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Cenejša očala za bolnike
Zdravstvena zavarovalnica bo po no-
vem namenila več denarja za pripo-
močke za izboljšanje vida, zavarovan-
ci pa bodo doplačevali manj ali nič.
Za očala za daljavo z navadnimi ste-
kli zdaj krije 29,90 evra, od 1. marca
dalje pa bo 41,65 evra.

3

AKTUALNO

Danes bo oblačno in megleno.
Jutri bo po nižinah pretežno
oblačno, v gorah pa pretežno
jasno. V nedeljo bo oblačno,
občasno bo naletaval sneg. 

VREME

jutri: pretežno oblačno ..
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Do domačih prevzemov
je država nekorektna
Predsednik uprave Merkurja mag.
Bine Kordež je na ekonomski fakulte-
ti predaval o krizi, prevzemih in tajku-
nih. Kot je dejal, je še zdaj prepričan,
da je bila odločitev za prevzem Mer-
kurja pravilna, vendar je danes ne bi
več ponovili.
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GG+

Dopustniških dni ne bo
več preživljal kot minister
Predsednik vlade Borut Pahor naj bi v
teh dneh državnemu zboru predlagal
razrešitev ministra za okolje in pros-
tor Karla Erjavca, a Erjavec bo, kot
pravi, odstopil sam, če se poslanci ne
bi odločili za njegovo razrešitev.

11

Lopate so šle za med
Zima je bila ta mesec radodarna s
snegom, trgovci pa so si ob tem meli
roke, saj se je povpraševanje po snež-
nih lopatah in soli zelo povečalo. Tr-
govci opažajo, da se večina kupcev
spomni na lopate šele, ko imajo na
dvorišču že veliko snega.

24

ZADNJA

63 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Mateja Rant

Kranjska Gora - "Ureditev
mejnega vprašanja nama
omogoča, da se zdaj posveti-
va drugim še odprtim vpra-
šanjem. Najina politična vo-
lja je, da jih uspešno rešimo
v obojestransko korist in od-
premo še novo poglavje so-
sedstva, ki bo sosedstvo dveh
držav članic Evropske unije,"
je po skoraj dvournem sreča-
nju poudaril slovenski pre-
mier Borut Pahor. Hrvaška
premierka Jadranka Kosor
pa je izrazila zadovoljstvo, da
nadaljujejo srečanja, s kate-

rimi želijo po njenih bese-
dah zgraditi trdne mostove
med vladama in državama.

Premiera sta se na sreča-
nju v Kranjski Gori med
drugim dogovorila o obliko-
vanju mešane komisije, ki
bo pregledala odprta vpraša-
nja med državama in tudi
predlagala rešitve. "Pregle-
dala sva tudi nekatera odprta
vprašanja, ki zadevajo poga-
janja med Hrvaško in Evrop-
sko unijo. Moja želja je, da
do naslednje pristopne kon-
ference, ki bo februarja, vsaj
dve od treh odprtih vprašanj
poskušamo rešiti, tako da

Slovenija ne bo imela zadrž-
kov, da bi bodisi odprla ali
zaprla določeno poglavje," je
še dejal Pahor. Slovenija ima
sicer zaradi hrvaškega neiz-
polnjevanja obvez kot solast-
nice Nuklearne elektrarne
Krško in vprašanja ribištva
zadržke pri poglavjih okolje,
ribištvo ter zunanja, varnost-
na in obrambna politika.
Dogovor o mešani komisiji
je Jadranka Kosor označila
kot najpomembnejši, saj
Hrvaška želi še letos končati
pristopna pogajanja z Evrop-
sko unijo. 

Pahor in Kosorjeva v Kranjski Gori
Na delovnem srečanju v Kranjski Gori sta se predsednika vlad Slovenije in
Hrvaške, Borut Pahor in Jadranka Kosor, dogovorila o oblikovanju mešane
komisije za reševanje odprtih vprašanj.

Srečanje v Kranjski Gori je bilo namenjeno reševanju še odprtih vprašanj med državama.� 2. stran

Urša Peternel

Jesenice - Dolgo časa opušče-
ni objekt nekdanjih Jeseni-
ških mesnin na Spodnjem
Plavžu na Jesenicah bo, kot
vse kaže, vendarle zaživel. Po
sedanjih načrtih bo v njem
začelo delovati povsem novo
podjetje Plastkom, ki se bo
ukvarjalo z reciklažo odpad-
nih nagrobnih sveč. Kot je
povedal projektni in finančni
svetovalec podjetja Zoran
Dernovšek, so trenutno v po-
stopku pridobivanja dovo-
ljenj in soglasij, upajo pa, da
bodo s predelavo odpadnih
sveč lahko začeli v začetku fe-
bruarja. Prostore nekdanjih
Jeseniških mesnin že ureja-
jo, na začetku jih bodo imeli

v najemu, kasneje pa obstaja
tudi možnost odkupa, je po-
vedal. Po njegovih besedah
bodo v prvem delu zaposlili
deset ljudi, kasneje pa še vsaj
dvajset do petindvajset. Der-
novšek je zagotovil, da z reci-
klažo sveč ne bodo obreme-
njevali okolja, saj gre za eko-
loško mehansko in ne ke-
mično čiščenje oziroma pre-
delavo odpadnih sveč ter pri-
dobivanje sekundarnih suro-
vin, to je plastike, voska ... 

Predelava odpadnih na-
grobnih sveč je postala nova
tržna niša za podjetja, potem
ko je država s prvim januar-
jem sprejela uredbo o obvez-
nem ločenem zbiranju od-
padnih nagrobnih sveč. 

Namesto klavnice predelava sveč
V opuščenem objektu nekdanjih Jeseniških mesnin na Jesenicah bodo uredili podjetje za reciklažo
odpadnih nagrobnih sveč.

Leto LXIII, št. 4, cena 1,35 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si
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Objekt nekdanjih Jeseniških mesnin je dolgo časa sameval,
zdaj naj bi v njem zaživelo podjetje za reciklažo odpadnih
sveč. Prostore že preurejajo.

100.
Glasova preja

Je današnja Slovenija takšna, kot
smo si jo želeli ob osamosvojitvi?

Republika Slovenija je imela tri predsednike. 
Dva izmed njih bomo gostili na stoti Glasovi preji:
aktualnega predsednika dr. Danila Türka in bivšega
predsednika Milana Kučana. Z njima se bo 
pogovarjal publicist Miha Naglič.
Na ta dogodek smo povabili tudi vse dosedanje 
sogovornike Glasovih prej.

Stota Glasova preja bo v četrtek, 21. januarja, 
ob 19. uri v dvorani Splendens Kongresnega centra
Brdo pri Kranju.

Glasovo prejo bo povezovala Monika Tavčar, 
v glasbenem uvodu bo nastopila čelistka Maruša
Bogataj iz Kranja.

Generalni pokrovitelj 
stote Glasove preje je 

Prosimo vas, da vašo udeležbo na stoti Glasovi 
preji sporočite po telefonu: 04/201 42 00 ali 
e-pošti: dina.kavcic@g-glas.si. Vabljeni!
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Mateja Rant

Jezersko - Poslanski večer sta
gostila poslanca SDS Branko
Grims in Miro Petek. Poleg
aktualnim političnim vpraša-
njem sta se posvetila tudi
konkretnim razvojnim vpra-
šanjem Jezerskega, kjer
možnosti za napredek vidita
predvsem v ureditvi cestnih
povezav in medsebojnem
povezovanju tudi z občinami
na avstrijski strani.

"Vsaki državi daje takt raz-
voj. Žal ob sprejetih proraču-
nih za letošnje in prihodnje
leto lahko ugotovimo, da je
vladajoča koalicija popolno-
ma odpovedala, ko gre za
Gorenjsko," je že na začetku
poudaril Branko Grims in
dodal, da imajo gorenjski po-
slanci iz vrst koalicije vsak
svoje politične račune, na go-
renjske probleme pa so po-
polnoma pozabili. Pri tem je
izpostavil tudi obnovo ceste
na Jezersko, saj je po njego-
vem osnova za razvoj Jezer-

skega prav dobra cestna po-
vezava. Opozoril je, da so v
prejšnjem mandatu že zago-
tovili tudi denar za obnovo te
ceste, zdaj pa se je ta zamak-
nila v leti 2014 oziroma
2017. Tudi Miro Petek se je
strinjal, da prometna osama
pomeni, da nas je razvoj ob-
šel, kar je ponazoril na pri-
meru domačega kraja na Ko-

roškem. "Če hočem priti do
glavnega mesta, se moram v
Sloveniji peljati sedemdeset
kilometrov do prvega odseka
avtoceste. Bližje imam avto-
cesto v Avstriji." Strinjal se
je, da je tudi za razvoj Jezer-
skega problem neurejena
cestna infrastruktura, čeprav
je turizem tista dejavnost, ki
bi nas lahko potegnila iz kri-

ze. "Upam, da bomo kmalu
spet dobili vlado, ki bo naklo-
njena tudi obrobnim delom
Slovenije." Možnosti za Je-
zersko med drugim vidi v
povezovanju z Avstrijsko Ko-
roško, s čimer bi imeli večje
možnosti tudi za črpanje ev-
ropskih sredstev. Pri tem je
omenil povezovanje na po-
dročju medijev v okviru pro-
jekta Gorenjskega glasa So-
sed/Nachbar. 

Glede pokrajin sta Grims
in Petek poudarila, da bi bilo
smiselno govoriti o več po-
krajinah. "Pri zgolj treh po-
krajinah namreč tudi Go-
renjske ne bo," je opozoril
Petek. Na koncu sta se dotak-
nila še arbitražnega sporazu-
ma s Hrvaško. Ta po bese-
dah Branka Grimsa ukinja
Slovenijo kot obmorsko dr-
žavo, saj govori le o povezavi
z odrtim morjem. "Pravilno
pa bi bilo govoriti o stiku z
odprtim morjem, zato bo
Slovenija, če bo ta sporazum
sprejet, trajno oškodovana." 

Urejena cesta osnova za razvoj
Na poslanskem večeru SDS na Jezerskem so spregovorili o številnih aktualnih političnih temah, 
posvetili pa so se tudi razvojnim možnostim Jezerskega.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Z Gorenjskim glasom na koncert
Gorenjski glas bo dvema naročnikoma omogočil ogled kon-
certa Michaela Boltona, ki bo v ponedeljek, 25. januarja, ob
21. uri v Hali Tivoli v Ljubljani. Kot posebni gost na tem kon-
certu bo nastopil Tony Cetinski. Michael Bolton bo v
Sloveniji nastopil prvič, nas pa zanima, ali poznate kakšno
njegovo uspešnico. Če se želite potegovati za vstopnico,
nam odgovor z vašimi podatki pošljite najkasneje do srede,
20. januarja, na naslov Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4,
Kranj ali na koticek@g-glas.si. Dva srečneža bosta vstopni-
ci lahko prevzela na dan koncerta.

Še vedno pomagamo

Radi bi se zahvalili vsem, ki ste nam prinesli igrače, s kate-
rimi se vaši otroci ali vnuki ne igrajo več, dobili smo tudi
nekaj šolskih potrebščin. Želimo vam sporočiti, da še ni pre-
pozno in da oboje - igrače in šolske potrebščine - še vedno
zbiramo na Gorenjskem glasu. Ko se nabere nekaj vreč ali
škatel, pa jih predamo Rdečemu križu Kranj, ki z njimi
razveseli končne uporabnike. Še enkrat hvala! 

Nagrajenci 

V zadnji številki lanskega leta smo objavili nagradno
križanko Gorenjskega glasa, ki je trem izžrebanim prinesla
majico. Geslo je bilo: Ali križanko rešujete v starem ali že v
novem letu. Majico pa prejmejo: Nada Gabor iz Kranja, Igor
Rijavec iz Srednje vasi in Janez Kočar iz Cerkelj. Čestitamo!
D. K.

Darilo
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme HELENA KRAMAR iz Mojstrane.

Popravek

V 100. številki Gorenjskega glasa, ki je izšla 18. decembra
2009, je bil na 2. strani objavljen članek z naslovom Obtožni-
ca proti Erjavcu, pri katerem je prišlo do napake, saj se naslov
pravilno glasi: "Obtožni predlog proti Erjavcu". V nadaljeva-
nju je v članku kot pravilni pravni izraz uporabljen obtožni
predlog, do napake je prišlo le v naslovu. Ker je med pravni-
ma izrazoma obtožnica in obtožni predlog velika pomenska
razlika, se ministru Karlu Erjavcu za napako opravičujemo.
Uredništvo

Poslanski večer SDS na Jezerskem sta gostila Branko Grims
in Miro Petek.

Premiera sta se odločila
tudi znova oživiti mešani od-
bor za gospodarstvo, ki naj bi
se prvič sestal prihodnji me-
sec v Zagrebu. Odločila sta se
tudi, je še pojasnil Borut Pa-
hor, da bosta vladi dali pobu-
do za pripravo konference o
pomenu in perspektivah Za-
hodnega Balkana za mir, var-
nost in stabilnost v Evropi ter
članstvu teh držav v EU. Nju-
no naslednje srečanje pa naj
bi bilo po besedah Jadranke
Kosor najverjetneje na hrva-
ški obali. Skupaj sta se nato
še sprehodila do smučišča in
spila čaj na snežni plaži. 

Na poslovilnem obisku v
Sloveniji pa se je včeraj mu-
dil tudi hrvaški predsednik

Stipe Mesić. Na Brdu pri
Kranju ga je sprejel predsed-
nik države Danilo Türk. Go-
vorila sta o dvostranskih od-
nosih med državama, kjer

sta se posvetila predvsem go-
spodarskemu sodelovanju
ter sodelovanju držav na po-
dročjih notranjih zadev,
obrambe ter zaščite in reše-

vanja. Govorila sta tudi o po-
gajanjih Hrvaške za članstvo
v Evropski uniji, o procesu
reševanja odprtega mejnega
vprašanja med Slovenijo in
Hrvaško ter drugih odprtih
vprašanjih med državama.
Izmenjala sta še stališča o
razmerah na Zahodnem Bal-
kanu in evro-atlantski per-
spektivi te regije ter o proble-
matiki globalnih podnebnih
sprememb. V okviru obiska
v Sloveniji se je hrvaški pred-
sednik srečal še s predsedni-
kom vlade Borutom Pahor-
jem, predsednikom državne-
ga zbora Pavlom Gantarjem,
županom Mestne občine
Ljubljana Zoranom Jankovi-
ćem in nekdanjim sloven-
skim predsednikom Mila-
nom Kučanom.

Pahor in Kosorjeva v Kranjski Gori
�1. stran

Mateja Rant

Bruselj - Učinkovita raba vi-
rov, biotska raznovrstnost in
boljše izvajanje obstoječe
okoljske zakonodaje so pred-
nostne naloge, ki jih je v svo-
ji predstavitvi opredelil kan-
didat za evropskega komisar-
ja za okolje Janez Potočnik.
Na predstavitvi poslancem se
je zavzel za celovit pristop na
področju varovanja okolja,

pri čemer si želi sodelovanja
z vsemi, ki lahko prispevajo
k izboljšanju okolja. Njegovo
predstavitev so evropski po-
slanci pospremili s številni-
mi aplavzi.

Uvodni nagovor v Evrop-
skem parlamentu je Janez
Potočnik začel s citatom:
"Evropa bo zelena celina ali
pa je ne bo. Zemlja bo mo-
der planet ali pa je ne bo." Ta
citat, je pojasnil, ponazarja

njegov pogled na načelo, ki
mu je sledil kot komisar za
znanost in raziskave in ki bo
v primeru njegove potrditve
za okoljskega komisarja še
naprej v središču njegovega
dela v prihodnosti. "To je na-
čelo trajnosti v najširšem po-
menu besede, še posebno pa
okoljske trajnosti." 21. stolet-
je, je poudaril, je stoletje po-
večane krhkosti. "Naša nalo-
ga je, da ga spremenimo v

stoletje trajnosti in učinkovi-
tega globalnega upravljanja,"
je dejal in dodal, da za to po-
trebujemo močno in odgo-
vorno Evropo. Ohranjanje
okolja po njegovem predstav-
lja veliko priložnost tudi v go-
spodarskem, družbenem in
poslovnem smislu. "Čarob-
na rešitev, ki bi nas popeljala
iz krize, morda res ne obsta-
ja, zato pa obstaja zelena," je
še dejal Potočnik.

Potočnik požel številne aplavze

O odprtih vprašanjih med državama sta se na Brdu pri
Kranju pogovarjala tudi slovenski in hrvaški predsednik
Danilo Türk in Stipe Mesić. / Foto: Gorazd Kavčič

Brnik

Razstava ob 20. obletnici akcije Sever

Ob obletnici akcije Sever so v prvem nadstropju potniškega
terminala na letališču Jožeta Pučnika odprli razstavo Člove-
ka nikar ... Aktivnosti policije v boju za samostojno in demo-
kratično Slovenijo. Razstava prikazuje dogodke v času od 1.
decembra 1989, ko je bil v Ljubljani preprečen "miting res-
nice", do 26. oktobra 1991, ko je zadnji vojak zapustil kopr-
sko pristanišče in s tem tudi Slovenijo. Razstavo, ki sta jo
pripravila Zveza policijskih veteranskih društev Sever in Ae-
rodrom Ljubljana, si bo mogoče ogledati do 11. februarja, v
tem času pa bodo na obletnico akcije Sever opozarjali tudi
informativni panoji na letališču. M. R.
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Simon Šubic

Kranj - Za kritje izgube po-
tniškega prometa je vlada
prejšnji teden Slovenskim
železnicam namenila kar
38,4 milijona evrov, s čimer
je podjetje, ki še večjo izgubo
ustvari v tovornem prometu,
vsaj začasno rešila pred ste-
čajem, ne pa tudi pred mno-
žičnim odpuščanjem. V po-
slovni enoti Potniški promet
Slovenskih železnic sicer
ugotavljajo, da se število pre-
peljanih potnikov v notra-
njem in mednarodnem pro-
metu od leta 2003 naprej na
letni rani povprečno poveču-
je za tri odstotke. 

Za leto 2009 v Slovenskih
železnicah še nimajo do-
končnih podatkov, predvide-
vajo pa, da bodo podatki pri-
merljivi z letom 2008, ko so
v notranjem in mednarod-
nem prometu prepeljali
16,65 milijona potnikov, kar
je za 3,3 odstotka več kot leta
2007. Samo v notranjem
prometu je bilo prepeljanih
15.752.699 potnikov, od
tega so predlani po gorenj-
ski progi odpravili 1,8 mili-
jona potnikov, kar predstav-
lja 11,5 odstotka potnikov no-
tranjega prometa. "V zad-

njih petih letih število od-
pravljenih potnikov na go-
renjski progi narašča povpre-
čno letno za 3,7 odstotka," so
za Gorenjski glas pojasnili v
Slovenskih železnicah.

O rentabilnosti potniške-
ga prometa v primerjavi s to-
vornim prometom v Sloven-
skih železnicah neradi govo-
rijo, saj potniški promet
opravlja javno gospodarsko
službo skladno z uredbo in
večletno pogodbo z državo.

So pa razložili, da skušajo
obseg potniškega prometa
povečati tudi s stimulativni-
mi tarifami in ponudbami.
Vozovnice v železniškem
prometu so v resnici cenejše
od avtobusnega prometa, po
podatkih Slovenskih želez-
nic v povprečju za 54 odstot-
kov. Enosmerna vozovnica
za 2. razred potniških vlakov
na relaciji Jesenice-Ljub-
ljana na primer znaša 4,88
evra, če se boste iz železar-

skega mesta v prestolnico
peljali z avtobusom, pa boste
morali odšteti 6,80 evra, ko-
likor zaračuna največji go-
renjski prevoznik Alpetour,
na relaciji Kranj-Ljubljana
pa je za vlak treba odšteti
2,18 evra, za avtobus pa 3,60
evra. Redni uporabniki že-
lezniškega potniškega pro-
meta ob tem dodajajo, da
vas vlak z Gorenjskega v
Ljubljano pripelje tudi neko-
liko hitreje kot pa avtobus.

Izguba kljub rasti prometa
Slovenske železnice vsako leto prepeljejo povprečno tri odstotke več potnikov. Na gorenjski progi
prepeljejo skoraj dvanajst odstotkov potnikov v notranjem prometu.

ODGOVORNA UREDNICA 
Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE
Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir

UREDNIŠTVO
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Cveto Zaplotnik

Kranj - Poglejmo najpo-
membnejše. Lani je bil 31.
januar skrajni rok za vloži-
tev vloge za uveljavljanje po-
sebne olajšave za vzdrževa-
ne družinske člane in vloge
za uveljavljanje olajšave za
investiranje v osnovno kme-
tijsko in osnovno gozdarsko
dejavnost, letos je ta rok 5.
februar. Obrazca obeh vlog
sta objavljena na spletni
strani davčne uprave (Dur-
sa), za vzdrževane družin-
ske člane ga je možno odda-
ti tudi prek sistema eDavki.
Prejšnja leta je bilo olajšavo
za vzdrževane družinske
člane možno uveljavljati
tako v ugovoru zoper infor-
mativni izračun dohodnine
kot tudi v pritožbi zoper od-
ločbo, izdano na podlagi
ugovora, letos bo to možno
storiti le v ugovoru, ne pa
tudi v pritožbi. Če je bil pre-
tekla leta 31. maj skrajni rok
za vročitev informativnega
izračuna dohodnine, je letos
31. maj zadnji dan za odpre-
mo izračuna. Davčna uprava
bo tudi letos zavezancem
vročala informativne izraču-
ne dohodnine z navadno
vročitvijo, a je razlika: prete-
kla leta se je za vročitev štel
20. dan od datuma odpre-
me, letos se šteje 15. dan.
Zavezanec, ki do 15. junija
ne bo prejel informativnega
izračuna dohodnine, bo mo-
ral najpozneje do 31. julija

sam vložiti dohodninsko na-
poved, pretekla leta je to mo-
ral storiti do 30. junija. Rok
za ugovor zoper informativ-
ni izračun dohodnine je le-
tos 30 dni od datuma odpre-
me, pretekla leta je bil 35
dni. Po novem tudi ni več
ponovnega osebnega vroča-
nja informativnega izračuna
dohodnine. V preteklih letih
je bila praksa drugačna: če je

bil zavezancu izdan infor-
mativni izračun, na podlagi
katerega bi moral doplačati
dohodnino, vendar obvez-
nosti ni poravnal do roka
niti ni vložil ugovora zoper
izračun, mu je davčni organ
znova izdal informativni iz-
račun z osebno vročitvijo.
Sprememba je tudi za pri-
mere smrti zavezanca. Če ta
umre pred odpremo infor-
mativnega izračuna dohod-
nine, ni izračuna in poraču-
na dohodnine na letni ravni,
ampak se akontacija dohod-
nine šteje kot dokončni da-
vek. V preteklih letih izraču-
na in poračuna dohodnine
ni bilo, če je zavezanec umrl
pred vročitvijo dohodnine.

Novosti pri dohodnini
Spremenjeni zakon o davčnem postopku in drugi
predpisi prinašajo nekatere spremembe pri 
dohodnini za leto 2009.

Izplačevalci dohodkov
morajo tudi letos enako
kot pretekla leta dostaviti
davčnemu organu poda-
tke za odmero dohodnine
elektronsko prek sistema
eDavki do 1. februarja.

Slovenske železnice na leto prepeljejo slabih sedemnajst milijonov potnikov. / Foto: Matic Zorman

Suzana P. Kovačič

Kranj - O tem je že julija lani
odločil Upravni odbor Zavo-
da za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije (ZZZS) zaradi
višjih cenovnih standardov
pripomočkov za vid. "Predvi-
doma bo sklepanje pogodb s
strani območnih enot ZZZS
z izbranimi dobavitelji pote-
kalo od devetega do dvajsete-
ga februarja, pogodbe pa naj
bi začele veljati prvega mar-
ca," je sporočila Petra Nadi-
žar Štirn, vodja oddelka za iz-
vajanje obveznega zdravstve-
nega zavarovanja na ZZZS -
Območni enoti Kranj. Kot je
poudarila, v povezavi z nave-
denimi spremembami ni
predvideno nikakršno povi-
šanje prispevkov zavarovan-
cem iz naslova obveznega
zdravstvenega zavarovanja. 

Nadižar Štirnova je poka-
zala obstoječe cene in cenov-
ne standarde na osnovi no-
vih pogodb. Tako na primer
za očala za daljavo z navadni-
mi stekli zavarovalnica zdaj
krije 29,90 evra, od prvega

marca dalje 41,65 evra. Za
očala s stanjšanimi stekli za
daljavo in bližino zavaroval-
nica krije 55,50 evra za diop-
trijo osem in več, po novem
bo krila 198,20 evra, in za di-
optrijo nad dvajset 298,80
evra. Optiki bodo morali za-
gotoviti očala po novih ce-
novnih standardih, kar po-
meni, da tistemu, ki bo po-
treboval očala in bo vzel naj-
bolj preprost okvir, ne bo tre-
ba ničesar doplačati. Matjaž
Mihelčič, predsednik Dru-
štva očesnih optikov, je ko-
mentiral: "Tokrat so bili opti-
ki prvič izbrani na javnem
razpisu, ki je bil precej za-
kompliciran. Tako jih je že v
prvi fazi nekaj izpadlo. V pri-
hodnje optiki brez pogodb z
zavarovalnico ne bodo mogli
sprejemati zelenih naročil-
nic za očala, pa tudi zavaro-
valniške blagajne ne bodo
več vračale deleža za očala na
svojih blagajnah direktno
strankam. Prispevek zavaro-
valnice bo v večini primerov
dejansko precej višji, kot je
bil doslej, vendar očal za bli-

zu pred 63. letom starosti še
vedno ne pokriva. Lahko da
bo problematičen tudi nakup
očal z drugačnimi stekli, kot
bodo predpisana na receptu.
Če bo na primer nekdo z re-
ceptom za očala z dioptrijo
minus dva in bo želel plastič-
na stekla z antirefleksom,
kar je v zadnjih letih postalo
standard, naročilnice za oča-
la ne bo mogel uveljavljati,
saj bo okulist na njej lahko
do dioptrije plus/minus pet
lahko zapisal le steklena ste-
kla. Ta problem bo sekcija
optikov skušala rešiti do
marca." 

Po novih standardih pa
bodo slabovidnim zagotovili
pripomočke za vid po precej
bolj realnih cenah, denimo
za teleskopska očala za naj-
bolj slabovidne bo zavaroval-
nica krila do 772 evrov. Na
boljšem bodo tudi tisti upo-
rabniki kontaktnih leč, ki jih
dobijo po medicinski indika-
ciji, saj bodo leče, ki se pred-
pisujejo pri nekaterih bolez-
nih in stanjih roženice, bolj
realno plačane. 

Cenejša očala za bolnike
Zdravstvena zavarovalnica bo po novem namenila več denarja za pripomočke
za izboljšanje vida, zavarovanci bodo doplačevali manj ali pa nič.

Jesenice

Skupščina uspela

Direktor jeseniške družbe po-
oblaščenke Lameta Ludvik
Bergles je potrdil, da so 14.
decembra uspešno speljali
skupščino družbe, na kateri
so potrdili vse predlagane
sklepe. S tem so prižgali zele-
no luč za izplačilo denarja
delničarjem, to je bivšim za-
poslenim železarskih družb,
ki so delnice dobili za neizpla-
čane plače. Za poplačilo del-
ničarjev bodo namenili 2,48
milijona evrov (večino denar-
ja so dobili kot kupnino od
prodaje Slovenske industrije
jekla ruskim lastnikom), kar
znaša 2,2 evra na delnico. Po
Berglesovih besedah zdaj ča-
kajo na sklep sodišča o
zmanjšanju osnovnega kapi-
tala, točnega datuma, kdaj
bodo delničarji dobili denar,
pa ni mogel napovedati. U. P.

Pokljuka

Tekmovanje  patrulj

Jutri ob 9. uri se bo na Rud-
nem polju na Pokljuki začelo
39. smučarsko prvenstvo v
patruljnem teku Slovenske
vojske in policije. Na rekrea-
tivnem teku bodo tekli tudi
veterani NOB in vojne za Slo-
venijo. Z jutrišnjo patruljno
tekmo bodo sklenjene letoš-
nje dražgoške prireditve. J. K.



4
GORENJSKI GLAS

petek, 15. januarja 2010info@g-glas.si

Maja Bertoncelj 

Kranj - Tek na smučeh je
zelo priljubljena in zdrava
rekreacija v zimskem času.
Trenutno je verjetno največ
tekačev na dobro urejenih
progah novega Športnega
centra Pokljuka, kjer imajo
del prog osvetljen, tako da je
moč teči tudi v večernih
urah. Dobro obiskane pa so
tudi urejene proge drugod
na Gorenjskem. 

Tradicionalno dober obisk
beležijo v občini Kranjska
Gora. Proge so urejene v
Ratečah s povezavo v Plani-
co in Tamar, pa tudi za ho-
telom Kompas v Kranjski
Gori, kjer je proga med 17.
in 22. uro zvečer osvetljena.
V Bohinju so proge urejene
po Spodnji bohinjski dolini
(Bohinjska Bistrica-Laški
Rovt), Zgornji bohinjski do-
lini (Jereka-Srednja vas-
Stara Fužina), urejen je tudi
krog na Senožetih. V Tržiču
so tekaške proge urejene v
Grahovšah, od včeraj pa
tudi v Križah. Na smučeh se
da teči tudi v okolici Kranja.
Iz Mestne občine Kranj so
sporočili, da so urejene na-
slednje tekaške proge: Pla-
nina-Hrastje-Britof (poveza-
va s šenčursko traso), Kokri-
ca-Zlato polje, v Nemiljah
ter nad Jamnikom. Dobro
urejene proge so v Preski
pri Medvodah, kjer pa je

uporabo prog potrebno pla-
čati. Možnost teka na smu-
čeh je tam tudi v večernih
urah, saj imajo del prog
osvetljen. Dnevna vstopni-
na je 4 evre, večerna (med
tednom do 21. ure) pa 6 ev-
rov. Informacije o urejeno-
sti prog v Selški dolini smo
preverili v ŠD Dražgoše,
kjer so s teptalcem uredili
tudi proge v okolici Kranja.
Kot smo izvedeli, so proge
urejene na Jelovici, v Selcih
in v Dolenji vasi. Prav tako
so proge uredili tudi v obči-
ni Škofja Loka (med Suho
in Godešičem) in v Dupljah

v občini Naklo. So pa proge
urejene tudi še v nekaterih
drugih krajih na Gorenj-
skem.

V teh dneh pa se lahko od-
pravite tudi na sankanje, v
lastni izvedbi ali organizira-
no. Organizirano sankanje
ponujajo v Kranjski Gori
(agencija Julijana), kjer je
urejena proga v Gozd Mar-
tuljku in v dolini Krnice. Na
Jezerskem (RaJezersko) se
lahko sankate na progi, ki
poteka z Malega vrha. V Tr-
žiču je odprta sankaška pro-
ga od Doma pod Storžičem
do Grahovš (Dom pod Stor-

žičem), pa tudi po stari cesti
z Ljubelja. V podjetju Koren
Sports pojasnjujejo, da se
razmere na progi skorajda
dnevno spreminjajo in opo-
zarjajo, da sankanje v lastni
izvedbi trenutno svetujejo le
izkušenim sankačem, seve-
da na lastno odgovornost.
Veliko sankačev pa je tudi na
progi Mišouh, nekaj kilome-
trov iz Škofje Loke v smeri
proti Selški dolini. Na neka-
terih v zadnjih letih priljub-
ljenih sankaških progah pa
se trenutno sankati ne da,
kot na primer z Vogarja in s
tromeje.

Na sanke in tekaške smuči
V nekaterih krajih na Gorenjskem smo preverili urejenost prog za sankanje in tek na smučeh. Obe
vrsti rekreacije tudi v večernih urah.

razpisuje prosto delovno mesto

POSLOVNEGA SEKRETARJA (m/ž)

Po 6-mesečnem poskusnem delu bomo sklenili 
individualno pogodbo.

Pogoji:
- VI. ali VII. stopnja izobrazbe - poslovni sekretar ali ekonomist
- najmanj 5-letne delovne izkušnje na področju poslovnega 
koordiniranja

- poznavanje osnovnih računovodskih standardov
- poznavanje poslovnega korespondiranja
- delo je v povezavi s tehničnimi storitvami
- znanje tujega jezika (angleščina in nemščina)
- poznavanje programskih orodij Word, Excel, Outlook Expres 
- opravljen vozniški izpit kategorije B
- zaželeno je, da je oseba samostojna, odgovorna, zanesljiva 
in proaktivna

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: 
Tinex vzdrževanje d. o. o., Planina 3, 4000 Kranj.

Družba za vzdrževanje strojev, inženiring in trgovina
Planina 3, 4000 Kranj, tel.: 04/235 44 88, 
fax: 04/235 44 80, e-mail: info@tinex-vzdrzevanje.si

Boštjan Bogataj

Kranj - Z novim letom so ne-
kateri samostojni podjetniki
in obrtniki lahko začeli obra-
čunavati nižji davek na doda-
no vrednost: namesto prejš-
njih dvajsetih odstotkov po
nižji, 8,5-odstotni stopnji.
Obrtniki so z novostjo zelo
zadovoljni, saj bodo bolj kon-
kurenčni, prave ocene učin-
ka novosti pa bodo lažje po-
dali čez približno pol leta.
Nižji davek bodo lahko obra-
čunavali frizerji in cvetličarji
pa tudi dobavitelji knjig, sto-
ritev čiščenja oken in zaseb-
nih gospodinjstev, manjših
popravil koles, čevljev in us-
njenih izdelkov, oblačil in
gospodinjskega perila, do-
mačega varstva in podobno. 

Zanimalo nas je, ali se
bodo zaradi nižjega davka
znižale tudi cene pri naštetih
proizvodih oziroma storit-
vah. "Nižji davek se bo po-
znal, vendar ne pri cenah,
drži pa, da jih zaradi tega
ukrepa ne bomo povišali,"
pravi Špela Frelih iz Frizer-
skega salona Fre.Š iz Kranja
in dodatno razloži: "Če bi že-

leli slediti podražitvam mate-
riala in inflaciji, bi morali
cene povišati že med letom.
Za stranke torej ne bo nič
drugače, lažje pa bom preži-
vela in izplačala plače."

Znižanje davka pozdrav-
ljajo tudi v Cvetličarni Art iz
Kranja. "Na ta način bomo
lažje konkurirali velikim
centrom, ki uvažajo cvetje,
koliko se bo to poznalo pri
cenah naših izdelkov, pa da-
nes težko rečem. Z novimi
dobavami bodo cene zagoto-
vo za okoli desetino nižje,"
je povedal Miran Zupan.
Razloži, da je v po nekaj
dneh težko oceniti učinke,
še posebej zaradi sneženja,
ko v cvetličarno ni veliko
kupcev, po drugi strani pa
obilne padavine vplivajo
tudi na višanje cen na borzi
cvetja. "Učinki bodo vidni
čez čas," dodaja. Nižji davek
je država uvedla v skladu z
evropsko direktivo, s katero
naj bi izboljšali položaj sto-
ritveno delovno intenzivnih
dejavnosti in jim na ta način
omogočiti normalno poslo-
vanje, nekaterim celo preži-
vetje. 

Učinki vidni čez mesece
S 1. januarjem je bila uvedena nižja, 8,5-odstotna
davčna stopnja za nekatera manjša podjetniško-
obrtniška dela. 

Tako zbrane odpadne sve-
če - na leto naj bi jih v Slove-
niji zbrali kar okrog štiri ti-
soč ton - bodo pooblaščena
podjetja zbirala, nato pa naj
bi jih v reciklažnih centrih
predelali v sekundarne suro-
vine in prodajali naprej. Po
najbolj drznih načrtih naj 
bi na Jesenicah zaživel edini
slovenski center za prede-
lavo odpadnih nagrobnih
sveč, kot ekološki projekt pa
se bodo potegovali tudi za
pridobitev evropskih nepo-

vratnih sredstev. Načrte oži-
vitve stavbe nekdanje klavni-
ce na Jesenicah podpira tudi
jeseniški župan Tomaž Tom
Mencinger. Občina je prejš-
nji mesec že spremenila
prostorske dokumente in
omogočila tovrstno dejav-
nost na območju Spodnjega
Plavža. "Zelo sem vesel, da
se je našlo podjetje, ki vidi v
tem delu svojo poslovno pri-
ložnost. Posebej pa sem za-
dovoljen, da na Jesenice pri-
našajo nova delovna mesta,"
je povedal župan.

Namesto klavnice predelava sveč

V teh dneh je veliko zanimanja za sankanje (slika je s sankališča Mišouh), velja pa opozorilo,
da previdnost ne bo odveč. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Hartman

Žirovnica - V kulturni dvora-
ni na Breznici je bila v sredo
javna obravnava občinskega
prostorskega načrta občine
Žirovnica (OPN). Dokument
so po besedah Gabrijele Riz-
ner z Domplana začeli pri-
pravljati že leta 2006, leto
kasneje so zaradi uvedbe za-
kona o prostorskem načrto-
vanju morali s postopki za-
četi znova, po dolgotrajnem
usklajevanju z ministrstvi in
drugimi soglasjedajalci pa so
lanskega septembra le prišli
do dopolnjenega osnutka
OPN, ki bo do 21. januarja še
javno razgrnjen na občini. 

Kot je pojasnila Riznerje-
va, so pri zdravstveni postaji
na Selu predvideli dom sta-
rejših občanov, na Breznici
obvoznico od Planike proti
cesti za Vrbo do obstoječe ce-
ste, največ časa pa so porabi-

li za obvoznico Vrba: "Zaradi
nasprotovanja ministrstva
nismo mogli uveljaviti za-
hodne variante, zato smo
prišli do edine sprejemljive
variante E, ki poteka od dr-
žavne ceste, na zahodni stra-
ni obkroži vas in se vrne na
cesto Breznica-Vrba." Zaradi
razvoja turizma v občini so
predvideli manjši območji
za penzione v Doslovčah in
Mostah, v Završnici je načr-
tovan športno-rekreacijski
center, manjši kompleksi za
stanovanjsko gradnjo pa
bodo na Selu, Breznici in v
središču Rodin. Občani so
sicer vložili več kot 120 po-
bud, ki so se večinoma nana-
šale na spremembo na-
membnosti kmetijskih zem-
ljišč v stavbna. Približno po-
lovico so jih morali zavrniti,
saj so se nanašale na kmetij-
ska zemljišča daleč od nase-
lij ali na varovana območja.

"Nekaj jih bo verjetno še po-
trebno zavrniti, saj smernice
še vedno dobivamo," je na-
povedala Riznerjeva.

Na obravnavi so občani
med drugim opozorili, da se
bo urejanja Završnice treba
lotiti sonaravno, za razbre-
menitev prometa po vaseh
so predlagali asfaltiranje Ce-
sarske ceste, na drugi strani
pa bi jo nekateri zaradi šte-
vilnih sprehajalcev raje za-
prli za promet. Izpostavlje-
na je bila načrtovana grad-
nja večstanovanjskih objek-
tov na Rodinah, ki ji naspro-
tuje tudi civilna iniciativa,
nekatere krajane Doslovč je
skrbela predvidena gradnja
turističnih kapacitet, ker da
bi bile zaradi težke gradbe-
ne mehanizacije ogrožene
hiše, poleg tega pa si želijo,
da bi Doslovče ostale mirna
kmečka vas. Slišati je bilo
vprašanji, kako je občinsko

središče lahko predvideno
ob pokopališču na Breznici
in zakaj bo tamkajšnja ob-
voznica sekala tudi dvorišče
med hišo in gospodarskim
objektom, pa tudi mnenje,
da so predpisi glede načina
gradnje v načrtovani poslo-
vni coni Žirovnica preohlap-
ni, saj bi nazadnje lahko 
dobili podobno cono kot v
Trzinu ... 

Kot je povedal župan Le-
opold Pogačar, se bo v nada-
ljevanju treba najprej opre-
deliti do podanih pripomb,
na podlagi tega pa bo pri-
pravljavec izdelal končni
predlog odloka, ki ga mora-
jo znova poslati vsem nosil-
cem urejanja prostora. Žu-
pan upa, da ne bo večjih 
zapletov in da bo OPN v
drugi polovici leta sprejet,
saj je od njega odvisna tudi
izvedba pomembnih občin-
skih projektov.

Zavrnili polovico pobud občanov
Prostorski načrt občine Žirovnica predvideva dom starejših občanov, poslovno cono, rekreacijski 
center v Završnici, obvoznici Breznica in Vrba, manjša turistična objekta ... 

�1. stran
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Vilma Stanovnik

Kranj - "Zavedamo se prilož-
nosti v turizmu, zato smo v
zadnjih letih v Kranju prav
turizmu in promociji name-
nili posebno pozornost. Tako
smo se odločili tudi za novo
turistično karto Kranja, saj
smo prepričani, da je ta za
obiskovalce osnovno vodilo
po občini. Prav tako po-
membno se nam zdi, da me-
sto in njegove znamenitosti
približamo domačinom in
obiskovalcem, posebno po-
zornost pa smo namenili
mestnemu jedru in kulturi.
Vodič, ki smo ga poimenova-
li Krančkova knjiga zakladov,
je še posebej namenjen otro-
kom, saj na prijazen način

nagovarja najmlajše," je ob
predstavitvi dveh pomemb-
nih novosti v Kranju, nove
turistične karte občine in vo-
diča po Kranju za otroke, po-
udaril podžupan Igor Velov
in dodal, da za mlade obisko-
valce Kranja, pa tudi njihove
starše, še letos pripravljajo
tako imenovano otroško kul-
turno četrt, ki bo mesto še
bolj približala mladim in
družinam. 

Družinski turizem je za-
dnje čase v razcvetu, celotna
občina Kranj pa si tako z me-
stom kot bližnjo in daljno
okolico ter zanimivim pod-
zemljem želi postati prijazna
in atraktivna prav za družine.
Osnova temu pa je, da se 
obiskovalci pri odkrivanju 

lepot znajdejo tudi sami. "V
našem Turistično informa-
tivnem centru smo doslej si-
cer imeli karto starega Kranja
in bližnje okolice, na njej pa 
ni bilo drugih delov občine.
Po pogovoru s predstavniki
Geodetskega zavoda Sloveni-
je smo prišli do načrta, kako
celo občino predstaviti na
enotni karti. Obsežen projekt
smo začeli lani spomladi, na
karti pa so poleg naravnih in

kulturnih spomenikov zbra-
ni vsi podatki, pomembni za
turiste in obiskovalce," je po-
vedala direktorica Zavoda za
turizem Kranj Natalija Pole-
nec, ki je navdušena tudi nad
novostjo za mlade, ki si bodo
s pomočjo Krančkove knjige
zakladov, ki jo je pomagala
pripraviti sodelavka Gorenj-
skega muzeja Magda Zore,
na prijazen način ogledovali
kranjske znamenitosti.

Kranj je zanimiv za vso družino
Pri Zavodu za turizem Kranj bodo tudi letos skrbeli, da bodo v mesto in rove pod njim radi prihajali
tako domačini kot turisti, posebna pozornost pa bo namenjena družinam.

Vsak ponedeljek od 11. 1. do 1. 2. 
2010 vam bomo ob enkratnem 
nakupu nad 20 ¤ v trgovinah Tuπ
na vaπo Tuπ klub kartico naloæili 
kupon za zastonj kosilo v Resta-
vracijah Tuπ. Akcija ne velja v 
franπizah Tuπ.

ZASTONJ  
KOSILO

Vsak ponedeljek 
ob nakupu nad 20 ¤ 

(dunajski + pommes frites)

POZOR:
Kupon za kosilo lahko unovËite v
Restavracijah Tuπ do nedelje v tekoËem 
tednu, s predloæitvijo Tuπ klub kartice.
Kuponi pridobljeni v ponedeljek 1. 2.,
so unovËljivi do nedelje 7. 2. 2010.

PONEDELJEK
SUPER

MARKET in SUPERMARKET

Ob začetku novega leta so pri Zavodu za turizem v
Kranju ponosni tudi na novo pridobitev v popularnih
kranjskih rovih, saj so v njih, s pomočjo kranjskega 
jamarja Davorina Preisingerja, odprli razstavo mineralov
in fosilov. Zbirko, ki omogoča vpogled v del zakladnice
podzemlja, bodo v prihodnosti še razširili.

Nova turistična karta in nov vodič za otroke sta pomembna
pridobitev pri spoznavanju Kranja.

Cerklje

Godba na pihala tudi v Cerkljah

V Cerkljah želijo ustanoviti godbo na pihala, v ta namen pa
so v letošnjem proračunu zagotovili 35 tisoč evrov. Us-
tanovili jo bodo v sodelovanju z Osnovno šolo Davorina
Jenka, pridobili so že prve glasbenike, trenutno pa poteka
postopek registracije društva Godba na pihala Cerklje, je po-
jasnil župan Franc Čebulj in pripomnil, da so v Cerkljah v
preteklosti pihalni orkester že imeli. "V godbo bi radi priteg-
nili čim več mladih glasbenikov, če pa jih bo premalo, bomo
vključili še glasbenike od drugod," razmišlja župan. S. Š.

Kranj

Parkirna mesta izpitne komisije čez cesto

V Kranju se nadaljuje uresničitev projekta prometne uredit-
ve Slovenskega trga. Tako je pogodbeni izvajalec Gradbinec
GIP minulo sredo začel z gradnjo meteorne kanalizacije na
Gregorčičevi ulici. Gradnja poteka na delu od Globusa do
križišča pri stavbi geodetske uprave (bivši SDK), zato je bilo
potrebno parkirna mesta, rezervirana za izpitno komisijo,
prestaviti na drugo stran ceste.  V. S.

Lom pod Storžičem

Osrečili starejše krajane

Krajevna organizacija Rdečega križa Lom je ob sodelovanju
krajevne skupnosti in podružnične šole organizirala tradi-
cionalno srečanje za krajane, ki so starejši od 70 let. Tokrat
so jih povabili kar 69, v sredo pa se jih je zbralo nekaj prek
dvajset. Pozdravila jih je predsednica RK Mira Čemažar, ki
jih je obdarila s svetilkami in odsevnimi trakovi. Najbolj
prisrčno darilo so jim pripravili lomski šolarji s pevskim
nastopom in igrico Miškin dežnik ob pomoči učiteljic (na
sliki). Z domačini sta se pogovorila predsednik KS Lom
Matej Slapar in tržiški župan Borut Sajovic. Slednji je izrazil
zadovoljstvo, da se tudi starejši radi družijo ter se zanimajo
za dogajanja v kraju in občini. Med pogostitvijo je skrbel za
razvedrilo ansambel Lomski fantje. S. S.

Vilma Stanovnik

Kranj - "Vsaj dva pomembna
vzroka sta, da smo se na obči-
ni odločili in objavili javni po-
ziv k oddaji ponudb za sopro-
izvodnjo toplote in elektrike v
toplarni na Planini. Prvi je
ekološki vidik, saj želimo
imeti okolju prijazno tehno-
logijo, prav tako pa je po-
membno, da za vse stanoval-
ce v 4300 stanovanjih to po-
meni, da bodo imeli bistveno
cenejše ogrevanje kot doslej,"
je ob zaključku razpisa in iz-
biri investitorja poudaril
kranjski župan Damijan Per-
ne in se hkrati zahvalil tako
civilni iniciativi kot komisiji,
ki je pripravila razpis in vodi-
la postopek izbire. "Po objavi
javnega razpisa je konzorcij
štirih družb, Elektra Gorenj-
ske, Holdinga slovenskih
elektrarn, Domplana in Pet-
rola oddal ponudbo, v kateri
so stanovalcem zagotovili, da
se jim bodo stroški ogrevanja
v prihodnjih enajstih letih
letno znižali za nekaj več kot
240 tisoč evrov. Poleg tega
smo se z Domplanom dogo-
vorili, da bodo na leto za 70
tisoč evrov znižali obratoval-
ne stroške, kar pomeni, da
bodo stanovalci na leto pri-
hranili več kot 300 tisoč ev-

rov. To pa hkrati pomeni 1,17
evra prihranka na kvadratni
meter ogrevalne površine. Ta
znesek se bo odštel od polož-
nic, v poprečju pa pomeni, da
bodo stanovalci na leto pri-
hranili okoli 65 evrov," je po-
vedal predsednik komisije in
podžupan Igor Velov, ki je
prepričan, da je občina na ra-
čun stanovalcev iztržila naj-
več, kar je bilo mogoče. 

Prav tako je pomembno,
da bodo investitorji na svoje
stroške obnovili kotlovnico
in stanovalci pri tem ne bodo
imeli nikakršnih stroškov.
"To bo za nas že tretji projekt
znižanja stroškov ogrevanja
na Planini, saj smo najprej
začeli vgrajevati delilnike,
kar pomeni med 10 in 20
odstotkov manj stroškov.
Drugi ukrep je bila nižja
cena plina za odjemalca to-
plarne Planina, s čimer so se
v povprečju na stanovanje
stroški znižali za okoli 4 od-
stotke. S tem zadnjim ukre-
pom pa bo ogrevanje še ce-
nejše," je v imenu članov ci-
vilne iniciative povedal Beno
Fekonja, ki je zadovoljen, da
jim je tako hitro uspelo ures-
ničiti projekt cenejšega ogre-
vanja, saj bodo položnice z
upoštevano spremembo sta-
novalci dobili že marca.

Ogrevanje na Planini 
bo od marca cenejše
Elektro Gorenjske, Holding slovenskih elektrarn,
Domplan in Petrol bodo investirali v prenovo
kotlovnice na Planini, več kot 4300 lastnikov
stanovanj pa bodo razveselili zlasti s cenejšimi
položnicami za ogrevanje.
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Jasna Paladin

Kamnik - Občina Kamnik je
decembra pri Zavodu za
zdravstveno varstvo Kranj
naročila analizo enajstih va-
ških vodovodov, ki so v
upravljanju vaških odborov
in še niso del javne gospo-
darske službe. Zavod je vzel
26 vzorcev za mikrobiološke
preiskave iz vodovodov Stol-
nik, Krivčevo-Podstudenec,
Buč, Šmartno-Buč, Marko-
vo-Vir-Podhruška, Srednja
vas pri Kamniku, Sovinja
Peč-Rožično, Snovik-Pirše-
vo, Tuhinj, Somešca in Cir-
kuše.

Rezultati analiz so zaskrb-
ljujoči, saj so razen na siste-
mu za oskrbo z vodo Tuhinj
odvzeti vzorci v neskladju z
določili Pravilnika o pitni
vodi. Kot je razbrati iz poroči-
la, so najslabša rezultata za-
beležili na sistemih Šmart-
no-Buč in Markovo-Vir-
Podhruška, prisotnost bakte-
rij v vodi pa predstavlja po-
tencialno tveganje za zdravje
ljudi. Na Občini zato opoza-
rjajo, da brez ustrezne pri-
prave taka voda ni primerna
za uporabo kot pitna voda.
Vodo, ki se uporablja za pit-
je, kuhanje ali pripravo hra-
ne, je zato potrebno preku-
hati.

"Že dalj časa opozarjamo,
da pitna voda na večini siste-

mov za oskrbo z vodo v
upravljanju vaških vodovo-
dov ni skladna z določili Pra-
vilnika o pitni vodi. Lani smo
maja z nosilci oskrbe z vodo
na vaških vodovodih opravili
poseben seminar o dobri hi-
gienski praksi, ki so ga vodili
predstavniki Zavoda za
zdravstveno varstvo Kranj.
Obdelali smo vse primere
dobre in slabe prakse, vendar
tega nekateri očitno nočejo
razumeti in se še vedno po-
služujejo prakse izpred dese-
tih, dvajsetih let. Rezultati
analiz kažejo, da morajo te
sisteme dnevno upravljati
strokovno usposobljene eki-
pe, zato ob tej priložnosti
znova opozarjamo, da je
upravljavec takih vodovod-
nih sistemov lahko le izvaja-
lec javne službe oskrbe s pit-
no vodo, zato naj lastniki va-
ških vodovodov ne čakajo na
konec leta 2015, ko bodo po
zakonu upravljanje dolžni
prenesti na izvajalce javne
gospodarske službe," je za-
skrbljen podžupan Rudi
Pfajfar.

Občina Kamnik bo na svo-
ji spletni strani v teh dneh
uvedla posebno stran z infor-
macijami in podatki o oskrbi
s pitno vodo tako za javne vo-
dovode kot tudi za vaške vo-
dovode, s čimer bodo še
okrepili obveščanje svoji ob-
čanov.

Vaški vodovodi
polni bakterij
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj je na 
zahtevo Občine Kamnik opravil meritve na 
enajstih vaških vodovodih. Rezultati kažejo, da bi
bilo vodo treba prekuhavati.

Podjetje Family Frost, d. o. o., je letos postalo del uspešne
mednarodne skupine Eismann group.

Zaradi širitve dejavnosti in reorganizacije dela iščemo 
3 kandidate za 

PRODAJALCE m/ž 
Za PE PODREČA pri Kranju

Pogodba o prodaji bo sklenjena s samostojnimi podjetniki (s.p.)
Nudimo: interno uvajanje in fiksni del plačila + provizijo.

Informacije po tel.: 051/671 153 in 041/362 250

”Mi smo stare
pizde”

Tako in nič drugače je z ve-
likimi črkami bilo napisano
na plakatu ansambla "Za-
blujena generacija" (beseda
zablujena ne obstaja v
SSKJ). Pred meseci se je prav
takšen plakat razkazoval Slo-
vencem in Neslovencem v
Škofji Loki, decembra pa na
Goriškem. Torej - mi smo sta-
re pizde? Vidimo, preberemo,
se nasmehnemo in gremo
mimo - vsi po vrsti!? Meni pa
ni vseeno! Nisem slavist ali
purist, vendar me vulgarizmi,
izpostavljeni na javnem me-
stu, motijo, ker človeka pone-
umljajo! Kaj vse je danes v tej
čudni demokraciji možno po-
četi? Ali je res vse dovoljeno?
Pred leti so pri nas posneli
film z naslovom "Jebi ga". Še
dobro, da je naslov v tujem je-
ziku? In - zgodilo se ni nič!?

Ali imamo na sončni strani
Alp koga, ki skrbi za čistost je-
zika in cenzurira takšne
umotvore? Videti je, da ne!
Ali imamo varuhe slovenske-
ga jezika? Kje so ministrstvo
za kulturo, inteligenca, politi-
ka, FDV in ne vem kdo še?
Vsi samo govorijo, kako je slo-
venski jezik lep. Lep je, dokler
ga ne polijemo z gnojnico, z
vulgarizmi in tujimi skovan-
kami. Jaz ga vidim v totalni
pogovorni dekadenci!

Zakaj je slovenski jezik zad-
nja leta tako malo cenjen in
delamo z njim kot prasica z
mehom? Ukvarjamo se toliko
bolj s pristno angleščino. Ali
je koga dovolj v hlačah, da bi
nam dal na ta krik iz globine
(de profundis) tudi odgovo-
re?? Pa naj se oglasi!?

Edvard Erzetič, 
Škofja Loka

Brezbrižnost -
radovljiška 
lekcija

V torek, 5. januarja 2010,
zvečer je Glasbena šola Ra-
dovljica za svoje učence orga-
nizirala ogled predstave v

Cankarjevem domu - Peter I.
Čajkovski: Hrestač - Božična
zgodba. Učenci, ki obiskujejo
pouk glasbene teorije na Ble-
du, so imeli odhod in prihod
avtobusa izpred blejske šole.
Moja hči, 12-letna deklica, je
učenka Glasbene šole Radov-
ljica in obiskuje predmet Teo-
rija glasbe na Bledu. Seveda
se je predstave udeležila in se-
veda je odšla z Bleda. Ni pa se
vrnila na Bled. Za njeno sku-
pino je bila odgovorna ravna-
teljica šole gospa Marija Pe-
ternel. Toliko za razjasnitev
nekaterih dejstev.

Moji hčeri, 12-letni deklici,
je med predstavo postalo sla-
bo. Ko ni več zdržala, je o sla-
bosti povedala ravnateljici, ki
jo je poslala ven. Še vstala je,
da je šla lahko deklica mimo
nje. Sama. V dvorano se ni
več vrnila, kar pa gospe rav-
nateljice ni motilo. Še manj
pa jo je motilo, da je neki de-
klici slabo.

V Cankarjevem domu ima-
jo prijazno osebje in čistilko,
ki je za deklico počistila bru-
hanje, in prijaznega varnost-
nika, ki je deklico pomagal
očistiti. Ta prijazni človek je z
njo na hodniku in pred stra-
niščem čakal na konec pred-
stave in ji bil za oporo pri
vnovičnem bruhanju. Ti pri-
jazni ljudje, ki sem jim hva-
ležna, da so namesto ravnate-
ljice pazili na mojega otroka,
imajo najbrž sami doma
otroke in jih imajo zelo verjet-
no tudi radi. (Na tem mestu
se jim iskreno zahvaljujem.) 

Hči me je poklicala okrog
pol desetih zvečer in priprav-
ljena sem bila, da takoj odi-
dem ponjo. Medtem ko sva
govorili, se je predstava kon-
čala. Ravnateljico (ki sem ji
zaupala svojega otroka v var-
stvo) je deklica iskala skoraj
10 minut, ker sem hotela z
njo govoriti. Ko ji jo je končno
uspelo najti (gospa ravnatelji-
ca ni iskala otroka - ker ga
sploh ni pogrešala) in sem z
njo govorila, mi je zatrdila,
da bodo na mojo deklico pazi-
li. 

No, nanjo so pazili tako, da
so za "pazit" zadolžili dva
druga otroka. In 12-letni de-
klici je bilo še vedno slabo. In
proti avtobusu so šli zanjo
prehitro. Ker ji je bilo slabo.
In tako je spet ostala sama. In
spet bruhala. Le da tokrat ni
bilo niti prijaznega varnost-
nika niti prijazne čistilke. In

njen avtobus je odpeljal. Kdaj
je gospa ravnateljica Marija
Peternel ugotovila, da mojega
otroka, za katerega je prevze-
la odgovornost, ni na avtobu-
su, ne vem. Če je sploh ugoto-
vila. Deklica je bila k sreči na
drugem avtobusu, ki je imel
končno postajo v Radovljici.
Na tem avtobusu so bili očit-
no ljudje, ki jim je za otroke
mar, saj so ji vsaj oni poma-
gali, kolikor so ji lahko. Tako
sem šla po hčer v Radovljico
in bi šla ponjo tudi na konec
sveta.

Do danes, dan po tem inci-
dentu, gospa ravnateljica ni
dvignila telefona, niti da bi
vprašala, ali je vse v redu, niti
da bi se mogoče celo opraviči-
la (ne meni, ampak otroku).
Povedala bi ji, da nič ni v
redu, da je otrok zelo bolan in
da ni opravičila za njeno
brezbrižnost, neodgovornost
in samozadostnost. Povedala
bi ji tudi, da raje ne razvijam
scenarija, kaj vse se lahko
zgodi 12-letni deklici, sami,
ponoči, brez spremstva in
brez pomoči. 

Mi je pa dala lekcijo, gospa
ravnateljica: nikoli več ne za-
upaj otroka tej ravnateljici,
ker ji je malo mar za otroke
in ker se požvižga na odgo-
vornost, ne glede na funkcijo,
ki jo opravlja. Po moji oceni je
včerajšnji dogodek huda krši-
tev moralnih, etičnih, pedago-
ških in skrbniških pravil.
Predvsem pa človeških. Men-
da ne prvič. Za take napake
ljudje ostanejo brez služb. V
normalnih državah. V zaseb-
nih gospodarskih družbah
tudi za manj. 

In zato sprašujem odgovor-
ne: kdo bo tej gospe postavil
ogledalo in kako bo za svoja
(ne)dejanja odgovarjala? 

Sabina Piber, 
Bled 

Ob začetku leta
2010

Ob koncu leta 2009 je raz-
padla radovljiška koalicija.
Razpadla je zaradi razdora
znotraj radovljiške LDS in ne
zaradi t. i. destruktivnega
dela opozicije, ki ji pripada
tudi N.Si, kot nam g. župan
večkrat očita.

Od izvolitve leta 2006 smo
g. župana opozarjali, da je
radovljiška koalicija sestavlje-
na na slabih temeljih. Tega se
je najbrž zavedal tudi g. žu-
pan, saj je javnosti več kot eno
leto skrival koalicijsko pogod-
bo.

V lokalni politiki ni prosto-
ra za delitve na desno in levo.
S formiranjem koalicije se vo-
denje občine prenese le na iz-
brane; moč politike se poraz-
deli drugače, kot so želeli vo-
livci. Na tak način odločanja
ne izgubljajo svetniki t. i. opo-
zicije, ki jim radovljiški žu-
pan tako rad kaže svojo moč,
ampak vsi Radovljičani.
Omenjen sistem vodenja ra-
dovljiške občine zelo spominja
na pretekle politične sisteme,
kjer postanejo vodilni politiki
nezmotljivi in le oni vedo, kaj
je dobro za ljudi, ostali pa so
bolj ali manj nezaželeni.

Temeljna listina pri delu lo-
kalne politike mora biti Raz-
vojni program občine - sez-
nam vseh projektov, časovno
in finančno opredeljenih, ki
jih bo občina v 4-letnem man-
datu izpeljala. To listino v
Radovljici sicer imamo, a je
popolnoma spolitizirana - v
njej so le nekateri projekti in
še ti vsi skrbno ovrednoteni,
kdo jih je predlagal in kdo sto-
ji za njimi.

Torej z letom 2010 začenja-
mo znova - brez koalicij! In
pričakujemo uspešnejše leto
2010. Nenazadnje si občani
želimo občinsko vodstvo, ki se
ne bo delilo na levo in desno,
vodstvo, s katerim bi občani
lahko komunicirali in za dia-
log ne bo več potrebno usta-
navljati civilnih iniciativ -
Radovljica je z 12 civilnimi
iniciativami rekorder v drža-
vi.

Simon Resman, 
Radovljica

GORENJSKA, PISMA

PREJELI SMO

naročnine
04/201 42 41 

e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Vilma Stanovnik

Trata pri Škofji Loki - "Naj-
prej vam čestitam za šesti
naslov najboljših v državi,
obenem pa vam že sedaj že-
lim, da tudi z našo pomočjo
naredite vse potrebno, da se
bomo skupaj lahko veselili
novih uspehov. Veseli me, da
je ekipa zvečine ostala skupaj
in da je vedno močnejša," je
na priložnostnem sprejemu
traških balinarjev v prostorih
trgovine Lokateksa na Trati
poudaril direktor Miha Ješe
ter v roke segel aktualnim dr-
žavnim in pokalnim prva-
kom. To so bili v zadnji sezo-
ni kapetan Jure Štancer, Uroš
Vehar, Damjan Sofronijev-
ski, Jure Kozjek, Dejan
Smeh, Miha Tomše, Dejan
Mlinar, Roman Bence, Jani
Bence, Luka Kokalj in Bošt-
jan Križaj, ekipo pa je vodil
trener Bojan Berčič.

Nato sta direktor Miha
Ješe in predsednik kluba
šestkratnih državnih balinar-
skih prvakov Bojan Buden
podpisala novo pogodbo o
sodelovanju. "Brez pomoči

Lokateksa, ki nam stoji ob
strani zadnjih enajst let, bi le
s težavo dosegali takšne re-
zultate, kot smo jih. Veseli
smo, da bomo letos, ob 50-let-
nici obstoja našega društva,
lahko branili naslov najbolj-
ših v državi in se hkrati kosali
z najboljšimi ekipami v Evro-
pi. Upamo na čim bolj odme-
ven rezultat, morda pa nam
bo uspelo preseči celo odlično

tretje mesto v evropskem po-
kalu državnih prvakov iz leta
2000, kar je naš največji us-
peh v zgodovini," je ob sloves-
nem trenutku povedal pred-
sednik Bojan Buden.

Ker se sezona novih doka-
zovanj hitro bliža, so traški
balinarji že začeli s priprava-
mi. "Domača liga se začne že
konec tega meseca, prva tek-
ma evropskega pokala prva-

kov pa bo 17. aprila na Trati z
italijanskimi podprvaki. Ker
je naš cilj uvrstitev med štiri
najboljše evropske ekipe, smo
se pred novo sezono okrepili
z Davidom Šircljem, odlič-
nim igralcem v hitrostnem
zbijanju iz Ilirske Bistrice. Na
tej poziciji smo bili do sedaj
šibkejši, z njim pa smo precej
pridobili," je dodal trener Bo-
jan Berčič.

Prvaki želijo na evropski vrh
Balinarji Lokateksa Trate, ki so aktualni državni in pokalni prvaki, si pred začetkom nove sezone 
želijo uspeha tudi v evropskem pokalu državnih prvakov.

Maja Bertoncelj

Rudno polje - Na progah
Športnega centra Pokljuka je
v torek popoldne v organizaci-
ji TSK OGP Grad Bled pote-
kalo državno prvenstvo v teku
na smučeh v sprintu v klasič-
ni tehniki. V ženski kategoriji
je ob odsotnosti Petre Majdič
državna prvakinja postala Kat-
ja Višnar (TSK OGP Grad
Bled), druga je bila Vesna
Fabjan, tretja pa Maja Benedi-
čič. V moški konkurenci je bil
najboljši Amel Ščuk (vsi trije
TSK Merkur Kranj), drugo
mesto je osvojil Matej Šimenc
(TSK Valkarton Logatec), tret-

ji pa je bil Anže Repanšek
(TSK JUB Dol pri Ljubljani).

Če je Višnarjeva svoj drugi
naslov državne prvakinje
osvojila pričakovano, pa je bil
prvi naslov za še juniorja, 19-
letnega Amela Ščuka iz Pre-
ske pri Medvodah preseneče-
nje. "Upal sem na dober re-
zultat, na zmago pa ne. Na-
slov mi pomeni zelo veliko, je
uspeh moje dosedanje karie-
re," je povedal tekač, ki v letoš-
nji sezoni nastopa na tekmah
kontinentalnega pokala (naj-
boljša uvrstitev je 17. mesto v
sprintu) in se pripravlja na
zanj prvo mladinsko svetovno
prvenstvo. 

Amel prvič, Katja drugič

Vilma Stanovnik

Škofja Loka - Na igriščih za
squash v Mini hotelu v Vin-
carjih je Squash klub Škofja
Loka pripravil PSA turnir, ki
se ga je udeležilo dvajset ig-
ralcev squasha, od tega tudi
prvi štirje na slovenski ja-
kostni lestvici. Do polfinala
je potekalo vse po pričakova-
njih, le četrtopostavljeni Rož-
le Langus (Bled) se je v go-
renjskem derbiju v četrtfina-
lu moral zelo potruditi za
zmago proti domačemu ig-

ralcu Gregu Kustecu, na
koncu pa je le slavil s 3:1. 

V polfinalu sta zanesljivo
slavila trenutno najboljša
slovenska igralca Martin
Mošnik in Klemen Gutman,
ki sta ugnala Miho Kavaša in
Rožleta Langusa. Tako je bil
finalni obračun pravi spekta-
kel. Vsi nizi so bili do konca
zelo izenačeni, izkušeni
Gutman pa se je vendarle
bolje znašel ter na koncu sla-
vil s 3:0. V boju za tretje me-
sto je Kavaš premagal Lan-
gusa.

Klemen Gutman najboljši v Vincarjih Odbojka - Tekma šestnajstega kroga 1.
državne odbojkarske lige
Jutri, v soboto, 16. januarja 2010, bo v ŠD Planina v
Kranju ob 18. uri tekma šestnajstega kroga odboj-
karskega državnega prvenstva moških. Odbojkarji
Astec Triglava se bodo pomerili z ekipo MTB Mari-
bor. Na tekmo vabimo čim več navijačev in lju-
biteljev odbojke. Odbojkarski klub Triglav Kranj, 

Staretova ulica 56, 4000 Kranj

Predsednik traških balinarjev Bojan Buden in direktor Lokateksa Miha Ješe sta podpisala
novo pogodbo o sodelovanju in zbrani ekipi zaželela veliko uspehov v jubilejnem letu.

Kranjska Gora

V Kranjski Gori kar tri smučarske tekme

Medtem ko bo ta konec tedna Maribor gostil tradicionalno
tekmovanje najboljših alpskih smučark za Zlato lisico, se
tudi organizatorji letošnjega 49. Pokala Vitranc že priprav-
ljajo na tradicionalni tekmi moških v veleslalomu in slalo-
mu, ki bosta v Podkorenu 30. in 31. januarja. Poleg obeh prej
predvidenih tekmovanj bo zadnji januarski petek, 29. janu-
arja, Kranjska Gora gostila še v Adelbodnu odpadli velesla-
lom. "Ponudba FIS-a za nas pomeni veliko priznanje. Verja-
memo, da bodo vse tri tekme na najvišji kakovostni ravni,
našim tekmovalcem pa bomo s tem pred olimpijskimi igra-
mi omogočili kar tri tekmovanja na najvišji ravni," pravijo
kranjskogorski organizatorji in dodajajo, da bodo prireditev
sedaj prilagodili petkovem nadomestnemu veleslalomu.
Tako bo Kranjska Gora tekmovalce pričakala že v sredo, 27.
januarja, organizatorji pa jim bodo v četrtek na Poligonu za-
gotovili še zadnji preizkus tekmovalne proge. V. S.

Srednja vas

Smučarji v telemarku konec tedna v Bohinju

V začetku tedna se je v Raurisu začela enaindvajseta sezona
svetovnega pokala v smučanju v slogu telemark. Od naših
se je najbolj izkazal Luka Pintar, ki je osvojil 14. in 11. mesto.
Ta konec tedna najboljši telemark smučarji prihajajo v Bo-
hinj, saj bosta na smučišču Senožeti jutri in v nedeljo, z za-
četkom prve vožnje ob 10. uri, dve tekmi svetovnega pokala
v telemark sprintu. Že danes bo med 15. in 18. uro uradni
trening, sledila pa bo zabava in slavnostno odprtje tekmova-
nja z žrebom štartnih številk. V. S.

Bled

Turki premočni za blejske odbojkarje

V petem krogu lige prvakov so blejski odbojkarji minulo sre-
do gostovali v Carigradu, kjer so se spopadli z domačo ekipo
Istanbul B. Sehir Belediyesi. Turška ekipa je bila tokrat premo-
čan nasprotnik za blejsko oranžno vrsto, ki je izgubila s kar
3:0 (23, 20, 21). Slovenski prvaki bodo tako svojo priložnost
za napredovanje iskali v zadnjem dvoboju, v katerem na do-
mačem terenu gostijo poljski Rzeszow. Tekma v dvorani Tivo-
li bo v sredo, 20. januarja, ob 20.15, slovenski prvaki pa seve-
da tudi tokrat računajo na podporo zvestih navijačev. V. S.

Šenčur

Trener odstopil po trinajstih porazih

Že trinajsti zaporedni poraz z visoko razliko s kar 50:89, ki
so ga košarkarji Šenčurja CP Kranj minulo soboto v ligi Te-
lemach v domači dvorani doživeli proti ekipi TCG Mercator-
ja, je pripomogel k odločitvi dosedanjega šenčurskega tre-
nerja Martina Gorenjca, da je v začetku tedna odstopil iz
svojega položaja. "Žal so bile moje želje in napori po izbolj-
šanju rezultatov zastonj, igre niso bile take, kot sem priča-
koval, in zato tudi taka odločitev," je povedal Martin Go-
renc. Moštvo, ki v tej sezoni v prvi ligi še ni okusilo zmage,
bo vodil dosedanji Gorenjčev pomočnik Gregor Jeras, ki je v
preteklosti vodil žensko košarkarsko ekipo Triglava in njene
mlajše kategorije, Martin Gorenjec pa ostaja v klubu, kjer bo
še naprej član upravnega odbora. Šenčurjani bodo jutri, v
soboto, gostovali v Kopru, ekipa TCG Mercatorja pa bo v do-
mači dvorani na Podnu ob 20. uri gostila Hopse. Košarkarji
Heliosa so tekmo 14. kroga odigrali že v sredo, pri Parkljih
pa so v napeti končnici slavili 84:80. V. S.

1. B rokometna liga za ženske 

RK NAKLO MERKUR : 
ŽRK AJDOVŠČINA

SOBOTA 16. 1. 2010, ob 18.00 uri 
ŠPORTNA DVORANA V STRAHINJU
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Občina Naklo

Finalista Martin Mošnik in Klemen Gutman z najboljšim
Gorenjcem, četrtouvrščenim Rožletom Langusom

Katja Višnar in Amel Ščuk sta državna prvaka v sprintu v
klasični tehniki. 
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Simon Šubic

Kranj - Kranjsko okrožno so-
dišče je 26-letnega Dumi-
truja Aleksandruja, 30-letne-
ga Constantina Caldararuja
in 45-letno Claudio Micles-
cujevo februarja lani zaradi
poskusa ropa nemškega dr-
žavljana Andreasa Grubiši-
ća v bližini bencinskega ser-
visa Voklo na gorenjski avto-
cesti obsodilo na zaporne
kazni. Na pritožbo obrambe
je višje sodišče kasneje so-
dbo razveljavilo, saj jim na
prvem sojenju oškodovanca
sploh ni uspelo zaslišati,
brez uspeha pa so ga doslej
vabili tudi na ponovljenem
sojenju. Predsednica sodne-
ga senata Andreja Ravnikar
je bila zato včeraj odločena,
da Grubišića vendarle zasli-
ši preko videokonference, a
je obramba namero prepre-
čila s predlogom po njeni iz-
ločitvi. "Predsednica senata
je po mnenju obrambe pri-
stranska, ker je dovolila, da
senat sprejme odločitev o
zaslišanju preko videokon-
ference, kar je v izrecnem
nasprotju z določbami zako-
na o kazenskem postopku, s
čimer je zavestno in namer-
no kršila zakonske pravice
obdolženih," je predlog ob-
razložil odvetnik Borivoje
Ljujić, ki je na včerajšnji ob-
ravnavi nadomeščal Milana
Krstića, enega od zagovorni-

kov prvoobtoženega Alek-
sandruja. Sodnici Ravnikar-
jevi tako ni preostalo nič
drugega, kot da njegov pred-
log odstopi v presojo pred-
sedniku Okrožnega sodišča
v Kranju Mihaelu Kersniku,
vse dotlej pa je glavna obra-
vnava prekinjena. 

Obramba je videokonfe-
renčnemu zaslišanju ostro
nasprotovala zaradi več raz-
logov. Po njenem za zasliša-
nje na daljavo sploh niso iz-
polnjeni zakonski pogoji,
ker pravosodni minister še
ni izdal tehničnih navodil o
ustrezni tehnični opremi za
videokonferenčno zasliša-
nje, poleg tega pa sodišče

Grubišića sploh še ni posku-
silo privesti na zaslišanje, ko
ta prečka Slovenijo na poti iz
Nemčije na Hrvaško, ki jo je
med drugim opravil tudi že
v času tega sodnega postop-
ka. Tudi zato bi takšno zasli-
šanje pomenilo kršitev slo-
venske ustave in evropske
konvencije o človekovih pra-
vicah in temeljnih svobošči-
nah. Obramba je že večkrat
pozvala sodnico, naj Grubi-
šića denarno kaznuje zaradi
izmikanja sodišču, odvetnik
Marko Bošnjak pa je tokrat
tožilstvo celo pozval, naj zo-
per oškodovanega vloži ob-
tožni predlog, na podlagi ka-
terih bo Andreas Grubišič v

Slovenijo vabljen kot obdol-
ženec in bi ga potem lahko
zaslišali tudi kot pričo v tej
zadevi. "Posledično bi bilo
možno izdati tudi evropski
nalog za prijetje," je namig-
nil odvetnik. 

"Slika je jasna, ton tudi,
zato so tehnični pogoji po-
dani. Prav tako tudi zakon-
ski pogoji, saj Grubišić že
večkrat kljub vabljenju ni
pristopil," je bila predsedni-
ca senata ugovorom obram-
be navkljub odločena zasli-
šanje izpeljati in tako to sod-
no farso vendarle pripeljati
h koncu. A kot že omenje-
no, ustavil jo je predlog po
njeni izločitvi. 

Obramba preprečila zaslišanje
Sojenje trojici Romunov, ki jim na kranjskem sodišču znova sodijo zaradi poskusa ropa na gorenjski
avtocesti 6. novembra 2008, se je včeraj pošteno zapletlo.

Obdolženim Romunom ni preostalo drugega, kot da se vrnejo v Romunijo, od koder so se
včeraj v Kranj pripeljali le na nekajurni izlet. 

Stojan Saje

Tržič - Na pobudo Sveta za
preventivo in vzgojo v cest-
nem prometu (SPV) iz Kra-
nja so 12. januarja ustanovili
v Tržiču Koordinacijski od-
bor za delovanje SPV na Go-
renjskem. Člani svetov so
spoznali, da ceste ne pozna-
jo občinskih meja. K delu pri
prometni preventivi želijo
pristopiti na drugačen način,
ki bi ob povezavi vseh prine-
sel boljše rezultate. Za to si
bo prizadeval enajstčlanski
odbor, ki ga bo vodila pred-
sednica Tatjana Kocijančič iz
MO Kranj.

Udeležence srečanja je po-
zdravil tržiški župan Borut
Sajovic. Ugotovil je, da se v
občinah srečujejo s podobni-
mi problemi v prometu.
Zato je prav, da poenotijo
politiko in skupaj poiščejo
boljše rešitve. Simon Sušanj
iz Policijske uprave Kranj se
je strinjal, da niso dovolj le

represivni ukrepi. Lani so jih
našteli več kot 31 tisoč, a var-
nost na cestah ni bila boljša.
Prometnih nesreč je bilo
manj, a se je število mrtvih
povečalo z 18 na 23; več je
bilo tudi hudo telesno po-
škodovanih. Zaskrbljujoč je
alkohol pri voznikih. Statisti-
ka nesreč bi bila še bolj tra-
gična, če ne bi pridržali do
streznitve 600 najbolj opitih
voznikov in jim zasegli 64
vozil. Kot je menil Zlato Za-
letel iz Zveze ZŠAM Slove-
nije, mora postati preventiva
v prometu splošno gibanje.
O tem bo treba razmišljati in
vključiti čimveč ljudi v dejav-
nosti. Franc Jurman iz
ZŠAM Kranj je ocenil, da se
bo moral gorenjski odbor
zavzeti za odpravo pomanj-
kljivosti pri vzgoji novih voz-
nikov, izboljšanje predpisov
o cestnem prometu ter oživi-
tev dela z otroki. Poskrbeti
bo moral za posodobitev var-
nih poti v šolo in uvrstitev

prometa v učne načrte. Slav-
ka Weisseisen, ki se dolgo
ukvarja s prometno vzgojo v
OŠ Šenčur, je poudarila, da
so te vsebine v učnih načrtih
preveč razpršene. Franci Ku-
har iz AMD Šenčur je opo-
zoril, da imajo vodstva občin
premalo interesa za promet-
ne probleme. Marko Bajec iz
Občine Radovljica je ugoto-
vil, da denar namenjajo
predvsem preventivi v šolah.
Kot je dodala Aneta Lavtar iz

Občine Tržič, v akcije z vrtci
in šolami vsako leto dodajajo
novosti, vendar to ni dovolj.
Piko na vse je postavila Tat-
jana Kocijančič z oceno, da
bodo morale občine zagoto-
viti več denarja za prometno
varnost. Preventiva niso le
rute in kresničke za otroke,
ampak načrtno urejanje
cest, pločnikov, kolesarskih
stez in še česa. To bo glavno
vodilo v programu dela nji-
hovega odbora.

Skupaj za varnejši promet
Delo Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo povezal gorenjski odbor. 
Njegova predsednica je Tatjana Kocijančič iz Mestne občine Kranj.

Kamnik

Doma uredil laboratorij za gojenje ”trave”

Kamniški policisti so prijeli 23-letnika iz okolice Kamnika, ki
si je na domu uredil laboratorij za gojenje konoplje. V torek
pol ure pred polnočjo so mladeniča ustavili na regionalni
cesti Kamnik-Tuhinj. V njegovem avtomobilu so med
postopkom odkrili osemdeset sadik konoplje, ki so jih seve-
da zasegli, 23-letniku pa začasno odvzeli prostost. Na nje-
govem domu so policisti kasneje opravili hišno preiskavo in
tako naleteli na manjši laboratorij, v katerem je pod umetno
svetlobo raslo še okoli 140 sadik prepovedane rastline (na
sliki). Tudi te so seveda zasegli, prav tako pa tudi opremo
za gojenje konoplje (svetlobno grelna telesa, umetna gnoji-
la ...). Kamničana bodo policisti kazensko ovadili zaradi
suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje
in prometa s prepovedanimi drogami. S. Š.

Bled 

Prijeli domnevnega roparja

Blejski policisti so uspešno preiskali neuspeli rop britanske-
ga turista na Bledu. Kaznivega dejanja ropa bodo kazensko
ovadili 24-letnega moškega iz okolice Tržiča, ki naj bi 2. no-
vembra okoli pol tretje zjutraj skupaj z neznanim moškim s
hrbtne strani napadel 37-letnega Britanca, ki se je iz enega
od blejskih gostinskih lokalov vračal proti hotelu. Eden od
njiju je turista brcnil, da je ta padel po tleh. Nato sta mu za-
čela pregledovati žepe, vendar nista ničesar vzela. Britanec
se jima je vmes upiral, po krajšem prerivanju mu je tudi
uspelo uiti, a je med begom padel in si pri tem zlomil nogo.
Policisti še naprej poizvedujejo za drugim storilcem. 

Kranj, Tržič 

Vinjete so očitno predrage

V ponedeljek so policisti obravnavali kraji vinjet v Kranju in Tr-
žiču. Ob 16.50 je neznani moški okoli tridesetih let pristopil
do prodajnega okna kioska v Kranju in zaprosil za letno vinje-
no za osebni avtomobil, ki stane 95 evrov. Ko mu jo je proda-
jalka ponudila, jo je vzel in odšel, ne da bi poravnal račun. Sla-
bo uro kasneje sta mlajša moška podobno krajo izvedla v tra-
fiki v Tržiču, kjer prodajalki prav tako nista plačala za vinjeto.
Ko sta s kraja odhajala, ju je druga stranka skušala zadržati, a
sta jo odrinila, nato pa se z avtomobilom odpeljala. Bi se mor-
da z nižjo ceno vinjet takim dogodkom izognili? S. Š.

Kranj 

Vozniki so pridno ”pihali”

V okviru akcije Alkohol ubija - največkrat nedolžne so go-
renjski policisti v decembru odredili kar 4.521 alkotestov, od
katerih je bilo 149 pozitivnih, 56 voznikov pa je moralo 
zaradi prevelike vinjenosti do streznitve počakati v prostorih
za pridržanje. Na strokovni pregled zaradi suma vožnje pod
vplivom alkohola so odpeljali šest voznikov, štirje pa so ga
odklonili. Zaradi suma vožnje pod vplivom drog so na 
strokovni pregled odpeljali pet voznikov, prav tako štirje pa
so ga odklonili. S. Š.
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Tatjana Kocijančič (desno) bo povezovala delo SPV 
na Gorenjskem.

Podljubelj 

Kadili bodo kot Turki

Neznani storilci so v noči na
ponedeljek z razbitjem ste-
kla vlomili v prodajalno v
Podljubelju. Najbrž so zelo
strastni kadilci, saj so ukra-
dli za kar 22 tisoč evrov ci-
garet različnih znamk. S. Š.
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Karl Erjavec
Minister za okolje in prostor Karl Erjavec pravi, da dopustniških dni že ne 
bo več preživljal kot minister. / Foto: Gorazd Kavčič

Bine Kordež pravi, da država 
ni korektna do domačih 
prevzemov podjetij. Stran 10

Knjiga Alpe, kot jih vidijo ptice
je izjemna po formatu, obsegu
in vsebini. Stran 13

Arhitektka dr. Špela Šeme o
vplivu potrošništva na družbo,
prostor, arhitekturo ... Stran 12
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Aktualno

Štefan Žargi

V torek se je na Ekonom-
ski fakulteti Univerze v
Ljubljani začel niz tako ime-
novanih gostujočih preda-
vanj in kot prvi je nastopil
diplomant in magister eko-
nomskih znanosti na tej fa-
kulteti, predsednik uprave
nakelskega Merkurja Bine
Kordež. Naslov predavanja
Kriza, prevzemi in tajkuni
je bil vsekakor dovolj izziva-
len, in kot je dejal ob po-
zdravu dekan prof. dr. Du-
šan Mramor, provokativen,
da je napolnil veliko preda-
valnico. Poleg študentov mu
je prisluhnila tudi vrsta pro-
fesorjev, da o zanimanju
medijev niti ne govorimo.
Tudi tokrat se je Bine Kor-
dež, ki je v časopisih objavil
že več kot 140 člankov, potr-
dil kot briljanten analitik in
sijajen, samosvoj razlagalec
in komentator razmer.

Država je ob krizi 
precej nemočna

Že ob pozdravu je Bine
Kordež hudomušno pri-
pomnil, da bi sicer bilo mor-
da bolj modro, če bi bil tiho,
če bi se potuhnil, kot to po-
čne večina menedžerjev, ki
so prevzeli podjetja. Vendar,
ker je tako ali tako praktično
vsakodnevno na tapeti me-
dijev, ki ne glede na vse
vztrajajo pri svojih zgodbah
(mediji smo bili tudi v nada-
ljevanju predavanja pogosto
deležni vrsti pikrih pripomb
in očitkov), je morda prav,
da vsaj na tej ravni pove tudi
svojo plat. Že uvodna pona-
zoritev, kako je nastala fi-
nančna luknja in z njo sve-
tovna finančna kriza, posle-
dično pa gospodarska kriza,
je bila presenetljivo prepro-
sta in zgovorna. Iz te je izve-
del ugotovitev, zakaj namreč

države z davkoplačevalskim
denarjem vlagajo ogromna
sredstva v sanacije bank. Ta
vlaganja ne rešujejo bank in
njihovih lastnikov, pač pa
deponente v teh bankah.
"Kriza je kot zdravje - pol ga
je v glavah," je dejal Kordež
in za izhod iz krize je izred-
no pomembno pozitivno
razmišljanje, optimizem ter
hkrati odgovorna realnost in
točnost ocen pristojnih in-
štitucij. V časih konjunkture
niso bogateli le nekateri, pač
pa smo imeli koristi vsi.
Lastniki kapitala sicer več,
vendar so prav ti v krizi tudi
največ izgubili. Vloga države
je pri reševanju krize, vsaj
na kratek rok, po Kordeže-
vem prepričanju, kljub veli-
kim besedam o vladnih
ukrepih in izhodnih strate-
gijah, majhna, manj po-
membna, saj gre predvsem
za vprašanja delitve.

Obrestne mere 
so previsoke

Pri analizi sedanjega go-
spodarskega položaja je
Bine Kordež najprej opozo-
ril na gibanja obrestnih
mer, ki so šest let praktično
povsem sledila gibanjem na
mednarodnih trgih, v zad-
njem (lanskem) letu pa je
prišlo do razkoraka. Če v tu-
jini obrestne mere sledijo
padcu temeljne obrestne
mere, v Sloveniji te zaradi
povečanih bančnih marž ne
padajo toliko in so za skoraj
dvakrat višje. Na skupni po-
tencial, ki znaša približno
21 milijard evrov, danes v
Sloveniji plačujemo od ene-
ga do dveh odstotkov več
obresti (torej med 200 in
400 milijoni evrov), kot bi
bilo potrebno. Prepričan je,
da bi z organiziranim priti-
skom morali znižati obre-
stovanje kapitala pri nas, saj

bi to pomenilo pri kreditih
gospodarstvu pomembno
razbremenitev. Slovenske
banke k sreči niso vlagale v
kontaminirane (izvedene)
vrednostne papirje, zato so
številni očitki o davkoplače-
valskih vlaganjih v sanacijo
brez osnove. Slovenska dr-
žava po Kordeževem prepri-
čanju še ni izgubila niti
evra za poroštva, ki jih je
dala za depozite in kredite
(pri slednjih so garancije iz
jamstvene sheme manj po-
membne). Nasprotno z nji-
mi celo služi, pomembno
pa je, da je zagotovila delo-
vanje sistema.

Pri plačah ni rešitev

Bine Kordež je pri orisu
sedanjega gospodarskega
položaja skozi ustvarjeno
dodano vrednost s konkret-
nimi številkami in grafikoni
pokazal, kako je ta pet let
naraščala, v zadnjih dveh le-
tih pa se je zmanjšala. Ob
relativno stabilni rasti plač
so tudi dobički in donos ka-
pitala najprej hitro narašča-
li, v zadnjih dveh letih pa
strmo padli. Ker višina do-
dane vrednosti že dve leti
pada, bilanca kaže, da smo
lani razdelili za 2 milijardi
evrov več, kot je bilo ustvar-
jenega. To je pravi problem,
ki se izraža s proračunskim
deficitom, edino pravo vpra-
šanje torej je, kako ustvariti
več. Ne bodo nas rešile raz-
prave o zniževanju visokih
plač - mednarodni podatki
kažejo, da so razlike v pla-
čah oziroma plačna razslo-
jenost v Sloveniji najnižja;
niti očitki o visoki obreme-
nitvi s prispevki in davki, saj
so te, preračunano na kup-
no moč, povsem primerljive
z evropskimi državami.

Kakšno lastništvo 
si želimo

Pri razlagi pogleda na me-
nedžerske prevzeme je Kor-
dež postregel s podatkom,
da je bilo od leta 1993, ko so
se ti začeli, prevzetih 80 od-
stotkov družbenih podjetij.
Deset let ta proces ni bil spo-
ren, čeprav je jasno, da so
bili nakupi izvedeni s krediti

na račun bodočih donosov.
Država, ki je svoje deleže
prodajala, jih je celo spodbu-
jala. Prevzemi, bilo jih je
okoli tisoč, so po Kordeže-
vem mnenju pred dvema le-
toma postali sporni zaradi
dveh primerov, ko sta posta-
la premočna za politike. V
kriznih razmerah je politika
prevzeme razglasila kot kriv-
ce težav in omenjena prime-
ra onemogočila. Strinja se,
da je lahko razvoj podjetij za-
radi prevzemov tudi priza-
det, vendar bi bil to tudi v
primeru nakupov tujcev, ki
prevzemajo podjetja prav
tako s krediti. Postavlja se
celo vprašanje, kakšno last-
ništvo si sploh želimo. Dr-
žavno je slabo, tuje nezažele-
no, domače preprečujemo z
omejevanjem kreditov.

Odločitev za prevzem 
je bila pravilna

Po predstavitvi Merkurja
je Bine Kordež spregovoril
tudi o njihovem prevzemu.
Sto vodilnih je bilo pred dve-
ma letoma prepričanih, da
ni dobro, če bi postali podru-
žnica tuje verige, saj je Mer-
kur, kljub slovenski majhno-
sti, postal največji trgovec s
tehničnim blagom v vsej
Vzhodni Evropi. Z veliko po-
guma so se odločili za pre-
vzem in tudi danes Kordež
meni, da je bila odločitev
pravilna, čeprav je danes ne
bi več ponovili. Vseh sto vo-
dilnih doma in v tujini je
pretežno pri tujih bankah (ki
so tedaj denar prav ponuja-

le!) vzelo kredite in zastavilo
svoje premoženje ter izpelja-
lo prevzem povsem skladno
z zakonodajo, z vsemi po-
trebnimi dovoljenji, javno in
transparentno. Ugotavljajo,
da so v pomembno slabšem
položaju kot tuji prevzemni-
ki, saj na primer Revoz dobi-
va državno pomoč (50 mili-
jonov evrov nepovratne po-
moči), ki jo nato v obliki divi-
dend nakazuje Renaultu.
Tudi pri ruskem prevzemu
Slovenske industrije jekla s
krediti slovenskih bank ni
omejitev, kakršne se neko-
rektno postavljajo domačim
prevzemnikom. Zelo zgo-
vorni so tudi očitki Savi, ki je
s svojim lastniškim deležem
v Merkurju sodelovala v po-
stopku prevzema, saj doživ-
lja pravo medijsko gonjo, če-
prav je v resnici svojo nalož-
bo v Merkur pošteno ople-
menitila.

Prevzemi so del 
tranzicije

V nasprotju s pričakovanji
pa predavanje Bineta Korde-
ža, ki je bilo nagrajeno z
aplavzom, ob koncu ni spro-
žilo kakšne zanimivejše raz-
prave, kaj šele ob nedvomni
provokativnosti in udeležbi
mladih, ki znajo biti brez dla-
ke na jeziku, kakšne polemi-
ke. Bolj kot vprašanja smo
slišali komentarje štirih pro-
fesorjev in le enega študenta,
čeprav so prevzemi podjetij
že od 80-tih let prejšnjega
stoletja tema, ki močno raz-
dvaja ekonomiste. Da se pri

nas prevzemajo dobro stoje-
ča podjetja, je bilo v razpravi
pripisano tranziciji, posebej
specifičnim razmeram dru-
ge faze lastniške konsolidaci-
je v Sloveniji. Na mnenje, da
država poleg deponentov
vendar rešuje tudi slabo po-
slovanje bank, posredno sla-
ba podjetja, ki ne zmorejo
odplačevati kreditov, da z
davkoplačevalskim denar-
jem socializira izgube in blo-
kira kapital, je Bine Kordež
menil, da tega v Sloveniji (še)
ni. Zgovoren primer pa je
podržavljanje Hypo Alpe
Adria banke v Avstriji, kjer je
država zavarovala predvsem
deponente ter hkrati omogo-
čila nadaljevanje delovanja
banke, ki bo na tak ali druga-
čen način izterjala svoje na-
ložbe in ohranila pozicije na
Balkanu. 

V razpravi se niso izognili
tudi aktualnim pritiskom na
povečanje minimalne plače,
s katere dvigom se je strinjal
tudi Kordež, nikakor pa ni-
mamo možnosti, da bi, kljub
nastali uravnilovki, prilago-
dili druge plače. Samo zniža-
nje obrestnih mer na raven,
kakršna je v tujini, bi po Kor-
deževem mnenju dovolj raz-
bremenilo gospodarstvo, da
bi minimalne plače uredili
vsaj na raven minimalnih
življenjskih stroškov. Kakor
ni dvig minimalne plače
strogo tržno pogojen, pač pa
vse bolj postaja družbeno
spoznanje in dogovor, tudi
pri za polovico višjih obres-
tnih merah kot v tujini ni
pravih tržnih razlogov.

petek, 15. januarja 2010

Do domačih 
prevzemov je 
država nekorektna
Predsednik uprave Merkurja mag. Bine Kordež je k svojim pronicljivim 
analizam in predlogom v časopisih dodal še pogumni nastop s gostujočim
predavanjem na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Analiziral je krizo
in predstavil svoj pogled na prevzeme podjetij.

Mag. Bine Kordež, predsednik uprave Merkurja / Foto: Gorazd Kavčič

Ker višina dodane vrednosti že dve leti
pada, bilanca kaže, da smo lani 
razdelili za 2 milijardi evrov več, kot je
bilo ustvarjenega. To je pravi problem,
ki se izraža s proračunskim deficitom,
edino pravo vprašanje torej je, kako
ustvariti več.
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Pogovor

Mateja Rant

Začelo se je z obtožnim
predlogom zaradi ravnanja
pri nakupu oklepnikov Pa-
tria, nadaljevalo z odprodajo
državnega deleža v podjetju
Energetika projekt brez so-
glasja vlade, nato pa je odme-
valo še porevizijsko poročilo
računskega sodišča, ki je
ugotovilo, da okoljsko minis-
trstvo pri dveh od osmih
ugotovljenih nepravilnostih
ni pripravilo zadovoljivih po-
pravljalnih ukrepov, zaradi
česar so predsedniku vlade
predlagali razrešitev minis-
tra za okolje in prostor Karla
Erjavca. 

Tudi sami ste že namignili,
da ni naključje, da se je vse
to zgrnilo na vas v kratkem
času. Zakaj tako mislite?

"Vse to se je začelo dogaja-
ti po odhodu poslancev Fran-
ca Žnidaršiča in Vilija Rez-
mana iz poslanske skupine
Desus. Glede obtožnega
predloga bi rad najprej pojas-
nil, ker mnogi ne ločijo med
obtožnico in obtožnim pred-
logom, da gre pri slednjem
za skrajšani postopek pred
okrajnim sodiščem, v kazen-
skem postopku pa si tisti tre-
nutek, če sodnik ugotovi, da
je treba sklicati glavno obra-
vnavo. V mojem primeru to-
rej ta obtožni predlog ne po-
meni, da sem v kazenskem
postopku. Zaenkrat sem v
enakem položaju kot vsak
drug državljan. Druga zade-
va je domnevno nezakonita
prodaja kapitalskih deležev v
podjetju Energetika projekt,
za kar so mi očitali, da ni-
mam sklepa vlade. Za mano
stoji skupina vrhunskih pra-
vnikov, ki mi pomagajo pri
oblikovanju pravnih stališč,
ker so ogorčeni, kar se mi do-
gaja. Menijo, da je bil posto-
pek zakonit, v skladu s pred-
pisi, tako da je ta obdolžitev
povsem neumestna. Ob tem
pa nas v podobni zadevi, kjer
pa nismo podpisali take po-
godbe, občina Kočevje toži za
sklenitev pogodbe na enak
način in ta tožba je že na pra-
vobranilstvu. Glede račun-
skega sodišča pa menim, da
je šlo za neustavno ravnanje.
S predsednikom vlade sva se
dogovorila, da sicer začne po-
stopek za razrešitev, ob tem
pa se bo vložila tudi ustavna
presoja. Vsi ti dogodki kaže-
jo, da gre za konstrukt. Ti-

stim, ki so ga pripravili, že 
diham za ovratnik."

Kdo torej po vašem stoji v
ozadju vsega tega?

”Gre za ljudi, ki so člani
stranke Desus in sodelujejo
pri tem konstruktu. Imam
tudi konkretne dokaze o
tem, in ko bodo moji pravni-
ki proučili še to zadevo, bom
tudi ustrezno ukrepal.”

Dejali ste tudi, da ste mote-
či za vsako koalicijo ...

"Stranka Desus je moteča,
ker ima specifičen program.
Želimo namreč, da bi upoko-
jenci, invalidi in socialno
ogroženi bolje živeli. To pa za-
hteva več proračunskega de-
narja. Ti napadi, ki so usmer-
jeni proti meni kot predsedni-
ku stranke, pa niso napadi na
Karla Erjavca, ampak stranko
Desus. S tem, ko bi diskrediti-
rali in odstranili mene, bi s
političnega prizorišča spravili
tudi stranko Desus."

Ampak prej ste omenili, naj
bi v ozadju stali prav člani
vaše stranke?

"Ja, saj to je zelo zanimivo.
Nekateri, ki sodelujejo pri
tem, niso več v poslanski sku-
pini, so pa morda člani stran-
ke. In še nekaj je takih čla-
nov, a ne želim prehitevati."

Zakaj menite, da so se vse
obtožbe na vaš račun v jav-
nosti stopnjevale ravno v
zadnjem času?

"Tisti, ki to počnejo, očitno
ne želijo, da bi srečno začel
leto 2010, sicer se ne bi to za-
čelo dogajati že prvi delovni
dan v letu 2010 in nadaljeva-
lo drugi dan, ko je računsko
sodišče izdalo poziv za mojo
razrešitev. In vsi naslednji
dnevi, danes smo 13., so mi-
nili v tem duhu. A tudi v
športu velja pravilo - če slabo
štartaš, še ne pomeni, da na
koncu ne boš zmagal." 

Bi lahko tudi v tem smislu
torej razumeli vašo izjavo,
da ste kot mačka, vedno
najdete izhod iz mišnice?

"Naj pojasnim, zakaj sem
govoril, da sem maček in da
bom znal uiti iz te mišnice.
Očita se mi zadeva Patria,
kjer sploh še nisem v kazen-
skem postopku, saj sodnik
še ni odločil, ali ga bo sploh
sprožil ali ne. Kar kaže, da je
to le afera, ne resna obdolži-
tev. Glede očitka nezakonite

prodaje kapitalskega deleža
mi je zelo povedno že to, da
je v podobni zadevi občina
Kočevje vložila tožbo za skle-
nitev pogodbe. Glede račun-
skega sodišča pa sem pove-
dal, da so ugledni doktorji
pravnih znanosti mnenja, da
bi bil postopek moje razrešit-
ve neustaven. In kaj ostane
od vseh zadev? To pomeni,
da so mišnice zarjavele. Bo-
jim se za pravno državo in
človekove pravice."

Se zgornja izjava morebiti
nanaša tudi na iskanje no-
vega ministra za okolje in
prostor - med kandidati je
tudi poslanec Matjaž Zano-
škar, ki bi ga ob morebit-
nem imenovanju za minis-
tra vi nasledili v parlamen-
tarnih klopeh?

"Ne gre za to, ali sedim v
parlamentu ali ne. Lahko na-
daljujem kot profesionalni
predsednik stranke Desus.
Stranka je kot kandidata evi-
dentirala Matjaža Zanoškarja
in prepričan sem, da bo to
funkcijo sprejel, saj ima vsa
profesionalna znanja. A v to
se ne spuščam, sam nisem
imel nič s tem predlogom.
Razen tega imamo evidenti-
rane še štiri kandidate. Oseb-
no pa bi bil zelo vesel, glede
na to, da pravijo, da tu potre-
bujemo strokovnjaka, če bi

kot kandidatko lahko eviden-
tirali Nobelovko Lučko Kajfež
Bogataj. Napel bi vse sile, da
bi prišla skozi kadrovske po-
stopke in postala ministrica."

Glede na to, da naj bi do
konca presoje ustavno so-
dišče zadržalo odločanje o
vaši razrešitvi v parlamen-
tu, računate tudi, da boste
ohranili ministrski stolček?

"Osebno sem se odločil, da
ne bom več minister za oko-
lje in prostor, ker se mi zdi,
da ne morem kakovostno
opravljati svojih dolžnosti po
vsem nezaupanju, ki so ga iz-
razili do mene kot ministra. " 

Torej nameravate sami po-
nuditi odstop, če do razre-
šitve ne bo prišlo v držav-
nem zboru?

"Verjetno, ker ne uživam
zaupanja. Če ne bom razre-
šen, bo to zato, ker sem pač
uporabil pravna sredstva in
se bo ugotovilo, da zadeve
niso ustavno korektne. Neza-
upanja pa to ne spremeni.
Letos zagotovo ne bom več
minister za okolje - lahko je
to že drugi teden, če bi pred-
sednik vlade predlagal razre-
šitev tudi brez ustavne preso-
je, a bo v težavah, ker bo spro-
žil neustaven postopek. Če
bo ustavno sodišče ugotovilo,
da je šlo za neustaven posto-

pek, bodo poslanci s težko
vestjo glasovali proti meni. V
nasprotnem primeru pa
bodo ocenili, ali je zaradi lo-
čevanja odpadkov moja odgo-
vornost res tako visoka. A po-
tem smo postavili zelo visoke
standarde tudi za ostale mi-
nistre. Tudi če bi bil deležen
zaupanja v državnem zboru,
pa dopustniškega časa verjet-
no ne bom več preživljal kot
minister za okolje."

Čeprav je bilo v vaši stranki
v zadnjem času precej trenj,
pa je bilo videti, da je pri
vaši obrambi stranka strnila
vrste?

"To dejansko kaže na to,
da je bilo nujno potrebno
urediti razmere v stranki. Si-
cer imamo zdaj le pet po-
slancev, a stranka je enotna.
Povedal pa sem že tudi, da
diham za ovratnik tistim, ki
so ta konstrukt pripravili. So
sicer člani stranke, a glede na
to, da imam materialne do-
kaze, jih verjetno niti ne bo
potrebno izključiti, ampak
bodo sami odšli. Potem bo
stranka res očiščena vseh za-
rotnikov in nedobronamer-
nih. Zavzemamo se pač za
dobronamerne namene, ka-
pital nas ne zanima, tudi ni-
mamo nobenega tajkuna,
menedžerja ... Morda je tudi
to moteče v politiki."

Kako trdna pa je ta čas po
vaši oceni koalicija?

"Stranka Desus je pravi be-
ton te koalicije. Predsednik
vlade Pahor je lahko vesel, da
ima takega koalicijskega
partnerja, ki mu zagotavlja
trdnost v teh težkih časih."

Torej o izhodu iz koalicije
ne razmišljate?

"Ne, zakaj? Saj to niso na-
padi na Karla Erjavca, ampak
na stranko Desus. Povedal
sem že, da smo trden člen te
koalicije, a seveda ne za vsako
ceno. Če bomo videli, da ne
moremo uresničevati svojega
programa, bomo odšli. A to
ne bo moja odločitev, ampak
odločitev sveta stranke. Mi si
ne želimo v tej hudi gospo-
darski in finančni krizi pov-
zročiti še politične krize. Ni-
mam nobene ambicije, da bi
vztrajal kot minister, imam
pa močne ambicije vztrajati
kot predsednik stranke De-
sus in čim več postoriti za ti-
ste, ki živijo od svojega dela
ali minulega dela." 

Dopustniških dni ne bo več 
preživljal kot minister

Predsednik vlade Borut Pahor naj bi v teh dneh državnemu zboru predlagal razrešitev okoljskega ministra Karla Erjavca. Tudi če
se državni zbor ne bi odločil za njegovo razrešitev, pravi Erjavec, bi odstopil sam.

"Stranka Desus
je pravi beton 
te koalicije.
Predsednik vlade
Pahor je lahko
vesel, da ima 
takega 
koalicijskega
partnerja, ki mu
zagotavlja 
trdnost v teh 
težkih časih."

Karl Erjavec / Foto: Gorazd Kavčič

Karl 
Erjavec
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Pogovor

Suzana P. Kovačič 

Naj vas najprej vprašam kot
Kranjčanko, kako se je Kranj
odzval na sodobne izzive po-
trošništva?

"Zelo me moti, da so do-
pustili, da se velike škatle, v
katerih so nakupovalni cen-
tri, gradijo na kmetijskih
zemljiščih prve kategorije.
Žal ta naša družba še nima
takšne tradicije kapitalizma,
da bi razumela, da bomo dol-
goročno zelo veliko izgubili,
če bomo na prvovrstni zemlji
gradili nakupovalne centre
in parkirišča. V zelo razvitih
predelih sveta, na primer v
Kaliforniji že vsaj dvajset let
ne dovolijo več tega, nakupo-
valne centre pa postavljajo na
degradirana območja. Ne
vem, zakaj ne bi pri nas pre-
skočili teh dvajset let, ki so
jih Američani porabili za
učenje, da so prišli do novih
spoznanj. Pri nas je misel-
nost še na kratki rok: ceneje
je graditi na prvovrstni zem-
lji, kot pa sanirati stavbo v
mestnem jedru. A tudi me-
sto mora živeti! Ljudje pa v
mesto ne bodo več prišli za-
radi ene same trgovine, am-
pak zaradi sveta doživetij. Ko
so se sosedje K4 v Ljubljani
pritožili nad hrupom, so jim
odgovorni na občini lepo od-
govorili: od mesta se pričaku-
je dogajanje, življenje, pote-
ka kulturna, poslovna izme-
njava. Če vam ta utrip ne
ustreza, vas nihče ne sili, da
živite tukaj. Če bi se preselili
v središče Pariza, bi se vam
ljudje smejali, če bi rekli, da
je preveč hrupa.

Kakorkoli, nekateri kritizi-
rajo ljubljanskega župana
Zorana Jankovića, pa je bil
prvi pri nas, za katerega vem,
da je kapital postavil v meje
tako, da mu bo dal dovoljenje
za gradnjo, če bo mesto v za-
meno dobilo nove vrtce, par-
ke, javne površine. Kranj
temu žal ne sledi. Poleg tega
celoten nakupovalni prostor
na obrobju Kranja nima za-
zelenitev, fontan, klopi za po-
čitek, torej nima urbane ure-
ditve, kar bi bila dodatna kva-
liteta. Povprečen potrošnik
pri nas še ni ozaveščen, da bi
zahteval kvalitetnejše okolje.
Poanta je v tem, da bodo v
prihodnosti zmagovala oko-
lja, ki bodo ustvarjala doži-
vetja."

Človeško zaznavanje in razu-
mevanje sveta se je spreme-
nilo z dajanjem prednosti

fantazijskim in ustvarjenim
okoljem pred naravnimi. Za-
kaj torej umetna okolja, kot
so nakupovalna središča z
brezplačnimi otroškimi ig-
ralnicami, zabavišča, ogrom-
na letališča privabljajo mno-
žice kot magnet? 

"Večina ljudi se že počuti
bolj varne v "ukročeni divji-
ni". Generacija, ki odrašča,
se vzgaja v udobju, kar po-
meni, da zlepa ne bodo nare-
dili koraka več iz cone udo-
bja, če to ne bo nujno potreb-
no. 

V bližnji prihodnosti bodo
vodili igro oblikovalci emo-
cij. V knjigi opisujem primer
otroške igralnice v enem od
nakupovalnih centrov v tuji-
ni, v katero so postavili predi-
menzionirano mravljišče v
stilu 3D ambienta. Kar sem
videla, je bilo zares fascinant-
no! Otroka oblečejo v pajaca
mravljo, mu pokažejo film-
ček o življenju mravelj in ga
spustijo v virtualno mravljiš-
če, da svet mravelj doživi od
blizu. Otrok s tem dobi novo
izkušnjo in če je kdaj prej že
teptal mravlje, tega zagotovo
ne bo več storil. Raziskave so
namreč pokazale, da se otrok
skozi interaktivno doživlja-
nje v novem okolju nepri-
merno več nauči. To zelo do-
bro vedo tudi znanstveni
centri, kot je Hiša eksperi-
mentov v Ljubljani. Otroški
muzej postaja nekakšno iz-
kustveno središče, prostor,
kjer se napotki za realno živ-
ljenje mešajo z igro. "Naredi,
poskusi in se uči!" je nekak-
šen skupni moto. Namesto
starega "prosimo, ne dotikaj-
te se" se pogosteje pojavlja
"prosimo, dotaknite se"."

Ste kot Kranjčanka svoje
znanje že kdaj ponudili rod-
nemu mestu? 

"Kranjska občina pod žu-
panovanjem Vitomirja Gro-
sa je odkupila mojo diplom-
sko nalogo, v kateri sem spo-
jila kulturni prostor Prešer-
novega gaja preko predlaga-
nega umetniškega paviljona
- kavarne - z otroškim igriš-
čem pod Prešernovim ga-
jem. Danes je to igrišče zane-
marjeno, a je še vedno ideal-
na lokacija, da bi naredili ze-
leno cono. Mesto Kranj v
ožjem jedru nima varne zele-
ne cone. Diploma je očitno
obležala v enem predalu na
občini. Sodelovala sem tudi
pri projektu Kranjske hiše,
vendar sva s kolegom zaradi
nekorektnosti s strani odgo-

vornih za ta projekt s strani
občinske uprave v zadnji fazi
odstopila od projekta."

Kakšen naj bi bil arhitektur-
no dovršen sodobni nakupo-
valni center?

"Mercator je v Bovcu nare-
dil ličen manjši center, ki ni
"škatla", ampak so ga opre-
mili v alpskem stilu. Temu
lahko rečem, da je arhitektu-
ra dodana vrednost prostoru
in ni samo še ena trgovina
več. Je pa res, da se danes na-
kupovalna središča spremi-
njajo na tri do pet let, pa ne
zaradi dotrajanega materiala,
ampak zato, ker ljudje hoče-
jo novega. Problem je, ker to
onesnažuje okolje. 

Družbe, ki imajo tradicijo
kapitalizma, so dodelale me-
hanizme in varovalke v urba-
nizmu. V New Yorku je že
župan Michael Bloomberg
vsakemu podjetju, ki je žele-
lo oglaševati na avtobusnih
postajališčih, dal pogoj, da
mestu najprej brezplačno
zgradi lično in varno postaja-
lišče. Tega se moramo v Slo-
veniji še naučiti."

Torej svet potrošništva ni
nujno slab in ga je treba obr-
niti sebi v prid.

"Ne, ni. Zelo dober pri-
mer, žal ne iz Slovenije, je
Queen Victoria Building v
Sydneyju, ko gre za primer
zlitja potrošništva in obno-
ve arhitekturnega bisera. To
je bila propadajoča stavba,
za obnovo pa mesto ni ime-
lo denarja. Vodilni v mestu
so začeli razmišljati lateral-
no, to pomeni, da so navi-
dez nepovezane stvari pove-
zali, tokrat za višje dobro.
Pripravili so razpis trgov-
cem, v katerem so jih zave-
zali k financiranju obnove,
v zameno pa trgovcem dvaj-
set let ni bilo treba plačeva-
ti najemnine. Stavbo so oži-
vili, vanjo naselili trgovine
višjega cenovnega razreda,
restavracije, v njej potekajo
razstave, koncerti. Sploh 
nimaš občutka, da si v na-
kupovalnem centru, ampak
v nekem elitnem klubu.
Semkaj se zgrinjajo trume
turistov. Mesta naložba 
ni stala niti avstralskega do-
larja. 

Danes je prav vse potroš-
nja, tudi cerkvene ustanove.
Koliko cerkva v Nemčiji
predvaja nogomet na velikih
platnih, samo zato, da priva-
bijo ljudi. Tudi šole že tek-
mujejo za vsakega učenca,
dijaka, študenta."

Nakupovanje nas čustveno
poteši, saj izdelek obljublja,
da mu lahko zaupamo, ko
nas celo ljudje pustijo na ce-
dilu. 

"Odvisno, kakšen človek
si. Če imaš občutek lastne
vrednosti, veš, kdo si, imaš
prijatelje, boš šel k prijatelju
na kavico in pogovor, ko boš
nesrečen. Če pa si odtujen in
imaš seveda denar, boš šel v
trgovino po novo stvar. Po-
trošniška družba načrtno in
zelo uspešno izkorišča to, da
so predmeti čustveni nado-
mestki. In žal, tako kot pov-
sod na svetu, so najbolj ne-
privilegirani sloji tisti, ki ni-
majo znanja. Zato je to zača-
ran krog ... Če se družba v se-
danjem času recesije ne bo
pozdravila, se skozi potroš-
njo zagotovo ne bo."

Dr. Špela Šeme I Foto: Tina Dokl

”Večina ljudi 
se že počuti 
bolj varne v 
”ukročeni 
divjini”. 
Generacija, 
ki odrašča, 
se vzgaja 
v udobju, kar
pomeni, da 
zlepa ne bodo
naredili koraka
več iz cone 
udobja, če to 
ne bo nujno 
potrebno.”

V vrtincu potrošnje
Potrošništvo vpliva na vse aspekte sodobnega življenja, piše arhitektka dr. Špela Šeme v knjigi V vrtincu potrošnje. Avtorica je
ustvarjalno razpeta med tremi celinami: Ameriko, Avstralijo in Evropo. V Sloveniji je prva sistematična raziskovalka razmerja
med arhitekturo, interaktivnostjo ambienta, čustvenimi vmesniki ter potrošništvom. Knjiga na številnih primerih osvetli vpliv
potrošništva na družbo, prostor, arhitekturo. 

Špela Šeme,
arhitektka

DEJSTVA:
- Nakupovalna središča ali orjaške škatle, namenjene prodajanju
izdelkov, so kot predstavniki ameriškega načina kupovanja prišli
v Evropo leta 1963.
- Tehnološki izum, ki je temeljno vplival na pojavnost sodobne
arhitekture, je izum klimatske naprave. Omogočil je uporabo
orjaških hal, drugačen dizajn čelnih fasad trgovskih stavb, grobo
ločil interier od eksterierja, pognal mesta v višino in do tedaj
nujni arhitekturni element - okno - prikazal kot nepotreben. 
- Izum tekočih stopnic je fenomenalen, omogočil je izrabo 
mesta po vertikali, ker je prostor v središčih mesta zelo 
dragocen. Rusi so jih uporabljali za transport ljudi v tovarnah,
da so dosegli večjo produktivnost, kar je še en primer, da ni zlo
v predmetu, ampak je od človeka odvisno, kako to uporabi.
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Zanimivosti

Igor Kavčič

"Najprej sem velik ljubitelj
narave," pravi Bogdan Klad-
nik, ki je tako v svojem raz-
mišljanju kot delovanju že
od rane mladosti človek na-
rave in vsega, kar je poveza-
nega z njo. Alpinist, jamar,
letalec, ekstremni smučar,
član polarnih odprav, vse-
stranski športnik, karateist.
Vseskozi išče ustvarjalni
navdih tudi v fotografiji. Leta
1991 sta z očetom ustanovila
založbo Zaklad in sicer z na-
menom pisati in izdajati
knjige s področja slovenske
kulturne in naravne dedišči-
ne. Njuna želja je bila tudi s
pomočjo dobička (kasneje se
je izkazalo, da tega na majh-
nem slovenskem knjižnem
trgu ne bo) od prodaje knjig
pomagati ohranjati sloven-
ske vode manj onesnažene.
Do danes je v založbi izšlo 51
avtorskih knjig. Še preden je
imel založbo, se mu je poro-
dila ideja za knjigo Čudežna
narava Jugoslavije, saj je še
danes prepričan, da takih le-

pot, kot so na teh nekaj tisoč
kvadratnih kilometrih nara-
ve, ni nikjer na svetu. Takrat
je že prečesal in poslikal Slo-
venijo in Hrvaško in pri tem
iskal najbolj skrite kotičke,
kamor je le redko stopila člo-
veška noga, a mu je nadalje-
vanje preprečila vojna.
"Tako sem izdal knjigo Terra
mystica, Kraški svet Sloveni-
je in Hrvaške, ki so jo vsi
hvalili, a ob konfliktih, ki se
še danes vlečejo med država-
ma, ta ni zanimala nikogar,"
o tem, kako je eno najboljših
knjig o Krasu na svetu nare-
dil pred časom, razmišlja
Kladnik. Sledile so še števil-
ne druge knjige, fotografske
monografije o Sloveniji,
Soči, Bledu, Bohinju ... 

Prelomnica, o kateri sanja
zadnjih trideset let, pa je pri-
šla pred nekaj leti, ko je kot
sam navdušenec za karate
srečal dr. Ilijo Jorgo, edinega
belega karateista, ki ima črni
pas deseti dan. Predlagal je,
da skupaj naredita knjigo.
"V Srbiji in Makedoniji sem
s karateisti naredil prve po-

snetke zunaj telovadnic, v
naravi. Bili so odlični. V foto-
grafijah je stari duh karateja
začutil tudi mojster Živko
Tasevski iz Makedonije in
tako sem v nadaljevanju in v
sodelovanju z njim več mla-
dih karateistov fotografiral
še v Albaniji in Črni gori,
predvsem na še neodkritih
močnih energetskih mestih.
Karateisti, kot da so se vselej
postavljali v bran naravi. Do-
bil sem občutek, da delam
nekaj izjemno pomembne-
ga in velikega." 

Nastala je ideja o knjigi
Varuhi Zemlje, ki je po ceni
28 evrov na voljo tudi na
oglasnem oddelku časopis-
ne hiše Gorenjski glas.
Knjiga na 132 straneh pri-
naša 106 fotografij narave
oziroma karateistov v nara-
vi, ki jih dopolnjuje še hai-
ku poezija. Kot razmišlja
Kladnik, bi vsak kupec knji-
ge postal Varuh Zemlje, saj
naj bi v prihodnje od vsake
knjige sprva 20 odstotkov,
kasneje pa z novimi knjiga-
mi, ki bodo izšle, tudi več,

namenili v fundacijo Varu-
hi Univerzuma. Prva nakla-
da bo šla za začetne stroške
vzpostavljanja stikov po
vsem svetu in za priprave
uradne spletne strani skla-
da, ki bo nared februarja.
Vsak, ki bo kupil knjigo, bo
tako vlagatelj v ekološki
sklad in bo lahko predlagal,
za kakšen problem v sve-
tovnem merilu ali v njego-
vem okolju naj se denar
uporabi. Osnovna misel pa
je seveda zaščita vode na
Zemlji. Na spletni strani bo
tudi razvidno, kdo so stro-
kovnjaki in ljudje z močjo v
svetu, ki bodo skrbeli za
kredibilnost tega projekta.

"Pri poti knjige v svet bo
pomagal dr. Ilija Jorga, ki je
navdušen tako nad posnet-
ki kot knjigo in mojo za-
mislijo. Pravi, da imam de-
seti dan v fotografiji. Odlo-
čil se je, da bo s knjigo, ki
naj bi med seboj povezala
karateiste različnih delov
sveta, hkrati pa tudi zaradi
njenega ekološko naravna-
nega sporočila, skušal nav-

S knjigo varovati Zemljo
Konec preteklega leta je izšla knjiga Varuhi Zemlje avtorja in založnika Bogdana Kladnika. Z njo se 
začenja širši projekt, ki bo povezal športnike, mlade in vse, ki jim ni vseeno za naš planet.

Stojan Saje

Tržič - Prvi letošnji literarni
večer v Knjižnici dr. Toneta
Pretnarja je najtežji doslej,
je v šali pozdravila obisko-
valce Marinka Kenk Toma-
zin. Pojasnila je, da v rokah
še ni držala pet in pol kilo-
grama težke knjige. Knjiga
Alpe, kot jih vidijo ptice, je
izjemna po formatu, obse-
gu in vsebini. Večino pros-
tora na 511 straneh zapol-
njujejo fotografije iz zraka,
ki jih dopolnjujejo besedila
avtorjev iz vseh držav, ka-
mor segajo Alpe. To je pre-
pričalo ocenjevalce na 25.
Slovenskem knjižnem sej-
mu v Ljubljani, da so lani
izdani monografiji podelili
priznanje Krilati lev. Še
večjo čast so ji izkazali na
34. festivalu gorskih knjig v
Banffu v Kanadi, kjer je
prejela nagrado za najbolj-
šo knjigo v kategoriji gor-
ske slike. Zato so v Tržiču
počaščeni, da so v goste pri-

šli fotograf Matevž Lenar-
čič, pisec Janez Bizjak in
Marko Lenarčič iz založbe
PanAlp.

Slednji je povedal, da je
njihova založba zaživela
leta 1992. Izdala je vrsto fo-
tografskih monografij. Po
Matevževem poletu z lah-
kim letalom okrog sveta se
jim je porodila ideja, da bi
si zaslužile monografijo
tudi Alpe. Uresničitev za-
misli ni bila enostavna, saj
so slikanje iz zraka ovirale
nevarnosti - od močnih ve-
trov do megle in oblačnosti.
Čeprav je pokroviteljstvo
nad knjigo prevzela organi-
zacija Unesco, jim to ni za-
gotovilo denarja. Več spon-
zorjem so se odrekli zaradi
ekološke naravnanosti vse-
bine. Težavo pri dogovorih
s tujimi založniki predstav-
lja nizka cena knjige. Do-
slej so natisnili po pet tisoč
izvodov v slovenskem in
angleškem jeziku. Letos bo
izšla nemška verzija, pri-

hodnje leto italijanska in
nato verjetno tudi franco-
ska. Izid knjige so pospre-
mili z izdajo koledarja in
pripravo razstav. Sto velikih
fotografij je bilo lani na
ogled v parku Tivoli v Ljub-
ljani in v Bolzanu v Švici.
Letos bodo razstave krasile
Trento, Innsbruck, Laggo
Maggiore, Bruselj, Greno-
ble, Monako in Dublin.

Tri leta fotografiranja 
iz zraka

"Fotografsko monografi-
jo o Alpah sem želel naredi-
ti zato, da bi se ljudje zave-
deli, kako lepe so. So čudo-
vita veriga gora, ki so jim
naseljenci in obiskovalci
dodali tudi kulturno in du-
hovno dimenzijo. Prostor
neskončnega števila vrhov,
globokih dolin in sotesk, 
jezer in naselij, ledenikov
in pašnikov, favne in flore,
divjine in kulturne kraji-
ne ... Takšno doživetje je

mogoče le z lahkega letala,
ki je počasno in hkrati do-
volj hitro, da v štirih do pe-
tih urah preleti razdaljo od
Slovenije do Monaka," je
razlagal obiskovalcem v Tr-
žiču Matevž Lenarčič, ki se
je rodil leta 1959 v Trbov-
ljah, živi pa v Zgornji Sa-
vinjski dolini. Po poklicu je
diplomirani biolog in že vr-
sto let profesionalni foto-
graf. Je avtor sedmih foto-
grafskih monografij, 51 ko-
ledarjev, 28 samostojnih
razstav in treh knjig. Je tudi
izkušen alpinist, jadralni
padalec in pilot.

"Če sem hotel najti skrite
kotičke celotnih Alp, sem
potreboval dalj časa. V treh
letih sem opravil 346 ur le-
tenja, od tega 12 jadralnih
brez motorja. Preletel sem
61 tisoč kilometrov in pora-
bil približno 3400 litrov ne-
osvinčenega goriva za avte,
kar je vsaj dvajsetkrat manj
kot pri povprečnem heli-
kopterju. Prepričan sem,

Svet brez meja, ki je zaklad
vseh ljudi pod Alpami
Fotograf Matevž Lenarčič in pisec Janez Bizjak sta v Tržiču predstavila knjigo Alpe, kot jih vidijo ptice.
To je prvi knjižni projekt, ki tako sistematično opisuje celotne Alpe.

da bo pozitiven učinek pro-
jekta v obliki promocije so-
naravnega razvoja Alp več-
krat presegel negativne po-
sledice, ki smo jih povzroči-
li občutljivemu alpskemu
prostoru," je menil avtor fo-
tografij, ki jih je izbral iz
več kot sto tisoč posnetkov.
Kot je dodal, je naš del Alp
v primerjavi s celoto maj-
hen, a zelo lep.

Avtor besedila Janez Biz-
jak je v Tržiču ugotovil, da
je lepo predstavljati tako
knjigo ljudem, ki imajo
radi gore. Poudaril je, da
gre za prvi knjižni projekt,

ki tako sistematično pred-
stavlja Alpe v celoti. K pisa-
nju so privabili tri ugledne
uvodničarje ter štirinajst tu-
jih in domačih strokovnja-
kov, ki veliko vedo o Alpah.
Priprava besedil je trajala
okrog dve leti. V njih je opi-
sano vse od zgodovine in
geologije do današnjega
rastlinstva in živalstva, za-
varovanih območij, alpske
krajine in prebivalstva ter
odgovornosti za ohranitev
narave. Njihov cilj bo dose-
žen, če bo čimveč ljudi spo-
znalo potrebo po varovanju
skupnega zaklada.

Bogdan Kladnik želi povezati ljudi
vseh petih kontinentov, ras in religij,
športnike in vse, ki jih moti 
naše neodgovorno poseganje v naravo.

Janez Bizjak in Matevž Lenarčič 

dušiti prijatelja, ruskega
predsednika vlade Putina.
Avtor knjige je prepričan,
da bodo poleg slovenskih
športnikov k prepoznavno-
sti knjige pripomogli in se v
pomoči Zemlji svetovnemu
skladu Varuhi Zemlje pri-
družili tudi številni sveto-
vno znani športniki v različ-
nih športih. Bogdan Klad-
nik želi povezati ljudi vseh

petih kontinentov, ras in re-
ligij, športnike in vse, ki jih
moti naše neodgovorno po-
seganje v naravo.

V nadaljevanju bo sklad z
natečaji motiviral mladino,
da bo sama fotografirala in
tudi pisala knjige. Tako bodo
postali Mladi varuhi Zemlje.
Oni morajo zaščititi naravo
pred nami starimi, sicer jim
jo bomo uničili!"

Bogdan Kladnik v St. Moritzu v Švici / Foto: arhiv Bogdana Kladnika
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Preglavice v prometu
zaradi snega
V minulem tednu (od 4. do 10. januarja) se je
zaradi sneženja na gorenjskih cestah zgodilo
nekaj več prometnih nesreč kot običajno. Od 38
nesreč, kolikor so jih obravnavali policisti, se je
k sreči večina končalo le s poškodovano pločevino,
v petih nesrečah se je lažje ranilo pet oseb, v
enem primeru pa se je hudo ranila ena oseba.
Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so do
streznitve pridržali šest voznikov, med njimi
tudi povzročitelja prometne nesreče. 

Damjana Šmid

moj pogled

Moj otrok ima avtizem (1)

K pisanju o avtizmu me je
spodbudil dokumentarni film
Kot ena nežna pesem, v kate-
rem so naši in tuji strokovnjaki
govorili o avtizmu. O po-
membnosti ozaveščanja ljudi o
avtizmu sami zase pričajo po-
snetki otrok, mladostnikov,
staršev in učiteljev. Ko se z
ljudmi pogovarjamo o avtiz-
mu, se največkrat misel ustavi
pri znanem filmu Rain Man,
v katerem je Dustin Hoffman
igral avtističnega brata. Le ma-
lokdo pa ve, da je bil povod za
snemanje filma Kim Peek, naj-
slavnejši avtist, kot so ga radi
poimenovali. Kim je lani umrl,
star oseminpetdeset let. Ker pa
življenje ne gre po filmskem
scenariju in nanj vpliva veliko
dejavnikov, lahko skupaj vpli-

vamo na vključevanje otrok in
odraslih z avtizmom. Najbolj-
ša stvar proti strahu in neved-
nosti je znanje. Več kot vemo,
lažje se pogovarjamo o določe-
ni stvari. Več kot se pogovarja-
mo, bolj razširimo svoj pogled
na svet okrog nas. Bolj kot ima-
mo širok pogled, več informacij
dobimo in manj se bojimo.
Tako ljudje z avtizmom niso
več "RainMani", ampak ljudje
iz naše okolice, za katere se
nam še sanjalo ni, da živijo
tako blizu nas. Spoznajmo nji-
hov način življenja, težave, s
katerimi se spopadajo, poma-
gajmo jim pri vključevanju v
družbo in lažje bomo živeli z
občutkom, da smo vsi skupaj
en sam pisan svet različnosti.
Zato je tudi naslov zelo oseben.

Ker je vsak otrok, naš otrok.
Zato, ker so skrbi neke mame
lahko že jutri moje skrbi. Ali
pa težave nekega otroka že ju-
tri napadejo vašega otroka. Z
razumevanjem drugačnosti
smo tudi sami bogatejši, zato
poglejmo nekaj dejstev o avtiz-
mu. Avtizem je nevrološka -
biološka razvojna motnja, ki
prizadene en odstotek ljudi, ne
glede na okolje, navade, kultu-
re ... Je motnja, ki traja vse živ-
ljenje, in je del spektra, ki ga
imenujemo motnje avtistične-
ga spektra. Te težave se lahko
kažejo zelo različno, kljub
temu pa imajo skupni imeno-
valec težav na področju komu-
nikacije, vključevanja v družbo
ter težave na področju fleksibil-
nosti mišljenja.

"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.
Recesija ji je prišla še kako
prav. Cena stanovanj je pa-
dla in uspelo ji je, da je kupi-
la spodobno bivališče, ki si
ga je preuredila v prijeten
dom. Pokazala mi je foto-
grafije in presenečeno sem
ostrmela ob domačnosti, ki
je vela iz njih.
"Dom je moje kraljestvo, tja
nikogar ne spustim. Niti ti-
stih, ki se imajo za moje pri-
jatelje. Doma sem lahko
taka, kot v resnici sem, tam
se mi ni treba smehljati po
službeni dolžnosti," je nada-
ljevala Klavdija, a v njenem
glasu sem začutila kanček
žalosti.
Zasmejala se je.
"Priznam, občasno imam
tudi jaz popadke in si zaže-
lim normalnih odnosov. Pe-
stovati otroka, gledati televi-
zijo in kuhati kosilo v dvoje.
Na srečo me taki prebliski
hitro minejo."
Po nekem čudnem naključ-
ju ji je uspelo priti do starih
fotografij družine, ki so jo
nesrečni dogodki zdesetkali
do te mere, da sta živa le še
dva potomca. 
"Eden od njiju mi je fotogra-
fije tudi izročil, dala sem jih
povečati in sedaj krasijo ste-
ne v mojem stanovanju. Na
tak, umeten način, sem si
ustvarila iluzijo, da tudi jaz
nekomu pripadam," je še
dodala.

Zanimalo me je, kdaj je bila
zadnjič v "službi".
"Danes zjutraj," je odgovo-
rila brez razmisleka. "Že
nekaj časa, že navsezgodaj,
prihaja k meni neki gospod,
ki si lahko urico zase utrga
le v teh nemogočih urah. Ko
opraviva s prijetnimi dolž-
nostmi, mi pripravi zajtrk,
skupaj pojeva in se razide-
va. Je zelo ugleden, prija-
zen, lahko bi rekla, da ga
pozna veliko ljudi. Žal pa
ima to smolo, da so ženske
že od otroštva nad njim zga-
njale nasilje. Imel je nemo-
gočo mamo, ki je preko nje-
ga negovala svoje bolne am-
bicije, podobno je počela
tudi žena, njeno vlogo je po-
tem prevzela hči. Ker bolj
poznam njegovo seksualno
plat, lahko rečem, da so bile
situacije, v katerih se je zna-
šel, velikokrat zrele za psi-
hiatrijo. Nikoli ne bom ra-
zumela žensk, ki moške iz-
siljujejo s svojim telesom.
Ko bi za to vsaj zaračunale,
ne rečem, a kaj, ko to po-
čnejo v želji, da kaznujejo
in ponižujejo," je bila po-
znavalsko kritična.
Nasploh pa se ji zdi ponižu-
joče, da se nekateri zgražajo
nad njenim početjem. Slo-
venija je ena sama kurbari-
ja, trdi. 
"Poglejte na internet, kaj bo-
ste našli? Številne strani, ki
se hvalijo z več deset tisoč
člani, ki v anonimnosti išče-
jo seksualne partnerje. Žen-
ske se brez sramu ponujajo
in to zastonj, moški tudi.
Varanja in skakanja čez plot
je toliko, da se ti še sanja ne.
Če mene vprašaš, bi se mo-
rali delodajalci zamisliti ob
številu izgubljenih ur, kajti
večina zmenkov se dogaja v

dopoldanskem času. Včeraj,
na primer, sva se dogovarja-
la z nekim tipom, dela kot
zavarovalničar. Ko sem mu
omenila, da pri meni ne bo
zastonj, me je nadrl nazaj,
da mu je vseeno, saj lahko
dobi deset drugih, ki bodo
voljne dati noge narazen za-
stonj. In vse te ženske mi
delajo nelojalno konkuren-
co," se huduje, malo za šalo,
malo zares.
Sem in tja jo vabijo tudi na
domače zabave, kjer skrbi za
"dvig razpoloženja". Klavdi-
ja trave sicer ne kadi, jo pa
kdaj prinese, ker tako želijo
naročniki. 
"Ko se potem prisotni malo
"sprostijo", se začnejo orgi-
je, ki presegajo celo mojo
lastno fantazijo," reče in se
zatem loti še nekaterih vro-
čih podrobnosti, ki jih kar
stresa iz rokava.
"Punce, ki jim do polnolet-
nosti še veliko manjka, sta-
rejši frajerji, posamezniki in
pari, ko pokadijo nekaj di-
mov, ni več važno, kdo s
kom in kako. Vse postane
dovoljeno, da je le žur in ve-
liko užitka."
Ko se bo svojega dela naveli-
čala, bo začela pisati knjigo.
"Knjiga bo prava bomba in
mi je že danes malo mar, če
bo raznesla tudi mene!" se
zasmeje in poredno pome-
žikne.
Zapitek sem potem plačala
jaz. 
"Vesela bodi, da ti obeh ur,
ko sva kramljali, nisem še
posebej zaračunala," je še
dodala, preden je vstala, mi
stisnila roko in izginila med
sprehajalci, ki so ob Ljublja-
nici lovili še zadnje žarke
popoldanskega sonca.

(konec)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

Obtožba zaradi utopitve
otroka
Državno tožilstvo je na ljubljansko sodišče
vložilo obtožni predlog zoper vzgojiteljici in 
nekdanjo ravnateljico vrtca v Fari, kjer je pred
dvema letoma utonil leto in pol star fantek.
Obtožba še ni pravnomočna, saj so zagovorniki
osumljenih vložili ugovore, o katerih mora sedaj
odločiti zunajobravnavni senat, poročajo slovenski
časniki. 16. februarja 2007 je poldrugo leto star
fantek iz vrtca Fara pri Kočevju utonil v
bližnjem potoku. V vloženi obtožbi sedaj tožilstvo
vzgojiteljicama očita povzročitev smrti iz 
malomarnosti, ker naj bi opustili nadzorstvo
nad otrokom, nekdanji ravnateljici pa kaznivo
dejanje nevestnega dela v službi, ker da ni 
nadzorovala uslužbenk vrtca. Otrokova starša sta
poleg tega že oktobra 2008 vložila 
odškodninsko tožbo zoper OŠ Fara, občino 
Kostel in novomeško enoto Zavarovalnice
Triglav, vendar sodišče zadeve še ni obravnavalo. 

Sodelavca želel le
porezati
Na ljubljanskem sodišču so začeli sojenje 
44-letnemu Nesudu Čauševiću iz Ljubljane,
obtoženemu poskusu uboja in ogrožanja varnosti.
Obtoženi naj bi avgusta lani kot skladiščnik
Mesnin dežele Kranjske v pisarni podjetja z
nožem napadel šoferja istega podjetja. Z nožem,
dolgim dvanajst centimetrov, je zamahnil proti
sodelavcu, a ga ni zadel, ker se je slednji
pravočasno umaknil, tako da je prerezal le 
njegova oblačila. Napadenemu šoferju je na
koncu s pomočjo sodelavca obtoženega 
Čauševića uspelo obvladati in poklicati policijo.
Obtoženi se zagovarja, da sodelavca ni želel
ubiti, ampak le porezati, da bi ga končno pustil
pri miru. Možakarja naj bi bila že dalj časa v
sporu, oba pa vzroke za spor pojasnjujeta 
drugače. Usodnega dne naj bi šofer prišel v
Čauševićevo pisarno in obtoženemu rekel, da bo
že videl "svojega boga" in dvignil roko, tedaj pa
naj bi obtoženemu počil film, zato je z nožem,
ki je ležal v bližini, zamahnil proti višjemu in
močnejšemu sodelavcu. 

petek, 15. januarja 2010

Klavdija in utrinki iz njene mladosti, ki to ni bila

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



Miha Naglič

Iz zgodovine Sovjetske zve-
ze poznamo predvsem nje-
ne velike zgodbe, tako v do-
brem kot v slabem. Kako je,
denimo, agrarno in zaosta-
lo Rusijo v dobrih treh de-
setletjih preobrazila v eno
najbolj razvitih industrij-
skih držav na svetu, kako je
odigrala odločilno vlogo v
zmagi nad nacizmom,
kako je bil sovjetski človek
prvi, ki je poletel v vesolje ...
In kako sta njena velika
diktatorja, Lenin in Stalin,
osebno ukazala ali s svojim
načinom vladanja povzroči-
la smrt milijonov državlja-
nov. Jeseni 2009 pa smo
dobili kapitalno knjigo, ki
nam odstira pogled v doslej
v glavnem neznano zaseb-
no življenje sovjetskih ljudi
- če so kaj takega sploh ime-
li. "Kakšno je bilo zasebno
življenje sovjetskih ljudi v
letih Stalinove vladavine?
Kaj so v resnici mislili in
čutili? Kako so ohranjali za-
sebnost v prenatrpanih ko-
munalnih stanovanjih, v
katerih je tedaj živela veči-
na mestnega prebivalstva?
Tam so imele družine po-
navadi na razpolago en
sam prostor ali pa še tega
ne v celoti, vsakemu pogo-
voru pa je bilo mogoče pri-
sluškovati iz sosednje sobe.
Kaj je pomenila zasebnost
v času, ko je država z vsemi
sredstvi, od zakonodaje do
fizičnega in ideološkega

nadzora, neprestano vdira-
la na vsa njena področja?"
Odgovore na ta in še bolj
nadrobna vprašanja najde-
mo v knjigi Šepetalci (s
podnaslovom: Zasebno živ-
ljenje v Stalinovi Rusiji), ki
jo je napisal angleški zgo-
dovinar Orlando Figes /iz-
govori: fajdžiz/. Pred to
knjigo smo brali (in tudi v
tem feljtonu predstavili) Fi-
gesovo uspešnico Natašin
ples, kulturno zgodovino
Rusije, zdaj imamo pred
seboj monumentalno in
lepo berljivo pričevanje o
fenomenu "zasebnosti"
pod Stalinom. "V družbi, v
kateri je vladalo prepriča-
nje, da človek zaradi pre-
dolgega jezika konča v za-
poru, so družine preživele
tako, da so se zaprle vase.
Ljudje so se naučili živeti
dvojno življenje: informaci-
je in misli, religiozno pre-
pričanje, družinske vredno-
te, izročila in vse druge vi-
dike svoje zasebne eks-
istence, ki se niso skladali z
merili sovjetske družbe, so
skrbno prikrivali pred očmi
in ušesi nevarnih sosedov,
včasih pa celo pred lastnimi
otroki. Naučili so se šepeta-
ti. Ruščina pozna dve bese-
di za šepetajočega. En izraz
označuje človeka, ki šepeta,
ker se boji, da mu prislu-
škujejo (šepčuščij), drugi
pa ovaduha, tistega, ki lju-
dem za hrbtom skrivaj pri-
šepetava oblastem (šeptun).
Pomenski razloček izvira iz

ruščine Stalinovega obdo-
bja, ker so celotno sovjetsko
družbo sestavljali šepetalci
te ali one vrste."
Sicer pa so hoteli boljševiki
zasebno življenje enostav-
no ukiniti in iz posamezni-
kov narediti člene nekakš-
ne kolektivne osebnosti.
"Za dosledno izgradnjo
'kolektivne osebnosti' je
bilo po mnenju boljševikov
treba 'razbiti školjko zaseb-
nega življenja'. Leninova
žena Nadežda Krupska je
trdila, da bo, če bo dovolje-
no razlikovati med zaseb-
nim in javnim življenjem,
'to prej ali slej vodilo v iz-
dajstvo komunizma'. Bolj-
ševiki so bili prepričani, da
je predstava o 'zasebnem
življenju' kot nečem, kar je
ločeno od sveta politike,
zgrešena, saj politika pose-
ga čisto v vse; v tako imeno-
vanem 'zasebnem življen-
ju' posameznika ni ničesar
nepolitičnega. Zato mora
biti zasebnost podvržena
političnemu nadzoru. Pros-
tori zasebnosti onkraj dose-
ga državnega nadzora so se
zdeli boljševikom nevarna
gojišča kontrarevolucionar-

jev, ki jih je treba razkriti in
izkoreniniti."
Intelektualno močnejši po-
samezniki (ne le znani opo-
rečniki, kakršen je bil A. I.
Solženicin) so se temu ko-
lektivizirajočemu pritisku
izognili tako, da so se zatekli
v prostor zasebnosti; tega so
si omislili v svoji notranjo-
sti, čeprav so sicer živeli v
komunalnem stanovanju ali
celo na enem od "otokov"
arhipelaga Gulag. Večina
tega ni zmogla in je psiholo-
ški pritisk razdvojenosti v
sebi premagala tako, da se je
z režimom - identificirala!
Figes ugotavlja, da so "mol-
če sprejeli in ponotranjili te-
meljne vrednote sistema,
njegova pravila in morda so-
delovali pri izvrševanju zlo-
činov režima ter s tem po-
stali njegovi sokrivci". "Vera
v sovjetski projekt in udelež-
ba v njem sta dajala njihove-
mu trpljenju smisel; bila sta
višji cilj, brez katerega bi se
zlahka prepustili obupu." V
Šepetalcih je popisano veli-
ko število zelo različnih in
dostikrat prav neverjetnih
usod. Nam, ki živimo v
prostoru in času, kjer naj bi
bila zasebnost zagotovljena
dejansko in ne le kot pravi-
ca, so ti sovjetski šepetalci
skoraj nedoumljivi. Po dru-
gi strani pa: ali nismo tudi
mi vse bolj nadzorovani? Saj
je znano, da nas Veliki brat -
da bi nas obvaroval pred te-
roristi in drugimi zlikovci -
ves čas opazuje ...

15petek, 15. januarja 2010

Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi
V času, ko prihajajo s Koro-
škega pogoste vesti o neso-
glasjih med osrednjimi
organizacijami Slovencev na
Koroškem in o ne preveč
uspešnih poskusih trdnejše-
ga sodelovanja med njimi,
za kar se zadnje čase priza-
deva predsednik Enotne li-
ste Vladimir Smrtnik, je
prav osvežujoča vest, da
(končno) prevzemajo pobu-
do v roke mladi. Da morajo
mladi končno glasneje stopi-
ti na sceno, je na lanski pro-
slavi v počastitev 60-letnice
Narodnega sveta koroških
Slovencev v ognjevitem go-
voru povedala že sodelavka
Skupnosti južno-koroških
kmetov Olga Voglauer. Slo-
venske mladinske organiza-
cije, Slovenski študentje v
Celovcu, na Dunaju in Grad-
cu, Koroška dijaška zveza,

mladi iz Enotne liste in kato-
liška mladinska organizacija
napovedujejo združitev v
skupno organizacijo in usta-
novitev mladinskega centra
v Celovcu. Lokacijo še iščejo.
Radi bi jo našli blizu Sloven-
ske gimnazije in Trgovske
akademije, kjer je združene
največ slovensko govoreče
mladine na Koroškem. De-
javnosti za skupno delo mla-
dih vodi novi predsednik
Kluba slovenskih študentk
in študentov na Koroškem
Sebastjan "Semi" Trampusch
iz Doba pri Pliberku, študent
informacijskega menedž-
menta, z njim pa sodeluje
tudi podpredsednica kluba,
ki prvič prihaja iz večinskega
naroda, Eva Wohlfahrter z
Dunaja, ki se je naučila slo-
venščine. Na vprašanje, kaj
pričakuje od nove organizi-

ranosti slovenske mladine
na Koroškem, je dejal:
"Nič drugega kot prizadeva-
nje za ustanovitev mladin-
skega centra v Celovcu za
slovensko govorečo mladi-
no." O trenutni dejavnosti
osrednjih slovenskih orga-
nizacij na Koroškem je de-
jal, da sedaj ne gre nič na-
prej, ker drug drugega zavi-
rajo. "Te konflikte je treba
zaključiti. Osrednje politič-
ne organizacije morajo dela-
ti za narodno skupnost in
ne le za svojo organizacijo
in njene privržence. Naša
nova mladinska organizaci-
ja ne bo šla ne v levo in ne v
desno, ampak v pravo. Klub
slovenskih študentk in štu-
dentov je odprt, neodvisen,
pluralističen in liberalen z
dobrimi stiki z manjšinami,
ne le narodnimi," je povedal

Sebastjan Trampusch. Med
koroško slovensko mladino
so številni talenti. Mlada re-
žiserka Milena Olip iz Sel,

ki je študirala tud v Berlinu,
je lani prejela v Ljubljani
študentovsko Prešernovo
nagrado. 

Knjige in knjigoljubi (29)

Šepetalci
Orlando Figes, 
Šepetalci, 
prevedel Matej Venier,
Modrijan, 
Ljubljana, 2009, 
656 strani, 49,50 evra.

Mladi koroški Slovenci so dejavni v športu, v kulturi, v 
gospodarstvu in na drugih področjih. Hartmanove Simona,
Katarina in Natalija prepevajo v skupini "Hartmance". 
Z njimi poje tudi sestra Mihaela, ki je redkeje doma. 
Oktobra lani, ko je bila posneta ta fotografija, je kot bolniška
sestra delala v Angoli. / Foto: Jože Košnjek 

Slovenci v zamejstvu (177)

Mladi v eni organizaciji

Zunanja podoba knjige

Orlando Figes

Stalin, mož jeklen, edini, ki mu ni bilo treba šepetati.
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razgled

Spominjam se, s kakšnim
veseljem smo pred petimi
leti (24. marca 2005) povabi-
li na 81. Glasovo prejo Karla
Erjavca - gorenjskega rojaka,
ki je postal minister za
obrambo v novi vladi Janeza
Janše. Bili smo ponosni, da
imamo v vladi tudi "našega"
človeka, bil je poleg "promet-
nika" Janeza Božiča edini v
tej vladi z območja, ki ga po-
kriva naš časopis. Imeli smo
občutek, da je dober mini-
ster, najbrž tudi zato, ker je
znal spretno in dopadljivo
koketirati z mediji. Meni se
je nekoliko za malo zdelo, ko
je nato ob odprtju tankovske-
ga muzeja v eksvojašnici v
Pivki ponosno prihodil
mimo, me ošinil s pogle-

dom, pripoznal pa ne; morda
se res ne spodobi, da bi tako
velik petelin pokimal vsaki
malenkosti, ki je le malo več-
ja od navadne kure. Zameril
mu nisem, tudi če bi mu, bi
to ne pomenilo nič. Ceniti
sem ga nehal takrat, ko sem
moral gledati, kako je po vo-
litvah v hipu pozabil na Jan-
šo, se ponudil v ministrsko
službo pri Pahorju in pri tem
še neokusno izsiljeval svoj
novi položaj. Tudi sicer se je
obnašal vse bolj arogantno
do vseh, tudi do medijev.
Zdaj je bumerang priletel
nazaj in zadeti ga ne bo več
veliko metal. Ali pač?
V zadnjem času je imel člo-
vek občutek, da je glavni pro-
blem slovenske politike,
kako narediti, da bo Karl Er-
javec ostal minister, koalicija
cela in vlada trdna. Tudi zdaj,
ko iščejo njegovega nasledni-
ka, se zdi, da je bolj po-
membno, kako potešiti Er-
javca, kot to, kdo ga bo nasle-
dil. Je ministrstvo za okolje
in prostor res tako postran-
sko? Drugače rečeno: so za
Slovenijo bolj pomembni
problemi okolja in prostora
ali usoda državljana z ime-
nom Karl Erjavec? Sliši se
neumno, a sodeč po medij-
ski pozornosti, ki jo ta poli-
tični burkač zbuja v zadnjih
tednih, bi marsikdo pomislil,
da imajo prizadevanja za
ohranitev njegovega razme-
roma visokega družbenega
položaja večji pomen od
okoljskih in prostorskih
vprašanj. Kaj lahko mala Slo-
venija prispeva k rešitvi veli-
ke uganke podnebnih spre-
memb? Kako in kje zagotovi-
ti energijo, ki jo potrebujemo
- z gradnjo "bloka šest" v Šo-
štanju, še ene nuklearke v
Krškem, novih velikih in ma-
lih hidroelektrarn, vetrnih

elektrarn na naših prepišnih
grebenih ... ali tako, da se vr-
nemo v kameno dobo? Koli-
ko novih cest in železnic pa
daljnovodov in plinovodov
ter novih naselij še umestiti v
naš omejeni prostor? Kje in
kako odlagati gospodinjske
in nevarne odpadke? Človek
bi mislil, da so to življenjska
vprašanja ljudi, ki živimo v
tem prostoru! A je očitno po-
membnejše, kaj bo delal mi-
nister Karl Viktor, če ga prvi
minister Borut res odstavi?
Vprašanje je tudi, ali mora
biti novi minister spričo ve-
ljavne koalicijske kombinato-
rike ravno iz domene stran-
ke DeSUS? V Sloveniji ima-
mo posameznike, ki bi zara-
di svojih strokovnih in člove-
ških vrlin sodili naravnost na
ta položaj: geograf Dušan
Plut, meteorologinja in kli-
matologinja Lučka Kajfež
Bogataj, agronom Franc Lob-
nik, okoljevarstvenica Vida
Ogorelec Wagner, okoljski
strokovnjak Jernej Stritih,
geograf in sociolog Zoran
Kus, neodvisni raziskovalec
in ekolog Anton Komat ...
Imena z referencami. A kaj,
ko ti iz različnih in uvideva-
nja vrednih razlogov ministri
ne morejo ali nočejo postati.
Po drugi strani vemo, da je
minister visoka politična vlo-
ga, ki jo lahko uspešno odig-
ra tudi nekdo (celo pogosto
je tako), ki sploh ni iz ustrez-
ne stroke, posebej če je ta
stroka tako izrazito multidis-
ciplinarna, kot je okoljska in
prostorska. Minister Erjavec
je pravnik in kot tak prime-
ren za vse resorje, dobro pa
se bo kot večkrat preizkušeni
kameleon znašel tudi, če
ostane brez vsakega. Rešuj-
mo torej dejanske probleme,
ne ministra Erjavca, tudi če
je naše gore list.

Minister manj
Miha Naglič

Mihovanja

Marjeta Smolnikar

sedmica

Tako. Pa je počiščeno. Na-
mreč, z nepredvidljivim, bolj
ali manj samovoljnim in do
neke nevralgične točke celo sa-
mostojnim Karlom Erjavcem,
nekdanjim obrambnim minis-
trom in - za zdaj še - aktual-
nim ministrom za okolje in
prostor. 
Po presoji žrtve, se pravi, go-
spoda ministra, so ga likvidira-
li v imenu kant. Prav lahko bi
ga tudi v imenu divjih odlaga-
lišč ali v imenu onesnaževanja
podtalnice ali v imenu črnih
gradenj, denimo, ilegalnih po-
molov na obali Blejskega jeze-
ra ali v imenu zmešnjave, da
ne rečem korupcije v dimnikar-
ski službi. Skratka, (fiktivna)
skrb za okolje je priročen teren

za odstranitev nezaželenih ali
bolje rečeno nepovabljenih poli-
tičnih kadrov. Pri čemer se mo-
ramo spomniti najmanj ne-
kdanjega ministra Janeza Po-
dobnika. Le da tega takratni
vladni predsednik Janez Janša
ni meni nič tebi nič žrtvoval za
neke tuje interese in cilje.
Vzrok politične likvidacije ne-
predvidljivega Karla Erjavca je
znan le redkim izbrancem. In
med temi izbranci moja ma-
lenkost zagotovo ni. Kar si, da
se razumemo, štejem v čast. Je
pa res, da mi tako ne preostane
drugega, kot da se pri komen-
tarju, bom rekla kar rdeče poli-
tične hajke, zanesem na lastno
(kmečko) pamet oziroma logi-
ko. 

Kot prvo ocenjujem, da v rdeči
politični zabavi ni iskreno
zmeden samo Karl Erjavec,
pač pa tudi vladni predsednik
Borut Pahor. Povedano druga-
če, vsaj kar se mene tiče, s čela
vladnega predsednika z lahko-
to preberem napis: "Ne vmeša-
vajte me v ta drek. Moj ni.
Samo podelati sem ga bil prisi-
ljen."
Kot drugo sem prepričana, da
je bil Karl Erjavec odpisan v ti-
stem trenutku, ko je na zadnjih
državnozborskih volitvah na
eni strani zmagala rdeča bur-
žoazija, na drugi pa je stranka
upokojencev dobila nepričako-
vano visoko in zavidljivo pod-
poro volilnega telesa. (V svoji
imaginarni domišljiji lahko jas-

no prepoznam zadrego rdečih
baronov, kako si zaradi zgodo-
vinske volilne zmage DeSUS z
desnico vlečejo iz spodnjega
razporka motečo tkanino.) 
Da se razumemo. Brez inteli-
gentno iznajdljivega in ravno
prav duhovitega Gorenjca bi
stranka na volitvah ostala
obrobna in v tem kontekstu ne-
problematična. Da utegne slo-
vensko politično resničnost ozi-
roma dediščino ogroziti prav
stranka upokojencev pod tak-
tirko Karla Erjavca, je bilo po
mojem trdnem prepričanju
animatorjem, ki lutke na slo-
venskem političnem prizorišču
premikajo iz teme, kristalno
jasno že veliko pred volitvami.
In prav zato so si prizadevali

stranko, kolikor je le mogoče,
razbiti oziroma so si na vse
kriplje prizadevali onemogočiti
njeno konsolidacijo. Pri čemer
je fano nosila stranka Zares, z
zastavonošem Gregorjem Go-
lobičem na čelu, aktualnim
ministrom za znanost in zara-
di problematične Ultre kandi-
datom za interpelacijo v dr-
žavnem zboru. 
Da bo minister za znanost in
zakladnik komunistične dediš-
čine vihar, ki ga v žlici vode v
državnem zboru povzroča
opozicija, prestal suh in nepo-
škodovan, niti najmanj ne dvo-
mim. Navsezadnje ni odgovo-
ren za banalnosti, kot so kante,
ampak ima v rokah usodo Ul-
tre, do neke mere pa celo NLB.

Vaš razgled

Posnetek je nastal v sejni sobi Kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja
Kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. V njej
razpravljajo o stroki, delu, medicinskemu napredku. Na policah so knjige,
v katerih je zbranega ogromno znanja, in v sobi je šopek vrtnic, ki v prostor
prinesejo mehkobo in sprostitev ... S. K., foto: Gorazd Kavčič

petek, 15. januarja 2010

V imenu kant

Srečanje predsednikov vlad Slovenije in Hrvaške, Boruta Pahorja in 
Jadranke Kosor, v Kranjski Gori je spremljalo skoraj sto novinarjev in 
fotoreporterjev. Dokaz, da morajo biti fotoreporterji ves čas na preži, je tudi
zgornja fotografija. Tudi ko stojijo za hrbtom, vedo, kaj se dogaja spredaj.
M. R., foto: Gorazd Kavčič
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Štefan Žargi

Kranj - V sredo je uprava
Save, d. d., na konferenci za
novinarje predstavila Strate-
ške smernice in cilje Poslov-
ne skupine Sava in družbe
Sava, d. d., za prihodnje tri-
letno obdobje, do leta 2012,
ter glavne značilnosti poslov-
nega načrta za leto 2010.
Lani, ko so gospodarske raz-
mere postale neugodne in
negotove, so se lotili prenove
5-letne strategije za tri leta,
saj razmere zahtevajo pri
strateškem načrtovanju bolj
dinamičen pristop, ki zaje-
ma krajše časovno obdobje.

Devetdeset let sprememb

Razvoj Save, ki je bila usta-
novljena leta 1920, je zazna-
movalo resnično veliko spre-
memb in v novejši zgodovini
je predsednik uprave Janez
Bohorič kot prelomno ozna-
čil leto 1996, ko so se v Savi
odločili prodati proizvodnjo
avtomobilskih pnevmatik
Goodyearu in s precejšnjimi
sredstvi začeli razvijati druge
programe - se podali na novo
strateško pot. Od skupno
(preračunano) 184 milijonov
evrov prometa v letu 1996 je
kar 134 milijonov tedaj pri-
nesla dejavnost pnevmatik in
50 milijonov drugi progra-
mi. Sava Tires danes s pre-
cejšnjimi dodatnimi vlaganji
Goodyeara ustvari 438 mili-
jonov evrov, iz preostalih
programov pa so v Savi razvi-
li program dejavnosti gu-
marstva, nove programe, del
programov, ki so leta 1996
še ustvarili za 12 milijonov
prometa, pa so opustili. Gu-
marstvo je lani ustvarilo za
111 milijonov prometa, drugi
novi programi pa za 133 mili-
jonov realizacije. Danes sloni

"streha" koncerna Save, d. d.,
ki je eden največjih in zago-
tovo eden najuspešnejših po-
slovnih sistemov v Sloveniji,
na petih "stebrih": gumar-
stvu, turizmu, nepremični-
nah, naložbenih financah in
drugih dejavnostih, ki so
organizirane v 30 hčerinskih
družbah in imajo nekaj nad
2.400 zaposlenih. Omenje-
nih pet stebrov pomeni pet
globalno konkurenčnih de-
javnosti, pri čemer jih vodi
strategija TOP 1/2/3, kar po-
meni, da so s temi dejavnost-
mi prvi na domačem trgu,
najmanj drugi v regiji in tret-
ji na svetovnem trgu.

Prenova strategije

V novi strategiji za obdobje
2010 do 2012 so kljub ne-
ugodnim ter negotovim raz-
meram v poslovnem okolju
začrtali nadaljnjo rast poslov-
ne uspešnosti družbe Po-
slovne skupine Sava. Prenov-
ljena strategija pomeni ude-
janjanje dolgoročnih ciljev
skupine, ki so: rast premože-
nja Poslovne skupine Sava,
portfelj globalno konkurenč-
nih izdelkov in storitev, viso-
ko usposobljeni zaposleni in
razvita kultura učinkovitosti,

povečanje donosnosti kapita-
la, dolgoročno zagotavljanje
rasti vrednosti finančnih na-
ložb in trajnostni razvoj po-
slovanja. Premoženje Save je
od leta 1997, ko je znašalo
252 milijonov evrov, do lan-
skega leta naraslo na 922 mi-
lijonov evrov in kot dolgoroč-
ne razvojne cilje so zapisali
optimiranje premoženja, iz-
bor nabora najboljših izdel-
kov in storitev, visoko uspo-
sobljenost zaposlenih z raz-
vito kulturo visoke učinkovi-
tosti, povečanje donosnosti
kapitala, zagotovljeno rast
vrednosti finančnih naložb
ter trajnostni razvoj poslova-
nja, s čimer bi zagotovili 3-
odstotno letno rast dividende
in rast knjigovodske vredno-
sti delnice. Negotove razme-
re tudi zahtevajo zelo spro-
tno spremljanje uresničeva-
nja strategije, mesečno poro-
čanje in napovedovanje, stra-
tegijo pa naj bi prenavljali
najmanj pred pripravo plana
za prihodnje poslovno leto.

Poslovni načrt za 2010

"Pri pripravi letnega po-
slovnega načrta nas vodijo
trije cilji: rast, dobiček in dol-
goročna solventnost," je bil

jedrnat član uprave Save, d.
d., Vinko Perčič. V poslov-
nem načrtu za letos načrtuje-
jo 11-odstotno rast prodaje, za
159 odstotkov večji operativni
dobiček, za 50 odstotkov višji
finančni izid in za 114 odstot-
kov višji čisti dobiček s pri-
pombo, da pri tem še niso
upoštevane morebiti potreb-
ne slabitve. Bilančna vsota
naj bi letos dosegla 898 mili-
jonov evrov, delež kapitala pa
znašal 55 odstotkov. Dodana
vrednost na zaposlenega se
bo povečala za 12 odstotkov
in naj bi znašala 35,6 tisoč ev-
rov, čisti dobiček v višini 21,4
milijona evrov pa pomeni
10,7 evra na delnico in izvaja-
nje sprejete dividendne poli-
tike. V tem letu bodo še nada-
lje skrbno spremljali rast
stroškov, nadaljevali s pro-
gramom stalnih izboljšav (le-
tos naj bi dosegli 2,5 inovacij-
skih predlogov na zaposlene-
ga, kar je sedemkrat več kot v
letu 2008), nadaljevali z
zmanjševanjem porabe ener-
gije, ki naj bi bila glede na
leto 2007 manjša za 10 od-
stotkov. Vsi našteti ukrepi
naj bi omilili učinke splošne
krize, posebnost leta 2010 pa
tudi je, da ne načrtujejo več-
jih investicij.

Sava na strategiji TOP 1/2/3
Letos praznuje Sava 90 let svojega obstoja in hitro spreminjajoče se razmere so zahtevale 
prilagoditev strategije.

Del vodstva Save, ki je predstavil prenovljeno strategijo in letošnji poslovni načrt (od leve):
Andrej Šprajc, Antonija Pirc, Emil Vizovišek, Vinko Perčič, Janez Bohorič in Igor Hafner.

Štefan Žargi

Kranj - V ponedeljek je proku-
rist tekstilne tovarne Zvezda
Bojan Hafner obvestil zapo-
slene, da zaradi dogovorov s
strateškim partnerjem o na-
bavi materialov in zagonu
proizvodnje vsi tisti, pri kate-
rih je zaradi pomanjkanja su-
rovin moten delovni proces,
ostanejo doma na čakanju.
Kot smo izvedeli, je delo v
Zvezdi v torek povsem zastalo
in nihče ne ve, kdaj se bo na-

daljevalo. Da tečejo pogovori z
novim strateškim partnerjem
Zvezde, je pravzaprav prese-
nečenje, potem ko dogovori z
ajdovsko Tekstino niso bili
uspešni. Tudi ni znano, kdo
naj bi bil 23. in 24. decembra
dogovorjeni novi strateški
partner, izvedeli smo le, da
prihaja s Štajerskega. Več naj
bi bilo znanega v torek, ko je
sklicana skupščina družbe
Zvezda, d. d.

Sicer pa so zaposleni v
Zvezdi v popolni negotovosti.

Decembra so morali pripravi-
ti seznam 31 zaposlenih, ki
naj bi jih odpustili, preostalih
34 pa naj bi prezaposlili na
hčerinsko družbo Zvezda
SPT (storitve, proizvodnja, tr-
govina), s katero je pod še ne-
znanimi pogoji pripravljen
sodelovati nov strateški part-
ner. Na seznam so uvrstili ti-
ste, ki so blizu upokojitve, žal
pa tudi delavke sredi 50-tih
let, ki bodo zelo težko našle
novo zaposlitev. Decembra so
za novembrske plače najprej

izplačali po 270 evrov, nato pa
na zadnji dan v lanskem letu
še 41 zaposlenim od skupno
65 zaposlenih razliko. Regre-
sa za lani niso dobili, prav
tako so povsem negotove pla-
če za december. Kot nam je
povedal predsednik sindikata
Janez Podgorelec, se sindikat
s prerazporejanjem in odpuš-
čanjem ne bo strinjal, če ne
bodo za odpuščene zagotov-
ljene odpravnine. Delavce vse
bolj pestijo negotovost, social-
na stiska in siromašenje.

Zvezda je povsem obstala
Agonija v tekstilni tovarni Zvezda se nadaljuje. V torek je delo povsem zastalo. Zaposlene so poslali
na čakanje, dogovarjajo se z novim strateškim partnerjem.

Kranjska Gora

Hit Alpinea ima novega direktorja

V petek je decembra novoimenovani nadzorni svet kranjsko-
gorske družbe Hit Alpinea sklenil zamenjati direktorja Aleša
Topolška in za novega imenovati Mirana Čurina. S Topol-
škom, ki se mu mandat sicer izteče prihodnje leto, so se do-
govorili za sporazumno razrešitev iz ekonomskih razlogov, saj
s poslovnimi rezultati, ki so jih obravnavali že na prejšnji seji,
niso bili zadovoljni. Kranjska Gora, kjer ima Hit Alpinea 85 od-
stotkov vseh hotelskih kapacitet in približno tretjino vseh pre-
nočitvenih zmogljivosti, ima po oceni nadzornikov velik poten-
cial, žal pa podjetje Hit Alpinea že nekaj časa posluje z izgubo,
lani je znašala 2 milijona evrov. Odstavitev Topolška pa kljub
temu preseneča, saj je lani, kljub krizi, uspešno izpeljal investi-
cijo Hotela Špik, pripravil vse potrebno za izgradnjo apartmaj-
skega naselja v Gozd Martuljku in si s številnimi aktivnostmi
prizadeval za obvladovanje krize. Miran Čurin je bil do novem-
bra lani vodja Hitovega casinoja Kristal v Umagu, petletni
mandat pa bo nastopil s 1. februarjem. Š. Ž.

Ljubljana

Petrol svari pred zvišanjem trošarin

V tem tednu so precej prahu dvignile napovedi o znatnem
dvigu trošarin na energente, tako na tekoča goriva, kurilno
olje in električno energijo. Očitno je, da slovenska vlada išče
vire za ublažitev proračunskega primanjkljaja in poleg raz-
mišljanj, da bi celo dvignili davek na dodano vrednost, kar
menda ni več aktualno, pripravlja tudi dvig trošarin. V vlad-
ni proceduri je namreč predlog za povišanje trošarin za po-
gonska goriva, na kar so se že odzvali na Petrolu, kjer opo-
zarjajo, da bi napovedana sprememba trošarinske politike
vodila v nadaljnji padec prodaje, kar bi povzročilo negativen
učinek na državni proračun, posledično pa bi se poslabšale
razmere v celotni slovenski družbi. To bi lahko vodilo v ne-
konkurenčnost slovenskega gospodarstva na področju pro-
daje. Po neuradnih vesteh naj bi se trošarina podvojila tudi
pri električni energiji za poslovno rabo, pri cigaretah za do-
bro petino in za alkoholne pijače, s čimer bi se v proračun
nateklo skoraj dodatnih 21 milijonov evrov. Š. Ž.

Ljubljana

Podpisali dodatke h kolektivnim pogodbam

Včeraj so na Gospodarski zbornici Slovenije po uspešno za-
ključenih pogajanjih slovesno podpisali dodatke k trem ko-
lektivnim pogodbam dejavnosti in sicer za elektroindustrijo,
kovinsko industrijo in kovinske materiale ter livarne. Dogo-
vor o tem, da se bodo s 1. januarjem najnižje osnovne pla-
če povišale za 5 odstotkov, da minimalna plača v dejavnosti
znaša 724,51 evra bruto in da naj bo regres za letni dopust
najmanj 750 evrov, dosežen prejšnji teden, je tudi odstranil
razloge za stavko, ki je bila v dejavnosti kovinske industrije
napovedana za preteklo sredo. Š. Ž.
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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

Akcijska prodaja pisarniškega materiala

Papir 2,95 EUR

Registratorji z
ovojem 

1,59 EUR
brez ovoja
1,19 EUR

Selotejp
50x66 rjav 
0,71 EUR

Karunm trgovsko in 
storitveno podjetje Kranj, d.o.o.

Koroška cesta 35, Kranj
tel: 04 236 07 50 
fax: 04 236 07 51 
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Cveto Zaplotnik

Kranj - Z novim letom je za-
čela veljati uredba o varstvu
voda pred onesnaževanjem z
nitrati iz kmetijskih virov, s
tem pa je prenehal veljati del
členov iz uredbe o mejnih
vrednostih vnosa nevarnih
snovi in gnojil v tla. Nova
uredba je kot vsak predpis
suhoparno branje, dobri po-
znavalci razmer, med kateri-
mi je tudi Franci Pavlin, spe-
cialist za živinorejo v Kmetij-
sko gozdarskem zavodu
Kranj, pa v njej v primerjavi s
prejšnjo ugotavljajo vsebin-
ske razlike, ki bodo po-
membno vplivale tudi na
kmetijsko prakso oz. na rav-
nanje kmetij. 

Nove omejitve 
pri gnojenju z gnojevko
in gnojnico

Prva važna sprememba za-
deva gnojenje z gnojevko in
gnojnico. Tudi po novi ured-
bi je enako kot prej na zem-
ljiščih brez zelene odeje pre-
povedano gnojenje od 15. no-
vembra do 15. februarja,
novo pa je to, da je od 1. de-
cembra do 15. januarja pre-
povedano tovrstno gnojenje
tudi na zemljiščih z zeleno
odejo, kjer je bilo doslej gno-
jenje dovoljeno, če tla niso
bila zmrznjena, zasnežena
ali poplavljena. Kmetje že
doslej zaradi upoštevanja do-
bre kmetijske prakse pri
gnojenju od 15. novembra do
15. februarja niso gnojili z
mineralnimi gnojili, ki vse-
bujejo dušik, nova uredba to
tudi izrecno prepoveduje. V
tem času je dovoljeno le do-
gnojevanje ozimin.

Uredba za razliko od prejš-
nje tudi natančneje določa
gnojenje na strmih zemljiš-
čih, to je na zemljiščih s pov-
prečnim nagibom nad 20
odstotkov. Na takšnih zem-
ljiščih, kjer je nevarnost odte-
kanja gnojevke in gnojnice v
površinske vode, je treba od-
merke razdeliti v več delov
tako, da posamezni odmerek
ne presega 80 kilogramov
dušika na hektar. V primeru,
ko je njiva na strmih zemljiš-
čih, ki so nagnjena k površin-
skim vodam, je treba upošte-
vati še enega od dodatnih
ukrepov: razmejiti njivo s
prečnimi ozelenjenimi paso-
vi, zagotoviti med njivo in
vodo najmanj 15 metrov ši-
rok ozelenjen pas zemljišča,
obdelati njivo prečno na str-
mino ali njivo preko zime

prekriti z zeleno odejo. "Koli-
čina 80 kilogramov dušika
na hektar zadošča za normal-
no gnojenje," komentira
uredbo Franci Pavlin in do-
daja, da na Gorenjskem tudi
ni veliko strmih njiv ob vodo-
tokih.

Večje jame za gnojevko
in gnojnico

Zmogljivost skladišč za ži-
vinska gnojila mora biti pri-
lagojeno številu in vrsti živa-
li na kmetijskem gospodar-
stvu in ne sme biti manjša
od predpisanih velikosti.
Medtem ko je stara uredba
predpisovala zmogljivost
skladišč na glavo velike živi-
ne (GVŽ) - za skladiščenje
gnoja sedem kubičnih me-
trov na GVŽ, za gnojevko
osem kubičnih metrov in za
gnojnico dva kubična metra
na GVŽ, pa jih nova uredba
določa glede na vrsto živali.
Najmanjše potrebne zmog-
ljivosti skladišč za hlevski
gnoj so enake, kot so bile do-
slej, normativi za skladišče-
nje gnojevke in gnojnice pa
so spremenjeni. Prikazuje
jih tabela.

Nove najmanjše potrebne
zmogljivosti skladišč za gno-
jevko so po izračunih Franci-

ja Pavlina za mlado pitano
govedo približno enake, kot
so bile doslej, za krave dojilje
so večje za 41 odstotkov, za
krave molznice pa za 48 od-
stotkov. Pri skladiščenju
gnojnice se je normativ za
bike, stare nad dve leti, zvišal
za 75 odstotkov, za krave do-
jilje za 85 odstotkov, za krave
molznice za 95 odstotkov, za
goveda, stara od enega do
dveh let, pa za 1,4-krat. Pri
tem je pomembna določba,
da novi normativi ne veljajo
za obstoječe hleve, ampak le
za novogradnje oz. širitve
(povečanje števila živali). V
tem primeru je treba novim
normativom prilagoditi celo-
tni hlev, saj za isti hlev ne
morejo veljati hkrati stari in
novi normativi. "V kmetijski
svetovalni službi smo že ne-
kaj časa ocenjevali, da so bile
v stari uredbi predpisane naj-
manjše zmogljivosti skladišč
premajhne, zato smo kme-
tom pri gradnji oz. širitvi hle-
vov priporočali, da naj upoš-
tevajo višje - pri gnojevki 12
kubičnih metrov za kravo
molznico in 10 za pitano go-
vedo, pri gnojnici pa 3,5 ku-
bičnega metra na glavo veli-

ke živine namesto predpisa-
nih dveh kubičnih metrov,"
je dejal Franci Pavlin.

Uležani gnoj tudi na
kmetijskih zemljiščih

Na kmetijah so že doslej
vsaj teoretično lahko začasno
skladiščili hlevski gnoj na
kmetijskih zemljiščih, ven-
dar le na betonski plošči ali
pod pogojem, da so na tla
dali polivinilasto prevleko in
gnoj potem tudi prekrili s po-
livinilom. V praksi to ni zaži-
velo, za gradnjo betonske
plošče je bilo težko pridobiti
dovoljenje, polivinil se je hi-
tro strgal. Nova uredba omo-
goča kmetijam, da uležan
hlevski gnoj, takšen, ki je bil
prej že vsaj štiri mesece na
gnojišču, največ za pol leta
začasno skladiščijo na kme-
tijskem zemljišču, vendar je
lokacijo treba obvezno me-
njati vsako leto. Takšno gno-
jišče ni dovoljeno na vodo-
varstvenih območjih, drugod
pa mora biti od tekočih ali
stoječih voda oddaljeno naj-
manj 25 metrov, Začasno
gnojišče za uležani gnoj se
tudi ne upošteva za izpolnje-
vanje predpisane velikosti
gnojišča za hlevski gnoj.

Voditi bo treba evidenco

Tudi po novi uredbi letni
vnos dušika na hektar v obli-
ki živinskih gnojil v povpre-
čju ne sme preseči 170 kilo-
gramov, na posamezni par-
celi pa je lahko tudi večji, a
ne višji od 250 kilogramov.
Kmetije, ki redijo več kot pet
GVŽ, hkrati pa letna obre-
menitev z živinskimi gnojili
presega dve GVŽ na hektar,
morajo po novem v pisni ob-
liki voditi evidenco o uporabi
živinskih gnojil. Že doslej so
morali kmetje izdelati načrt
razvoza tovrstnih gnojil po
parcelah, vendar tega vsi
niso delali.

Spremembe pri gnojenju in
skladiščenju živinskih gnojil
Po novi uredbi je tudi na zemljiščih z zeleno odejo prepovedano od 1. decembra do 15. januarja 
gnojiti z gnojevko in gnojnico.

Zahteve glede skladiščenja in gnojenja z gnojem, gnojevko in gnojnico so vse strožje. 

Najmanjše potrebne zmogljivosti skladišč za živinska
gnojila (v m3/žival)

Vrsta živali Gnojevka Hlevski gnoj Gnojnica
Teleta za zakol 1,2 1,0 0,7
Teleta za nadaljnjo rejo 2,3 2,1 1,2
Mlado govedo 
od enega do dveh let 5,8 4,2 2,9
Pitano govedo nad dve leti 7,1 7,0 3,5
Plemenske telice nad dve leti 7,7 7,0 3,8
Plemenski biki nad dve leti 7,1 7,0 3,5
Krave molznice 11,8 7,0 3,9
Krave dojilje 11,3 7,0 3,7

V navodilih 

za pripravo jedi 

avtorica želi 

podati osnovno

znanje o 

pravilnem 

ravnanju z živili,

da ne bodo 

samo "nasitna", 

ampak tudi 

zdrava.

Redna cena knjige: 26 EUR, 

cena za naročnike: 22 EUR + poštnina

Spiralna vezava, 255 strani

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu v ponedeljek, 

torek in četrtek od 8. do 17. ure, v sredo od 8. do 18. ure, 

v petek od 8. do 14. ure, ali jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali

na: narocnine@g-glas.si.
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RADIO TRIGLAV JESENICE, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, JESENICE

Kranj

Agencija nadaljuje z izplačilom subvencij

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja nadaljuje z iz-
dajanjem odločb za neposredna plačila. Do danes, petka,
naj bi izdala še malo manj kot 54 tisoč odločb za izplačilo
plačilnih pravic in plačil za drobnico v skupnem znesku 90
milijonov evrov, upravičenci pa bodo dobili denar na račun
v drugi polovici meseca. Preostale odločbe za tovrstna pla-
čila, skupno naj bi jih bilo še okoli tisoč, bo izdajala posto-
poma v februarju in marcu. Z izdajo odločb in z izplačili za
območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost je
začela že novembra, doslej je izdala že 45.900 odločb in iz-
plačala 37,8 milijona evrov, večino preostalih odločb za ta
območja pa bo izdala do konca januarja. V sredini decem-
bra je izdala že nekaj več kot 7.600 odločb za enotna plači-
la (eko 0) in do konca decembra upravičencem izplačala
20,4 milijona evrov. C. Z.

Kranj

Izobraževanje za kmetijsko okoljske ukrepe

Kmetijska svetovalna služba bo v okviru obveznega izobraže-
vanja za kmetijsko okoljske ukrepe pripravila več predavanj o
etologiji oz. glavnih smernicah za zagotavljanje primernih
pogojev za rejo živali, o kritičnih točkah pri kontroli izpolnje-
vanja zahtev navzkrižne skladnosti, o tehnologiji rabe travi-
nja in o paši domačih živali. Predavanja bodo v ponedeljek,
18. januarja, ob 15.30 v dvorani Korotan na Zgornjem Jezer-
skem, v torek, 19. januarja, ob 10. uri in ob 15.30 v prostorih
kmetijske zadruge v Cerkljah, v sredo, 20. januarja, ob 10. uri
v prostorih KGZ Sloga na Primskovem in ob 15.30 v gasil-
skem domu v Spodnji Besnici ter v četrtek, 21. januarja, ob
10. uri v prostorih kmetijske zadruge v Naklem in ob 15.30 v
domu krajanov na Zgornji Beli. Udeleženci bodo prejeli potr-
dilo o opravljenem izobraževanju, ki je tudi pogoj za uveljav-
ljanje finančnih podpor iz programa razvoja podeželja. C. Z.

Češnjica

Predavanje o problemih s krčnimi žilami

Društvo podeželskih žena Selške doline bo v sodelovanju s
škofjeloško kmetijsko svetovalno službo pripravilo v torek
ob 16. uri v prostorih Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja
Loka na Češnjici predavanje o problemih s krčnimi žilami.
Predavala bo specialistka splošne kirurgije Sandra Tušar iz
Splošne bolnišnice Jesenice. C. Z.

KRATKE NOVICE
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Janez Štrukelj

Jedi za zimske dni K U H A R S K I R E C E P T I108

Jelena Justin

Zimski vzpon na Storžič
je zahteven vzpon, a če ga
želimo vsaj videti povsem na
dlani v njegovi zimski preob-
leki, predlagam naš današnji
vzpon, ki ni zahteven, je pa
strm in kakšne štirizobe de-
reze bodo več kot dobrodošle
v nahrbtniku. Odpravili se
bomo na planino Javornik,
potem prečili do Velike Pol-
jane in se od tam spustili na-
zaj v dolino, v Povlje. 

Odpeljemo se do Trsteni-
ka in nadaljujemo naprej do
vasi Povlje. Peljemo se skozi
vas, na koncu katere se cesta
strmo dvigne. Parkirišče na
desni strani nam da vedeti,
da bomo tukaj pustili jekle-
nega konjička. Smerokaz
nas usmeri v gozd. Spodnje
višinske metre hodimo po 
t. i. Dolenčevi poti, ki pelje
na Veliko Poljano. Pot je že
na začetku precej strma, a se
strmina občasno unese. Dva-

krat bomo prečili cesto, nato
pa bo pot kmalu zavila ostro
levo in naravnost navzgor.
Preteklo bo od 30 do 45 mi-
nut, ko bomo pri prvi okrepče-
valnici, kakor je zapisano na
leseni tabli. Smo na razpo-
tju: leva pot gre proti Veliki
Poljani, mi pa zavijemo des-
no proti planini Javornik oz.
proti Storžiču. Do Javornika
je nadaljnja ura hoje. Vdene-
mo zgornjo pot, ki se strmo,
občasno zelo strmo, dviga v
okljukih. Gozd je precej gost
in občasno markacije kar ne-
kako izginejo iz zornega
kota, sploh če zaradi števil-
nih korenin zavijemo malo
po svoje, ali pa sledimo gazi
korakov po zasneženem bre-
gu, zato je potrebno gledati
naprej, da ne delamo nepo-
trebnih korakov. Pot se po
končani strmini začne obra-
čati v desno in se rahlo po-
loži. Sledi rahlo strmejši del,
ki nas pripelje na rob gozda,
kjer vstopimo v jugozahodno

grapo Storžiča. Grapi sledi-
mo do potočka, kjer zavije-
mo strmo levo navzgor. Lah-
ko pa nadaljujemo po grapi
kar naprej, v smeri Storžiča.
Če pogledamo na levo stran
grape, bomo zagledali kočo.
Vzpon nas pripelje do širše
poti, ki vodi do Karničarjeve
koče na planini Javornik oz.
višje po grapi navzgor. Obr-
nemo se levo oz. nazaj in se
sprehodimo do koče. 

Od koče nadaljujemo na-
ravnost v gozd, proti zahodu,
kjer nas smerokaz seznani s
smerjo proti Veliki Poljani.
Čas naj bi bil 30 minut. Pre-
čna pot poteka deloma skozi
gozd, deloma je zelo razgled-
na na kranjsko ravnino in
proti Škofjeloškemu hribov-
ju. Sledijo spusti in vzponi,
občasno je pot tudi izpostav-
ljena in v mokrem ali pozimi
nevarna za zdrs, saj poteka po
koreninah in kamenju. Pot
nas pripelje na travnato ravan
pred kočo na Veliki Poljani.

Obisk koče toplo priporočam.
V zimskih mesecih je koča
namreč ob koncih tednov od-
prta; no, le če je vreme pri-
merno. Oskrbnika, gospa
Marija in gospod Zdenko, vas
bosta sprejela prijaznih rok, v
koči pa se boste lahko tudi
prijetno pogreli. Vonj doma-
čega ognjišča je še kako vab-
ljiv, da o pravem planinskem
čaju sploh ne govorim. 

Z Velike Poljane se spusti-
mo nazaj proti dolini. Od
koče gremo preko travnikov
do ceste, nato pa zavijemo na
spodnji travnik mimo
ogromnega drevesa in se
spustimo proti gozdu. V goz-
du prečimo ogrado, kar nas
spomni, da se gibljemo po
svetu pašne skupnosti. Pod
ogrado je cesta, kjer zavije-
mo desno. Sledi ovinek in ta-
koj precejšen spust kar po
cesti. Bodimo pozorni na ta-
blo na drevesu, ki nas usme-
ri na Dolenčevo pot. Sledi
spust po gozdu, v okljukih,
prečenje grape in kmalu
smo pri potočku. Pot se zrav-
na in spet spusti ter hitro pri-
pelje do razpotja, kjer smo
prej zavili desno proti Javor-
niku, zdaj pa smo prišli po
levi poti z Velike Poljane.
Gremo mimo prve okrepče-
valnice in se med drevesi
spustimo po poti, ki preči
levo in se po grapi spusti do
širše gozdne poti. Zavijemo
desno s poti in že smo na str-
mini, ki nas pripelje do jekle-
nega konjička, ki nas zvesto
čaka v Povljah. Dobr' je blo!

Nadmorska višina: 1410 m
Višinska razlika: 800 m
Trajanje: 3 ure
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Javornik (1390 m) - Velika Poljana (1410 m)

Toplo ognjišče
Krožna pot v naročju Storžiča. Del poti po Storžičevi jugozahodni grapi, ki predstavlja najlažji vzpon
na njegov vrh. Danes bomo grapo kmalu zapustili in se po drugi poti vrnili v dolino.

Goveja juha z mesnim
zavitkom

Sestavine: 1 kg govejih kosti,
60 dag govejih pleč, 1,5 l vode, če-
bula, 8 dag jušne zelenjave (ko-
renje, zelena, peteršiljeva koreni-
na, listi ohrovta, kocen svežega
zelja, košček pora), sol, poper v
zrnju, muškatni orešček, malo
žafrana, drobnjak ali peteršilj

Mesni zavitek - testo: 20 dag
namenske moke, nekaj kapljic
olja, sol, mlačna okisana voda

Nadev: 20 dag kuhanega
mesa, 3 dag maščobe, 4 dag če-
bule, majaron, timijan, lovo-
rov list, sol, poper, peteršilj, 6
dag maščobe za pokapljanje

Priprava: Kosti damo ku-
hat v hladno vodo, ko zavre,
dodamo še oprano govedino.

Po krajšem kuhanju doda-
mo očiščeno zelenjavo, čebu-
lo prej popečemo na štedilni-
kovi plošči. Juha naj se kuha
dve uri, nato jo precedimo
skozi gosto cedilo. Ko je že
na krožnikih, dodamo pečen
mesni zavitek in jo potrese-
mo s sesekljanim peterši-
ljem ali drobnjakom.

Priprava testa: Zamesimo
vlečeno testo, ko je spočito,
ga po dolgem na tanko raz-
vlečemo. Testo naj bo širine
25 centimetrov. Tretjino te-
sta potresemo s pripravlje-
nim nadevom, dve tretjini pa
z raztopljeno maščobo. Zvi-
jemo, zavitek damo na po-
maščen pekač in spečemo.
Vročega narežemo.

Priprava nadeva: Meso
zmeljemo, mu dodamo pre-
praženo čebulo in začimbe.
Vse dobro premešamo. 

Sirovi štruklji

Sestavine: 40 dag moke,
mlačna slana okisana voda po
potrebi, 40 dag skute, 8 dag
masla ali margarine, 1 dl in
pol kisle smetane, 3 jajca, peh-
tran ali drobnjak

Priprava: Iz sestavin za te-
sto naredimo vlečeno testo, ki
naj vsaj pol ure počiva. Med-
tem umešamo maslo z rume-
njaki, da naraste, dodamo
pretlačeno skuto, smetano in
sneg beljakov. Testo razvleče-
mo, nadev razmažemo po te-

stu, zvijemo in zavijemo v po-
maščeno alufolijo. Štruklje
kuhamo v slani vodi od 30 do
35 minut. Kuhane štruklje od-
vijemo, jih narežemo ter pre-
lijemo s prepraženimi drobti-
nami. Po vrhu potresemo še
narezan drobnjak.

Rezanci v solati

Sestavine: 12 dag širokih re-
zancev, 1 rumena paprika, 10
dag rukole, 20 dag jurčkov, 5
dag parmezana. 

Marinada: pol dl vinskega
kisa, 7 žlic oljčnega olja, sol,
poper, olje za pečenje gob.

Priprava: Rezance skuha-
mo v slani vodi, jih oplakne-
mo v hladni vodi in dobro

odcedimo ter ohladimo. Pa-
priko operemo, razpolovi-
mo, očistimo koščic in nare-
žemo na tanke rezance. Ru-
kolo očistimo, dobro opere-
mo in odcedimo. Kis zmeša-
mo z vodo, solimo, popra-
mo, dodamo še olje in s šibo
za stepanje marinado dobro
zmešamo. Rezance in papri-
ko zmešamo z marinado.
Gobe očistimo, operemo,
osušimo in jih narežemo na
pol centimetra debele lističe.
Maščobo segrejemo in gobe
opečemo z obeh strani, na
koncu jih še osolimo in po-
popramo. Gobe nadevamo
na krožnik, solato zmešamo
z rukolo in jo damo na gobe,
potresemo z grobo ribanim
parmezanom.

Karničarjeva koča na planini Javornik pod Storžičem

Pogled proti Storžiču

Koča na Veliki Poljani, iz katere se pozimi vedno prijetno kadi. Vonj po toplem ognjišču. 

V pisani zgibani knjižici Krtek in jesen bodo otroci

videli, kako Krtek speče okusne kolačke z marmelado,

v knjižici Krtek in zima pa, kako težko je Krtek čakal

prvi sneg. Zelo prikupno in zabavno!

Redna cena posamezne knjige: 6 EUR, 

cena za naročnike GG: 4,80 EUR + poštnina

Kartonki sta naprodaj na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, naročite ju lahko

po tel.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Najbolj ljubki kartonki, 

ki ju otroci obožujejo!
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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.

Kvaliteten partnerski odnos za odgovorno 
starševstvo in vzgojo za življenje brez drog
Kranj - Združenje Naravni začetki v Kranju v okviru projekta Od-
govorno starševstvo: vzgoja za življenje brez drog jutri, v sobo-
to, 16. januarja, od 10. do 12. ure pripravlja delavnico Kvaliteten
partnerski odnos za odgovorno starševstvo in vzgojo za življe-
nje brez drog. V torek, 19. januarja, pa od 17.30 do 19. ure pri-
pravljajo srečanje za očete. Srečanje je namenjeno očetom z do-
jenčki oz. otroki do 3. leta. Delavnica in srečanje bosta potekala
v prostorih društva Auris, Huje 23a, Kranj. Vstop je prost, ob-
vezne prijave na info@mamazofa.org ali 040/73-88-73.

Ustvarjalne delavnice za otroke
Kranj - Iz Pionirskega oddelka Osrednje knjižnice Kranj va-
bijo učence vseh starosti, da se udeležijo ustvarjalnih delav-
nic Čarobni prsti. S seboj lahko pripeljejo prijatelja ali prija-
teljico, starše, dedka ali babico; vse, kar je potrebno, so
spretni prsti in obilo dobre volje. Izdelke lahko odnesejo s
seboj. Delavnice potekajo v pravljični sobi vsak ponedeljek
od 16. do 18.45 in so brezplačne.

Januarska Triglavska tržnica
Bled - Januarska Triglavska tržnico bo jutri, v soboto, 16. ja-
nuarja, med 10. in 11. uro pred Info središčem Triglavska
roža na Bledu.  

Loški muzej zaprt
Škofja Loka - Zaradi prenove bo Loški muzej do 22. januar-
ja zaprt za obiskovalce.

OBVESTILA

Krvodajalska akcija
Razpored odhodov avtobusov v Ljubljano na Zavod za
transfuzijsko medicino: ponedeljek, 25. januarja: 7.50 - KO
RK Primskovo - Vse AP Primskovo; 8.10 - KO RK Bratov
Smuk - pred KS B. Smuk, Likozarjeva 25; 8.15 - KO RK Plan-
ina - pred KS Planina, C. 1. maja 5; 10.00 - KO RK Zalog -
vse AP Zalog; torek, 26. januarja: 8.00 - TŠC Kranj - pred
športno dvorano Zlato polje; 10.00 - TŠC Kranj - pred šport-
no dvorano Zlato polje; sreda, 27. januarja: 6.30 - KO RK
Stražišče - AP Stražišče pred pošto; 8.00 - Gimnazija Kranj
- AP pred hotelom Creina Kranj; 10.00 - Gimnazija Kranj -
AP pred hotelom Creina Kranj; četrtek, 28. januarja: 7.00 -
KO RK Predoslje - AP Predoslje; 9.00 - KO RK Orehek - Vse
AP Orehek Drulovka; 9.05 - KO RK Mavčiče - AP Mavčiče;
petek, 29. januarja: 6.00 - KO RK Preddvor - AP Preddvor;
7.30 - KO RK Trstenik - AP Trstenik, 10.00 - KO RK Besnica
- AP Besnica.

Maroko Express
Šenčur - V Domu krajanov Šenčur bo danes, v petek, 15. ja-
nuarja, ob 19. uri potopisno predavanje Davida Vidmarja z
naslovom Maroko Express.

Po inkovskih poteh
Bled - V Knjižnici Blaža Kumerdeja lahko danes, v petek, 15.
januarja, ob 19.30 prisluhnete predavanju popotnika Janeza
Pretnarja, ki bo pod naslovom Po inkovskih poteh predsta-
vil pokrajine in kraje Peruja, Bolivije in Čila.

Ekvador in Galapagos
Dovje - V petek, 15. januarja, lahko ob 19. uri v dvorani Kul-
turnega doma Dovje-Mojstrana na Dovjem lahko prisluhne-
te potopisnem predavanju Ekvador in Galapagos. Predaval
bo Tomaž Pšenica.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega vabi jutri, v soboto, 16.
januarja, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na proučeva-
nje Svetega pisma z okvirno temo Astrologija v luči Sv. pis-
ma. Razgovor bo povezoval Pavel Repnik. Vstopnine ni.

Po Peruju in Boliviji
Gozd Martuljek - Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi čla-
ne, krajane in vse zainteresirane na planinski večer, ki bo v
soboto, 16. januarja, ob 19. uri v krajevni dom v Gozdu Mar-

PREDAVANJA

tuljku. Gost večera Peter Najdenov vas bo s sliko in besedo
popeljal po Peruju in Boliviji. Vstop je prost.

Kraljestvo Zlatoroga
Bohinjska Bistrica - V Kulturnem domu Joža Ažmana v Bo-
hinjski Bistrici vas bo danes, v petek, 15. januarja, ob 19. uri
Jože Mihelič s predavanjem in projekcijo popeljal v Kralje-
stvo Zlatoroga. 

Do Doma pod Storžičem
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 21.
januarja, na pohod do Doma pod Storžičem. Predvideno je
za 3 ure in pol hoje. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni
pisarni do ponedeljka, 18. januarja.

Vincekov pohod v Medjimurje

Šenčur - Turistično društvo Šenčur vabi v nedeljo, 24. januar-
ja, vabi na Vincekov pohod v Medjimurje na Hrvaškem, od
toplic sv. Martina do Murskega središča. Prijave in informaci-
je zbira do petka, 22. januarja, Franci Erzin, tel. 041/875-812. 

Na Čreto

Preddvor - Planinska sekcija Preddvor vabi planince v
soboto, 23. januarja, na zimski izlet na Čreto, 870 metrov vi-
sok hrib nad Vranskim. Prijave in dodatne informacije: Janez
Planinc, tel.: 040/260 930 do četrtka, 21. januarja.

Potovanje na ladji Beagle
Škofja Loka - Jutri, v soboto, 16., in v nedeljo, 17. januarja, bo
v Okroglem stolpu Škofjeloškega gradu na ogled razstava
Maje Šubic Potovanje na ladji Beagle. Vstop je prost.

Lesena peč
Cerklje - Dramska skupina Pod stražo KD Davorin Jenko
Cerklje vabi na premiero svoje nove igre Lesena peč, ki bo
jutri, v soboto, 16. januarja, ob 19. uri, v nedeljo, 17. januar-
ja, ob 15. uri pa bo ponovitev. Obe predstavi bosta v Kultur-
nem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah.

PREDSTAVE

RAZSTAVE

IZLETI

V kulturnem domu v Retečah pri Škofji Loki bo jutri, v soboto, 16. janu-
arja, od 19. ure dalje spet živahno. Tamburaška skupina Bisernica,
katere začetki segajo v leto 1922, spet pripravlja ponovoletni koncert. 
Letos se bo lepim melodijam tamburic in ubranih glasov Trio Quarte-
ta iz Škofje Loke pridružila tudi Folklorna skupina Sava iz Kranja. Do-
mačini se bodo predstavili z veteransko skupino, ki jo vodi Marjan
Igličar, in mlajšo skupino, za katero se trudi Janez Kermelj. Da ne
bodo pele le strune strunk, bodo prepevali mladi fantje, ki vsepovsod
navdušujejo poslušalce s svojim petjem.
Melodije tamburic pa ne bodo namenjene le poslušanju, temveč tudi
plesu plesalk in plesalcev. Folklorna skupina Sava je lani konec no-
vembra slovesno praznovala 60-letnico delovanja. Tamburaši Biser-
nice, ki delujejo v KUD Janko Krmelj v Retečah, pa z njimi aktivno
sodelujejo že polnih štirideset let. Konec februarja 1970 so jih prišli
iz Save snubit Andrej Košič, Tonček Bajuk in Toni Horvat, da bi
spremljali belokranjske plese. Z njimi so nastopali doma in v tujini,
igrali za spremljavo plesov in samostojno za vmesne točke. Spreml-
jali so več vrst postavitev plesov iz Bele krajine, plese Bunjevcev,
plese iz Baranje in Prekmurja.

Jutri, v soboto pa se bodo predstavili s tržaškim plesom Stu ledi in
Čardašem z drugega konca Slovenije. Od leta 1970 se je tambu-
rašem, ki jih je dolga leta vodil neutrudni Franc Rant, nabralo več kot
1850 nastopov: samostojnih, s Savo, s FS iz Sore, Preddvora, Škofje
Loke. 

Človek, sploh veš, kaj ješ?
Društvo Blejski mladinski center vabi na predavanje o genskem spreminjanju hrane
z naslovom: Človek, sploh veš, kaj ješ? Predavanje bo potekalo danes, v petek, 15.
januarja 2010, od 17. ure dalje v prostorih Blejskega mladinskega centra, na Trubar-
jevi 7 na Bledu. Na predavanju o genskem spreminjanju hrane bo gostja Mihaela Za-
lokar iz Društva Ajda predstavila prednosti in slabosti gensko pridelane hrane.

Digitalna projekcija fotografij Tomaža Laniška v Šenčurju
Gledališče Šenčur in Foto klub Anton Ažbe Škofja Loka vabita na digitalno projek-
cijo fotografij Tomaža Laniška z naslovom Tja dol - v Avstralijo, ki bo jutri, v sobo-
to, 16. januarja 2010, ob 20. uri v kulturnem domu v Šenčurju. Vstop prost. Vab-
ljeni!

Osnovni tečaj badmintona
V Klubu študentov Kranj v drugi polovici januarja organizirajo 10-urni osnovni tečaj
badmintona, ki bo potekal v športni dvorani na Zlatem polju. Tečaj bo vodil Grega
Valančič, bivši tekmovalec (dvakratni zmagovalec lige v RC Vogu), trenutno pa
eden boljših rekreativnih igralcev v Sloveniji. Pod njegovim vodstvom se boste na-
učili osnov badmintona, kot so gibanje po igrišču, pravilna drža loparja, tehnika
udarjanja žogice, itd. Tečaj bo potekal med 18. in 28. januarjem 2010 v Športni
dvorani na Zlatem polju. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite
videti, omogočite Javascript. 

19. ponovoletni koncert tamburaške skupine Bisernica
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
KUPIM

GARSONJERO ali enosobno stano-
vanje v Kranju ali okolici, med 40.000
in 50.000 eur, ☎ 040/606-501

10000240

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

10000218

ODDAM

GARSONJERO, delno opremljeno, l.
izgr. 2004, CK, balkon, vseljivo takoj,
☎ 031/442-086 10000213

ENOINPOLSOBNO stanovanje v
Cerkljah, SAT TV, CK, internet, pokrito
parkirišče, 300 eur + stroški, ☎
040/650-652 10000025

ENOSOBNO stanovanje na Jesenic-
ah, ☎ 041/500-943 10000151

stanovanje, opremljeno v Šorlijevem
naselju, ☎ 040/996-595 10000187

STANOVANJE, Škofja Loka okolica,
☎ 031/206-064 10000153

HIŠE
PRODAM

POLOVICO hiše na Hrušici, 96 m2,
zemljišče cca. 90 m2, cena 105.000
eur, ☎ 041/468-989 10000178

STANOVANJSKO hišo, 150 m2,
garažo in teraso ter nova okna in cen-
tralno, staro 40 let, parcela 364 m2,
cena 185.000 eur, Hrib pri Preddvoru,
☎ 04/25-51-109, 031/473-505

10000257

POSESTI
PRODAM

GOZD, 1.500 m2, KO Šenčur, med
Britofom in Šenčurjem, ☎ 041/642-
416 10000239

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

ALI PRODAM poslovni prostor v cen-
tru Kranja, ☎ 051/470-839

10000210

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

SALON, opremljen, za daljše obdobje,
vestni in odgovorni osebi, salon je v
hiši in z vsem kar potrebuje za delo-
vanje. Salon trenutno obratuje in je do-
bro obiskan, ☎ 041/855-381 10000256

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

CITROËN C 3 1.4, l. 2003, rdeče
barve, klima, ser. knjiga, ☎ 041/227-
338 10000165

CITROËN Xantia 2.0/95 z vso dodat-
no opremo za 500 eur, ☎ 041/760-
293 10000185

FIAT Punto, l. 1999, zelo lep ohran-
jen, cena po dogovoru, ☎ 040/640-
856 10000183

OPEL Calibro 2.0 I, l. 95, zelo ugod-
no, ☎ 051/664-223, 040/303-494

10000160

SUZUKI Yimniy, l. 2002, 70.000 km,
ser. knjiga, 1. lastnik, klima, ☎ 04/25-
26-860, 041/816-528 10000227

VOLKSWAGEN Golf Ocean 1.9 TDI l.
2002 november, ☎ 031/891-105

10000195

KUPIM

OSEBNI avto od letnika 2000 naprej,
po ugodni ceni, gotovina takoj, ☎
031/753-484 10000248

DRUGA VOZILA
PRODAM

KOMBI Citroën Jumper 25 TD, l. 96,
8+1 club izvedba, ☎ 041/581-019

10000164

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

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MOTOR štirikolesnik, 150 kubični, ☎
041/758-972 10000199

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

PLATIŠČA, GUME za različne avte,
več dimenzij, malo rabljeni akumulator-
ji, ☎ 041/722-625 10000222

SNEŽNE verige König, 16 col, nove in
rabljene, ☎ 04/51-22-654 10000154

ZIMSKE gume Sava S3, 175 60 14, 4
kom, ugodno, ☎ 040/287-590

10000179

OSTALO
KUPIM

AVTOPRIKOLICO malo rabljeno ali
novo do 750 kg z A testom, ☎ 041/
229-159 10000163

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

CIRKULAR, močan, kovinski z el. mo-
torjem 7.5 KW, klino 55 cm in koritom
za debela drva, ☎ 031/239-234

10000158

KOMPRESOR, 300 l, malo rabljen,
namizni vrtalni stroj do 16 mm, boben
za raziglanje z regulacijo počasnega in
hitrega vrtenja ter stroj za brizganje
plastinih mas do 30 g, ☎ 04/20-12-
193 10000230

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

MASIVNE stopnice po meri, ☎ 051/
202-229

10000172

SUHE smrekove plohe in dile, ugod-
no, ☎ 04/25-03-712, 051/262-579

10000175

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

OKNO 100 x 140 in notranja vrata 80
x 200, ugodno, ☎ 031/375-250

10000236

ZELO UGODNO, nova stilna vhodna
vrata s podbojem, ☎ 041/271-953

10000232

KUPIM

LESENA garažna vrata: 200 cm (viši-
na) x 220 cm (širina), ☎ 040/531-
667 10000208

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

DRVA mešana, lahko razžagana z
dostavo, ☎ 040/668-920

10000264

SUHA bukova dva, bukove goli, goz-
darski traktor Fudži T30, ☎ 031/561-
707 10000168

STANOVANJSKA
OPREMA

GOSPODINJSKI
APARATI
PRODAM

PROSTOSTOJEČI hladilnik z zamrzo-
valno omaro, ☎ 040/781-829

10000171

SUŠILNI in pralni stroj Gorenje, ☎
041/878-494

10000204

PODARIM

PRALNI stroj Gorenje v okvari, ☎
04/20-28-373

10000192

OGREVANJE, 
HLAJENJE
PRODAM

GORILNIK na kurilno olje znamke
Hansa, malo rabljen, ☎ 04/51-21-
945, 031/299-993

10000228

GLASBILA
PRODAM

VIOLINO Gewa polovinko, ☎ 041/
758-972 10000220

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

SANKE, nove, doma narejene, tri ve-
likosti, ☎ 04/53-36-269, 051/330-
293

10000251

BILJARD, nov, ☎ 031/206-724
10000092

NOVE smuči Elan 168 cm, nov snow-
board Frestyle 160 cm, nov masažni
bazen jacuzi za dve osebi, ☎
041/398-076

10000167

TURIZEM
TERME ČATEŽ - oddam apartma, 7
dni 200 eur, 5 dni 150 eur, 1 dan 50
eur, ☎ 041/652-920

10000221

PRODAM

HIŠO s 4 apartmaji ali posamezno,  in
parcelo, 420 m2, s pogledom na mor-
je, Severni Jadran, Jablanac, ☎
041/574-125 10000194

HOBI
IŠČEM

ZBIRAM gramofonske plošče, če jih
ne potrebujete, pokličite, ☎ 041/275-
444 10000209

KNJIGE,
PUBLIKACIJE
KUPIM

KNJIGO risanje in slikanje B. Bagnall,
☎ 031/412-164

10000224

UMETNINE,
NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE različnih velikosti, oblik,
motivov, cen, ugodno, tudi izdelam, ☎
040/567-544

10000238

KUPIM

STAR denar, srebrnino, zlatnino, od-
likovanja, značke in drage stvari, ☎
040/388-682 10000262

STARINE
PRODAM

ZELO STAR telefon, ljubitelju, ☎
031/859-438

10000225

OBLAČILA IN
OBUTEV
PRODAM

ROČNO IZDELANE rokavice, nogav-
ice in kape, ☎ 070/325-430 10000223

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
OČALA, okulistični pregledi, kontaktne
leče, brezplačen test vida. Popusti za
upokojence in študente. Optika Alek-
sandra, Qlandia Kranj, C. 1. maja 77,☎
004/23-42-342, www.optika.si

10000052

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

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

TOY kodre, čistokrvne, bele, stare 10
tednov, razglistene in cepljene, nava-
jene čistoče, ☎ 041/875-831, 040/
795-996 10000252

PODARIM

PSIČKE, mati nemška ovčarka, oče
črni prinašalec, so zdravi, prijazni,
razgliščeni, ☎ 041/273-579 10000203

PSIČKO, mešanko, staro 7 mesecev,
☎ 040/668-920 10000265

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

ČELNI nakladač za traktor (vpetje za
traktor joystik komande zajedalka), ☎
031/590-949 10000188

RABLJENE travniške brane in teličko
simentalko, staro 10 dni, ☎ 041/260-
691 10000166

TROSILEC SIP Orion 4T, samon-
akladalko SIP, 16 m3 in traktor IMT
539, ☎ 031/491-028 10000190

KUPIM

SADILEC krompirja Hmezad, polav-
tomatski, izkopalnik krompirja, trak-
torsko frezo za zemljo, ☎ 041/952-
564 10000219

SAMONAKLADALKO za seno SIP,
lahko v okvari in slamoreznico Eple, ☎
051/673-752 10000189

STAREJŠI traktor, po ugodni ceni, go-
tovina takoj, ☎ 031/753-484 10000247

TRAKTOR IMT 533 ali 539, ☎
031/868-034 10000129

TRAKTOR Ursus, ☎ 041/680-684
10000130

TRAVNIŠKO brano, ☎ 041/209-729
10000170

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI krompir beli in rdeči, ☎
031/244-010 10000205

JEDILNI krompir, zelo ugodno, Sred-
nje Bitnje 54, ☎ 04/23-12-309

10000211

KRMNI in jedilni krompir ter ječmen in
koruzo, ☎ 040/355-865 10000216

KROMPIR za krmo, ☎ 041/347-243
10000202

OKROGLE trave silažne bale, ☎
04/25-91-541 10000186

SADJEVEC, limonino žganje, naravni
jabolčni kis, ☎ 031/387-440

10000196

SENO in otavo, razsuto in v okroglih
balah, ☎ 031/546-969 10000138

SENO za govedo ali drobnico, balirano
v kvadratne bale, kakovostno, možna
dostava, ☎ 031/463-250 10000253

KUPIM

KRMNO peso, ☎ 04/53-31-593
10000150

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

3 JAGNJETA za zakol ali nadaljnjo
rejo, ☎ 041/910-234 10000140

ALI MENJAM lipicanko za norik ali
posavko, ☎ 041/603-246 10000152

BIKCA, mesne pasme, starega 10 dni,
☎ 041/506-183 10000149

BIKCA simentalca, starega 6 tednov,
☎ 031/863-490 10000161

BIKCA simentalca, starega 7 dni, ☎
031/745-612 10000169

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

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

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

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

LOTO
Rezultati 4. kroga - 13. januarja 2010

2, 7, 15, 18, 24, 29, 31 in 9
Lotko: 0 3 5 0 2 1

Loto PLUS: 7, 16, 28, 30, 31, 36, 38 in 19

Garantirani sklad 5. kroga za Sedmico: 200.000 EUR
Predvideni sklad 5. kroga za Lotka: 50.000 EUR
Predvideni sklad 5. kroga za PLUS: 123.000 EUR

Poroka Štefa Vampiča
Slovenski Javornik - Gledališče Belansko, ki deluje v okviru
Kulturnega društva Bohinjska Bela, bo jutri, v soboto, 16.
januarja, ob 19.30 v Kulturnem domu na Slovenskem Ja-
vorniku uprizorilo gledališko predstavo Poroka Štefa Vam-
piča.

Pri nas se vedno kaj dogaja
Naklo - Dramska skupina Eve Kuhar pri Kulturnem društvu
Dobrava Naklo bo v soboto, 16. januarja, ob 19. uri v Gasil-
skem domu Duplje uprizorila komedijo Miha Štefeta z na-
slovom Pri nas se vedno kaj dogaja ...
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naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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BIKCA BP/ČB, starega 3 mesece, ☎
041/970-056 10000201

BIKCA simentalca, težkega 150 kg, ☎
04/51-85-343 10000231

BREJE krave in telice, Bodešče 11,
Bled, ☎ 041/253-974 10000244

BREJO telico simentalko, v 8 mesecu
brejosti, ☎ 04/25-21-182 10000259

ČB BIKCA, ☎ 041/347-475 10000215

DVA BIKCA simentalca, ☎ 041/687-
523 10000229

DVA PRAŠIČA za zakol, domača
krma, brejo telico ali kravo in teličko si-
mentalko, staro 4 mesece, ☎ 041/
416-241 10000234

DVE TELIČKI simentalki, težki 180 kg,
☎ 04/25-23-078 10000246

JAGNJETA, ☎ 041/548-038 10000214

JARKICE, rjave, 20 tednov, prašiča za
zakol in kravo simentalko, staro 3 leta,
za zakol, Hraše 5, ☎ 01/36-27-029

10000235

KRAVO, staro 3 leta in pol, pasme
LS/CK, 400 kg, ☎ 051/393-765

10000144

KUNCE belgijski orjak, samico staro 1
leto in belo samico, ☎ 04/23-11-176

10000255

PRAŠIČE, težke od 25 do 30 kg, ☎
04/25-95-600 10000141

PRAŠIČE, domače reje od 100 do
150 kg, možna tudi dostava, okolica
Ptuja, ☎ 02/75-83-431, 041/748-
652, Ivan 10000258

TELETA ČB, 4 kom, od 10 dni do 2
meseca, ☎ 031/361-219 10000159

TELIČKO križanko, mesne pasme, staro
10 dni, ☎ 041/962-860 10000143

TELIČKO simentalko, staro 6 tednov
ali menjam za bikca simentalca, ☎
031/563-070 10000148

TELIČKO simentalko, staro 3 mesece
in kravo simentalko za zakol, ☎
041/912-135 10000260

TELIČKO ČB, staro 10 dni, ☎ 031/
756-014 10000139

VEČ ČB bikcev, ☎04/25-61-60010000174

ZAJCE in zajklje lisce, ☎ 040/562-
959 10000145

ZAJCE in zajklje nemški lisec za rejo
ali zakol, sanskega kozla, ☎ 040/
378-154 10000162

KUPIM

BIKCA simentalca, starega 10-14 dni,
☎ 04/23-32-947 10000180

TELIČKA, mesne pasme in cisterno za gno-
jevko, 2700 l, ☎041/608-642 10000217

VEČ SIMENTALCEV od 200 do 350
kg, ☎ 04/25-21-695, 040/213-806

10000212

ZAMENJAM

TELIČKO za jalovo kravo, mlado za za-
kol, cena po dogovoru, ☎ 051/208-
062 10000254

OSTALO
PRODAM

MESO krave, cena 3 eur/kg, ☎ 04/
51-22-956 10000156

MESO mladega bika in jedilni krompir,
ugodno, ☎ 031/223-102 10000237

SPREDNJO hidravlično plužno desko
560 x 1300 za traktor TV, cena 450
eur, ☎ 051/353-912 10000176

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

REDNO zaposlitev dobi dekle za delo
v šanku, KRA-TA, d. o. o., Velesovo
53, Cerklje, ☎ 041/623-571 10000249

JURČIČ & CO., Poslovna cona A 45,
Šenčur zaposli voznika C in E kate-
gorije na področju mednarodne špedi-
cije (tujci osebno delovno dovoljenje),
☎ 041/761-400 10000111

PLATINUM Taxi Kranj zaposli taxi vozni-
co/ka. Pogoj je vozniško dovoljenje 2 leti
ter slovenski jezik, Plačilo in delovni čas
po dogovoru, Salem, d. o. o., Zg. Duplje
65, Duplje, ☎ 040/ 300-838 10000263

IŠČEMO izkušene prodajalce v direkt-
nem marketingu, lahko mlajši upoko-
jenec/ka, Zora Klampfer s.p., Visoko
49, Visoko, ☎ 031/668-993 8005372

UVELJAVLJENO IN USPEŠNO pod-
jetje išče nove sodelavce, TPC Mur-
gle, C. v Mestni log 55, Ljubljana, ☎
040/163-608 10000137

POSLOVODJA/KINJO iz okolice Bleda
zaposlimo v živilski trgovini in delavca/ko v
ekspeditu kjer je delo v nočnem času,
Pekarna Planika, d. o. o., Triglavska c. 43,
Bled, ☎031/ 395-545, dopoldan

10000241

IŠČEM

IŠČEM DELO, nudim pomoč na domu
starejšim osebam v Kranju z okolico,
☎ 031/669-383 10000110

IŠČEM DELO na domu, ☎040/529-136
10000136

IŠČEM DELO, čiščenje, pomoč stare-
jšim osebam, gospodinjska dela, Kranj
z okolico, ☎ 051/605-303 10000142

IŠČEM DELO čiščenje, likanje, varst-
vo otrok, pomoč starejšim, imam
izkušnje, ☎ 051/428-551 10000182

IŠČEM DELO, pomoč starejšim ose-
bam, pomoč v gospodinjstvu in različni
prevozi, ☎ 051/224-068 10000200

IŠČEM DELO, v kuhinji ali likanje na
domu, ☎ 031/441-543 10000173

IŠČEM DELO kot hišnik v stanovanjskih
objektih, ☎ 040/853-550 10000243

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

IŠČEM DELO, izvajam čiščenje  - san-
itarni posek gozda na območju Hrast-
nice v zameno za drva, ☎ 040/364-
721 10000226

POSLOVNI STIKI

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 pre-
mazi, barvanje oken in vrat, kvalitetno
in ugodno osvežimo izgled vašega
doma, Pavec Ivan, s. p., Podbrezje
179, Naklo, ☎ 031/392-909 10000007

FLORIJANI, d. o. o., C. na Brdo 41,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od
temeljev do strehe, adaptacije, ometi,
ometi fasad, kamnite škarpe, tlakovan-
je dvorišč, ☎ 041/557-871 10000193

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

NOVOGRADNJE, adaptacije, tlakovanje
dvorišč in ostale gradbene storitve, tudi
manjše. Odgovorno, kvalitetno in ugod-
no, Stanko Sarafimov s.p., R. Papeža 6,
Kranj, ☎ 041/478-535 10000132

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

SLIKOPLESKARSTVO in fasadarstvo,
izvajamo tankoslojne izolacijske fasa-
de, stiropor, volna, kitanje, beljenje,
obdelava knaufa, pleskanje, Tomaž
Hafner, s. p., Dvorski trg 11, Preddvor,
☎ 041/841-897 10000250

STROJNI ali klasični ometi, fasade in
splošna gradbena dela opravimo hitro,
kvalitetno in konkurenčno,  Zoki,
d.o.o., Kašeljska c. 53 a, Ljubljana -
Polje, ☎ 041/378-524 10000245

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM

FIZIKA, MATEMATIKA, pomoč za
srednje šole in fakultete za posamezni-
ke in skupine, Enačba-izobraževanje,
Resnik Vinko s.p., Milje 67, Visoko, ☎
041/564-991 10000242

ZASEBNI STIKI
39-LETNI moški, iščem dekle za
resno zvezo, ☎ 041/281-343

10000038

56-LETNI sem še vedno sam, imam
manjšo kmetijo, moderno, brez potom-
cev, rad bi spoznal žensko, da pride,
☎ 041/568-480

10000177

RAZNO
PRODAM

800 ZNAČK in 200 vžigalnikov, cena
po dogovoru ter štedilnik na trda 
goriva, cena 50 eur, ☎ 031/725-
437 

10000261

TELEVIZOR Grundig, ekran 75,
tekaške smuči št. 40,42 s čevlji in pal-
ice in poročno obleko št. 40-42, ☎
04/20-28-536

10000181

KVALITETNO seno, nebalirano in dia-
ton. harmoniko ”Resnik” Bs As (Poljan-
ska dolina), ☎ 031/811-931

10000155

LESENE gajbice, ☎ 041/821-358
10000157

SNEŽNO rolbo, mesoreznico z reduk-
torjem, barvni televizor z daljincem, ☎
031/201-393 10000184

SOBNO peč na olje Emo, stenski infra
grelec, 1.5 KW, filme Fuji, Agfa, moni-
tor 17 col Dell, ☎ 070/702-075

10000191

SUHA bukova drva, vložene gobe - 
jurčki, ☎ 041/677-871 10000207

VLOŽENE in suhe jurčke, domače
žganje in zmrzovalno omaro, ☎
041/597-933 10000233

VOLNO, domačo in spletem tudi no-
gavice, ☎ 04/51-41-227

10000206

ZABOJNIK za smeti, 240 l, nov, ugod-
no, možna dostava, ☎ 031/560-936

10000147

ZABOJNIK za smeti, kovinski, 240
litrov, odlično ohranjen, ☎ 040/161-
491 10000198

KUPIM

ODSLUŽENO železno ograjo ali
dvoriščna vrata in čistilec žita pajkel,
☎ 041/608-765 10000146

ZAHVALA

V 79. letu starosti nas je za vedno zapustila

Frančiška Osterman
roj. Pivk

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče.
Iskrena hvala tudi patronažni sestri Mariji Eržen in sosedi 
Majdi Berčič za skrb in nego ob bolezni. Hvala g. župniku 
Bojanu Likarju, g. Mitji Štirnu in g. Perčiču za lepo opravljen 
pogrebni obred s sveto mašo. Hvala tudi pogrebni službi Akris,
pevcem, Andreju Vilfanu za molitev in gospe iz skupine Klasje
za lep govor. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospre-
mili na njeni zadnji poti.

Sin Damijan z družino
Zg. Bitnje, 5. januarja 2010

ZAHVALA

Ob boleči in prezgodnji smrti nas je v 70. letu zapustil dragi
mož, oče, stari oče, brat in stric

Franc Jagodic
iz Visokega, 1940 - 2010

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znan-
cem, prijateljem, za podarjene sveče, cvetje in maše, onkološki
bolnišnici, pogrebni službi Navček, nosačem, pevcem ter g. ka-
noniku Vinku Prestorju. Hvala Simonovim prijateljem, Franci-
jevim sodelavcem in vsem, ki so ga pospremili na zadnji poti.
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Vsi njegovi
Visoko, januar 2010

V SPOMIN

14. januarja je minilo žalostno leto, odkar nas je zapustila naša
draga mama

Angela Volčič
Hvala vsem, ki se je spominjate in postojite ob njenem grobu.

Vsi njeni
Predoslje, Tenetiše, Šenčur, Kranj, Muljava, Koper, januar 2010

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

P L A T I N U M

TA X I
080 25 20

www.paltinumprevozi.com

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.

ZAHVALA

Vsem mojim Dragim …
poslal bi rad vsaj kak pozdrav,
a kako, ko odšel sem daleč stran.

V nedeljo, 3. januarja 2010, smo se na pokopališču v Predosljah
poslovili od našega dragega moža, očeta, ata in tasta

Janeza Žižmonda
Vsem, ki ste se prišli poklonit v njegov spomin, prinesli darove,
nam izrekli sožalje in ga pospremili na njegovi poti v večno
počivališče, ISKRENA HVALA. 
Prav tako se zahvaljujemo vsem zdravnikom, medicinskim 
sestram in vsem, ki ste skrbeli zanj v času njegove bolezni. 
Hvala Vam. 

Žalujoči: žena Pavla, sin Primož in hči Nataša z družinama

Kjerkoli ste, sem z vami jaz
in kjer sem jaz, vem,
da ste vi z menoj,
zato pa nisem sam ostal. 

ZAHVALA

Če me boste iskali, me iščite v svojih srcih in spominu,
če bom tu našla svoje mesto, bom vedno z vami.

V 56. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustila naša draga žena, mami in babi

Zdenka Rebernak
Iskreno se zahvaljujemo vsem sodelavcem Davčne uprave RS - izpostava Kranj, 
ge. Mariji Štromajer za poslovilni govor, sodelavcem iz podjetja Arvaj in Šibo, 
sorodnikom, sosedom, krajanom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, 

za darovane sveče in cvetje. Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili 
na zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo osebni zdravnici dr. Jerajevi in sestri Nadi, 

osebju Onkološkega inštituta v Ljubljani in osebju bolnišnice Golnik, hvala tudi 
gospodu župniku Godcu za opravljen pogrebni obred. 

Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: mož Jože, sin Denis in sin Dejan z družino
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ZAHVALA

V 83. letu nas je po hudi bolezni zapustila naša draga mama, 
sestra, svakinja, teta in sestrična

Frančiška Grašič
roj. Kuhar
2. 3. 1927 - 16. 12. 2009
iz Zadrage 19

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom,
prijateljem, znancem in sodelavcem, ki ste jo pospremili na njeni
zadnji poti, pisno in ustno izrazili sožalje, darovali cvetje in sveče ter
denarno in materialno pomagali. Zahvaljujemo se dr. Pavlinovi, 
sestri Ivici, sestri Barbari, gospe Sabini in prijaznemu osebju Doma
starejših občanov v Preddvoru za vso požrtvovalnost, prijaznost in
toplino. Zahvaljujemo se tudi pogrebi službi Navček, g. župniku
Grahku za lep pogrebni obred, pevcem za lepo petje, ZB NOV Dup-
lje in Društvu upokojencev Naklo. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki
ste jo imeli radi, jo obiskovali in ji lepšali težke dni, nam pa stali ob
stran, nam kakorkoli pomagali in sočustvovali z nami.

Žalujoči: Alma z Dejanom in Majo

ZAHVALA

V 81. letu starosti nas je zapustila naša draga mama in stara
mama iz Gabrovega nad Škofjo Loko

Marija Jamnik
po domače Rantova Mici
14. 2. 1929 - 28. 12. 2009

Njeni najbližji se iskreno zahvaljujejo sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje,
sveče ter darove za svete maše. Hvala Janezu Šinku za zvonjen-
je in molitve. Zahvala farnemu župniku g. Matiju Selanu za
poslovilni blagoslov in darovano sv. mašo. Hvala tudi pevcem za
poslovilne pesmi, ter pogrebnikom podjetja Akris. Še enkrat
vsem prav lepa hvala.

Žalujoči vsi njeni, ki jo imajo v lepem spominu
Gabrovo, Mavčiče, 30. decembra 2009

ZAHVALA

V 70. letu starosti nas je nenadoma zapustil naš dragi mož, oče,
dedi, brat, tast in stric

Matevž Čuk
Iskreno se zahvaljujemo vsem dragim sorodnikom, sosedom,
prijateljem, sodelavcem in znancem za besede tolažbe, izrečena
sožalja, darovano cvetje in sveče. Posebej se zahvaljujemo dr.
Mariji Gašperlin-Kuralt za pomoč ob njegovi bolezni. Hvala go-
spodu župniku Janezu Jenku za lep pogrebi obred s sveto mašo.
Hvala tudi pogrebni službi Navček, gasilcem, pevcem iz Predo-
selj in trobentaču. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu
pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi
Suha pri Predosljah, Škofja Loka, Duplje, 29. decembra 2009

V 86. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, sestra, ba-
bica in prababica

Vodnikova mama Ana
roj. Jenko

Iskreno se zahvaljujemo vsem dragim sorodnikom, sosedom,
prijateljem, županom, podžupanom, občinski upravi, občin-
skim svetnikom in svetnicam, nadzornemu odboru, vsem dru-
štvom, KoMPZ Davorin Jenko Cerklje, mladinskemu pevske-
mu zboru iz Adergasa za izrečena sožalja, zapete pesmi, daro-
vane sveče in cvetje. Zahvaljujemo se tudi župniku dekanu Petru
Miroslaviču, župniku Maksu Ipavcu in župniku Marjanu 
Zupancu za mašno daritev ob petju mešanega cerkvenega pevske-
ga zbora Adergas in pevki solistki Damijani Božič-Močnik ter
vsem ostalim, ki so pospremili mamo Ano na njeni zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni
Adergas

ZAHVALA

Na praznik svetih treh kraljev smo na zadnjo pot pospremili
dragega

Marka Tomana
20. 4. 1941

Zahvaljujemo se vsem in vsakemu posebej, ki ste nam v težkih
trenutkih slovesa stali ob strani, izrazili sožalje in se tiho
poslovili od našega Marka, vsem najlepša hvala.

Žalujoči vsi njegovi
Ravnica, Podtabor, Podbrezje

ZAHVALA

ZAHVALA

V 84. letu se je od nas poslovil dragi oče, stari oče, praded in tast

Anton Draksler
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem
in prijateljem za izrečena sožalja, vsem, ki so darovali cvetje in
sveče, ter ga pospremili na zadnji poti k večnemu počitku. Za-
hvala naj gre tudi dr. Barbari Vavken, zdravstvenemu osebju
KC Ljubljana, bolnišnici Golnik, gospodu župniku za opravljen
pogrebni obred s sveto mašo, pevcem za petje v cerkvi in na
pokopališču in lepo zaigrano Tišino ter pogrebni službi Navček.
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi
Šenčur, Adergas, Kranj, 10. januarja 2010

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

ZAHVALAZAHVALA

V 80. letu starosti nas je zapustila draga mami, babica, prababica, sestra, teta

Marija Bertoncelj
rojena Stare

Iskreno se zahvaljujemo osebju bolnišnice Golnik, dr. Rupnikovi, družinski zdravnici 
dr. Medičevi, župniku za lepo opravljen pogreb, prijateljem, znancem, za izrečena 
sožalja in podarjene sveče. Posebna zahvala pa je namenjena dr. Leskovarjevi za 

vso podporo v preteklih letih.

Žalujoči: hči Metka in sin Milan z družinama, vnuki, pravnuki
Reteče, 11. januarja 2010

Delo, skromnost in poštenje,
tvoje je bilo življenje.

ZAHVALA

V 81. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, stari ata,
tast, brat, stric in boter

Štefan Klemenec
p. d. Kremsarjev Štefan iz Potoč

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem, znancem, sodelavcem OŠ Matije Valjavca Preddvor in Ka-
men Jerič. Prav tako se zahvaljujemo zdravstvenemu osebju je-
seniške bolnišnice, g. župniku Mihu Lavrincu za lepo opravljen
pogrebni obred, pogrebnim storitvam podjetja Navček, pevcem,
trobentaču, nosačem in zvonarjem. Hvala vsem, ki ste se od
njega poslovili in ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: žena Manca, hčerki Mojca in Štefka z družinama in
ostalo sorodstvo

Šel počivat si od nas,
ali ljubi Tvoj obraz
bomo pomnili ves čas.

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

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre -
le daleč, daleč je ...

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je ... V 79. letu je tiho odšel naš dragi mož, oče, dedek, pradedek,

tast, stric in brat

Vinko Košir 
iz Gorič

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatel-
jem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani,
nam kakorkoli pomagali in nam izrekli besede tolažbe. Iskrena
hvala tudi vsem govornikom, pogrebniku, pevcem, ter vsem, ki
ste ga z nami v tako velikem številu pospremili na njegovi zad-
nji poti. Želimo si, da bi ga vsi ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: žena Sonja, sin Matjaž z Jožico, vnuka Sandi s Katjo
in Maja s Tadejem ter pravnuka Pia in Aljaž
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes bo oblačno in megleno, nad 1600 m pa pretežno jasno.
V soboto bo po nižinah pretežno oblačno, v gorah pretežno
jasno. V nedeljo bo oblačno, občasno bo naletaval sneg. 
Popoldne se bo delno zjasnilo.
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Branko Čorič: 

"Na razprodajah sem  kupil
nekaj oblačil in čevlje. Če-
prav marsikje obljubljajo po-
pust do 50 odstotkov, pa je
za polovico znižanih izdel-
kov malo, pogosto pa zmanj-
ka tudi ustreznih velikosti."

Ana Hartman

Kranj - Če smo ob božično-
novoletnih praznikih zaman
pogledovali v nebo in upali,
da nas bo zima v praznič-
nem vzdušju razveselila še s
snegom, pa smo slednjega
vendarle dočakali v prvih
dneh novega leta. Debele
snežne odeje so bili nedvo-
mno veseli tudi v trgovinah s
tehničnim blagom, kjer v
tem času izrazito naraste
povpraševanje po soli za po-
sipanje in lopatah za odme-
tavanje snega.

"V preteklih letih povpra-
ševanja po snežnih lopatah
skorajda ni bilo, zaloge so se
kopičile, letošnje dolgotrajno
sneženje pa je sprožilo veli-
ko večje povpraševanje po
njih," ugotavljajo v Merkur-
ju, kjer sicer že vrsto let opa-
žajo enak način obnašanja
kupcev snežnih lopat. "Le
redki jih kupijo vnaprej, 
večina se nanje spomni šele
takrat, ko je na njihovem
dvorišču že veliko snega. In
to seveda pomeni, da se mo-
rajo odpraviti v trgovino po
lopato v trenutku, ko so na
cesti najslabše vozne raz-
mere ...," pojasnjujejo v
Merkurju, kjer zato kupcem
priporočajo, naj za lopate po-
skrbijo že pred začetkom
zime, ko je tudi njihova izbi-
ra tako glede kakovosti kot

cene največja. Zaradi večje
prodaje v preteklih dneh je ta
čas izbira med različnimi
modeli že nekoliko manjša.
Najcenejše so snežne lopate
z Daljnega vzhoda, pri lopa-
tah evropskega, predvsem
pa slovenskega izvora pa je
njihovi kakovosti primerna
tudi cena. Cene se gibajo 
od osem do 27 evrov, odvis-
no od materiala, širine in 
oblike ročaja. 

Povpraševanje je v prete-
klih dneh močno naraslo
tudi po soli za posipanje,
zato so v Merkurju dodatno
naročili nove količine soli.
"Ravno v petek smo denimo

v centralnem skladišču raz-
kladali pošiljko 1.920 novih
vreč soli, kar pomeni 48
ton," so razložili. 25-kilo-
gramska vreča soli sicer pri
njih stane dobre štiri evre. 

Nekateri si odmetavanje
snega olajšajo s snežnimi
frezami, ki v Merkurju sta-
nejo od 640 do 2.700 evrov
- odvisno od moči, širine in
opreme. Njihov nakup je
smiseln le tam, kjer je treba
odmetati velike količine
snega. "Vsem drugim se
nakup stroja, ki ga bodo 
zagnali le nekajkrat na 
leto, ne splača, saj zahteva
redno vzdrževanje tudi v

primeru neuporabe," svetu-
jejo v Merkurju. 

Tudi v Obiju opažajo, da
prodaja artiklov, povezanih z
zimskimi razmerami, ob
sneženju naraste. "Snežne
freze se v povprečju prodaja-
jo enako kot lani, večjo pro-
dajo opažamo pri lopatah,
bistveno večjo prodajo glede
na lani pa beležimo pri soli
za posipanje," so razložili. V
njihovi trgovini v Kranju
smo med drugim opazili lo-
pate, katerih cene so se giba-
le od 8,5 do 32 evrov, 25-kilo-
gramsko vrečo soli za 6,29
evra in snežni frezi za 549 in
1.600 evrov. 
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Živan Arsič: 

"Na razprodajah se splača
kupovati. Če drugega ne,
prihraniš vsaj za kakšno
kavo. Opažam, da kakovost-
ne stvari ponavadi niso veli-
ko znižane; treba je malo
pregledati, da najdeš kaj." 

Vsak prihranek
pride prav
Ana Hartman

Trgovci v teh dneh skušajo
kupce privabiti z zimskimi
razprodajami tekstila, obu-
tve in športne opreme. Ker
pa skorajda vsi popuste 
ponujajo že decembra, gne-
ča na razprodajah ni več
takšna kot včasih. So te za
kupce sploh še privlačne? 
Foto: Gorazd Kavčič

Romana Starič: 

"V zadnjem času grem na
razprodaje pogosteje, saj ni
več takšne gneče kot v prete-
klih letih. Kupujem oblačila
in obutev za sinčka, če malo
pobrskaš, pa dobiš tudi za
polovico cenejše artikle."

Dragan Savič: 

"Žena kupuje na razprodajah
oblačila in obutev. Na ta na-
čin prihranimo nekaj denar-
ja, čeprav številni artikli niso
več za polovico cenejši. Do-
gaja se tudi, da hitro zmanj-
ka posameznih velikosti."

Anton Škulj: 

"Letos sem na razprodajah
kupil nekaj puloverjev, hlače
in čevlje. Splača se kupovati
na razprodajah, saj vsak
prihranek pride prav. K sreči
zdaj v trgovinah ni več take
gneče kot včasih."

Lopate so šle za med 
Zima je bila ta mesec zelo radodarna s snegom, trgovci pa so si ob tem meli roke, saj se je 
povpraševanje po snežnih lopatah in soli izrazito povečalo.

Trgovci kupcem svetujejo, naj se z lopatami oskrbijo pravočasno. Že vrsto let namreč opažajo,
da se večina nanje spomni šele takrat, ko je na njihovem dvorišču že veliko snega ...

Velika planina

Na Veliki planini čakajo sneg

Deževno vreme okoli božično-novoletnih praznikov je
upravljavcem smučišča na Veliki planini pošteno pokvarilo
načrte z začetkom zimske sezone, a tudi prva večja pošiljka
snega v tem letu ne zadostuje za zagon smučarskih naprav
in kakovostno pripravo proge. Na planini namreč vode 
za umetno zasneževanje ni, zato so v celoti odvisni od 
narave. "Na planini je v teh dneh približno 30 centimetrov
snega, a ga za varno smučanje potrebujemo vsaj pol metra.
Zagnali smo sicer vlečnici Jurček in Kekec, tudi sankališče
obratuje," je povedal direktor podjetja Velika planina - 
Zaklad narave Zvone Gosar, ki je oktobra zamenjal Marijana
Skorniška. Kot je povedal, je finančno stanje podjetja, ki je
še vedno v stoodstotni lasti Občine Kamnik, zelo slabo, zato
poleg tekočega vzdrževanja in poplačila zapadlih obveznosti
večjih investicij v tem letu ne načrtujejo. V prihodnjem letu
pa bo prišla na vrsto obnova nihalke, ki naj bi po prvih 
ocenah stala 650 tisoč evrov. J. P. 

Zalog 

Po treh letih spet Pokal Guma

Moped tour Zalog pod Krvavcem po triletnem premoru
znova organizira tekmovanje v spustu z zračnicami - Pokal
Guma. Če jim spet ne bo zagodlo vreme, lani je na primer
že pripravljeno progo odplaknilo deževje, potem bo snežni
stadion Zalštad odprt v soboto od 13. do 21. ure in v 
nedeljo od 13. do 18. ure. Sedmo tekmovanje za Pokal Guma
bo kot vedno potekalo v več starostnih kategorijah (za 
otroke in mladino do 16. leta starosti bo obvezna uporaba
čelade, ki pa si jo bo možno sposoditi), prvič doslej se bodo
v spustu pomerile tudi gasilske trojke. Gledalce in tekmovalce
bodo poleg atraktivnih spustov greli tudi topli napitki in 
prigrizki, za vsestransko razgibavanje pa bodo poskrbeli 
še z zaloško ruleto. S. Š.

Žiri

Nocoj predstavitev Ledinske kronike

V dvorani Župnijskega doma v Žireh bo nocoj ob 18.30
predstavitev knjige Ledinska kronika, ki jo je leta 1897 začel
pisati tedanji župnik Janez Jelenc, knjigo pa so dopolnili 
tudi z zapisi o kasnejših časih ter komentarji za posamezne
vsebine in obdobja. Predstavili jo bodo prof. dr. Marija 
Stanonik, Anica Govekar, Janez Kavčič in predstavnik 
uredniškega odbora. Večer bodo popestrili Cerkveni mešani
pevski zbor Anton Jobst iz Žirov in gostje iz Ledin. A. H.
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VRSTNI RED NA 
EMI 2010

Letošnja EMA bo potekala na ljub-
ljanskem Gospodarskem razstavišču
20. in 21. februarja. Prvi dan predizbor,
drugi dan izbor. Žrebanje vrstnega reda
je bilo javno, srečo pa so tokrat pri-
našale vrtnice. / Foto: Zaklop

02

LJUDJE

SLOVENKA LETA JE
KATARINA KRESAL

Že dvaindvajseta Slovenka leta je
postala ministrica za notranje za-
deve Katarina Kresal. Tako je nazi-
vu političnega obraza dodala še en
naslov. / Foto: Zaklop

KULTURA

NOV POGANJEK
ZBIRKE DRAM 

V sodelovanju Prešernovega gleda-
lišča in založbe Zelolepo je izšla
druga knjiga iz zbirke Grumovi na-
grajenci 1979-2010. Slovenska dra-
matika dobiva mesto, ki si ga za-
služi. 
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trokovna komisija v
sestavi Mojca Me-
nart, Urška Čop,
Andrea Flego, Miha
Vardjan, Drago Mis-

lej Mef je izmed 111 prijavlje-
nih izbrala štirinajst skladb,
ki se bodo predstavile na
EMI 2010 v predizboru. Na
zadnji novinarski konferenci
Razvedrilnega programa Te-
levizije Slovenija je izbranih
štirinajst javno žrebalo vrstni
red svojega nastopa na pred-
izboru, povabili pa so tudi av-
torje in izvajalce, ki so žreba-
li vrstni red nastopa v izboru. 

Predizbor

Sara Kobold se bo predsta-
vila prva s pesmijo Martina
Štibernika Od tod do večno-
sti. Kot druga bo šla tokrat na
oder Brigita Šuler s pesmijo
Para me, ki je delo kombina-

cije Hercog-Lendero. Pesem
Dež bo kot tretja zapela Nina
Pušlar. Družina Lendero je
poskrbela tudi za pesem
Roko mi daj skupine Langa,
ki se na Emin oder vrača v
samostojni izvedbi. Nastopi-
la bo kot četrta. Raay je uglas-
bil in aranžiral pesem Živim
za zdaj, zapela pa jo bo kot
peta Saša Zamernik. Povrat-
nica je tudi Ylenia Zobec s
pesmijo Priznam. Izžrebala
je številko šest. Delo Tadeja
Vasleta Gremo na Emo bodo
zapeli kot sedmi Vaso in D
Plejbeks. Martina Šraj je se-
demnajstletnica iz Kamnika
in tako najmlajša sodelujoča
na letošnji Emi. Z Dovolj lju-
bezni bo nastopila kot osma.
Deveti bo Marko Vozelj s
pesmijo Moj si zrak. Desetka
pripada tokrat Domnu Kum-
ru, pesem Iz navade pa bo
prepevala Petra Pečovnik.
Sledila bosta Martina Feri in

Tomaž Nedoh s pesmijo Le
en dan, dvanajstico pa je to-
krat izžrebal Zadnji taxi, ki
bo nastopil s pesmijo Franjo.
Nesrečno ali srečno trinajsti-
co je z vrtnico vred dobila še
ena ljubljenka slovenski src,
Gorenjka in stara Emina
znanka Manca Špik, ki ji bo
morda s tokratno kombinaci-
jo uspelo: pesem Tukaj sem
doma je napisal Feri Lain-
šček, uglasbil evrovizijsko
poznani Andrej Babić,
aranžma pa je delo Aleksan-
dra Velenčića. Ansambel
Roka Žlindre in Kalamari pa
so izžrebali s pesmijo Narod-
nozabavni rock zadnje me-
sto med nastopajočimi.

Izbor

Na žrebanje so povabili
tudi avtorje skladb, ki so se v
večini odzvali. Med njimi
smo zasledili znana slovenska

imena, pa tudi taka, ki so se
pojavila že pri izvajalcih pred-
izbora za Emo 2010. Neisha
je tokrat pesem Sanjajva za-
upala stari pevski mački
Nuši Derenda. Izžrebali sta
številko dve. Raay je s TAn-
gelsi in Kaj in kam izžrebal
četrto mesto. Anastazija Ju-
van bo kot šesta zapela pe-
sem Mirana Juvana Nežna.
One man band Gal Gjurin
se bo s Hamom in pesmijo
Črni konji čez nebo potego-
val za nastop na Evrosongu
kot osmi. Stereotipi so zdru-
žili moči z Zvonetom Tom-
cem in nastala je pesem Daj
mi znak. Izžrebali so deset-
ko. Vlado Pilja bo tokrat
brez Lepega Dase s pesmijo
Tudi fantje jočejo avtorja
Marina Legoviča nastopil
kot dvanajsti, Patrik Greblo
pa je na oder tokrat poslal
Leo Sirk s pemijo Vampir je
moj poet.

VRSTNI RED NA EMI 2010
Letošnja EMA bo potekala na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču 20. in 21. februarja. Prvi dan
predizbor, drugi dan izbor. Žrebanje vrstnega reda je bilo javno, srečo pa so tokrat prinašale vrtnice.

Alenka Brun

S

PLANET TUŠ, KRANJ

Petek, 15. 1.
21.05 AVATAR 
16.40, 20.00, 23.20 AVATAR 3D
18.20, 20.50, 22.50 BOJ ZA KRI
16.10 DIVJE MRHE
16.00 LJUBEZEN SE ZGODI
15.00, 17.00, 19.00
PLANET 51 (sinhronizirano) 
18.30, 21.10, 23.50
SHERLOCK HOLMES
16.20, 18.40, 21.00, 23.25 V ZRAKU

Sobota, 16. 1.
21.05 AVATAR 
12.10, 16.40, 20.00, 23.20
AVATAR 3D
13.10, 18.20, 20.50, 22.50
BOJ ZA KRI
16.10 DIVJE MRHE
16.00 LJUBEZEN SE ZGODI
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
PLANET 51 (sinhronizirano) 
12.30, 18.30, 21.10, 23.50 
SHERLOCK HOLMES
11.40, 14.00, 16.20, 18.40, 21.00,
23.25 V ZRAKU

Nedelja, 17. 1.
21.05 AVATAR 
12.10, 16.40, 20.00 AVATAR 3D
13.10, 18.20, 20.50 BOJ ZA KRI
16.10 DIVJE MRHE

16.00 LJUBEZEN SE ZGODI
11.00, 13.00, 15.00
PLANET 51 (sinhronizirano) 
18.00 PRINCESA IN ŽABEC
12.30, 18.30, 21.10
SHERLOCK HOLMES
11.40, 14.00, 16.20, 18.40, 21.00,
23.25 V ZRAKU

Ponedeljek, 18. 1.
21.05 AVATAR 
16.40, 20.00 AVATAR 3D
18.20, 20.50 BOJ ZA KRI
16.10 DIVJE MRHE
16.00 LJUBEZEN SE ZGODI
15.00, 17.00, 19.00
PLANET 51 (sinhronizirano) 
18.30, 21.10 SHERLOCK HOLMES
16.20, 18.40, 21.00 V ZRAKU

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 15. 1.
19.00 BOŽIČNA PESEM

Sobota, 16. 1.
18.00 BOŽIČNA PESEM
20.00 AVATAR

Nedelja, 17. 1.
18.00 AVATAR

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 tradi-
cionalno glasbeno prireditev Prvi glas Gorenjske, ki je na-
menjena promociji mladih glasbenih talentov. Letos bo
minilo že 39 let od prve prireditve in na njej so v minulih
desetletjih zapeli številni sedaj znani glasbeniki in glas-
benice. K sodelovanju tudi letos vabijo glasbene talente,
ki so stari od trinajst do trideset let. Pisne prijave zbirajo
na Radiu Triglav do petka, 22. januarja. V prijavi je treba
navesti ime in priimek, rojstni datum, domači naslov, na-
slov elektronske pošte, telefonsko številko in naslove
treh slovenskih skladb, s katerimi se želijo predstaviti ko-
misiji. Prijavljene bodo o avdiciji pisno obvestili, je pove-
dala vodja prireditve Eva R. Stare z Radia Triglav. U. P.

Na tiskovni konferenci smo izvedeli še, da bosta voditelja predizbora letošnje Eme Bernarda
Žarn in Ivo Kores, izbora Lorella Flego in Peter Poles, oba večera pa se bo iz 'green rooma'
javljala Karin Sabadin. / Foto: Zaklop

Vrtnice so odločale o 
številkah. / Foto: Zaklop 
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o novembra pred-
stavljeni prvi knjigi
iz zbirke, v kateri so
nam bila v branje po-

nujena dramska besedila
Razred Matjaža Zupančiča,
Za naše mlade dame Dragice
Potočnjak in Smeti na luni
Roka Vilčnika, za katere so
avtorji nagrado Slavka Gru-
ma prejeli v letih 2006 do
2008, sta decembra v drugi
knjigi izšli še besedili, nagra-
jeni lansko pomlad na zad-
njem, 39. Tednu slovenske
drame, drami Žanine Mir-
čevske Konec Atlasa in Simo-
ne Semenič 5fantkov.si. "Po
Potočnjakovi, ki je prva žen-
ska Grumova nagrajenka v
zgodovini, sta to še dve avto-
rici, ki prihajata iz vrst mlaj-
ših dramatičark. Z Mirčev-
sko smo v Prešernovem gle-
dališču že veliko sodelovali,
Semeničeva pa se je pred leti
udeležila tudi dramskih de-
lavnic, ki jih prirejamo v okvi-
ru Tedna slovenske drame.
Tako novi avtorji kot zbirka
sama sta na neki način tudi
rezultat kontinuirane politike
promocije slovenskih drama-
tikov, za katero se že več let
prizadevamo v okviru TSD,"
je na predstavitvi knjige po-
vedala vodja umetniškega
oddelka Prešernovega gleda-
lišča Marinka Poštrak. Zbir-
ka je dvojezična, saj sloven-
skemu besedilu sledi tudi an-
gleški prevod. Nagrajena dela

redno prevajajo od leta 2000
naprej in jih tudi izdajajo v
manjših brošuricah, s knjiž-
no zbirko pa tako kakovostna
slovenska dramatika dobiva
mesto, ki si ga vsekakor za-
služi. Medtem ko je dramo
Mirčevske prevedla Erica
Johnson Debeljak, je Seme-
ničeva svoje besedilo v an-
gleščino prevedla kar sama. 

"Vsak projekt je realiziran
šele, ko izide druga knjiga,
odslej naprej nam bo tudi
lažje zbirko predstaviti more-
bitnim sponzorjem in držav-
nim institucijam, od katerih
v prihodnje pričakujemo tudi
finančno podporo. Vendarle
gre za projekt državnega po-
mena," je povedal Milan 
Nardin, direktor založbe Ze-

lolepo, ki je ob Prešernovem
gledališču sozaložnica, in do-
dal, da zbirka sicer po finanč-
ni plati ni ogrožena, lahko pa
se izidi naslednjih knjig za-
radi tega le nekoliko zamak-
nejo. Drži tudi, da bo potreb-
no vsa dramska besedila, sta-
rejša od leta 2000 tudi na
novo prevesti, med njimi
drame Draga Jančarja, Rudi-
ja Šeliga, Iva Svetine, Domi-
nika Smoleta ...

Iz opusa slovenskih dram-
skih besedil, ki vsekakor ni
majhen, v zadnjih štiridese-
tih letih zagotovo izstopajo
tista z nagrado Slavka Gru-
ma. V tridesetih letih, odkar
so leta 1979 prvo nagrado
podelili Danetu Zajcu za be-
sedilo Voranc, je to najvišje
priznanje, ki ga stroka pode-
ljuje slovenskim dramati-
kom, prejelo kar 34 dram in
nekaj manj avtorjev, saj so
nekateri po nagradi posegli
dvakrat ali večkrat. Večina
izmed teh del je že postala
del slovenske dramske klasi-
ke. Knjige iz zbirke bodo
preko različnih kanalov
predstavili tudi v tujini, od-
lična priložnost za to bo tudi
letošnji jubilejni 40. Teden
slovenske drame, v okviru
katerega načrtujejo tudi pre-
cej dogodkov z mednarodno
udeležbo.

V naslednji knjigi, ki naj
bi izšla konec meseca, bodo
sledila dramska besedila
Evalda Flisarja Nora Nora,
Matjaža Briškega Križ in
Hodnik Matjaža Zupančiča.
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NOV POGANJEK ZBIRKE DRAM 
V sodelovanju Prešernovega gledališča in založbe Zelolepo je izšla druga knjiga iz zbirke Grumovi 
nagrajenci 1979-2010. Slovenska dramatika dobiva mesto, ki si ga zasluži.

Igor Kavčič

P

prvim februarjem
bo petletni mandat
ravnateljice Glas-
bene šole Kranj
nastopila Kranjčan-

ka Petra Mohorčič. Klavirja
se je učila pri Jasmini Pogač-
nik, po končani Gimnaziji
Kranj in Srednji glasbeno
baletni šoli v Ljubljani pa se
je vpisala na Akademijo za
glasbo, kjer je leta 2001 kon-
čala študij klavirja pri men-
torju Hinku Haasu. Poleg
tega, da je letos že šesto leto
učila klavir na kranjski glas-
beni šoli, je dejavna tudi v
Glasbeni mladini Slovenije,
ki ji že peto leto tudi predse-
duje, kot podpredsednica
Mednarodne zveze Glasbe-

ne mladine pa je lani v Kra-
nju organizirala tudi kon-
gres te organizacije. V aktu-
alnem mandatu je dejavna
tudi kot svetnica MO Kranj v
svetniški skupini Zaresa.
"Glasbena šola je za mesto
Kranj zelo pomembna usta-
nova, zato moramo v prihod-
nje razmišljati, da še bolje iz-
rabimo njen potencial, tako v
smislu poučevanja kot kon-
certne ponudbe," je povedala
Mohorčičeva, kot prednostne
naloge pa poudarila: "Nujno
je tudi v naši šoli uvesti odde-
lek za balet, ne glede na to, če
bomo morali poiskati še četr-
to lokacijo za to, želja po no-
vih prostorih me bo vodila,
dokler teh ne bomo dobili,
posvetili bomo več pozorno-
sti k povezovanju z osnovni-
mi šolami v občini, glasbena

šola s svojimi učenci pa mora
postati tudi aktiven člen pri
mednarodnem sodelovanju
Kranja z drugimi mesti po
Evropi in v svetu."

NOVA RAVNATELJICA
Igor Kavčič

S

Ljubljana

Državni odlikovanji na Gorenjsko

Včeraj je predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk
podelil državna odlikovanja red za zasluge štirim za-
služnim ustvarjalcem na področju znanosti in kulture.
Ob prof. dr. Jožetu Strausu in Stojanu Kerblerju sta dve
priznanji šli tudi na Gorenjsko in sicer Andreju Košiču
in dr. Lojzetu Gostiši. Prvi je priznanje prejel za velik
prispevek na področju ohranjanja in negovanja tradicij
slovenskega naroda na področju ljudskega plesa, drugi
pa za velik prispevek pri ohranjanju slovenske kulturne
dediščine. I. K.

Kranj

Koncert logaških simfonikov 

Jutri, v soboto, 16. januarja, ob 20. uri bo v dvorani
Grandis v Kongresnem centru Brdo četrti koncert v ok-
viru cikla Aeda. Predstavil se bo Simfonični orkester
Glasbene šole Logatec pod vodstvom dirigenta Marjana
Grdadolnika. Orkester bo predstavil skladbe W. A. Mo-
zarta, J. Masseneta, J. Rodriga, I. Stravinskega, Puccini-
ja, Bizeta, pa tudi H. Ville-Lobosa v priredbi Franca Av-
senaka in skladbo Princes of Flowers mladega skladate-
lja Gašperja Jereba. Kot solisti se bodo predstavili Nina
Kompare Volasko (sopran), Neža Cankar (violina), Ma-
rio Kurtjak (kitara) in Urška Logar (viola). I. K.

Bohinjska Bistrica

Fotografije Jake Čopa

Danes, v petek, 15. januarja, ob 12. uri vabi Gorenjski
muzej - Muzeji v Bohinju v sodelovanju z Gornjesav-
skim muzejem, Triglavskim narodnim parkom in Mu-
zejskim društvom Žiga Zois Bohinj na odprtje spomin-
ske fotografske razstave Jake Čopa (1911 - 2002) v Muze-
ju Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici. Na razstavi bodo
predstavljene izbrane fotografije legendarnega Jake
Čopa, ki je s svojimi fotografijami, številnimi razstava-
mi, predavanji ter pravljico o Zlatorogu, ki jo je zavzeto
pripovedoval osnovnošolcem, postal ambasador Julij-
skih Alp in njihov "zaščitni znak". V Kulturnem domu
Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici nas bo prav tako da-
nes, ob 19. uri Jože Mihelič s predavanjem in projekcijo
popeljal v Kraljestvo Zlatoroga.  I. K.

Ljubljana

Častna naziva ob 40-letnici GMS

Včeraj so na slavnostni obeležitvi jubileja 40-letnice
Glasbene mladine Slovenije v Cankarjevem domu Kaji
Šivic podelili naziv častna glasbena mladinka, dirigent
Marko Letonja pa je postal ambasador Glasbene mladi-
ne Slovenije. I. K.

Zbirka Grumovi nagrajenci bo obsegala 14 knjig, vsako leto
pa se bo nadgrajevala z dramskimi besedili novih 
nagrajencev. 
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SANJE, VROČA ŽEMLJICA

PETEK, 15. 1.

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 Ženske, ki ljubijo
barabe 17.15 Oddelek za pogrešane 18.10
Spremenilo mi je življenje 19.00 Družinsko dre-
vo 19.50 V ognjenih zubljih 20.15 Mestni
zdravniki 21.10 Ženske morilke 21.55 Same v
New Yorku 22.45 Resnični zločini 23.35 Dokazi 

06.00 Maščevanje ljubezni, 16. del 06.55 Loren-
zeva žena, 81. del 07.50 Judeževa žena, 25. del
08.45 V iskanju očeta, 14. del 09.40 Usoda, 53.
del 10.30 Miza za tri, 40. del 11.25 Kriva te
ljubezni, 37. del 12.20 Družinske vezi, 75. del
13.10 Judeževa žena, 25. del 14.05 V iskanju oče-
ta, 14. del 15.00 Nikoli ni prepozno, 90. del 15.55
Miza za tri, 40. del 17.40 Maščevanje ljubezni, 
16. del 18.35 Nikoli ni prepozno, 91. del 19.30
Usoda, 53. del 20.20 Miza za tri, 41. del 21.10
Nikoli ni prepozno, 91. del 22.05 Družinske 
vezi, 75. del 23.00 Sanjski moški, 12. del 

SOBOTA, 16. 1.

09.45 Živalski čudeži 10.30 Katastrofe stoletja
11.20 Anatomija katastrofe 12.10 Reševanje
otrok 13.00 Živeti za vsako ceno 13.55 Oddelek
za pogrešane 14.45 Živalski čudeži 15.30
Katastrofe 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 Najboljše prevare 21.05 Zločini v Avs-
traliji 22.15 Na sledi morskemu psu 23.10
Sprememba spola 00.05 Najboljše prevare 

06.00 Igralci v telenovelah, 48. del 06.55
Judeževa žena, 21.-25. del 11.20 Kuhamo s slavn-
imi, 11. del 12.20 Nikoli ni prepozno, 87.-91. del
16.50 Sanjski moški, 9. del 17.40 Maria Rosa išče
ženo, 74. del 18.35 Igralci v telenovelah, 48. 
del 19.30 Moške zgodbe, 14. del 20.30 Tako je
življenje, 23. del 21.25 Nova priložnost 23.00
Donja Flor, 3. del 23.55 Življenje z Anito, 1. del 

NEDELJA, 17. 1.

08.55 Oddelek za pogrešane 09.45 Živalski
čudeži 10.30 Katastrofe stoletja 11.20 Anatomi-
ja katastrofe 12.10 Reševanje otrok: Leto zatem
13.00 Kako do genija 13.55 Oddelek za
pogrešane 14.45 Živalski čudeži 15.30 Katas-
trofe stoletja 16.20 Anatomija katastrofe 17.10
Zdravnice 18.00 Nesnagi za petami 18.25 Nes-
nagi za petami 18.50 Duhovi v hotelih 19.45
Hiša strahov 22.15 Nepojasnjene skrivnosti
23.00 Srhljivo 23.50 Duhovi v hotelih 

06.00 Igralci v telenovelah, 49. del 06.55 Miza za
tri, 37.-41. del 11.20 V kuhinji z Angelom in
Mario, 4. del 12.20 Maščevanje ljubezni, 12.-16.
del 16.50 Sanjski moški, 10. del 17.40 Maria Rosa
išče ženo, 75. del 18.35 Igralci v telenovelah, 49.
del 19.30 Moške zgodbe, 15. del 20.30 Tako je
življenje, 23. del 21.25 Nova priložnost 23.00
Donja Flor, 4. del 23.55 Življenje z Anito, 2. del 

PONEDELJEK, 18. 1.

11.00 Spremenilo mi je življenje 11.45 Nesnagi
za petami 12.15 Urgenca 13.05 Medij 13.55
Napaka? 14.20 Družinsko drevo 15.10 V ogn-
jenih zubljih 15.35 Zdravnice 16.25 Čudežno
živi 17.15 Oddelek za pogrešane 18.10 Spreme-
nilo mi je življenje 19.00 Družinsko drevo 19.50
V ognjenih zubljih 20.15 Mestni zdravniki 21.05
Zločini v Avstraliji 21.55 Same v New Yorku
22.45 Resnični zločini 23.35 Dokazi 

06.00 Maščevanje ljubezni, 17. del 06.55 Loren-
zeva žena, 82. del 07.50 Judeževa žena, 26. del
08.45 V iskanju očeta, 15. del 09.40 Usoda, 54.

del 10.30 Miza za tri, 41. del 11.25 Kriva te
ljubezni, 38. del 12.20 Družinske vezi, 76. del
13.10 Judeževa žena, 26. del 14.05 V iskanju
očeta, 15. del 15.00 Nikoli ni prepozno, 91. del
15.55 Miza za tri, 41.-42. del 17.40 Maščevanje
ljubezni, 17. del 18.35 Nikoli ni prepozno, 92. del
19.30 Usoda, 54. del 20.20 Miza za tri, 42. del
21.10 Nikoli ni prepozno, 92. del 22.05 Družinske
vezi, 76. del 23.00 Sanjski moški, 13. del 

TOREK, 19. 1. 

11.00 Spremenilo mi je življenje 11.45 Nesnagi
za petami 12.15 Urgenca 13.05 Medij 13.55
Napaka? 14.20 Družinsko drevo 15.10 V ogn-
jenih zubljih 15.35 Zdravnice 16.25 Čudežno
živi 17.15 Oddelek za pogrešane 18.10 Spreme-
nilo mi je življenje 19.00 Družinsko drevo 19.50
V ognjenih zubljih 20.15 Mestni zdravniki 21.05
Zločini v Avstraliji 21.55 Same v New Yorku
22.45 Resnični zločini 23.35 Dokazi 

06.00 Maščevanje ljubezni, 18. del 06.55
Lorenzeva žena, 83. del 07.50 Judeževa žena,
27. del 08.45 V iskanju očeta, 16. del 09.40
Usoda, 55. del 10.30 Miza za tri, 42. del 11.25
Kriva te ljubezni, 39. del 12.20 Družinske vezi,
77. del 13.10 Judeževa žena, 27. del 14.05 V
iskanju očeta, 16. del 15.00 Nikoli ni prepozno,
92. del 15.55 Miza za tri, 42.-43. del 17.40
Maščevanje ljubezni, 18. del 18.35 Nikoli ni
prepozno, 93. del 19.30 Usoda, 55. del 20.20
Miza za tri, 43. del 21.10 Nikoli ni prepozno, 93.
del 22.05 Družinske vezi, 77. del 23.00 Sanjski
moški, 14. del 23.55 Judeževa žena, 27. del 

SREDA, 20. 1.

11.00 Spremenilo mi je življenje 11.45 Nesnagi
za petami 12.15 Urgenca 13.05 Medij 13.55
Napaka? 14.20 Družinsko drevo 15.10 V ogn-
jenih zubljih 15.35 Zdravnice 16.25 Čudežno
živi 17.15 Oddelek za pogrešane 18.10 Spreme-
nilo mi je življenje 19.00 Družinsko drevo 19.50
V ognjenih zubljih 20.15 Mestni zdravniki 21.05
Zločini v Avstraliji 21.55 Same v New Yorku
22.45 Resnični zločini 23.35 Dokazi 

06.00 Maščevanje ljubezni, 19. del 06.55
Lorenzeva žena, 84. del 07.50 Judeževa žena,
28. del 08.45 V iskanju očeta, 17. del 09.40
Usoda, 56. del 10.30 Miza za tri, 43. del 11.25
Kriva te ljubezni, 40. del 12.20 Družinske vezi,
78. del 13.10 Judeževa žena, 28. del 14.05 V
iskanju očeta, 17. del 15.00 Nikoli ni prepozno,
93. del 15.55 Miza za tri, 43.-44. del 17.40
Maščevanje ljubezni, 19. del 18.35 Nikoli ni
prepozno, 94. del 19.30 Usoda, 56. del 20.20
Miza za tri, 44. del 21.10 Nikoli ni prepozno, 94.
del 22.05 Družinske vezi, 78. del 23.00 Sanjski
moški, 15. del 23.55 Judeževa žena, 28. del 

ČETRTEK, 21. 1. 

11.00 Spremenilo mi je življenje 11.45 Nesnagi
za petami 12.15 Urgenca 13.05 Medij 13.55
Napaka? 14.20 Družinsko drevo 15.10 V ogn-
jenih zubljih 15.35 Zdravnice 16.25 Čudežno
živi 17.15 Oddelek za pogrešane 18.10 Spreme-
nilo mi je življenje 19.00 Družinsko drevo 19.50
V ognjenih zubljih 20.15 Mestni zdravniki 21.05
Zločini v Avstraliji 21.55 Same v New Yorku
22.45 Resnični zločini 23.35 Dokazi 

06.00 Maščevanje ljubezni, 20. del 06.55
Lorenzeva žena, 85. del 07.50 Judeževa žena,
29. del 08.45 V iskanju očeta, 18. del 09.40
Usoda, 57. del 10.30 Miza za tri, 44. del 11.25
Kriva te ljubezni, 41. del 12.20 Družinske vezi,
79. del 13.10 Judeževa žena, 29. del 14.05 V
iskanju očeta, 18. del 15.00 Nikoli ni prepozno,
94. del 15.55 Miza za tri, 44.-45. del 17.40
Maščevanje ljubezni, 20. del 18.35 Nikoli ni
prepozno, 95. del 19.30 Usoda, 57. del 20.20
Miza za tri, 45. del 21.10 Nikoli ni prepozno, 95.
del 22.05 Družinske vezi, 79. del 23.00 Sanjski
moški, 16. del 23.55 Judeževa žena, 29. del 
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"Bila sem na nekem zelenem
travniku, in delala salte na-
prej in nazaj kot guma, in kar
naenkrat mi je na ramo iz
trave skočila mehka, svetlo
rjava veverica ... Potem sem
se ustavila in jo začela božati
in objemati, ona pa se je sti-
skala k meni. Okoli mene pa
so bili moški - več kot dva in
manj kot pet, ne spomnim se
točno, in vsi so me občudova-
li, kot da sem v neki areni v
cirkusu ... Lepa, pravkar poko-
šena zelena trava in neki bal-
kon je bil tam, bel z lepo ogra-
jo, kot v antiki. Pa neki avto-
mobili so bili parkirani na
dvorišču ..." Ana

Draga Ana,
Travnik simbolizira tvoje
osebne misli in načrte in je
zelo pozitivno znamenje, to-
liko bolj, ker je bila trava na

njem sveža in zelena. Trava
je simbol rasti in zmage nad
neproduktivnostjo. Zdi se,
da si se začela zavedati, da
imaš usodo v svojih rokah in
da hočeš zajemati življenje z
veliko žlico. Trava kaže na-
mreč na nove ideje in cilje, ki
si jih postavila v središče
svojega hotenja. Prav tako
predstavlja zelena barva za-
četek "velikega dela" in sim-
bolizira polnost misli ter po-
trjuje, da sta sreča in uspeh
na tvoji strani. Kljub temu se
uresničevanja svojih želja lo-
tevaj z razumom in veliko
mero organiziranosti, da se
začetni entuziazem ne izgu-
bi. Tudi ljudska tradicija na-
poveduje z zelenim travni-
kom srečno življenje in ma-
terialno blagostanje. 
Parkirani avtomobili so zna-
menje pomembnih infor-

macij ali novic. Bodi pozor-
na na vse, kaj se dogaja oko-
li tebe, kajti določene infor-
macije bi ti utegnile biti v
veliko korist. Prepričana
sem, da ne boš zamudila
priložnosti, kajti salte prav
tako povezujemo s po-
membnimi novicami in veli-
kim veseljem. 
Veverica je simbol neutrud-
nosti uma in misli. Vabi te h
globljemu zavedanju o tem,
da nič ne pride v fizični ob-
stoj, ne da bi najprej obsta-
jalo kot misel. Si na pravi
poti, zato ne dopusti, da bi
te dvomi oddaljili od načrto-
vanega. Ustvarjaj z zaupa-
njem vase in veličastno ti bo
povrnjeno. Včasih se ta
marljiva žival pojavi tudi kot
svarilo pred neiskrenostjo
ali pred ljudmi, ki se hočejo
okoristiti na tuj račun. Malo

previdnosti ne bo odveč. V
starih sanjskih knjigah je ve-
verica zelo dobrodošel sim-
bol. V kar najbližji prihodno-
sti naj bi pričakovala vesele
dogodke, izpolnitev želja in
finančni dobiček. 
Balkon, ki ti je ostal v spo-
minu, kaže, da si odprta za
nove medčloveške odnose.
Napredovala si na duhovni
ravni in pripravljena pustiti
preživeto za sabo. Občudo-
vanje, ki si ga deležna, kaže
na neke manjvrednostne
komplekse, s katerimi še
nisi docela opravila. Vendar
ni razloga za skrb. Moški, ki
te obkrožajo, so simbol
energije, volje in duha. Potr-
jujejo, da si pripravljena za
akcijo in boj, da v zmešnjavi
tega sveta najdeš svoje me-
sto in se uveljaviš. 
Želim ti veliko uspeha!

rava turbo folk sku-
pina Atomik Har-
monik že od začet-
ka niza uspešnico
za uspešnico, nji-

hov prvi album pa je bil fe-
nomen na slovenski glasbe-
ni sceni, saj je bil prodan v
diamantni nakladi, prav
tako pa se je na lestvici naj-
bolj prodajanih albumov
SLO TOP 30 obdržal celih
80 tednov.

Jani (vokal, včasih Ritem
Planet), Špela (vokal, včasih
Foxy Teens), Mateja (vokal)
in do nedavnega Frai Toni s
frajtonarico oziroma njiho-
va spremljava s harmoniko,
ki ga je sedaj zamenjal
Tomo Primc in se ga v šali
že prijemlje vzdevek Frei
Tomo, so očitno dobitna
kombinacija za ustvarjanje
glasbenih uspehov in žurov
pod odrom. Seveda za ljubi-
telje tovrstne glasbe, čeprav
se rado izkaže, da na njiho-
vih koncertih na koncu ple-
šejo in pojejo prav vsi - od
mladih do starih, zadržanih
in razigranih.

Ker se je o Toniju, ko je
odhajal iz skupine, govorilo

marsikaj, pisalo pa tudi pre-
cej, smo se obrnili kar na
vodjo skupine Janija Pavca.
Prijazno nam je razložil: "S
Frai Tonijem smo prekinili
sodelovanje, ker smo si
oboji zaželeli nekakšne
spremembe, ki je po šestih
letih skupnega sodelovanja
nekako razumljiva. Ljudje
si v življenju večkrat želimo
sprememb."

Glede na to, da so enkrat
že izpeljali javno avdicijo, ko
so iskali novo pevko skupine
in takrat sprejeli Matejo ozi-
roma ljubkovalno sedaj Tej-
či, nas je zanimalo, kako je
proces potekal sedaj.

"Toma Primca poznam
osebno že vsaj tri leta, ko
sem na neki zasebni zabavi
občudoval njegovo virtuoz-
no igranje. Predvsem pa

ima izjemen občutek za po-
slušalce. Glede na to, da je
Tomo učitelj frajtonarice,
sem ga najprej spraševal, ali
pozna koga primernega. Po
tednu dni pa sem se domis-
lil, zakaj ne bi bil kar Tomo
naš novi član. Z veseljem je
sprejel povabilo in novem-
bra lani smo že imeli prve
skupne koncerte," nam je še
dodatno pojasnil Jani.

ATOMIČNO IN Z NOVO
MOČJO V PARNO LETO
Slovenijo že nekaj časa s svojo pozitivno energijo ter sproščeno glasbo navdušujejo 
Atomik Harmonik, ki ravno v teh dneh snemajo videospot za pesem Pivo mi dej. Lokacija: Krvavec.
Imajo pa tudi novega harmonikarja, Toma Primca, ki ga v šali že kličejo Frei Tomo.

Alenka Brun

P

TV SPORED

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ

Nasmejani Dolenjec Tomo Primc (s harmoniko) je dopoldan kuhar, popoldan učitelj 
harmonike in s svojo pozitivno energijo bo prav gotovo pripomogel k temu, da bodo 
Atomiki nadgradili svoje žive nastope. / Foto: arhiv benda
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HUMOR, POTOPIS
RADIJSKI SPOREDI

Radio Kranj, 97,3 Mhz
(www.radio-kranj.si/progrm.php)
Danes ob 8.45 vas bomo v rubriki Kranj ni več zaspan informi-
rali o pomembnih petkovih dogodkih. Tema dneva bo športno
obarvana, pogledali bomo v Bohinj, telemark tekmovanje se
obeta, pa v Maribor, kjer bodo nastopile Zlate lisičke, za konec
pa še v Kranj in na pokal Dr. Figa. Ljubitelji glasbe, pozor, ob
17.15 bomo pometali doma, gost bo skupina Bandit. Pregledu
dogodkov minulega tedna prisluhnite v soboto ob 6.30. V Temi
dneva boste zvedeli vse o kulturnem utripu Kranja, predstavili
pa bomo Pokal guma. Ob 13.30 bomo glasovali za naj smučišče.
Nedeljski glasbeni gosti ob 9.10 bodo člani ansambla Lojzeta
Ogorelca. Ob 12.15 bodo na sporedu mali oglasi, radijska raz-
glednica pa vas tokrat popelje po Kranju. Ne pozabite na Snop,
skupni nočni program iz studia Radia Kranj, govorili bomo o
mediaciji. V ponedeljkovi oddaji Se res poznamo bomo razkrili
Irmo Potočnik Slavič, znanstvenico in nagrajenko.

Radio Potepuh, 91,0 Mhz (TELE-TV in SAT-TV)
(www.potepuh.com)
V prihodnje bomo večjo pozornost namenili izobraževalnim us-
tanovam. Ne bo pa manjkalo niti namigov za izlete. Oddaji
Moja dežela lahko prisluhnete vsak dan ob 9. uri in 19.30. Danes
prisluhnite oddaji za mlade in mlade po srcu NoControl ob 21.
uri. V ponedeljek izpostavimo Zdravstveni kotiček ob 12. uri, saj
je v hladnih dneh dobrodošel vsak nasvet za lajšanje  tegob; ob
14. uri pa ne zamudite oddaje Turistični podmladek, ki jo
pripravljata Nina in David, študenta Višje strokovne šole za
gostinstvo in turizem Bled. Sredina oddaja Rože&Vrt ob 14. uri
bo prinesla namig, kako si polepšati in urediti bivalne prostore. 

Radio Ognjišče, 102,3, 104,5 in 105,9 Mhz
(www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm)
Danes ob 18.15 vabimo k poslušanju oddaje Spoznanje več, pred-
sodek manj. Z nami bo dr. Drago Ocvirk. Ali ste vedeli, da je kar
sedemdeset odstotkov zemljanov preganjanih zaradi vere?
Dotaknili se bomo tudi referenduma v Švici, s katerim so držav-
ljani odklonili postavljanje minaretov. Svet na dlani je oddaja, v
kateri bomo vsak 1., 3. in 5. petek v mesecu spoznavali misijonske
dežele. Tokrat se bomo ob 20.30 podali na Salomonove otoke.
Ponedeljek ob 20.30 je rezerviran za PRO; spoznavali bomo pro-
gramske novosti. V tednu molitve za edinost kristjanov bomo v
Pogovoru o v sredo ob 17.00 gostili predstavnike evangeličanske,
binkoštne in katoliške Cerkve. 

Radio Triglav, 96,00 Mhz 
(www.radiotriglav.si/spored/)
Danes in jutri bomo na obisku v občini Bohinj, kjer bodo tekme
za svetovni pokal v telemark smučanju. Male oglase bomo spre-
jemali danes po 15. uri, uro kasneje bo na vrsti Razgled s Triglava
na občino Bled. Po 19. uri bomo spremljali hokejsko tekmo v ligi
EBEL, Acroni bo gostil ekipo Sapa Fehervar. V soboto ob 11.10 bo
na vrsti Razgled s Triglava na občino Žirovnica. V nedeljo ob 10.
uri bosta gosta smučarski skakalec Robert Kranjec in trener Jani
Grilc, ob 13.10 pa kulturni ataše Darko Jarc in kancler Charles
Benedejčič iz viteškega rodu Templarjev. V ponedeljek ob 15.10
bomo predstavili Višjo šolo za gospodarske poklice iz Šentjakoba
v Rožu. V torek ob 13.10 bomo govorili o upokojevanju, ob 15.10
bomo predstavili Srednjo gostinsko in turistično šolo Radovljica,
ob 16. uri boste slišali pregled dogodkov v občini Bohinj, po 19. uri
bomo spremljali tekmo v hokejski ligi EBEL, Acroni bo gostoval na
Dunaju. V sredo ob 15.10 bomo predstavili Dijaški dom Bežigrad,
ob 16. uri pa pregledali dogajanje v občini Jesenice. V četrtek ob
15.10 bomo predstavili Škofijsko gimnazijo v Šentvidu. Ob 17. uri
bomo v okviru Četrte mreže lokalnih in regionalnih radijskih
postaj Slovenije prenašali pogovor s predsednikom republike
Danilom Türkom.

Radio Sora, 91,1 Mhz
(www.radio-sora.si)
Danes ob 11. uri bomo gostili tamburaše iz ansambla Bisernica,
kasneje izbirali dogodek, ki odmeva, s popoldansko razglednico
pa se podali med starodobne smučarje. V soboto dopoldne
boste lahko sodelovali v radijskem kvizu, zastavili vprašanje ali
pobudo za pristojne, v športni soboti pa bomo, med drugimi,
tokrat gostili mladega smučarskega skakalca Petra Prevca. V
nedeljo ob 11. uri bo v kmetijski oddaji govora o javnih razpisih
za naložbe v ribogojstvo. V ponedeljek ob 9. uri bomo spraševali
poslanca Milenka Ziherla, slišali komentar Milene Miklavčič, ob
11. uri v oddaji V jeseni življenja pa spregovorili o varovanih
stanovanjih. V torek ob 9. uri bomo spregovorili o Lasovi šoli za
starše, kasneje glasovali za mojega zdravnika 2010. V sredo ob
11. uri bomo gostili škofjeloškega župana Igorja Drakslerja,
zvečer pa skupino Karma. V četrtek ob 9. uri bomo z direktorico
Gorenjskega glasa Marijo Volčjak govorili o Glasovih prejah in
vas povabili na jubilejno, stoto.

once nam je že zju-
traj dalo vedeti, da
bo to še en njegov
dan. Ne glede na to,
da je zunaj januar,

imate najbrž še v spominu,
kako težko je poležavati v šo-
toru, na katerega neusmilje-
no pripeka sonce. Že prav,
sunny boy, saj bom vstal. V
izogib kasnejše gneče hitro
skočim pod tuš in ob hoji iz
bližnjih sanitarij proti šotoru
že od daleč zavoham kavo.
Bravo. Ker smo ta dan pred
seboj do starega mesta Sig-
hisoara imeli le kakih 180 ki-
lometrov, smo se nekaj časa
okrog vlekli kot ponedeljkovi
smrklji. No, red je red, je b'lo
treba jt. Naš šotor se mi je,
čudno mar ne, pri tiščanju
blaga v vrečo sicer zdel "ma-
lenkost širši" kot dva dni
prej, ko smo ga prvič jemali
ven, a je z dovolj volje tudi to
uspelo. Glede na to, da smo
šotora pospravljali na 100-
odstotni pripeki, je najbrž

odveč dodati, da je šel moj
jutranji tuš v trenutku "v tri
krasne".

Olje, ki smo ga kupili v so-
seščini kampa na Peugeoto-
vem servisu, kjer je enako
kot pri Citroënu "uradno
olje" Total, je bilo nekoliko
cenejše kot pri nas, saj nas je
liter stal okroglih 7 evrov.
Smer severozahod, po ne
preveč zahtevni regionalki z
eni gozdnim prelazom nekaj
nad 600 metri. Ob cesti so
domačini v velikem številu
prodajali gozdne sadeže od
gob do jagod in malin. Pov-
sod jih je polno, tudi na ovin-
kih in ozkih delih ceste, kjer
nimaš kje ustaviti. Kar si tiče
prometne kulture, so Romu-
ni sploh nekaj posebnega.
Oni se recimo ustavijo tudi
sredi ceste, še posebej, če
morajo nekaj nujnega pove-
dati znancu, ki se je pripeljal
nasproti. 

Nič posebnega niso tudi
konjske vprege. V Romuniji
jih je registriranih nekaj sto
tisoč. Da, registriranih, saj
imajo na zadnjem delu obe-

šene tablice. Ne vem sicer,
ali veljajo kakšni standardi
za obliko in velikost vozov,
kljub temu pa tovrstna pre-
vozna sredstva srečaš na
vsakem koraku na vasi in v
mestu in na njih ne sedijo le
Romi. Kdo ve, ali je za vpre-
go potrebno opraviti tehnič-
ni pregled? Naš spaček je
"šel skozi" na zadnji dan
starega leta. Ročna zavora
ne prime, luči je potrebno

dvigniti, od opreme pa ma-
njka nova prva pomoč, iz-
vem "na kanalu". Pokličem
Aljaža, če ima pol ure časa,
da mi zategne ekscentre za
ročno zavoro. "Ti, mal'
'mam dren, glih doktorat
printam. No, ti kar pr'pel,
ročne imamo hitro nareje-
ne." Taka je ta spačkarska,
najprej doktorat, potem pa
"šravfarija". (prihodnjič: še
en Dracula)

Igor Kavčič

S

S spačkom do Kijeva in nazaj (19)

REGISTRSKA NA VOZU
Konjska vprega je mnogim Romunom edino prevozno sredstvo, zagotovo pa tudi najcenejše. 

Vsakdanji prizor z romunskih cest. Konjske vprege vseh 
velikosti in oblik so registrirane, bržkone samo zaradi 
kontrole, medtem ko bi v tehnično ustreznost vozov lahko
kaj hitro podvomili. / Foto: Ingrid Andrejasič

KRESALOVA SLOVENKA LETA 
Naključje je hotelo, da smo tudi v redakciji Velikega brata izbrali Slovenko leta 2009, in izbrali isto 
osebo kot bralke revije Jana. Med 568 tisoč kandidatkami si po mnenju strokovne žirije bratske redakcije
v sestavi: Mali brat, Ju Wan in Matias Nemec, naslov Slovenke leta soglasno zasluži Katarina Kresal. 

Katarina odlično obvladuje roštilj. Lani avgusta je 
nahranila množico lačnih.

Stanovanje najraje čisti
bosa, vedno pa si nadene
lasuljo.

Katarinina strast so 
avtomobili, še posebej,
kadar so čisti. 

V finale so se izmed vseh 568 tisoč kandidatk uvrstile štiri
Slovenke, Fata Mulahasanović, Radojka Stevanović, Elka
Strojan in Katarina Kresal. Skorajda je prišlo do spopada
med člani žirije, saj nikakor niso mogli izoblikovati enotne-
ga mnenja, katera izmed njih si zasluži naslov Slovenke
leta. Ko smo še enkrat pregledali prispele dokaze o nji-
hovih sposobnostih, nas je na koncu prepričala Katarina
Kresal s fotografijo, ki je več kot zgovorna. "Ne Slovenka
leta, Slovenka desetletja," je dejal Ju Wan. "Stoletja," pa je
menil Matias Nemec. I Fotomontaže: Ju Wan
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Ana"

Spoštovani, sem v izjemno
težkem obdobju svojega živ-
ljenja, pravzaprav v tako hu-
dem, kot še nikoli prej nisem
izkusila. Ker je bolečina tako
neznosna in mi nihče ne zna
pomagati, se obračam k vam
po pomoč in nasvet, saj se
sama utapljam in ne najdem
pravih odgovorov. Sedaj sem
v grozni stiski, kako naprej?
Svet se mi je sesul, ne znaj-
dem se več, saj je zame vsega
konec, ali pa tudi ne.

Večkrat sem prebrala vaše
pismo, oziroma zgodbo.
Upam, da se vam je v tem
času, odkar ste mi pisali, že
kaj spremenilo in ne trpite
več tako hudo. Na vse mož-
ne načine sem pogledala v
vajino prihodnost in vedno
dobila enak rezultat. Vidva
bosta nekega dne skupaj,
saj sta si namenjena. In ne

glede na vse skupaj, kar se
je dogajalo z vajinimi življe-
nji v vseh teh letih ali pa v
prejšnjem letu, ko sta bila
že tik pred ciljem, pa se je
vse skupaj porušilo, se to
zgodi. Zakaj je bila potrebna
še ta zadnja preizkušnja, je
možen samo en odgovor,
ker enostavno še ni bil tisti
pravi čas. On je čutil določe-
no odgovornost do partner-
ke, čeprav si tega ni zasluži-
la, a žal je tako. Ni zbral do-
volj poguma za korak, ki bi
ga končno pripeljal do sre-
če. Ne smete biti jezni nanj,
saj je bil v tistem trenutku
prepričan, da je storil prav,
pa ne zaradi sebe, ampak
zaradi sina in nje. Ni vam
dal nobenega pojasnila, ker
ni vedel, kako naj vam z be-
sedami pove o svoji bolečini
in odločitvi, da prekine zve-
zo z vami. Lažje mu je bilo,
da trpita vidva kot pa kdo
drug. Molk med vama ga je

ubijal vsak trenutek sproti in
verjemite mi, ni mu bilo lah-
ko. Vajina ljubezen ni umr-
la, še vedno živi in še bolj
gori. Precej časa preživi z
bratom, tako da ne verja-
mem, da bi z bivšo partner-
ko imel kakšne posebne sti-
ke, razen nujnih. Po izraču-
nu Tarota imata oba v letoš-
njem letu enako številko, ki
predstavlja velik preobrat na
osebnem področju, spre-
membo bivališča in izpol-
njeno hrepenenje po ljubez-
ni. Če še ni poiskal stika z
vami, ga poiščite vi, saj je
škoda vsakega trenutka, ko
nista skupaj. Želim vam vse
lepo in srečno.

"Delfina"

Rada bi vas vprašala, kako mi
kaže v ljubezni, ali sem sploh na
pravi poti, kar včasih dvomim.
Bom navkljub zdravstvenim te-
žavam še lahko imela kakšnega

otroka? Kako mi kaže službena
pot in mojemu sinu z uspehom
v šoli? Najlepša hvala, draga
Tanja, za odgovor.

Kakršnekoli težave v vajinem
odnosu bodo minile, saj je
videti, da se vajina ljubezen
v prihodnosti okrepi in skup-
ni cilji vaju bodo še bolj po-
vezali. Letošnje leto imate v
znamenju partnerstva in lju-
bezni, tako da lahko pričaku-
jete same pozitivne spre-
membe. Kljub težavam pri
zdravju boste imeli še enega
otroka, zanositev je lahko že
v tem letu in ne vidim nobe-
nih posebnih zapletov. Služ-
bene poti vas je strah, ven-
dar nimate razloga. Sin ima
v šoli uspehe in težav ne vi-
dim, če so, so samo prehod-
ne. Lepo se imejte.

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Ker bomo še pod vtisom prejšnjega dne, se ne bomo pusti-
li preveč motiti in bomo dali to dobro vedeti tudi drugim,
ki bodo še preveč ambiciozni.

16. januarja 2010
Sobota 
Marko, Bert, Tomo

Obeta se kar nekaj nepozabnih trenutkov, ki nas bodo
sprostili in nam dali nujno potrebne energije, ki je gre v
mesecu januarju nadpovprečno veliko.

18. januarja 2010
Ponedeljek
Marjetka, Vera, Biserka

Veliko se bo dogajalo in to na poslovnem kot osebnem po-
dročju. Možnosti, da se poveča priliv denarja, bo kar nekaj,
izpolni pa se tudi skrita osebna želja.

19. januarja 2010
Torek
Marta, Pija, Arsen

Pri denarnih vlaganjih in drugih morebitnih investicijah se
nam ta dan svetuje pazljivost, saj naložbe ne bodo pozitiv-
ne. Obisk nas preseneti.

20. januarja 2010
Sreda
Sebastijan, Bojan, Ambrož

Na današnji dan bo vse mogoče. Na plan bodo prišle želje
in hrepenenja. V poslovnem krogu bomo blesteli in želi
zmage ter razne uspehe. 

21. januarja 2010
Četrtek
Nežka, Rastko, Primož

Včasih vidimo stvari popolnoma drugače, kot so v resnici.
Morda vidimo tisto, kar si želimo. Kdor bo pogumen, bo
pogledal in spoznal, kaj je res.

22. januarja 2010
Petek
Vinko, Cene, Viki

17. januarja 2010
Nedelja
Tone, Zvonko, Boris

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

Veliko raznih obveznosti, od katerih so lahko prijetne kori-
sti, tudi finančne, nas čaka ta ponedeljek. Dan bo dober,
okolica pa nas bo malce razočarala.

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Stali boste pred težko odločitvijo, težje bo za vas še bolj
zato, ker tokrat ne bo šlo samo za vas same, ampak za
nekoga, ki vam je zelo pri srcu. Bali se boste tveganja, a
močna volja in zaupanje bosta spet zmagala kot vedno.
Preseneti vas darilo.

Bik (22. aprila - 20. maja)
Stari prijatelji se bodo spomnili na vas in toliko časa vas
ne bodo pustili na miru, dokler si ne boste vzeli za njih
kar nekaj več kot le pet minut. Prišli bodo ravno v pravem
trenutku, saj bodo občutili vašo stisko, ki jo pred vsemi
skrivate.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Čustveno se boste začeli odpirati in zato lahko končno
pričakujete pozitivne spremembe. Res da se vsaka stvar
zgodi ob svojem času, a brez truda ni nič. Na trenutke se
lahko ustrašite svojih občutkov, a vse se vam dobro izi-
de. Četrtek bo vaš dober dan.

Rak (22. junija - 22. julija)
Na vse načine se boste izogibali različnim skrajnim situ-
acijam in se skušali obdržati v zlati sredini. Večinoma
vam bo to uspevalo, a ob neki priložnosti na koncu ted-
na vam bo prekipelo in z besedami ne boste varčevali.
Ne pozabite na obljubo.

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Malce krize se vam odpira v družinskem krogu, a ker se
boste znali soočiti z nastalo situacijo, ne bo prišlo do
večjih razprtij. Finančno vam bodo stvari potekale veliko
bolje, kot si to lahko sploh predstavljate. Presenečenje
vas čaka ob obisku, ki ga ne pričakujete.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Hrepeneli boste po ljubezni in spet sem in tja naredili
kakšno napako, ki se ji ne boste mogli izogniti, če bi še
tako radi. Učimo se sproti, če pa se tudi naučimo, je od-
visno od marsičesa. Nekdo, ki vam je blizu, vas bo razo-
čaral, a vsak zakaj ima svoj zato.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Težave, ki jih boste občutili, bodo samo trenutne in jih
boste takoj rešili eno za drugo. V delovnem okolju se bo-
ste odločili za pravo potezo in s posledicami boste zado-
voljni vi in tudi drugi v vaši bližini. Na obzorju imate dalj-
še potovanje.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Prav vsaka malenkost bo vplivala na vaše razpoloženje.
Naj bo to slabo vreme, neiskren pogled ali pa neka stvar,
ki ne bo na svojem mestu. Vse vam bo prišlo prav. Ko se
boste proti koncu tedna nehali obremenjevati, se tudi
umirite, a na žalost, ne za dolgo.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Osredotočili se boste bolj na nujne zadeve, saj se boste
zavedali, da si tokrat ne morete privoščiti nobene napa-
ke. Mir in stabilnost vam bosta dala občutek potrditve in
vse zadeve boste pozitivno izpeljali. V ljubezni se vam
obetajo dobre spremembe.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Ne samo, da si boste sami naložili preveč dela, tudi dru-
gi bodo od vas pričakovali vse mogoče. Za trenutek se
boste res zmedli, a zadevo boste uspešno opravili. Priča-
kujte niz dogodkov, povezanih z osebo, ki vam veliko po-
meni. 

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Velike pozitivne spremembe se vam obetajo na delov-
nem mestu. Rešitve, ki so se vam še pred nedavnim zde-
le nemogoče, se bodo realizirale. Še naprej trdno stojte
za svojimi odločitvami, in pred vami je zagotovljen us-
peh. Dobre novice ...

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Ker ste zadnje čase kar precej počivali in ste taka in dru-
gačna opravila prelagali, je čisto razumljivo, da boste
morali pošteno zavihati rokave, če boste hoteli ujeti vse
zamujeno. Kljub raznim odgovornostim vam bo ostalo
še dovolj časa za ljubezen.

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 šte-
vilko 031/69-11-11, ali po
pošti na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj, s pripisom "Tisoč
ugank za odrasle".

Kaj ima palica, 
ki je daljša

kot pot, od nebes 
do pekla?

Izžrebali bomo dva pravil-
na odgovora (enega, ki ga
bomo prejeli preko SMS,
in drugega, ki ga bomo
prejeli po pošti). Nagrado
boste prejeli po pošti. Reši-
tev zadnje uganke je klas.
Med prispelimi dopisnica-
mi smo izžrebali Heleno
Frelih (Železniki), prek
SMS-ov pa nismo prejeli
pravilnih odgovorov.
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NAGRADNA KRIŽANKA

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

Rešitve križanke (nagradno geslo, 
sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite
na dopisnicah do srede, 27. januarja
2010, na Gorenjski glas, Bleiweisova
cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko
oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega
glasa pred poslovno stavbo.

Holiday on Ice je vodilna produkcija na svetu v drsanju. Prvo predstavo na ledu so
priredili leta 1943 v Toledu, ZDA, kar pomeni, da že 66 let ustvarjajo spektakle 
na ledu. Trudijo se ustvariti brezčasne predstave, ki so zanimive za ljudi vseh 
starosti. Predstave vključujejo zelo zahtevne drsalne točke, artistično in napredno
koreografijo, strastno glasbo, dih jemajoče kostume in spektakularne posebne
efekte. Do sedaj so ustvarili že preko 90 različnih predstav, od leta 1943 pa je bilo
oddrsanih kar 55.000 s 321 milijoni obiskovalcev do sezone 2009/10.  V svoje
predstave vključujejo tudi svetovno znane drsalce in olimpijske zmagovalce. 

Doslej so tako obiskali že 620 mest v več kot 80 različnih državah - sedaj 
pa prihajajo tudi v Slovenijo! Konec januarja 2010 jih bomo imeli možnost 
videti v ljubljanski Hali Tivoli na dveh predstavah - in sicer v predstavi za otroke
"Alica v deželi škratov" ter v predstavi za odrasle "Mystery". 
Premiera Magičnega gala spektakla "Mystery" bo 29. januarja ob 20.30
in ponovitev naslednji dan, 30. januarja, ob isti uri. Predstava za 
otroke, Otroška pravljica na ledu "Alica v deželi škratov" pa bo v soboto,
30. januarja, ob 11. in 14. uri.
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MYSTERY nas povabi v svet magije, skrivnosti in temačnosti. Na začetku 
obiščemo skrivnostni Vzhod, saj predstava združi elemente magije in neznanega
v dovršeno drsalno ekstravaganco. 

Predstava ALICA V DEŽELI ŠKRATOV nam bo pričarala čudovito potovanje v
domišljijo - na ledu. Ciganska vedeževalka nas bo vodila skozi magične svetove
skrivnosti. Po uvodni točki se bo na sredini ledu odprla velikanska knjiga pravljic,
v katero bo stopila vedeževalka, iz nje pa bo s pomočjo čarovnije skočila Alica 
iz Čudežne dežele. Ob spremljavi glasbe bo Alica sledila belemu zajcu v njegovo
luknjo in tako prišla na čajanko Norega Klobučarja. Vse goste na čajanki pa čaka
neprijetno presenečenje, prihaja namreč Rdeča Kraljica ... V predstavi bomo 
videli tudi veliki šolski avtobus, obiskali bomo planet Zodiak in "srednji" svet, 
v katerem bomo raziskovali nadnaravne sposobnosti vil in škratov.

Vsi ljubitelji lepote, ekstravagance in vrhunskega drsanja na ledu bodo
torej lahko prišli na svoj račun, v petek, 29. januarja, in v soboto, 30. 
januarja 2010, v Hali Tivoli v Ljubljani. 
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ravijo, da je bila le-
tošnja prireditev
Slovenka leta 2009
nekoliko drugačna
in bolj drzna, saj

nam je postregla s serijo ilu-
zionističnih trikov, ki sta jih
v torek na odru ljubljanske
Drame spretno uprizarjala
Tilen Artač in Jure Godler,
ki delujeta pod skupnim
imenom GodArt. Za vezno
besedo je skrbela voditeljica
in igralka Maja Martina
Merljak, iz lože pa sta doga-
janje humorno komentirala
igralca Gojmir Lešnjak Gojc
in Žiga Saksida, ki sta se v
vlogah starejših zakoncev
dobro znašla. Nastopili sta

tudi priznana balerina Boja-
na Nenadovič Otrin in pev-
ka Regina.

Pa vendar se je večini zde-
lo najbolj drzno zadnje odr-
sko dejanje letošnje priredit-
ve. Tisto, tik pred fanfarami.
Na izbiro je bilo trinajst iz-
jemnih dam (varuhinja člo-
vekovih pravic Zdenka Čeba-
šek Travnik, prva dama Peka
Marta Gorjup Brejc, otroška
kirurginja Marija Janež Biz-
jak, borka za delavske pravi-
ce Veronika Juvan iz Gore-
nja, ministrica za notranje
zadeve Katarina Kresal, di-
rektorica Varstveno-delovne-
ga centra Nova Gorica Tea
Leban, vrhunska smučarka
Tina Maze, direktorica Tri-
stokosmatih, Velike klinike
za male živali Iris Selan,

ustvarjalka Bina Štampe
Žmavc, vojna dopisnica iz
Bližnjega vzhoda Karmen
Švegl, vsestranska Irena Ule,
pevka Elda Viler, plesalka in
pionirka razvoja aerobike
Meta Zagorc) in dvorana je
pričakovala, da bo šel naslov
morda v roke vojni dopisnici
Karmen Švegl ali pa pogum-
ni rdečelaski iz Gorenja, Ve-
roniki Juvan, ki si je ob delav-
skem uporu upala stopiti v
prve vrste, povzdignila glas
in se zavzela za pravice de-
lavcev. Veliko jih je razmiš-
ljalo o Eldi Viler, ki je s svo-
jim glasom in interpretacijo
navduševala generacije in še
vedno jih. Nestrpno so priča-
kovali ime, ki se bo okitilo z
laskavim nazivom, ki ga bral-
ke in bralci ene najstarejših

slovenskih ženskih revij po-
deljujejo najbolj zaslužnim,
požrtvovalnim in pogum-
nim Slovenkam. 

Na oder so poklicali notra-
njo ministrico Katarino Kre-
sal. Postala je Slovenka leta
2009. Dvorana je reagirala,
vendar z rahlo zamudo. Ne-
komu v ozadju je ušel vzklik
presenečenja. Izkazalo se je,
da je tudi izbranka presene-
čena. Naziva ni pričakovala,
saj si ni predstavljala, da bi jo
lahko doletela takšna čast.
Zahvalila se je za zaupanje.

Tokrat je Slovenko leta
snemala tudi Televizija Slo-
venija, tako da ste gledalci že
po nekaj urah dogajanje v
ljubljanski Drami lahko
spremljali na domačih zaslo-
nih.

DRUŽABNA KRONIKA

Na pomoč Haitiju

Po uničujočem potresu na Haitiju, ki je
terjal ogromno življenj, je tam rojeni
glasbenik Wyclef Jean, nekdaj član sku-
pine The Fugees, javno zaprosil za po-
moč. Potres sedme stopnje po Richter-
jevi lestvici opisuje kot naravno katastro-
fo neizmernih razsežnosti, kakršne ta

država še nikoli ni doživela. "Ne morem dovolj poudari-
ti, kakšna človeška katastrofa je to, in brezbrižnost bi
tragedijo le poslabšala," poziva k takojšnji pomoči.

Zapušča Ameriškega idola

Maja letos, ko se mu izteče pogodba, se
bo strogi glasbeni sodnik Simon Cowell
poslovil od Ameriškega idola, najbolj gle-
dane oddaje v ZDA. Čeprav so mu ponu-
dili ogromno denarja, se bo lotil ameri-
ške različice britanskega X Factorja, kjer
bo igral tako vlogo sodnika kot produ-

centa, predvajati pa ga bodo začeli jeseni 2011. Namignil
je, da bo znova sodeloval s Paulo Abdul, ki je Ameriške-
ga idola zapustila po sporu glede podaljšanja pogodbe.

Kariera pred ljubeznijo

Dirkač formule ena Lewis Hamilton in
pevka Pussycat Dolls Nicole Scherzin-
ger po dveh letih odhajata vsak svojo
pot. "Želita se polno posvetiti svojima
karierama in ostati prijatelja," navaja-
ta glavni razlog za ločitev, čeprav so
britanski mediji že jeseni poročali, da

se razhajata zato, ker se on ni pripravljen ustaliti. Vseka-
kor oba čaka naporno leto; Hamilton cilja na naslov sve-
tovnega prvaka, Scherzingerjeva pa namerava posneti
solo album.

Najbogatejši pari

Kdo od znanih hollywoodskih parov je
v letu dni zaslužil največ, odgovarja
seznam Forbes.com. Od junija 2008
do junija 2009 sta največ zaslužila Be-
yonce in Jay-Z, in sicer kar 122 milijo-
nov dolarjev, s skoraj pol manj, 69 mi-
lijoni dolarjev sta druga Harrison Ford

in Calista Flockhart. Sledijo Brad Pitt in Angelina Jolie, ki
sta bogatejša za 55 milijonov dolarjev, pa Will Smith in
Jada Pinkett Smith z 48 milijoni dolarjev ter David in
Victoria Beckham s 46 milijoni dolarjev.

SLOVENKA LETA JE KATARINA KRESAL
Dvaindvajseta Slovenka leta je postala ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal. Tako je nazivu
političnega obraza dodala še en naslov.

Slovenka leta 2009 Katarina Kresal. Kipec je tudi letos 
oblikovala priznana umetnica Ljubica Ratkajec Kočica. 

Letošnja prireditev Slovenka leta je premogla kar obilico 
humornih vložkov, za katere sta odlično skrbela igralca Gojc
Lešnjak in Žiga Saksida, ki se je v vlogi nergave soproge 
dobro znašel. / Foto: Zaklop

Alenka Brun

P

Tudi zanju bi lahko rekli, da sta večni. Pero in televizijski
obraz. Bernarda Jeklin in Miša Molk. / Foto: Zaklop

VRTIMO GLOBUS

Jeseničanka Faila Pašić Bišić je leta 2007 postala dobrotnica
leta in bila nominirana tudi za Slovenko leta. Zdravnica in
borka v boju proti raku Mojca Senčar pa je postala Slovenka
leta 2005. / Foto: AB

Večna Tone Fornezzi Tof in Vasilij Polič ter veliko ime 
malega ekrana Olga Rems / Foto: AB

Na letošnjem izboru Slovenke leta lepotic ni manjkalo,
vendar jih je bilo manj kot običajno. Tokrat sta skupaj
pozirali Sabina Remar, ki so jo bolj kot njena manekenska
kariera proslavili njeni bivši fantje iz športnega sveta, in
miss Universe 2008 Anamarija Avbelj. / Foto: Zaklop

Prva dama Peka Marta Gorjup Brejc živi razpeta med Gorenjsko
in Ljubljano. Kariero in dom ji je uspelo zelo dobro uskladiti.
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