-877

10000011

PRAŠIČA za zakol, domača krma, ☎
04/25-36-334 10000020

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

SVINJO za zakol 200 kg, prašiča 160
kg, domača reja, pajek Spider 350, ☎
040/953-468 10000088

TELETA simentalca, starega 2.5 me-
seca, ☎ 04/53-36-448 10000090

TELICO pašno, brejo 7 mesecev, ☎
04/51-96-000, 041/350-240

10000024

TELIČKE, stare od 10 dni do 2 mese-
ca, ☎ 04/25-11-612 10000076

TELIČKO simentalko, staro 3 tedne,
☎ 041/382-130 10000072

KUPIM

BIKCA simentalca ali mesne pasme,
starega do 10 dni, ☎ 04/53-33-041

10000058

BIKCA za nadaljno rejo, starega 2 - 3
tedne, ☎ 040/133-969

10000073

OSTALO
PRODAM

TRANSPORTNI plato, širine od 130
do 180 cm, ☎ 041/482-547

10000083

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

NUDIM dodatni zaslužek s prodajo ak-
tualnega izdelka, Gaal Int., d. o. o., C.
Vikorja Svetina 11, Jesenice, ☎
041/645-581 10000031

ZAPOSLIMO disponenta za organiza-
cijo prevozov z znanjem angleškega in
nemškega jezika, Agro Mobil, d. o. o.,
Letališka ul. 37, Šenčur, ☎ 041/698-
385 10000039

AVTOSTEKLA Jelovčan, d. o. o., Žab-
nica 24, Žabnica, zaposlim sodelavca
v avtoremontni dejavnosti, montaža av-
tostekel, zaželene izkušnje, vozniški iz-
pit kategorije B, ☎ 041/756-188

10000010

IŠČEM frizerko z izkušnjami, Marjeta
Mlakar s. p., Šolska ul. 20, Preddvor,
☎ 04/25-51-248 10000032

V KRANJU zaposlimo PEKA (m/ž).
RESURS, d. o. o., Prešernov trg 9,
8000 Novo mesto, ☎ 05/90-84-800,
031/313-929 10000047

IŠČEM

IŠČEM DELO, vašemu malčku nudim
varstvo na vašem domu od Radovljice
do Kranja, ☎ 051/256-605 10000049

IŠČEM DELO, varstvo otroka na mo-
jem domu, ☎ 031/843-287 10000055

IŠČEM DELO, čiščenje, pomoč sta-
rejšim osebam, gospodinjska dela,
Kranj z okolico, ☎ 051/605-303

10000071

DUO ROLO, išče delo na obletnicah,
porokah z zabavno in narodno glasbo,
☎ 041/224-907 10000050

STORITVE
NUDIM

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

10000001

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

9007778

BELJENJE in glajenje sten, sanacija
plesnivih površin, antinikotinski prema-
zi, barvanje oken in vrat, kvalitetno in
ugodno osvežimo izgled vašega doma,
Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 179, Na-
klo, ☎ 031/392-909

10000007

GRADBENIK REXHO, d. n. o., Ader-
gas 13, Cerklje, izvaja od temeljev do
strehe, notranji ometi, vse vrste fasad,
kamnite škarpe, adaptacije, urejanje in
tlakovanje dvorišč, ☎ 041/589-996

10000006

PARKETARSTVO HAES d. o. o., Ci-
galetova 8, Lj, izvaja vse parketarske
storitve: obnova parketa, 12 eur,
051/838-989. Izvajamo tudi ostale
adaptacije - garancija, www.inzeniring-
adaptacije.com, ☎ 041/440-280

9007674

IŠČEM

IŠČEM mizarja za izdelavo savn, ☎
031/767-222

9007788

IŠČEM OSEBO, ki bi skrbela za starej-
šo dementno gospo. Nudim stanova-
nje v njeni hiši blizu Bleda, ostalo po
dogovoru, ☎ 041/325-666

10000087

POSLOVNI STIKI

ZASEBNI STIKI
39-LETNI moški, iščem dekle za res-
no zvezo, ☎ 041/281-343 10000038

39-LETNI moški, učitelj, športne posta-
ve, simpatičen, želi spoznati moderno
žensko za intimna srečanja v dvoje, užitek
zagotovljen, ☎ 030/366-864 10000075

RAZNO
PRODAM

AUDI A4 1.9 TDI Avant, masivne želez-
ne stopnice 4.60 m, ovna, st. 1 leto,
obračalnik SIP 220, ☎ 040/886-208

10000084

ČB BIKCA in varilni aparat, ☎ 04/53-
30-051 10000067

KOLO, 26 col, otr. kolo 24 col, playboy
posteljnino, 4 ”rat kape” nove, rabljene
radiatorje, ☎ 041/662-997 10000093

OKRASNA kozolca za pred hišo, di-
menzije 200 x 220 cm, barvana, ☎
040/195-911 10000027

SEDEŽNO garnituro 250 x 170 cm in
agregat Hondo, moč 1.5 KW, ☎
031/228-946 10000068
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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 SPOMIN

Letos mineva deset let, 
odkar te ni več med nami.

Tvoja pot se je končala
v objemu gora, vendar

v naših srcih živiš naprej 
in te imamo radi.

Hvala vsem, ki se ga spominjate
in obiskujete njegov grob.

Mama Anica, ata Stane, 
sestra Mirjam z družino in Suzana

Žiri, Koper, januar 2010

Marko Čar
23. 11. 1969 - 11. 1. 2000

ZAHVALA

V 72. letu starosti nas je za vedno zapustila draga žena, mama
in stara mama

Frančiška Antolin
roj. Jelovčan, p. d. Burjevceva Francka iz Puštala
28. 10. 1938 - 26. 12. 2009

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem
in prijateljem za izrečena sožalja in podarjene sveče. Hvala
vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili na njeni zadnji
poti. Hvala gospodu župniku Matjažu Zupanu za lepo oprav-
ljen pogrebni obred s sveto mašo, pevcem za petje v cerkvi in na
pokopališču ter trobentaču za zaigrano pesem K tebi želim moj
Bog. Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Akris in Društvu 
upokojencev Škofja Loka. Vsem imenovanim in neimenovanim
še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni
Puštal, Škofja Loka, 31. decembra 2009

P L A T I N U M

TA X I
080 25 20

www.paltinumprevozi.com

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

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
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Vsi, ki smo vaju imeli radi

Vajin glas v pišu vetra skrit,
spomin v dežnih kapljah je umit,

ves svež in nov,
kot da vračata se domov.

Življenje gre na videz dalje,
kjer so pokopane sanje

in grenka solza pade nanje.

Miro Jerala
18. 8. 1947 - 8. 1. 2009

Ivo Jerala
2. 2. 1973 - 27. 2. 1999

Nič ne jokajte za mano, 
nikar ne točite solza.       

Jaz odšla sem tja,
kjer ni bolezni, ne gorja.

Tja, kjer sta že moja draga dva.  

V 82. letu starosti nas je na predpraznični večer tiho zapustila naša draga mami, 
mama, tašča, sestra in teta

Pavla Toporiš
roj. Kuster

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem za
besede tolažbe, izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče in vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti. Hvala dr. Snežni Pavlin Košir, dr. Franciju Bečanu in diabetološki
ambulanti Kranj za pomoč in razumevanje v času njenega zdravljenja. Hvala gospodu
župniku Petru Ivančiču za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem za zapete pesmi v

cerkvi in na pokopališču, praporščakoma, nosačem, sovaščanu Rafku Grosu za ganljive
besede slovesa, trobentaču in pogrebni službi Jerič.

Vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani in nam kakor koli pomagali, 
še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni
Srednja vas-Goriče, Olševek, Kranj, Visoko

29. december 2009

ZAHVALA

ZAHVALA

V 74. letu starosti nas je nenadoma zapustil naš dragi mož, oče
in stari oče

Avguštin Benedik
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za besede tolažbe, izrečena sožalja, darovano cvetje in
sveče. Posebej se zahvaljujemo osebju nevrološke klinike, 
pogrebni službi Navček, gospodu župniku, pevcem in trobenta-
ču. Hvala vsem gasilcem, g. Škerjancu in g. Benediku za zadnje
besede slovesa. Hvala tudi vsem neimenovanim, ki ste ga v tako
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Marinka in njegovi otroci z družinami
Šutna, 4. januarja 2010

Ob boleči izgubi našega dragega

Valentina Dolenca
se iskreno zahvaljujemo dobrim sosedom za nesebično pomoč,
vsem sorodnikom, nekdanjim sodelavcem, prijateljem in znan-
cem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče ter denarni 
dar za svete maše. Posebna zahvala dr. Demšarjevi in sestri Idi
iz ZD Škofja Loka ter dr. Samu Zveru s hematološke klinike. 
Hvala gospodu župniku Matjažu Zupanu, duhovnikoma Bog-
danu in Jožetu Dolencu, pevcem, trobentaču in Loški komuna-
li. Hvala vsem, ki ste ga spremljali na njegovi zadnji poti in 
ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: žena Rezka, sin Tone in hčerka Tinka z družino
Škofja Loka, 29. decembra 2009

ZAHVALA

V 97. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, ded, praded in stric

Ivan Jaklič
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem
in prijateljem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in
svete maše. Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga
pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala tudi gospodu župniku
Francu Godcu za lepo opravljen pogrebni obred s sveto mašo,
pevcem za petje v cerkvi in na pokopališču. Zahvaljujemo se
tudi pogrebni službi Komunale Kranj. Vsem imenovanim in
neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi
Kranj, 30. decembra 2009

ZAHVALA

Ob slovesu od dragega moža, očeta, starega očeta, dedija, ...

Alojza Močnika
se vsi njegovi žalujoči iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prija-
teljem, sosedom, znancem, sodelavcem, gasilcem, zdravstvene-
mu osebju, gospodu župniku za lepo opravljen obred ter vsem
drugim za vsestransko pomoč, podarjeno cvetje, sveče, izražena
sožalja in ker ste ga pospremili na zadnji poti. Iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njegovi
Brezje, 29. decembra 2009

ZAHVALA

V 87. letu se je od nas poslovil

Jože Markun - Bizjak
Gostilničar z Zg. Bele pri Preddvoru

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga negovali, vsem, ki ste
ga obiskovali in bodrili ter bili z njim. Vsem smo hvaležni za 
izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in maše kakor tudi
vsem, ki so poskrbeli za lepo opravljen pogrebni obred. Tisti
dan je tudi nebo jokalo, ko smo se poslovili od tebe, v naših 
srcih boš pa vedno z nami. Hvala vsem.

Bizjakovi

ZAHVALA

V 83. letu nas je zapustil dragi ata

Anton Prosen
iz Škofje Loke, Suška cesta 14

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

Žalujoči vsi njegovi

SPOROČILO O SMRTI

Svojo življenjsko pot je sklenila naša upokojena sodelavka iz Veyance Technologies Europe

Ana Nejžar
rojena 1954

Od nje smo se poslovili v sredo, 6. januarja 2010, ob 14. uri na pokopališču v Šenčurju.
Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Kolektiv Veyance Technologies Europe 

Samo to še opravim, 
samo to še postorim,
potem se spočijem
in umirim.

(T. Kuntner) 

V naša srca si se vpisal,
čas ne bo te več izbrisal,
in čeprav spokojno spiš,
z nami kakor prej živiš.

Adijo, ati ljubljeni,
ljubezen naša ti sledi!
Naj bosta mir in Bog s teboj,
uživaj blaženi pokoj!

ZAHVALA



NEDELJA

-1/1°C

SOBOTA

-1/1°C

24 GORENJSKI GLAS
petek, 8. januarja 2010

info@g-glas.si

Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Oblačno bo s sneženjem. Največ padavin bo danes, v petek,
najmanj pa v nedeljo.

PETEK
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Albina Hafnar, Kranj:

"Jaz ne sprejemam nobenih
novoletnih sklepov. Ne bom
delala čisto nič drugače 
kot lani, samo za delavce je
potrebno poskrbeti. Zame
je dobro, ker sem v pokoju."

Suzana P. Kovačič

Jesenice, Kranj - Na porod-
nem oddelku jeseniške bol-
nišnice je bilo lani 662 po-
rodov in rojenih 667 otrok,
od tega 351 dečkov in 316
deklic. Petkrat so se rodili
dvojčki. Kot je povedal
predstojnik oddelka Drago
Sredanovič, dr. med., je ena
porodnica rodila svojega
sedmega, dve porodnici pa
šestega otroka. "Porodnice
se povečini odločajo za vo-
den porod z naše strani, do
sedaj so le redke prinesle s
seboj porodni načrt v smis-
lu naravnega poroda. Od
leta 2003 imamo možnost
porodov z epiduralno anal-
gezijo in zadnjih pet let se
za ta način rojevanja redno
odloča približno tretjina po-
rodnic. V sedemdesetih od-
stotkih porodov je prisoten
oče otroka, včasih je sprem-
ljevalna oseba mati, sestra,
prijateljica," je dodal Sreda-
novič. Največje število po-
rodov v jeseniški porodniš-
nici je bilo leta 1964, kar
1057. "Po letu 1990 pa vse
do leta 2007 število poro-
dov ni preseglo številke
600. Najmanjše število po-

rodov je bilo leta 2001, le
409. Naraščanje števila po-
rodov ugotavljamo od leta
2004. Lani se je rodilo 6,8
odstotka več otrok kot leta
2008," je še pojasnil pred-
stojnik.

V kranjski porodnišnici
so imeli lani 1512 porodov,
od tega je bilo 769 dečkov
in 752 deklic, dvojčkov je

bilo devet. "Prezgodaj roje-
nih otrok pred 37 tednom je
bilo 49. Vse več bodočih
mamic, okoli dvajset od-
stotkov, se odloča za lajša-
nje porodne bolečine, na
drugi strani pa je tudi ved-
no več bodočih mamic, ki
pridejo bodisi s porodnim
načrtom ali željo po narav-
nem porodu," je povedala

direktorica Bolnišnice za
ginekologijo in porodništvo
Kranj Andreja Cerkvenik
Škafar, dr. med. Tudi v
kranjski porodnišnici števi-
lo porodov v zadnjih štirih
letih narašča. Leta 2005 so
imeli 1232 porodov, leta
2006 jih je bilo 1293, leta
2007 jih je bilo 1315, pred-
lani 1463 in lani 1512. 
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Žiga Starman, Kranj:

"Ne sprejemam novoletnih
sklepov. Ponavadi sploh ne
razmišljam o tem in doslej
nisem še ničesar sprejel.
Tudi prejšnja leta se nisem
s tem kaj dosti ubadal."

Ne sprejemamo 
novoletnih odločitev

Kristina Dželilović

Novo leto je čas, ko se po-
navadi odločimo, da bo-
mo zaživeli drugače, da bo-
mo stvari spremenili. Spre-
jemamo novoletne sklepe,
ki jih uresničimo ali ne, 
nekateri pa o tem sploh ne
razmišljajo.

Foto: Tina Dokl

Helena Gojkovič, Kranj: 

"Letos nisem sprejela nobe-
nih sklepov. Nikoli ne spreje-
mam sklepov, že zdaj dobro
delam in sem na pravi poti.
To počnem med letom - tako,
kot se spreminjajo stvari,
tako se spreminjam sama."

Nejc Prijatelj, Kranj:

"O novoletnih sklepih ali re-
solucijah sploh ne razmiš-
ljam. Nikoli doslej si jih ni-
sem postavljal, niti nisem
kaj razmišljal o tem. Novo
leto ne bo nič drugačno, 
kot je bilo staro."

Denis Babšek, Kranj:

"Letos sem sprejel kar nekaj
sklepov. Stvari bodo vseka-
kor drugačne. Nekaj stvari
se že počasi uresničuje, 
nekaj se jih še bo. Je pa le-
tos prvič, da sem te sklepe
sploh sprejel."

Največ novorojenčkov 
v zadnjih letih
V obeh gorenjskih porodnišnicah se v zadnjih letih povečuje število porodov. Lani so imeli na 
porodnem oddelku jeseniške bolnišnice 662 porodov, v kranjski porodnišnici pa 1512. 

Leta 2009 je bilo po za zdaj še neuradnih podatkih Inštituta za varovanje zdravja v slovenskih
porodnišnicah 21.484 porodov, kar je 66 porodov (0,3 odstotka) manj kot leta 2008. V 
osmih porodnišnicah je bilo porodov manj, v šestih, med njimi v jeseniški in kranjski, pa več
kot leto poprej. Posnetek je iz kranjske porodnišnice. / Foto: Tina Dokl
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Jesenice

Najbolj priljubljena sta Anka in Marsel

Radio Triglav Jesenice je v torek praznoval 45-letnico. Pete-
ga januarja 1965 se je oglasil takratni Radio Jesenice, tedaj
deveti lokalni radijski program v Sloveniji. Leta 1976 se je
preimenoval v Radio Triglav, ki danes poroča o dogodkih s
celotne Gorenjske, program pa ustvarja sedem redno 
zaposlenih in okrog osemdeset zunanjih sodelavcev.
"Spremljamo utrip, življenje in delo ljudi na Gorenjskem,
znamo slišati probleme ljudi in skušamo najti odgovore
nanje. Naš cilj je postati najbolj poslušan radio na Gorenj-
skem," je dejala direktorica Rina Klinar. Ob rojstnem dnevu
radia so razglasili tudi "naj voditelja" in "naj glasbenega
urednika" po izboru poslušalcev. To sta postala voditelj
Marsel Gomboc in glasbena urednica Anka Čop. U. P.

Zgornje Duplje 

Pohod do Krive jelke

Kulturno turistično društvo Pod Krivo jelko Duplje prireja 
jutri, 9. januarja, deveti nočni pohod do Krive jelke v Udin
borštu. Pohod se bo začel ob 19. uri pred gasilskim domom
v Dupljah. Udeleženci bodo hodili v organizirani skupini.
Pot si bodo osvetlili z baklami, ki jih lahko pred odhodom
kupijo od organizatorja. Na cilju jim bodo postregli s 
kuhanim krompirjem in vročim čajem, domačini pa bodo
ponudili še kakšno dobroto. Obiskovalci so bodo po 
druženju ob kresu vrnili po isti poti, predvidoma do 21. ure.
Vsak se udeležuje pohoda na lastno odgovornost, zato naj
bo zanj primerno opremljen. S. S.

Anka Čop in Marsel Gomboc / Foto: Janko Rabič
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SLOVENKA NA 
AMERIŠKIH TLEH

Slovenka, film režiserja Damjana Ko-
zoleta, se bo zapisal v zgodovino kot
prvi slovenski film, ki bo predvajan v
redni kino distribucijski mreži v ZDA.

02

LJUDJE

BISTVO JE V 
BARVAH

Nova podoba starega, Mima Jau-
ševec se je v vlogi teniške komenta-
torke dobro znašla, Kranj je lani do-
bil Badhabit, bivši 'kmetovalec'
Štern pa naj bi se po novem zaro-
čil. / Foto: Tina Dokl
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KULTURA

KRANJ V ”LETU 
FOTOGRAFIJE” 

Z razstavo fotografij "7 svetovnih moj-
strov z razstav FIAP" v galeriji Kranjske
hiše se je v Kranju začelo "Leto foto-
grafije". / Foto: Gorazd Kavčič

03
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GLASBA, KINO

ravice za Slovenko
je prevzela ugledna
distribucijska hiša
Film Movement, ki
bo Slovenko v ame-

riških kinodvoranah prikazo-
vala v drugi četrtini tega leta,
in sicer pod naslovom Call
girl, distribucijo pa bodo za-
čeli v New Yorku ali v Los
Angelesu. Gre za izjemen
uspeh in še ena velika med-
narodna potrditev za film, ki
je doma sicer razdelil kritike
in občinstvo.

Opažamo pa tudi precej
več zanimanja za obisk slo-
venskih kinodvoran. Morda
temu botrujejo časi, v kate-
rih smo se znašli, teme, o
katerih pripovedujejo filmi,
ali pa nove tehnike, ki jih v
zadnjih letih uporabljajo pri
izdelavi filmov. Je pa res, da
sinhronizacija animiranih
filmov lahko najmlajšim na
velikem platnu predstavi

film v zanimivejši luči kot
domači ekran televizije ali
računalnika.

Letos so bili med najbolj
gledani filmi predvsem Le-
dena doba 3: Zora dinozav-
rov, Avatar, Angeli in demo-
ni, Počitnice za odrasle in
2012 sta se tudi kar dobro
odrezala, Jelenček Niko je v
kinodvorane privabil številne

najmlajše, navdušil pa je tudi
starše. 

Ogromno reklame pa smo
lahko že mesec in več prej
zasledili za film Sherlock
Holmes, ki si ga že lahko
ogledate na slovenskih veli-
kih platnih, družinska ko-
mična pustolovščina Alvin in
veverički 2 pa prihaja v kine-
matografe konec januarja.

Februarja napovedujejo film
Valentinovo, že marca kar
težko pričakovano Alico v ču-
dežni deželi 3D, maja naj bi
nas razveseljeval že četrti
Shrek, junija Somrak in dru-
gi Seks v mestu, konec leta
2010 pa sta namenjena obo-
ževalcem pravljičnih zgodb:
Harryja Potterja in Zgodb iz
Narnje 3.

SLOVENKA NA AMERIŠKIH TLEH
Film režiserja Damjana Kozoleta Slovenka se bo zapisal v zgodovino kot prvi slovenski film, ki bo
predvajan v redni kino distribucijski mreži v ZDA, letos pa v slovenskih kinematografih pričakujemo
Alico v čudežni deželi, novega Potterja, drugi Seks v mestu in vampirsko razpoloženi Somrak.

Alenka Brun

P

PLANET TUŠ, KRANJ

Petek, 8. 1.
21.05 AVATAR 
16.40, 20.00, 23.20 AVATAR 3D
16.10 DIVJE MRHE
15.05, 17.05, 19.05
JELENČEK NIKO (sinhronizirano)
18.30
LJUBEZEN, LOČITEV IN NEKAJ VMES
21.00, 23.10 LJUBEZEN SE ZGODI
15.00, 17.00, 19.00
PLANET 51 (sinhronizirano)
16.00, 18.30, 21.10, 23.50
SHERLOCK HOLMES
21.30, 23.30 STARA MAČKA

Sobota, 9. 1.
21.05 AVATAR 
12.10, 16.40, 20.00, 23.20
AVATAR 3D
16.10 DIVJE MRHE
11.05, 13.05, 15.05, 17.05, 19.05
JELENČEK NIKO (sinhronizirano)
12.30, 18.30
LJUBEZEN, LOČITEV IN NEKAJ VMES
21.00, 23.10 LJUBEZEN SE ZGODI
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
PLANET 51 (sinhronizirano)
12.50, 16.00, 18.30, 21.10, 23.50
SHERLOCK HOLMES
21.30, 23.30
STARA MAČKA

Nedelja, 10. 1.
21.05 AVATAR 
12.10, 16.40, 20.00 AVATAR 3D
16.10 DIVJE MRHE
11.05, 13.05, 15.05, 17.05, 19.05
JELENČEK NIKO (sinhronizirano)
12.30, 18.30
LJUBEZEN, LOČITEV IN NEKAJ VMES
21.00 LJUBEZEN SE ZGODI
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
PLANET 51 (sinhronizirano)
12.50, 16.00, 18.30, 21.10
SHERLOCK HOLMES
21.30 STARA MAČKA

Ponedeljek, 11. 1.
21.05 AVATAR 
16.40, 20.00 AVATAR 3D
16.10 DIVJE MRHE
15.05, 17.05, 19.05
JELENČEK NIKO (sinhronizirano)
18.30
LJUBEZEN, LOČITEV IN NEKAJ VMES
21.00 LJUBEZEN SE ZGODI
15.00, 17.00, 19.00
PLANET 51 (sinhronizirano)
16.00, 18.30, 21.10
SHERLOCK HOLMES
21.30 STARA MAČKA

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

KINO SPORED

Prvi glas Gorenjske bo 27. marca

Radio Triglav bo 27. marca na Jesenicah organiziral tra-
dicionalno glasbeno prireditev Prvi glas Gorenjske, ki je
namenjena promociji mladih glasbenih talentov. Letos
bo minilo že 39 let od prve prireditve in na njej so v pre-
teklih desetletjih zapeli mnogi sedaj znani glasbeniki in
glasbenice. K sodelovanju tudi letos vabijo glasbene ta-
lente, ki so stari od trinajst do trideset let. Pisne prijave
zbirajo na Radiu Triglav do petka, 22. januarja. V prija-
vi je treba navesti ime in priimek, rojstni datum, doma-
či naslov, naslov elektronske pošte, telefonsko številko
in naslove treh slovenskih skladb, s katerimi se želijo
predstaviti komisiji. Prijavljene bodo o avdiciji pisno
obvestili, je povedala vodja prireditve Eva R. Stare z 
Radia Triglav. U. P.

Slovenka se seli v ZDA. Glavna igralka Nina Ivanišin. / Foto: arhiv filma (Borut Peterlin)

Avatar 3D je film, o katerem se je konec lanskega leta veliko
govorilo, še vedno si ga pa lahko ogledate v kinematografih. 

Alvin in veverički 2 prihaja v slovenske kinematografe konec
januarja. / Foto: arhiv distributerja
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kranjskem Foto-
grafskem društvu
Janez Puhar so le-
tošnje leto poime-
novali Leto foto-

grafije. Z razlogom. Letos na-
mreč praznujejo svojo stolet-
nico, ki hkrati pomeni tudi
sto let prvega organiziranega
fotografskega delovanja v
Sloveniji sploh. Konec leta
bo namreč minilo natanko
sto let od ustanovnega ob-
čnega zbora Prvega sloven-
skega kluba fotografov -
amaterjev, ki je bil 7. decem-
bra 1910 v gostilni pri Mayr-
ju. Pobudnik je bil verjetno
Franc Holchaker, ki se je
leto poprej v Kranj priselil iz
češkega Brna. Od takrat na-
prej se je pisala zgodovina
fotografije v Kranju in celo-
tnem slovenskem prostoru.
"Obletnica tako ni le po-
membna za naše društvo,
ampak ima vseslovenski
značaj. Zato smo se tudi od-
ločili, da leto 2010 v Kranju v
celoti posvetimo fotografiji,
kar pomeni, da bomo skozi
vse leto z različnimi razsta-
vami, predavanji in drugimi
dogodki opozarjali javnost
na to pomembno obletnico,"
je povedal predsednik FD Ja-
nez Puhar Vasja Doberlet,
skupaj z drugimi člani druš-
tva in ob sodelovanju drugih
kulturnih institucij in občine
pobudnik in motor vseh pri-
reditev, ki se v prihodnjih
mesecih obetajo v Kranju.

Za začetek sedem 
izbranih

Leto fotografije se je na
najlepši način začelo z raz-
stavo v sredo v galeriji Kranj-
ske hiše. S svojimi deli se
predstavljajo avtorji, ki jih
poznamo tudi iz mednarod-
nih razstav Miniature, ki jih
od leta 2002 dalje vsaki dve
leti organizirajo kranjski
"puharjevci". "Tako smo po-
vabili sedem kvalitetnih av-
torjev, ki so bili v preteklih
letih uspešni na omenjenih
"miniaturah", da sodelujejo
pri našem praznovanju in
vabilu so se odzvali prav vsi,
prihajajo pa iz Argentine,
Italije, Madžarske, Srbije in
Švedske, med njimi pa sta

tudi dva Slovenca. Vsi sodijo
med uspešnejše v njihovih
državah," razlaga Doberlet.
Tako si lahko na razstavi
ogledamo po štiri fotografije
Branislava Brkića iz Srbije,
Luisa Alberta Frankeja iz Ar-
gentine, Nilsa Erika Jerle-
marja s Švedskega, Elekta
Pappa z Madžarskega, Giu-
seppeja Tomellerija iz Italije
in domačih avtorjev Jureta
Kravanja iz Celja in Nika
Sladiča iz Kranja. Teme za
tokratno predstavitev so si
avtorji izbrali sami, organi-
zatorji so le vztrajali pri for-
matu in delih iz enega njiho-
vega cikla.

Različni fotografski pogle-
di tako predstavljajo tudi pes-
trost in raznolikost te razsta-
ve, saj navdušujejo tako
Frankejeve gorske krajine,
kot Jerlemarjeve igre s sve-
tlobo in senco, pa Kravanjev
pogled v "znanstveno fanta-
stiko" pariške poslovne četrti
La Defense, Tolmellerijeve
utrinke iz mesta Burano, ali
pa Brkičeve ljudi v nam od-
daljenih krajinah. Papp in
Sladič pa nam tokrat ponuja-
ta črno-bele portrete. Še po-
sebej nas je tokrat z odlični-
mi portreti presenetil Sladič,
saj smo ga doslej poznali
predvsem po njegovih duho-
vitih fotografskih zgodbah,
ki jih po fotografijah s terena
dodatno plemeniti še v raču-
nalniškem foto shopu.

"Gre za avtorje, ki sodelu-
jejo na razstavah po širnem

svetu in za svoja dela zelo
pogosto dobivajo nagrade.
Vsi skupaj so na okoli 3500
razstavah prejeli 1800 na-
grad. Skoraj na vsakem foto-
grafskem natečaju, kjer se
pojavijo, vsaj eden izmed
njih prejme tudi nagrado ali
priznanje," dodaja Doberlet,
še posebej vesel, da je nad
razstavo svoj patronat dala
tudi Mednarodna zveza za
fotografsko umetnost FIAP,
podelil pa ga je predsednik
FIAP gospod Emile Wan-
derscheid. Ob odprtju raz-
stave, slavnostni govornik je
bil kranjski župan Damijan
Perne, je predsednik Foto-
grafske zveze Slovenije Silvo
Slapar za odlično medseboj-
no sodelovanje podelil pri-
znanje častnega člana slo-
venske zveze kolegu iz Srbi-
je Branislavu Brkiću, ta pa je
s priložnostnim darilom
tudi čestital kranjskim foto-
grafom ob visoki obletnici
njihovega društva. Ob raz-
stavi je izšel tudi ličen kata-
log z zapisi o avtorjih in nji-
hovih delih.

Fotografsko bogato 
do konca leta

V sklopu leta fotografije je
bila včeraj, v četrtek, v galeri-
ji Prešernove hiše odprta
tudi razstava nagrajenih fo-
tografij z dosedanjih osem-
najstih natečajev Slovenska
pokrajina, ki jih je Kranj go-
stil med leti 1973 in 2009,

pripravili pa so jo v Gorenj-
skem muzeju, prihodnji
mesec bo sledilo potopisno
predavanje Nataše Robežnik
in Janeza Križaja S kolesom
preko Andov, marca bo aka-
demski slikar Darko Slavec
govoril na temo Barvna foto-
grafija. Aprila bo v Kranjski
hiši na ogled razstava Druš-
tva fotografov SVIT, predvi-
deno pa je tudi predavanje
Hermana Čatra na temo Po-
tovanja in pokrajinska foto-
grafija. Maja bo o vtisni in iz-
razni fotografiji predaval
Jure Kravanja, v galeriji Pre-
šernove hiše pa pripravljajo
Retrospektivno razstavo foto-
grafij Marka Aljančiča. Poleti
bodo v Kranjski in Prešerno-
vi hiši sledile razstave foto-
grafov iz Banjaluke, starih
kranjskih mojstrov, seda-
njih članov FD Janez Puhar
in fotografov iz francoskega
mesta La Ciotat. Septembra
bo tudi predavanje Herma-
na Čatra o portretni fotografi-
ji. Oktobra bo sledila Držav-
na pregledna razstava črno-
belih in barvnih fotografij, Os-
kar - Karel Dolenc bo preda-
val na temo Foto lov, novem-
bra je na vrsti že 5. tradicio-
nalna razstava Miniature
2010, osrednji dogodek ob
stotem rojstnem dnevu
kranjskega društva pa bo
razstava del članov društva
ob prazniku Mestne občine
Kranj v galeriji Mestne obči-
ne. V pripravi je tudi slav-
nostna skupščina društva.
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KRANJ VSTOPA V 
”LETO FOTOGRAFIJE” 
Z razstavo fotografij "7 svetovnih mojstrov z razstav FIAP" v galeriji Kranjske hiše se je v Kranju začelo
"Leto fotografije". Domače Fotografsko društvo Janez Puhar pripravlja številne razstave in dogodke v
čast stoletnice prvega slovenskega fotografskega društva, ki je bilo ustanovljeno prav v Kranju. 

Igor Kavčič

V

Kranj

Trije pari fotografovih oči 

Danes, v petek, 8. januarja, ob 19. uri bo v vhodni dvora-
ni Sokolskega doma na Mestnem trgu v Škofji Loki od-
prtje fotografske razstave Trije pari fotografovih oči pri-
znanega fotografa Žige Koritnika. Razkril nam bo tri ma-
gične fotografske svetove, ki so v zadnjih letih središče
njegovega ustvarjanja. Ti so: portreti jazz glasbenikov,
festival na Sardiniji in Bohinjsko jezero. "Tako kot pri
največjih mojstrih imaš pri Žigovih fotografijah občutek,
da so popolnoma "zrežirane", vnaprej postavljene,
scenografirane, a temu večinoma ni tako. Več kot očitno
je, da je v svoje podobe Sardinije - tako pokrajine kot
živih ljudi - vnesel raznolike izkušnje, ki jih že dogla leta
zbira na polju snemanja za televizijo ter fotografiranja
gledaliških, lutkovnih in predvsem glasbenih dogodkov,"
je v spremnem besedilu k razstavi zapisal Mario Batelić.
V spremljevalnem programu bosta nastopila glasbenika
Jure Tori (harmonika) in Mitja Tori (kontrabas), sledila
pa bo tudi predstavitev knjige Jezero/The Lake, v kateri
Žiga Koritnik predstavlja svoje fotografske impresije Bo-
hinjskega jezera.  I. K.

Bled

V spomin Primožu Lorenzu

Jutri, v soboto, 9. januarja, ob 19.30 bo v koncertni dvo-
rani v Vili Bled koncert v spomin Primožu Lorenzu. V
programu bomo v prvem delu slišali skladbe A. Dvoraka,
N. Paganinija in B. Bartoka, izvajala pa jih bosta violinist
Tomaž Lorenz in pianistka Alenka Šček Lorenz. V nada-
ljevanju se bo predstavil pianist Zoran Škrinjar z Mozar-
tom in lastno skladbo Hommage a Primož Lorenz, im-
provizacija za solo klavir. V drugem delu bo Ljubljanski
trio violončel (Matija Lorenz, Stane Demšar in Edvard
Adamič) predstavil tri skladbe J. Haydna, J. S. Bacha in
W. A. Mozarta. I. K.

Razstave v Kranjski hiši so se udeležili tudi štirje avtorji, ki so se pred objektiv postavili ob
predsedniku FD Janez Puhar Vasji Doberletu: (z leve) Branislav Brkić (Srbija), Jure Kravanja
(Slovenija), Vasja Doberlet, Elek Papp (Madžarska) in Niko Sladič (Slovenija). / Foto: Gorazd Kavčič

Karin Grein
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SANJE, VROČA ŽEMLJICA

PETEK, 8. 1.

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 reševanja 15.35 Živeti za vsako ceno
16.25 Reševanje otrok: Leto zatem 17.15 Odd-
elek za pogrešane 18.10 Spremenilo mi je živl-
jenje 19.00 Družinsko drevo 19.50 Nevarna reše-
vanja 20.15 Mestni zdravniki 21.05 Zdravnice
21.55 Same v New Yorku 22.45 Resnični zločini 

07.50 Judeževa žena, 20. del 08.45 V iskanju
očeta, 9. del 09.40 Usoda, 48. del 10.30 Miza
za tri, 35. del 11.25 Kriva te ljubezni, 32. del
12.20 Družinske vezi, 70. del 13.10 Judeževa
žena, 20. del 14.05 V iskanju očeta, 9. del
15.00 Nikoli ni prepozno, 85. del 15.55 Miza za
tri, 35.-36. del 17.40 Maščevanje, 11. del 18.35
Nikoli ni prepozno, 86. del 19.30 Usoda, 48. del
20.20 Miza za tri, 36. del 21.10 Nikoli ni pre-
pozno, 86. del 22.05 Družinske vezi, 70. del
23.00 Sanjski moški 

SOBOTA, 9. 1.

09.45 Policija na delu 10.30 Katastrofe stoletja
11.20 Anatomija katastrofe 12.10 Reševanje
otrok 13.00 Živeti za vsako ceno 13.50 Oddelek
za pogrešane 14.40 Policija na delu 15.30 Katas-
trofe stoletja 16.20 Anatomija katastrofe 17.10
Zdravnice 18.00 Družina v stiski 19.00 Na sledi
morskemu psu 19.50 Zločin in kazen 20.10 Lov-
ci na legende 21.05 Zločini v Avstraliji 22.20 Na
sledi morskemu psu 23.10 Sprememba spola 

06.00 Igralci v telenovelah, 46. del 06.55
Judeževa žena, 16.-20. del 11.20 Kuhamo s
slavnimi, 10. del 12.20 Nikoli ni prepozno, 82.-
86. del 16.50 Sanjski moški, 7. del 17.40 Maria
Rosa išče ženo, 72. del 18.35 Igralci v telenovel-
ah, 46. del 19.30 Moške zgodbe, 12. del 20.30
Tako je življenje, 22. del 21.25 Ljubezen pod
nadzorom 23.00 Donja Flor, 1. del 

NEDELJA, 10. 1.

08.05 Najbolj nevarni poklici 08.55 Oddelek za
pogrešane 09.45 Smrtonosni plazilci 10.30
Katastrofe stoletja 11.20 Anatomija katastrofe
12.10 Reševanje otrok 13.00 Najbolj nevarni
poklici 13.50 Oddelek za pogrešane 14.40 Sm-
rtonosni plazilci 15.30 Katastrofe stoletja 16.20
Anatomija katastrofe 17.10 Zdravnice 18.00
Nesnagi za petami 18.50 Duhovi v hotelih
19.45 Hiša strahov 22.15 Nepojasnjene
skrivnosti 23.00 Srhljivo 23.50 Duhovi v hotelih 

06.55 Miza za tri, 32.-36. del 11.20 V kuhinji z
Angelom in Mario, 3. del 12.20 Maščevanje
ljubezni, 7.-11. del 16.50 Sanjski moški, 8. del
17.40 Maria Rosa išče ženo, 73. del 18.35 Igral-
ci v telenovelah, 47. del 19.30 Moške zgodbe
20.30 Tako je življenje, 22. del 21.25 Ljubezen
pod nadzorom 23.00 Donja Flor, 2. del  

PONEDELJEK, 11. 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
Reševanje 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
Dokazi 00.00 Mestni zdravniki 

06.00 Maščevanje ljubezni, 12. del 06.55 Loren-
zeva žena, 77. del 07.50 Judeževa žena, 21. del
08.45 V iskanju očeta, 10. del 09.40 Usoda, 49.

del 10.30 Miza za tri, 36. del 11.25 Kriva te
ljubezni, 33. del 12.20 Družinske vezi, 71. del
13.10 Judeževa žena, 21. del 14.05 V iskanju oče-
ta, 10. del 15.00 Nikoli ni prepozno, 86. del 15.55
Miza za tri, 36.-37. del 17.40 Maščevanje ljubezni,
12. del 18.35 Nikoli ni prepozno, 87. del 19.30
Usoda, 49. del 20.20 Miza za tri, 37. del 21.10
Nikoli ni prepozno, 87. del 22.05 Družinske vezi,
71. del 23.00 Sanjski moški, 8. del 

TOREK, 12. 1. 

11.00 Spremenilo mi je življenje 11.45 Nesnagi
za petami 12.15 Urgenca 13.05 Na sledi
morskemu psu 13.55 Napaka? 14.20 Družinsko
drevo 15.10 Nevarna reševanja 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 Resnični zločini 

06.00 Maščevanje ljubezni, 13. del 06.55 Loren-
zeva žena, 78. del 07.50 Judeževa žena, 22. del
08.45 V iskanju očeta, 11. del 09.40 Usoda, 50.
del 10.30 Miza za tri, 37. del 11.25 Kriva te
ljubezni, 34. del 12.20 Družinske vezi 13.10
Judeževa žena, 22. del 14.05 V iskanju očeta, 11.
del 15.00 Nikoli ni prepozno, 87. del 15.55 Miza
za tri, 37.-38. del 17.40 Maščevanje ljubezni, 13.
del 18.35 Nikoli ni prepozno, 88. del 19.30 Uso-
da, 50. del 20.20 Miza za tri, 38. del 21.10 Nikoli
ni prepozno, 88. del 22.05 Družinske vezi, 72. del 

SREDA, 13. 1.

11.00 Spremenilo mi je življenje 11.45 Nesnagi
za petami 12.15 Urgenca 13.05 Na sledi
morskemu psu 13.55 Napaka? 14.20 Družinsko
drevo 15.10 V ognjenih zubljih 15.35 Zdravnice
16.25 Reševanje otrok 17.15 Oddelek za
pogrešane 18.10 Spremenilo mi je življenje
19.00 Družinsko drevo 19.50 V ognjenih zubljih
20.15 Mestni zdravniki 21.05 Zdravnice 21.55
Same v New Yorku 22.45 Resnični zločini 

06.00 Maščevanje ljubezni, 14. del 06.55
Lorenzeva žena, 79. del 07.50 Judeževa žena,
23. del 08.45 V iskanju očeta, 12. del 09.40
Usoda, 51. del 10.30 Miza za tri, 38. del 11.25
Kriva te ljubezni, 35. del 12.20 Družinske vezi,
73. del 13.10 Judeževa žena, 23. del 14.05 V
iskanju očeta, 12. del 15.00 Nikoli ni prepozno,
88. del 15.55 Miza za tri, 38.-39. del 17.40
Maščevanje ljubezni, 14. del 18.35 Nikoli ni
prepozno, 88. del 19.30 Usoda, 51. del 20.20
Miza za tri, 39. del 21.10 Nikoli ni prepozno, 89.
del 22.05 Družinske vezi, 73. del 

ČETRTEK, 14. 1. 

11.00 Spremenilo mi je življenje 11.45 Nesnagi
za petami 12.15 Urgenca 13.05 Na sledi
morskemu psu 13.55 Napaka? 14.20 Družinsko
drevo 15.10 V ognjenih zubljih 15.35 Zdravnice
16.25 Reševanje otrok 16.50 Reševanje otrok
17.15 Oddelek za pogrešane 18.10 Spremenilo
mi je življenje 19.00 Družinsko drevo 19.50 V
ognjenih zubljih 20.15 Mestni zdravniki 21.05
Izdelovalci profilov 21.55 Same v New Yorku
22.45 Resnični zločini 23.35 Dokazi 

06.00 Maščevanje ljubezni, 15. del 06.55
Lorenzeva žena, 80. del 07.50 Judeževa žena,
24. del 08.45 V iskanju očeta, 13. del 09.40
Usoda, 52. del 10.30 Miza za tri, 39. del 11.25
Kriva te ljubezni, 36. del 12.20 Družinske vezi,
74. del 13.10 Judeževa žena, 24. del 14.05 V
iskanju očeta, 13. del 15.00 Nikoli ni prepozno,
89. del 15.55 Miza za tri, 39.-40. del 17.40
Maščevanje ljubezni, 15. del 18.35 Nikoli ni
prepozno, 90. del 19.30 Usoda, 52. del 20.20
Miza za tri, 40. del 21.10 Nikoli ni prepozno, 90.
del 22.05 Družinske vezi, 74. del 23.00 Sanjski
moški, 11. del 
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"Sanjala sem, da sva bila z
mojim dragim v neki trgovini
in sem zagledala čudovit 
kopalni plašč modre barve -
barva je električno modra in
sem si ga nadela. Zelo mi je
bil všeč, potem pa sem ga
prosila, naj mi ga kupi, a mi
ga ni hotel in sem bila zelo
žalostna." Julija

Draga Julija,
prositi za nekaj, kaže na
(nezavedne) strahove, skrbi
in težave, ki te obremenjuje-
jo. Bistvo težav povezujemo
v sanjski razlagi z osebo, ka-
teri je prošnja namenjena. V
sanjah si prosila svojega
dragega, da ti kupi plašč.
Tvoj sanjski plašček razkri-
va, da si močno želiš varno-

sti in čustvene topline - prav
od svojega dragega. Kljub
tvojim prošnjam pa je ostal
neomajen. Modra barva
plašča močno izstopa in ce-
lotnemu scenariju dodeli še
globlji pomen. Na mentalni
in čustveni ravni simbolizira
namreč osamljenost, praz-
nino, depresijo, žalost in
tudi trmo. Zdi se, da se v
resničnem življenju vztrajno
pretvarjaš in se izdajaš za
nekoga, ki je popolnoma
drugačen od tvoje resnične
osebnosti. Na videz si zado-
voljna z drobtinicami, ki pa-
dajo iz bogato obložene
mize, tvoja resnična bit pa
hrepeni po bogastvu čustev,
romantiki in ljubezni. 
V tem smislu kažejo tvoje
sanje na potrebo po ravno-

težju med tvojimi zavestni-
mi in podzavestnimi stališči
in potrebami. Prepričana
sem, da so sanje orodje člo-
veškega duha, katerega na-
ravna danost je, da stremi k
sreči in zadovoljstvu. Iz tega
vidika dobi modra barva
tvojega plašča tudi zdravil-
no moč. 
Nekateri so prepričani, da je
modra barva ena izmed naj-
bolj fundamentalnih energij
na našem planetu, in tradi-
cija trdi, da ta barva pred-
stavlja vez med človekom in
bogom. Modra je barva hin-
dujskih bogov Krišne in Viš-
nu. Verniki ju upodabljajo v
docela modrih telesih. Tudi
krščanska kultura je modro
barvo dodelila devici Mariji
in nadangelu Mihaelu. Tako

je postala tudi simbol zve-
stobe, zaščite, vere, božan-
skosti in duhovnega očišče-
nja.
Modra barva te torej spod-
buja k vstopu v lastno globi-
no, kjer se skrivata močna
volja in sposobnost videti ti-
sto, kar je resnično po-
membno.
Ne prelagaj odgovornosti za
lastno srečo na partnerja,
kajti ta način je osnovan na
napačni predstavi, da nisi ti
tista, ki mora izvršiti notra-
njo preobrazbo. Spodbujaj
ljubezen do same sebe in se
ne postavljaj na zadnje me-
sto. Bolj ko boš voljna razre-
šiti strahove, težave in se
odpreti, več energije in sre-
če te bo napolnjevalo. Želim
ti veliko ljubezni!

tem, da na ra-
diu Hit priprav-
ljajo nov res-
ničnostni šov,
smo že pisali.

Pravijo, da zato, ker so lani
pripadnice nežnejšega spo-
la tako želele. Po prvem lju-
bezenskem radijskem šovu
Osvoji srce Špele Grošelj,
bodo tokrat vloge zamenja-
ne, nagrada pa je podobna
lanski: pet tisoč evrčkov go-
tovine in sanjsko potovanje. 

Na Hitu so kar malce pre-
senečeni nad odzivom, saj
se za nove kandidatke pri-
javljajo tako dekleta, gospe,
gospodične, mamice -
skratka ženske vseh staro-
sti. Morda jim bo veliko šte-
vilo prijav olajšalo izbor,
morda bo ravno zato izbira
težja: iščejo le šest kandi-
datk in več ko je različnih
profilov prijavljenih kandi-
datk, več je možnosti, da bo
prihajajoči šov pestrejši. Še
enkrat pa poudarjajo, da le-
tošnji 'objekt poželenja' ra-
dijskega šova Erazem Pin-
tar (na fotografiji) še vedno
prisega na samsko življenje
in da namen šova ni poiska-
ti najbolj primerno partner-
ko zanj, pač pa, kot sam
pravi, zabava, zabava in še
enkrat zabava. Naloga kan-

didatk pa bo čim bolje
opravljene naloge v sedmih
tekmovalnih tednih: od 1.
februarja do 19. marca,
vsak ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 10. ure v Hi-
tovi Budilki. 

Kaj pa meni o Erazmu
zvezda prvega radijskega
ljubezenskega šova Špela
Grošelj, ki bo v šovu Ujemi
Erazma! tudi večkrat poseb-
na gostja v studiu. 

"Vsekakor bo to eden bolj
zanimivih šovov, ker je pač

Erazem tak, kot je, zelo,
zelo neposreden in prav-
zaprav 'netipičen' in pose-
ben moški. Prav zanima
me, kako se bodo dekleta
znašla v vlogah. Redno bom
spremljala šov, čeprav ni-
sem zagovornica resnič-
nostnih šovov, pa naj se to
še tako čudno sliši. Nikoli,
res nikoli se ne bi prijavila
in tekmovala (konec koncev
je že tako življenje eno
samo tekmovanje). Jaz sem
bila v svojem šovu pač v

drugi vlogi, in to je čisto 
nekaj drugega. V šovih se
tudi večkrat zgodi, da ljudje
pokažejo vse svoje obraze
in nekateri niso najlepši. 
Sicer pa so na splošno vsi
šovi zame umazana igra,
razen seveda moj ... ta res
ni bil, jaz sem se odločala,
kot je velelo srce. In spet -
me prav zanima, kako se bo
odločal Erazem in kako se
bodo dekleta znašla v zadre-
gah. Komaj čakam, če sem
iskrena!"

ERAZEM PRISEGA 
NA SAMSKOST

Alenka Brun

O
TV SPORED

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ

Erazem Pintar / Foto: arhiv radia Hit
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HUMOR, POTOPIS
RADIJSKI SPOREDI

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

Prvi delovni teden je končan, pred nami pa petkov program, ki
prinaša v jutranjem terminu 7.30 Zlato jutro in nagradno
vprašanje. Če ste bolj zaspane vrste, potem prisluhnite rubriki
Kranj ni več zaspan, ko vas bomo ob 8.45 informirali o pomem-
bnih petkovih dogodkih, ki jih ne smete preslišati. Ljubitelji
glasbe, nove, sveže in tiste z lestvic, pozor, ob 17.15 bomo
pometali doma, gost bo zelo zanimiv in vi ne smete manjkati.
Kdor v soboto zgodaj vstane, potrebuje dober pregled dogod-
kov minulega tedna, prisluhnite mu ob 6.30. V sobotni Temi
dneva boste zvedeli vse o kulturnem utripu Kranja v teh dneh.
Glasovalci in lovci na nagrade bodite z nami tudi ob 13.30, ko
bomo izbirali in glasovali za naj smučišče. Rokometne nagrade
so podeljene, nagrajence boste spoznali v sobotnem
popoldanskem intervjuju ob 17.15. Nedeljski glasbeni gost ob
9.10 bo Jože Gajšek, ki se bo predstavil v oddaji Slovenska glas-
ba. Bi radi kupili, morda prodali, potem boste ob 12.15
nastopali v rubriki Mali oglasi. Radijska razglednica vas tokrat
popelje po Kranju in tudi na Primskovo, spoznali boste 
zanimive sogovornike in kaj jih druži v Kranju. Ponedeljek je
dan za oddajo Se res poznamo, razkrili bomo Katarino Višnar,
zanimivo področje obvladuje - crossfit. Tudi nadaljevali bomo
športno, ponedeljkova oddaja Točke, metri, sekunde vas bo ob
radijske sprejemnike prikovala točno ob 16.15.

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

V tednu pred nami bomo obiskali slovenska smučišča in pred-
stavili njihovo ponudbo, ne bodo pa manjkali niti namigi, kam
na katero od prireditev in kam na izlet, če bo doma preveč dol-
gočasno. Naj opozorimo na oddajo Moja dežela, ki ji lahko
prisluhnete vsak dan ob 9. uri in ob 19.30. V petek prisluhnite
oddaji za mlade in mlade po srcu NoControl ob 21. uri. V
ponedeljek naj izpostavimo Zdravstveni kotiček ob 12. uri, ob
14. uri pa ne zamudite oddaje Turistični podmladek. Sredina
oddaja Rože&Vrt bo na sporedu ob 14. uri, Skritemu mikro-
fonu pa prisluhnete vsak torek in četrtek ob 12.50.

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

Petek ob 22. uri prinaša Operni nokturno. Leta 1957 se je Ma-
rija po 12 letih vrnila v Grčijo, kamor je pripotovala z mešani-
mi občutki. Grčija je bila nanjo ponosna, toda njen prihod v
Atene tisk ni pospremil s posebnim navdušenjem. Sobota ob
9. uri vabi mlade po srcu v glasbeni kotiček DO-RE-MI pa bo!
Tokrat se bomo skušali naučiti pesmi Edelweiss. Bodite z
nami in naučili se je boste v prevodu Andreja Rozmana Roze.
Nedelja bo ob 19. uri prinesla Graditeljico slovenskega doma:
Baro Remec. Slikarke se bomo spomnili ob stoletnici rojstva.
Ponedeljek ob 16.10 po novem na sporedu rubrika Zakladi
naše dediščine. Oddaja PRO se bo tokrat začela uro prej, saj
bomo v nadaljevanju prenašali dobrodelni koncert Mariborske
karitas: Več luči, več upanja. Četrtek bo literarno obarvan.
Predstavili bomo knjigo Salomonove ode in Salomonovi psal-
mi. Oddaja Beremo, beremo se bo začela ob 22. uri. 

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

Danes bomo po 7. uri pogledali, kaj se dogaja v lokalni skup-
nosti Obla Gorica, malo po 9. uri pa bo na vrsti Davčni nasvet.
Ob 16. uri bo na vrsti Razgled s Triglava na občino Bled. Teden-
ski pregled boste slišali ob 18.10. Po 19. uri bomo spremljali
hokejsko tekmo v ligi EBEL. Acroni bo v Zagrebu gostoval pri
Medveščaku. Sobotno jutro bo od 8. do 9. ure namenjeno
otroškemu programu. Malo po 10. uri bo na vrsti oddaja Poli-
cija svetuje. Gosta bosta oba inšpektorja za promet na PU
Kranj, Aljoša Jazbec in Simon Sušanj. V nedeljo boste nekaj
namigov za kuharske mojstrovine slišali malo po 9. uri. Vaše
male oglase bomo sprejemali po 11. uri, ob 13.10 bo naša gost-
ja smučarska tekačica Vesna Fabjan, po 18. uri pa bomo
spremljali hokejsko tekmo v ligi EBEL. Acroni bo gostoval v
Gradcu. Ponedeljek bo po 13. uri športen, pa tudi v torek po 19.
uri: spremljali bomo tekmo v hokejski ligi EBEL. Acroni bo gos-
til ekipo iz Salzburga. V sredo bomo ob 9.10 govorili o naših
malih prijateljih. Ob 13.10 bo na vrsti oddaja Glas ljudstva, ob
16. uri bomo pregledali dogajanje v občini Jesenice. V četrtek
bomo ob 7. uri odkrivali Zaklade ljudske modrosti, zvečer pa
vam bo družbo delal Drago Arijani z zimzelenimi melodijami. 

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

em mar res zadnjič
obljubil, da bom z
Draculo zaključil?
OK, držal se bom
obljube. Do prihod-

njič, ko bomo prišli v mesto
Sighisoara. Nemogoče je na-
mreč zamolčati, da se je tam
rodil Vlad Tepeš-Dracula. Ti-
sto julijsko sredo je bilo pre-
cej vroče in "sprehajanje" po
grajskih stopniščih je naše
počutje vztrajno nagibalo k
rahli lenobnosti. Ampak naš
popotniško raziskovalni duh
nas je vodil naprej. Tako
smo si popoldan ogledali
tudi mesto Brasov, če smo
že šotorili v avtokampu ne-
kje na njegovem obrobju.
Brasov, kar naj bi pomenilo
trdnjava, ima nekaj manj kot
300 tisoč prebivalcev, kar ga
med romunskimi mesti uvr-
šča na osmo mesto. Med leti
1950-60 se je mesto imeno-
valo celo Orasul Stalin (Me-

sto Stalin). Sicer ima mesto
dolgo zgodovino, v katero se
mi nismo preveč poglabljali,
smo si pa ogledali starejši in
turistično zanimivejši del
mesta, ki se razprostira v ne-
kakšni kotlinici, obkroženi s
hribi. V nekem delu je še
lepo ohranjeno mestno ob-
zidje, nad njim pa tudi nekaj
stolpov, do katerih potekajo
sprehajalne poti. Središče
starega mesta je velik trg
okrog stavbe mestnega žu-
panstva (ki je se tu že več kot
petsto let) in iz katerega iz-
haja široka ulica s prodajal-
nami in lokali. 

Lenobno smo postopali na-
okrog in v eni od štacun, v ka-
tero sva z Aljažem stopila po-
gledat, po kolk so "allstarke",
sva zasledila slovenske glaso-
ve. Naleteli smo na nekaj pre-
cej razigranih Slovenk sred-
njih let. Menda so v Romuni-
jo prišle na nekajdnevni od-
dih, seveda brez svoj mož. 

Kar odleglo nam je, ko
smo se na večer priklatili v

kamp v pričakovanju finih
popečenih hrenovk in peče-
nega krompirja. Po prehran-
skem obilju sedimo v krogu
ob kozarčku, dveh in opazu-
jemo gručo mladine, ki se
trudi nekaj skuhati, pa jim
nikakor ne gre. Nekaj šušlja-
jo med seboj in pogledujejo
k nam, nakar se le opogumi-

ta dve punci, ki prideta do
nas, če jima lahko posodimo
plinski gorilnik, da so njiho-
vi fuč. Čez pet minut pride
tretje dekle, če bi lahko dobi-
la še manjši gorilnik ... Ku-
hali pa so fantje. Tako je
dandanes, punce na fronto,
fantje pa v zaledju. (prihod-
njič: v Sighisoaro)

Igor Kavčič

S

Mali brat 

Redko posegamo po naši
posebni brezžični virtualno
realni liniji, ki jo imamo z
vladarjem vsega, kar vidite,
slišite, okusite in tudi tiste-
ga, kar si mislite, velikim
gospodarjem in med dru-
gim tudi lastnikom več pro-

dajaln s sadjem ter meha-
ničnih delavnic za popravila
kmetijske mehanizacije.
Tokrat smo ga morali pokli-
cati. Dober dan, Mali brat
tukaj, ali bi lahko dobil Nje-
ga? Tajnik odgovori: "Vem,
da ga iščete zaradi Karla,
mar ne. Moment, vežem."
Drage moje, dragi moji, tu
je torej njegova eminenca
On. 

Ali je minister Erjavec res
kriv?

"Erjavec? Kateri tič je že to
... Aha, tisti simpatični vodja
upokojencev? Kaj naj rečem,
za svoja leta naj še ne bi bil
prav preveč kriv. Tudi nje-
gova drža je običajno dokaj
ravna, pokončna, kar
možu, ki navzven deluje
mehko in prijazno, sicer ne

pritiče najbolj, ampak glo-
boko notri v njem pa, verje-
mite mi, je zagotovo dovolj
moči, da štanga stoji. Sicer
pa, jaz že vem, saj je bil
ustvarjen po moji podobi." 

Mislim, ali bo zares moral
odstopiti le zaradi tistih ne-
kaj kant?

"Kant? Imanuel Kant, veli-
ki nemški filozof, rojen 22.
aprila 1724, človek, ki sem
mu naročil, naj napiše tri
knjige Kritiko čistega uma,
Kritiko praktičnega uma in
Kritiko razsodne moči in naj
jih potem širi med ljudmi.
Pa jih je ta falot napisal pre-
več zapleteno in jih ljudje ne
berejo prav radi."

Oprostite, mislim na kante
za ločevanje odpadkov, ki
naj bi ga po njegovih bese-
dah odpihnile z ministrske-
ga stolčka?

"Aha, kante za ločevanje
odpadkov? No, storil je nekaj
večjih napak. Sredi poletja,
6. avgusta, je vidno okajen
vrgel prazno pločevinko piva

v zaboj za steklenice. V svoji
pisarni je 23. novembra poje-
del pločevinko rib z zelenja-
vo in je prazno embalažo pu-
stil kar na mizi. Da, s ploče-
vinkami ima mož velike te-
žave. Da ne rečem, da Acti-
mele, ki so dobri za prebavo
in črevesno favno in floro,
po izpitju meče v navadne
smeti in jih ne ločuje, tako
kot ostali ministri na tiste z
0% maščob, tiste z okusom
jagode ... itd. Slabo, slabo."

Imam še eno vprašanje, kaj
bodo rekli ljudje, Karla ima-
jo vendar radi, on je vendar-
le kralj ljudskih src?

"Ljudje v teh dneh ne
bodo rekli nič. Zato sem jim
namenil razprodaje, natresel
sem jim snega, da bodo ben-
tili čez cestne službe. Saj
vem, zanima vas, kaj sem
namenil Erjavcu, potem ko
bo odšel z mesta ministra.
Glejte, na lokalnih volitvah
bo kandidiral za župana ob-
čine Naklo. Zdaj pa me pu-
stite pri miru. Utrujen sem
od vas, Slovencev."

JA, KANTE SO HUDIČ 
Kot kaže, Karl Erjavec z brco v rit odhaja z mesta ministra za okolje in prostor. Je njegova odstavitev
bila skrbno načrtovana s strani drugih treh koalicijskih strank in ali je Karlo res tako zelo kriv, da se
ga ne da več zravnati? Prvič v zgodovini Malega brata smo povprašali njegovo visokost, 
skrivnostnega vodjo zemlje, neba in podzemlja. Odgovarjal je osebno, njegova eminenca On. 

S spačkom do Kijeva in nazaj (18)

RAHLO LENOBNI SREČAMO SLOVENKE
Ja, tudi Romuni so v komunističnih časi imeli modo preimenovanja mestnih imen. Brasov je 
bil Mesto Stalin.

Tipična kamping scena našega potovanja. Aljaž za 
"štedilnikom", Igor pri pisanju zapiskov, Ingrid pri pripravi
zelenjave, zraven, a zunaj fotografije ob podobnem 
opravilu Darja, kje pa se potika Zala Julija? Aha, tokrat je 
v vlogi fotografa. / Foto: Zala Julija Kavčič

On med lovom

Da, s kantami ima mož
velike težave. 
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Devica"
Spet vam pišem, saj sem bila
doslej zelo zadovoljna z vašimi
odgovori. Zanima me moževo
zdravje, ali je pametno, da pro-
dava hišo. Kaj pa hči in njena
družina? Kako bo z denarjem in
ali mi kaže kakšen zadetek na
lotu.

Vaše težave s kolkom in hrbte-
nico so povezane med seboj
in svetujem vam vnovični pre-
gled pri specialistu, saj vaše
zdravljenje okoli tega še ni za-
ključeno. Tudi moževo zdravje
ni najboljše in čim prej naj se
odpravi do zdravnika, ni nič
hujšega, a potrebuje prava
zdravila. Kot vidim, se bosta v
tem letu le odločila za prodajo
hiše, s tem se vama izboljšajo
tudi finance. Za zadetek na
lotu vam ne morem vedeževa-
ti, lahko pa vam dam številke,
ki vam morda prinesejo srečo,
te so 3, 4, 5, 9, 17, 19, 20 in 22.
Zaradi hčere si delate velike
skrbi, ki pa niso potrebne.
Res, da je po značaju neodloč-

na, a če je treba, se zna posta-
viti zase. Pred seboj ima zelo
dobro leto in spremembe, ki
jo čakajo, so dobre. Lep po-
zdrav.

"Upanje" 

Hvala za vse spodbudne bese-
de, ki jih namenjaš vsem bral-
cem. Redno prebiram to ru-
briko in si želim, da bi še dol-
go obstajala. Življenje doma
je eno veliko pretvarjanje, kaj
lahko pričakujem? Zanima
me za starejšega sina, ljube-
zen in zdravje.

Nič ni zamujeno in vsekakor
vas usoda pripelje tja, kamor
si želite, upanje pa je tisto, ki
pomaga v trenutkih, ko sami
ne zmoremo. A samo upanje
ni dovolj, potrebno je naredi-
ti korak, čeprav težko. Tudi
samo predlog ni dovolj, po-
dali boste dejstva, vstali in
odšli. Kdaj? Kmalu, prej kot

si sploh lahko predstavljate.
Imate veliko količino energi-
je, ki je do sedaj niste znali
izkoristiti. In nikar se več ne
sprašujte, ali bi zmogli še en-
krat ali pa je bolje tako, kot
pač je. Slabše kot je, ne more
biti in pred vami je lahko
samo še dobro. Sinova ope-
racija bo brez zapletov, bodi-
te brez skrbi, v ljubezni pa se
mu izpolni dolgo pričakova-
na želja. Vidim mu tudi do-
jenčka. Želim vam vse lepo
in srečno.

"Sreča"

Naveličana sem shiranega in
dolgočasnega zakonskega živ-
ljenja. Spoznala sem nekoga
... Je on ta sreča? Kdaj pride
ta trenutek? Kdaj se spet za-
poslim? Bodite lepo in hvala.

Že kar nekaj časa nazaj ste
prišli do točke, ko ne zmore-
te več, a kljub vsemu ste še

vedno naprej počeli vse ti-
sto, česar ste vajeni. Od se-
daj naprej pa se niti tega ne
da več. Bodite veseli, da ni-
ste resno zboleli in kdo bi
vam takrat pomagal ..., ni-
hče. Sicer vse to že veste
sami. Ljubezen je tista edi-
na v življenju, ki lahko zace-
li rane in dovoli srcu, da za-
živi. Trenutek, po katerem
me sprašujete, je že prišel
in samo od vas je odvisno,
kdaj se odločite, odidete in
sprejmete priložnost, ki
vam jo prihodnost ponuja.
Da, on je vaša sreča in vi
njegova. V tem letu ste pod
simbolom ljubezni in doga-
jali se vam bodo sami mali
čudeži. Glede zaposlitve se
vam odpirajo dobre možno-
sti že pred poletjem. Imejte
se radi in pogumno naprej!

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Vse bomo dali od sebe in se trudili na vso moč, da bi bilo
drugače, a delovna aktivnost bo na ničli. Vse bomo prelo-
žili in se predajali lenobi.

9. januarja 2010
Sobota 
Jule, Jadranka, Ksenija

Dan bomo preživeli mimo zastavljenega načrta, a to nas
prav nič ne bo zmotilo. Čakajo nas novice, ki nam bodo
zelo popestrile to nedeljo.

11. januarja 2010
Ponedeljek
Božo, Pavlin, Hinko

Ker bomo hiteli, se nam zna zgoditi, da spregledamo drob-
ne stvari, ki so lahko pomembne. Še pravi čas bomo opo-
zorjeni, a slaba volja nam ne uide.

12. januarja 2010
Torek
Tanja, Tatjana, Ernest

Sprejeli bomo povabilo na kavo in čeprav se bomo čustve-
no zelo imeli pod kontrolo, glasu srca ne bomo mogli za-
tajiti in le zakaj bi ga morali.

13. januarja 2010
Sreda
Veronika, Radovan, Ditka

Dober dan se nam obeta za različne denarne podvige, eni
bodo pridno zapravljali, drugi pa vložili in povečali svoje
naložbe. V obeh primerih bomo dobre volje.

14. januarja 2010
Četrtek
Srečko, Nada, Savel

Vsaka odločitev v določenem trenutku je prava, a vseeno
bomo danes pred težko nalogo, kako naprej, ne da bi ve-
deli, kaj nas v resnici čaka.

15. januarja 2010
Petek
Pavle, Maver, Lovro

10. januarja 2010
Nedelja
Vili, Agata, Vilma

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

Čakajo nas vse zamujene in preložene obveznosti in na
koncu dneva bomo ponosni na sebe in svoje dosežke. Ne-
kdo nas bo spomnil na obljubo.

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Na račun dolgega jezika in vmešavanja, čeprav z dobrim
namenom, boste nosili negativne posledice. To naj vas
preveč ne prizadene, povedati boste morali svoje. Naj-
večji izziv za vas je, da spoznate, kaj vas osrečuje.

Bik (22. aprila - 20. maja)
V tednu, ki prihaja, vas bo mučila neustavljiva radoved-
nost. Nenehno boste poskušali kaj novega. Presenečenja,
ki sledijo, so velika in prijetna. Na čustvenem področju se
vam odpirajo nove poti, kar pa je tudi že skrajni čas.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
V prihodnjih dneh se boste morali večkrat ugrizniti v je-
zik, in se na ta način izogniti prepirom. Brez strahu, kljub
vsemu bo prišlo vaših pet minut. Takrat boste uživali v
teh trenutkih. Počasi se boste nehali ozirati na mnenje
drugih.

Rak (22. junija - 22. julija)
Radi bi prehiteli čas in včasih še samega sebe. V tem ted-
nu raje še malo počivajte in se predajte razvajanju z ljub-
ljeno osebo. Z družino se boste odpravili na daljšo pot in
prijetno vzdušje vam ne uide. Petek bo vaš dober dan.

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Ravno takrat, ko si boste hoteli vzeti malo časa samo za
sebe, se bo vse zgrnilo nad vas. Od službe, kjer ste seve-
da nepogrešljivi, in od vaših domačih, ki vas bodo hoteli
imeti ob sebi. A kljub vsemu se bo čas za vse našel.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Ujeli se boste v svojo zanko in se prepustili lenarjenju.
Prav kmalu pa pride do izziva, ki bo od vas zahteval vso
drznost in veliko časa. Splet okoliščin vas pripelje do iz-
polnitve starih ciljev, na katere ste že skoraj pozabili.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Pred vami je malce naporen teden. Nabralo se vam bo
več različnih opravkov, ki ste jih v preteklosti nepremišlje-
no predlagali. V okolju, v katerem delate, boste prišli do
zaključka, da niste vi tisti, ki se morate vedno prilagajati.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Polni boste energije in pripravljeni boste storiti vse, da
dosežete svoj cilj. Svoja čustva vse preveč skrivate, saj ste
prepričani, da vam je usojeno, da ste vedno znova razo-
čarani. Nekdo vas bo končno le prepričal, da se motite.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
V novi teden boste stopili z obilico dobre volje. Ta dobra
volja se vas bo kar nekaj časa držala, pa tudi na čustve-
nem področju boste več kot zadovoljni. Spoznali boste,
da ste bili na račun nekega prijateljstva preveč odvisni.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Ker še preveč dobro veste, kaj pomeni biti iskren s seboj,
boste v prihodnjih dneh težko prenašali ljudi, ki tega še ne
razumejo. Bodite mirni in potrpežljivi, saj vam prinese
dobre rezultate. Ne bodite preveč razsipni z denarjem.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Vaše počutje bo zelo pozitivno. Imeli boste občutek, da
vam gredo stvari po načrtu. Pri financah boste obrnili nov
list. Tudi poslovno vam bo uspelo, da boste stvari lahko
pripeljali tako daleč, kot si želite. Četrtek bo vaš dober dan.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Obeta se vam velika sreča v obliki financ, a, ker boste
preveč hiteli z zapravljanjem, se vam lahko zgodi, da za-
pravite več, kot bo potrebno. V spor prijateljev se raje ne
zapletajte, da ne potegnete krajšega konca. Novice vas
bodo presenetile. 

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".

Nad zemljo se ziblje
kot zibelka lepa,

v njej kmalu razvije
potomcev se četa.

Izžrebali in nagradili
bomo dva pravilna odgo-
vora (enega, ki ga bomo
prejeli preko SMS, in
drugega, ki ga bomo pre-
jeli po pošti). Nagrado
boste prejeli po pošti.
Pravilna rešitev zadnje
objavljene uganke se gla-
si bolnik. Med prispelimi
odgovori smo zasledili le
Marijo Višak. 
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NAGRADNA KRIŽANKA
Nagrade:
Za tri srečne izžrebance, ki bodo pravilno rešili
križanko in poslali dopisnico z geslom, smo pripravili
majice Gorenjskega glasa.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z
oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke)
pošljite na dopisnicah do srede, 20. januarja 2010, 
na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj.
Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega
glasa pred poslovno stavbo.

V prvih novoletnih dneh je na Gorenjskem glasu pestro in živahno, saj številni naročniki pridejo k nam plačat
letno naročnino. Tako so poleg 25-odstotnega popusta deležni še dodatnega darila, ki ga lahko sami izberejo.
Letos so najprej pošli zložljivi dežniki, druge artikle imamo še v zalogi. Omenili smo, da je naša avla kar zaživela
in ker se včasih naredi prav vrsta, smo se odločili, da vam čas, ki ga preživite pri nas, še polepšamo: tako vsakemu
prijazno ponudimo kavico. Zato vas vabimo, da se oglasite pri nas in omamen vonj kave vas bo zagotovo 
očaral. Pričakujemo vas vsak dan od 8. do 17. ure, v sredo do 18. ure, v petek pa do 14. ure. Se vidimo!
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ecembra je v
Ljubljani potekal
zanimiv finale Si-
olovega turnirja
Prišel, wiidel,

zmagal!, v katerem so se po-
merili najboljši regionalni te-
nisači na Nintendo Wii kon-
zoli. Dvoboje med finalisti je
s komentarjem pospremila
najboljša slovenska tenisači-
ca Mima Jaušovec, ki še ni
okusila zmage v wiirtualnem
tenisu, je bila pa navdušena
nad spretnostmi, ki so jih po-
kazali tekmovalci. Žal med
zmagovalci nismo zasledili
gorenjskega predstavnika,
absolutno najboljši pa je bil
ljubljanski finalist Jan Suha-
dolnik. Je pa zato Kranj po-

stal bogatejši za nov umetni-
ški atelje, kjer domujejo iz-
delki blagovne znamke Bad-
habit (BH) domačinke Tanje
Drinovec. Gre za vse vrste
nakita in modnih dodatkov,
predvsem pa v kranjskem
ateljeju najdete nakit, ki je iz-
delan po željah in meri posa-
meznika, pri tem pa sta
upoštevana značaj in barvna
shema posameznika, kar je
tudi glavna filozofija BH: bis-
tvo je v pravih barvah. Nika-
kor pa ne zanemarijo oblike
in njegove namembnosti. 

Šušlja se, da naj bi se cene
frizerskih storitev znižale.
Morda se bodo res, čeprav je
ljubljanski - lahko bi mu rekli
že kar guru slovenskega fri-
zerstva, lastnik (manjše) veri-
ge salonov Mič styling Mitja
Sojer pred kratkim izjavil, da

cene ostajajo enake. O zviša-
nju ni govoril, kolikor smo ra-
zumeli, pa jih zniževali pri
njih ne bodo. Pred kratkim je
tudi s svojo modno prenovit-
vijo in precej glamuroznim
odprtjem ljubljanskega salo-
na na Kongresnem trgu spet
opozoril nase. Mimogrede pa
je priložnost še izkoristil za
predstavitev nove jesensko
zimske kolekcije 2009/10, ki
jo je poimenoval Parallels, v
prevodu 'vzporednice'. Nav-
dih za kolekcijo so dobili v 90.
letih, ko so prevladovale frizu-
re svetovno znane maneken-
ke Linde Evangeliste in neka-
terih drugih manekenk, pri
katerih je zanimiv videz pre-
hiteval lepoto. S Parallels se
seveda zgodijo novosti. Iz ak-
tualnega modnega paža lahko
prehajamo na različne dolži-

ne ali pa pustimo daljše lase.
Nastajajo nove smernice
paža. Barvni odtenki so ena-
komerni in brez pramenov,
zaželeni so pastelni toni. 

Kmetija pa z nekaterimi
svojimi akterji še vedno raz-
burja duhove. Je izstrelila v
nebo slovensko porno zvezd-
nico La Toyo, se je Artur Šter
dokončno predal alkoholu,
kako je bilo z dejanskim raz-
deljevanjem denarne nagra-
de med končnimi sotekmo-
valci? Najnovejša zgodbica
pripoveduje o tem, kakor
smo že prebrali, da je ro-
manca med Arturjem in La
Toyo propadla, po novem pa
naj bi se (kar pri njem doma)
pred kratkim zaročila, velika
poroka pa naj bi bila konec
maja. Ljubezen ali želja po
medijski pozornosti?

DRUŽABNA KRONIKA

Umrla dedinja Johnson & Johnson

Casey Johnson, dedinjo družbe Johnson
& Johnson, so našli mrtvo v njenem
domu v Los Angelesu. Stara je bila 30
let. Tabloide je polnila z žurerskim nači-
nom življenja (bila je prijateljica Paris
Hilton), pred kratkim se je zaročila z bi-
seksualno zvezdo resničnostne televizi-

je Tilo Tequilo. Ustanovitelj farmacevtskega koncerna je
bil njen praprapraded, njen oče Robert Wood Johnson
pa je lastnik nogometne ekipe New York Jets. Policija
poroča, da ni umrla nasilne smrti, a bo treba počakati na
rezultate obdukcije.

‘Lovec na družice’ ujel nevesto

Igralec Vince Vaughn, ki je nekoč intim-
no prijateljeval s soigralko iz filma Greva
narazen Jennifer Aniston, se je poročil s
kanadsko nepremičninsko agentko Kylo
Weber. Par sta dve leti, zaročena pa od
lanskega valentinovega. Skromen, inti-
men poročni obred je potekal v okolici

njegovega rodnega Chicaga, zbrali pa so se le člani dru-
žine in najtesnejši prijatelji. Za oba je to prvi zakon.

Novo življenje

Za igralca Matthewa McConaugheyja in
manekenko Camilo Alves se je leto 2010
začelo dobro. V nedeljo, 3. januarja, se
jima je rodila zdrava, 3,37 kilograma tež-
ka deklica, ki sta jo poimenovala Vida.
"Vida v portugalščini pomeni življenje,
in točno to nama je Bog dal to jutro," je

igralec zapisal na svoji spletni strani in dodal: "Camila
odlično okreva in oba sva počaščena, da v našo družino
lahko sprejmeva to malo damo." Njun prvi otrok, sin
Levi, je star 17 mesecev.

Blagojević v resničnostnem šovu

Da so resničnostni šovi med gledalci pri-
ljubljeni, se zaveda tudi Donald Trump,
ki je v svojo oddajo Vajenec slavnih (Ce-
lebrity Apprentice) privabil nekdanjega
guvernerja Illinoisa Roda Blagojevića. Ta
čaka na sojenje, ker naj bi skušal proda-
ti senatorski sedež Baracka Obame. Nje-

govi konkurentki bosta med drugim pevka Cyndi Lauper
in znan obraz malih ekranov Sharon Osbourne.

BISTVO JE V BARVAH
Nova podoba starega, Mima Jaušovec se je v vlogi teniške komentatorke dobro znašla, Kranj je lani
dobil Badhabit, bivši 'kmetovalec' Štern pa naj bi se po novem zaročil.

Kmetovalci Artur, Goran, Maja in Daniel. Zelo medijsko
odmeven ostaja Artur. / Foto: Zaklop

Mičev frizerski Art Team ob odprtju prenovljenega salona 

Alenka Brun

D

Tanja Drinovec / Foto: Tina Dokl

VRTIMO GLOBUS

Frizer Tomaž Turk v objemu svojih zanimivih kreacij 

Mitja Sojer in fotograf Dean Dubokovič / Foto: Tina Dokl

Majo Malnar in Iztoka Hodnika smo ujeli v fotografski
objektiv na enem izmed zadnjih lepotnih izborov 
decembra v grosupeljskem kraljestvu zabave. Lepotička
Maja je sestra znane Mateje Malnar, prijateljice Aleša
Čepina, pa tudi sama je že precej polnila rumene strani
slovenskih medijev, medtem ko je Iztok maneken,
model in tudi osebni trener. V spominu pa nam je 
ostal tudi iz kakšne televizijske reklame. / Foto: Zaklop

Gorenjci se v virtualni igri tenisa žal nismo prebili med 
superfinaliste. / Foto: arhiv organizatorja igre
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