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Sporni prizidek pred 
legalizacijo
Poslancu Antonu Urhu očitajo, da je
s posredovanjem pri ministru za oko-
lje in prostor Karlu Erjavcu dosegel le-
galizacijo prizidka ob hiši svoje hčere
v Stari Fužini. Poslanec je to označil
za političen konstrukt.
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AKTUALNO

V višjih legah bo precej jasno,
po nižinah pa se bo 
zadrževala megla ali nizka 
oblačnost. V nedeljo pa bo tudi
po nižinah nekaj sonca.

VREME

jutri: pretežno oblačno ..
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Dogovor 
o železarskih objektih 
Občina Jesenice bo podpisala dogo-
vor s Slovensko industrijo jekla glede
lastništva objektov nekdanje Železar-
ne Jesenice. Med njimi so Delavski
dom, bazen, stavba šole ... Dogovor
bo osnova za začetek obnove propa-
dajočih stavb.

4

GORENJSKA

Z revščino narašča 
tudi brezdomstvo
V Domžalah dajejo streho nad glavo
osmim brezdomcem, v javni kuhinji
pa razdelijo do petnajst kosil dnevno.
Poleg brezdomcev, za katere vedo v
centru za socialno delo, je še več pri-
kritih, zlasti na vasi. 

10

Od Zvezde bo ostala 
pritlikavka
Na skupščini kranjske Zvezde so se
odločili dejavnost prenesti na hčerin-
sko družbo Zvezda SPT, ki bo kot
strateškega partnerja dobila družbo
Konus Konex iz Slovenskih Konjic.
Dela bo le za polovico sedaj zaposle-
nih.

17

EKONOMIJA

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

Železniki - Za sredino pred-
stavitev na novo razvite dru-
žine elektronsko komutira-
nih (EC) elektromotorjev, ki
jih odlikuje izjemno visoka
energetska učinkovitost, ter
zagon proizvodnje linije za te
motorje, bi lahko dejali, da je
najboljša potrditev izredne
razvojne moči in inovativno-
sti Domela, največje družbe z
830 zaposlenimi v središču
Selške doline. Tako se na naj-
boljši način potrjuje sloves
ene najbolj razvojno in ino-
vativno naravnanih družb v
državi, potrjujejo se najvišja

priznanja, ki jih že tri leta za-
pored Domel prejema na
Gospodarski zbornici Slove-
nije (GZS) in na Javni agen-
ciji za podjetništvo in tuje in-
vesticije (JAPTI). Domel je
globalni proizvajalec elektro-
motorjev in sesalnih enot s
60-odstotnim deležem na
evropskem trgu in eden vo-
dilnih svetovnih proizvajal-
cev na tem področju. Z ino-
vativnimi izdelki je postal
razvojni dobavitelj znanim
svetovnim korporacijam na
področju bele tehnike in z ve-
likimi koraki se preusmerja k
zahtevnejšim panogam in iz-
delkom z višjo dodano vred-

nostjo. Sedanja gospodarska
kriza in svetovna recesija Do-
mela v lanskem letu ni obšla,
saj so se jim naročila v pov-
prečju zmanjšala za trideset
odstotkov, vendar povečanje
naročil v jeseni kaže, da je
najhujše mimo. Kot ni Do-
mela spravila na kolena kata-
strofalna poplava dve leti po-
prej, so tudi lansko leto z
učinkovitimi ukrepi prebro-
dili tako, da bodo zaključili
poslovno leto brez izgub.
Toda prava rešitev iz krize je
prav dogodek, kakršnemu
smo bili priča v sredo: iz kri-
ze prihajajo še močnejši.

Nov razvojni korak Domela
Domel je s podporo Tehnološke agencije Slovenije razvil družino izjemno
visoko energetsko učinkovitih elektromotorjev in začel njeno proizvodnjo.

Začetek dela na novi liniji za proizvodnjo EC elektromotorjev / Foto: Gorazd Kavčič� 17. stran

Stojan Saje

Naklo - Ob sedem desetletij
stari gostilni v Naklem so ju-
nija 2008 začeli graditi Hotel
Marinšek. Prve goste je spre-
jel oktobra lani, uradno od-
prtje pa je bilo včeraj popol-
dne. Množici zbranih, med
katerimi so bili predstavniki
gorenjskih občin, izvajalcev
del in dobaviteljev ter zvesti
gostje, je spregovoril Marjan
Hribar z ministrstva za go-
spodarstvo. Objekt je blago-
slovil domači župnik, popu-
larna pevka Neisha pa je obis-
kovalce razvedrila z glasbo.

Vedro razpoložen je bil
tudi direktor novega hotela
Marjan Marinšek. Kot je po-
vedal, so ob načrtovanju oce-

nili vrednost naložbe na 3,75
milijona evrov. Zanjo so že
dobili 30-odstotni delež de-
narja iz Evrope; drugo so za-
gotovili s posojili in lastnim
denarjem. Izrazil je prepriča-
nje, da se bo investicija povr-
nila v bližnji prihodnosti.
"Začetek je bil lažji, ker je
naša gostilna prepoznavna
daleč naokrog. Od oktobra
smo gostili prehodne goste
iz domovine in tujine, smu-
čarske skakalce in skupine
poslovnežev. Januarja so se
jim pridružili turisti, ki smu-
čajo na Krvavcu. Nekajkrat
smo imeli zasedenih vseh 41
sob s 110 posteljami v hotelu,
zato pride prav tudi 20 sob s
47 ležišči nad gostilno. 

Novi Marinškov hotel je že zaživel
Včeraj so slovesno odprli Hotel Marinšek v Naklem, ki je sprejel prve goste že lani. V kleti tudi
sodoben center za šport in sprostitev.

Leto LXIII, št. 6, cena 1,35 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

Marjan Marinšek pred novim hotelom v Naklem � 5. stran

Suzana P. Kovačič

Kranj - Župan kranjske obči-
ne Damijan Perne in direk-
tor SGP Tehnik iz Škofje
Loke Klemen Ferjančič sta
včeraj podpisala koncesijsko
pogodbo o javno-zasebnem
partnerstvu pri gradnji in
upravljanju telovadnice pri
Podružnični šoli Žabnica.

Župan je že ob končani re-
konstrukciji šole napovedal,
da bodo še v tem šolskem
letu začeli gradnjo prizidka -
telovadnice z večnamensko
dvorano, ki je šola in kraj ni-
mata. Gradbena dela bo SGP
Tehnik predvidoma začel iz-
vajati marca in zaključil okto-
bra 2010.

Pogodba za telovadnico

Damijan Perne in Klemen Ferjančič sta si segla v roke.

� 5. stran

Fo
to

: M
at

ic
 Z

or
m

an
 



2
GORENJSKI GLAS

petek, 22. januarja 2010POLITIKA danica.zavrl@g-glas.si

Danica Zavrl Žlebir

Kranj - Vsem mobiliziran-
cem s priznanim statusom
žrtve vojnega nasilja so
upravne enote začele razpo-
šiljati obrazce s splošnimi
podatki o mobilizirancu. Ta
obrazec je treba vestno iz-
polniti in vrniti upravni eno-
ti, ki bo uredila vse potrebno
za izplačevanje rente. Če ne-
kdanji mobiliziranec tega
obrazca ni prejel, naj se obr-
ne na upravno enoto, pri ka-
teri je uveljavljal status. Če
bo upravna enota zahtevala
dodatna dokazila, pa naj se
obrne na Združenje mobili-
zirancev v redno nemško
vojsko 1943-1945, Ulica Jule-
ta Gabrovška 6, 4000 Kranj.
V leta 1995 sprejetem zako-
nu o žrtvah vojnega nasilja
(ŽVN) prisilnim mobilizi-
rancem v redno nemško voj-
sko niso bile priznane enake
pravice, kot so jih bili delež-
ni drugi upravičenci po za-
konu o ŽVN.

Pravica do dosmrtne me-
sečne rente je bila priznana
šele z oktobra lani sprejeto
novelo zakona. "Pričakovali
smo, da bodo izplačila zaradi
dolgoletnega zavlačevanje
vključevala leto 2009, ven-
dar uskladitev velja od 1. ja-
nuarja 2010, v januarju pa
smo dobili novo informacijo,
da bo prvo izplačilo sledilo
po rebalansu državnega pro-

računa. Takemu zavlačeva-
nju in omalovaževanju spre-
jetih sklepov v državnem
zboru s strani vlade in vlad-
nih organizacij do naše ge-
neracije, ki je praktično pred
izumrtjem, ter sklepa držav-
nega zbora iz leta 1994 še
vedno ne vidimo konca. Tak
odnos traja že od sprejetja
zakona leta 1995. Ustavno
sodišče RS 14. novembra ni
neutemeljeno odločilo, da
določena ravnanja vlade niso
v skladu z načelom zaupanja
v pravno državo," poudarjajo
v združenju mobilizirancev.

V združenju opozarjajo še
na nekatera določila zakona,
ki se niso uresničila, in napo-
vedujejo, da si bodo še na-
prej prizadevali za uveljavi-
tev pravic padlih, umrlih po
vojni, svojcev padlih in umr-
lih mobilizirancev. Opozarja-
jo tudi na nerazumljivo se-
lekcijo kriterijev za priznanje
statusa žrtve vojnega nasilja.
Poudarjajo tudi pomen skle-
pa državnega zbora iz leta

1994, ki nalaga vladi RS, da
začne in izpelje postopek za
sklenitev pogodbe z ZRN o
vojni škodi in pravicah žrtev
vojne in mobilizirancev po
istih pogojih, po kakršnih je
Nemčija sklenila pogodbo s
Francijo in drugimi država-
mi, katerih državljani so bili
mobilizirani v nemške voja-
ške enote. Nobeni od doseda-
njih vlad se kljub sklepom
državnega zbora ni zdelo
umestno načeti tega odprte-
ga vprašanja, zato sprašujejo,
kako je to mogoče, ali so
sklepi, sprejeti v državnem
zboru le kot farsa za določe-
no skupino državljanov.

Sicer pa Zdravko Ribnikar
iz združenja mobilizirancev
v Kranju še dodaja, da so
osnovne informacije o uve-
ljavitvi mesečne rente član-
stvu posredovali z Obvestili v
decembru 2009, za dodatne
informacije pa je na razpola-
go internetna stran Zveze
društev mobilizirancev pod
oznako www.zvezamobi.net.

Mobiliziranci končno do rente
Z dopolnitvijo zakona o žrtvah vojnega nasilja oktobra lani so bila izpolnjena dolgoletna prizadevanja
mobilizirancev v redno nemško vojsko za simbolično mesečno rento. Vendar se po uresničevanju 
zakona spet zapleta, mobiliziranci pa zahtevajo od države, da uresniči tudi druge njihove zahteve.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Nagradna igra Zbirajmo številke od 1 do 4

Vsem, ki ste izrezovali številke v modrih krogcih, ki so bile
objavljene v Jeseniških in Deželnih novicah, Kranjskem gla-
su in Kranjčanki, sporočamo, da se bo igra z žrebanjem od-
danih kupončkov zaključila v začetku februarja. Žrebanje
bomo v sodelovanju z Mercatorjem izvedli v prostorih Go-
renjskega glasa, izžrebali pa bomo 48 srečnežev, ki se bodo
z nami brezplačno odpravili na enodnevni izlet. Izlet bomo
izvedli do konca februarja, veliko vlogo pri tem bo igralo
tudi vreme, saj vsi raje vidimo, da nas na izletu spremlja
sonce. Izžrebani bodo o vsem pravočasno obveščeni po
pošti. Zaupamo vam lahko še to, da bo "boj" za prosta me-
sta na avtobusu velik, saj je bilo oddanih zelo veliko pravil-
no izpolnjenih kupončkov. Ob tem se vam lepo zahvaljuje-
mo za sodelovanje.

Naročnina na Gorenjski glas

Še vedno je čas, da se odločite in poravnate letno naročni-
no na časopis Gorenjski glas. Ne pozabite, da boste s tem
deležni kar 25% popusta. Tako vas bo ena številka stala le
1,01 evra. Pa recite, da se naročnina na Gorenjski glas ne
splača! S tem ga boste dvakrat tedensko prejeli v svoj nabi-
ralnik in boste vedno na tekočem, kaj se pri nas dogaja. V
njem pa boste našli tudi veliko tematskih prilog in ugodno-
sti za naročnike. Če želite biti predstavljeni v naročniškem
kotičku, pa pišite na: koticek@g-glas.si. 

Koncert Michaela Boltona

Žreb je določil, da si bosta koncert ogledala Edo Grašič iz
Cerkelj in Edo Gruden iz Kranja. Iskrene čestitke! D. K.

Darilo
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MAJDA HAJNŠEK iz Podnarta.

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana - V sredo je bila na
zahtevo opozicijske SDS iz-
redna seja državnega zbora.
SDS je predlagala nabor 73
ukrepov kot svoj predlog iz-
hoda iz finančne in gospo-
darske krize. Kot meni pr-
vak opozicije Janez Janša, je
namreč vlada prepočasna
pri ukrepanju v krizi in pri
tem ne deluje po pravem

konceptu. Premier Borut
Pahor je zagotovil, da je vla-
da tik pred zaključkom pri-
prave izhodne strategije, in
zavrnil argumente o pasiv-
nosti in zamujanju. Napo-
vedal je, da bo vlada konec
meseca predstavila sveženj
ukrepov ekonomske politi-
ke kot strukturnih prilagodi-
tev s ciljem dviga konku-
renčnosti in ustvarjanje no-
vih delovnih mest in hkrati

ohranjanja kar najvišje soci-
alne kohezivnosti. Dejal je
še, da bo vlada pri pripravi
izhodne strategije upošteva-
la primerne predloge SDS.
Državni zbor je ob koncu
razprave tudi sklenil, naj
vlada prouči predloge SDS,
zlasti z vidika javnofinančne
vzdržnosti in stabilnosti. Iz-
redna seja pa je bila name-
njena tudi razpravi o do-
mnevno koruptivnem fi-

nanciranju gospodarskih
družb, ki so v lasti javnih
funkcionarjev. SDS še pose-
bej zanimajo vsi podatki v
zvezi s posojili Nove Ljub-
ljanske banke (NLB) skupi-
ni podjetij Ultra, ki je v so-
lastništvu ministra Gregorja
Golobiča. Državni zbor je
Banki Slovenije priporočil
zbiranje podatkov o potenci-
alno tveganih kreditih pod-
jetjem.

O opozicijskih ukrepih izhoda iz krize

Ljubljana 

Višja minimalna plača in davčne olajšave

Po predlogu zakona naj bi se minimalna plača s sedanjih
597,43 evra bruto zvišala na 734,15 evra, kar v neto znesku
pomeni 562 evrov. Hkrati so na finančnem ministrstvu pri-
pravili predlog novele zakona o dohodnini, katere cilj je zni-
žati dohodnino pri prejemnikih minimalne plače. Po predlo-
gu se bo povečala dodatna splošna olajšava in zvišal prag
dohodkov za njeno uveljavljanje. Za leto 2010 se bo dodat-
na splošna olajšava zvišala z zdajšnjih 2094,99 evra na
3019,83 evra, uveljavljati pa jo bo mogoče pri skupnih letnih
dohodkih v višini do 10.200 evrov. V primeru skupnih do-
hodkov v višini med 10.200 in 11.800 evrov dodatna sploš-
na olajšava znaša 1047,50 evra. Poleg tega lahko vsi zave-
zanci uveljavljajo splošno olajšavo, ki za leto 2010 znaša
3100,17 evra. Predlog novega zakona predvideva, da lahko
delodajalci, ki pri uveljavitvi minimalne plače pričakujejo
večje težave, lahko novi znesek minimalne plače uvajajo po-
stopoma. Skrajni rok njenega zvišanja do ravni minimalnih
življenjskih stroškov pa je 1. januar 2012. D. Ž.

Loka pri Mengšu 

SD o tretjem razvojnem soglasju

Na gradu Jable v Loki pri Mengšu bo jutri, 23. januarja, po-
tekala četrta konferenca Socialnih demokratov. Pod naslo-
vom Tretje razvojno soglasje za pravično, inovativno in ze-
leno Slovenijo bodo razpravljali o izhodni strategiji za hitrej-
še okrevanje Slovenije. D. Ž.

Ljubljana 

Ukrepe predstavili gospodarski zbornici

Delegacija Strokovnega sveta SDS pod vodstvom predsed-
nika Janeza Janše se je včeraj srečala z delegacijo Gospodar-
ske zbornice Slovenije pod vodstvom njenega generalnega
direktorja Sama Hribarja Miliča in predstavila tretji paket
protikriznih ukrepov. Slednjega je ta teden na izredni seji
ravno na pobudo SDS obravnaval tudi državni zbor. D. Ž.

Zdravko Ribnikar
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Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana - Minister za okolje
in prostor Karl Erjavec se je
javno opravičil notarki Eriki
Braniselj, ki je sestavila no-
tarski zapis o odsvojitvi dele-
ža v družbi Energetika Pro-
jekt, in preklical izjave, dane
v začetku januarja v zvezi z
omenjeno prodajo. Takrat se
je odzval na obtožbe, da je de-
lež Energetike Projekt prodal
nezakonito, za to pa okrivil
notarko. Iz odvetniške pisar-
ne, ki zastopa notarko, so za-
htevali preklic izjav, ki jo ka-
korkoli bremenijo. V naspro-
tnem primeru so mu zagro-
zili s civilno tožbo z visoko

odškodnino, pa tudi kazen-
sko tožbo zaradi obrekova-
nja. Če bi se ne opravičil, bi
lahko postal socialno ogro-
žen, se je ob tem pošalil Erja-
vec. Dodal je še, da je pri
sklepanju pogodbe zaupal
notarki in svojim službam na
ministrstvu.

Sicer pa je predsednik vla-
de Borut Pahor v torek v dr-
žavni zbor poslal predlog za
razrešitev ministra za okolje
Karla Erjavca. V obrazložitvi
se sklicuje na ugotovitve ra-
čunskega sodišča, ki se nana-
šajo na nezadovoljivo izvede-
ne ukrepe ministrstva v zve-
zi z ravnanjem z ločeno zbra-
nimi komunalnimi odpadki. 

Erjavec se je opravičil 
notarki

Ljubljana 

Slovenija poslala pomoč za Haiti 

Včeraj so iz državnega logističnega centra Uprave RS za za-
ščito in reševanje v Rojah pri Ljubljani odposlali na pot po-
moč, ki jo je Slovenija namenila prebivalcem karibske drža-
ve Haiti. To je prejšnji torek prizadel katastrofalni potres, ki
je zahteval več deset tisoč človeških žrtev. Skupaj s še tre-
mi državami, članicami Evropske unije (Avstrijo, Slovaško
in Madžarsko), je Slovenija na Haiti poslala 25 šotorov, ki
bodo dali streho nad glavo do tristo ljudem. Kot ocenjuje-
jo, je slovenska pomoč vredna približno sedemdeset tisoč
evrov. D. Ž.

Kamnik

LDS Kamnik z novim vodstvom

Člani kamniškega odbora LDS so izvolili novo predsednico.
Dosedanjega predsednika in aktualnega podžupana Brane-
ta Goluboviča je zamenjala Mateja Poljanšek, ena od šestih
svetnikov LDS v kamniškem občinskem svetu, ki je ob izvo-
litvi povedala, da je kamniški odbor prav poseben odbor, ki
je homogen, strokoven in z veliko izkušnjami ter katerega
delo temelji na dobri energiji in sodelovanju med člani in
simpatizerji. Nov sekretar odbora je postal Damjan Matičič,
podpredsednik pa ostaja Marjan Semprimožnik. J. P. 
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Mateja Rant

Stara Fužina - "Znesli so se
nad otroki poslancev, kar je
nesprejemljivo," je pisanje o
njegovem posredovanju pri
legalizaciji enega od na črno
zgrajenih objektov v Bohi-
nju komentiral poslanec
Anton Urh, ki meni, da gre
pri tem za pritiske nanj in
na ministra Erjavca. Zatrdil
je, da je hči za sporni prizi-
dek ob hiši v Stari Fužini že
zbrala vso potrebno doku-
mentacijo, tako da naj bi v
kratkem pridobila tudi grad-
beno dovoljenje.

Načelnica upravne enote
Radovljica Maja Antonič je
potrdila, da je lastnik pri nji-
hovi upravni enoti podal vlo-
go za izdajo gradbenega do-
voljenja, a ker o zahtevku še
niso odločili, nam do za-
ključka postopka več infor-
macij ne morejo posredova-
ti. Direktor javnega zavoda
TNP Martin Šolar pa je po-
jasnil, da je republiška agen-
cija za okolje, ki izdaja nara-
vovarstvena soglasja, tudi
njihov zavod zaprosila za po-
sredovanje strokovnega
mnenja glede omenjenega
prizidka, ki leži znotraj Tri-
glavskega narodnega parka.
Ob tem je najprej poudaril,
da gre v tem primeru za pri-

zidek k legalno zgrajeni sta-
novanjski stavbi, za katerega
so inšpektorji izdali odločbo
o rušitvi oziroma so investi-
torja pozvali k pridobitvi do-
voljenja. "Investitor je tako
popolnoma legalno začel
zbirati dovoljenja za to gara-
žo." Dodal je še, da če pros-
torski planski dokumenti
gradnjo tam dopuščajo, je le-
galizacija prizidka načelno
možna oziroma dopustna.
To mnenje so kot del doku-
mentacije, ki je potrebna za
pridobitev gradbenega dovo-
ljenja, posredovali ministr-
stvu za okolje in prostor.

Pri inšpektoratu za okolje
in prostor pa so v zvezi z

omenjenim prizidkom po-
jasnili, da je urbanistični in-
špektor zaradi gradnje pri-
zidka k stanovanjski hiši v
nasprotju z lokacijskim do-
voljenjem že v letu 1999 in-
vestitorju izrekel ukrep na
podlagi takrat veljavnega za-
kona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor.
Na podlagi tega bi moral in-
vestitor pri upravni enoti po-
dati vlogo za pridobitev
spremenjenega lokacijskega
dovoljenja. "Ker je upravna
enota zahtevo za izdajo
spremenjenega dovoljenja
zavrnila, je gradbeni inšpek-
tor v letu 2004 izdal odloč-
bo, s katero je naložil odstra-

nitev dela objekta, zgrajene-
ga v nasprotju z dovolje-
njem, kot je to za tak primer
določal zakon," so pojasnili
pri inšpektoratu in dodali,
da ker investitor tega ni sto-
ril, je gradbeni inšpektor
uvedel izvršilni postopek in
v septembru 2009 izdal
sklep o dovolitvi izvršbe in-
špekcijske odločbe. "Občina
Bohinj je sicer v izvršilnem
postopku zahtevala odlog iz-
vršitve odločbe, vendar je
gradbeni inšpektor zahtevo
zavrnil. Izvršilni postopek
še ni zaključen, inšpektor ga
nadaljuje," so še pojasnili
pri inšpektoratu za okolje in
prostor.

Sporni prizidek pred legalizacijo
Poslancu Antonu Urhu očitajo, da je s posredovanjem pri okoljskem ministru Karlu Erjavcu dosegel
legalizacijo prizidka ob hiši svoje hčere v Stari Fužini, kar je sam označil za politični konstrukt.
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Jože Košnjek

Ljubljana - Potem ko se je
nekdanji ljubljanski nadškof
Alojz Uran uradno poslovil
od vernikov in duhovščine v
nedeljo, 10. januarja, bo vo-
denje ljubljanske nadškofije
v nedeljo, 24. januarja, urad-
no prevzel novi nadškof me-
tropolit Anton Stres. Ta se je
od vernikov in duhovščine
celjske škofije, kjer je bil od
sredine leta 2006 naprej
škof, poslovil preteklo nede-
ljo. Slovesna umestitev nove-
ga ljubljanskega nadškofa se
bo začela ob 16. uri v stolnici
sv. Nikolaja v Ljubljani. Vodil
jo bo apostolski nuncij v Slo-
veniji Santos Abril y Castello.
Novi nadškof, ki ga je na to
mesto po odpovedi službi
nadškofa Alojza Urana pa-
pež Benedikt XVI. imenoval
28. novembra lani, bo sim-
bolično zasedel škofovski se-
dež, nato pa bo vodil darova-
nje svete maše. Na umestitvi
pričakujejo udeležbo doma-
čih in tujih duhovnikov, ško-
fov in kardinalov ter pred-
stavnike slovenskega politič-

nega in javnega življenja,
med njimi tudi predsednika
republike Danila Türka. No-
vega nadškofa bo njegova
družina obdarovala s kru-
hom, vinom in svečo, nago-
vorili pa ga bodo tudi pred-
stavniki duhovnikov, redov-
nikov in laikov iz ljubljanske
nadškofije. Nadškof Stres je
sredi januarja prevzel tudi
vodenje Slovenske škofovske
konference.

Umestitev nadškofa Stresa
Novi ljubljanski nadškof Anton Stres bo prevzel
vodenje nadškofije v nedeljo popoldne.

Lastnica spornega prizidka naj bi že pridobila vsa potrebna soglasja za njegovo legalizacijo.

Stojan Saje

Tržič - Občina Tržič je v torek
sporočila, da je sedem občin-
skih svetnikov vložilo na
Okrožno sodišče v Kranju za-
htevo za izdajo začasne odre-
dbe za prepoved rušenja ne-
kdanjih stavb Peka. Sodišče
je 15. januarja izdalo sklep, s
katerim je zavrnilo to zahtevo
in izdajo začasne odredbe.
Občina zavrača očitke o ne-
jasni prodaji stavb in korupci-
ji pri tem. Ker prihajajo iz
vrst svetnikov, ki so potrdili
prodajo na sejah občinskega
sveta, ravnanje razumejo kot
politično motivirano akcijo za
diskreditacijo Občine Tržič
in župana Boruta Sajovica. V
štiri strani dolgi izjavi, ki sta
jo podpisala župan in direk-
tor občinske uprave Drago
Zadnikar, so navedli podatke
o poskusih oživitve opušče-
nega območja tovarne Peko,
poteku prodaje zemljišč
Kranjski investicijski družbi
in koristih, ki jih projekt pri-
naša za občino Tržič. Naspro-

tnikom tega projekta sporo-
čajo, da s svojimi akcijami
škodujejo zlasti občanom in
občankam ter ugledu občine.

V sredo dopoldne so se
zbrali pri Peku občinski svet-
niki Jožko Kuhelj, Anton Šu-
štar in Jurij Rozman ter štir-
je občani. Prvi je ponovil raz-
loge za proteste ob rušenju
stavb. Zaradi prodaje premo-
ženja pod ceno so vložili pri-
javo proti vodstvu Občine Tr-
žič na tožilstvo in policijo.
Poleg tega so ga osumili na-
klepne goljufije; v pogodbi so
navedli prodajo praznih ne-
zazidanih zemljišč, Davčni
upravi pa so prijavili prodajo
zemljišč s stavbami. Državo
naj bi oškodovali za 53.500
evrov pri plačilu davka. Svet-
nik Šuštar je zavrnil očitke
župana, ki jih ima za tržiške
nergače. Želijo razčistiti ne-
jasnosti o prodaji, zato se je
osem svetnikov podpisalo
pod novo zahtevo za sklic iz-
redne seje.

Blizu štirideset ljudi se je v
sredo zvečer udeležilo okro-

gle mize o prodaji tržiškega
premoženja v paviljonu
NOB. Matjaž Hrgovič iz
stranke Zares je poudaril, da
jih je v to prisilil župan zara-
di izmikanja odgovorom na
vprašanja. Izrazil je obžalo-
vanje, da ni prišel nihče, ki bi
lahko dal odgovore. Skušali
so jih najti ob pomoči stro-
kovnjakov in drugih. Radov-
ljiški urbanist Andrej Golč-
man je ugotovil, da je država
dala objekte Peka občini za
spodbudo razvoju. Nihče ni
mislil, da bi te nepremičnine
prodali tako poceni in objek-
te celo porušili. Ivan Kapel iz
civilne iniciative za ohranitev
objektov je ob opisu kronolo-
gije dogodkov izrazil domne-
ve o nezakonitosti postopkov
in gospodarski škodi. Za vse
nepremičnine, ki so jih oce-
nili na okrog 4,9 milijona ev-
rov, je občina dobila 939.500
evrov, od tega 327 tisoč evrov
za zemljišča s tremi prazni-
mi stavbami. Tržiški urba-
nist Rajko Premrl je ocenil,
da je rušenje trideset let stare

stavbe prava norost, žalostijo
pa ga tudi laži o stroških ru-
šenja. Svetnik Peter Toma-
zin je ponovil, da je tako niz-
ka izklicna cena nastala zara-
di odštetih stroškov rušenja
od osnovne prodajne cene.
Izrazil je strinjanje z novim
sklicem izredne seje, kar pa
ne bo rešilo stavb pred ruše-
njem. Jožko Kuhelj in Vida
Raztresen sta dejala, da pote-
kajo ob aktivnosti svetnikov
tudi postopki drugje. Anton
Šuštar je krivil za propad
prve izredne seje osip svetni-
kov v stranki SDS, Janez Bo-
gataj pa je priznal, da so pre-
malo resno jemali pooblasti-
lo županu za prodajo nekda-
njih stavb Peka. Kot je menil
domačin, bi morali občinski
svetniki razmišljati s trezno
glavo in drugače reagirati.
Rihard Jerebic je poudaril, da
bi morali zvoniti vsi zvonovi
zaradi rušenja stavb. Sam se
je s podjetniki zanimal za od-
kup stolpiča, a so odstopili
zaradi zahteve za rušenje
stavb.

Drug drugemu očitajo škodo
Občina Tržič obsoja svetnike, ki ovirajo rušenje nekdanjih stavb Peka. Jožko Kuhelj je napovedal sklic
izredne seje, stranka Zares pa je pripravila okroglo mizo na to temo.

Nadškof Anton Stres bo 
od nedelje naprej vodil 
ljubljansko nadškofijo. 
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Priprave na gradnjo krožišča

Včeraj so na stiku Koroške in Bleiweisove ceste v Kranju, v bli-
žini kranjske Gimnazije in Kareja A, začeli izvajati pripravljal-
na dela za izvedbo krožišča. Nekaj dni bodo na tem območju
delne zapore cestišča, ker je treba določiti globino vodovoda,
zatem bo promet spet stekel brez delnih zapor. O začetku
gradnje krožišča in začasni prometni ureditvi na tem delu
Kranja bo kranjska občina voznike sproti obveščala. S. K.
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Urša Peternel

Jesenice - Na Jesenicah je kar
nekaj objektov, ki so bili ne-
kdaj v lasti Železarne Jeseni-
ce, po stečaju podjetja pa je
njihovo lastništvo ostalo ne-
rešeno. Zato v obnovo teh
objektov vsa ta leta ni vlagal
nihče in večina jih je žalost-
no propadala in tudi kazila
podobo mesta Jesenice. Med
objekti, ki sodijo v "zapušči-
no" Železarne Jesenice, sodi
devetnajst stanovanjskih
stavb, bazen na kopališču
Ukova, stavba Osnovne šole
Poldeta Stražišarja, več ob-
jektov v športnem parku
Podmežakla, ozkotirna že-
leznica, Delavski dom ... Po
dolgotrajnih poskusih dogo-
vora glede lastništva pa so se
stvari zdaj vendarle premak-
nile naprej in po besedah žu-
pana Občine Jesenice Toma-
ža Toma Mencingerja bodo v
kratkem podpisali dogovor s
Slovensko industrijo jekla
glede vseh nerešenih zadev.
Gre za zelo pomemben, celo
zgodovinski dogovor, ki bo
osnova za začetek obnove
propadajočih stavb, prav tako
bodo stanovalci, ki so kupili
stanovanja v teh stavbah, svo-
jo lastnino lahko vpisali v
zemljiško knjigo. "S pred-
sednikom uprave Slovenske

industrije jekla Tiborjem Ši-
monko smo se dogovorili, da
bomo stvari reševali v kom-
pletu, z dogovorom pa smo
prišli tako daleč, da bomo že
konec tega ali v začetku pri-
hodnjega meseca lahko pod-
pisali sporazum," je povedal
Mencinger. Pred dnevi so se
z Zavodom za varstvo kultur-
ne dediščine, območno eno-
to Kranj, dogovorili še o De-
lavskem domu, nekdaj ime-
nitni stavbi sredi mesta, ki pa
že nekaj let kaže žalostno po-

dobo. Kot je povedal vodja
območne enote zavoda Miloš
Ekar, je stavba vpisana v regi-
ster kulturne dediščine kot
spomenik lokalnega pome-
na. Hiša je bila zgrajena leta
1900 kot Gostilna pri jelenu,
leta 1919 pa jo je odkupila
Stavbna in gostinska zadru-
ga Jesenice. V njej so prostor
dobila napredna in socialna
gibanja. Po letu 1945 so stav-
bo preimenovali v Delavski
dom. Zadnja leta je bil objekt
brez ustreznega namena,

prav tako je bil brez skrbniš-
tva, zato je pospešeno pro-
padal. Zavod za varstvo kul-
turne dediščine bo v tednu
ali dveh pripravil kulturno-
varstvene pogoje, s katerimi
bodo določili, kaj se v objektu
varuje in kako. "Kakšne bodo
naše zahteve, še ne morem
konkretno povedati, lahko pa
rečem, da bo eden od pogo-
jev ureditev spominske sobe,
v kateri bo predstavljena zgo-
dovina stavbe in Jesenic," je
povedal Miloš Ekar.

Dogovor o železarskih objektih
Občina Jesenice bo podpisala dogovor s Slovensko industrijo jekla glede lastništva objektov nekdanje
Železarne Jesenice. Med njimi so Delavski dom, bazen, stavba šole ...

Marjana Ahačič

Kranjska Gora - V poslovno
trgovskem centru v Naselju
Slavka Černeta na samem
vhodu v Kranjsko Goro so v
četrtek odprli novo posloval-
nico zavarovalnice Adriatic
Slovenica. Na zgornjem Go-
renjskem je to zdaj četrta
enoto te slovenske zavaroval-
nice, ki združuje premoženj-
ska, zdravstvena in življenj-
ska zavarovanja. Tudi v
Kranjski Gori bodo stran-
kam ponujali sklepanje in
obnavljanje zavarovanj, en-
krat tedensko pa bodo oprav-
ljali tudi cenitve. 

Kot je na odprtju poudaril
Franci Strniša, direktor po-
slovne enote Adriatica Slove-
nice Kranj, želijo biti z novo
poslovalnico prebivalcem

Gorenjske pri opravljanju
svojih storitev še bližji, saj 
so sedaj občani obiskovali
AS-ove poslovalnice na Jese-
nicah, v Lescah in Radovljici.
Prepričan je, da bodo s širo-
ko in celovito ponudbo lahko
poiskali rešitve po meri za
vsakogar, ki jih bo obiskal.
"Vesel sem, da se po petih 
letih vračamo v Kranjsko
Goro, to je bil vseskozi naš
namen. Še posebno me ve-
seli, da je nova lokacija naše
poslovalnice občanom še
bolj dostopna, saj je v poslov-
no trgovskem centru, z ure-
jenim parkiriščem." Poslo-
valnica bo odprta od pone-
deljka do petka med 8. in 12.
ter med 15. in 17. uro. Vsako
sredo med 11.30 in 12.30 pa
bo na voljo tudi cenilec za 
cenitve škod. 

Odprli novo poslovalnico
Zavarovalnica Adriatic Slovenica se po petih letih
vrača v Kranjsko Goro s svojo četrto poslovalnico
na zgornjem Gorenjskem.

Mateja Rant

Pokljuka - V pismu županu
Francu Kramarju so zapo-
sleni v Šport hotelu opozori-
li na slabe odnose, ki naj bi
se po zamenjavi v vodstvu
hotela še zaostrili. Pozvali so
ga, naj pomaga pri ureditvi
odnosov, saj naj bi se to že
poznalo pri poslovanju hote-
la. Narobe pa prokurist Jože
Resman, ki bo do izbire no-
vega direktorja vodil hotel,
pravi, da je hotel iz dneva v
dan bolj zaseden.

Nekdanjemu direktorju
Tomažu Barbku so namreč
očitali prav slabo zasede-
nost hotela, ki je bila po
Resmanovih besedah zgolj
40-odstotna, čeprav je po
rezervacijah med zimsko
sezono napovedoval stood-
stotno zasedenost. "Zaradi
tega smo kljub povpraševa-
nju goste celo odklanjali," je
razložil Resman. Glavni
razlog, da je hotel slabo po-
sloval, vidi v skromni pro-
mociji, zato so po njegovih

besedah zdaj že pripravili
posebne počitniške in dru-
ge pakete, na podlagi česar
med zimskimi počitnicami
pričakujejo 50-odstotno za-
sedenost hotela. Nezado-
voljstvo zaposlenih pa pripi-
suje temu, da so v hotelu
znova začeli vzpostavljati
red in izdali odredbo o delo-
vnem času, ki se prilagaja
potrebam gostov. Tudi Ivan
Novak, direktor sklada za
spodbujanje razvoja TNP,
ki je večinski lastnik hotela,
je zatrdil, da hotel ta čas
normalno posluje, razmere
pa se celo izboljšujejo, saj je
zasedenost hotela boljša kot
prej. Pojasnil je še, da ta čas
poteka izbira novega direk-
torja, ker se je Barbku, ki so
ga imenovali za obdobje še-
stih mesecev, pač iztekel
mandat. Na razpis za nove-
ga direktorja, poudarja Res-
man, se ne namerava prija-
viti. "Svoje sem naredil.
Odogovren sem bil za do-
končanje naložbe in vzpo-
stavitev poslovanja." 

Barbek je ob tem prepri-
čan, da je svoje delo opravil
po najboljši močeh, a last-
niki imajo vedno prav. "V
teh okoliščinah ne vidim
več pozitivnega izhoda. V
zadnjih treh tednih so se
stroški dela toliko povečali,
da ne verjamem, da bi bilo
poslovanje še lahko renta-
bilno," je še opozoril Bar-
bek. Ob tem pa Resman in
Novak zagotavljata, da tudi

prihodnje naložbe, v sklo-
pu katerih naj bi v hotelu
uredili še manjši center 
dobrega počutja, niso ogro-
žene. "Štejem si v dobro, 
da smo preprečili propad
hotela, res pa nam je za 
nekatere stvari zmanjkalo
sredstev, zato bomo nada-
ljevali v prihodnje," je raz-
ložil Novak. Denar, je dejal
Resman, naj bi zagotovili 
iz dejavnosti hotela. 

Zasedenost hotela se povečuje
Delavci v Šport hotelu na Pokljuki so se zaradi slabih odnosov med zaposlenimi, ki so se po zamenjavi
direktorja Tomaža Barbka še poslabšali, obrnili celo na bohinjskega župana.

Občina Šenčur obvešča, da bo v 
TOREK, 26. JANUARJA 2010, na svoji spletni strani

www.sencur.si in na oglasni deski Občine Šenčur 
objavila JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV

ZA DODELITEV SREDSTEV ZA FINANCIRANJE 
IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV KULTURNIH

DEJAVNOSTI ZA LETO 2010, KI SE SOFINANCIRAJO
IZ PRORAČUNA OBČINE ŠENČUR. 

Rok za prijavo na javni razpis je 26. FEBRUAR 2010.

V četrtek so v Kranjski Gori odprli novo poslovalnico 
zavarovalnice Adriatic Slovenica. / Foto: Gorazd Kavčič 

Žirovnica

O pripombah občanov obvestili tudi občinski svet

Žirovniški občinski svetniki so se v sredo na izredni seji sez-
nanili z informacijo o pripravi občinskega prostorskega na-
črta (OPN) in s pripombami, ki so jih občani podali na jav-
ni razgrnitvi in obravnavi. "Večina svetnikov se je strinjala,
da smo OPN dobro zastavili, seveda pa je ponekod prisotna
tudi dilema med javnim in zasebnim interesom. Nekaj raz-
prave je bilo o obvoznici Vrba, češ da nismo pristali na naj-
boljšo varianto, a nam zavod za varstvo kulturne dediščine
druge ni odobril. Strinjali so se, da umaknemo iz OPN ob-
voznico Breznica, iz Doslovč pa bomo umaknili prostor za
turistični penzion, saj mu krajani nasprotujejo. Odločili smo
se tudi, da bomo soglasjedajalce še enkrat zaprosili za mne-
nje glede nekaterih zavrnjenih pobud občanov, ki imajo
morda še možnost za odobritev," je po tri ure trajajoči seji
povedal župan Leopold Pogačar. V nadaljevanju se mora žu-
pan opredeliti do podanih pripomb, potem bodo pripravili
končni predlog OPN, ki ga bodo znova poslali nosilcem ure-
janja prostora, v drugi polovici leta pa naj bi bil najpomemb-
nejši prostorski akt občine tudi sprejet. A. H.

Delavski dom na Jesenicah zadnja leta pospešeno propada. A obetajo se mu lepši časi.

Prenovljen Šport hotel / Foto: Tina Dokl
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Kranj - Prihodnjo sredo bo
seja kranjskega mestnega
sveta, že včeraj sta župan
Damijan Perne in podžu-
pan Igor Velov na novinar-
ski konferenci predstavila
nekaj točk dnevnega re-
da. Med drugim bodo svet-
niki odločali o dodelitvi
stavbne pravice za gradnjo
medpodjetniškega izobra-
ževalnega centra (MIC) ob
Tehniškem šolskem cen-

tru (TŠC). Gre za 1889
kvadratnih metrov občin-
skega zemljišča, direktor
TŠC Kranj Ivan Brajdič 
je povedal: "MIC bo pred-
stavljal vez med gospodar-
stvom in šolo. Oktobra
2009 smo prek ministr-
stva za šolstvo in šport
uspešno kandidirali s tem
projektom, dobili bomo
2,5 milijona evrov evrop-
skega denarja pod pogo-
jem, da nam bo občina 
dodelila stavbno pravico. 

V novih prostorih bodo ve-
činoma laboratoriji za me-
hatroniko, za strojni del,
elektroniko in energetiko."
Naložba naj bi bila zaklju-
čena do avgusta 2012. Igor
Velov je poudaril, da bo to
velika pridobitev za Kranj. 

Svetniki naj bi se opre-
delili tudi do članstva
kranjske občine v Zdru-
ženju mestnih občin Slo-
venije, podprli naj bi orga-
niziranje materinskega
doma na Gorenjskem ... 

Delovno razmerje bomo z izbranim kandidatom sklenili za
določen čas enega leta, s polnim delovnim časom in trimesečnim
poskusnim delom ter možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
Ponudbe s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju 
pogojev pošljite v 8 dneh po objavi na naslov:

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.

Območna enota Kranj
Bleiweisova 20, 4000 Kranj

Zaposlimo:

Pričakujemo:

Omogočamo: 

ZAVAROVALNEGA
ZASTOPNIKA (m/ž)

■ najmanj srednješolsko izobrazbo
ekonomske, komercialne ali druge 
ustrezne smeri

■ poznavanje ustreznih programskih
orodij

■ najmanj eno leto delovnih izkušenj
■ zanesljivost, samoiniciativnost in 

komunikativnost

■ ustvarjalno delovno okolje
■ možnost strokovnega izobraževanja 

in izpopolnjevanja
■ samostojno in dinamično delo
■ stimulativne zaslužke

Kranj

Kriminaliste zanima tudi igralniška koncesija

Kriminalisti vodijo predkazenski postopek v zvezi s podjet-
jem Predence in njegovim hotelom Drnča v Dvorski vasi za-
radi podanih sumov kaznivih dejanj, ki se preganjajo po
uradni dolžnosti v zvezi s prodajo omenjene nepremičnine
in pridobivanjem koncesije za igralniško dejavnost na isti lo-
kaciji, je na poizvedovanje Gorenjskega glasa odgovoril Andrej
Zakrajšek, tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj. Ker je
predkazenski postopek še v teku, policija podrobnejših infor-
macij ne daje. Poročali smo že, da so kriminalisti v začetku
januarja obiskali radovljiškega župana Janka S. Stuška in 
zahtevali občinsko dokumentacijo o družbi Predence. S. Š.

Škofja Loka 

Matevž Maretič razstavlja vžgane čipke

Danes ob 17. uri bodo v mali razstavni galeriji v Žigonovi
hiši v Škofji Loki odprli razstavo pirografike na furnirju 
avtorja Matevža Maretiča. S tehniko vžiganja v les pod
umetnikovimi rokami nastajajo številni izdelki, najbolj 
izvirne so "vžiganice", lesena jajca z raznovrstnimi motivi,
ki so bile v minulem (pasijonskem) letu izbrane tudi kot 
pasijonski spominek, in "vžgane čipke". Matevž Maretič,
član Prosvetnega društva Sotočje Škofja Loka, je razstavljal
že na več skupinskih in samostojnih razstavah. Razstava 
iz cikla Vertikale, ki so jo ob pesmi MPZ Škofja Loka pod
vodstvom Katarine Trdin v mali galeriji Občine Škofja Loka
odprli včeraj, bo na ogled še do 26. februarja. D. Ž.

Domžale

Brezplačna pravna pomoč za Domžalčane

Občina Domžale se je odločila, da znova uvede brezplačno
pravno pomoč oz. pravno svetovanje za občane. "Občani so
že večkrat izrazili željo po tovrstni pomoči, saj se marsikdo
v težavah ne znajde. Odločili smo se, da jo omogočimo
vsem občanom, ne glede na socialni in finančni položaj," je
povedal župan Toni Dragar. Pravna pomoč obsega prvi pra-
vni nasvet in kratek nasvet o možnostih, ki jih ima, o pravi-
cah in obveznostih pri uvedbi postopka, o pristojnosti so-
dišča ali drugih organov, o procesnih pravilih in podobnem.
Odvetniki, ki od januarja opravljajo to svetovanje, so doseg-
ljivi prve tri ponedeljke in četrti torek v mesecu v popoldan-
skem času v modri sobi Domžalskega doma. J. P.

Kranj 

Kako in kje parkirati v Kranju

Izšla je knjižica Parkiranje v Kranju. "Prinaša informacije 
o sistemih in lokacijah javnih parkirišč v centru Kranja, kjer
je parkiranje plačljivo oziroma bo kmalu, vendar je možno
prvo uro parkirati brezplačno. Nekaj doslej brezplačnih lo-
kacij postaja plačljivih, ker želimo zagotoviti čim več parkir-
nih mest za kratkotrajno parkiranje za obiskovalce, ki priha-
jajo v center po opravkih ali na ogled starega mestnega je-
dra. Knjižico smo poslali gospodinj-stvom v kranjski občini,
prav tako bomo informacijo vključili v turistične publikacije,
na voljo pa bo tudi na bolj obiskanih informacijskih točkah
v občini," je sporočila Mendi Kokot iz Službe za odnose z
javnostmi na kranjski občini. S. K.

Kranj

Nova storitev KrPovej!

Nova je storitev kranjske občine KrPovej!. Če ste v občini
opazili kaj, kar izstopa, imate ideje, predloge ali ocenjujete,
da bi kaj lahko naredili drugače, lahko pišete na naslov 
KrPovej@kranj.si ali pošljete navadno pošto na občino s
pripisom "za storitev KrPovej!". "Če vsebina ne bo žaljiva, 
jo bomo objavili na spletnem portalu www.kranj.si ter v naj-
krajšem času pripravili odgovor," je povedala Ana Vizovišek,
vodja kabineta župana. S storitvijo želijo povečati tudi 
preglednost in delovanje občinske uprave, javnih zavodov,
koncesionarjev in drugih izvajalcev del. Preko spletnega 
servisa KrPovej! lahko dostopate do vseh že prejetih pobud
in vprašanj, uporaba aplikacije pa je anonimna. S. K. 

Mateja Rant

Kranj - Uvod v praznovanje
dvestoletnice, je poudaril rav-
natelj Franci Rozman, je bil
veliki božični koncert, prire-
ditve pa bodo skozi vse leto.
Za pomoč pri izpeljavi ome-
njenih prireditev so pridobili
deset mecenov, ki jih bodo
vezali na posamezne kultur-
ne in športne dogodke. "Si-
stemska sredstva ne zadošča-
jo, da bi bila šola primerno
opremljena, zato smo znova
vzpostavili kulturo mecen-
stva," je dejal Rozman. Z nji-
hovo pomočjo so prišli tudi
do novega klavirja, ki bo od-
slej spremljal koncerte gim-
nazijskih glasbenikov. Letoš-
nje leto bo tako na njihovi

gimnaziji povsem zaznamo-
vano s praznovanjem dvesto-
letnice, ki sega v čas Napole-
onove Francije in Ilirskih
provinc. Leta 1810 so namreč

v kranjskem župnišču odprli
prvo gorenjsko gimnazijo, in
sicer je bila to nižja gimnazi-
ja. Ob koncu Ilirskih provinc
so zaprli tudi šolo in Gorenj-

ska je gimnazijo znova dobi-
la šele čez pol stoletja. "Leta
1870 je Gimnazija Kranj po-
stala prva slovenska gimnazi-
ja s slovenskim učnim jezi-
kom," je poudaril Franci
Rozman. Leta 1897 so zgra-
dili današnjo zgradbo in leta
1901 so to šolo zapustili prvi
maturantje. Doslej, je še do-
dal Rozman, so na njihovi
gimnaziji našteli prek 12 ti-
soč maturantov.

Na kranjski gimnaziji znova vzpostavljajo "kulturo mecenstva." / Foto: Gorazd Kavčič

Sobe v hotelu so sodobno
opremljene, ob konferenčni
dvorani je na voljo manjši
klubski prostor, restavracija
pa sprejme do 150 oseb. V
kleti že od lani delujeta bow-
ling in fitnes. Center za spro-
stitev je 15. januarja dobil
wellness z raznoliko ponud-
bo. Naši obiskovalci so zado-

voljni s kvaliteto storitev, za
katero skrbi precej večji ko-
lektiv. Število zaposlenih
smo povečali s 17 na 45. Na-
daljnje širjenje bo odvisno
od stalne zasedenosti kapaci-
tet," je dejal direktor Marin-
šek. Ob tem je ugotovil, da se
bo po odprtju novega avto-
cestnega priključka ustavilo
v Naklem še več tujih turi-
stov in prehodnih gostov.

Novi Marinškov hotel je že zaživel

�1. stran

Vložek zasebnega part-
nerja je 840 tisoč evrov,
MO Kranj pa mu je podeli-
la stavbno pravico za čas
koncesije, to je za petnajst
let. Po preteku koncesije 
bo telovadnica prišla v last
občine. SGP Tehnik bo 
telovadnico oddal v upora-
bo šoli v času pouka, v dru-

gih terminih bo prostore
oddajal. Montažni objekt
bo velikosti 18,60 krat
17,60 metra in bo obsegal
pritličje in nadstropje s
spremljevalnimi prostori,
kot so garderobe in sanita-
rije. V telovadnici bo na-
enkrat lahko telovadilo tri-
deset učencev, za prireditve
bo dvorana sprejela do dve-
sto ljudi. 

�1. stran

Pogodba za telovadnicoSvetniki o stavbni pravici
Kranjski svetniki bodo v sredo odločali o dodelitvi stavbne pravice za gradnjo medpodjetniškega 
izobraževalnega centra ob Tehniškem šolskem centru. 

Ivan Brajdič

Začelo se je s Francozi
Ob dvestoletnici gimnazijskega šolstva na Gorenjskem, katerega nosilka 
je Gimnazija Kranj, pripravljajo vrsto prireditev.
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Škofja Loka - Ko so ob lan-
skem božiču spet razsajale
vodne ujme, je marsikje spet
oživela skrb, da bodo narasle
reke zalile domove. Kot nam
je povedal Bojan Luskovec iz
Škofje Loke, se je ob popla-
vah pred dvajsetimi leti reka
Sora razlila čez naselje Sor-
ške in Demšarjeve ceste, lju-
di pa je od tedaj vselej strah,
da se lahko zgodba ponovi.
Tako kot še marsikdo iz tega
naselja z okoli sto gospodinj-
stvi je Bojan Luskovec med
božičnimi prazniki s skrbjo
spremljal, kako se giblje gla-
dina bližnje Sore. Na srečo
je ostala v strugi, a ob nekaj
višji vodi bi se lahko razlila
čez bregove, je prepričan so-
govornik, zlasti še, odkar se
je na nasprotnem bregu za-
čelo nasipanje zaradi gradnje
poljanske obvoznice. Meni,
da nasipi predstavljajo oviro
vodi, vendar na levem bregu,
kjer nasipov ni, reka ob po-
plavah lahko še bolj ogrozi
naselje. Zato je prepričan, da
je treba nujno pristopiti k
protipoplavni ureditvi levega
brega Sore, nemara prav tako
z nasipi. Morda bi kazalo
material, ki ga bodo izkopali
pri gradnji predora, porabiti
za nasipe na levem bregu

Sore, razmišljajo krajani. Po
poplavah v začetku devetde-
setih let, ko so uredili strugo
ob sotočju obeh Sor, se na
področju poplavne varnosti
ni zgodilo nič, tukajšnji pre-
bivalci pa pričakujejo, da se
protipoplavno urejanje začne
vsaj sedaj, ko se gradi poljan-
ska obvoznica. "To je treba
reševati vzporedno in ne po-
zneje, kajti narava ne čaka na
pozneje," razmišlja sobesed-
nik.

Država je izdelala idejno
zasnovo protipoplavne ure-
ditve od sotočja obeh Sor do
suškega mostu, sedaj pa bi
jo bilo treba revidirati in
hkrati z gradnjo obvoznice v
tem delu občine čim prej po-
skrbeti za protipoplavne
ukrepe, pravi župan občine
Škofja Loka Igor Draksler.
"Odkar smo sanirali Selško
Soro nad jezom, reka še ni-
koli ni prestopila bregov.
Kljub temu želimo, da se

protipoplavni ukrepi sprej-
mejo. Začeli smo že pridobi-
vati zemljišča na tem ob-
močju, da bi bilo pri gradnji
protipoplavnih nasipov čim
manj težav," še pravi župan.
Glede trenutne gradnje nasi-
pov pa pravi, da so namenje-
ni zgolj začetku gradnje ob-
voznice. S končanjem del jih
bodo odstranili in območje
ob reki celo nekoliko poglo-
bili, kar bo omogočilo večji
pretočni profil.

Strah jih je visoke vode
Odkar na gradbišču poljanske obvoznice gradijo nasipe, se prebivalci Sorške in Demšarjeve ceste 
(na levem bregu reke) bojijo, da bi njihovo naselje ob večjih neurjih spet lahko zalila Sora.

Ob božiču je grozilo, da se bo Sora razlila čez bregove. / Foto: Bojan Luskovec

ZAPLEŠITE
Z GORENJSKIM GLASOM!

Vabimo vas, da se pridružite Glasovi plesni druščini, ki bo poskrbela, da
osnove družabnih plesov ne bodo več težava, ampak sprostitev.

Na voljo bosta dva termina, z obema bomo začeli v ponedeljek, 1. februarja 2010:
● ob 17.30 za starše z otroki, za katere bo v času tečaja skrbela animatorka,
● ob 19.00 za vse, ki so vam prijetnejše večerne ure.

Plesni tečaj bo enkrat na teden potekal v avli Gorenjskega glasa na Bleiweisovi cesti 4
v Kranju in bo obsegal 8 plesnih ur (po 75 minut).
Prijave zbiramo po telefonu: 040/425 422 - Darja, vsak delavnik med 8. in 17. uro.
Cena tečaja: 50 EUR/osebo. Naročniki Gorenjskega glasa in člani Športnega društva 
Gorenjski glas imajo 20 % popust.

Vabljeni vsi, tudi starši z otroki!
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Učila International, založba, d. o. o., Tržič
Cesta Kokrškega odreda 18, 4294 Križe

zaradi širitve dejavnosti in novih načrtov k sodelovanju
vabi kandidate za prosto delovno mesto:

SKLADIŠČNIK m/ž

Izbrani kandidat bo kot skladiščnik skrbel za točno in
pravočasno dostavo knjig strankam, prevzem blaga in
dodelavna dela v skladišču. 

Pričakujemo delavno, natančno, zanesljivo, samostojno
in odgovorno osebo. 
Zaželen izpit za upravljanje viličarja.

Ponujamo dinamično delo, stimulativno plačilo, 
zaposlitev za določen čas 6 mesecev z možnostjo 
podaljšanja oz. zaposlitve za nedoločen čas.

Ponudbe pošljite na zgornji naslov s pripisom 
"za razpis" ali po elektronski pošti: kadri@ucila.si

Boštjan Bogataj

Visoko - V teh dneh občinski
upravi občin Gorenja vas-Pol-
jane in Škofja Loka natančno
pregledujeta pripravljeno po-
godbo za oživljanje Tavčarje-
vega posestva Visoko s pod-
jetjem Hosting, ki ga bodo
prav kmalu predali v odloča-
nje občinskim svetom. "S po-
godbo želimo postaviti ključ-
ne varovalke, s katerimi
bomo ohranili javno premo-
ženje in ga kar najbolje ople-
menitili z zasebnim," pojas-
njuje gorenjevaško-poljanski
župan Milan Čadež. Obe ob-
čini v projekt turističnega
oživljanja posestva Visoko
vstopata s stvarnim premože-
njem (objekti in zemljiščem),
medtem ko se je Hosting za-
vezal, da bo investicijsko vla-
gal. "Razumeti moramo, da
je tudi Hosting trenutno v
primežu finančno-gospodar-

ske krize, večje investicije se
trenutno nikjer ne izvajajo.
Prav pa je, da v vmesnem
času pripravimo vse doku-
mente oziroma odpravimo
vse birokratske ovire, da bo
projekt pripravljen na izvaja-
nje takoj, ko se pokažejo
ugodnejši časi," pravi Čadež. 

Pričakuje, da bo vse nared
v šestih mesecih, ko bo tudi
že mogoče izpeljati prvo fazo
oživljanja. Najprej bo investi-
tor obnovil obstoječe objekte
(tudi kozolec), sledila pa ji bo
faza z novogradnjami na po-
sestvu, ki jih je podprl tudi
Zavod za varstvo kulturne de-
diščine. Pogodba s Hostin-
gom bo vključevala tudi kon-
kretne zahteve občin, od ča-
sovnih omejitev po zagonu
posameznih faz do višine
vloženega denarja, pa tudi po
urejenosti spominske sobe
dr. Ivana Tavčarja in številu
novih delovnih mest.

Visoko vse bližje obnovi

Ana Hartman

Železniki - Čeprav so v začet-
ku šolskega leta 2009/10 v
vrtcu v Selcih odprli doda-
ten oddelek za štirinajst
otrok, pa ta še zdaleč ni rešil
prostorske stiske vrtcev v
občini Železniki. Po poda-
tkih ravnatelja Osnovne
šole Železniki Franca Ranta
ta čas na sprejem v vrtec

čaka 26 otrok. "Glede na
povečevanje števila rojstev
in na večanje deleža v vrtec
vključenih otrok, bomo je-
seni morali zavrniti okoli
štirideset otrok, kar je pri-
bližno za dva oddelka,"
predvideva ravnatelj. Da
pred vrati ne bi ostalo tako
veliko otrok, bodo skušali
dodatne vrtčevske prostore
urediti v šoli. "Dobre rešitve

do sedaj še nismo našli. Od-
delka vrtca namreč ne mo-
remo dati kar v neki pros-
tor, saj moramo zagotoviti
vsaj osnovne razmere za
normalno delo tako vrtca
kot šole," je razložil ravna-
telj.

V Železnikih so ustanovi-
li tudi gradbeni odbor za
pridobitev dodatnih prosto-
rov vrtca. "Ta je sklenil, da

bomo prostorsko stisko re-
ševali z gradnjo prizidka za
dva oddelka pri vrtcu v Že-
leznikih. Na ministrstvu za
šolstvo in šport bomo pre-
verili, kakšne so možnosti
sofinanciranja s strani drža-
ve, saj bomo samo z občin-
skim denarjem težko izpe-
ljali ta projekt," je pojasnil
župan Mihael Prevc. V skla-
du s terminskim planom
nameravajo letos pridobiti
vsa potrebna dovoljenja,
prizidek, za katerega je v
predlogu letošnjega prora-
čuna zagotovljenih petdeset
tisoč evrov, pa naj bi zgradi-
li prihodnje leto. 

Vse večja stiska v vrtcih
Brez mest v vrtcu naj bi jeseni ostalo kar štirideset otrok iz občine Železniki. 

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana -  Včeraj se je na
Gospodarskem razstavišču v
Ljubljani začel sejem Turi-
zem in prosti čas - TIP 2010.
Steklena dvorana je rezervi-
rana za ponudnike šestih
poti nacionalnega projekta
Next exit - Na lepše. V sklopu
Zlatorogove poti se na skup-
nem razstavnem prostoru
predstavljajo gorenjske občine
Gorenja vas-Poljane, Kranj,

Naklo, Preddvor, Radovljica,
Škofja Loka, Tržič in Žirov-
nica, Srednja gostinska in
turistična šola Radovljica in
Biotehniški center Naklo pa
skrbita za pogostitev in deko-
racijo. Gorenjske občine na-
stopajo pod skupnim logoti-
pom pred nedavnim zaklju-
čenega projekta Sonaravni
razvoj turizma na Gorenj-
skem, Slovenian Alps - Go-
renjska. Preddvor se pred-
stavlja z novim promocij-

skim gradivom, z zgibanko
in z zemljevidom občine
Preddvor. Tržič se bo v nede-
ljo predstavil z mojstrsko de-
lavnico Kosmač in z ustvar-
jalno delavnico kamnov. Da-
nes pa ustanova Poti kultur-
ne dediščine predstavlja pro-
jekt (Ne)znano zamejstvo,
na lepše z zamejskim Slo-
vencem, v okviru projekta
(Ne)znana Slovenija pa kul-
turni izobraževalni center
Postaja Otoče-Brezje. 

Medvode
Nove izkaznice 
Knjižnica Medvode se je s 30.
novembrom lani dokončno
ločila od Mestne knjižnice
Ljubljana. Letos so članom,
imajo jih več kot 5600, začeli
brezplačno menjati stare iz-
kaznice z novimi, hkrati pa
poteka tudi preverjanje, če so
se osebni podatki članov ob
zamenjavi pravilno prenesli.
Medvoška knjižnica je, odkar
je samostojen javni zavod,
doživela nekaj sprememb,
med njimi tudi spremenjen
odpiralni čas. Odprta je na-
mreč tudi ob sobotah. M. B.

Na sejmu Turizem in prosti čas
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Maja Bertoncelj

Ljubljana - Blejski odbojkar-
ji so v Ligi prvakov v skupini
F osvojili 2. mesto in se dru-
go sezono zapored uvrstili v
nadaljnje tekmovanje. To
jim je uspelo kljub sredi-
nem porazu v polni Hali Ti-
voli. Premagali so jih zma-
govalci skupine, poljska eki-
pa Asseco Resovia, ki je bila
boljša s 3 : 1. Da je Blejcem
uspela uvrstitev med dva-
najst najboljših ekip v Evro-
pi, je bilo jasno po koncu
druge tekme zadnjega kroga
v Parizu, na kateri so doma-
či odbojkarji premagali tur-
ško ekipo in ji s tem prepre-
čili, da bi na 2. mestu v sku-
pini prehiteli ACH Volley. 

"Mislili smo, da bomo šli
v tekmo sproščeno, saj nis-
mo imeli kaj izgubiti. Poka-
zala se je prisotnost nervo-
ze, igrali smo malce slabše
in izgubili. Veseli smo, da
nam je uspela uvrstitev v na-
daljnje tekmovanje in na-

sprotnik naj se nas pazi," so
bile besede Alena Pajenka,
kapetan ACH Volleya An-
drej Flajs pa je dodal, da so

jih Poljaki premagali pred-
vsem z odličnim spreje-
mom. Slovenski prvaki so
nasprotnika v osmini finala

dobili na včerajšnjem žrebu
v Luksemburgu, ki pa je po-
tekal po zaključku naše re-
dakcije.

Blejci izgubili in napredovali
Odbojkarji ACH Volleyja so se uvrstili med najboljših dvanajst ekip stare celine.

Za blejske odbojkarje (na sliki v akciji v oranžnem dresu Matej Vidič) poraz proti Poljakom
k sreči ni bil odločilen. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Kranj - Biatlonka Tadeja
Brankovič Likozar se po po-
škodbi in porodu vztrajno
vrača na stara pota. V sredo
je v Anterselvi na posamični
tekmi na 15 km z 21. me-
stom prišla do najboljše uvr-
stitve po vrnitvi v biatlon in
do drugih točk v sezoni. "V
cilju sem bila res zelo vesela.
Ne spomnim se, kdaj sem
nazadnje osvojila točke na 15
km, poleg tega sem po poro-
du sploh prvič startala v tej
disciplini," je nekaj ur po
tekmi za Gorenjski glas po-
vedala Tadeja Brankovič Li-
kozar.

Iz tekme v tekmo ji gre bo-
lje. "Na uvodu letošnje sezo-
ne sem na Švedskem teka-

ško dobro nastopila le v šta-
feti, potem pa mi ni šlo. Raz-
log je bila slaba kri, pomanj-
kanje železa. V tekmoval-

nem premoru čez božično-
novoletne praznike sem na-
redila dober bazični trening
in od takrat imam na vsaki

tekmi boljši občutek. Z za-
četkom sezone sploh ni pri-
merjave. Forma se stopnju-
je, ni pa to še tek, kot sem ga
kazala pretekla leta," pravi
Tadeja. Osvojene točke so
zanjo olajšanje in dodatna
motivacija, tudi za zaključne
priprave na olimpijske igre,
ki bodo sledile po tekmah v
Anterselvi: "Pripravljali se
bomo na domači Pokljuki,
kar je super, 4. februarja pa
že potujemo v Kanado. 23.
februarja bomo imeli zadnjo
tekmo, vrnili pa se bomo
šele 28. februarja. Skoraj
mesec dni od doma in brez
hčerkice Maše bo kar napor-
no, a treba bo zdržati. Če bo
vse v redu, bom startala na
vseh tekmah, tudi na indivi-
dualni na 15 km."

Tadeja stopnjuje formo

Maja Bertoncelj

Bled - Bled bo od danes do
nedelje gostil svetovno pr-
venstvo v zimskem plavanju.
V ledeno hladni vodi Blejske-
ga jezera se bo pomerilo več
kot sedemsto plavalcev iz
vsega sveta. Največ udeležen-
cev je iz Finske, od koder

zimsko plavanje tudi izvira,
in sicer 389, 91 iz Rusije, 62
iz Velike Britanije, 37 iz
Nemčije, udeleženci pa pri-
hajajo še iz Avstrije, Estonije,
Islandije, Italije, Latvije, Ni-
zozemske, Norveške, Polj-
ske, Švedske, Ukrajine in
ZDA. Na svetovnem prven-
stvu v zimskem plavanju se

bodo preizkusili tudi Sloven-
ci. Prijavilo se jih je kar 32,
med njimi pa se bo v mrzlo
Blejsko jezero podal tudi
blejski župan Peter Fajfar.
Tekmovalci se bodo pomerili
v dvanajstih disciplinah, in
sicer na 25- in 50-metrski
razdalji, štafetah, daljinskem
plavanju, plesnih nastopih in

disciplinah brez merjenja ča-
sov, kot so na primer pingvi-
ni, kjer se udeleženci za tre-
nutek potopijo v vodo. Najza-
nimivejši bosta prav gotovo
skupinski nastop in daljin-
sko plavanje, katerega start
bo jutri ob 15. uri, ko bo 50
tekmovalcev plavalo od hote-
la Toplice do Grajskega kopa-
lišča. Slovesnost ob odprtju
prvenstva se bo začela danes
ob 9. uri na Grajskem kopa-
lišču, tekme pa bodo danes
in jutri potekale od 10. do 17.
ure, v nedeljo pa od 10. do 16.
ure. Vstopnine za ogled tek-
movanja ni. 

Zimski plavalci na Bledu
Od danes do nedelje bo na Bledu potekalo svetovno prvenstvo 
v zimskem plavanju z več kot sedemsto udeleženci.

Tadejo Brankovič Likozar na večini tekem svetovnega
pokala spremlja hčerkica Maša. Z njo je tudi v Anterselvi.

Vilma Stanovnik

Bled - Od 25. do 31. januarja
bodo na Gorenjskem poteka-
le prve "olimpijske" igre za
rekreativne športnike, starej-
še od 25 oziroma 30 let, ime-
novane Svetovne zimske
masters igre. Skoraj tri tisoč
nekdanjih in sedanjih vr-
hunskih športnikov ter re-
kreativcev iz 42 držav se bo
pomerilo v alpskem smuča-
nju, teku na smučeh, biatlo-
nu, smučarskih skokih, ho-
keju na ledu in dvoranskem
nogometu. Čeprav na ma-
sters igrah ni pomembno,
od kod športniki prihajajo, je
spodbudno dejstvo, da jih bo
več kot 1500 iz Slovenije. 

Najbolj množični šport v
okviru iger bo alpsko smuča-
nje, ki bo potekalo na kranj-
skogorskih strminah. Naj-
starejša med smučarji bosta
90-letna Ernst Berger iz Švi-
ce in Rolf Hauge iz Kanade,

tudi sicer najstarejša udele-
ženca iger. Poleg številnih
slovenskih predstavnikov se
bo po smučini spustilo okoli
150 smučarjev iz društev
upokojencev iz vse Sloveni-
je. 

Tekače na smučeh in bia-
tlonce bo gostila Pokljuka, v
Kranju in v Žireh pa bodo
tekmovali smučarji skakalci.
Med prijavljenimi je tudi ne-
kdanji finski smučarski ska-
kalec, večkratni olimpijski in
svetovni prvak Matti Nykä-
nen. Kljub odpovedim če-
ških hokejskih ekip bo zani-
miv turnir v hokeju na ledu,
saj se bo pomerilo 27 ekip iz
vsega sveta, med njimi pa bo
15 slovenskih. Najstarejši ig-
ralci so združeni v ekipi Ve-
terani Jesenice. Prav tako je
najstarejša ekipa v futsalu se-
stavljena iz slovenskih igral-
cev z imenom Zlata selekci-
ja, turnir pa bo potekal v
Šenčurju.

Športniki veterani
na Gorenjskem
Na prvih zimskih igrah športnikov veteranov bo
skoraj tri tisoč udeležencev iz 42 držav. Slovesnost
ob odprtju iger se bo začela v ponedeljek, 25. 
januarja, ob 19. uri pri Športni dvorani na Bledu.

Šetina pred prvim vrhuncem

Danes bo na ledeni stezi v Iglsu pri Innsbrucku tekma sve-
tovnega pokala v skeletonu. Od nastopa veliko pričakuje
Kranjčan Anže Šetina, ki v letošnji sezoni prvič nastopa na
tekmah najvišjega ranga. Za 23-letnika bo to prvi vrhunec
sezone, saj bo tekma štela tudi za evropsko prvenstvo. Šeti-
na je na progi v Igslu v preteklosti nastopal na tekmah
evropskega pokala, pozna pa jo tudi s treningov. V skupnem
seštevku svetovnega pokala je trenutno na 26. mestu, nje-
gova najboljša uvrstitev pa je 15. mesto iz Winterberga, kar
pomeni, da bomo našega najboljšega tekmovalca v tem
športu videli tudi na olimpijskih igrah. M. B.

Tekma politikov, diplomatov in 
gospodarstvenikov

Športno društvo Strelica je organizator že 18. smučarskega
teka politikov, diplomatov in gospodarstvenikov, ki bo na
progah Športnega centra Pokljuka jutri, 23. januarja, od 11.
ure dalje. Udeleženci bodo lahko tekli v klasični ali prosti
tehniki. Razglasitev rezultatov bo ob 14. uri. Prijave in infor-
macije: Vinko Grašič (041/643 424), Klemen Grašič (031/
628 288). M. B.

Anže Šetina bo danes tekmoval na tekmi pri Innsbrucku, 
ki bo štela tudi za evropsko prvenstvo. / Foto: arhiv Anžeta Šetine
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Matjaž Gregorič

Kranj - Tatvina desetih bro-
nastih kipov v več spomin-
skih parkih na Gorenj-
skem, ki so bili januarja
2008 ukradeni po naročilu
32-letnega državljana Bos-
ne in Hercegovine, še ni
dobila sodnega epiloga. Kot
je znano, naj bi kipe ukra-
dli trije Jeseničani, stari od
24 do 29 let, in jih pripelja-
li v Ljubljano k naročniku.
Ta jih je nato razrezal in jih
v kosih prodal 34-letnemu
Ljubljančanu. Močno po-
škodovane kipe so krimina-
listi našli na njegovi depo-
niji na obrobju Ljubljane.

Zoper storilce so 16. de-
cembra 2008 na Okrožnem
sodišču v Kranju zahtevali
preiskavo. Po opravljeni
preiskavi so zadevo prejeli v
reševanje dne 13. novembra
lani, tik pred novoletnimi
prazniki pa so zahtevali do-
polnitev preiskave. Za kaz-

nivo dejanje velike tatvine
kazenski zakonik predpisu-
je kazen zapora do petih let,
višina kazni v tem primeru
pa bo odvisna ne le od izvr-
šenega kaznivega dejanja,
ampak tudi od drugih oko-
liščin, v katerih je bila izvr-
šena kraja. Kazensko ovad-
bo v tej zadevi je tožilstvo
prejelo 13. februarja 2008,
nato dva meseca kasneje še
zahtevano dopolnitev. Ker
zbrani podatki niso zado-
ščali za odločitev, je tožil-
stvo od policije konec junija
predlani zahtevalo dodatne
poizvedbe, ki so jih po več
urgencah prejeli v začetku
predlanskega decembra.
Kdaj se bo začelo sojenje
domnevnim storilcem, še
ni znano, niti ali bodo zbra-
ni dokazi zadostovali za vlo-
žitev obtožbe. 

Okrožno sodišče v Kra-
nju, ki vodi preiskavo zoper
osumljence, je oškodovani
občini Radovljica in Žirov-

nica (slednjo je za uveljav-
ljanje odškodnine poobla-
stila tudi Občina Jesenice)
že pozvalo k predložitvi po-
datkov o nastali škodi zara-
di kraje. V Radovljici so pri-

javili škodo na kipu talca v
Dragi v znesku 33.594 ev-
rov, medtem ko višina pre-
moženjskega zahtevka ob-
čine Žirovnica znaša 39.116
evrov. 

Kraja kipov še brez epiloga
Okrožno sodišče v Kranju je zahtevalo dopolnitev preiskave o ukradenih bronastih kipih. 
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Matjaž Gregorič

Kranj - Štirinajstega februar-
ja se izteče rok za izvedbo le-
galizacije orožja, zato Minis-
trstvo za notranje zadeve
znova poziva vse posamez-
nike, ki imajo neprijavljeno
orožje, da na upravnih eno-
tah pravočasno oddajo vloge
za legalizacijo. To je mogoče
z obrazcem, ki je na voljo 
na spletni strani ministrstva
za notranje zadeve. 

Z uveljavitvijo Zakona o
spremembah in dopolnitvah
zakona o orožju je namreč
14. novembra lani začel teči
trimesečni rok za izvedbo le-
galizacije orožja. To pome-
ni, da je za neprijavljeno
orožje mogoče pridobiti
orožno listino, če je pravo-
časno oddana vloga za lega-
lizacijo. Upravne enote bodo
ustrezne orožne listine izda-
le vsem vlagateljem pod po-
gojem, da orožje ne izvira iz
kaznivega dejanja, da so pri-
javitelji stari najmanj 18 let,
niso prišli navzkriž z zako-
nodajo s področja javnega
reda in miru, so zanesljivi
ter imajo opravljen zdravni-
ški pregled in preizkus zna-

nja o ravnanju z orožjem. Z
Zakonom o spremembah in
dopolnitvah zakona o orožju
je določena tudi višja kazen
za posest oziroma prenaša-
nje ali nošenje orožja, za ka-
terega posameznik nima
orožne listine, njegova vred-
nost pa znaša od tri tisoč do
pet tisoč evrov. 

V okviru legalizacije orožja
lahko osebe, ki imajo v lasti
prepovedano orožje (avto-
matsko, vojaško in eksplo-
zivno orožje, gospodarska
razstreliva ...), to izročijo poli-
cijski postaji oziroma uprav-
ni enoti, kjer jim bodo izdali
potrdilo. Vse, ki tako orožje
imajo oziroma vedo zanj,
Ministrstvo za notranje za-
deve opozarja, da je treba za-
radi lastne varnosti in varno-
sti drugih ljudi s takšnim
orožjem ravnati izredno pre-
vidno. O takem orožju je tre-
ba obvestiti policijsko posta-
jo ali policijsko upravo, oseb-
no ali na telefonsko številko
113. Eksplozivno orožje bodo
na kraju, kjer je, prevzeli po-
licisti, ki so strokovno uspo-
sobljeni za ravnanje s takšno
vrsto orožja, in poskrbeli za
strokovno uničenje.

Čas za prijavo se izteka
Do sredine februarja je treba legalizirati 
neprijavljeno orožje.

Krvavec, Cerkno

Nesreče na smučiščih ne prizanašajo

Kljub številnim opozorilom vsem, ki uživajo na belih pol-
janah, sta se ta teden pripetili že dve nesreči na smučiščih. V
ponedeljek nekaj minut pred tretjo popoldne se je na
smučišču Krvavec poškodoval 73-letni smučar iz Ljubljane.
Policisti so z ogledom in zbranimi obvestili ugotovili, da je
med njim in neznanim smučarjem prišlo to trčenja, zaradi če-
sar je padel in se poškodoval. Drugi smučar, udeležen v trčen-
ju, je kraj nesreče zapustil in policisti ga še iščejo. V torek si
je pri padcu na smučišču Cerkno poškodovala glavo smučar-
ka, ki jo je na smučišču oskrbela ekipa reševalcev, nato pa so
jo odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. M. G.

Matjaž Gregorič

Kranj - Na kranjskem sodiš-
ču se je v torek nadaljevalo
sojenje trojici, obtoženi
večkratne preprodaje ma-
mil. Na zatožno klop sta 
sedla prvoobtoženi Milan
Trivundža in soobtožena
Maja Petrič, šele kasneje so
v dvorano pripeljali še tret-
jega obtoženca Ferdinanda

Kosija, ki ga obtožnica bre-
meni preprodaje 20 do 25
gramov heroina. Kosi je si-
cer pred obravnavo pred-
sednici senata Marjeti Dvo-
rnik dostavil na roke napi-
sano opravičilo, češ da zara-
di zdravstvenih razlogov ne
more spremljati obravnave,
a je slednja ugotovila, da to
ne drži, saj je bil obtoženec
sposoben tekoče govoriti. 

Sicer pa je bil tokrat 
kot priča zaslišan Igor R.,
ki so mu policisti zaseg-
li deset gramov heroina, 
ki jih je po lastnih trdit-
vah imel že prej, preden 
je vstopil v stanovanjski 
blok, kjer je živel obtoženi 
Trivundža, povedal pa je
tudi, da so ga omenjenega
dne policisti zasledovali po
ulici.

Glavna obravnava se je
nadaljevala s poslušanjem
posnetkov telefonskih po-
govorov, kjer naj bi bilo
ugotovljeno, kaj so se pogo-
varjali obtoženci.

Sojenje mamilarski združ-
bi se bo nadaljevalo v po-
nedeljek, ko so predvideni 
zaključni govori tožilstva 
in obrambe, verjetno pa bo
sledil izrek sodbe. 

Obtoženca in pričo so privedli
V ponedeljek naj bi razglasili sodbo kranjski mamilarski združbi.

Kranj

Trije manjši požari

Gasilci so v sredo odhiteli na tri manjše intervencije zaradi
rdečega petelina. Zjutraj nekaj po sedmi uri so jih poklicali
iz naselja Papirnica v Škofji Loki, kjer so se vnele dimniške
saje. Nekaj po drugi uri popoldne so se z dimniškim
požarom spopadli jeseniški gasilci, ker je zagorelo v enem
od dimnikov na Hrušici. Zabojnik za smeti na Grintovški 
ulici pa so že nekaj po polnoči pogasili kranjski gasilci. M. G.

Vozil se bo 

Pogonsko gorivo je drago in nepridipravi iščejo načine, kako
se voziti zastonj. Neznanec storilec je konec prejšnjega 
tedna na parkirnem prostoru od podjetja v Stražišču iz
šestih parkiranih tovornih vozil iztočil 320 litrov goriva. M. G.

Osumljenci za krajo kipov še niso stopili pred roko pravice. 
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Udarec kar tako 

Očitno je imel neznanec, ki
je v torek okoli 18. ure na Ce-
sti talcev iz neznanega raz-
loga udaril 59-letnega Kranj-
čana, slab dan. Z udarcem
je nič hudega slutečemu
meščanu povzročil lažjo te-
lesno poškodbo. M. G.
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Z revščino narašča tudi brezdomstvo
Poleg brezdomcev, za katere vedo na centrih za socialno delo, je še več prikritih, predvsem na vasi. / Foto: Jasna Paladin

Robert Črepinko o Nacionalnem
preiskovalnem uradu: ”Ne da se
nas primerjati z FBI.” Stran 11

Dr. Miloš Kus je napisal knjigo
o psih dalmatincih. Stran 13

Žiga Koritnik: ”Fotograf vedno
nekje čepi in čaka.” Stran 12
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Jasna Paladin

Domžale - "Dvajset let sem
živel v Mengšu, v stanovanju
Melodije, kjer sem bil tudi
zaposlen. Z zakonom o de-
nacionalizaciji je objekt pre-
šel v roke drugega lastnika,
ki se je stavbo odločil izpraz-
niti in podreti. Ker sem imel
dovoljenje, da prebivam v ti-
stih prostorih, me pred vrata
ni mogel postaviti, a ko me
nekaj dni ni bilo doma, me je
ob vrnitvi čakal šok. Stavba je
bila porušena in čez noč sem
ostal brez strehe nad glavo,"
je svojo življenjsko zgodbo,
ki ga je pripeljala med dom-
žalske brezdomce, na kratko
povzel Dušan, ki že dve leti
in pol živi v bivalnem kontej-
nerju na dvorišču domžal-
skega Rdečega križa. "Na za-
četku je bilo zelo težko pred-
vsem psihično, sicer pa se ne
smem nič pritoževati, saj
imam streho nad glavo, topel
obrok in socialno pomoč,
tako da se najde kak evro
tudi za cigarete in kakšen li-
ter in mi ni treba prosjačiti.
Z veseljem tudi kaj posto-
rim, zato mi na Rdečem kri-
žu zaupajo, saj še nikdar ni-
sem ničesar ukradel, niko-
mur nič hudega storil in ni-
sem konfliktna oseba."

In res so brezdomci, nad
katerimi bedi domžalski
Rdeči križ, urejeni in tudi
pridni, za kar je zaslužen
predvsem sekretar Območ-
nega združenja Rdečega kri-
ža Domžale Brane Kosmač.
"Pod našim okriljem že dva-
najsto leto deluje javna kuhi-
nja, ki jo financira občina, to-
ple obroke pa omogočamo
vsem občanom, ki se znajde-
jo v težki socialni situaciji. Za
brezdomce smo uredili tudi
štiri bivalne enote v dveh bi-
valnih zabojnikih, ki so jih
med zadnjo vojno uporablja-
li za begunce. Pozimi so
sobe vedno zasedene, v njih
pa vseskozi veljajo stroga
pravila - nič alkohola, kaje-
nja, obiskov, nobenih živali,
skrb za red in čistočo. V okvi-
ru javne kuhinje in zabojni-
ka imamo tudi kopalnico in
pralni stroj, saj od naših
brezdomcev pričakujemo
tudi osebno urejenost," je
pravila povzel Kosmač in po-
udaril, da si prizadeva brez-
domce kar se da zaposliti z
delom, saj od njih zahtevajo,
da so aktivni. Tako pomagajo
tudi pri razdeljevanju pake-
tov s hrano in oblačili, v teh

dneh so odmetali ves sneg in
tudi sicer pridno skrbijo za
svojo okolico. Če se pravil ne
držijo, pravico do bivanja pri
njih izgubijo in tega se dobro
zavedajo. Sobe so skromne,
a tople, z električno pečko,
televizijo, nekaj pohištva. 

Ko so pred dvanajstimi leti
uredili zabojnik za brezdom-
ce, so med okoliškimi stano-
valci naleteli na burne odzi-
ve, zdaj pa z njimi večinoma
težav ni. Po mestu ne prosja-
čijo, v toplih dneh se jih ne-
kaj sicer druži na domžalski
tržnici, včasih je koga opaziti
tudi na avtobusni postaji ali v
mestnih parkih. Nekoliko
manj nadzora je sicer nad
brezdomci, ki bivajo v sobi
sosednje Karitas, česar se za-
vedajo tudi na Občini Dom-
žale. "V skromni sobi Karitas
se na nekaj kvadratnih me-
trih na dveh pogradih stiska-
jo še štirje brezdomci, ker pa
Karitas nima zaposlenih
oseb, pri njih prihaja do po-
gostejših zlorab alkohola in
tudi drugih drog. Na občini
vsako leto za socialne progra-
me namenjamo več denarja -
v letu 2010 bo tega že skoraj
sto tisoč evrov. Decembra jih
je župan Toni Dragar tudi pr-
vič povabil na božično kosilo,
a so se odzvali le štirje, saj so
precej nezaupljivi in se ne že-
lijo izpostavljati," je povedala
podžupanja Andreja Pogač-
nik Jarc in dodala, da o naku-
pu dodatnega zabojnika na
občini za zdaj ne razmišljajo.

Do brezdomstva pripelje
splet okoliščin

Življenjske zgodbe dom-
žalskih brezdomcev vrsto let
spremlja tudi Renata Baras s
Centra za socialno delo
Domžale. "Zelo veliko je pri-

kritih brezdomcev, takšnih,
ki živijo pri kmetih za hlapce
ali vsak dan prenočijo pri
drugem znancu, sorodniku,
niso pa še sami sebi prizna-
li, da so brez doma in da po-
trebujejo pomoč. Veliko lju-
di prejema zgolj socialno po-
moč, a 226 evrov je komaj
dovolj za preživetje, ni pa
dovolj še za najemnino.
Enotnega profila brezdom-
cev ni - gre za ženske in mo-
ške, mlajše in starejše, izob-
ražene ljudi ali takšne brez
šol. Težko je najti skupno
točko, praktično vedno pa
gre za splet okoliščin - ali je
bil najprej kriv alkohol, mor-
da duševna bolezen, ali pa
so najprej izgubili zaposlitev
- na koncu se vse to združi
skupaj. Takšni ljudje se
znajdejo v brezizhodnem
položaju, nimajo pa moči,
volje in možnosti, da bi živ-
ljenje spremenili, vse začeli
znova. Četudi so pripravljeni
delati, službe ne dobijo in
zato se začnejo vrteti v zača-
ranem krogu podobnih lju-
di, brezdelja, alkohola. Po-
magamo jim lahko le, če si
sami to želijo in če sami
spremenijo svoje mišljenje,
zato še bolj kot socialno fi-
nančno pomoč potrebujejo
delo, aktivnosti, občutek ko-
ristnosti," pravi Barasova, ki
predlaga, da bi brezdomcem
s kakšnimi aktivnostmi lah-
ko pomagali prostovoljci, po-
dobno, kot je to že urejeno
za starejše občane.

Med brezdomci so tudi tri-
desetletna gimnazijka, pa
nekoč uspešen, a nekoliko
naiven poslovnež in nekdaj
urejena in pridna ženska, ki
ji je življenje s strelom v gla-
vo spremenil ljubosumen
partner. Prav vsak od nas se
lahko kdaj znajde v takšni si-

tuaciji, opozarjajo strokov-
njaki. "Vsi so nekoč imeli
urejeno življenje, celo druži-
ne, a se je usoda poigrala z
njimi, niso pravi čas prosili
za pomoč, niso se znašli v si-
stemu. Zato je pomembno,
da o svojih težavah spregovo-
rimo pravočasno, ko se še da
pomagati," opozarjajo na
centru za socialno delo.

Kako dolgo bo Dušan še
brezdomec pri domžalskem
Rdečem križu, ne ve. "Ni-
mam kam iti, dobesedno,"
pravi. "Svoj dom bom lahko
imel le, če zadanem na lotu.
Res je za nas lepo poskrblje-
no, a od vsega si najbolj želim
tistega občutka neodvisnosti,
ki sem ga nekoč že imel ..."

Brezdomci v Kamniku

Na območju Kamnika so
trenutno štirje brezdomci, ki
jim Občina Kamnik plačuje
sobo v samskem domu na
Cankarjevi ulici. Brezdom-
cev je sicer v občini še več, a
so si bivanje nekako uredili
sami. "Postelje v samskem
domu so sicer različno zase-
dene. V poletnih mesecih
manj, saj brezdomci preno-
čujejo kar na prostem, v zim-
skih pa jih je celo premalo.
Število brezdomcev narašča
in ni pričakovati zmanjša-
nja," je povedala vodja oddel-
ka za družbene dejavnosti na
Občini Kamnik Liljana Ju-
hart Mastikosa in poudarila,
da bodo sredstva v ta namen
zagotavljali tudi v prihodnje.
A kamniški brezdomci se
bodo kmalu znašli pred veli-
kim problemom. Kot so spo-
ročili s centra za socialno
delo, naj bi v letošnjem letu
samski dom zaradi denacio-
nalizacijskega postopka za-
prl svoja vrata.
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Z revščino narašča
tudi brezdomstvo
V Domžalah streho nad glavo dajejo osmim brezdomcem, v javni kuhinji pa razdelijo do petnajst 
kosil dnevno, a brezdomcev, predvsem takšnih prikritih, je še več, predvsem na vasi. 

Brane Kosmač, sekretar Območnega združenja
Rdečega križa Domžale: "Naši brezdomci morajo
upoštevati stroga pravila, česar se večinoma tudi
držijo. Tako si pridobijo naše zaupanje in lahko
pomagajo pri delu Rdečega križa."

Andreja Pogačnik Jarc, podžupanja Občine
Domžale: "Občina Domžale bo v letošnjem letu
za socialne programe namenila skoraj sto tisoč
evrov."

Renata Baras, CSD Domžale: "Brezdomcem 
lahko pomagamo le, če si tudi sami to res želijo,
zato še bolj kot socialno finančno pomoč 
potrebujejo delo, aktivnosti, občutek koristnosti."

Lovro, brezdomec in izbrisani: "Na kosilo v
domžalsko javno kuhinjo se vsak dan pripeljem
s kolesom iz Radomelj."

Sobe v bivalniku Rdečega križa so urejene, saj se morajo brezdomci držati strogih pravil.
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Pogovor

Simon Šubic

Znotraj kriminalistične po-
licije je z novim letom začel
delovati Nacionalni preisko-
valni urad, s katerim naj bi iz-
boljšali preiskovanje najtež-
jih oblik gospodarskega kri-
minala in korupcije ter dru-
gih oblik resne kriminalitete.
Vodenje urada je (vsaj) začas-
no prevzel 33-letni Robert
Črepinko, dosedanji pomoč-
nik direktorja Uprave krimi-
nalistične policije na Gene-
ralni policijski upravi. Z njim
smo se pogovarjali o namenu
Nacionalnega preiskovalnega
urada, njegovi kadrovski se-
stavi in tehnični opremljeno-
sti, pa tudi o primerjavah z
ameriškim FBI in očitkih, 
da je bil urad ustanovljen 
prenagljeno oziroma brez
ustrezne pravne podlage.

Z novim letom je znotraj
policije začel delovati Naci-
onalni preiskovalni urad
(NPU). Kaj je njegov na-
men oziroma katera kazni-
va dejanja bo preiskoval? 

"Ko smo v Policiji priprav-
ljali projekt ustanovitve
NPU, smo najprej proučili,
na katerih področjih do sedaj
nismo bili dovolj uspešni.
Ugotovili smo, da je na po-
dročju gospodarskega krimi-
nala še precej prostora za
naše delo, zato se bo NPU
večinoma ukvarjal s preisko-
vanjem gospodarskega kri-
minala, preiskoval pa bo tudi
druge resne oblike kriminal-
nih dejanj. Kakšen bo delež
teh preiskav, je nemogoče
govoriti, pri pripravi projekta
pa smo numerično opredeli-
li, da bo približno osemdeset
odstotkov naših aktivnosti
namenjenih preiskovanju
gospodarskega kriminala in
korupcije."

Ali bo v vaši pristojnosti tudi
preiskovanje zadev, kot je
bila t. i. afera Čista lopata?
Boste morda prevzeli pre-
iskave sumov gospodarske-
ga kriminala, ki že potekajo?

"Jasno je treba povedati,
da se NPU in druge enote
kriminalistične policije ne
ukvarjajo s preiskovanjem
afer, ampak sumov storitve
kaznivih dejanj. V pristojno-
sti NPU so tisti sumi kazni-
vih dejanj, ki zaradi svoje na-
rave izvrševanja, kompleks-
nosti in obsežnosti terjajo
drugačen pristop, tako da bi
gotovo tudi kateri od velikih
primerov iz preteklosti zado-
stil kriterijem, ki smo jih po-
stavili."

Bo torej NPU prevzel tudi
preiskovanje zadev, ki se že
preiskujejo, ali pa bo pre-
iskoval samo nove zadeve?

"Obe možnosti imamo na
voljo. Lahko prevzamemo
preiskovanje sumov kazni-
vih dejanj, ki se že preiskuje-
jo v kriminalistični policiji in
se zanje ugotovi, da se jih je
treba v prihodnosti lotiti dru-
gače, lahko pa prevzamemo
povsem nove zadeve, o kate-
rih bomo podatke pridobili
šele v prihodnosti. Ni pa
predvideno, da bi se NPU
vključeval v zadeve, ki so že v
zaključni fazi preiskave. Ne
želimo namreč podaljševati
preiskav v teku, naša želja je,
da se čim prej zaključijo."

Kdo bo pravzaprav odločal,
katere primere bo preisko-
val urad?

"Odločitev o tem bo pre-
puščena direktorju urada.
Dopolnitve zakona o policiji,
ki bodo to uredile, so že v dr-
žavnem zboru. Do takrat bo
odločitev ravno tako ostala v
NPU, kakor je bilo do sedaj
pri preiskavah tistih prime-
rov, ki so se preiskovali na
ravni generalne policijske
uprave."

NPU deluje od 1. januarja.
Ste v tem času že prevzeli
preiskovanje kakšnega pri-
mera?

"NPU je dejansko začel de-
lovati z novim letom, kot pri
vsakem začetku pa smo prve
dni namenili uvodnemu
usposabljanju preiskovalcev,
ki smo jih v NPU premestili
iz različnih policijskih uprav
in uprave kriminalistične po-
licije. Uvodno usposabljanje
je namenjeno tako strokov-
nim temam kot tudi temu, da
postanemu homogena celo-
ta, kar je prav tako pomemb-
no. Pričakujem, da se bomo s
prvimi konkretnimi primeri
začeli ukvarjati že v nekaj ted-
nih, kar je zelo hitro."

V uradu bodo delovali tudi
strokovnjaki z različnih po-
dročij. Katerih?

"Sistematiziranih imamo
sedemdeset delovnih mest
višjih kriminalističnih in-
špektorjev preiskovalcev in
sedem vodij preiskav. Ko
smo sestavljali idealno struk-
turo urada, smo se odločili,
da bo v njem delalo 28 pre-
iskovalcev s kriminalistič-
nim znanjem, kar je približ-
no štirideset odstotkov. V na-
daljevanju bomo iskali pred-
vsem strokovnjake z drugih
področij, bodisi davkov, fi-

nančnih instrumentov, pre-
prečevanja pranja denarja,
korupcije, tudi pravne stro-
kovnjake drugih ved, ekono-
miste ... Iskali bomo torej vse
tisto znanje, ki bi ga NPU za
uspešno delo potreboval in je
že na trgu. Verjetno se boste
strinjali z mano, da je ceneje
kupiti strokovnjaka in ga
vključiti v ekipo, kot pa neko-
ga z ničle spraviti na visoko
strokovno raven."

Kako boste pri preiskovanju
svojih primerov sodelovali s
policijskimi upravami?

"Glavno vodilo ob ustano-
vitvi NPU je nadaljevanje se-
danjega načina delovanja, to-
rej da na noben način ne pre-
kinemo vezi s policijskimi
upravami in postajami, kjer
imajo informacije in tudi
znanje."

V javnosti se je že večkrat
pojavila primerjava NPU z
ameriškim FBI. Ali je ta
upravičena?

"To vprašanje se v resnici
velikokrat pojavi. Menim, da
je med njima več razlik kot
pa podobnosti. Pa vendarle
je treba vedeti, da imata kri-
minalistična policija in NPU
kot njen del vse tehnične
zmožnosti, kot jih ima FBI.
Ne da pa se ju primerjati za-
radi različnih državnih ure-
ditev, velikosti, problemati-
ke, organiziranosti policije.
Podobnosti je res zelo malo."

Je torej ustanovitev NPU
bolj nadaljevanje trenda, ki
se je začel z ustanovitvijo
posebne tožilske skupine,

nadaljeval pa s specializira-
nim oddelkom sodnikov?

"V policiji smo ugotovili,
da sta potrebna specializacija
in drugačen pristop do pre-
iskovanja nekaterih področij
kaznivih dejanj. Kar omenja-
te, je zagotovo širše zaveda-
nje, da se je treba spremem-
bam na področju gospodar-
skega kriminala in korupcije
ali pa dolgotrajnih oblik kri-
minala prilagoditi tudi z
organizacijskimi spremem-
bami. Menimo, da je Nacio-
nalni preiskovalni urad ta
trenutek najboljši odziv poli-
cije na te izzive."

Ali boste razpolagali s kakš-
no posebno opremo, ki je
doslej slovenska policija ni
imela?

"Pri snovanju projekta
NPU smo ustanovili tudi
podskupino, ki je opredelila,
kakšno opremo potrebuje-
mo za uspešno delo. Nekaj
opreme je že nabavljene, ne-
kaj je bo še treba, vendar pa
je treba povedati, da tu ne gre
za specialno tehnično opre-
mo, ki bi jo imel samo naš
urad, druge enote pa ne, kot
je mogoče videti v ameriških
filmih. Glavnina aktivnosti
gre v odpravljanje identifici-
ranih pomanjkljivosti, to je
za učinkovito, hitro in zako-
nito izmenjavo podatkov
med vsemi inštitucijami, ki
te podatke imajo, seveda pa
gre tu tudi za tehnično opre-
mo, ki jo policija potrebuje
za svoje delo. Vse spremne
aktivnosti, kot so forenzične
preiskave ali izvajanje prikri-
tih ukrepov, bodo za NPU iz-

vajale druge enote kriminali-
stične policije, tudi Center za
forenzične preiskave v Gene-
ralni policijski upravi. Za-
snova NPU je pač taka, da
gre za operativno enoto, ki se
bo ukvarjala izključno s pre-
iskovanjem kaznivih dejanj,
ne bo pa obremenjena z
vzporednimi aktivnostmi.

Kako komentirate očitke, da
za ustanovitev NPU še ni
ustreznih zakonskih podlag?

"Urad je bil ustanovljen
kot odziv na nekatere proble-
me, ki zagotovo obstajajo, o
tem je bil dosežen tudi kon-
senz med vsemi dejavniki
nadzornih dejavnosti v drža-
vi. Trdim, da sta vsa pravna
podlaga in strokovna avtono-
mija policije že zdaj zagotov-
ljeni, ideja spremembe zako-
na o policiji pa je, da se te
stvari še podrobneje uredijo.
Že v preteklosti se je tako na
ravni generalne policijske
uprave kot policijskih uprav
preiskovalo kazniva dejanja
in v tem se ni nič spremeni-
lo. Predlagane spremembe
zakona o policiji ne prinašajo
za NPU nobenih posebnih
pooblastil, ki jih druge enote
nimajo, ampak so bolj
usmerjene v ureditev njego-
vega statusa, predvsem z na-
menom zagotavljanja tudi
na normativni ravni strokov-
ne avtonomije urada in di-
rektorja, urejajo tudi način
imenovanja direktorja. V izo-
gib očitkom, da ni jasno, s
katerimi stvarmi se bo urad
ukvarjal, pa novela predpisu-
je tudi kriterije, po katerih se
bodo zadeve prevzemale."

Ne da se nas primerjati z FBI
Pravkar ustanovljeni Nacionalni preiskovalni urad je po besedah v. d. direktorja Roberta Črepinka ta trenutek najboljši odziv 
policije na pojav gospodarskega kriminala in korupcije.

"Jasno je treba
povedati, da se
Nacionalni 
preiskovalni
urad in druge
enote 
kriminalistične
policije ne
ukvarjajo 
s preiskovanjem
afer, ampak 
sumov storitve
kaznivih dejanj.
V pristojnosti
NPU so tisti
sumi kaznivih
dejanj, ki zaradi
svoje narave 
izvrševanja,
kompleksnosti 
in obsežnosti 
terjajo drugačen
pristop."
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Triintridesetletni Robert Črepinko je prevzel vodenje Nacionalnega preiskovalnega urada. 

Robert 
Črepinko
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Pogovor

Igor Kavčič

Razstava fotografij Žige Korit-
nika. Prepričan sem bil, da si
bom ogledal nekaj odličnih
koncertnih posnetkov in por-
tretov jazzovskih glasbenikov,
po katerih slovite in so sre-
dišče vašega ustvarjanja že
kakih dvajset let. Nakar jazz
"igra" v manjšem prostoru,
osrednji razstavni del Sokol-
skega doma pa napolnite s
fotografijami iz Bohinja. V
bistvu nam pripovedujete
zgodbe o okolju, ki je tudi ne-
koliko vaše, mar ne? Kje se za-
čne vaša bohinjska zgodba?

"Moja zgodba z Bohinjem
se je začela že v rani mlado-
sti. Imel sem to srečo, da sem
bil vnuk starega očeta, ki je še
pred drugo svetovno vojno v
Ukancu kupil senik, iz kate-
rega je kasneje nastal vikend.
Tako sem že kot otrok veliko
časa preživel v Bohinju pov-
sem blizu jezera. Imel sem
stalen stik z mirom in nemi-
rom, ki ga daje Bohinj z nara-
vo, ljudmi, vsem, kar ga dela
posebnega. Zanimanje za fo-
tografijo se je razvijalo skupaj
z odraščanjem. In kaj je bolj-
ši poligon za mladega foto-
grafa kot Bohinjsko jezero,
kjer sem posnel tudi prve fo-
tografije. Vedno pa je bila v
meni želja, da bi iz jezera v
fotografskem smislu nekaj
naredil ... Vedel sem, da bodo
fotografije črno-bele, kaj in
kako jih bom predstavil, pa se
mi ni niti najmanj sanjalo.
Pred štirimi, petimi leti sem
se osamosvojil, postal samo-
stojni delavec v kulturi, in kar
naenkrat sem imel precej več
časa kot v letih, ko sem kot
snemalec delal na TV Slove-
nija. Ideja o knjigi je bila ved-
no bližje in najprej sem začel
nabirati knjige o Bohinju ..."

Tudi monografijo znanega
slovenskega fotografa, ob ka-
teri je marsikdo dejal, da je v
fotografskem smislu Bohinj
njegov ...? 

"Ja, od Joca (Žnidaršiča).
Kupil sem si obe njegovi knji-
gi in ju velikokrat prelistal, saj
nisem želel ponavljati istih ka-
drov. Kljub temu se je še zgo-
dilo, da sem naredil fotografi-
jo, jo obdelal, nakar sem po-
gledal v njegovo knjigo in na-
šel podoben kader. V bistvu ni
da ni, česar Joco v Bohinju že
ne bi poslikal. Zagotovo pa mi
njegovi knjigi nista bili v bre-
me, nasprotno, vseskozi sem
se zavedal, da moram jaz na-
rediti drugače. Jasno pa je, da
ne moreš še enkrat smodnika

izumiti. Upam, da bo posledi-
ca moje knjige tudi, da se bo
našel še nekdo drug, ki bo Bo-
hinj videl z drugačnimi očmi
... Moje fotografije so drugač-
ne tudi zato, ker so črno-bele.
Mnogi me sprašujejo, zakaj
ne v barvah ..."

Če se ne motim, vaš fotograf-
ski izraz že od nekdaj temelji
na črno-beli fotografiji ... Zdi
se mi tako jazzovsko.

"Marsikaj fotografiram v
barvah, včasih tudi jazz. Barv-
na fotografija mi torej ne pred-
stavlja problema, je pa res, da
raje delam v črno-beli tehniki.
Tako dobiš globlji vpogled v
sam subjekt, ki ti vzbudi po-
zornost. Bolje dela tudi domiš-
ljija. Pri barvnih fotografijah
pa mora biti usklajenih kup
stvari, da fotografija deluje kot
celota. Jesenski Bohinj je tež-
ko predstaviti v črno-beli sliki,
ni pa nemogoče."

Zdi se mi, da sta se v vaših
fotografijah srečala vaš in-
timni pogled in tisto, čemur
bi rekli "tudi to je Bohinj".
Kot da ste želeli Bohinj nare-
dili še bolj bohinjski?

"Poskušal sem se vživeti v
nekoga, ki v Bohinju stalno
živi. Če nekje živiš, podzavest-
no sprejemaš vse impulze, ki ti
jih daje okolica. Ne vidiš več
teh velikih pomembnih stvari,
pozabiš nanje. Pritegne pa te
vse kaj drugega. Mogoče je to
tudi sporočilnost knjige: usta-
vimo se, zadihajmo, poglejmo
naokrog in uživajmo v poseb-
nostih Bohinja. Ne pa da samo
divjamo naokrog kot snete
s'kire. Sem pa našel izraz ..."

Izraz je pravi bohinjski ...
"Je. No, to je bilo moje vo-

dilo, ne oziraje se na to, da

velika večina ljudi prihaja v
Bohinj za kratek čas pogledat
le osrednje turistične zname-
nitosti. Sem včasih po televi-
zijski napovedi dobrega vre-
mena sredi noči iz Ljubljane
šel v Bohinj in naslednje ju-
tro zgodaj vstal. Samo za do-
bre posnetke." 

Med njimi so tako naključni
posnetki kot tisti, ki jih je
bilo treba režirati ...

"Seveda. Odvisno od pristo-
pa k fotografiranju. Dva kanu-
ja sredi jezera sta bila naključ-
no tam, očitno ju je odneslo
od obale. So pa tudi režirane
fotografije, kot konj v jezeru
pa harmonikar ob Savici in
krave, ki gredo na kravji bal.
Te sem prvo leto zamudil ..." 

... a jih na koncu le dočakal ...
"Prihodnje leto pa jih ne

smem zgrešiti, sem si rekel.
Imel sem željo, da jih posli-
kam, ko gredo čez most v
Ukancu vse zlikane in porih-
tane na svojo fešto. Vprašal
sem lastnico parcele, če lah-
ko fotografiram z njene zem-
lje. Pa mi gospa reče, seveda
lahko, samo ene krave so da-
nes že šle mimo. Pa sem
spet zamudil, sem si mislil.
Pokličem bratranca, ki je
vodja turističnih prireditev v
Bohinju, ki mi pove, da pride
še ena runda. Ravno sem po-
stavil fotoaparat na stojalo,
ko so že prišle na most. Glav-
na čreda je šla čez, en teliček
pa spodaj po svoje. Dal sem
mu ime pubertetnik."

Kljub skrbnemu načrtovanju
je sreča ujeti pravi trenutek ... 

"Vedno je treba nekje
čepet' in čakat'. Čakanje je
specifika fotografiranja. Naj
bo to pod jazzovskim odrom,

ko čakaš, da bo prišlo do mo-
menta ekstaze, ali pa čakaš
ekstazo narave. Obraz jezera
si je v posameznih letnih ča-
sih zelo podoben, vedno pa
obstajajo ekstremni pogledi,
ki jih je spet treba čakati."

Odličen "material" je bil tudi
harmonikar ob Savici ...

"V knjigo sem želel vključi-
ti tudi ljudi, a ne tiste v mo-
dernem življenjskem utripu,
iskal sem namreč pogled na-
zaj. Dimnikar, sirarka, har-
monikar nam ponujajo brez-
časnost ... Slap Savica pa je
tudi eden od simbolov Bohi-
nja." 

Po Prešernu smo pod sla-
pom Savica Slovenci simbol-
no sprejeli krščansko vero.
In zraven še, tako zelo slo-
vensko, harmonika. Fotogra-
fija za naslovnico knjige o
Slovencih ...

"Nisem imel v mislih Pre-
šerna, predvsem sem vizuali-
ziral slap in glasbo skupaj.
Glasba je kot slap, pride iz no-
tranjosti in bruhne ven iz nas." 

Vprašanje za konec. Ima vaš
dimnikar na črno-beli foto-
grafiji črn nos zaradi saj ali
rdeč nos zaradi mraza? 

"Kot vsak pravi dimnikar je
imel tudi moj črn nos. Ne re-
čem pa, da kdo kdaj nima tudi
rdečega. Že dolgo sem imel v
mislih vizualizacijo posnetka,
dimnikarja ob jezeru. Mogoče
je to povezano z vraževerjem,
no, jaz dimnikarja povezujem
bolj z življenjem ob jezeru. V
Bohinju so zime hude, in ta-
krat se vije dim iz številnih
dimnikov. Ker mnogi kurijo
klasično na drva, je priporoč-
ljiv tudi večkratni obisk dimni-
karja."

Žiga Koritnik je eden najbolj 
prepoznavnih slovenskih fotografov.
Njegov primarni žanr je jazz, ki ga kot
fotograf spremlja že skoraj 25 let.
Spremlja številne jazzovske festivale
doma in v tujini in je med drugim 
že dolga leta tudi uradni fotograf 
skopskega jazz festivala. Na razstavi
predstavlja nekaj portretov znanih 
jazzovskih glasbenikov. Zadnja leta ga
je očarala Sardinija, posebej skrbno pa
je zabeležil karneval v vasi Gavoi. 
Un punto di luce je naslovil svoj 
karnevalski cikel, ali Pikica luči, kot 
bi rekel fotograf in kot pravi Žiga:
”Dobra fotografija je rezultat mnogih 
dejavnikov, ki vplivajo na končni 
izdelek, od mojega pogleda, 
tehničnega znanja do organizacije 
pri delu, vremena, lastnih občutkov.
Če vse to združiš, je rezultat dober. 
Na televiziji so me vedno učili, da je
veriga močna toliko, kolikor je močan
njen najšibkejši člen.”

Fotograf vedno čaka 
V Sokolskem domu v Škofji Loki so še teden dni na ogled dela priznanega fotografa Žige Koritnika.
Razstavlja tri fotografske cikle: Jazz, Sardinijo in Bohinj. Pogovarjala sva se predvsem o slednjem, ki
ga v polnem sijaju predstavlja tudi v knjižni monografiji z naslovom Jezero. Žiga je iz Bohinja naredil
Bohinj. Pravzaprav je tudi sam malo Bohinjec. 

”Imel sem željo, da jih poslikam, ko gredo čez most v 
Ukancu vse zlikane in porihtane na svojo fešto.”

”Slap Savica je eden od simbolov Bohinja, glasba pa je kot
slap, pride iz notranjosti in bruhne ven iz nas.” 

”Kot vsak pravi dimnikar je imel tudi moj črn nos. Ne rečem
pa, da kdo kdaj nima tudi rdečega.”
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Zanimivosti

Matjaž Gregorič

Miloš Kus, dolgoletni
strokovnjak za razvoj se-
menskega krompirja, je
pred kratkim v samozalož-
bi izdal knjigo Moj dalmati-
nec, ki podrobno opisuje
zgodovino, vzrejo in druge
značilnosti pikastih psov, 
ki so priljubljeni tudi v Slo-
veniji. 

Poznani ste kot dolgoletni
strokovnjak za krompir,
kako pa ste pravzaprav zašli
v kinologijo?

"Res je, da sem največ de-
lal s krompirjem, ukvarjal pa
sem se predvsem z virusni-
mi boleznimi poljščin, iz če-
sar sem tudi doktoriral. Lju-
dem pa je ostal najbolj v spo-
minu krompir, ki je šel na
Gorenjskem od nič do vr-
hunca, ko smo v Šenčurju
zgradili laboratorij za fizio-
logijo in virusne bolezni
krompirja. Prvi pes je prišel
k nam leta 1977, ko smo se
vselili v novo hišo, dobila ga
je hči. Sprva sem se s tem
ukvarjal za hobi, s psom sem
imel veliko veselja; ko je
psička dobila mladiče, smo
obdržali še eno. Odkar je
najprej poginila starejša
psička in za njo leta 1996 še
mlajša, psa pri hiši nimamo
več. Prej je bil stalno kdo
doma, zdaj pa smo več odso-
tni in imamo mačko."

Kaj vas je potegnilo, da ste
se odločili proučevati prav
dalmatince?

"Moja profesionalna de-
formacija je raziskovanje, ki
sem mu posvetil vseh štiri-
deset službenih let. Tako so
me pritegnili tudi dalmatin-
ci, ki so veljali za nekakšno
misteriozno pasmo, za kate-
ro se ni točno vedelo, kdaj,
zakaj in od kod je prišla. Na
pasjih razstavah se je govori-
lo marsikaj, tudi v knjigah je
bilo precej teorij, nič pa opri-
jemljivega. Ta moj hobi je bil
tudi razmeroma drag, ker
sem hotel stvari priti do dna.
To pomeni, da je bilo treba
najti vso staro literaturo, pu-
blikacije in knjige od leta
1570, ki jih pri nas sploh ni,
zato je bilo treba veliko potr-
pežljivosti in vztrajnosti. Ne-
kaj sem dobil preko med-
knjižnične izmenjave, nekaj
starih zanimivih knjig je
tudi v Narodni in univerzi-
tetni knjižnici in imel sem
tudi to srečo, da sem imel po
svetu veliko znancev, ki sem
jih zaprosil, da so mi priskr-
beli določeno gradivo." 

Ali je bila knjiga o dalma-
tincih že takrat vaš cilj?

"Sploh ne, to sem delal
predvsem za hobi in zabavo.
Tisto, kar je že raziskano in
znano, ni več zanimivo, za-
nimivo je tisto, kar iščeš,
tako kot filatelist, ki zbira

znamke in najde kakšno ne-
navadno. V dvajsetih letih se
je gradiva nabralo res veliko,
poleg tega sem bil član vzrej-
ne komisije za dalmatince
pri Kinološki zvezi Slovenije
in sem hodil na vzrejne pre-
glede in tudi tam zbiral do-
kumentacijo. Imam polno
omaro arhivov, tudi iz tuji-
ne. Bil sem tudi član avstrij-
skega kluba dalmatincev,
kontaktiral sem z Medna-
rodno kinološko zvezo. Poši-
ljal sem tudi članke za enega
od londonskih klubov, objav-
ljal sem v reviji Kinolog, s
kolegico sva na nacionalnem
inštitutu za biologijo delala
raziskavo DNK, kar ni bilo
enostavno in poceni, financi-
ral sem jo iz svojega žepa.
Ko sem pred petimi leti vi-
del, da se je nabralo toliko
gradiva, sem ugotovil, da bi
bila škoda, če bi šlo vse v po-
zabo in sem se odločil, da
bom napisal knjigo."
Kakšen pes je dalmatinec, s
katerimi lastnostmi izstopa?

"Dalmatinci so srednje ve-
liki psi, najbolj značilne pa
so pike, ki jih nima nobena
druga pasma. Zelo so živah-
ni, zahtevajo veliko gibanja,
so tudi zelo učljivi, čeprav so
včasih rekli, da so neumni.
So zelo pametni psi, vendar
se pri njih nič ne doseže s
kakšno grobostjo. Če dalma-
tinca enkrat udariš, bo zame-
ril za vedno. Tisto, kar se na-

uči, pa si bo tudi zapomnil.
Lepo socializirani psi so tudi
dobri čuvaji, vendar niso na-
padalni. Vsekakor so dalma-
tinci zelo zanimiva pasma,
imajo tudi zelo malo dednih
bolezni, med slabšimi last-
nostmi pa je pogosto izpa-
danje dlake, kar je mogoče
omiliti z rednim dnevnim
krtačenjem. Občutljivi so
tudi za kožne alergije, naša
psička je na primer slabo
prenašala piščančje meso." 

Je bilo v Sloveniji že prej
kaj literature o dalmatincih?

"Pri nas je to šele druga
knjiga, ki obravnava samo
eno pasmo. Prva je bila izda-
na pred devetnajstimi leti o
kraških ovčarjih. Druge knji-
ge o psih so širše, na primer
o lovskih psih, obstaja pa
tudi nekaj prevodov, pred
kratkim je izšla tudi knjiga
Življenje s psom, ki je sploš-
na. Menim, da je knjiga 
Moj dalmatinec monografi-
ja, osredotočil sem se samo
na odkrivanje še neznanih
dejstev o tej pasmi. V prvem
delu je zgodovina pasme
tudi iz obdobja, ko še ni bila
utemeljena, obdelal sem
zgodovino dalmatincev v
Sloveniji, opisani so standar-
di pasme, poglavje o vzreji,
ki je uporabno tudi za druge
pasme, na koncu pa sta še
dve legendi o psih, o katerih
je krožila vrsta pripovedk." 

Konec skrivnosti pikastih psov
Dr. Miloš Kus, avtor knjige Moj dalmatinec, prve slovenske monografije o tej manj poznani pasmi 

Vilma Stanovnik

"Ker bodo oči vsega sveta v
času svetovnega nogometne-
ga prvenstva uprte v Južno
Afriko, smo se odločili, da to
čim bolje izkoristimo tudi za
promocijo slovenskega tu-
rizma in države. Slovenska
reprezentanca bo na sveto-
vnem prvenstvu igrala naj-
manj tri tekme, kar pomeni
270 minut pozornosti sveto-
vne javnosti. Če se uvrstimo
v nadaljevanje tekmovanja, v
kar seveda verjamemo, pa bo
te pozornosti še več. To je
treba izkoristiti, saj je zelo
malo priložnosti, da tako ve-
lik delež gledalcev po vsem
svetu spremlja dogodek, ki
je tako izrazito povezan s
Slovenijo," pravi minister za
gospodarstvo Matej Lahov-
nik, ki je prejšnji teden pred-
stavil nekaj akcij, ki se nana-
šajo predvsem na marketin-

ške aktivnosti v Veliki Brita-
niji, Nemčiji ter skupno ak-
cijo s Slovaško. "Iz teh treh
držav je k nam lani prišlo
okoli 250 tisoč turistov,
ustvarili pa so okoli osemsto
tisoč nočitev. Zato so ti trgi
za nas izjemno pomembni,"
zatrjuje minister Lahovnik.

Velika Britanija je za slo-
venski turizem zadnja leta še
posebno zanimiva, prav letos
pa Slovenska turistična orga-
nizacija tam odpira svoj in-
formativni urad. V sodelova-
nju z veleposlaništvom Slo-
venije v Londonu naj bi STO
tam za pol leta zakupila ene-
ga od pubov (in ga za ta čas
poimenovala I feel Slovenia -
Čutim Slovenijo), akcijo pa
nameravajo predstaviti tudi
na novinarski konferenci in
nekaterih predstavitvah. Kot
je znano, bo naša reprezen-
tanca tretjo tekmo prvega
dela tekmovanja (23. junija)

na svetovnem prvenstvu v
Južnoafriški republiki odig-
rala prav z reprezentanco 
Velike Britanije. "Če se Slo-
venija uvrsti v osmino finala
svetovnega prvenstva, bomo
angleškim turistom, ki bodo
rezervirali in plačali počit-
nice do 10. junija, povrnili 
25 odstotkov cene počitnic v
Sloveniji, če se uvrsti v pol-
finale, jim bomo vrnili 50 
odstotkov, če zmagamo v 
finalu, pa jim stoodstotno 
vrnemo vsoto, kolikor je 
znašal paket za počitnice v
Sloveniji," je eno od promo-
cijskih akcij opisal minister
Lahovnik.

Za promocijo Slovenije v
Nemčiji naj bi letos tudi 
s pomočjo nogometašev iz-
koristili turistično borzo ITB
v Berlinu. Kot posebnega 
gosta bodo namreč povabili
našega reprezentanta Zlatka
Dediča, strelca zmagovitega

gola proti Rusiji, ki je nemški
javnosti znan kot član njiho-
vega prvoligaša Bochuma. 

Na STO so pripravili tudi
zanimivo skupno promocij-
sko akcijo v sodelovanju s
slovaško turistično organiza-
cijo, akcija pa bo od sredine
februarja potekala prek
spletnega kviza. "Z devetimi
vprašanji bomo vse sodelu-
joče spodbujali za počitnice
pri nas ali na Slovaškem, z
njo pa si želimo povečati
prepoznavnost obeh držav,
ki ju potencialni turisti še
marsikdaj zamenjujejo. Po
devetdesetih dneh, ko se bo
akcija končala, bomo izžre-
bali tudi dve glavni nagradi,
to pa bosta pot in bivanje na
svetovnem prvenstvu ter
ogled tekme naše ali slova-
ške reprezentance," je pravo
skupno akcijo s Slovaško
opisal direktor STO Dimitrij
Piciga.

Nogomet priložnost za turizem
Naša država, predvsem turizem, želi dobro izkoristiti svetovno nogometno prvenstvo v Južnoafriški 
republiki, ki je eden najpomembnejših medijskih dogodkov v tem letu.

Minister Matej Lahovnik je prepričan, da bo vsak evro za
promocijo Slovenije ob svetovnem prvenstvu v nogometu
dobro naložen. / Foto: Vilma Stanovnik

Dr. Miloš Kus / Foto: Tina Dokl

Moj dalmatinec je prvo tovrstno delo 
slovenskega avtorja, ki je nastalo kot 
rezultat več kot tridesetletnih raziskav in
praktičnega dela pri vzreji pasme. Knjiga
ima 124 strani v njej je 32 predvsem 
barvnih slik, tudi nekaj originalnih, 
v prilogi pa je dodan še faksimile prvih
opisov dalmatinca iz 18. stoletja.



14

Na robu

SODNA KRONIKA TEDNA

ČRNA KRONIKA TEDNA

Brez smrtnih nesreč
Tudi v preteklem tednu (od 11. do 17. januarja)
prometne nesreče na slovenskih cestah niso 
terjale smrtnih žrtev, so sporočili z Generalne
policijske uprave. Na Gorenjskem so policisti
minuli teden obravnavali 21 prometnih nesreč 
z materialno škodo in dve prometni nesreči, v
katerih sta bili dve osebi lažje ranjeni. Zaradi
vožnje pod vplivom alkohola so gorenjski
policisti pridržali kar deset voznikov. 
Do ponedeljka je na slovenskih cestah umrla
ena oseba (lani šest). Na Gorenjskem letos še ni
bilo smrtnih nesreč (lani trije mrtvi).

Damjana Šmid

moj pogled

Moj otrok ima avtizem (2)

Starši najprej opazimo, da se
otrok obnaša, odziva, pogo-
varja ali igra drugače kot
drugi otroci. Ker se je o avtiz-
mu v preteklosti bolj malo go-
vorilo in ker starši pogosto ne
vemo, kakšni so znaki avtiz-
ma, nam šele pregled pri
zdravniku potrdi, da se otrok
razvija drugače od vrstnikov.
Poleg tega je otrokovo vedenje
lahko zavajajoče, saj na po-
sameznih področjih izstopa
in se nam zdi pravi mali ge-
nij. Niso tak redki primeri,
tako pri nas kot v svetu, da se
avtizem obravnava pod dru-
gimi diagnozami (gluhost,
duševna manj razvitost ...).
Prava diagnoza je potrebna
čim prej, saj ne glede na težo
bremena, ki ga dobimo z njo,

pride tudi olajšanje, ko konč-
no vemo, zakaj se otrok ob-
naša tako, ko se. Vendarle je
to le pomoč pri razumeva-
nju, ne pa tudi rešitev težav,
ki spremljajo avtizem. Otroci
z avtizmom se mnogim zdijo
razvajeni, nevzgojeni ali
čudni. Starši so nemočni, saj
otroci z avtizmom potrebuje-
jo drugačen pristop, ki se ga
morajo šele naučiti. Odziv
staršev in razumevanje okoli-
ce močno vplivata na to,
kako se bo otrok razvijal,
kakšne spodbude bo dobil, v
kolikšni meri bo njegovo ve-
denje sprejeto. Znaki se zelo
različni, tako po intenzivno-
sti kot po posameznih podro-
čjih. Otrok lahko govori, ima
omejen govor ali pa sploh ne

govori. Starše včasih zavede
to, da otroci večinoma razu-
mejo vse, kar jim govorijo.
Zato pomislijo, da bo otrok
pač kasneje spregovoril kot
drugi. Če pa otrok govori,
lahko ponavlja za drugimi
ali pa ves čas govori samo o
tistem, kar ga zanima, ali
uporablja ene in iste fraze.
Področje govora in diagnosti-
ciranje avtizma je zapleteno
tudi zato, ker se vsak otrok
razvija in tako mnogi raču-
najo še na dodatno leto, ko se
bo otrok razvil. Šele skupek
vseh podatkov pokaže, ali gre
za avtizem ali ne. Zato je
treba posvetiti pozornost vse-
mu, kar se nam zdi posebno
ali drugačno pri razvoju
otroka.

Imajo ženske res več zanimi-
vih zgodb o svojem življenju
kot moški? Ali se jim, kot
kaže, nenehno nekaj dogaja,
kar pa znajo potem tudi oviti
s pravimi besedami, da jim
radi prisluhnemo? Ali pa so

preprosto bolj drzne in nima-
jo dlake na jeziku, ko razčle-
njujejo napake, ki so jih stori-
le, in se "sončijo" ob lepih tre-
nutkih, ki so jih doživele?
Tako so se mi tudi ob zadnji
prošnji, s katero sem prosila
bralce, naj mi posredujejo
zgodbe svojega življenja, ogla-
sile le ženske. Morda bo to-
kratni poziv, s katerim želim
potrkati tudi na vrata mo-
ških, ki imajo kaj povedati,
da me pokličejo na GSM:
064/110 466, zalegel?
Vanja, s katero sem pokle-
petala tokrat, sodi v tisto naj-
bolj ustvarjalno generacijo
žensk. Vodi manjše podjet-
je, je zelo ambiciozna, rada
potuje, skrbi za svoje dobro
počutje, hkrati pa se zelo do-
bro znajde tudi v (za zdaj še)
moškem svetu, v katerem je
treba sklepati posle, biti ču-
ječ in nenehno na preži. 
"Veljala sem za zelo per-
spektivno in ambiciozno
študentko. V prvem letniku,
ki sem ga zaključila že na
začetku junija, sem imela
same desetke. Ker sem si
morala denar za študij služi-
ti sama, sem si med počitni-
cami našla delo v neki firmi.
Moje, sicer še skromno zna-
nje jim je še kako prav pri-
šlo. Bila sem mlada, polna
elana, in zdelo se mi je, da
moram dati od sebe vse, kar
lahko. V službi sem ostajala
dlje, kot je bilo treba, zani-
mali so me določeni projek-
ti, pridružila sem se skupi-
ni, katere člani so mi bili po-
dobni. Naša prizadevanja je
opazil tudi direktor in nas
nekoč povabil k sebi na pri-
grizek. Od mene je bil sta-
rejši več kot dvajset let, a bil
je zadosti šarmanten, da
sem kot mlado in naivno de-
kle sprejela njegova osvaja-
nja. Seveda ni ostalo le pri
tem. Jeseni, ko se je bilo tre-
ba vrniti v Ljubljano ter na-
daljevati študij, je naredil
vse, da me je pregovoril, naj

ostanem vsaj še leto dni. Da
brez mene ne morejo, da
bodo propadli, da sem gonil-
na sila tistega, že omenjene-
ga projekta. Bila sem v dile-
mi, kaj naj storim. Ni mi
bilo lahko, ne nazadnje sem
vedela, da bom izgubila štu-
dijske kolege, po drugi stra-
ni pa me je mikal denar, ki
mi ga je obljubljal, in seve-
da, on sam. Vzel mi je ne-
dolžnost in sploh je bil do-
volj izkušen ljubimec, da
sem imela zaradi njega
mehke noge. Na veliko ža-
lost svojih staršev, ki so mi
želeli dobro, zato so si tudi
odtrgovali od ust, da so mi z
manjšimi prispevki poma-
gali prvo leto pri študiju,
sem pristala na vse, za kar
me je moj direktor prosil.
Janez mi je pristanek bogato
poplačal, kupil mi je manjše
stanovanje, kar mi je kot de-
kletu z dežele, kjer nisem
imela niti svoje sobe,
ogromno pomenilo. Le v ti-
stih dnevih, ko je bil on
doma pri družini, jaz pa
sama in osamljena, sem se
pričela tolči po glavi nad
lastno neumnostjo. Moram
povedati, da se je eno leto
podaljšalo v dve, tri, tako da
študija vse do danes nisem
ne nadaljevala, ne končala,"
prične svojo nenavadno
zgodbo Vanja. 
Vseeno pa je po klinih
uspešnosti v podjetju, kjer je
bila zaposlena, uspešno lezla
proti vrhu. Sicer so nekateri
namigovali, da zato, ker je v
tesnih stikih z generalnim, a
tisti, bolj realni, so na njen
uspeh gledali z odobrava-
njem, saj bi se v kriznih ob-
dobjih, katerih je bilo kar ne-
kaj, vsem slabo pisalo, če ne
bi bilo njene poslovne iznaj-
dljivosti. V času osamosvaja-
nja je bila firma med prvimi,
ki je prešla v zasebne roke,
Vanja pa je takrat postala
lastnica večjega deleža, kot je
pred tem kadarkoli sanjala.

"Moja usoda je bila s tem
korakom zapečatena. Neče-
sa, kar je nekako bilo moje,
pač nisem mogla prepustiti
usodi, in to je še kako dobro
vedel tudi Janez. S tem me
je pravzaprav kupil, za zme-
raj privezal nase in na služ-
beni stol," reče ironično za-
frkljivo.
V tistem času pa so se doga-
jali še drugi pretresi. Vanji-
na sestra, ki si je ustvarila
družino, imela dva majhna
otroka, je čez noč pustila vse
in se preselila k moškemu,
ki je živel na drugem koncu
Slovenije.
"Sestra je bila že od nekdaj
zelo labilna, hitro je nasedla
moškim čarom in z nekaj
lepimi besedami se jo je
dalo pregovoriti v marsikaj.
Svak, vsa čast mu, da jo je
prenašal, je bil drugačen.
Brez njegove skrbi in po-
zornosti, kdo ve, če bi neča-
ka sploh dočakala prvo leto
starosti, ker ju je sestra že
takrat občasno pustila sama
in se izgubila po svojih po-
teh. Ko se je vrnila, ju je na-
padla s svojo agresivno in
posesivno ljubeznijo, zaradi
katere nikogar ni spustila
blizu, potem pa jo je nekaj
pičilo ... in spet je nekaj
časa ni bilo. Nečaka (dvoj-
čka) sta bila stara kakšne tri
leta, ko je sestra imela eno
svojih "čudnih obdobij".
Ker pa je domov ni bilo dlje
kot običajno, smo jo pričeli
iskati. Vključila se je tudi
policija, a brez uspeha. Po-
tem me nekoč, ko je potre-
bovala malo več denarja, po-
kliče sama in mi pove, da se
ne bo več vrnila, da je našla
"ljubezen svojega življe-
nja". Bila sem šokirana in
najprej sem jo vprašala, kaj
bo pa z otrokoma. Lahko ju
ti vzameš, kakor hočeš, bri-
ga me, mi je odvrnila in od-
ložila telefon."

(Se nadaljuje)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

Na sodišču prodajala
drogo in orožje
Na ljubljanskem okrožnem sodišču so začeli
soditi četverici, domnevno vpleteni 
v prekupčevanje z orožjem in mamili. Trije od
obtoženih, brata Damir in Samir Djogić ter Blaž
Bundara, stari od 19 do 25 let, so celo zaposleni
na tukajšnjem ljubljanskem okrajnem sodišču.
Poleg njih se je na zatožni klopi znašel še
tridesetletni Almin Midžan. Četverici so na
prste stopili s pomočjo tajnega delavca policije,
ki so ga v ta namen kot študenta in pod lažnim
imenom zaposlili na okrajnem sodišču. Brata
Djogić, ki sta na sodišču delala honorarno kot
kurirja, naj bi mu večkrat ponujala in tudi 
prodala kokain, heroin in najrazličnejše orožje -
pištole, puške in celo plastični eksploziv C4. 
Po mnenju tožilstva naj bi jima orožje iz Bosne
dobavljal kar njun oče Ismet Ičanović, ki pa jim
ga še ni uspelo prijeti. Obtoženi Bundara naj bi
sodeloval pri dobavi mamil, Midžan pa naj bi do
prodaje hranil orožje in mamila. Brata se na
sodišču branita z molkom, medtem ko Bundara
in Midžan svojo vpletenost v kriminalno početje
zanikata. 

Izsiljevanja ni bilo
Na sodišču v Murski Soboti so končali sojenje
štirim moškim, ki naj bi izsiljevali tamkajšnja
gostinca. Po mnenju tožilstva sta imela glavno
besedo pri izsiljevanju brata Franc in Boštjan
Bajič, vendar o tem ni v zadostni meri 
prepričalo sodišča, ki ju je zato oprostilo obtožb.
Oprostilno sodbo so izrekli tudi zoper 
domnevnega pajdaša Ignaca Horvata, medtem
ko je četrtemu obtožencu Ivanu Kolarju senat
določil pet mesecev pogojne kazni. Le zanj so
bili dokazi toliko trdni, da je sodišče verjelo
navedbam, da je enkrat zagrozil natakarju enega
od gostinskih lokalov, naj šefu sporoči, da 
prinese denar, sicer bo lokal gorel. Obdolženi
Romi so zanikali, da bi izsiljevali gostinca, saj
da so z njima poslovno sodelovali. 
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Slovenija, dežela sposobnih in ustvarjalnih žensk

In potem je kar odložila telefon



Miha Naglič

"Mogočen človeški stroj je
zagrizel v nepreplezani za-
hodni greben Everesta. Iz
dneva v dan se je dvigala naj-
višje dosežena točka na gori.
Kilometri varovalnih vrvi so
bili napeti v njegove prepad-
ne vesine. Višinski tabori so
vznikali drug za drugim.
Enka na višini 6000 metrov,
dvojka na 6800 metrih, ta-
bor tri 7200 metrov visoko,
štirica na 7500 metrih. Moš-
tvo, razdeljeno v več delov-
nih navez, se je ves čas vrte-
lo v neustavljivem krogu.
Ena skupina je skušala pro-
dreti čim višje, druga za njo
je čakala, da jo zamenja, spet
tretja se je izčrpana vračala
na počitek v bazo, naslednja
pa odhajala navzgor novemu
poskusu naproti. Vsi smo
delali, vsi počivali in se vsi
tudi aklimatizirali ter se sku-
šali kar najbolje pripraviti na
priložnost, ki se nam bo
morda ponudila ob koncu -
naskok na vrh. Moštvo je
bilo ogromno, a gora moč-
nejša. Z viharji, višino, moč-
nimi vetrovi, s težavnim te-
renom in z nizkimi tempe-
raturami je začela desetkati
to izvrstno ekipo. V njej so
bili vsi, ki so takrat v našem
alpinizmu kaj veljali. Vse
manj je bilo tistih, ki so še
zmogli delo na gori, treba pa
je bilo vse više in s tem v vse
trše razmere. Koliko neures-
ničenih upov in sanj je veter
razpihal po poledenelem

skalovju gore! Štirideset dni
je že trajalo obleganje, bliža-
la se je sredina maja. Najkas-
neje v dveh tednih bo mora-
lo priti do odločitve. Konec
maja se začenja monsunsko
deževje in takrat se bo treba
z gore nepreklicno umakni-
ti. Ob vsej predanosti cilju je
bilo jasno, da bomo v ključ-
nih trenutkih potrebovali
tudi nekaj sreče. Nam jo bo
Sagarmata - Boginja mati
Zemlje - naklonila ali ne?
Tega odgovora ni vedel ni-
hče izmed nas."
Odgovor je prišel kmalu: 13.
maja 1979 je Boginja mati
Zemlje na svoj vrh spustila
Nejca Zaplotnika in Andreja
Štremflja, dva dni pozneje
pa še Staneta Belaka - Šrau-
fa, Stipeta Božića in šerpo
Ang Phuja. V prvi navezi, ki
je skušala priti na vrh, sta
bila pred imenovanimi Mar-
jan Manfreda - Marjon in
Viki Grošelj. Dosegla sta vrš-
ni greben, potem pa sta mo-
rala zaradi težav s kisikom in
omrzlin sestopiti. Viki Gro-
šelj pa je trideset let po pr-
vem jugoslovanskem ter slo-
venskem in hrvaškem vzpo-
nu na najvišjo goro sveta na-
pisal čudovito knjigo o njej
in o tistih, ki so jo v teh letih
osvajali. Naslovil jo je pre-
prosto: Everest, v podnaslo-
vu pa dodal: Sanje in resnič-
nost. Grošljev Everest je res
dobra in lepa knjiga. Ne
samo, da se lepo bere, z bra-
njem se lahko tudi tisti, ki si-
cer le sanjamo o gori in doli-

nah pod njo in ne bomo nje-
ne resničnosti nikoli dožive-
li, v oboje vsaj nekoliko vživi-
mo. Hkrati je ta knjiga bleš-
čeč dokaz, da je vrhunski al-
pinizem eno tistih področjih
človeških prizadevanj, na ka-
terem smo Slovenci nespo-
rno v svetovnem vrhu. To
nam priznava tudi globalni
prvak tega početja, legendar-
ni Tirolec Reinhold Mess-
ner. V svoji knjigi Velike ste-
ne (2000) je zapisal: "Med
dvaintridesetimi največjimi
dosežki v himalajskih ste-
nah od leta 1970 naprej jih
največ, kar osem, pripisu-
jem Slovencem ..."
V knjigo je ob slovenski
spretno vpletena tudi pre-
tresljiva zgodba šerpe Ang
Phuja in njegovih treh žensk
(in sina Mingma): nesojene
žene Ang Chuteen, hčerke
Jangcen in vnukinje Ang
Phuti. Zanimalo me je, kako
je v tej knjigi opisana njego-
va smrt ob sestopu z vrha
gore. Grošelj jo povzame po
pričevanju Šraufa, ki je bil
zraven. "Nepazljivo postav-
ljen korak, trenutek sprostit-
ve, kdo bi vedel. Ang Phu
pade na hrbet in že drsi
mimo Čite (Borut Bergant)
po pobočju. Nasmeh na ob-

razu otrpne v bliskovitem
preobratu. Čita ga še skuša
ujeti. Že je nekaj metrov pod
nami, na hrbtu in z dvignje-
nimi rokami in nogami drsi
vse hitreje. Hočem zatuliti:
Ang Phu, cepin! Pa samo
buljim v telo, ki pridobiva hi-
trost. Že je dvajset metrov
pod nami. Tedaj ga zasuče
in cepin se mu izmuzne iz
zanke na roki. Gledamo dol
kot uročeni. Ničesar ne mo-
remo ukreniti ..." Preseneča
pasivnost padajočega: "Prija-
telj kot blisk leti v globino in
niti z gibom se ne skuša za-
ustaviti ... Hip nato je poboč-
je pod nami prazno." Pasiv-
na drža Ang Phuja, več kot
očitna, ko je drsel v globino,
po svoje potrjuje domnevo,
da je na ta način naredil sa-
momor oziroma da je kot ve-
ren budist na ta način hotel
ostati v naročju gore Bogi-
nje. "S sedla Lho La so šli
fantje pod severni ozebnik,
da bi našli kakšno sled za
Ang Phujem. Okoli velike le-
deniške razpoke, v katero ga
je vrglo po dva tisoč metrov
globokem padcu, so našli
nekaj njegovih stvari, ki so
bile raztresene naokrog.
Spustili so jih v razpoko in
čeznje posuli malo snega.
Pogreb je bil tako končan."
Vez naših alpinistov z njim
pa se ni nikoli pretrgala. Na-
sprotno: stkali so novo in
močno vez z njegovimi 
tremi ženskami in sinom.
Boginja mati Zemlje jo bla-
goslavlja.
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Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi
Nekdanji avstrijski zvezni
kancler in predsednik Av-
strijske ljudske stranke Wolf-
gang Schuessel je v pogovo-
ru za časopis Kleine Zeitung
zahteval, da mora biti do le-
tošnje 90-letnice koroškega
plebiscita rešeno vprašanje
dvojezičnih krajevnih napi-
sov na Koroškem. Vse druge
pravice so zagotovljene. Na-
rodni svet koroških Sloven-
cev je nekdanjega kanclerja
po objavi pogovora spomnil,
da je njegova zahteva vredna
pohvale, trditev, da je z ures-
ničevanjem drugih pravic
vse v redu, pa je "ponarejanje
zgodovine in izraz ignoran-
ce". Vrsta odločb avstrijskega
ustavnega sodišča o dvojezič-
nosti je ostala neuresničena
tudi zaradi neodločnosti
ljudske stranke, ki je bila
glavna vladna stranka, ven-

dar glede manjšinskih pravic
ni storila ničesar brez soglas-
ja Haiderjevega Zavezništva
za prihodnost Avstrije. Na-
rodni svet nato našteva vrsto
nerešenih vprašanj: uporaba
dvojezičnih formularjev na
uradih, financiranje Sloven-
ske glasbene šole, zastopstvo
narodne skupnosti v dežel-
nem zboru, finančna podpo-
ra slovenskim časopisom,
ustrezna kvalifikacija za dvo-
jezične učitelje itd. Narodni
svet vseeno upa, da bo vpra-
šanje dvojezičnih napisov le-
tos rešeno, vendar v soglasju
z manjšino, ki ne pristaja na
141 krajevnih napisov, kar sta
predlagala pokojni deželni
glavar Joerg Haider in teda-
nji zvezni kancler Wolfgang
Schuessel. 
Mohorjeva družba iz Celovca
in Klub koroških Slovencev 

v Ljubljani sta v Društvu slo-
venskih pisateljev v Ljublja-
ni včeraj organizirala literar-
ni večer in pogovor z znani-
mi zamejskimi kulturnimi
ustvarjalci: pesnikom, pisate-
ljem in slikarjem Gustavom
Janušem, pesnikom Levom
Detelo in pesnikom ter upra-
viteljem slovenskega doma
Korotan in Knafljeve usta-
nove na Dunaju Antonom
Levstkom. Gustav Januš je
bil pred sedemdesetimi 
leti rojen v Selah na Koro-
škem, Lev Detela v Maribo-
ru, od koder je leta 1960 
pobegnil v Avstrijo, Anton
Levstek pa v Dolenji vasi 
pri Ribnici. Vsi trije so lani
izdali nove pesniške zbirke.
V četrtek, 28. januarja, ob 
19. uri pa bosta Krščanska
kulturna zveza in Narodni
svet koroških Slovencev v

Slomškovem domu v Celo-
vcu (10. Oktoberstrasse 25/1)
podelila 31. Tischlerjevo na-
grado. Za svojo dolgoletno
umetniško dejavnost jo bo

prejela mezzosopranistka
Bernarda Fink Inzko, roje-
na v slovenski družini v Ar-
gentini, ki sedaj živi v Svečah
na Koroškem. 

Knjige in knjigoljubi (30)

Grošljev Everest
Viki Grošelj, Everest, 
Didakta, Radovljica,
2009, 318 strani,
39,90 evra

Stanko Wakounig (levo), upokojeni učitelj iz Št. Primoža, 
in Janez Škof iz Škocjana v Podjuni sta marljiva zbiralca 
slovenske kulturne dediščine na Koroškem. / Foto: Jože Košnjek

Slovenci v zamejstvu (178)

Pozabljivost bivšega kanclerja

Ovitek knjige Everest in jak, pogled iz Tibeta

Viki Grošelj

Everest, posnetek iz zraka in z južne strani
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razgled

Če bi imel za naslov tega pi-
sanja več prostora, bi se ta
lahko glasil tudi: Vloga smu-
čarije v osamosvojitvi Slove-
nije. Prebral sem, da je ta te-
den minilo trideset let od
prve slovenske zmage v sve-
tovnem pokalu, dosegel jo je
Bojan Križaja na slalomu v
Wengnu 20. januarja 1980.
Ob tem dejstvu se spomi-
njam, s kakšno vnemo smo v
tistih letih spremljali nastope
naših smučarjev. Neko nede-
ljo sem, hoteč videti drugi
tek ene od tekem, skoraj za-
mudil popoldanski vlak za
Pariz. Naši so takrat nastopa-
li za Jugoslavijo in legendar-
ni Mladen Delić naj bi po Bo-
janovi zmagi v Wengnu za-
tulil v mikrofon: "Bojane, daj
da te poljubim! Samo sam u

životu poljubio Miru Cerara
in Đurđicu Bjedov!" No, res-
nici na ljubo, nad smučarijo
smo se kljub zimskim olim-
pijskim igram v Sarajevu
1984 navduševali predvsem
v Sloveniji. In to tako močno,
da se sprašujem, ali ni bila
tudi smučarija eden od tistih
dejavnikov, ki so nas kot na-
cijo povezali in ohrabrili za
napore 80. let in za sklepno
dejanje v letu 1991?
Preden sem sedel k temu pi-
sanju, sem pogledal še v Slo-
vensko kroniko XX. stoletja
(za leta 1941-1995, odlično
knjigo, ki je izšla 1996 pri
Novi reviji). Kaj vse se je po-
membnega in zanimivega še
zgodilo tistega leta? A glej: v
primerjavi z obiljem letin
drugih let so za to izpostav-
ljeni le trije dogodki: smrt
predsednika Tita (4. maja v
Ljubljani), prepoved dogod-
ka, ki se je pod naslovom Al-
ternativa slovenski umetno-
sti obetal 26. septembra v Tr-
bovljah in - Križajeva zmaga
v Wengnu. Pomenljiv izbor.
O očitnem pomenu maršalo-
ve smrti, po kateri se je začel
razpad Jugoslavije, ne kaže
razpravljati. Pomen sloven-
skega smučarskega vzpona
sem skušal nakazati v prvem
odstavku. Kaj pa (ne)dogo-
dek v Trbovljah? Kakšen po-
men naj bi imel dogodek, ki
je bil sicer napovedan, a se
sploh ni zgodil?
Pod naslovom Alternativa
slovenski umetnosti je hotel
ljubljanski ŠKUC (Študent-
ski kulturni in umetniški
center) v "proletarskih" 
Trbovljah postaviti razstavo,
ob kateri bi nastopile pan-
kovske skupine s pomenljivo
grozečimi imeni: Berlinski
zid, Laibach, Kaos in Protest;
predvajali bi tudi kratkome-
tražne filme. Neodprto raz-

stavo je pozneje ob svojih na-
stopih pod imenom Laibach
Kunst razkazovala skupina
Laibach. Zgodovinar Božo
Repe pa je v prej navedeni
knjigi vse skupaj razložil ta-
kole: "Alternativna subkultu-
ra je v drugi polovici 80. let v
raznih oblikah (pank, multi-
medijska umetnost, grafiti,
plakati s provokativno vsebi-
no, radio Študent, tednik
Mladina z izzivalnimi na-
slovnicami, specialni maga-
zini, razne videoprodukcije,
ŠKUC in vrsta drugih galerij,
gledališče Ane Monro, klubi
Magnus, Lilit, K 4) doživela v
Sloveniji velik razmah in po-
stala pomemben dejavnik ci-
vilne družbe. V tej sferi so se
(kakor v kulturi sploh) v spe-
cifični obliki artikulirala te-
danja politična nasprotja."
Tako. Da boste vedeli. Za
osamosvojitev Slovenije niso
zaslužni le Demos ter njego-
va vlada in ministra ("repu-
bliška sekretarja") Janša in
Bavčar s Teritorialno obram-
bo in Policijo, pa Predsed-
stvo Slovenije z Milan Kuča-
nom na čelu, beograjski so-
list Janez Drnovšek in še kdo
od splošno priznanih. V fi-
zični in duhovni pripravi, ki
je kot množica krtov spodri-
vala in rahljala enopartijsko
diktaturo, so svojo vlogo od-
igrali tudi pankovci, razni
sumljivi umetniki, celo spo-
lno drugačni in - ne nazad-
nje - Bojan Križaj in njegova
smučarska tovarišija, ki si je
za slovensko osamosvojitev
nevede prizadevala na sne-
gu. Ja, tudi na snegu, ki je 
sicer izredno minljiva snov
in ne more biti podlaga za
solidno državnost - tudi na
njem se je dogajalo, kar je
naposled pripeljalo v samo-
stojno slovensko državo, ka-
kršna že je. Je pa le.

Sneg in država
Miha Naglič

Mihovanja

Marjeta Smolnikar

sedmica

No, pa jo spet imamo. Še eno
Slovenko leta. Lani je med vse-
mi tisoči in sto tisoči sonarod-
njakinjami naša srca najbolj
ogrela ministrica za notranje
zadeve, gospodična Katarina
Kresal. Srnica s Štefanove poli-
cijske akademije. Oooohhhh,
kako je ljubka. S pridržkom:
kakor za koga.
Analizirajmo njene opazne ka-
kovosti, razširjene med naro-
dom. Najprej poglejmo na za-
devo z osebne, tako rekoč intim-
ne ravni. Prvič. Je očarljiva
blondinka; kot rečeno, kakor za
koga. V vsakovrstnem pomenu
dane karakteristike. Drugič. S
svojimi, mislim da modrimi
očkami koketira pred kamero z
vesoljno Slovenijo. Tako z mo-

ško kot tudi z žensko populaci-
jo; na cesti pa ni in ni konca
mrtvih. Tretjič. Nekoč, takoj po
državnozborskem volilnem
uspehu, sem jo na Prešernovem
trgu v Ljubljani imela prilož-
nost opazovati od zadaj. Mo-
ram priznati, da na deset centi-
metrov ali celo nekoliko višjih
petah presneto dobro kolovrati
po mestnih ulicah; je pa res, da
je tudi Marilyn Monroe s te vi-
šine obvladala (moški) svet, da
glede višine čevljev torej ni izje-
ma v kategoriji medijsko zna-
nih zvezd in zvezdic. Četrtič.
Kolikor je meni in še komu dru-
gemu znano, se rada posladka
z mesom, od katerega se tu in
tam še vedno cedijo kapljice
krvi. Pardon. Tole je pa res že

malce čez rob dobrega okusa.
V primerjavi z aktualno nem-
ško kanclerko Angelo Merkel je
tako, na oko in za individual-
no dojemanje in razumevanje
lepote, morda res nekoliko pri-
vlačnejša. Ampak, v sferi resne
in odgovorne državne politike,
pa tudi širše politične skupnosti
je zunanji videz politikov ba-
nalnost. Šteje tisto, kar koristi
narodu. In tu skaklja srnica s
Štefanove 2 v vlogi ministrice in
v imenu naroda po silno tan-
kem in spolzkem ledu. 
Žal se neprimerno slabše znaj-
de med tajkuni ali pri pisanju
tako bistvenih kazenskih
ovadb, na temelju katerih bi se
smeli šteti v skupino urejenih
pravnih držav. S tem ko pod-

pira pravico homoseksualnih
in lezbičnih parov do posvojit-
ve otrok, bistveno ogroža tradi-
cionalno družino, ki med dru-
gim zagotavlja obstoj sloven-
skega naroda. Povedano dru-
gače, številčno vzeto, je sloven-
ski rod prešibak za istospolne
zakonske skupnosti. Je pa res,
da je zakonsko uredila status
domnevno izbrisanih posa-
meznikov. Tudi tistim, ki so v
času nastajanja samostojne
slovenske države pljuvali na
mojo domovino in se norčevali
iz mojega naroda. Na drugi
strani pa se ne zmeni za povoj-
ne žrtve, brez sojenja ustreljene
in zagrebene v Hudi Jami 
(ki je, mimogrede, tudi za
predsednika države Danila

Turka drugorazredna politič-
na tema). Poleg tega brez
opaznega znanja oziroma ve-
denja govoriči o veličini draž-
goške bitke, s čemer skrbi za
kontinuiteto komunistične mi-
tologije in propagande.
Ne. In še stokrat ne. Na Kata-
rini Kresal ne razpoznam nič
pozitivno posebnega, še manj
skromnega ali neopaznega ali
neambicioznega, kar so, konec
koncev, razpisni pogoji revije
Jana za laskavi naslov Sloven-
ka leta. So tisti, ki so se nanjo
sploh spomnili in jo na koncu
tudi izvolili, slepi ali je prevla-
dala politična volja? Roko dam
v ogenj, da je šlo za politično iz-
biro leve vladajoče elite in vseob-
sežno lobiranje.

7

Vaš razgled

Parkiranje postaja vse večji problem, še zlasti pozimi, ko so marsikje 
ovira tudi kupi snega. Je rešitev vožnja s kolesom?! Mož se je na kolesu
(brez zimskih gum) najprej ogrel, nato preprosto parkiral v sneg in odhitel
po opravkih ... C. Z. 

petek, 22. januarja 2010

Srnica s Štefanove akademije

"Gleda(m) politiko" v krožišču na Kokrici sporoča nekoliko drugačen
"sneženi mož", pravzaprav le tisti del moža, ki je med drugim namenjen
tudi razplodu. Predvidevamo, da je nekdo na duhovit način povedal, da, 
kar se njega tiče, k... gleda politiko. Minister mamut pa nič. I. K., foto:
Gorazd Kavčič
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Kot je na predstavitvi po-
membnega razvojnega do-
sežka poudarila predsednica
uprave Domela, d. d., dr. Joži-
ca Rejec, s proizvodnjo novih
EC elektromotorjev dobiva
nov programski steber. Pre-
pričani so, da so razvili vr-
hunski izdelek v svetovnem
merilu, kar potrjujejo že na-
ročila, ki so jih dobili. Na
močno avtomatizirani proiz-
vodni liniji, ki so jo uradno
zagnali v sredo, bodo z enaj-
stimi zaposlenimi izdelali se-
demdeset tisoč elektromotor-
jev in že letos ustvarili za 3,5
milijona evrov prodaje, v pet-
ih letih pa naj bi z razširitva-
mi proizvodnje in tridesetimi
zaposlenimi dosegli promet
15 milijonov evrov. V projekt
EC-motorjev so vložili 1,7 mi-
lijona evrov, pri čemer je Jav-
na agencija za tehnološki raz-
voj (TIA) v sodelovanju z mi-
nistrstvom za gospodarstvo
prispevala 1,2 milijona evrov.
Kot je poudaril direktor agen-
cije TIA dr. Franc Gider, je to
dobra naložba države, saj bo
ob povečani prodaji in dobič-
kih vloženo prek davkov do-
bila nazaj.

Novi EC-elektromotorji so,
kot so nam povedali pri stro-

kovni razlagi, namenjeni za
delo pod velikimi obremenit-
vami in morajo imeti dolgo
življenjsko dobo. V Domelu
so za sedaj razvili elektromo-
torje z močmi od 0,7 do 6,5
kW, njihova največja odlika
pa je izkoristek električne
energije, ki dosega celo, na
presenečenje samih razvoj-
nikov, med 90 in 95 odstot-
ki. Za te motorje so že prido-
bili dva pomembna kupca,
eden od njiju je švedska
družba za prestižne klimat-
ske naprave Svegon. Izraču-
nali so, da enako močan mo-
tor v primerjavi s klasičnim
prihrani do 35 odstotkov
energije. Z novim EC-mo-

torjem moči 4,5 kW letno
lahko prihranijo 4 MWh
električne energije ali dve
toni CO2 ali 441 evrov, zato
se zamenjava izplača že po
enem letu. Da so razvijalci v
Domelu tudi ekološko oza-
veščeni, ne kaže dvomiti, saj
se ukvarjajo z več povsem
ekološko pomembnimi pro-
jekti, v primeru EC-elektro-
motorjev pa so poskrbeli za
racionalno porabo materia-
lov in težo teh motorjev
zmanjšali za tretjino. Na po-
tezi je sedaj marketing, ki
mora poskrbeti za medna-
rodno uveljavitev teh novosti.

Sicer pa so v Domelu glede
napovedi o letošnjem poslo-

vanju zelo previdni, saj oce-
njujejo, da je trg surovin kot
tudi trg za njihove izdelke še
zelo nepredvidljiv. Po lan-
skem velikem padcu prodaje
s prek osemdeset milijonov
evrov v letu 2008 na 54 mili-
jonov evrov za letos napove-
dujejo 65 milijonov evrov ali
za petino več. Od septembra
lani zopet delajo s polnim
delovnim časom in za letos
pri številu zaposlenih ne na-
povedujejo sprememb. Nič
čudnega, da so si v sredo za-
služili tudi čestitke župana
Občine Železniki Mihaela
Prevca, saj si takega gospo-
darskega stebra lahko želi
vsak župan.

Nov razvojni korak Domela
�1. stran

Predsednica uprave Domela dr. Jožica Rejec in direktor TIA dr. Franc Gider

Štefan Žargi

Kranj - Če je za zvezde pritli-
kavka le ena izmed normal-
nih faz v njihovem življenju,
to nikakor ne velja za gospo-
darske družbe. Žal se to do-
gaja zaradi potez lastnikov in
nekdanjega vodstva posled-
nji kranjski tekstilni tovarni
Zvezda. V torek sta bila dva
pomembna dogodka: zbor
delavcev, ko je 65 preostalih
zaposlenih, ki sicer že deset
dni doma čakajo na delo, v
ledeno mrzli tovarniški men-
zi zahtevalo odgovor o svoji
nadaljnji usodi; in skupščina
družbe dve nadstropji višje v
topli pisarni, kjer se je odlo-
čalo o nadaljnji usodi druž-
be. "Dovolj imamo tega suro-
vega kapitalizma, ko se od
nas hkrati pričakuje nekakš-
no socialistično udarništvo
in potrpljenje, hočemo, da se
nam jasno pove, koliko ljudi
bo ostalo, kdaj bomo dobili
del novembrske in decembr-
sko plačo ter lanski regres.
Zdaj pa nam pravite, naj še
zdržimo. Po letu in pol smo
psihično in fizično, pred-
vsem pa finančno izčrpani.

Koliko časa še? Naj si zašije-
mo usta in želodce? Nekateri
med nami ne moremo več
preživeti," je odločno nasto-
pil predsednik sindikata Ja-
nez Podgorelec.

Dokončnih odgovorov
predsednica upravnega odbo-
ra družbe Zvezda Nevena
Tea Gorjup ni mogla dati, saj
se je o usodi sklepalo na
skupščini dve uri pozneje.
Razložila jim je načrt, po ka-
terem naj bi dejavnost Zvez-
de, d. d., prenesli na hčerin-

sko družbo Zvezdo SPT, d. o.
o., ki bi po načelno sklenje-
nih dogovorih (pismo o na-
meri in pogodba o poslov-
nem sodelovanju) za strate-
škega partnerja dobila druž-
bo Konus Konex iz Sloven-
skih Konjic. Ta bi nabavila
potrebne materiale za proiz-
vodnjo in poskrbela za trže-
nje, delo pa naj bi dobilo po
dosedanjih ocenah 34 ljudi.
Seznam odpuščenih, ki je si-
cer že pripravljen, bodo sku-
paj s sindikatom preverili v

osmih do desetih dneh. Kar
zadeva usodo Zvezde, d. d., ki
delavcem dolguje zaostale
plače, regres in odpravnine
za tiste, ki bodo izgubili delo,
je Gorjupova povedala, da
ima Zvezda za 530 tisoč evrov
neporavnanih terjatev, del pri
kupcih, večino pa pri večin-
skem lastniku. Če te ne bodo
poravnane, je bila odločna
Gorjupova, bo s 1. februar-
jem začela postopek za njen
stečaj. V primeru, da Zvezda,
d. d., preživi, bodo odvečni
delavci po programu presež-
nih delavcev z odpravninami
prešli na zavod za zaposlova-
nje, v primeru stečaja pa brez
odpravnin (vsaj do konca ste-
čaja) na jamstveni sklad.

Na skupščini družbe Zvez-
da, d. d., so opisane predloge
sprejeli skoraj soglasno. Kot
nam je povedala Nevena Tea
Gorjup, naj bi družba Zvez-
da SPT začela poslovati ta-
koj, v polnem zagonu pa v
šestih do devetih mesecih. V
primeru stečaja Zvezde, d.
d., bo Zvezda SPT del stečaj-
ne mase, torej naprodaj, si-
cer pa bo Zvezda, d. d., le
krovna družba.

Od Zvezde bo ostala pritlikavka
Na skupščini družbe Zvezda, Tekstilna tovarna, d. d., so se odločili dejavnost prenesti na hčerinsko
družbo Zvezda SPT, d. o. o., ki bo kot strateškega partnerja dobila Konus Konex iz Slovenskih Konjic.
Dela bo le za polovico sedaj zaposlenih.

Ljubljana

Pri obrtnikih se kriza že zmanjšuje

Rast naročil ob koncu lanskega leta kaže, da je najhujša kri-
za, kot vse kaže, mimo, je v torkovem pogovoru z novinarji
dejal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Šte-
fan Pavlinjek. Slovenska obrt in malo podjetništvo je po nje-
govi oceni lani upadlo za dvajset odstotkov, vendar so obrt-
niki ob novih naročilih že prenehali odpuščati, nadaljuje pa
se kriza v gradbeništvu, za katero se bojijo, da se bo še po-
globila. Sicer pa je glavna ovira še vedno plačilna nediscipli-
na, ki ji država nikakor ne stopi na prste. Sedanja vlada ima
manj posluha za obrtniško-podjetniške zahteve, pri čemer
jih je odločitev za dvig minimalne plače, brez dogovora med
socialnimi partnerji, razočarala. Slovenija tudi še ni v zako-
nodajo prevzela lani v EU sprejeti Akt o malih podjetjih, je
opozoril generalni sekretar te zbornice dr. Viljem Pšeničny,
v letošnjem letu pa si bodo skupaj z državo pospešeno pri-
zadevali za odpiranje tujih trgov, promocijo, oglaševanje in
svetovanje. Država je v letošnjem letu za pomoč obrti in
malemu podjetništvu (prek banke SID in SPS) zagotovila
osemsto milijonov evrov. Š. Ž.

Ljubljana

Delodajalci so ogorčeni nad dvigom plač

Dvig minimalnih plač na 562 evrov neto oziroma 734 evrov
bruto, kar pomeni za delodajalce izdatek 852 evrov ali za 23
odstotkov več kot doslej, je v delodajalskih vrstah povzročil
ogorčen odziv. Samo Hribar Milič, generalni direktor Gospo-
darske zbornice Slovenije, je ocenil, da bo dvig minimalnih
plač povečal stroške 15 odstotkov oziroma petnajst tisoč de-
lavcev, kar bo že ob dosedanji visoki obremenitvi stroškov
dela, težavah z likvidnostjo, zastareli delovni zakonodaji in
nizki dodani vrednosti povzročilo, da bodo številna podjetja
zaprla vrata in bo brezposelnost hitro presegla napovedanih
120 tisoč ljudi. Dvig minimalne plače bo tudi nedvomno pov-
zročil pritisk na dvig drugih plač. Za Jožeta Smoleta, general-
nega sekretarja Združenja delodajalcev Slovenije, pomeni
zakon o minimalni plači tudi konec tako opevanega socialne-
ga dialoga, ki se je gradil dvajset let. Š. Ž.

ZAPOSLENI - DELODAJALCI
izkoristite priložnost plačila izobraževanja iz
javnega razpisa ZRSZ za evropska sredstva

➨ ZNANJE URESNIČUJE SANJE
Rok prijave: 12. marec 2010 za področja: 

RAČUNALNIŠTVO - JEZIKOVNO IZORAŽEVANJE - NPK

LUK vam ponuja izobraževalne programe 
in svetovanje za prijavo na razpis:

➨ računalniško izobraževanje
➨ NPK socialni oskrbovalec
➨ NPK računovodja knjigovodja
➨ jezikovno izobraževanje

INFORMACIJE:
� 280 48 00, 280 48 17
www.luniverza.si

OSNOVNA ŠOLA ZA MLADOSTNIKE IN ODRASLE
Vpisujemo v 8. in 9. razred. ŠOLANJE JE BREZPLAČNO.

Pouk se prične v februarju 2010.

INFORMACIJE:
� 280 48 17
www.luniverza.si

vabi v programe 
vseživljenjskega izobraževanja

➨ INTERNET, E-POŠTA (za starejše občane)
➨ REFLEKSNA MASAŽA
➨ POPOTNA ANGLEŠČINA
➨ RETORIKA - GOVORNIŠTVO

INFORMACIJE:
� 280 48 17
www.luniverza.si

Nevena Tea Gorjup in Janez Podgorelec na zboru delavcev
Zvezde
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Cveto Zaplotnik

Sveti Duh, Blejska Dobrava
- Rejci drobnice iz občin
Škofja Loka, Železniki, Gore-
nja vas-Poljane in Žiri so na
sobotnem občnem zboru
svojega društva pri Svetem
Duhu soglasno sklenili, da
bo društvo tudi v prihodnjih
štirih letih delovalo z enakim
vodstvom kot v prejšnjem
mandatu. Za predsednika so
znova izvolili rejca Janeza Ki-
sovca pa tudi sestave drugih

društvenih organov niso
spreminjali. V društvo je
včlanjenih 95 rejcev, največji
redijo več kot sedemdeset
ovc, večina med njimi okrog
trideset ovc, precej pa je tudi
rejcev z manj kot desetimi
ovcami. S prodajo drobnice
nimajo težav, večinoma pro-
dajajo jagnjeta, meso starej-
ših ovc pa predelajo v kloba-
se in salame. In kaj bodo v
društvu delali letos? Kot je
povedala strokovna tajnica

društva, kmetijska svetovalka
Germana Pivk, bodo ponovi-
li delavnico o razkosavanju
in konfekcioniranju mesa
drobnice, organizirali stro-
kovno ekskurzijo z ogledom
predelave mleka in mesa
drobnice na Solnograškem,
pripravili že tradicionalno
srečanje rejcev drobnice na
Soriški planini, povabili čla-
nice društva na delavnico o
predelavi mleka v sir, preno-
vili spletno stran in se vklju-
čili v reševanje nekaterih rej-
skih problemov. Na zboru so
med drugim opozorili na
škode po krokarju, pri tem
pa je problem, ker jim država
za to ni več pripravljena iz-
plačevati škode. 

Gorenjska jagnjeta 
v Katar?

Tudi rejci drobnice z Zgor-
nje Gorenjske so prejšnji
petek na občnem zboru svo-
jega društva na Blejski Do-
bravi ugotavljali, da jim mi-

nistrstvo za okolje in prostor
od lani naprej ne izplačuje
več škode po krokarju in da
je problem tudi s plačilom
škode, ki jo medved in volk
povzročita na območju zunaj
urejenega pašnika. Rejci so
pri tem opozorili tudi na pri-
mere, ko so se ovce pasle na
urejenem pašniku, a jih je
volk oz. medved pognal s
pašnika in jih tam tudi po-
končal. Na občnem zboru so
sklenili, da bodo zapisnike o
ugotovljeni škodi po krokar-
ju in zvereh in negativne od-
ločbe ministrstva pošiljali na
kmetijsko gozdarsko zborni-
co in zvezo društev rejcev

drobnice, ki bosta poskušali
po pravni poti doseči izplači-
lo odškodnine. 

Kot je povedala strokovna
tajnica društva, kmetijska
svetovalka Tilka Klinar, so na
zboru člane društva seznani-
li tudi z možnostjo prodaje
jagnjet ter odraslih ovc v Ka-
tar, rejci pa bi po doslej zbra-
nih podatkih lahko na leto
kupcu zagotovili okrog dve-
sto jagnjet. Lidija Šnut iz
Kmetijsko gozdarskega zavo-
da Kranj jim je predstavila
dosedanje ugotovitve študije
o vzpostavitvi klavnice za
drobnico na Zgornjem Go-
renjskem.

Brez plačila za krokarja
Rejci drobnice opozarjajo, da jim država škode, ki jo povzročajo krokarji, ni pripravljena 
več povrniti.

Na agenciji za okolje pri ministrstvu za okolje in pros-
tor so povedali, da so rejcem drobnice povrnili škodo
po krokarju v vseh odškodninskih zahtevkih, ki so jih
prejeli do 1. januarja 2009. Potlej izplačilo ni bilo več
mogoče, saj je študija Krokar, ki jo je opravil Nacional-
ni inštitut za biologijo, pokazala, ”da gre za sledove pri-
sotnosti krokarjev, nikakor pa se na tej osnovi ne more
zaključiti, da so bili krokarji vzrok za smrti živali.”

Drobnico ogrožajo med pašo zveri in krokarji.

Kranj

Usposabljanje o higieni živil in sistemu HACCP 

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj bo za vse, ki imajo v okvi-
ru dopolnilne dejavnosti na kmetiji opravka z živili, februar-
ja pripravil usposabljanje o higieni živil in sistemu HACCP.
Za tiste, ki se že ukvarjajo s takšno dejavnostjo in imajo že
nekaj znanja, bo izobraževanje v torek, 9. februarja, z začet-
kom ob 9. uri v prostorih KGZ Škofja Loka na Trati, za vse
nove "nosilce" dopolnilnih dejavnosti brez znanja o siste-
mu HACCP pa dan kasneje ob enaki uri in na istem kraju.
Udeleženci se bodo seznanili z zakonodajo, sistemom
HACCP, s pomenom osebne higiene in delovne obleke ter
z ukrepi za preprečevanje kapljičnih nalezljivih bolezni in
okužb s hrano. Za štiriurno osnovno izobraževanje bo cena
46 evrov in za triurno obnovitveno 31 evrov, v primeru več
kot dvajset prijav za posamezno skupino pa bo cena za de-
setino nižja. Prijave sprejema do 1. februarja svetovalka za
kmečko družino in dopolnilne dejavnosti Vanja Bajd Frelih
(tel. št. 511 27 01). C. Z.

Strahinj

Govedorejci na izobraževalnem dnevu

Govedorejsko društvo Kranj - Tržič bo v sredo z začetkom
ob 10. uri pripravilo v Biotehniškem centru Naklo v Strahi-
nju tradicionalni izobraževalni dan. Najprej bosta dr. Stane
Kavčič z oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete in Ben
Moljk s Kmetijskega inštituta Slovenije predstavila možno-
sti za izboljšanje ekonomičnosti prireje mleka, nato Anton
Darovic iz Govedorejskega poslovnega združenja organizi-
ranost rejskega dela v Nemčiji v primerjavi s Slovenijo, za
konec pa dr. Marija Klopčič z oddelka za zootehniko Bioteh-
niške fakultete še možnosti izboljšanja gospodarjenja na
kmetiji z novimi tehnologijami. C. Z.

Ljubljana 

Zaprli razpis za podporo podeželskim podjetjem

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v pone-
deljek prenehalo sprejemati vloge za podpore pri ustanav-
ljanju in razvoju mikro podjetij, ki imajo sedež zunaj mest-
nih naselij. Na javni razpis, ki je bil objavljen 27. marca lani,
je prispelo 196 vlog, s katerimi bodo predvidoma porabili
razpisani znesek dvajset milijonov evrov. S tem denarjem
naj bi na podeželju spodbudili naložbe, ki bodo prispevale k
razvoju dodatnih dejavnosti. C. Z.

Škofja Loka

Novosti pri obdavčitvah v kmetijstvu

Škofjeloška kmetijska svetovalna služba bo v ponedeljek ob
9. uri pripravila v gasilskem domu na Trati predavanje o no-
vostih pri obdavčitvi v kmetijstvu - pri davku na dodano
vrednost in dohodnini. Predavala bo Olga Oblak, specialist-
ka za ekonomiko pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj.
C. Z.

Cveto Zaplotnik

Celovec - Na sejmišču v Ce-
lovcu bo od 29. do 31. januar-
ja kmetijski sejem Alpe-
Jadran, na katerem se bo s
ponudbo kmetijske mehani-
zacije, opreme in orodja ter
kmetijskega reprodukcijske-
ga materiala predstavilo 235
razstavljavcev iz petih držav.
Kot poudarjajo v Celovškem
sejmu, bodo na sejmu zasto-
pane vse pomembnejše
znamke traktorjev različnih
zmogljivosti, od majhnega
gibljivega traktorja za obdela-
vo planšarij do velikih trak-
torjev s klima in "hi-fi". Po-
sebna zanimivost bodo trak-
torji s sodobnimi dizelskimi

motorji, ki ob večji moči po-
rabijo tudi do petine manj
goriva. Poleg traktorjev bo na
sejmu možno videti tudi
drugo kmetijsko mehaniza-
cijo - kombajne, cisterne za
razvoz gnojevke, pluge, balir-
ke ... Obiskovalci bodo videli
in zvedeli marsikaj koristne-
ga o gradnji in opremljanju
hlevov za goveda in prašiče, v
sejemski ponudbi bodo se-
mena in krmila, vsak dan bo
tudi prikaz varnega dela s
kmetijsko in gozdarsko me-
hanizacijo. Za odrasle bo
vstopnina sedem evrov, za
otroke od šestega do petnaj-
stega leta dva evra in za mla-
dino od šestnajstega do
osemnajstega leta tri evre.

Sejem v Celovcu
V Celovcu bo ob koncu januarja kmetijski sejem
Alpe-Jadran.

Cveto Zaplotnik

Kranj - Po podatkih državne-
ga statističnega urada so bile
cene kmetijskih pridelkov
pri pridelovalcih novembra
lani za 18,4 odstotka nižje
kot novembra 2008. Cene
rastlinskih pridelkov so bile
na letni ravni nižje za 23,3
odstotka, cene živali in žival-
skih proizvodov pa za 13,7
odstotka. Poglejmo konkret-
no: cene industrijskih rastlin
so se v enem letu znižale za
56,8 odstotka, krompirja
(vključno s semenom) za
34,8 odstotka, krmnih rastlin
za 41,6 odstotka, žita za 11,4
odstotka, zelenjadnic za 7
odstotkov, sadja za 6,4 od-
stotka in vina za 14,7 odstot-
ka, cene cvetja, okrasnih ras-
tlin in sadik pa so se v pov-

prečju zvišale za 3,8 odstot-
ka. In kako je bilo s stroški?
Cene izdelkov in storitev za
tekočo porabo in naložbe v
kmetijstvu so bile novembra
lani v povprečju za pet od-
stotkov nižje kot leto prej, pri
tem pa so se izdelki in storit-
ve za tekočo porabo pocenili
za 10,5 odstotka, za naložbe v
kmetijstvu pa podražili za
8,9 odstotka. Cene semena,
sadik, energije in maziva so
se v enem letu le malenkost-
no spremenile, gnojila in
sredstva za izboljšavo tal so
se pocenila za 41,6 odstotka
in krmila za 14,9 odstotka,
sredstva za varstvo rastlin so
se podražila za 6,7 odstotka,
veterinarske storitve za 3 od-
stotke, oprema za naložbe za
13 odstotkov in vzdrževanje
opreme za 5,8 odstotka.

Pridelki so se pocenili

Rejce drobnice s škofjelo-
škega območja bo še naprej
vodil Janez Kisovec.

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

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

Naročila sprejemamo na 04/201 42 41, ali na okencu 
Gorenjskega glasa, na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju.
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Janez Štrukelj

Jedi za zimske dni K U H A R S K I R E C E P T I109
Pikantna solata 

Sestavine: 2 glavi zelene so-
late, 1 glava kodraste solate, 1
glava radiča, pol banjice ruko-
le, 1 vitlov, 40 dag angleško pe-
čenega rostbifa 

Preliv: pol dl oljčnega olja, 1
žlica gorčice, pol dl vinskega
kisa, sol, poper, shery

Priprava: solato otrebimo
in liste operemo pod tekočo
vodo. Radič očistimo in otre-
bimo. Liste operemo in osu-
šimo. Rukolo očistimo in
operemo. Rostbif marinira-
mo in angleško spečemo, ga
narežemo na fileje in z njim
obložimo solato. Solato nalo-
žimo na krožnik in obložimo
s pečenim rostbifom in preli-
jemo s prelivom.

Divjačinska kremna juha 

Sestavine: 4 žlice pirinih
kosmičev, 1 l zelenjavne juhe,
20 dag divjačinskega mesa, 2
dag zelišč (rožmarin, šetraj,
lovor, brinove jagode), sol, po-
per, muškatni orešček, 3 dag
masla, 1 dl tolčene sladke sme-
tane.

Priprava: kosmiče prepra-
žimo v kozici, dodamo na
drobno narezano poljubno
divjačinsko meso. Zalijemo
z juho, dodamo zelišča in do-
bro prevremo. Juho začini-
mo in zmešamo s paličastim
mešalnikom. Po okusu oki-
samo z vinom ali limoninim
sokom. Tik pred serviranjem
juho prelijemo s topljenim
maslom ali margarino. Na

krožniku ji dodamo žličko
stepene smetane.

Zelena s sirom

Sestavine: 4 gomolji zelene,
40 dag sira, 20 dag masla, sol,
poper.

Priprava: olupljeno zeleno
skuhamo v slani vodi, odce-
dimo in zrežemo na tanke
kolobarje. V ognjevarno po-
sodo naložimo plast zelene,
nastrganega sira in pokaplja-
mo z raztopljenim maslom.
Na koncu posolimo, popra-
mo in zapečemo v pečici. Pe-
čeno zeleno nekoliko ohladi-
mo in narežemo. Ponudimo
z rdečimi redkvicami in ru-
kolo, prelito z balzamičnim
kisom. 

Bržola po domače 

Sestavine: 2 dl svetle omake,
3 dl vode, 4 goveje bržole, 8 dag
korenja, 10 dag jurčkov, 7 dag
mlade čebule, pol dl rdečega
vina, maščoba za peko, sol, po-
per, timijan, vejica bazilike

Krompirjevi kroketi: 50 dag
krompirja, sol, 10 dag ostre
moke, žlica olja, 2 dag pšenič-
nega zdroba, 3 dag margarine,
jajce, moka, drobtine za cvrtje

Priprava: narezane bržole
natremo z začimbami. Maš-
čobo segrejemo, opečemo
bržole, z obeh strani, opeče-
ne damo nad paro, da se ne
ohladijo. Maščobo, v kateri
smo pekli bržole, prelijemo z
omako in dobro prevremo. V

omako vložimo bržole in jih
dušimo do mehkega. Iz ko-
renja, jurčkov in mlade čebu-
le pripravimo ragu, ki mu
dodamo še malo omake, rde-
če vino in pripravimo omako
ustrezne gostote. Omako po
okusu še začinimo. Servira-
mo tako, da narezano meso
zložimo na omako in ga po
vrhu prelijemo z ragujem.
Za prilogo ponudimo krom-
pirjeve krokete.

Krompirjevi kroketi:
krompir skuhamo in pretla-
čimo, še toplemu primeša-
mo moko, jajce in olje. Vse
sestavine zgnetemo v testo.
Iz njega naredimo krokete,
ki jih paniramo po dunajsko
in ocvremo v vrčem olju.

V priročniku boste našli lunin koledar za vse dni v letu za

čim bolj skladno življenje z luninim vplivom (sajenje,

setev, sekanje lesa, kirurške posege, parjenje živali, posle,

ljubezen,...), horoskop za leto 2010 in napotke Miše

Pušenjak za opravila na vrtu za vsak mesec (za sobne

rastline, okrasni, sadni in zelenjavni vrt, vinograd,...).

- lunin koledar

- horoskop

- napotki za vrtna

opravila, ... 

Redna cena: 6,50 EUR

Cena za naročnike GG: 5 EUR + poštnina

Lunine bukve lahko kupite na Gorenjskem glasu,

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jih naročite po 

tel.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Jelena Justin

Sveti Lovrenc nad Bašljem
je prijetna vzpetina, ki nam
lahko ponudi veliko. Lahko
dosegljiva, ne naporna in ču-
dovito pribežališče, če želi-
mo pobegniti iz meglene do-
line. Običajno se planinci od-
ločajo za vzpon iz Bašlja, mi
pa se bomo danes povzpeli iz
druge vasi, dosegli najprej
vrh oz. cerkev in se potem
spustili do koče na Lovrencu,
k Anki na krofe. 

Peljemo se proti Golniku,
zapeljemo skozi Trstenik in
zavijemo levo proti Povljam.
Če prihajamo iz smeri Baš-
lja, peljemo mimo odcepa za
Babni Vrt in v naslednjem
križišču zavijemo desno pro-
ti Povljam. Peljemo se skozi
vas, na koncu katere se cesta
strmo dvigne. Parkirišče na

desni strani nam da vedeti,
kje bomo pustili jeklenega
konjička. Uporabimo parki-
rišče, ki je nasproti smeroka-
zov za Veliko Poljano. 

Po asfaltirani cesti se odpra-
vimo do zgornjega dela Po-
velj, kjer so številni vikendi. 

Pot nadaljujemo mimo vi-
kendov, in ko je konec asfal-
ta, nadaljujemo naprej po
gozdni poti. Pot se ves čas
zmerno vzpenja. Čez čas
prečimo potoček, kjer so v
pomladnih in poletnih me-
secih številni mlinčki. Nad
potočkom se pot precej str-
mo dvigne in na vrhu pov-
sem položi. Tukaj pa pozor!
Kolovozna pot gre sicer na-
ravnost naprej, mi pa zavije-
mo desno. Če pozorno opa-
zujemo okolico, bomo videli
v drevesu vrezan smerokaz
LOVRENC. Zavijemo desno

in po nekaj korakih, pri sred-
nje veliki skali, takoj levo. Za-
čnemo izgubljati na višini.
Hodimo po poseki. Spusti-
mo se na novo kolovozno
pot, kjer zavijemo levo. Pot je
speljana okoli manjše grape.
V tem delu je običajno polno
blata. Sledi strm vzpon do
vrha grebena, kjer se priklju-
čimo markirani poti, ki z
Lovrenca vodi na Storžič.
Hodimo po grebenu Gore,
918 m, kuclja, na katerem
stoji cerkev svetega Lovren-
ca. Markirana pot nas vodi
proti jugu in po strmem
vzponu med kamenjem in
skalami nas pripelje na trav-
nik ob cerkvi. Spustimo se
do cerkvice, ki je ena najsta-
rejših v tem delu, saj se prvič
omenja že daljnega leta 1157.
Idilična cerkvica sv. Lovrenca
je v osnovi romanska stavba

z gotskim prezbiterijem.
Freske s prizorom prihoda
treh kraljev na zahodni ladij-
ski steni so delo furlanskih
mojstrov iz začetka 15. stolet-
ja. V 17. stoletju je bila cerkev
prezidana. V čas prezidave je
datiran tudi kasetiran strop,
ki so ga na Lovrenc prinesli
iz cerkve na Bregu pri Pred-
dvoru. 

Od cerkve se odpira lep
razgled na kranjsko in sor-
ško ravan, na Šmarjetno
goro, Jošt in Loško hribovje.
Od cerkvice se spustimo do
planinskega doma, ki je od-
prt ob koncih tedna in kjer
vam postrežejo s hrano in
pijačo. Specialiteta oskrbni-
ce Anke so vsekakor njeni
odlični krofi. Že nekaj časa
pa je na Lovrencu osliček
Mihec, zato ne pozabite na
kakšno korenje, ki mu zelo
tekne. Do Povelj je najbolje,
da se vrnemo po poti pristo-
pa, lahko pa sledimo marka-
cijam za Babni Vrt in se od
tam vrnemo v Povlje. Čeprav
ima kucelj nizko nadmorsko
višini, je v zimskih dneh tre-
ba računati tudi na polede-
nel, zbit sneg in na dereze,
vsaj štirizobe, v nahrbtniku.
Bolje preventiva kot kurativa
in ležanje doma z zlomljeno
nogo. Spominjam se, da
sem pred leti na vrh Lovren-
ca lahko prišla le s čisto pra-
vimi 12-zobimi derezami,
saj je bila pot vzpona podo-
bna ogledalu.

Nadmorska višina: 892 m
Višinska razlika: 278 m
Trajanje: 1 uro in 30 minut
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Lovrenc (892 m)

Beg iz megle k sončku
Hribček nad Bašljem, ki ga vsi radi obiščemo. Prijeten razgled na kranjsko kotlino iz naročja Storžiča.
Danes ga bomo obiskali z malo manj znane strani.

Za cerkvijo se bohoti mogočna priostrena piramida Storžiča. 

Dom na Lovrencu / Foto: Jelena Justin

Cerkvica sv. Lovrenca na Gori / Foto: Jelena Justin
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Brezbrižnost -
radovljiška 
lekcija - druga
stran kovanca

V Glasbeni šoli Radovljica
kot dodatno dejavnost svojim
učencem ponujamo vrsto de-
javnosti. Vsako leto učence na-
uka o glasbi višjih letnikov od-
peljemo na koncert ali baletno
predstavo v Cankarjev dom v
Ljubljani. Celotno organizaci-
jo te nadstandardne dejavnosti
že več let zaupamo učiteljem
nauka o glasbi, ki to delo izpe-
ljejo izredno profesionalno.
Tudi za šolsko leto 2009/2010
smo v letnem načrtu planirali
obisk baletne predstave P. I.
Čajkovskega Hrestač - Božič-
na zgodba. 

Vstopnice za predstavo smo
ponudili najprej učencem 5. in
6. letnika, ker pa jih je kar ne-
kaj ostalo, smo zraven povabi-
li tudi starše. Pridružilo se
nam jih je dvanajst. Organizi-
rali smo prevoz z dvema avto-
busoma, eden je odpeljal iz Bo-
hinjske Bistrice preko Bleda
(in se je po isti poti tudi vrnil
nazaj!), drugi pa je odpeljal
učence iz Radovljice. Na avto-
busu iz Radovljice je spremlja-
lo 45 otrok pet odraslih sprem-
ljevalcev, na drugem iz Bo-
hinjske Bistrice pa je bilo deset
odraslih, tudi ravnateljica šole
- le da tokrat v drugačni vlogi,
kot ena od staršev.

Vstopnice, ki smo jih imeli,
so bile razdeljene po celem II.
balkonu - levo, sredina, desno,

saj je bila dvorana razproda-
na. Moji kolegi pedagogi so po-
skrbeli za vse učence, da so do-
bili svoje sedeže (tudi za našo
učenko, ki je izgubila svojo
vstopnico, so poskrbeli in ji
omogočili ogled predstave!).
Učitelji so sedeli razpršeno
med učenci po celem balkonu.
Ena izmed učenk je nekaj mi-
nut pred koncem prireditve
zapustila dvorano, ker ji je
postalo slabo. Po naključju
sem sedela v isti vrsti kot ona
in ko je šla mimo mene, mi je
to povedala. Prosila sem jo,
naj nas počaka v avli Cankar-
jevega doma, saj je bilo pred-
stave že praktično konec.

Preden smo zapustili Can-
karjev dom, so vsi učenci po-
iskali svoje učitelje, jaz pa
sem takoj pristopila k deklici,
ki ji je bilo slabo, čeprav moja
naloga na tej prireditvi ni bila
spremstvo učencev. Po telefo-
nu sem govorila z materjo te
učenke in ji zagotovila, da se
že vračamo domov in bomo
poskrbeli za njeno hčerko. Res
sem prosila pet naših starejših
učencev (že srednješolcev), da
jo pospremijo na zrak (v pred-
dverju dvorane je bila nepo-
pisna gneča in izredno slab
zrak). Naročila sem jim, naj
počakajo do odhoda avtobu-
sov nazaj domov. Ker jih je
zeblo, so se vrnili nazaj v
avlo.

Ko so moji sodelavci prever-
jali, ali so prisotni vsi učenci
za avtobus, ki bo peljal na
Bled in Bohinj, smo ugotovili,
da manjka deklica, ki ji je bilo
slabo. Učenki, ki sta bili z njo
zunaj na zraku, sta povedali,

da je na stranišču. Preverili
smo v vseh straniščih prvega
nadstropja in tudi v spodnjem
nadstropju. Nikjer je ni bilo.
Odšla je s skupino otrok, ki so
se odpeljali v Radovljico, ne
da bi nam to sporočila. Ko
smo to ugotovili, sem takoj po-
klicala kolege na prvem avto-
busu. Potrdili so mi, da je de-
klica na njihovem avtobusu,
zato smo prenehali z iska-
njem in se odpeljali domov.
Kolege sem prosila, naj poskr-
bijo zanjo, kar so tudi storili
(sedela je spredaj, dali so ji
vrečko za bruhanje in bili do
nje dodatno pozorni). Tudi
naš avtobus se je ustavil v Ra-
dovljici z namenom, da bi se
lahko tudi obolela učenka, ki
je bila z Bleda, odpeljala z av-
tobusom domov. Mati jo je
kljub temu prišla iskat v Ra-
dovljico, čeprav smo v šoli po-
skrbeli za učenkin prevoz do
doma. O tem so učenko
spremljevalci na avtobusu
tudi obvestili. 

Ob koncu naj poudarim,
da vedno skrbno in odgovorno
načrtujemo vsako ekskurzijo,
ki jo organiziramo. Že več-
krat smo peljali na gostovanje
naše učence - tudi v tujino,
nanje skrbno pazili in upravi-
čili zaupanje staršev. Tako
bomo ravnali tudi v prihod-
nje. Prepričana sem, da pri
svojem delu z otroki včasih
naredimo tudi kaj, kar ni naj-
bolj optimalno, vsekakor pa
nikoli ne kršimo pedagoških
načel in ne delamo brezbriž-
no - niti ravnateljica niti pro-
fesorji glasbene šole. Obtože-
vanje za malomarnosti, ki jih

nismo zakrivili, nas žalosti in
vsekakor ne motivira za do-
datno vložen trud, ki ga 
zahtevajo nadstandardne de-
javnosti šole (ekskurzije, 
koncerti ...).

Ravnateljica Glasbene
šole Radovljica

Marija Peternel

Turizem smo
ljudje 

Članek, objavljen v Gorenj-
skem glasu dne 5. januarja
2010, ki sicer predstavlja ne-
kakšno nadaljevanje razpre-
danja o ambicijah Zavoda
za turizem Preddvor, dobe-
sedno kliče po nekaj kritičnih
pogledih. Pa ne zaradi kriti-
ke, gre za objektivno poroča-
nje, če že želimo občinstvu
sporočiti naše namere, uspe-
he ali celo neko strategijo, ki
bi kazala na konstruktivne
posege v določeno gospodar-
sko vejo s ciljem končnega za-
gona le-te.

V pojasnilo le toliko, da sta
Občina Preddvor in lastnik
hotela Bor, v začetku leta
2008, registrirala Zavod za
turizem Preddvor, ki naj bi
zapolnil praznino v trženju
turističnih zmogljivosti naših
krajev pod Storžičem. 

V Turističnem društvu
Preddvor pozdravljamo to
odločitev, saj smo prepričani,
da le-tako omogočamo zagon
te veje gospodarstva, v kateri
veliko občanov vidi lepšo pri-

hodnost v domačem okolju. V
ta namen želimo opozoriti
na nekatere stvari, ki niso v
skladu z obljubami in priča-
kovanji, posebej ko beremo
nekatere izjave, ki kažejo na
napačno sliko delovanja te
nove turistične organizacije.
Za nas zagotovo ni sprejem-
ljivo, da si osebje Zavoda jav-
no prizadeva vstopiti na po-
dročje že uveljavljenih projek-
tov, ki jih tradicionalno izva-
jajo turistična društva. 

Vse turistične dogodke oz.
prireditve, od ustanovitve Ob-
čine Preddvor, je organiziralo
in izvajalo Turistično društvo
Preddvor, v Bašlju pa Turi-
stično društvo Bašelj. Zad-
njih nekaj let deluje tudi Tu-
ristično društvo Kokra.

Torej, delovanje turistične
dejavnosti, predvsem turistič-
nih društev v občini Preddvor
se krepi in ne nazaduje, kot je
to zapisano v omenjenem
članku. To vse kaže na nepo-
znavanje ali celo na nesposo-
bnost odgovornih, da bi začr-
tali svojo pot in skupaj z lo-
kalnim društvom poiskali
najboljšo pot do začrtanih ci-
ljev. Ne gremo se prerivanja
okrog tega, kdo bo več nare-
dil, pričakujemo le, da vsakdo
opravi svoje delo v skupno do-
bro. Zavod za turizem ima
tukaj svojo vlogo, ki ni majh-
na, vendar jo mora zaznati,
postaviti ustrezno kadrovsko
strukturo in končno začeti s
konkretnimi akcijami, ki ne
bodo same sebi namen. Turi-
stično društvo Preddvor se
zavzema za čim boljše in ko-
ristno delo za naš kraj, vna-

šamo nekatere novosti za po-
pestritev turistične ponudbe
kraja, delamo, kar je v naši
moči, da bi naš kraj pridobil
na priljubljenosti in po-
membnosti, ki jo je v zgodovi-
ni že bil deležen. Ne dvomi-
mo o uspehu, saj nas rezulta-
ti takega delovanja spodbuja-
jo in tudi kažejo pot k novim
akcijam. Želimo si, da si Za-
vod za turizem na podoben
način ustvari podlago za de-
lovanje in da se končno ume-
sti v prostor ter začne s svojim
poslanstvom. 

Upravni odbor 
Turističnega društva 

Preddvor
Brane Likozar

Popravek
V torkovi številki Gorenj-

skega glasa smo na 21. strani
v rubriki Pisma objavili tudi
komentar Jožeta Megliča -
Tiča na članek Kaj gozdarji
smejo delati, pri tem pa smo
pri pretipkavanju zagrešili
napako in kvadratne kilome-
tre "spremenili" v kvadratne
metre. Stavek se pravilno gla-
si: "Samo podatek, da Avstri-
ja meri 80.000 kvadratnih
kilometrov, Slovenija pa
20.000 kvadratnih kilome-
trov, nam pove, da je v našem
gozdarstvu nekaj zelo naro-
be." Za napako se avtorju in
bralcem opravičujemo. 

Uredništvo
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21petek, 22. januarja 2010
GORENJSKI GLAS

info@g-glas.siKAŽIPOT, MALI OGLASI

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

ENOSOBNO stanovanje v Lescah, 38
m2, letnik 1955, vpisano v ZK, delno
opremljeno, 69.000 EUR, ☎ 031/
512-626 10000353

ENOSOBNO stanovanje v Kranju, ☎
031/309-114 10000396

KUPIM

GARSONJERO ali enosobno stanova-
nje v Kranju ali okolici, za okvirno
40.000 eur, ☎ 040/606-501

10000303

ENOSOBNO stanovanje v Železnikih,
☎ 031/587-250 10000329

ODDAM

GARSONJERO, 33 m2 v Šk. Loki, ☎
031/726-663 10000333

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

DVOSOBNO stanovanje v stari hiši, ☎
031/456-806 10000320

DVOSOBNO opremljeno stannovanje,
v Kranju v bližini ZD in avtobusne po-
staje, ☎ 04/20-21-518, 051/375-
200 10000378

HIŠE
KUPIM

HIŠO v Kranju ali okolici, ☎ 041/725-
225 10000314

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

PISARNO na Planini, 150 EUR + stro-
ški, ☎ 041/633-195 10000373

POSLOVNI prostor v Kranju, ☎
04/20-12-074 10000379

SKLADIŠČE v Hrastjah, 70 m2, v I.
etaži, lep dostop 150 EUR/mes, ☎
031/374-706 10000302

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

NAJAMEM

V NAJEM vzamemo, gostilno, restav-
racijo ali bar, ☎ 041/759-174

10000295

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO v objektu Tripleks pri nebo-
tičniku v Kranju, ☎ 041/845-655

10000375

GARAŽO v Šorlijevem naselju, ☎
041/369-085 10000390

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

AUDI A4 karavan srebrne barve, letnik
2000, prevoženih 106.000 km, odlič-
no ohranjen, garažiran, cena po dogo-
voru, ☎ 04/59-56-320, 040/321-
339

10000318

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. gr.
1968, kopalnica v celoti obnovljena,
drugo potrebno obnove, cena
106.000,00 EUR
KRANJ, Zlato polje, trosobno v I.
nadstr. v izmeri 79 m2, l. gr. 1953,
prenovljeno l. 2004 - okna, kopalni-
ca, tlaki, 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. gr. 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. gr. 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
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. gr.
1999, cena 439.000,00 EUR v ka-
teri je vključena tudi vsa oprema,
izdelana po meri 
Gorenjska, CEGELNICA pri
Naklem, visokopritlična, tlorisa 8,5
x 8 m2 na parceli velikosti 539 m2,
l. gr. 1939, delno obnovljena l. 1994 -
okna, streha, 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. gr. 1900, že
delno prenovljen, primeren za neživil-
sko trgovino, cena 47.000,00 EUR
VIKEND - PRODAMO
TRSTENIK - Orle, zidan, visoko-
pritlični, tlorisa 46 m2 na parceli ve-
likosti 478 m2, lepa sončna lokacija,
garaža, dostop tlakovan, ob vikendu
tudi manjša brunarica, l. gr. 1997,
cena 240.000,00 EUR skupaj z opre-
mo
PARCELA - PRODAMO
KRANJ, proti Naklemu, v industrijski
coni v izmeri 5957 m2 za proizvodnjo,
skladišča, parkirišče, cena 144
EUR/m2 in še ok. 18 EUR/m2 za ko-
munalni prispevek

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, 13. - 16. 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.

Večera gorniškega filma
Bled - Triglavski narodni park vabi na večera gorniškega filma
v sredo, 27. januarja, in v četrtek, 28. januarja, ob 19. uri v info
središču Triglavska roža na Bledu. Predvajani bodo izbrani fil-
mi Festivala gorniškega filma 2009. TNP pripravlja kulturni
dogodek v sodelovanju z Društvom za gorsko kulturo.

Sankanje in smučanje za tržiške igre
Lom, Jelendol - Jutri, v soboto, 23. januarja, se bo ob 14. uri na
Grahovšah (pri Žitniku) v Jelendolu začelo odprto prvenstvo
Loma v veleslalomu. Organizator sprejema prijave 15 minut
pred začetkom tekmovanja ali po elektronski pošti
sdlom@lompodstorzicem.si, kjer dobite tudi dodatne infor-
macije. Športno društvo Jelendol dolina organizira v nedeljo,
24. januarja, sankanje. Štart bo ob 10. uri pri Ukcu v dolini. Pri-
jave 30 minut pred tekmovanjem, tekmovanje šteje za tržiške
igre posameznikov in ekip za sezono 2009/10. Dodatne infor-
macije dobite pri Poldetu Steinerju, tel.: 031/375-306.

Vitovska krožna pot
Križe - Jutri, v soboto, 23. januarja, Planinsko društvo Križe
organizira planinski izlet - Vitovska krožna pot. Hoje je za pri-
bližno 6 ur. Prijave in vse dodatne informacije na tel. št.
041/714-742.

Počitnice na Malem Lošinju
Škofja Loka - DU Škofja Loka vabita svoje člane od 13. do 20.
junija na počitnice v Hotel Bellevue na Malem Lošinju. Pri-
javite se lahko v tajništvu društva, Partizanska c. 1, v času
uradnih ur do 31. januarja oziroma do zasedbe prostih mest,
kjer boste dobili dodatna pojasnila.

Na veselo pustovanje 
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica vabi na v nedeljo,
14. februarja, v gostilni Kovačič v Štorovju. Vpisovanje in
vplačila: 25. in 26. januarja med 13. in 15. uro po tel. 2311 932,
Mara Pečnik. Rok plačila do 4. februarja.

Pohod ob polni luni
Gozd Martuljek - Planinsko društvo Gozd Martuljek vabi svoje
člane na posebno doživetje - pohod ob polni luni. Zbor bo pred
Penzionom Špik v Gozdu Martuljku v soboto, 30. januarja, ob
18. uri, odkoder se boste z osebnimi avtomobili odpeljali do
TGC Kranjska Gora, od tam pa odšli peš v Robe. Prijave do pet-
ka, 29. januarja, Majda 051/336 635 in Špela 040/794 678.

Po Brkinih
Žirovnica - Društvo upokojencev Žirovnica vabi v torek, 26. ja-
nuarja, na planinski pohod po Brkinih: Padež-Artviže 
(817 m). Nezahtevne hoje bo 4 do 5 ur. Prijave in informacije
Drago Kajdiž, tel. 5801 469, GSM 031/535 799 do ponedeljka. 

Na Lubnik
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira v petek, 13. fe-
bruarja, planinski izlet na Lubnik (1025 m). Informacije in
prijave zbira do srede, 11. februarja, Franci Erzin, tel.:
041/875-812.

IZLETI

OBVESTILA

LOTO
Rezultati 6. kroga - 20. januarja 2010

1, 8, 10, 17, 19, 30, 32 in 18

Lotko: 9 9 4 2 2 8
Loto PLUS:

7, 14, 15, 17, 22, 27, 30 in 38

Predvideni sklad 7. kroga za Sedmico: 265.000 EUR
Predvideni sklad 7. kroga za Lotka: 120.000 EUR
Predvideni sklad 7. kroga za PLUS: 135.000 EUR

Odbojka - Tekma osemnajstega kroga 1.
državne odbojkarske lige
V soboto, 23. januarja, bo v ŠD Planina v Kranju ob 18.
uri tekma osemnajstega kroga odbojkarskega držav-
nega prvenstva moških. Odbojkarji Asteca Triglava se
bodo pomerili z Ekipo Marchiol Vodi. Na tekmo vabi-
mo čim več navijačev in ljubiteljev odbojke. Odbojkarski klub Triglav Kranj, 

Staretova ulica 56, 4000 Kranj

Nikodemovi večeri
Kranj - Župnijski urad Kranj vabi na Nikodemove večere, ki
bodo potekali od 26. do 29. januarja. Predavanja bodo v župniš-
ču, Tavčarjeva 43, začela pa se bodo ob 19.30. Razpored preda-
vanj: torek, 26. januarja: p. dr. Miran Špelič: Evharistija, skriv-
nostna navzočnost; sreda, 27. januarja: g. Karlo Bolčina: Razkrij-
mo skrivnost, odeto v tančico; četrtek, 28. januarja: g. Marijan
Veternik: Boj med vraževerjem in molitvijo; petek, 29. januarja:
prof. dr. Anton Štrukelj: Duhovniki, služabniki evharistije.

Pogovor o duševnih boleznih
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno
zdravje, vabi v torek, 26. januarja, ob 16. uri na predavanje
in pogovor o duševnih boleznih z odgovori na konkretna
vprašanja. Predavanje, ki bo v društveni pisarni v Kranju na
Oldhamski c. 14 (pri Vodovodnem stolpu), bo vodil mag.
specialist psihiatrije dr. Jurij Bon. 

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega vabi jutri, v soboto, 23. ja-
nuarja, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na preučevanje
Svetega pisma z okvirno temo Kako vplivam s svojim življe-
njem na druge ljudi?. Razgovor bo povezoval Horst Liebha-
user. Vstopnine ni.

Ustvarjalne delavnice za otroke
Žirovnica - V Knjižnici Matije Čopa v Žirovnici bo v ponede-
ljek, 25. februarja, od 16. do 18. ure ustvarjalna delavnica za
otroke - pisani pajacki in žrebanje uganke meseca. 

Hrušica - V knjižnici na Hrušici bo v torek, 26. februarja, od
16. do 17.30 ustvarjalna delavnica za otroke - pisani pajacki
in žrebanje uganke meseca.

Evangelij po Čušinu
Spodnja Besnica - Kulturno društvo Jože Papler vabi na
ogled predstave dramskega igralca in režiserja Gregorja Ču-
šina Evangelij po Čušinu, in sicer danes, v petek, 22. januar-
ja, v Gasilskem domu v Sp. Besnici.

Naša teta Jera
Preddvor - Jutri, v soboto, bo Igralska skupina KUD Matije
Valjavca Preddvor ob 19.30 na oder postavila veseloigro
Naša teta Jera. Predstavo bodo ponovili v nedeljo ob 15. uri. 

Janko in Metka
Sveti Duh - Predstava za otroke od 3 let starosti dalje Janko
in Metka Lutkovnega gledališča Kranj (Boštjan Sever) bo ju-
tri, v soboto, 23. januarja, ob 10. uri v Kulturnem domu pri
Svetem Duhu.

Oprostite, napačna soba
Bohinjska Bistrica - Gledališče Belansko, ki deluje v okviru
Kulturnega društva Bohinjska Bela, bo jutri, v soboto, 23. ja-
nuarja, ob 19.30 v Domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici
uprizorilo predstavo Oprostite, napačna soba.

Gospa ministrica
Sveti Duh - V soboto, 23. januarja, bo ob 19.30 v Kulturnem
domu v Sv. Duhu gledališka predstava za abonma komedija.
Gostuje SNG Nova Gorica v sodelovanju z Gledališčem Koper
s komedijo Gospa ministrica. Predstava je razprodana.

PREDSTAVE

OBVESTILA

PREDAVANJA
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BMW 320 D, l. 2003, karavan, z veli-
ko opreme, ☎ 041/406-955

10000355

CITROEN Berlingo 1.8, l. 2000,
148.000 km, klima, radio, vl. kljuka,
veliki servis obnova zavor itd., ☎
04/20-42-703 10000311

FIAT Punto, l. 2000, 166.000 km, kli-
ma, cena 2.000 EUR, ☎ 051/322-
775 10000368

PEUGEOT 206, l. 2002, 57.000 km,
odlično ohranjen, kovinsko srebrne
barve, ☎ 041/268-173

10000343

RENAULT Megan 1.4 16 V, l. 93000,
klima, svetla metalik, lepo ohranjen,
cena 3.600 EUR, ☎ 041/203-458

10000349

RENAULT R 5, l. 92, 1.1, odlično
ohranjen, nove gume, 112.000 km, ☎
040/296-602 10000332

VOLKSWAGEN Golf 1.6 D, l. 1991,
nezaleten, registriran do 4/2010, ☎
031/416-233 10000331

KUPIM

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

DRUGA VOZILA
PRODAM

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

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

AL-KOLESA za Audi 235/45R17 ali
menjam za standardna, ☎ 031/505-
087 10000372

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

PRTLJAŽNIK Renault Laguna in Me-
gane ter 480 l strešni kovček, ☎
041/398-076 10000323

TEHNIKA
PRODAM

I POD APPLE, srebrn, z vsemi dodat-
ki, za 30 Gb prostora, glasba, video,
slike, cena 130 EUR, ☎ 031/325-
326 10000340

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

TROFAZNI elektromotor, moč 5.5
KW, ☎ 04/23-12-996, 031/604-957

10000358

GRADBENI
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

VHODNA vrata, starinska, dvokrilna z
železom okovana, ☎ 04/51-22-655,
041/874-181 10000328

KURIVO
PRODAM

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

10000002

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

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

10000004

SUHA bukova in mešana drva, ☎
04/25-60-223, 031/840-266

10000392

STANOVANJSKA
OPREMA

GOSPODINJSKI 
APARATI
PRODAM

NOV še zapakiran Philipsov parni likal-
nik, ☎ 031/508-767 10000299

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

NOVE smuči Elan 168 in nov masažni
bazen Jacuzzi, ☎ 041/398-076

10000322

HOBI
KUPIM

STAR denar, srebrnino, zlatnino, odli-
kovanja, značke in druge stvari, ☎
040/388-682 10000382

IŠČEM

ZBIRAM gramofonske plošče, če jih
ne potrebujete, pokličite, ☎ 041/275-
444 10000389

STARINE
KUPIM

STAR mizarski ponk, skrinje, omare,
mize in druge stare predmete, ☎
031/878-351 10000315

OTROŠKA
OPREMA
PRODAM

POSTELJICO, otroško, raztegljivo v
mladinsko 140 x 70, bele barve, ☎
031/851-681 10000298

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

10000052

PRODAM

INVALIDSKI voziček in toaletni stol za
nego na domu, visoke kvalitete, kuplje-
no l. 2009, ☎ 031/325-326 10000300

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

MLADIČKE maltežane, čistokrvne z
rodovnikom, ☎ 04/25-91-422, 031/
559-558 10000334

PODARIM

MLADE mucke, ☎ 041/672-096
10000341

KUŽKA mešančka, mati kraševka, oče
nemški ovčar, ☎ 031/335-046

10000301

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

GOZDARSKI zgibnik HSM, ☎ 041/
973-355 10000386

GOZDARSKO traktorsko prikolico z
dvigalom za nakladanje lesa, cena
7.700 EUR, ☎ 041/203-458

10000348

KOSILNICO, traktor torpedo 48 KS,
pajek na 4 vretena, ☎ 041/364-504

10000339

PLUG, enobrazdni obračalni, za trak-
tor Tomo Vinkovič, priklop na 4 vijake,
cena 320 EUR, ☎ 041/677-605

10000336

SAMONAKLADALKO Mengele, 35
kubikov, z vso opremo, ☎ 040/610-
958 10000395

SEKULAR za žaganje drv, ☎ 031/
812-210 10000321

SLAMOREZNICO, ☎ 04/25-31-170
10000309

TRAKTOR Carraro 5400 normal, l.
06, 1.500 ur, cena 11.200 eur, gume
280 x 70 x 18, 4 hidr. priključki, ☎
041/830-560, Janez 10000371

KUPIM

PRENOSNI molzni stroj Virovitica ali
drugo, ☎ 04/51-46-558, 051/203-
583 10000391

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

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČE, cele orehe, ☎ 041/838-
860 10000296

DOMAČI sadjevec in brinovec, ugod-
no, ☎ 041/955-615 10000357

JEDILNI in krmilni beli fiana in rdeči
desire krompir, ☎ 041/971-508

10000324

KRMILNI krompir, ugodno, ☎ 04/23-
12-375 10000306

RDEČI jedilni krompir za ozimnico 30
kg za 5 EUR, Preddvor, ☎ 041/293-
627 10000325

SADJEVEC, limonino žganje, naravni
jabolčni kis, ☎ 031/387-440 10000316

SENO in otavo, sušeno na sušilni, v
kvadratnih balah, ☎ 040/177-476

10000305

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

10000350

SILAŽNE bale, 10 kom, kvalitetne, ☎
041/675-453 10000344

VEČ silažnih bal 1. in 2. košnje seno in
otavo, kvadratne bale, ☎ 04/25-22-
569, 031/474-211 10000380

PŠENICO, ječmen, slamo v balah,
IMT 533 z bočno kosilnico, dvobrazd-
ni plug IMT, ☎ 04/23-11-964

10000319

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA limuzin, ekološka reja, ☎ 041/
734-112 10000297

BIKCA in teličko simentalca, stara 1
mesec in 10 dni, ☎ 04/53-33-409

10000360

BIKCA in teličko, pasme črno-bela x
belgijsko plava, stara 10 dni, ☎
041/691-243 10000363

ČB BIKCA, ☎ 031/235-118 10000313

ČB BIKCA, starega en teden, ☎
040/355-865 10000352

ČB BIKCA, ☎ 031/596-077
10000361

ČB BIKCA, starega 10 dni, cena 100
EUR, Žabnica 57, ☎ 04/23-10-268,
041/595-355 10000377

ČB BIKCA, ☎ 041/564-273
10000381

DVA PRAŠIČA, domača krma in telič-
ko simentalko, staro 4 mesece, ☎
041/416-241 10000397

JAHALNO kobilo, zapravljivček, ☎
051/213-206 10000337

KUNCE za zakol ali nadalno rejo, ☎
040/672-702 10000385

PRAŠIČE, domače reje, 80-150 kg,
možnost dostave, cena po dogovoru,
☎ 02/75-83-431, 041/748-652

10000310

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev,
900 EUR, ☎ 031/578-741 10000356

TELICO simentalko, brejo 9 mesecev,
500-600 kg težko, ☎ 04/53-33-928

10000364

TELICO simentalko, brejo 9 mesecev,
☎ 041/353-708 10000384

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev,
☎ 04/51-86-268 10000398

TELIČKE simentalke in belgijsko pla-
vo, stare 14 dni ter krave simentalke,
☎ 040/610-958 10000394

TELIČKI, mesne pasme, SIM/LIM in
bikca, ČB, stare 10 dni, ☎ 031/417-
221 10000327

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, ☎
04/25-51-401 10000367

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, ☎
04/57-23-554 10000383

TELIČKO, 140 kg ali menjam za bikca,
☎ 04/25-71-084 10000387

ZAJCE, 6 mesecev, mešanci, ☎
040/122-007 10000359

KUPIM

BIKCA simentalca ali križanca, starega
do 14 dni, ☎ 031/693-847

10000365

OSTALO
PRODAM

MESO bika, starega 20 mesecev, ☎
051/275-087 10000326

KUPIM

VERIGE za traktor, 28 col, ☎
041/830-417 10000330

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO natakarja/natakarico, za
strežbo v dnevno nočnem lokalu na
Bledu, Hombre club, gostinstvo in turi-
zem, d.o.o., C. svobode 15, Bled, do-
poldne, ☎ 040/327-087, popoldan,
040/888-127 10000347

PD JESENICE, C. železarjev 1, Jese-
nice, razpisuje potrebe po oskrbni-
škem paru za planinsko postojanko
koča na Golici. Več inf. na, ☎ 04/58-
66-070 10000342

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

ZA PRODAJO na sejmih in trgovskih
centrih iščemo nove sodelavce, Effekt,
d. o. o., Nova pot 82, Brezovica, ☎
041/761-756 10000393

ZAPOSLIMO voznika C in E kategorije za
EU, Gabrovšek Transport, d.o.o., Mala ul.
10, 1354 Horjul, ☎ 041/788-678 10000266

ZAPOSLIMO disponenta za organiza-
cijo prevoznih storitev, z znanjem an-
gleškega in nemškega jezika, Agro
Mobil, d. o. o., Letališka ul. 37, Šen-
čur, ☎ 041/698-385 10000388

AGRARNA SKUPNOST Zasip išče pa-
stirja za pašo govedi in drobnice za se-
zono 2010. Vsi zainteresirani pošljite
pisne prijave do 15.2.2010 na naslov:
Agrarna skupnost Zasip, Sebenje 17,
4260 Bled 10000290

NUDIMO vam različna serijska dela od različ-
nih podjetij, število oseb je omejeno, izplačila
so tedenska od 1 EUR do 2 EUR na uro, Ha-
numan Puri, s. p., Groharjevo naselje 3, Škof-
ja Loka, ☎030/326-991 10000374

ZAPOSLIMO frizerko v Medvodah,
Tea Rakef, s. p.,  Bizantova c. 9, Med-
vode, ☎ 040/848-521 10000317

IŠČEM

IŠČEM DELO čiščenje, likanje, var-
stvo otrok, pomoč starejšim, imam iz-
kušnje, ☎ 051/428-551 10000307

IŠČEM DELO, nega starejših in pomoč v
gospodinjstvu, likanje, pospravljanje, ku-
hanje, ☎ 040/756-409 10000308

IŠČEM DELO, ponujam vam pomoč pri
vsakodnevnih opravilih, čiščenje, gospo-
dinjska dela, ☎ 031/442-007 10000354

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

IŠČEM DELO, čiščenje stanovanjskih hiš,
Kranj z okolico, ☎ 031/227-726 10000335

”EN GLASBENIK ORKESTER” igra-
nje narodne in zabavne glasbe za
ohceti, obletnice in zabave, ☎ 031/
595-163 10000312

STORITVE
NUDIM

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter,
s. p., Senično 7, Križe, ☎ 59-55-170,
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete,
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net 10000001

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade, kam-
nite škarpe, urejanje in tlakovanje dvorišč,
z našim ali vašim materialom, SGP Bytyqi
SKALA, d. n. o., Struževo 3 a, Kranj, ☎
041/222-741 9007778

BELJENJE in glajenje sten, sanacija
plesnivih površin, antinikotinski prema-
zi, barvanje oken in vrat, kvalitetno in
ugodno osvežimo izgled vašega doma,
Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 179, Na-
klo, ☎ 031/392-909 10000007

FLORIJANI, d. o. o., C. na Brdo 41,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, ometi,
ometi fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, ☎ 041/557-871

10000193

GRADBENIK REXHO, d. n. o., Adergas
13, Cerklje, izvaja od temeljev do strehe,
notranji ometi, vse vrste fasad, kamnite
škarpe, adaptacije, urejanje in tlakova-
nje dvorišč, ☎ 041/589-996 10000006

IZDELAVA sedežnih garnitur po meri,
jedilnih kotov, taborejev, obnova obla-
zinjenega pohištva, Branko Habjan, s.
p., Log 38, Železniki, ☎ 04/51-02-
620, 030/390-507 10000366

KERAMIČARSTVO Peter Lamberger,
s. p., Posavec 54, Podnart, vam nudi
polaganje vseh vrst keramike, adapta-
cije kopalnic in zaključna dela v grad-
beništvu.  www.keramicarstvo-lam-
berger.info, ☎ 041/869-496 10000346

PARKETARSTVO HAES d. o. o., Ciga-
letova 8, Lj, izvaja vse parketarske storit-
ve: 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

IŠČEM

UPOKOJENEC, išče za pomoč v go-
spodinjstvu gospo brez obveznosti v
starosti od 50 - 60 let, šifra: DELO IN
IZLETI 10000289

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 res-
no zvezo, ☎ 041/281-343 10000038

42-LETNI profesor telovadbe, 173
cm, ljubitelj morja, sonca, izletov, ko-
panja išče prijateljico za redno druže-
nje, ☎ 030/366-864 10000345

POSLOVNI STIKI

RAZNO
PRODAM

LESENE A lestve, dol 1-4 m (3-12 kli-
nov), Zbilje 22, Medvode, ☎ 041/
981-210 10000279

ODEJO - podložek od čiste runske vol-
ne 140 x 200 cm, vzglavnik 70 x 90
cm in 50 x 40 cm,  oba iz volne, za 85
eur, ☎ 040/322-589

10000338

OKRASNE kozolce za pred hišo, di-
menzije 240 x 220 cm, barvana, ☎
040/195-911 10000304

SNEŽNO frezo, enkrat rabljeno, v ga-
ranciji, 20 % ceneje, ☎ 041/276-485

10000369

SUHA hrastova drva in odojke za zakol
ali rejo, ☎ 041/378-937

10000362

ŠTEDILNIK, 2 plin, 2 elektrika in tele-
vizijsko anteno, za simbolično ceno, ☎
04/20-42-065 10000370

TELESKOP znamke Bušel, povečava
60 x 200, s stojalom, ☎ 040/282-
485 10000376
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V SPOMIN

Ostalo grenko je spoznanje,
to je resnica, niso sanje,
da te več nazaj ne bo,

ker si za vedno vzel slovo.

23. januarja bo minilo deset let, od kar smo se poslovili od moža, očeta in svaka

Šefika Alibegoviča
Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem grobu.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

V 56. letu nas je na silvestra tiho zapustila naša draga žena,
mami, mama, hči, sestra, teta, svakinja in tašča

Ana Najžar
roj. Dolžan

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sode-
lavcem in znancem za besede tolažbe, darovano cvetje in sveče
in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Posebna za-
hvala Bolnišnici Golnik in njenemu osebju ter KC - oddelek za
žilne bolezni v času njenega zdravljenja. Hvala tudi gospodu
župniku iz Vogelj za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem za
zapete pesmi, trobentaču, nosačem in pogrebni službi Navček. 
Vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, in vsem
imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njeni
Voglje, Sr. vas pri Šenčurju, Visoko, Mlaka pri Kranju, Kranj,
6. januarja 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

Nič ne jokajte za mano,
nikar ne točite solza.
Jaz odšla sem tja, 
kjer ni bolezni ne gorja.
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V sredo, 20. januarja, je minilo deset let, odkar nas je za vedno
zapustil naš dragi oče in stari oče 

Andrej Frlic 
z Gosteč pri Škofji Loki  

Vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu in se ustavite ob 
njegovem zadnjem domu, se prisrčno zahvaljujemo.

Sin Miran z družino

ZAHVALA

Od nas se je v 83. letu za vedno poslovila in se v večnosti
pridružila svojemu življenjskemu sopotniku

Zdenka Pretnar
rojena Perc, iz Valvasorjeve ulice 11 na Bledu 

Vsem, ki ste jo imeli v mislih in jo pospremili na njeni zadnji
poti k zasluženemu počitku, se iskreno zahvaljujemo.

Sinova Tone in Darko z družinama in ostali sorodniki 
Bled, 9. januarja 2010

V SPOMIN

V nedeljo, 24. januarja 2010, bo minilo sedem let, odkar je
prenehalo biti tvoje srce,

Karlo Modec
Spomin je edina luč, ki nikoli ne ugasne.

Žena Mari

V SPOMIN

V letu, ko bi praznovala stoletnico rojstva, se še posebej 
spominjamo naše ljube MAMI

Milke Oman 
roj. Hlebce
(1910-1989)

na dan njene smrti 22. januarja.
Naj v miru počiva!

Vsi njeni: hčerki Maja in Agna ter sin Ivo z družinami

ZAHVALA

V 21. letu starosti nas je nenadoma in nepričakovano zapustil
naš ljubljeni sin, brat, vnuk, nečak in bratranec

Luka Meglič
iz Zadrage, študent 2. letnika Biotehniške fakultete v Ljubljani,
oddelek zootehnike

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi se iskreno zahvaljujemo so-
rodnikom, sosedom, znancem, prijateljem, sošolcem in vašča-
nom za vso nesebično pomoč v najtežjih trenutkih, izražena ust-
na in pisna sožalja, darovano cvetje, sv. maše, sveče in prispevke
za dupljansko cerkev ter za tako številno spremstvo na njegovi
zadnji poti. Zahvaljujemo se reševalcem na smučišču in reševal-
cem iz ZD Škofja Loka za nudeno nujno zdravstveno pomoč,
zdravnikom in drugemu zdravstvenemu osebju urgence in CIT
UKC Ljubljana za zdravljenje in razumevanje. Zahvaljujemo se
tudi duhovnikom Francu Grahku, Miru Šlibarju, Matiji Selanu,
Vladu Pečniku in Janezu Papi za lep pogrebni obred in za du-
hovno tolažbo v najtežjih trenutkih. Posebna zahvala Francki,
Marti, Branki, Zvonetu in Robiju za pomoč v najtežjih dneh. Za-
hvaljujemo se še pogrebni službi Navček, pevcem, članom PGD
Duplje za izvedbo pogreba, Biotehniški fakulteti Ljubljana, od-
delku za zootehniko, KTD "Pod krivo jelko", Društvu študentov
zootehnike, Biotehniškemu centru Naklo, Planing biroju Kranj,
Občini Naklo in občinskemu svetu, ŽPS župnije Duplje, OŠ Na-
klo, Podružnični osnovni šoli Duplje, Študentskemu domu A.
M. Slomška Maribor, mariborskim skavtom ter Ajdi Košir in
Branetu Teranu za ganljive besede ob slovesu.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste ga imeli radi, se z njim dru-
žili in mu lepšali njegovo prekratko življenje, nam pa kakor koli
pomagali in z nami sočustvovali.

Žalujoči: mami, ati, sestri Špela in Polona ter ostalo sorodstvo
Zadraga, Duplje, Žeje, 7. januarja 2010

ZAHVALA 

V 82. letu starosti nas je zapustil dragi mož, ati, dedek, 
pradedek, stric, tast ...

Drago Bertoncelj
Iskreno se zahvaljujemo vsem dobrim sosedom, sorodnikom,
prijateljem, znancem in nekdanjim sodelavcem za besede
tolažbe in izrečeno sožalje, za darovano cvetje in sveče ter 
za darovane svete maše in denarni dar zanje. Posebej se 
zahvaljujemo dr. Medičevi in sestri Gordani ter patronažni 
sestri Tadeji iz ZD Škofja Loka. Hvala gospodu župniku 
Gregorju Dolšaku in duhovniku Stanku Dolšaku za lepo opravl-
jen pogrebni obred s sveto mašo. Lepa hvala tudi veteranski
tamburaški skupini Bisernica za zaigrane pesmi, pevcem za 
zapete pesmi v cerkvi in na pokopališču, trobentaču in pogreb-
ni službi Akris. Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga
pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Mira, sin Julijan in hčerka Marija z družinama,
vnukinji Matejka in Nataša z družinama, vnuk Luka ter 
vnukinji Tina in Mojca, pravnuki Gaber, Lukas, Martin in Ema
Gorenja vas-Reteče, 13. januarja 2010

V 50. letu starosti je svoj krog življenja sklenil naš dragi sin, ati,
brat in stric

Rado Faganel ml.
15. 10. 1960 - 9. 1. 2010

Iskrena hvala vsem za izraze sožalja, za cvetje, sveče in denar-
no pomoč. Hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem, ki ste čutili z nami, pomagali na različne načine in nas 
tolažili. Posebna zahvala delavcem Iskre Mehanizmov Lipnica,
delavcem Vzgojno-varstvenega zavoda Radovljica in enoti 
Begunje, delavcem in upokojenim delavcem Iskre Otoč in 
pohodnikom, moškemu pevskemu zboru Podnart, gospe Bran-
ki Konc za izbrane besede slovesa in pogrebni službi Akris.

Žalujoči: ata Rado, hči Rosana, sestra Nada, 
nečaka Sara in Vane
Poljšica, Sp. Lipnica, 13. januarja 2010

Na severu bor samoten
stal je sredi goličav.
Zaspal je;
z belo odejo
ga sneg je in led obdal ...

ZAHVALA

ZAHVALA

V 101. letu starosti nas je zapustila draga mama, babica in prababica

Ana Tavčar
roj. Končan

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem
za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala dr. Mariji Zaman za 

dolgoletno zdravljenje, patronažni sestri Ivani Hartman za pomoč ter dr. Romani Pintar za
lajšanje zadnjih ur. Hvala gospodu kaplanu Tinetu Skoku za obiskovanje in lep pogrebni

obred ter Marinki in Stanetu za vsestransko pomoč. Hvala tudi pogrebni službi Akris,
pevcem in trobentaču. Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni
Škofja Loka, januar 2010

Nihče ni mrtev,
dokler obstaja nekdo,
ki nanj misli in ga ljubi!

Molče s solzami se borimo, 
"Naj bo le mora!", si želimo. 
A žal, nebo nas ne posluša - 
od žalosti boli nas duša.
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

V višjih legah bo precej jasno, po nižinah pa se bo
zadrževala megla ali nizka oblačnost. V nedeljo pa bo tudi
po nižinah nekaj sonca.
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Marinka Čadež:

"Ogrevamo na drva, vendar
ni prav, da država draži
kurilno olje in druga pogon-
ska sredstva. Najprej naj pri
sebi začnejo varčevati in
bodo več dosegli, mi bi pa
ta denar namenili drugam."

Marjana Ahačič

Kranjska Gora - Kar deve-
tinsedemdeset duhovnikov
in devet katehistinj iz vse
Slovenije se je v sredo od-
ločno pognalo med velesla-
lomska vratca enega od
kranjskogorskih smučišč.
Tekmovali so v sedmih 
kategorijah: med super 
veterani je bil najhitrejši
Nikolaj Štolcar, župnik v

Gorjah, med seniorji Janez
Šavs, župnik iz Moravč,
med juniorji Damjan Kej-
žar, ki je bil tudi najhitrej-
ši od vseh tekmovalcev, ter
med mlajšimi juniorji Tine
Skok, kaplan iz Škofje
Loke. Med bogoslovci se 
je najbolje odrezal Sašo 
Kones, bogoslovec iz Lim-
buša, med katehistinjami
pa Danica Rihar iz Polho-
vega Gradca.

Smučarski dan slovenskih
duhovnikov, bogoslovcev,
katehistov, katehistinj in re-
dovnic je pred 27 leti prvič
organiziral Marko Benedik,
župnik iz Kranjske Gore.
"Spomnim se še, kako sem
leta 1984 tedanjega nadško-
fa Alojzija Šuštarja kar mal-
ce s strahom vprašal, kaj
meni o ideji, da bi v Kranj-
ski Gori pripravil smučar-
sko tekmovanje za duhovni-

ke," se spominja Marko Be-
nedik. "Pa je bil navdušen
in zadovoljen, saj je bil
osnovni namen srečanja 
takrat in danes predvsem
prijetno športno druženje
udeležencev." Vse do leta
2001 so se duhovniki bogo-
slovci, katehisti, katehistinje
in redovnice vsako leto sre-
čevali prav v Kranjski Gori, v
zadnjih letih pa tudi na dru-
gih slovenskih smučiščih.
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Vedran Petrović:

"Doma sicer nimamo sa-
mostojne peči za ogrevanje,
vendar spremljam dvige cen
oziroma trošarin kurilnega
olja. To je dobro edino kot
premislek za prehod na al-
ternativne vire ogrevanja."

Roman Teran:

"Vlada bi morala najti druge
načine za polnjenje proraču-
na, saj obstajajo tudi druge
variante. Res je, na ta način
bodo mnogi začeli razmiš-
ljati o drugih način ogrevan-
ja. Pa imajo denar?"

Janez Potrebuješ:

"Mislim, da bi morala vlada
tako pri bencinu kot kuril-
nem olju paziti na dvig cen,
saj mnoge že tako ali tako
preveč tepe kriza. Ta je tudi
razlog, da se že ogrevamo z
drvmi."

Marinka Biček:

"Dvig cen kurilnega olja nas
ne prizadene, saj uporablja-
mo drva. Kje pa naj vlada
dobi denar? Mislim, da je
udarec po denarnici prava
spodbuda za opustitev fosil-
nih goriv."

Po smučišču so se pognali
duhovniki in katehistinje
Skoraj sto se jih je pomerilo, med njimi tudi devet katehistinj. Najhitrejši od vseh je bil Damjan
Kejžar, župnik od Sv. Petra pod Sveto Goro.

Cerkno

Jutri v Cerknem odprejo snežni park

Jutri, v soboto, bodo na progi Dolina Smučarskega centra
Cerkno uradno odprli snežni park, s katerim dopolnjujejo
ponudbo smučišča in ponujajo nove priložnosti za
smučarske užitke zlasti mladostnikom, deskarjem, ljubitel-
jem prostega sloga in drugim. V smučarskem centru se
zavedajo, da družine vsaj na počitnicah ali enodnevnih
smučarskih izletih rade ostajajo skupaj, zato ponujajo
možnost uresničevanja različnih smučarskih želja in potreb,
tudi za najstnike in za druge privržence zimskega adrenali-
na. Odprtje snežnega parka bodo popestrili z zanimivim
programom, ki se bo na vrhu proge Dolina začel ob 12. uri,
člani kluba Mungo iz Škofje Loke pa bodo prikazali nekaj
likov in skokov. B. B.

Kranj

Izbrali Aleksandra Saša Zupana

Svet ustanoviteljic Javnega podjetja (JP) Komunala Kranj je
v torek izbral novega direktorja podjetja Aleksandra Saša
Zupana. V petih dneh morajo odločitev sporočiti Nadzorne-
mu svetu JP Komunala, ki bo izvedel nadaljnje postopke do
imenovanja, prav tako se mora izteči pritožbeni rok. Alek-
sander Sašo Zupan je občinski svetnik v občini Šenčur, delo
Komunale spremlja tudi kot predsednik Sveta uporabnikov
javnih dobrin v šenčurski občini. Prihaja iz gospodarstva,
kjer je imel že nekajkrat možnost sanacije podjetij. Zanj je
glasovala velika večina članov Sveta ustanoviteljic, izjavo za
javnost pa bo dal po podpisu pogodbe. S. K.

Kranj

Primožič šestič z najdaljšo brado

Na desetem jubilejnem srečanju bradačev v Mokronogu, 
ki je potekalo v organizaciji tamkajšnjega turističnega 
društva, je sodelovalo 23 bradačev iz vse Slovenije, tudi iz
Gorenjske. Najdaljšo brado so znova izmerili Medvoščanu
Borisu Primožiču, dolga pa je kar 47,2 centimetra. Zanj je 
to že šesti naslov moža z najdaljšo brado. V kategoriji naj 
lik je komisija izbrala Janeza Rozmana iz Begunj, ki se je 
tokrat predstavil kot Janez Vajkard Valvasor, drugo mesto
pa je zasedel Andrej Prešeren, pastir z Velike planine. V 
kategoriji najlepše brade je prvi spremljevalec postal 
Gorazd Uršič iz Kranja. M. B.

Tudi vlada naj
varčuje
Boštjan Bogataj

Kurilno olje je vse dražje,
vlada pa napoveduje še viš-
je trošarine. Ali je prav, da
na ta način polnijo prora-
čunsko luknjo oziroma sti-
mulirajo prebivalce k upo-
rabi alternativnih virov ogre-
vanja, smo spraševali v Go-
renji vasi.
Foto: Denis Bozovičar

Najhitrejšega med vsemi, župnika Damjana Kejžarja, 
so prišli spodbujat navdušeni navijači.

Takole so v sredo po kranjskogorskem smučišču vijugali
duhovniki in katehistinje iz vse Slovenije.

KRATKE NOVICE
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KATRINAS SO BILE
CELO KARITAS

Denar za mengeška Karitas in Rde-
či križ so tokrat pomagali zbirati
Nuša Derenda, Eva Černe, Modri-
jani, Bela Szomi Kralj, Katrinas ...
/ Foto: Jasna Paladin

02

LJUDJE

BODOČA ŽENIN 
IN NEVESTA

Pred kratkim se je odvijalo kar nekaj
poročnih modnih revij, danes zvečer
bomo dobili Slovenca leta, X-plozija
zabave pa se Kranjskogorcem obeta
prihodnji teden. / Foto: Polona M. Baldasin

KULTURA

NAGRADI STUDIU
JURE MIKLAVC 

Pred dnevi so v Studiu Jure Miklavc
prejeli dve prestižni oblikovalski na-
gradi Good Design Award 2009.
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GLASBA, KINO

o napornem de-
cembru bo januar-
ja čas za dobrodel-
nost, so se odločili
člani Liste za obči-

no Mengeš in v dvorani kul-
turnega doma pripravili
prvi tovrstni dobrodelni
koncert, katerega izkupi-
ček, nekaj tisoč evrov, bodo
namenili župnijski Karitas
in Rdečemu križu. 

"Mi lahko pomagamo z
glasbo, vi pa s tem, da ste
nas prišli poslušat," je pol-
no dvorano kulturnega
doma v Mengšu nagovorila
mlada Domžalčanka Eva
Černe, ki se vedno rada
udeležuje dobrodelnih pri-
reditev. Mengeški oder do-
bro pozna tudi Nuša Deren-

da. "Zadnje čase zelo veliko
nastopam na dobrodelnih
koncertih, zato ne verjemite
govoricam o bajnih zne-
skih, ki sem jih zaslužila,"
je med smehom razlagala
drobna pevka z močnim
glasom. Oder si je v Meng-
šu delila še z Mihom Kos-
cem, Ansamblom Toneta
Rusa in Modrijani, ki, kot
so ponosno povedali, na
leto nastopijo na približno
osemdesetih dobrodelnih
koncertih. S svojim želez-
nim repertoarjem s Sloven-
skih popevk so publiko nav-
dušile Katrinas, ki so se po-

šalile na račun svojega ime-
na, saj naj bi jim bila dobro-
delnost pisana na kožo. En-
krat so jih organizatorji na
vabilu za nastop namreč
poimenovali kar Karitas. S
svojo spremljevalno skupi-
no Robeldule pa je navdušil
tudi Mengšan, sicer profe-
sor matematike in odličen
šahist, pa tudi organizator
Etno Rock festivala v Dom-
žalah in vodja skupine Kon-
trabant - Bela Szomi Kralj,
ki v svojem samostojnem
projektu preizkuša različne
glasbene zvrsti, od ciganske
pa do mladostniškega rapa.

KATRINAS SO BILE 
CELO KARITAS
Sredstva za mengeška Karitas in Rdeči križ so tokrat pomagali zbirati Nuša Derenda, Eva Černe, 
Modrijani, Bela Szomi Kralj, Katrinas ...

Jasna Paladin

P

PLANET TUŠ, KRANJ

Petek, 22. 1.
16.40, 20.00, 23.20 AVATOR 3D
19.10, 21.20, 23.30 BOJ ZA KRI
16.00 LJUBEZEN SE ZGODI
15.10, 17.10
PLANET 51 sinhronizirano
16.10, 18.20, 20.30, 22.40
PRINCESA IN ŽABEC sinhronizirano
18.30, 21.10, 23.50
SHERLOCK HOLMES
16.20, 18.40, 21.00, 23.25 V ZRAKU

Sobota, 23. 1.
12.20, 16.40, 20.00, 23.20
AVATOR 3D
19.10, 21.20, 23.30 BOJ ZA KRI
16.00 LJUBEZEN SE ZGODI
11.10, 13.10, 15.10, 17.10 
PLANET 51 sinhronizirano
12.10, 14.10, 16.10, 18.20, 
20.30, 22.40
PRINCESA IN ŽABEC 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, 24. 1.
12.20, 16.40, 20.00
AVATOR 3D
19.10, 21.20 BOJ ZA KRI
16.00 LJUBEZEN SE ZGODI
11.10, 13.10, 15.10, 17.10 
PLANET 51 sinhronizirano
12.10, 14.10, 16.10, 18.20, 20.30
PRINCESA IN ŽABEC sinhronizirano
12.30, 18.30, 21.10
SHERLOCK HOLMES
11.40, 14.00, 16.20, 18.40, 21.00
V ZRAKU

Ponedeljek, 25. 1.
16.40, 20.00 AVATOR 3D
19.10, 21.20 BOJ ZA KRI
16.00 LJUBEZEN SE ZGODI
15.10, 17.10
PLANET 51 sinhronizirano
16.10, 18.20, 20.30
PRINCESA IN ŽABEC sinhronizirano
18.30, 21.10 SHERLOCK HOLMES
16.20, 18.40 21.00 V ZRAKU

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

KINO SPORED

4. mednarodno tekmovanje harmonikarjev 
za nagrado AVSENIK

V soboto in nedeljo, 23. in 24. januarja, bo v Begunjah
na Gorenjskem v salonu Restavracije Avsenik potekalo
4. mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado
Avsenik. Tekmovalci se bodo pomerili v disciplinah kla-
virske in kromatične harmonike, diatonične harmonike
in letos prvič tudi v komornih skupinah. Razpis, prijave
in vse informacije na www.avsenik.com/prireditve. A. B.

DJ Dekky v Clubu Stop na Bledu, Rock'n 'Bend
pa v kranjski Manili

V soboto, 23. januarja, se bo v klubu Stop na Bledu pred-
stavil dobro znani slovenski DJ Dekky, čigar korenine se-
gajo v daljno leto 1988, ko je vrtel soul, funky, disko in
prve house klasike. V sredini 90. let je postal resident klu-
ba Central, kasneje še v Cvetličarni in v nadaljevanju raz-
vijal vokalno house sceno. V Ambasadi Gavioli je nastopil
z imeni, kot so Frankie Knuckles, David Morales, Bob
Sinclair, David Guetta. Svoje glasbeno poslanstvo je širil
tudi po tujih klubih. Dekkyju se bosta na Bledu pridružila
člana Delight Division ekipe DJ Gray in Erwin Creeg.
Kranjska Manila pa bo okoli 22. ure gostila brezplačni
žur meseca. Z Rock'n'Bendom obljubljajo zabavo do 
jutranjih ur. A. B.

Katrinas so se na mengeškem odru pošalile na svoj račun. Nekoč so jih organizatorji na
vabilu za nastop namreč poimenovali kar Karitas. / Foto: Jasna Paladin

Razpoloženi Robeldule / Foto: Jasna Paladin
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tudio Jure Miklavc iz
Škofje Loke je pre-
jemnik kar dveh na-
grad Good Design

Award 2009, in sicer za čev-
lje za tek na smučeh Alpina
Racing Elite CL/CS in čevlje
Binom. Good Design Award
je najstarejša in hkrati ena
najpomembnejših oblikoval-
skih nagrad, ki so jo leta
1950 ustanovili Eero Saari-
nen, Charles in Ray Eames
ter Edgar Kaufmann. Nagra-
do podeljuje čikaški muzej
arhitekture in oblikovanja
The Chicago Athenaeum
skupaj z The European Cen-
tre for Architecture Art De-
sign and Urban Studies. Vse
odtlej nagrade podeljujejo za
najboljše izdelke s področja
industrijskega in grafičnega
oblikovanja, mednarodna
strokovna žirija pa išče in
nagrajuje predvsem inova-
tivne, kreativne, ekološke in
tehnološko razvite izdelke,
ki vsebujejo humano, uni-
verzalno in odgovorno obli-
kovanje. Med nagrajenci so
se v šestdesetih letih zvrstili
najboljši svetovni proizvajal-
ci in oblikovalski studii.

Jure Miklavc je dolgoletni
oblikovalec Alpinine športne
obutve. Tokrat nagrajena Al-

pinina čevlja za klasično
(ECL) in drsalno tehniko
(ECS) smučarskega teka sta
izdelana za vrhunske tekmo-
valce v smučarskem teku in
biatlonu ter vse tiste smučar-
je tekače, ki stremijo k po-
polnosti in jih zadovolji le
najboljše. Odlikuje ju mini-
malistično oblikovanje, pre-
poznavnost, nepropustnost
za vodo in izjemno prilega-
nje nogi. Notranji čevelj odli-
kujejo nov sistem zavezova-
nja, kakovostni materiali in
steljka, oblikovana na podla-
gi meritev tekmovalčevih
stopal. Dovršeni in brez-
kompromisni čevlji zagotav-
ljajo izjemno stabilnost in

dober prenos moči z noge
na smučko ob karseda majh-
ni izgubi energije. Poleg Ju-
reta Miklavca je pri oblikova-
nju sodeloval tudi Robert
Križnar iz Alpine, produk-
tno grafiko pa so zasnovali v
Kabinetu 01. 

V Studiu Miklavc pa so
prejeli tudi nagrado za obu-
tev, imenovano Binom. Kot
so povedali v studiu, je ta
plod večletnih izkušenj, raz-
iskav in meritev človeških
stopal, ki se med sabo zelo
razlikujejo. "Na podlagi teh
meritev je Alpina razvila teh-
nologijo za meritve nog, naš
studio pa je oblikoval izdelke
in zasnoval novo blagovno

znamko ter poskrbel za trž-
no komuniciranje. Obutev
Binom je zasnovana tako, da
se prilagaja stopalom in zato
zagotavlja maksimalno udo-
bje," še dodaja Jure Miklavc.
Pri projektu so s strani stu-
dia sodelovali Jure Miklavc,
Jaka Verbič, Jože Carli (in-
dustrijsko oblikovanje) in
Barbara Šušteršič (blagovna
znamka in komuniciranje).
Za oba izdelka je studio 
prejel tudi dve prestižni na-
gradi Red Dot Award 2008
in 2009. Nagrajeni izdelki
bodo na ogled na razstavi
Good Design show v The
Chicago Athenaeum junija
2010. 
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KULTURA

NAGRADI STUDIU 
JURE MIKLAVC 
Pred dnevi so v Studiu Jure Miklavc prejeli dve prestižni oblikovalski nagradi Good Design Award 2009.

Igor Kavčič

S

re za zadnji likov-
ni opus mladega
u s t v a r j a l c a ,
Kranjčana Davi-
da Almajerja, ki

sicer živi in ustvarja v Koza-
riščah na Notranjskem, po-
imenoval pa ga je Vesoljna
pot. Njegove likovne abstrak-
cije prikazujejo temeljna
spoznanja o svetu in načinu
obstoja v njem - doživet in
čuten svet pozitivnih in ne-
gativnih izkušenj, vedno
združenih v dobro. Koncept
likovnega cikla izhaja iz raz-
ličnih kulturnih okolij in ci-
vilizacij, predstavlja močno

komunikacijsko sredstvo, s
katerim premosti družbene
konstrukcije realnosti. V no-
vejših delih je opaziti, da se
David odmika od začetnega
realizma, ki ga je kot slikarja
in kiparja zanimal na začet-
ku likovne poti, ko se je Al-
majer izpopolnjeval pod
mentorstvom Elfreda Leeja,
profesorja na Univerzi v San
Diegu. Avtorja odlikuje svo-
jevrsten likovni jezik, ki ga
obvladuje z izvirnimi izraz-
nimi sredstvi. Motivi se svo-
bodno razlivajo po platnu in
ustvarjajo barvne simbioze.
Umetnine transcendentno
srkajo motiviko vsakdanjega
življenja in jo ponesejo v di-

menzijo, kjer se združi vsa
vesoljna energija. Kot zani-
mivost naj omenimo še, da
je David Almajer tudi glavni
krivec nadrealističnih repro-

dukcij slikarja Salvadorja
Dalija, natančneje prostor-
ske reprodukcije Salvadorje-
ve slike, ki galerijo Dali za-
znamuje z unikatno podobo.

VESOLJNA POT V DALIJU
V kranjski galeriji Dali so odprli razstavo slik mladega umetnika Davida Almajerja.
Dela bodo na ogled vse do sredine februarja.

Anka Bulovec

G

Domžale

Barve in oblike Petra Pokorna

V prostorih Centra za mlade Domžale je do začetka mar-
ca na ogled prva letošnja razstava ljubiteljskega fotografa
Petra Pokorna iz Škofje Loke z naslovom Barve in oblike.
Pokorn, ki se s fotografijo ukvarja že petdeset let, je z
domžalsko mladino doslej že sodeloval, a le pri ocenjeva-
nju njihovih fotografij, tokrat pa je razstavil fotografije iz
zadnjega obdobja. Njegovo pozornost so pritegnili skorja
kruha, plevel, trnje, vinogradi in številni drugi naravni mo-
tivi. Kot poudarja sam, ga najbolj zanimajo prav drobni
motivi narave, ki so sicer pogosto prezrti. S posebno 
pozornostjo in spoštovanjem fotografira tudi ljudsko 
stavbarstvo, predvsem kozolce. "Na tokratni razstavi gre
veči-noma za pokrajinske fotografije, pri katerih pa sem
iskal neke likovne zakonitosti, saj mora fotografija biti 
urejena, hkrati pa mora nekaj tudi povedati," je na odprtju
na kratko opisal svoja dela, hkrati pa napovedal novo 
razstavo, ki jo bodo čez nekaj tednov z združenimi močmi
odprli fotografi iz Radomelj, Škofje Loke in Kamnika. J. P. 

Dovje

Komedija Od jutra do večera

Danes, v petek, 22. januarja, ob 19. uri bodo na Dovškem
odru premierno uprizorili komedijo Od jutra do večera.
Komedijo v štirih dejanjih avtorja Jožeta Ekarta je iz šta-
jerskega v gorenjsko narečje priredil in režiral Marsel
Gomboc. Predstavo bo uprizorila igralska skupina Dovš-
ki oder domačega KUD-a Jaka Rabič Dovje-Mojstrana.
Prva ponovitev bo v nedeljo, 24. januarja, ob 19. uri. I. K.

Kamnik

Razstava v Veroniki

Danes, v petek, 22. januarja ob 18. uri bo v Galeriji
Veronika v Kamniku odprtje razstave likovnih del članov
KUD Tone Kranjc iz Kamnika. I. K.

S potovanja smo se vrnili z nekaj 
primerki denarja tamkajšnje države. 

Kako postati numizmatik?
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Veselimo se vašega obiska!

Vljudno vabljeni na predavanje predstavnika 
Numizmatičnega društva Slovenije 

Kako postati numizmatik? v četrtek, 28. januarja, 
ob 17.30 v Mestno hišo, Glavni trg 4.

Najljubši motivi Petra Pokorna so iz narave in kulturne
dediščine.

Obutev Binom, oblikovalski dosežek Studia Jure Miklavc / Arhiv: Studio Jure Miklavc
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SANJE, VROČA ŽEMLJICA

PETEK, 22. 1.

11.00 Spremenilo mi je življenje 11.45 Nesna-
gi 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 Spre-
menilo 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, 21. del 06.55
Lorenzeva žena, 86. del 07.50 Judeževa žena,
30. del 08.45 V iskanju očeta, 19. del 09.40
Usoda, 58. del 10.30 Miza za tri 45. del 11.25
Kriva te ljubezni, 43. del 12.20 Družinske vezi,
80. del 13.10 Judeževa žena, 30. del 14.05 V
iskanju očeta, 19. del 15.00 Nikoli ni prepozno,
95. del 15.55 Miza za tri, 45.-46. del 17.40
Maščevanje ljubezni, 21. del 18.35 Nikoli ni
prepozno, 96. del 19.30 Usoda, 58. del 20.20
Miza za tri, 46. del 21.10 Nikoli ni prepozno, 96.
del 22.05 Družinske vezi, 80. del 

SOBOTA, 23. 1.

08.55 Darilo življenja 09.45 Živalski čudeži
10.30 Katastrofe stoletja 11.20 Anatomija
katastrofe 12.10 Reševanje otrok 13.00
Družinsko drevo 13.55 Darilo življenja 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 Nepojasnjeni do-
godki 21.05 Zločini v Avstraliji 22.15 Na sledi
morskemu psu 23.10 Sprememba spola 

06.00 Igralci v telenovelah, 50. del 06.55
Judeževa žena, 26.-30. del 11.20 Kuhamo s
slavnimi, 12. del 12.20 Nikoli ni prepozno, 92.-
96. del 16.50 Sanjski moški, 11. del 17.40
Maria Rosa išče ženo, 74. del 18.35 Igralci v te-
lenovelah, 50. del 19.30 Moške zgodbe, 16. del
20.30 Tako je življenje, 24. del 21.25 Jesenski
valček 23.00 Donja Flor, 5. del 

NEDELJA, 24. 1.

08.05 Družinsko drevo 08.55 Zasebna življenja:
Ljudje brez nog 09.45 Živalski čudeži 10.30
Katastrofe stoletja 11.20 Anatomija katastrofe
12.10 Reševanje otrok 13.00 Družinsko drevo
13.55 Zasebna življenja: Ljudje brez nog 14.45
Živalski čudeži 15.30 Katastrofe stoletja 16.20
Anatomija katastrofe 17.10 Zdravnice 18.00
Nesnagi za petami 18.55 Lovci na legende
19.45 Hiša strahov 22.25 Nepojasnjene
skrivnosti 23.10 Srhljivo 00.00 Lovci na legende 

06.00 Igralci v telenovelah, 51. del 06.55 Miza za
tri, 42.-46. del 11.20 V kuhinji z Angelom in
Mario, 5. del 12.20 Maščevanje ljubezni, 17.-21. del
16.50 Sanjski moški, 12. del 17.40 Maria Rosa
išče ženo, 77. del 18.35 Igralci v telenovelah, 51.
del 19.30 Moške zgodbe, 17. del 20.30 Tako je
življenje, 24. del 21.25 Jesenski valček 

PONEDELJEK, 25. 1.

10.55 Spremenilo mi je življenje 11.45 Nesna-
gi za petami 12.15 Urgenca 13.05 Medij 13.55
Napaka? 14.20 Družinsko drevo 15.10 Pedi-
atrična bolnišnica 15.35 Zdravnice 16.25 Dar
življenja 17.15 Zamolčane zdravniške zgodbe
18.05 Spremenilo mi je življenje 19.00 Družin-
sko drevo 19.50 Pediatrična bolnišnica 20.15
Mestni zdravniki 21.05 Zločini v Avstraliji 21.55
Same v New Yorku 22.45 Resnični zločini

06.00 Maščevanje ljubezni, 22. del 06.55
Lorenzeva žena, 87. del 07.50 Judeževa žena,
31. del 08.45 V iskanju očeta, 20. del 09.40
Usoda imena, 59. del 10.30 Miza za tri, 46. del

11.25 Kriva te ljubezni, 43. del 12.20 Družinske
vezi, 81. del 13.10 Judeževa žena, 31. del
14.05 V iskanju očeta, 20. del 15.00 Nikoli ni
prepozno, 96. del 15.55 Miza za tri, 46.-47. del
17.40 Maščevanje ljubezni, 22. del 18.35
Nikoli ni prepozno, 97. del 19.30 Usoda, 59. del
20.20 Miza za tri, 47. del 21.10 Nikoli ni pre-
pozno, 97. del 22.05 Družinske vezi, 81. del
23.00 Sanjski moški, 18. del 

TOREK, 26. 1. 

11.45 Nesnagi za petami 12.15 Urgenca
13.05 Medij 13.55 Napaka? 14.20 Družinsko
drevo 15.10 Pediatrična bolnišnica 15.35
Zdravnice 16.25 Zasebno življenje trojčkov
17.15 Zamolčane zdravniške zgodbe 18.05
Spremenilo mi je življenje 19.00 Družinsko
drevo 19.50 Pediatrična bolnišnica 20.15
Mestni zdravniki 21.05 Zločini v Avstraliji
21.55 Same v New Yorku 22.45 Resnični 
zločini 

06.00 Maščevanje ljubezni, 23. del 06.55
Lorenzeva žena, 88. del 07.50 Judeževa žena,
32. del 08.45 V iskanju očeta, 21. del 09.40
Usoda, 60. del 10.30 Miza za tri, 47. del 11.25
Kriva te ljubezni, 44. del 12.20 Družinske vezi,
82. del 13.10 Judeževa žena, 32. del 14.05 V
iskanju očeta, 21. del 15.00 Nikoli ni prepozno,
97. del 15.55 Miza za tri, 47.-48. del 17.40
Maščevanje ljubezni, 23. del 18.35 Nikoli ni
prepozno, 98. del 19.30 Usoda, 60. del 20.20
Miza za tri, 48. del 21.10 Nikoli ni prepozno,
98. del 22.05 Družinske vezi, 82. del 23.00
Sanjski moški, 19. del 23.55 Judeževa žena,
32. del 

SREDA, 27. 1.

10.55 Spremenilo mi je življenje 11.45 Nesna-
gi za petami 12.15 Urgenca 13.05 Medij 13.55
Napaka? 14.20 Družinsko drevo 15.10 Pedi-
atrična bolnišnica 15.35 Zdravnice 16.25 Dar
življenja 17.15 Zamolčane zdravniške zgodbe
18.05 Spremenilo mi je življenje 19.00 Družin-
sko drevo 19.50 Pediatrična bolnišnica 20.15
Mestni zdravniki 21.05 Zločini v Avstraliji
21.55 Ženske za rešetkami 22.45 Resnični
zločini 23.35 Dokazi 00.00 Mestni zdravniki 

06.00 Maščevanje ljubezni, 24. del 06.55
Lorenzeva žena, 89. del 07.50 Judeževa žena,
33. del 08.45 V iskanju očeta, 22. del 09.40
Usoda, 61. del 10.30 Miza za tri, 48. del 11.25
Kriva te ljubezni, 45. del 12.20 Družinske vezi,
83. del 13.10 Judeževa žena, 33. del 14.05 V
iskanju očeta, 22. del 15.00 Nikoli ni prepozno,
98. del 15.55 Miza za tri, 48.-49. del 17.40
Maščevanje ljubezni, 24. del 18.35 Nikoli ni
prepozno, 99. del 19.30 Usoda, 61. del 20.20
Miza za tri, 49. del 21.10 Nikoli ni prepozno, 99.
del 22.05 Družinske vezi, 83. del 

ČETRTEK, 28. 1. 

11.45 Nesnagi za petami 12.15 Urgenca
13.05 Medij 13.55 Napaka? 14.20 Družinsko
drevo 15.10 Pediatrična bolnišnica 15.35
Zdravnice 16.25 Zasebna življenja: Mali veliki
ljudje 17.15 Zamolčane zdravniške zgodbe
18.05 Spremenilo mi je življenje 19.00 Družin-
sko drevo 19.50 Pediatrična bolnišnica 20.15
Mestni zdravniki 21.05 Zločini v Avstraliji
21.55 Ženske za rešetkami 22.45 Resnični
zločini 

06.00 Maščevanje ljubezni, 25. del 06.55
Lorenzeva žena, 90. del 07.50 Judeževa žena,
34. del 08.45 V iskanju očeta, 23. del 09.40
Usoda, 62. del 10.30 Miza za tri, 49. del 11.25
Kriva te ljubezni, 46. del 12.20 Družinske vezi,
84. del 13.10 Judeževa žena, 34. del 14.05 V
iskanju očeta, 23. del 15.00 Nikoli ni prepozno,
99. del 15.55 Miza za tri, 49.-50. del 17.40
Maščevanje ljubezni, 25. del 18.35 Nikoli ni
prepozno, 100. del 19.30 Usoda, 62. del 20.20
Miza za tri, 50. del 21.10 Nikoli ni prepozno,
100. del 22.05 Družinske vezi, 84. del 
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"Kot delavec za strojem sem
opravljal dela v proizvodnji, in
sicer že 11 let. Vse pa se je
končalo, ko so razglasili rece-
sijo, saj je s tem upadlo tudi
povpraševanje po naših izdel-
kih na trgu. Zaradi tega so mi
prekinili delovno razmerje in
sem ostal na cesti. Pravza-
prav me to ne bi tako bolelo,
če ne bi imel doma sina naj-
stnika, ki je v najhujši puber-
teti in mu je pred dvema leto-
ma za hudo boleznijo umrla
mama, hkrati pa meni žena.
Zaradi izgube službe ne mo-
rem več omogočati svojemu
sinu vsega, kar si zaželi, zara-
di česar sva se začela kregati.
Noče se več pogovarjati z
mano, raje gre od doma in se
pozno vrača domov, izgovore
za svoje obnašanje pa išče pri
meni. Zaradi vseh stvari, ki se
dogajajo, se počutim nizkotno
in prizadeto ter ne vidim več
izhoda, kako bi se lahko pove-

zal s svojim sinom in kako bi
ga prepričal, da nisem kriv za
izgubo službe in da se trudim
poiskati novo. Nočem, da se
zaradi teh stvari oddaljiva
drug od drugega. Kako naj
prepričam sina, da morava v
tej hudi situaciji stati drug ob
drugem, ne pa zanemarjati
glavne stvari v življenju?" 
Zoran 

Dragi Zoran,
puberteta je prelomnica na
vseh področjih življenja.
Najstnik se sooča z velikimi
spremembami na telesni,
duševni, duhovni in socialni
ravni. Zato ni nič nenavad-
nega, če pride do krize in
konfliktov med otrokom in
staršem. Najstnik vedno
bolj rahlja družinske vezi in
išče lastne stike zunaj druži-
ne. Za nekatere starše je to
zelo boleč proces, saj težko
sprejmejo dejstvo, da otrok

goji lastne interese in se ne
udeležuje več družinskega
življenja tako kot prej. Straši
se na ta proces odraščanja
odzivajo različno. Nekateri
skušajo otroka pridržati in
se ga prav oklepajo, drugi
mu dajo prosto pot, pri če-
mer se ne obremenjujejo
več s tem, kaj otrok počne
in kam zahaja. Obe drži
učinkujeta negativno na raz-
vojni proces otroka. Tudi
starši, ki za vsako ceno išče-
jo harmonijo v odnosu do
svojega najstnika in mu
ugodijo vsako željo, ne rav-
najo prav. Otroku tako
manjkajo meje in "Naspro-
tni", ob katerem se lahko iz-
oblikuje. Psihologi trdijo, da
ima "razumen" prepir v
času pubertete prav poseb-
no vlogo. Prepir povzroča
užaljenost in prizadetost -
prav tako pa mu sledita od-
puščanje in sprava, ki sta

sestavni del trdnih družin-
skih odnosov. Resnici na
ljubo je to zelo težak proces
za obe strani. Konflikte s si-
nom boš lažje reševal z od-
prtim in komunikativnim
vedenjem. Bodi potrpežljiv
in ne pričakuj preveč od pr-
vega pogovora. Bolje bo, če
boš spoštoval začetno zadr-
žanost svojega sina. Večkrat
mu pokaži svojo pripravlje-
nost za pogovor - vendar ne
tekaj za njim! Ko pride do
pogovora, je pomembno, da
zares prisluhneš - brez pred-
sodkov in brez tega, da mu
takoj "soliš pamet" z možni-
mi rešitvami. Vadi se v razu-
mevanju in empatiji in sku-
šaj sprejeti dejstvo, da se
morajo otroci včasih močno
distancirati od svojih star-
šev, da lahko odkrijejo svojo
lastno identiteto. Želim
vama veliko moči, odprtosti
in volje! 

redvsem vloga ma-
tere je ljubljenko
ljudskih src Sašo
Lendero za nekaj
časa umaknila z

glasbenih odrov, stran od
odrskih žarometov. Sama
pravi, da je bila srečna in
vesela ogromnega števila
pisem svojih občudovalcev
in se tako še z večjim vese-
ljem vrača v posel. Po letu
dni nam je najprej pripravi-
la skladbo Zate s še vedno
aktualnega albuma Ob tebi
lepši je svet. Pesem govori
o ljubezni brez meja in
brez zadržkov, ki smo jo vsi
kljub nevarnosti gotovo do-
živeli vsaj enkrat v življe-
nju. O tem, da se zaradi lju-
bezni do nekoga odrečeš
vsemu, navsezadnje pa celo
svoji osebnosti. Saša se vra-
ča na odre zrelejša in obo-
gatena s čudovito izkušnjo
in meni, da je tovrstna
brezpogojna ljubezen, ki jo
opeva v skladbi, mogoča le
v odnosu do otroka.

Bila je misica, voditeljica,
se preizkusila v petju in

igri. Je kreativna, odrezava
in direktna, v bistvu nena-
rejena in odkrita. Morda so
jo njene značajske lastnosti
v prodiranju na slovensko
sceno prej ovirale, kot ji 
koristile, a lahko bi rekli, 
da je ostala zvesta sama
sebi in uresničila svojo že-
ljo. Želela je biti pevka in
danes smo dočakali njen
debi. Prvi album naše mod-
ne gurujke neusnjenih čev-
ljev z markantnim pridi-
hom barv in oblik, ki privla-
čijo pogled mimoidočega,
Nine Osenar z naslovom
MissUnderstood je luč sve-
ta uzrl včeraj.

Nina se je celotnega pro-
jekta lotila resno in profe-
sionalno. Svojo ljubezen
do glasbe in življenja na-
sploh je pretopila v besedi-
la vseh dvanajstih skladb
na albumu, vključno s tre-
nutno aktualnim singlom
Te dni. Že v kratkem bo 
začela tudi nastopati v
živo, najprej sicer na manj-
ših klubskih odrih, ki ji
bodo omogočili pristnej-
ši stik s publiko, nato pa
načrtuje tudi večje koncert-
ne dogodke. 

MAMICA IN OBLIKOVALKA 
ČEVLJEV SE VRAČATA NA SCENO
Dve popolnoma različni dami. Prva ne gre na kolena, druga če je le nuja, pa še to takrat, ko v omari 
išče kakšen par svojih zanimivih designerskih čevljev, ki so jo proslavili skoraj bolj kot vodenje 
resničnostnega šova Veliki brat. Saša Lendero in Nina Osenar.

Alenka Brun

P

TV SPORED

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

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

NASVETI IZ SAMOSTANSKE CELICE

Nina Osenar / Foto: arhiv pevke (Jaka Vinšek)

Saša Lendero / Foto: Zaklop
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HUMOR, POTOPIS
RADIJSKI SPOREDI

Radio Kranj 97,3 Mhz
(www.radio-kranj.si/progrm.php)
Pred vami je petkov program, ki prinaša v jutranjem terminu 7.30
Zlato jutro in nagradno vprašanje. Če ste bolj zaspane vrste, po-
tem prisluhnite rubriki Kranj ni več zaspan, ko vas bomo ob 8.45
informirali o pomembnih petkovih dogodkih, ki jih ne smete pre-
slišati. Današnja tema bo 'hladna', saj vas bomo popeljali v svet
Inuitov, bolje rečeno Eskimov. Ljubitelji glasbe, nove sveže in ti-
ste z lestvic, pozor, ob 17.15 bomo pometali doma, gost bo sku-
pina Plavi orkestar. V sobotni temi dneva boste zvedeli vse o kul-
turnem utripu Kranja v teh dneh, hkrati pa bomo predstavili tudi
vse na temo mediacije. Glasovalci in lovci na nagrade, bodite z
nami tudi ob 13.30, ko bomo izbirali naj smučišče. Ob 17.15 pa se
selimo na 4. veleslalom gasilske zveze MOK. Nedeljski glasbeni
gost ob 9.10 bodo člani ansambla Saša Avsenika iz Begunj. Mali
oglasi bodo na sporedu ob 12.15. Razglednica vas bo popeljala po
Kranju. Ob 17.15 pa bomo govorili o 50-letnici rokometa in nagra-
jencih v tej športni panogi. Ne pozabite tudi na SNOP, skupni
nočni program od 24. do 5. ure zjutraj. Ponedeljek je dan za od-
dajo Se res poznamo, razkrili bomo vse podrobnosti o Erazmu
B. Pintarju. Ob 11.30 pa nova nagradna igra Podarimo vam vinje-
to. Nadaljevali bomo športno. 

Radio Potepuh, 91,0 Mhz (TELE-TV in SAT-TV)
(www.potepuh.com)
V naslednjih dneh se bomo poleg klasičnega sporeda posveti-
li izobraževalnim ustanovam, predstavitvam le-teh, progra-
mom in možnosti izobraževanja, saj v času pred informativni-
mi dnevi nobena informacija ni odveč. O predstavitvah posa-
meznih ustanov vas bomo seveda sproti obveščali, tako da
bomo zagotovili čim večje število informacij, ki bodo zanimi-
ve tako za dijake in študente, kot tudi za njihove starše. Ne bo
pa manjkalo niti namigov, kam na katero od prireditev in kam
na izlet, če bo doma preveč dolgočasno. 

Radio Ognjišče, 102, 3, 104,5 in 105, 9 Mhz
(www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm)
V petek ob 17. uri bomo v oddaji Doživetja narave preverili, kako
je s snežnimi razmerami, napovedujemo pa tudi kratko reporta-
žo iz minulega državnega tekmovanja osnovnošolcev v planin-
skem znanju. V oddaji Spoznanje več, predsodek manj ob 18.15
bo prof. dr. Stane Granda nadaljeval pregled minulega leta; do-
taknil se bo političnega odra. Naš gost v soboto ob 18.30 bo ma-
gister Božo Rustja. Nedelja bo prinesla oddajo Graditelji sloven-
skega doma ob 19.00. Posvetili jo bomo skladatelju in pianistu
Marijanu Lipovšku ob stoletnici rojstva. Ponedeljek vabi k poslu-
šanju Ponedeljkove 17. ob 17. uri. Vsak četrti ponedeljek v mese-
cu boste poslušali pogovorne oddaje z dr. Jožetom Ramovšem.
Osrednja vsebina bodo medgeneracijski odnosi. 

Radio Triglav, 96,00 Mhz 
(www.radiotriglav.si/spored/)
Danes bomo male oglase prebirali ob 15.20. Pred tem bomo
predstavili Inštitut za računovodstvo. Tedenski pregled boste sli-
šali ob 18.10. Po 19. uri bomo spremljali hokejsko tekmo v ligi
EBEL. Acroni bo gostoval v Celovcu pri ekipi KAC. Sobotno jutro
bo namenjeno otroškemu programu, ob 14.10 bomo predstavili
waldorfsko pedagogiko, v nedeljo bomo kuhali ob 9. uri, ob 13.10
bo gost poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite Bohinj Boris
Rožič, po 18. uri pa bomo spremljali hokejsko tekmo med Jeseni-
čani in Medveščakom. V ponedeljek bo program predvsem špor-
ten, zvečer pa bodo na svoj račun prišli tudi ljubitelji narodnoza-
bavne glasbe. V torek in v sredo bomo na obisku v občini Kranj-
ska Gora. V torek bomo ob 15.10 predstavili Srednjo šolo Jeseni-
ce, v sredo pa Dijaški dom Bežigrad. V četrtek bo program po 13.
uri predvsem v znamenju kulture. 

Radio Sora 91,1 Mhz
(www.radio-sora.si)
Danes ob devetih bomo gostili dr. Jožico Rejec, predsednico
uprave Domela, ob enajstih spregovorili o medobčinskih zimskih
športnih igrah in vas pol ure kasneje povabili na premiero v So-
vodenj. S sobotnim radijskim kvizom se bomo preselili v kranj-
sko Manilo, ob pol enih prisluhnili prostovoljcu, popoldne pa
športnim dogodkom. Naš tokratni nedeljski gost bo Jože Šlibar,
ki je pred skoraj petimi desetletji s 141 metri postavil svetovni re-
kord na nemški letalnici na Bavarskem, popoldne pa bo Aleksan-
der Vališer gostil Andreja Vršiča, ki nam bo predstavil neodkrito
- skrito Prlekijo. V ponedeljek ob devetih bomo v poslanski urici
spraševali poslanca Milenka Ziherla, v torek pa spregovorili o
svetovnem prvenstvu v smučarskih skokih za veterane, ki poteka
v Žireh. V sredo ob devetih bodo z nami predstavniki razvojne
agencije Sora, ob enajstih pa župan Železnikov Mihael Prevc. Ak-
tualni bomo tudi v četrtek, izbirali bomo "mojega zdravnika", pa
še kaj zanimivega se bo našlo.

a smo prišli v Čege-
varo, kot smo za
naše potrebe udo-
mačili ime simpa-
tičnega starega me-

steca Sighisoara. Parkirali
smo ob glavni ulici mesta in
se povzpeli navzgor na grič
v staro mesto tako imenova-
no citadelo. Prej smo si na
začetku stopnic za spodbu-
do privoščili še eno pivo.
Ena hecna natakarica Zali
Juliji najprej obljubi slado-
led, potem ko ugotovi, da ga
"danes še nimajo", pa ji po-
nuja nekakšno slaščico, za
katero se naša punca tokrat
previdno ni odločila. In
naša točajka v polomljeni
nemški angleščini pove, da
so kozarci (z napisom
znamke piva Tuborg) od fir-
me, katere lastnica je. Ne-
kakšen čuden humor. Prej
bi rekli, da skrbi za razvoz
piva po Sighisoari in okoli-
ških mestih ...

Na stopnicah kupimo še
okusne sladke zavite rolice
in vstopimo v staro mesto na
griču, ki je sredi temeljite
prenove (nova komunalna
infrastruktura, tlaki in podo-
bno). Takoj nas napade ne-
koliko opit vampir z listkom,

naj obiščemo Restavracijo
Dracul. Ker še nimamo no-
bene fotografije s to romun-
sko legendo, možakarja hi-
tro pregovorimo (bolj je šlo
za delo rok), ali se lahko sli-
kamo z njim. Tip, bržkone
vajen tovrstnih turističnih
vsiljivcev, se kakopak vda v

usodo in pridno sodeluje.
Fotografa ni bilo treba iska-
ti, saj se je Zala Julija, sicer
nič kaj navdušena nad
strašljivo podobo s podaljša-
nimi podočniki, takoj prija-
vila "Bom jaz slikala." (Pri-
hodnjič: ena ali dve o lepem
mestu)

Tale stric, oblečen v priročnega vampirja, ki je sicer že 
prijetno dišal po kakšni domači žganici, pred restavracijo
Dracul pa je vabil na romunsko kulinariko, mo pa smo ga
"izkoristili" za spominsko fotografijo. / Foto: Zala Julija Kavčič

S spačkom do Kijeva in nazaj (20)

ŠE ZADNJA VAMPIRSKA
Ja. Dracula se je menda rodil v Sighisoari. Le kdo si ne bi želel fotografije z nadomestnim 

vampirjem, ki je vabil v "vampirsko restavracijo".

Igor Kavčič

P

V prvem nadstropju hiše v
Sighisoari, v kateri naj bi se
leta 1431 rodil Vlad Tepeš,
drugi sin Vlada Hudiča, je
danes restavracija. To, ali
za pijačo postrežejo tudi s
svežo krvjo, nismo preverili.
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Mali brat

Medtem ko sta zadnjič v
Kranjski Gori premierska ko-
lega, lepi naš Borut Pahor in
ljepa njihova Jadranka Kosor,
kramljala in se hkrati nastav-
ljala snemalcem in fotogra-
fom v prijetnem vzdušju pred
idiličnim kaminom, so se pre-
vajalci trudili s simultanim
prevajanjem vsega, kar sta
omenjena povedala. Te dni je
v redakcijo Velikega Brata pri-
spel magnetogram nekaterih
prevodov naših tolmačev raz-
ličnim delom javnosti. Objav-
ljamo simultane prevode, ki
so jih prek slušalk prejeli: 

Serpentinšek
Borut: "Kvaj' zej baba? A j'

dost' gorkote? S'm že drugo
rundo naložu. Morm' mer-
kat de nav ogn ugasnu." 

Jadranka: "Jao kak je lepo,
ajde opali mi još jednu."

Nogometaš
Borut: "Druga, druga, dej

mi že tole žogu, što čakaš?
Skoz sam ti celo tekmo po-
dajao, ti meni ništa nisi po-
dajala. Bo ugasnila vatra?"

Jadranka: "Borute, zabora-
vil si, da ja dajem golove, ti
samo dodavaš s ljevog krila." 

Matematik
Borut: "2 x 23,5 cm + 3 x 10

cm polen na 10 cm3 žerjavi-
ce = konstanta. Ampak,
ogenj : vodo = pepel." 

Jadranka: "Ha-ha2."

Drvar
Borut: "Ejga, fix laudan,

tele bukove drva s'm že u dru-
go naložu, pa kr dobr gorejo,
čeprov so mau fajhtne. Malo-
ra tole zlepa nav ugasnu."

Jadranka: "Ovo drvo je si-
gurno uvoz iz hrvatskih
šuma, jer tako lepo gori."

Ljubitelj erotike
Borut: "Lubica, a lahko še

enkrat. Ta toplota mi je šini-
la v poleno, ki se nikakor
noče umiriti. Dajva, dokler
ne ugasne."

Jadranka: "Ajme, malo me
golica ovaj tvoj polenček, pa
da ti ga oladim malo."

Član SDS
Borut: "Drugič sem nalo-

žil večja polena na ogenj, saj
sem slišal, da na dimniku

prisluškujejo Janezovi voja-
ki. Z veseljem jim bom pod-
kuril. Kar plinski gorilnik
montirajte, da ogenj ne bo
ugasnil."

Jadranka: "Da Borute, sa-
mo jih ti opali one gore,
skroz se nešto protive našim
dogovorima.

Joško Joras
Borut: "V drugem krogu

bomo tale kamin razdelili
med Slovenijo in Hrvaško.
Seveda boste vi, Jadranka,
dobili ogenj in zalogo polen,
Slovenci pa tisto, kar bo od
ognja ostalo."

Jadranka: " Samo loži na
našu vatru, tako si ljep i dobar."

Filozof
Borut: "Če pogledamo spe-

cifiko odnosa med družbeno
stvarnostjo, v kateri se naha-
jajo raznovrstna polena, in
pa ognjem, ki je sublimacija
posameznih osebnosti, je
jasno, da bomo bit iskali v
duhovni podstati kamina.
Pomembno je, da kontinui-
teta ognjenega revolucionar-
nega bistva ne izgubi svoje
potence. Ta je namreč bis-
tveni kredo našega nacional-
nega smisla."

Jadranka: "Da, dragi Boru-
te, slažem se z ovakvom kon-
statacijom, u kojoj ženski
princip nadvladuje muško-
ga." 

OGENJ NIKDAR NE BO UGASNIL 
"To je druga runda," je dejal Borut in: "Druga runda, he, he," podaljšala Kosorjeva. "Če ugasne 
prej ogenj?" nadaljuje Borut, Kosorjeva pa le: "He, he he." "Ne seveda med nama," zaključi Borut,
Kosorjeva pa: "He, he, nego ovde," pokaže na kamin.
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Sonce"

Pred leti ste mi že odgovorili,
zato spet prosim za vaše od-
govore. Imam dve hčeri, sedaj
že odrasli. Prva prav sedaj 
išče službo in je še samska.
Mlajša pa tudi nima stalnega
partnerja. Kako kaj kaže na
tem področju in ali bo kaj 
dobrih novic glede službe?
Sama sem že v pokoju, a
imam kar majhno pokojnino.
Sem nezakonska in me zani-
ma, ali lahko po očetu priča-
kujem kaj dediščine. Do sedaj
mi ni namenil prav nič. Tudi
stikov nimam. Imam pa še en 
problem, in to je moj mož.
Kaj mi lahko poveste o moji
prihodnosti z njim? Hvala.

Starejša hči ima dobro pri-
ložnost za službo že v po-
mladnih mesecih, samska
ne bo več dolgo časa, saj se
ji že pred poletjem obeta
zveza, v kateri bo srečna in
zadovoljna. Mlajša hči je tre-

nutno zelo nezadovoljna, kar
se tiče ljubezni, saj je bila
večkrat razočarana, tudi pri
zadnji zvezi je upala na naj-
boljše, vendar je bila zopet
žalostna. V tem letu spozna
nekoga, s katerim si ustvari
družino in srečno zaživi. Ko
pride pravi čas, boste po
očetu dedovali, stikov na va-
šem mestu ne bi iskala, saj
ne bi nič pridobili, ampak iz-
gubili še tisto dobro, kar si
mislite o njem. O vašem za-
konu bi lahko veliko govorili,
vse veste in ne vem, kaj vam
je preprečevalo, da se niste
nikoli odločili za svojo pot,
saj na njegovi ni bilo nikoli
prostora za vas, čeprav ste
mu vedno stali ob strani in
mu še. A kot rada rečem, 
nikoli ni prepozno, le če je
želja dovolj velika. Uspeh, ki
ga pričakuje, bo dosegel.
Njegovo zdravje ni preveč v
redu, kar že veste. Lepo vas
pozdravljam.

"Kozoroginja"

Sem kozoroginja in me zani-
ma samo, ali bom v prihod-
nosti zamenjala svoje hrupno
in moteče domovanje? Za 
odgovor se vam že vnaprej 
zahvaljujem in vas lepo po-
zdravljam!

Vsa ta zmeda v okolici vam
že dolgo časa jemlje vso
energijo. V letošnjem letu
vam uspe zamenjati sta-
novanje. S tem pri vas pri-
de do sprememb, ki si jih
sploh ne morete predstav-
ljati. Mesec april in maj sta
za vas na splošno zelo 
dobra, tudi na čustvenem
področju. Srečno.

"Biser"

Postala sem vaša redna bral-
ka in tudi sama sem se že
večkrat obrnila na vas z vpra-
šanjem. Hvala vam za vse

odgovore. Z možem sva šla
pred nekaj časa v neko na-
ložbo, ki lahko prinese dobi-
ček, če ji gre zaupati. Ali je
kaj na tem? V meni še vedno
tli želja po še enem otroku.
Če odsvetujete, prosim, tudi
povejte. Najlepša hvala in
lep pozdrav.

Konec je težkega obdobja in
pred vami je mirno leto brez
posebnih zapletov, velja za
vso družino. Naložba je na
dolgi rok, kakor tudi njeni
rezultati, tako da kar poča-
kajte, odločitev pa je bila do-
bra. Ne vidim nobenega
razloga, zakaj se vaša druži-
na ne bi povečala še za ene-
ga člana. Strahovi, ki jih
imate, so odveč. Zanositev
je že v tem letu, kar je tudi
prav. Želim vam vse lepo. 

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Dan bo miren, idealen za pogovore, katere že dalj časa 
odlašamo. Lotili se bomo opravil, za katere nam pogosto
primanjkuje časa. Čaka nas prijetna novica.

23. januar 2010
Sobota
Rajko, Klemen, Samo

Razpoloženi bomo kar se da prešerno, zato ne bo manjkalo
pozitivne energije, ki jo bomo prenašali tudi na druge. 
V krogu stare družbe se bomo počutili imenitno.

25. januar 2010
Ponedeljek
Savel, Pavel, Dare

Do vratu bomo zakopani v delu, a energije nam ne bo
manjkalo. Rezultati bodo zavidljivi in ponosni bomo na
svoj uspeh. Obeta se miren večer v krogu družine.

26. januar 2010
Torek
Pavlina, Tic, Karpo

Čas je, da si vzamemo trenutek zase in ga izkoristimo sebi
v prid. Pojdimo v naravo, na svež zrak, včasih dobro dene,
če smo za nekaj časa sami s sabo.

27. januar 2010
Sreda
Elica, Vito, Jule

V ljubezni se nam odpira polno novih poti. Čas je za
temeljit premislek, da se vprašamo, kaj si želimo, in to
končno tudi dobimo. Obeta se nam nov začetek.

28. januar 2010
Četrtek
Tomaž, Egon, Rožle

Na delovnem mestu se bomo odlično izkazali in presenetili
celo sami sebe. Dokazali si bomo, da imamo motivacijo,
da smo uspešni in sposobni.

29. januar 2010
Petek
Franček, Valerija, Branko

24. januar 2010
Nedelja
Franc, Matic, Rok

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

Polni bomo idej in razmišljali o prihodnosti. Dan pa bo
tudi kot naročen za vse strastne romantike, saj bodo na
dan privrela vsa skrita in malo manj skrita čustva.

Oven (21. 3.-21. 4.) 
Le malo bo manjkalo, da bi pozabili na drobne stvari, ki
vašim najbližjim veliko pomenijo. Ste zelo obremenjeni
z raznimi skrbmi, tako da to ne bo nič čudnega. Nekdo,
od katerega najmanj pričakujete, vas bo presenetil.

Bik (22. 4.-20. 5.)
Če boste hoteli poslovno uspeti, je nujno potreben nov
zagon. Le če se boste potrudili, se vam bo maksimalno
obrestovalo. Na čustvenem področju boste srčno osebo
malce razočarali, saj bo v danem trenutku pričakovala
več, kot boste ponudili.

Dvojčka (21. 5.-21. 6.)
Pot, za katero se boste odločili, je prava in občutek 
notranjega miru vam bo zelo dobro del. Poslovni podvig
se vam bo obrestoval, le malo boste morali počakati in to
vam ne sme predstavljati težave. Petek bo vaš dober dan.

Rak (22. 6.-22. 7.)
V tem tednu se vam bo marsikaj spremenilo na boljše.
Poslovno boste kar se da uspešni, saj ste si nabrali novih
moči. Spoznali boste kar nekaj novih prijateljev in imeli
boste tudi čudovito možnost, da se zaljubite.

Lev (23. 7.-23. 8.)
Doma in tudi v službi boste imeli zelo mirno situacijo,
zato se boste lahko v večji meri, kar je bilo v zadnjem
času nemogoče, posvetili samo sebi, svojim interesom
in notranjemu duhu, ki je ravno tako pomemben kot
človek sam. Občutek miru vam bo dobro del. 

Devica (24. 8.-23. 9.)
Pred vami se odpira novo obdobje, sprejeli boste marsi-
katero odločitev z upanjem na najboljše. Nova pot, ki je
pred vami in vas je bo sprva strah, vam bo vlila pozitivne
energije in ne bo ovire, ki je ne bi mogli preskočiti.

Tehtnica (24. 9.-23. 10.) 
V tem tednu še posebej bodite pazljivi, da vas ne bo
zaneslo pri obljubah, ki jih, čeprav bi še bolj radi, ne
boste mogli uresničiti. Če se boste preveč igrali s čustvi
drugih ljudi, se lahko sami tako zapletete, da dolgo ne
boste videli izhoda.

Škorpijon (24. 10.-22. 11.)
Čustveno boste postajali malce negotovi in strah vas bo,
da ste se prehitro in napačno odločili. Vse boste dobro
rešili, le glejte, da ne boste trošili energije tam, kjer 
sploh ni potrebno. Sami sebi boste začeli posvečati več 
pozornosti in ne bo vam žal.

Strelec (23. 11.-21. 12.)
Še bolj bi lahko poslovno uspeli, če bi resnično spreme-
nili svoj osebni način življenja. Prednost velikokrat dajete
nepomembnim stvarem, za pomembne pa vam zmanjka
časa oziroma jih spregledate. Neka situacija vam bo dala
veliko misliti.

Kozorog (22. 12.-20. 1.)
Vedno bolj hrepenite po ljubezni, toda vse premalo
naredite, da bi bili srečni. Vse, kar je bilo slabega, je v
glavnem že za vami, zato se nehajte ukvarjati s pre-
teklostjo, saj s tem zapirate vrata prihodnosti, ki komaj
čaka na vas.

Vodnar (21. 1.-19. 2.) 
Dovolj vam bo, da se smilite sami sebi in iščete okoli
samo take, ki jim je boljše kot vam. Zavihali boste
rokave, se podali iz ozadja in naredili čisto vse, da se
boste rokovali s srečo in jo za nekaj časa tudi obdržali. 

Ribi (20. 2.-20. 3.)
Malo se boste predali sanjarjenju in kovali načrte za pri-
hodnost. V svoje razmišljanje boste potegnili tudi svoje 
najbližje. Ideje se bodo sicer križale, a ne toliko, da bi
odstopile od dejstva. Presenečenje nad denarjem bo veliko.

mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si

naročnine
04/201 42 41 

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

V KOLOSEJU SE DOGAJA - POVEJ NAPREJ!
V Kolosejevih kinocentrih se nadaljuje obdobje prijateljstva: svojim prijateljem povejte, da ste videli super film,
jim podarite vstopnico, ki ste jo porabili pri ogledu - in prijatelju tako podarite en evro popusta!

Če ste si ogledali film, ki vam je bil všeč, povejte to naprej svojim prijateljem, znancem, staršem, komurkoli želite,
in jim podarite porabljeno vstopnico. Z njo lahko prejemnik ob nakupu vstopnice pri blagajni uveljavi en evro 
popusta na redno ceno vstopnice za isti film za predstavo po izbiri.

Akcija Povej naprej poteka v vseh Kolosejevih kinocentrih (Kolosej Ljubljana, XpanD v Areni, Kinoklub Vič, Kolosej 
Maribor, Kolosej Koper in Kolosej de Luxe v Kranju). Popust velja za isti film, kot je naveden na porabljeni 
vstopnici (tudi za isto različico v primeru filmov, ki imajo različne verzije, kot na primer 3D sinhronizirano, 
2D sinhronizirano, 2D s podnapisi itd.), velja za vse predstave, razen predstave na kinodan (ko je cena vstopnice
že tako znižana). Popust se lahko unovči samo ob nakupu vstopnice na blagajni; popusta ni ob nakupu prek 
M-vstopnice, Hitre vstopnice, interneta ali na aparatu za vstopnice. 

Podrobnejša pravila akcije si lahko preberete tudi na spletni strani www.kolosej.si/povej-naprej.

Nagrade:
1. nagrada: kino kartica joker s šestimi vstopnicami
2. nagrada: kino kartica joker s štirimi vstopnicami
3. nagrada: kino kartica joker z dvema vstopnicama
Tri nagrade podarja tudi Gorenjski glas.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj 
in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 3. februarja
2010, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko 
oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.
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začetku februar-
ja bo v ljubljan-
skem Grand ho-
telu Union že 21.
Veliki rotarijski

ples, med 15. in 17. januar-
jem pa je Studio Misson v
Unionu pripravili že 7. raz-
stavo idej in tendenc z naslo-
vom Maturantski in poročni
utrinki. Na enem mestu se je
predstavilo prek šestdeset
razstavljavcev, ki so bodočim
maturantom in mladoporo-
čencem prikazali svoje izdel-
ke in storitve. V okviru raz-
stave je bila tudi gala modna
revija svečanih in poročnih
oblek, ki jo je vodila Bernar-

da Žarn, izhode manekenk
pa so popestrili še s plesnimi
in baletnimi gibi. 

Domen Misson nam je
razložil, da se organizacija
porok pri nas od tistih v tuji-
ni razlikuje predvsem po
tem, da je tam 'poročna in-
dustrija' precej bolj razvita,
Slovenci pa smo kar se tiče
porok še vedno zelo tradicio-
nalni in prisegamo na stare
običaje. Sezona porok v Slo-
veniji traja nekje od maja do
septembra. V zadnjem času
opažajo velik trend porok v
poletnih mesecih, saj si bo-
doči mladoporočenci želijo,
da bi njihova poroka poteka-
la na prostem, v naravi, zato
je čedalje več povpraševanja
po ekskluzivnih lokacijah,

kjer na istem mestu poteka
tako sklenitev zakonske zve-
ze kot tudi poročno slavje.
Slovenske neveste še prise-
gajo na izposojo poročne ob-
leke, vedno več pa se jih od-
loča, da se po polnoči preob-
lečejo v večerno obleko. Pri
poročnih oblekah sta najbolj
priljubljeni bela in barva
šampanjca, pri večernih pa
pridejo v poštev tudi drznej-
še barvne kombinacije in
kroji.

Danes zvečer bodo v Litiji
razglasili Slovenca leta,
Kranjska Gora pa bo konec
januarja v celoti prepredena
s športnimi in glasbenimi
dogodki. Že v petek, 29. ja-
nuarja, bo gostila moški vele-
slalom, dan kasneje pa že še-

sto X-plozijo zabave. Vrhu-
nec bo v soboto zagotovo
predstavljal večerni koncert
Siddharte (po 20. uri) ter za-
bava s Stereo MC's (po 22.
uri), avtorji svetovne uspeš-
nice Connected.

Pri Tušu pa iščejo novo
kuharsko zvezdo. S projek-
tom želijo spodbuditi zani-
manje mladih za poklic ku-
harja. Prvo predtekmovanje
se je odvijalo v Celju, sledili
bosta še dve v Ljubljani in
Radovljici. Najboljših in naj-
inovativnejših šest tekmoval-
cev pa se bo za naslov Tuše-
va kuharska zvezda 2010 po-
merilo 12. maja v finalu, ki
bo potekal na eni izmed naj-
bolj uglednih gostinskih lo-
kacij v Sloveniji. 

DRUŽABNA KRONIKA

Globusa Avatarju in Prekrokani noči

Znanstveno fantastični film Avatar je na
67. podelitvi zlatih globusov minulo ne-
deljo v Los Angelesu dobil nagrado za
najboljšo dramo, James Cameron pa za
najboljšega režiserja. Med igralci v dram-
ski kategoriji sta slavila Sandra Bullock
(The Blind Side) in Jeff Bridges (Crazy

Heart). V kategoriji komedij je zmagala zgodba o nesreč-
ni fantovščini Prekrokana noč, nagrado za najboljšo žen-
sko in moško komično vlogo pa sta pobrala Meryl Streep
(Julie & Julia) in Robert Downey Jr. (Sherlock Holmes).

Na smrtni postelji se ločuje

Dennis Hopper se, medtem ko naj
bi mu zaradi raka na prostati ostalo
le mesec dni življenja, ločuje od
pete žene Victorie Duffy, s katero
sta bila poročena 14 let in imata
šestletno hčer. Ko je vložil zahtevek
za ločitev, je bil kljub novemu ciklu

kemoterapije popolnoma priseben, zatrjuje njegov prija-
telj, ki pravi, da si želi le mir in tišino. "Victorii želim vse
najboljše, a te težke dni bi rad preživel obkrožen s svoji-
mi otroki in tesnimi prijatelji," je v izjavi za javnost zapi-
sal igralec.

Pred nastopi ne seksa več

Julio Iglesias, nekdaj sinonim za latinske-
ga ljubimca, je na koncertu v urugvajski
Punti del Este spregovoril o svojem pe-
strem spolnem življenju. Ko je tam nasto-
pil prvič, je imel 24 let in "bil kot zajec",
pravi. Prepričan je bil, da ne bi mogel peti,
če pred koncertom ne bi seksal, se spomi-

nja začetkov svoje glasbene kariere. "Temu sem se v celo-
ti odpovedal pred 15 leti," priznava 66-letni španski pevec.

Odvisnosti slavnih

Jennifer Aniston je joga spremenila življe-
nje. Šestkrat tedensko zahaja k Mandy
Ingber, začetnici t. i. jogalozofije, da ji
"uskladi duha in telo". "Mandy kombinira
modrost astrologije z umom in telesom
ter kardio vajami," ritual, od katerega je
postala odvisna, pojasnjuje igralka. Heidi
Montag pa je, čeprav to zanika, obsedena

z lepotnimi operacijami. V enem samem dnevu je imela
deset plastičnih posegov.

V četrtek so v hotelu Radin v Radencih izbrali že 14. 
vinsko kraljico Slovenije, ki je predstavnica slovenskih
vin, slovenskega vinogradništva in vinorodne dežele,
poslanica slovenskega turizma in kulturne dediščine.
Letos so okronali Andrejo Erzetič iz Vedrijana v Goriških
Brdih. / Foto: arhiv organizatorja 

BODOČA ŽENIN IN NEVESTA
Pred kratkim se je odvijalo kar nekaj modnih revij, kjer so kraljevale predvsem poročne obleke, 
pridružile pa so se jim tudi maturantske in bolj slavnostne kreacije. Danes zvečer bomo dobili Slovenca
leta, Tuš išče novo kuharsko zvezdo, X-plozija zabave pa se Kranjskogorcem obeta prihodnji teden.

Pri poročnih oblekah je bela barva še vedno priljubljena. 
/ Foto: Polona M. Baldasin

Missonovi: Barbara, Domen in Maja. Brez torte na modni 
reviji ni šlo. / Foto: Polona M. Baldasin

Alenka Brun

V

... in znanega ljubljanskega zlatarja - juvelirja Tomislava 
Lobodo s prijateljico Katjo. / Foto: Polona M. Baldasin

VRTIMO GLOBUS

Andreja in Richard Habas (poročni salon Gracia) sta bila 
z videnim zadovoljna. / Foto: Polona M. Baldasin

Med gledalci modne revije smo opazili tudi znanega 
Sandija Čolnika ... / Foto: Polona M. Baldasin

Na modni brvi je blestela tudi balerina Tijuana Križman. 
/ Foto: Polona M. Baldasin




