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Domovi bodo dražji 
od marca
Domovi za ostarele bodo po sklepu
ministrstva za delo, družino in social-
ne zadeve lahko podražili svoje storit-
ve, vendar zaradi zapletenega po-
stopka šele prihodnji mesec. Po pra-
vilniku jih bodo lahko podražili do
šest odstotkov. 

3

AKTUALNO

Danes bo večinoma oblačno. 
V noči na soboto se bo sneženje
okrepilo, snežilo bo še večji del
sobote. V nedeljo bo pretežno
oblačno in večinoma suho. 

VREME

jutri: oblačno s sneženjem ..
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Delovna mesta 
za izhod iz krize
"Zdi se mi nujno, da se v Sloveniji
omejijo sredstva za javno porabo,
tako da bi javni sektor delil usodo go-
spodarstva in davkoplačevalcev," je
ob obisku poslanske skupine SDS na
Gorenjskem dejal predsednik stranke
Janez Janša.
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GG+

Nagrade GZS tokrat 
malim
Včeraj so podelili nagrade gospodar-
ske zbornice za izjemne gospodarske
in podjetniške dosežke. Tokrat so po-
zornost namenili vodilnim v majhnih
podjetjih. Na Gorenjskem je nagrado
dobil Tomaž Žepič, direktor LPKF La-
ser&Elektronika.

17

Gospod s polmetrsko
brado 
Borisu Primožiču iz Medvod so na
srečanju bradačev že šestič izmerili
najdaljšo brado. V življenju se je obril
le trikrat, njegova brada je dolga sko-
raj pol metra. Na leto mu zraste oko-
li tri centimetre. Zjutraj, ko vstane, jo
najprej razčeše.

24

ZADNJA

63 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Igor Kavčič

Kranj - Čas je, da s podstrehe
spet prinesemo Prešerna in
z njega obrišemo prah, ki se
je na njem nabral od 3. de-
cembra, če ta ni star že eno
leto. Fotografija je simbolič-
na. Nastala je v Prešernovi
hiši v Kranju, portret našega
pesnika je v prvi polovici
prejšnjega stoletja naslikal
Ivan Vavpotič, in je v lasti
Gorenjskega muzeja. Por-
tret ima svoje stalno mesto v
spominskem muzeju v hiši
in ni strahu, da bi se na
njem "nabiral prah". Tako
muzej kot mnoge druge kul-
turne institucije korektno
opravljajo svoje poslanstvo,

saj izpolnjujejo vlogo skrbni-
ka in tistega, ki doma in v
svetu promovira slovensko
nacionalno identiteto. 

Kaj zato lahko naredimo
mi, državljani? Se kdaj vpra-
šate, kolikokrat na leto greste
v gledališče, na koncert pev-
skega zbora, si ogledate raz-
stavo umetniških slik, kdaj
ste nazadnje prebrali kakšno
knjigo slovenskega avtorja?
Kaj vas zadržuje, da tega ne
počnete bolj pogosto? Strah,
da vam bo dolgčas, nelagod-
je, da ponujene umetnosti
ne boste razumeli? Slab iz-
govor. Namesto tri ure dolge
drame v gledališču v Ljublja-
ni si vzemite čas za komedi-
jo igralske sekcije domačega

KUD-a, namesto ogleda raz-
stave Picassovih grafik si ku-
pite kozolce, ki jih slika lju-
biteljski slikar iz vaše vasi,
namesto sodobnega romana
preberite zgodbo kronista iz
vašega kraja. Ponudite so-
rodnikom iz Amerike, ki jih
gostite, potico namesto tira-
misuja in kranjsko klobaso
namesto dunajskega zrezka.

Dajmo priložnost sloven-
ski kulturi, lastni zgodovinski
dediščini, današnjim umet-
nikom in prihodnjim ustvar-
jalcem slovenskega imena.
Kultura je naša identiteta in
le z njo bomo Slovenci preži-
veli. Tudi globalizacijo. Torej
brišimo prah z našega pesni-
ka vsaj enkrat tedensko.

Vsak teden obrišite prah s Prešerna
Ak' Prešeren se mu ne praši, Sloven'c izumrtja se ne boji.

Kultura je naša identiteta in le z njo bomo Slovenci preživeli. / Foto: Tina Dokl

Jasna Paladin

Kamnik - Zgodba o težavah z
družbo Velika planina, d. o.
o., ki se odvija že več let, še
zdaleč ni pri koncu. Revizij-
sko poročilo, ki je zajelo pre-
gled poslovanja v obdobju od
1. januarja 2008 do 30. sep-
tembra 2009, je namreč po-
kazalo kar nekaj nepravilno-
sti, predvsem pa zadolženost
družbe, ki skupaj z dolgoroč-
nimi krediti znaša skoraj se-
demsto tisoč evrov. "Poročilo
je pokazalo neobvladanje
stroškov s strani prejšnjega
vodstva, zaradi dolgov in po-
trebne sanacije pogonskega
sistema, za kar bo treba za-
gotoviti še sedemsto tisoč ev-
rov, pa bo poslovanje nega-

tivno še dve leti. Dokapitali-
zacija je nujna, sicer družbi
grozi stečaj, kar pa ni reši-
tev," je bil jasen Alojz Kolar,
vodja oddelka za gospodar-
ske dejavnosti in finance. 

"Že več mesecev govorimo
o Veliki planini. Nobena
sredstva ne bodo pomagala,
če bomo še naprej brez jasne
strategije. Enkrat se bo treba
sprijazniti, da planina nikdar
ne bo smučišče in da nam
prav zimska sezona prinaša
največ izgube," je poudaril
Matjaž Jug iz SD. "Do takš-
nega stanja ne bi prišlo, če bi
težave reševali sproti, zato
naj krivdo za situacijo pre-
vzame župan," je krivca do-
ločil Rudi Veršnik iz SDS.

Velika planina je močno zadolžena
Revizijsko poročilo je pokazalo, da je družba Velika planina, d. o. o., zadolžena in da bo tako še vsaj
dve leti. Stečaj ni rešitev, zato so svetniki spet izglasovali dokapitalizacijo.

Leto LXIII, št. 10, cena 1,35 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

Velika planina tudi pozimi ostaja 'zaklad narave', čeprav se
je družba, ki je v stoodstotni lasti Občine Kamnik, znašla v
večjih finančnih težavah. � 5. stran

Mateja Rant

Škofja Loka - Med letošnjimi
dobitniki priznanj Blaža Ku-
merdeja, ki jih zavod za šol-
stvo podeljuje za odlično
partnerstvo pri razvoju in
uvajanju novosti v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah, je
tudi Osnovna šola Jela Jane-
žiča Škofja Loka. Kot so zapi-
sali v obrazložitvi priznanja,
je omenjena šola razvojno
usmerjena šola, ki jo odliku-
je sodobno strokovno delo,
vztrajno in nenehno razisko-
vanje pedagoške prakse ter
razvijanje in uvajanje inova-
tivnih pristopov v vzgoji, izo-
braževanju in usposabljanju
otrok in mladostnikov z mot-
njami v duševnem razvoju.
"Strokovni delavci sistema-
tično in poglobljeno uvajajo
celovite spremembe na raz-
ličnih področjih pedagoške-
ga dela. Svoje sodobno peda-

goško znanje, izkušnje in
ugotovitve prenašajo v širšo
strokovno javnost." Pri tem
so zlasti izpostavili zasluge
ravnateljice Marjete Šmid. S
svojim vodenjem in zgle-
dom, poudarjajo v obrazlo-
žitvi, je spodbujala strokovne
delavce na šoli in jim omogo-
čala vključevanje v številne
projekte in razvojne naloge
zavoda za šolstvo. 

Kumerdejevo priznanje

Marjeta Šmid
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Danica Zavrl Žlebir 

Kranj - Poslanska skupina je
na Gorenjskem obiskala vse
gorenjske občine in številna
podjetja, zvrstilo se je kar 32
dogodkov, med njimi tudi
okrogla miza Boj proti krizi je
boj za nova delovna mesta, je
povedal njen vodja Jože Tan-
ko. Predsednik SDS Janez
Janša je ocenil, da se je v tej
pokrajini marsikaj spremeni-

lo na slabše, odkar jo je nazad-
nje obiskal kot predsednik
vlade s svojimi ministri. Ni
kriva le gospodarska kriza,
pač pa tudi nedokončani
tranzicijski procesi, problem
pa je tudi prevelika centrali-
zacija države in umanjkanje
pokrajin, zaradi česar država
slabše črpa evropska sred-
stva. Za Gorenjsko je značil-
na večja brezposelnost, zno-
traj regije po tem še zlasti iz-
stopajo Škofja Loka, Radovlji-
ca in Kranj. Gorenjska ima
sicer vrsto prednosti, od na-
ravnih lepot in ugodne lege
do visokega deleža ljudi, ki se
izobražujejo, in razvitega te-
lekomunikacijskega omrežja,
še več pa neizkoriščenih

možnosti. Janša tu navaja tu-
rizem, neugodno razmerje
med industrijsko proizvod-
njo in storitvami, neizkoriš-
čene industrijske površine, ki
so ostale za propadlimi pod-
jetji. Tudi poslanec Branko
Grims je govoril o slabo raz-
vitem razvojnem potencialu
Gorenjske, znova pa je spom-
nil na razprave o državnem
proračunu, v katerem je
manj denarja dodeljenega

pomembnih gorenjskim raz-
vojnim načrtom, denimo
projektu Gorki, cesti Britof-
Hotemaže in cesti med Kra-
njem in letališčem na ob-
močju Šenčurja. Obisk po-
slancev SDS v nekaterih
uspešnih podjetjih dokazuje,
da Gorenjska ima možnosti,
sedanja oblast pa ji ne omo-
goča ugodnega poslovnega
okolja. V zvezi z izhodno
strategijo naše države je
Grims dejal, da bi bil najbolj-
ši izhod odhod sedanje garni-
ture z oblasti. V SDS so lani
sicer govorili o možni neza-
upnici vladi, Janez Janša pa je
ob tokratnem obisku dejal, da
bodo dali vladi še mesec dni
časa, kajti njihovih predlogov

za izhod iz gospodarske krize
vlada ni vnaprej zavrnila, pač
pa jih bo po sklepu državne-
ga zbora proučila. Opozicija
sedaj čaka na vladno odloči-
tev, to bo analizirala in se po-
tem odločila, kako naprej. Po-
slanca Milenko Ziherl in Mi-
lan Čadež, ki sta s skupino
poslancev obiskala občine na
Škofjeloškem, sta ocenila zla-
sti probleme tega območja,
med njimi tudi zaostanek na

četrti razvojni osi. Spregovo-
rili pa so tudi o neuspehu pri
skupnem gorenjskem pro-
jektu CERO.

Janez Janša je v pogovoru
za Gorenjski glas komentiral
tudi stanje pri ustanavljanju
pokrajin, za katere je vlada v
njegovem mandatu pripravi-
la vso potrebno zakonodajo.
"Zataknilo se je le pri zakonu
o ustanovitvi pokrajin, ki po-
trebuje dveotretjinsko ve-
čino. Tedanja opozicija (sedaj
koalicija), je odtegnila pod-
poro, češ da bodo to naredili
bolje. Šlo je za politično kal-
kulacijo. Sedaj je že več kot
leto novega mandata in še
niso ničesar naredili. Zato
smo mi decembra lani znova

vložili naš paket zakonodaje,
ki predvideva 13 pokrajin, ob
tem pa tudi jasno povedali,
da smo fleksibilni. Če vladna
koalicija vloži v proceduro
zakonodajo, ki je vsebinsko
boljša, in hkrati predlaga
manjše število pokrajin, smo
to pripravljeni tudi podpreti,
zato da se regionalizacija za-
čne. Menimo, da je bolje
sprejeti kompromisni pred-
log kot pa čakati še nasled-

njih dvajset let in se prepira-
ti o številu pokrajin. Mi nis-
mo problem, problem je po-
litična odločitev vladajoče ko-
alicije iz zadnjih dni, ko smo
dobili sporočilo, da pokrajine
niso več prioriteta, v naspro-
tju s tem, kar piše v koalicij-
ski pogodbi. To je velika ško-
da. Ravno v času gospodar-
ske krize je narobe to, da ni-
mamo pokrajin; zaradi tega
počasneje in manj učinkovi-
to črpamo evropska sredstva
in tudi velik del obstoječega
proračuna se porablja preveč
centralizirano. Če bi se po-
rabljal na pokrajinski ravni,
bi za isto vsoto dobili več in
boljše projekte," je o pokraji-
nah dejal Janez Janša.

Na Gorenjskem na slabše
Ob obisku na Gorenjskem so poslanci SDS ugotavljali, da jo je gospodarska kriza precej prizadela,
marsikaj pa je slabše tudi zaradi nedokončanih tranzicijskih prestrukturiranj.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Dame in gospodje volijo!
Pred kratkim smo vas povabili, da se nam pridružite na ples-
nem tečaju s plesno učiteljico Darjo. No, napolnili smo kar
dva tečaja, ki se začneta danes. Medtem nas je poklicalo pre-
cej ljudi, ki si želijo plesati, a nimajo soplesalca. Zato smo se
odločili, da organiziramo še en tečaj, ki bo namenjen vsem, ki
nimate soplesalca ali soplesalke. Tečaj bo potekal ob pone-
deljkih od 19. do 20.15 v avli Gorenjskega glasa s pričetkom
22. februarja. Torej: če si želite plesati, pa nimate para, bo
vaša želja vseeno uslišana. Le pokličite Darjo na tel.: 040/425
422, vsak delovni dan med 8. in 17. uro. Prijazno povabljeni!

Zimska razstava

V avli Gorenjskega glasa so še vedno na ogled otroška sli-
karska dela na temo Zima, zima bela. Ker bomo razstavo
kmalu pospravili, nam na koticek@g-glas.si sporočite, če
želite, da vam risbice vaših otrok vrnemo.

Letna naročnina

Še vedno je čas, da poravnate letno naročnino na Gorenjski
glas. Tako boste veliko prihranili - kar 25 odstotkov, časopis
pa bo vedno v vašem nabiralniku. Če boste naročnino prišli
poravnat na sedež Gorenjskega glasa, boste lahko izbrali še
darilo: knjigo Jedi s perutnino, športne nogavice ali zgoš-
čenko Juana Vasleta s slovenskimi ljudskimi pesmimi. Po
vaši želji vam bomo postregli tudi z dobro kavico. D. K.

Darilo
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JOŽICA JANŠA iz Radovljice.

Danica Zavrl Žlebir 

Kranj - Po dogodku v Ljub-
ljani, ko so se trije psi pasme
bulmastif, od teh sta bila dva
vpletena v napad leta 2006
na 36-letnega Tržičana,
spravili na svojega lastnika
in se je napad žal končal tra-
gično, se je odzvalo več poli-
tičnih strank, češ da so že
večkrat opozarjali na nepri-
mernost zakonodaje na tem
področju. V SLS so zahtevali
odstop ministra za kmetij-
stvo Milana Pogačnika, ki ga
štejejo odgovornega za tra-
gični dogodek, ker je kmetij-
sko ministrstvo izdalo odloč-
bo, s katero je nevarne pse

vrnilo lastniku. Minister Po-
gačnik ne namerava odstopi-
ti in navaja, da je ravnal v
skladu z zakonom.

Poslanec Borut Sajovic,
po izobrazbi magister vete-
rinarskih znanosti z dolgo-
letno prakso terenskega ve-
terinarja, sicer tudi aktiven
kinolog, pa je napovedal, da
bo v najkrajšem roku part-
nerskim koalicijskim stran-
kam v obravnavo (in nato v
državni zbor) posredoval
predlog zakona o odgovor-
nem lastništvu psov. Bistvo
predloga zakona, "da se last-
nike rizičnih pasem psov
zaveže k dodatnemu izobra-
ževanju obojih, lastnikov in

psov, in da se lastnike obve-
že k ustreznim pogojem
reje takšnih psov". V prime-
rih napadov, kakršen je bil
ta teden v Ljubljani, bi za-
kon lastnike takšnih psov
zavezal k dopolnilnemu iz-
obraževanju in drugim pre-
ventivnim ukrepom. Če
lastniki psov teh obveznosti
ne bi izpolnjevali, pa pred-
log zakona predvideva evta-
nazijo psov z zgodovino na-
padov na človeka, predlaga
Sajovic. Borut Sajovic je tak-
šen zakon državnemu zbo-
ru predlagal že pred približ-
no tremi leti, žal pa ga je ko-
alicijska večina prejšnjega
sklica zavrnila.

Potrebujemo zakon 
o odgovornem lastništvu psov

Poslanci SDS so obiskali vodstvo občine Kranj in tamkajšnje
strankarske kolege. / Foto: Gorazd Kavčič

Andrej Vizjak, Lucija Mazej Kukovič, Janez Janša in Jože
Tanko na okrogli mizi o izhodu iz krize. / Foto: Gorazd Kavčič

Domžale

Za domžalskega župana tudi Robert Hrovat

Po Katarini Karlovšek je bitko za domžalski županski stolček
pred dnevi napovedal tudi Robert Hrovat, poslanec SDS v Dr-
žavnem zboru in predsednik Krajevne skupnosti Dob. Kot je
poudaril, se mu zdi največja slabost Domžal to, da občinska
uprava ne črpa nepovratnih evropskih sredstev in da bo, če bo
izvoljen, takoj zaposlil posebnega uradnika za to področje. Če-
prav ima podporo v svoji stranki, je za vodenje občine napove-
dal sodelovanje z nadstrankarsko ekipo strokovnjakov. J. P. 

Ljubljana 

Roko Žarnić kandidat za okoljskega ministra

Stranka DeSUS je predsedniku vlade Borutu Pahorju za no-
vega ministra za okolje in prostor predlagala profesorja na
Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Roka Žarnića. O kan-
didatu za novega ministra bo (najverjetneje že prihodnji te-
den) odločal državni zbor, in če ga bo potrdil, bo Žarnić na
mestu okoljskega ministra zamenjal predsednika stranke
DeSUS Karla Erjavca, ki je minuli teden odstopil. D. Ž.

Kranj 

NSi spet o volitvah

Mestni odbor Nove Slovenije Kranj se je že drugič sestal s
kandidati za svetnike za letošnje lokalne volitve. Pregledali
so predvolilni program stranke in določili prioritete, ki jih
bodo predstavili na predvolilnih soočenjih. Predstavili so
volilni štab stranke in kandidata za župana. Po delovnem
delu srečanja pa je podpredsednik stranke Marjan Bajt v
glasbi in sliki predstavil desetdnevno kolesarsko izkušnjo
po Jakobovi poti v Santiago de Compostella. D. Ž.

Ljubljana 

Dijaki za ohranitev brezplačne prehrane

Dijaška organizacija Slovenije je predala več kot 20 tisoč pod-
pisov za ohranitev brezplačne dijaške prehrane ministru za
šolstvo in šport Igorju Lukšiču. Predsedniku vlade Borutu Pa-
horju pa predlaga, naj se spremeni predloga zakona o šolski
prehrani tako, da bo ohranjena stoodstotna subvencija za di-
jaško prehrano. D. Ž.

Ljubljana 

Dvetretjinska večina 
ni potrebna

Stranka SLS je v državnem
zboru predlagala zakon, po
katerem bi bila za ratifikacijo
arbitražnega sporazuma s
Hrvaško potrebna dvetretjin-
ska večina. Poslanci so z ve-
čino glasov (SD, LDS, Zares
in DeSUS) takšen zakon za-
vrnili. Zakonodajno-pravna
stroka je namreč presodila,
da lahko večjo od navadne
večine za sprejem zakona
predpiše samo ustava. Pred-
lagatelji pa so menili, da je
tak zakon nujen, ker bodo ar-
bitri prvič v zgodovini Slove-
nije določili mejo na morju, s
čimer ne samo, da bodo
spremenili Temeljno ustav-
no listino, ampak bo na arbi-
tre preneseno izvrševanje
dela suverenih pravic. D. Ž.
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Boštjan Bogataj

Kranj - Po pravilniku o meto-
dologiji določanja cena, ki ga
je izdalo ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve,
lahko socialni zavodi (domo-
vi za ostarele) storitve podra-
žijo do šest odstotkov. Stan-
dard za oblikovanje cen so v
domovih prejeli zadnji janu-
arski delovni dan, zato pro-
cedura izračuna novih cen
še ni bila opravljena. Vod-
stva domov bodo izračunala
nove cene, te morajo potrditi
sveti zavodov, nato še pristoj-
no ministrstvo, zato bo nova
cena uveljavljena z marcem. 

"Gre le za letno uskladitev
cen, glede na rast življenj-
skih stroškov," pojasnjuje
Boris Koprivnikar, predsed-
nik upravnega odbora Skup-
nosti socialnih zavodov Slo-
venije, in nadaljuje: "Ugo-
tavljamo pa, da so domovi
lani povprečno obračunavali
za pet odstotkov nižjo ceno,
kot bi jo lahko po metodolo-
giji ministrstva. Zavedamo
se namreč, da stanovalci tež-
ko plačujejo storitve, po dru-
gi strani pa niti maksimalna
cena ne bi pokrila vseh stro-
škov." Povprečna osnovna
oskrba v javnih socialnih za-
vodih danes znaša 16 evrov
na dan, povprečna cena pa
21 evrov (pri zasebnikih s
koncesijo okoli 30 evrov), vsi
pa delujejo pod pritiski niz-
kih cen. 

Tudi zato se domovi za
ostarele po vsej Sloveniji
odrekli investicijam, oprav-

ljajo le nujna vzdrževalna
dela, pa vendar je vse več
stanovalcev, ki ne morejo
sami plačevati stroškov, bre-
me prevzemajo sorodniki in
lokalne skupnosti. "Podraži-
tev je nujna, cene popravlja-
mo zgolj za nazaj, sedanja
nam ne pokriva stroškov,"
pravi Zvonka Hočevar Šaja-
tovič, direktorica Dom upo-
kojencev Kranj, kjer je
osnovna cena oskrbe 16,66
evra na dan.

"Višje cene se bodo pozna-
le marca, vendar le na račun
rasti življenjskih stroškov.
Okvirno računam, da bodo
cene višje za nekaj odstotkov,
ne pa za najvišji možni zne-
sek," pravi Sonja Resman, di-

rektorica Doma dr. Janka Be-
nedika iz Radovljice. "Izraču-
nov še nimamo pripravlje-
nih, saj je bilo v nekaj dneh
še premalo časa, vendar po-
dražitev zagotovo bo. Naša
sedanja cena je med najnižji-
mi na Gorenjskem, to je
15,28 evrov na dan," pa pojas-
njuje Silva Košnjek, direkto-
rica Centra slepih in slabo-
vidnih Škofja Loka. 

Domovi za ostarele so tudi
na Gorenjskem na meji ren-
tabilnosti. "To je logično, saj
dobičkov ni pričakovati" pra-
vi Koprivnikar, vendar:
"Zmanjkuje pa denarja za
investicije, za investicijsko
vzdrževanje, izobraževanje.
Tako na dolgi rok ne bo šlo,

saj razvoja mreže domov ne
smejo plačevati le upokojen-
ci skozi višje cene v zasebnih
domovih s koncesijo. Javni
domovi bodo čez čas le še za
podreti. Tako je že v Idriji."
Tudi zato v skupnosti zavo-
dov podpirajo predloge po
dodatnih virih financiranja
oskrbe domov (zavarovalni-
ce). Najpomembnejši napre-
dek v zadnjih letih na podro-
čju institucionalnega varstva
starejših je sicer bistveno po-
večanje kapacitet, predvsem
na račun podeljenih konce-
sij, današnje kapacitete pa
presegajo 18 tisoč mest v do-
movih za starejše ali za do-
brih pet odstotkov starejših
od 65 let.
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Ana Hartman

Vrba - Ministrica za kulturo
Majda Širca je lani ob kul-
turnem prazniku v Vrbi ob-
ljubila, da bodo Prešernovo
rojstno hišo zaščitili kot
spomenik državnega po-
mena, a po letu dni je še
vedno vse po starem. Kot
so pojasnili na ministrstvu,
je kranjski zavod za varstvo
kulturne dediščine že lani
poleti pripravil strokovne
podlage za razglasitev Pre-
šernove hiše, lipe v Vrbi in
cerkve sv. Marka za kultur-
ni spomenik državnega po-
mena. Strokovnjaki so do-
datno ocenili, da je treba
zaščititi zelo široko krajin-
sko območje okoli vasi, kar
so potrdili tudi na Sloven-
ski akademiji znanosti in
umetnosti, s tem pa so vse
prej kot zadovoljni na Ob-
čini Žirovnica. "Ne more-
mo se strinjati s širšim
vplivnim območjem, ki
sega od Vrbe in vse do Stu-
denčic," pravi župan Leo-
pold Pogačar in opozarja,
da je zavod občini predla-
gal, naj hišo, lipo in širše
območje Vrbe razglasi za
spomenik lokalnega pome-
na. "Tudi s tem se ne stri-
njamo, saj je to povezano z
dodatnimi stroški, delom
in obveznostmi. Želimo,

da država izpolni dano ob-
ljubo in hišo, ki je v njeni
lasti, razglasi za spomenik
državnega pomena brez
'vmesne faze', seveda pa je
občina pripravljena sodelo-
vati pri teh postopkih." 

Ministrstvo za kulturo je
januarja zavod znova pozva-
lo, naj se uskladi z občino
glede obsega vplivnega ob-
močja, da bi lahko čim prej
pripravili akt o razglasitvi, ki
kot osnutek na ministrstvu
čaka že več mesecev, a odgo-
vora do začetka februarja še
niso dobili: "Za vso usklaje-
valno proceduro z drugimi
pristojnimi ministrstvi bo
ministrstvo za kulturo, ko
bo prejelo usklajen predlog
strokovnih služb, potrebo-
valo dvajset delovnih dni, da
pridobi vsa dodatna mnenja
in soglasja." 

Na kranjskem zavodu so
pojasnili, da so v preteklih
letih v skladu z vsakokratni-
mi predpisi pripravili že več
gradiv za razglašanje enot
kulturne dediščine v Vrbi:
"Zadnje gradivo, pripravlje-
no lani poleti, je še v fazi
usklajevanja z ministrstvom
za kulturo. Po uskladitvi bo
s predlogom seznanjena
tudi širša javnost, saj je po
Zakonu o varstvu kulturne
dediščine treba izvesti javno
obravnavo predloga."

Neurejen status 
Prešernove hiše
Leto dni po obljubi ministrice za kulturo 
Prešernova hiša v Vrbi še vedno ni razglašena za
spomenik državnega pomena. Kje se zatika?

Po eni strani niti višje oskrbnine ne zadoščajo za investicijsko vzdrževanje domov za 
starostnike, po drugi pa upokojenci plačujejo širitev mreže zasebnih domov s koncesijo. 

Vilma Stanovnik

Kranj - Kot vse kaže, še vsaj
štiri mesece na bo padla
končna odločitev, kje bo na
Gorenjskem stal objekt me-
hansko biološke obdelave od-
padkov. Čeprav je že nekaj
časa jasno, da je bila kot naj-
primernejša določena lokaci-
ja v poslovni coni Exoterm na
Polici pri Kranju in da je
kranjska občina že kupila
zemljišče in pripravljala do-
kumentacijo za vlogo za ko-
hezijska sredstva, se je zaple-
tlo v zadnjih mesecih, ko so
se kot kandidati za ta objekt
pojavili Jeseničani. V javnosti
jih je večkrat podprl tudi se-
daj že nekdanji minister za
okolje in prostor Karl Erjavec,
ki živi v bližini načrtovanega

objekta poslovne cone v Stru-
ževem, zato naj bi sredina
seja poslovnega odbora kon-
zorcija CERO dala končni od-
govor, kje naj bi se predelova-
li gorenjski odpadki. Glede
na sprejete sklepe, pa to ne
bo jasno vsaj še do začetka ju-
nija, saj je 4. junij datum, do
katerega ima kranjska občina
nalogo oddati dokumentacijo
za kohezijska sredstva. 

"Menimo, da v Kranju de-
lamo dobro in imamo v roku
naslednjih štirih mesecev
možnost oddati vlogo za ko-
hezijska sredstva z vso po-
trebno dokumentacijo," je po
seji povedal predsednik po-
slovnega odbora CERO in
kranjski župan Damijan Per-
ne ter dodal, da bosta pri tem
morali tvorno sodelovati tudi

občini Jesenice in Tržič, kjer
sta deponiji Mala Mežakla in
Kovor, ki sta poleg objekta za
mehansko biološko obdelavo
del vloge za kohezijska sred-
stva. "Če bi se v tem času po-
kazale nepremostljive ovire,
ki bi preprečile, da bi ta pro-
jekt stekel v Kranju, bi nato
pobudo Jesenic obravnavali
vso resnostjo in bi začeli dela-
ti na projektu na lokaciji Male
Mežakle," je tudi dodal Da-
mijan Perne in pojasnil, da je
predstavnik okoljskega mi-
nistrstva Bojan Doljak zbra-
nim na seji povedal, da kljub
omejenim sredstvom in bis-
tvenemu zmanjšanju načrto-
vanih predelovalnic odpad-
kov v Sloveniji še vedno me-
nijo, da naj bi Gorenjska ime-
la takšno predelovalnico. 

Smeti za zdaj ostajajo Kranju
Po sredini seji poslovnega odbora konzorcija CERO je jasno le, da ima
kranjska občina še štiri mesece časa, da odda vlogo za kohezijska sredstva,
če ji to ne uspe, prednost dobijo Jeseničani.

Domovi bodo dražji od marca
Domovi za ostarele bodo po sklepu ministrstva lahko podražili svoje storitve, vendar zaradi 
zapletenega postopka šele prihodnji mesec.
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Ljubljana

Vzajemna bo 
znižala premijo

Vzajemna zdravstvena zava-
rovalnica bo s 1. marcem
premijo dopolnilnega zdrav-
stvenega zavarovanja zniža-
la za 2,5 odstotka. Mesečna
premija bo po novem zna-
šala 23,25 evra, z največjim
zakonsko dovoljenim triod-
stotnim popustom pa 22,55
evra. Letna premija se bo ob
upoštevanju popusta zniža-
la z 277,49 evra na 270,63
evra, za zavarovalnico pa bo
to pomenilo na leto okrog
šest milijonov evrov manj
prihodkov. V Vzajemni za-
gotavljajo, da bodo tudi z
nižjo premijo lahko zagotav-
ljali stabilno poslovanje in
kapitalsko ustreznost. Med-
tem ko naj bi lani dosegli
4,7 milijona evrov čistega
dobička, letos ne načrtujejo
visokega presežka prihod-
kov nad odhodki, ampak
poslovanje okrog pozitivne
ničle oz. z 0,3 milijona evrov
dobička. C. Z.
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SKB Zvestoba
Nagrajevanje zvestobe naših strank se nadaljuje tudi v letu 2010. Uporabljajte produkte in 
storitve SKB in bodite tokrat prav vi dobitnik ene izmed privlačnih nagrad.

Nagrade za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2010:
1. nagrada: Sanjsko potovanje za vas in vaše najbližje (v vrednosti 5.000 EUR*)
2. nagrada: Prestižno križarjenje za dve osebi (v vrednosti 3.000 EUR*)
3. nagrada: LCD televizor (v vrednosti 2.000 EUR*)

Konec leta 2010 bomo ponovno podelili super nagrado - osebni avtomobil.

Prvo nagradno obdobje programa SKB Zvestoba se je zaključilo 31. 12. 2009. Tokrat je bilo 
žrebanje naklonjeno naslednjim zvestim strankam: .  Jasna Suhadolc bo odpeljala novi avtomobil Peugeot 308 v vrednosti 18.000 EUR*;.  Maša Gostinčar Cvar bo odpotovala na prestižno križarjenje v vrednosti 3.000 EUR* in.  Špela Kosem Todorovič bo prejela LCD televizor v vrednosti 2.000 EUR*. 

* Vsi zgoraj navedeni zneski nagrad vključujejo tudi 25 % akontacijo dohodnine (izračunane na bruto znesek), ki ga bo 

za stranke plačala SKB.

Čestitamo srečnim nagrajenkam!

www.skb.si / SKB TEL (01) 471 55 55

Vsake tri mesece 
nagrajujemo zveste 
uporabnike.
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KOMENTAR
Stojan Saje

Letošnja zima je spet darež-
ljiva s snegom. Je dovolj mrzla,
da se je sneg ohranil. Tega so
posebej veseli ljubitelji smučar-
skega teka, za katere so marsi-
kje uredili proge. Posebej so 
obiskane proge v bližini naselij.

Žal grenijo zadovoljstvo te-
kačev in urejevalcev prog ljud-
je, ki postajajo vse bolj brezob-
zirni do njihove dejavnosti. Na
to je prvi javno opozoril Teka-
ško smučarski klub z Bleda, ki
ureja kar trideset kilometrov
prog v tej občini. Nekdo jim je
z avtom ali motorjem na štirih
kolesih uničil progo Zasip-
Dobe, kar so prijavili policiji.
Seveda bodo storilca težko na-
šli, škode pa jim ne bo nihče
povrnil. Le malokdo pomisli,
da urejanje in vzdrževanje te-
kaških prog ni poceni. Klubi
morajo urejati proge za redne
treninge tekmovalcev, ob kate-
rih uživa še več rekreativcev.
Užitek pa se lahko kmalu spre-
meni v moro, če so proge kljub
rednemu vzdrževanju vsak
dan znova poškodovane!

Sam sem se na tekaških pro-
gah v okolici Šenčurja večkrat

prepričal, da očitki o namer-
nem uničevanju prog niso iz
trte izviti. Po njih hodijo pešci
brez smuči in sprehajalci s psi.
Večina niti ne ve, da je celotna
širina proge namenjena teku
na smučeh. Če se tekač giblje z
drsnim korakom izven smuči-
ne, je zelo nevarno, če naen-
krat zatakne smučko v luknjo
na progi. Tudi pasji iztrebek v
smučini je lahko vzrok za pa-
dec, če nanj zapelje tekač z ve-
liko hitrostjo. In komu je všeč,
da je ob progah vse polno
ostankov pasje nečednosti, ki so
jo zakrivili lastniki živali? Še
huje je, da proge prečkajo z
motornimi sanmi divjaki, ki se
podijo prek polj in po gozdovih.
Ni dovolj, da strašijo ljudi, mo-
rajo še živali! S tem se je stri-
njal tudi eden od lastnikov
travnika, s katerim sem se za-
pletel v pogovor o neodgovor-
nem početju posameznikov.
Menil je, da bi morali biti strp-
ni drug do drugega kjerkoli,
tudi v naravi. Zato je prav, da
opozorimo na nestrpnost dru-
gih do smučarskih tekačev na
urejenih progah.

Brezobzirni do tekačev

Mateja Rant

Kranj - Ob 200-letnici gim-
nazijskega šolstva na Go-
renjskem je poslovna skupi-
na Sava Gimnaziji Kranj po-
darila dragoceno zbirko Ico-
notheca Valvasoriana. Zbir-
ko, ki obsega 17 zvezkov s
7752 znanstveno kritično
obdelanimi grafičnimi listi,
je predstavil vodja projekta,
umetnostni zgodovinar dr.
Lojze Gostiša, ki je s stro-
kovnjaki faksimile zbirke
pripravljal osem let. Janez
Vajkard Valvasor je grafike
in risbe zbiral med letoma
1659 in 1672, ko je popoto-
val po Evropi. Zbirka med

drugim vsebuje dela Al-
brechta Dürerja, Lucasa
Cranacha in Jacquesa Callo-
ta ter dela drugih znanih in
neznanih nemških, avstrij-
skih, nizozemskih, flam-
skih, francoskih, italijan-
skih, angleških in kranjskih
mojstrov 16. in 17. stoletja.
Ob izročitvi zbirke je pred-
sednik uprave Save Janez
Bohorič poudaril, da gre za
neprecenljiv zgodovinski
vir. "A njegova prava vred-
nost se bo pokazala šele čez
čas v znanju dijakov," je pre-
pričan Bohorič. Dodal je še,
da zbirko gimnaziji ob njeni
dvestoletnici podarjajo ob
svoji devetdesetletnici.

Dragoceno darilo gimnaziji
Šenčur

Godlarji spet oblast v Šenčurju

Včeraj popoldne so se za šenčurske Godlarje pričela pustna
opravila, saj so od župana Mira Kozelja začasno prevzeli ob-
činski ključ in s tem tamkajšnjo oblast. Kakšno razdejanje
bodo povzročili v občinskem proračunu, je popolna neznan-
ka, zato pa je že odločeno, da bodo do pusta večkrat delili
godljo vsem, ki jim je ta značilna šenčurska hrana všeč. Ju-
tri, 6. februarja, bodo tako ob 11. uri godljo mimoidočim de-
lili pred gostiščem ob Planšarskem jezeru na Jezerskem in
pred G Barom v Šenčurju, prihodnji petek, 12. februarja, pa
prav tako ob 11. uri pred prodajalno Zevnik v Kranju in pro-
dajalno Van-Den v Šenčurju. Na pustno soboto bodo ob
10.30 gostovali pred Nakupovalnim centrom Mercator na
Primskovem v Kranju, v nedeljo ob 13.30 bodo veliki pustni
sprevod pripravili v centru Šenčurja, na pustni torek pa bo v
Šenčurju ob 18. uri še pokop pusta. S. Š.

Cerklje

Dnevi kulture ob odprtju Petrovčeve hiše

Jutri ob 15. uri bodo v središču Cerkelj tudi uradno odprli ob-
novljeno Petrovčevo hišo. Slavnostni govornik bo župan
Franc Čebulj, prisotne pa bo nagovorila tudi direktorica Go-
renjskega muzeja Barbara Ravnik Toman. Ob tej priložnosti
in ob kulturnem dnevu v Cerkljah potekajo Dnevi kulture, ki
se začno danes ob 14. uri z odprtjem slikarske razstave Druš-
tva likovnikov Cerklje v Petrovčevi hiši, ob 18. uri pa je napo-
vedana predstavitev knjige Pesmi in igri, izdane ob 150-letni-
ci rojstva in 90-letnici smrti Ignacija Borštnika. Knjigo bo
predstavil urednik in avtor spremnega besedila Martin Kadi-
vec. V nedeljo ob 17. uri bo v Kulturnem hramu Ignacija
Borštnika potekal tudi tematski koncert Komornega moške-
ga pevskega zbora Davorina Jenka, ki praznuje petdesetlet-
nico delovanja. Prepevali bodo pesmi skladatelja Davorina
Jenka in pesnika Franceta Prešerna. S. Š.

KRATKE NOVICE

Ob izročitvi Valvasorjeve zbirke: ravnatelj kranjske gimnazije
Franci Rozman in predsednik uprave Save Janez Bohorič / 
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Bi tudi ti
pokojninsko
varčeval?

Pokliči 080 19 56 
ti bomo vse razložili.

Dodatne informacije  
na www.sop.si.

Vilma Stanovnik

Kranj - Prešernov smenj je
sicer že uveljavljena priredi-
tev in ena največjih ob kul-
turnem prazniku v Sloveni-
ji, organizatorji z Zavoda za
turizem Kranj pa so se letos
odločili, da pripravijo še ne-
kaj novosti, ki bodo pone-
deljkov praznik v mestu po-
pestrile. "Kljub dosedanjim
priznanjem ter zadovoljstvu
obiskovalcem prireditve v
preteklih letih smo se tudi
letos odločili, da Prešernov
smenj popestrimo z nekaj
novimi programi in dogodki
ter ga oblikujemo v res vr-
hunsko prireditev, na katero
lahko povabimo obiskovalce
iz vse Slovenije in tudi tuji-
ne. Ker Prešernov smenj te-

melji na kulturi, saj se je za-
čel z branjem Poezij pred
Prešernovim spomenikom,
bomo tudi letos nadaljevali
to tradicijo. Ker pa želimo
ob tem ujeti duh 19. stoletja,
smo se odločili, da oživimo
sejmarsko dediščino. K ude-
ležbi na sejmu se je letos
prijavilo več kot 60 proizva-
jalcev domače in umetnost-
ne obrti, ki bodo na stojni-
cah predstavili svoje delo. V
gostilnah bo, poleg jedi in
pijač iz tega obdobja, na vo-

ljo igranje starih družabnih
iger. Posebnost prireditve
bo tudi organizacija plesa,
saj bomo vsako uro v mestu
zaplesali na glasbo 19. sto-
letja, tega plesa pa se bodo
lahko udeležili vsi obiskoval-
ci ter tako postali del tega
dogodka," je pred letošnjim
Prešernovim smenjem po-
udarila direktorica Zavoda
za turizem Kranj Natalija
Polenec.

Vodja prireditve Srečko
Štagar je povedal, da bo na

Glavnem trgu ves praznični
dan med 9. in 15. uro pote-
kala predstavitev glasbe, ple-
sa in oblačil iz 19. stoletja,
prav tako si bo mogoče ogle-
dati stare gasilne naprave in
vozila, potekal bo festival laj-
narjev, ogledati si bo mogo-
če camero obscuro, prototip
predhodnika prvega foto-
grafskega aparata, v Savni-
kovi hiši pa bo sejem starin.
Če boste želeli, si boste v
Kranjski hiši lahko uredili
pričesko v stilu 19. stoletja,
lahko boste kupili rože, se
zapeljali s kočijo, si ogledali
tisk cenzuriranega izvoda
Zdravljice ali pa si ogledali
fotografsko razstavo Kranj v
19. stoletju, ki so jo že mi-
nulo sredo odprli v Kranjski
hiši.

Kranj kot v Prešernovih časih
Pri Zavodu za turizem Kranj ob letošnjem kulturnem prazniku znova pripravljajo Prešernov smenj, z
njim pa bodo skušali v mestu pričarati vzdušje časa, ko je France Prešeren živel in deloval v Kranju.

Dina Kavčič

Zaključil se je drugi del
nagradne igre, ki jo Gorenjs-
ki glas prireja v sodelovanju
z Mercatorjem. Kakor prvič
ste tudi tokrat zbirali številke
od ena do štiri, ki so bile ob-
javljene v prilogah Gorenj-
skega glasa: Kranjski glas,
Kranjčanka, Jeseniške in
Deželne novice, kupone s
temi številkami pa ste odda-
jali v Mercatorjevih centrih:
Primskovo, Savski otok, Je-
senice in Lesce. Tokrat ste

oddali kar 639 kuponov.
Žrebanje 48 nagrajencev
(poimenski seznam bo ob-
javljen v prilogah, iz katerih
ste izrezovali številke) je bilo
v torek v avli Gorenjskega
glasa. Nagrada je enodnevni
izlet za eno osebo, obiskali
bomo slovensko primorje.
Izlet bomo izvedli v začetku
marca. Podrobna navodila
bodo nagrajenci prejeli po
pošti. Vsem, ki ste v nagrad-
ni igri sodelovali, se lepo za-
hvaljujemo, nagrajencem pa
iskreno čestitamo.

Številke, ki prinašajo srečo

www.posta.si

Valentinovo 
na vaši pošti

Ste danes svojim najbližjim že povedali, 
da jih imate radi? Valentinovo je odlična 
priložnost, da jim to tudi pokažete! 
Sladko medeno srce, unikatna
voščilnica z voščilno znamko, 
knjižica najlepših misli o ljubezni … 

Obiščite najbližjo pošto, kjer vas 
pričakujemo s pestrim izborom 
valentinovih darilc!
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DARILNI BONI

Darilni bon Terme Krka

Darilni bon Lisca

USNJENE DENARNICE

 25,05 €

 18,95 €

NALEPKE

Cena za kos

 2,50 €

CD-ji

Cena za kos

 14,99 €

ROČNO IZDELANE VOŠČILNICE

Cena za kos

 1,90 €

DARILNE VREČKE

Cena za kos

 1,08 €

VOŠČILNA ZNAMKA  0,30 €LECTOVA SRCA  8,90 €

 3,20 €

KNJIGE

Misli o ljubezni z 
ljubezenskimi popevkami 
- knjiga + CD

 8,99 €

Ljubezenski horoskop 2010
 5,99 €

Žrebanje sta izvedla Janez Strniša iz Mercatorja in Božena
Avsec z Gorenjskega glasa. I Foto: Tina Dokl

Njegov svetniški kolega
Robert Kokotec je upravi
predlagal, naj za mnenje
vpraša občane na referendu-
mu, samostojen svetnik Ro-
bin Majnik pa meni, da je že
skrajni čas, da se občina kot
edini družbenik iz tega
umakne. "Velika planina kot
naravni biser bo ostala. Naša
skrb so le nihalka, ruševine,
zaposleni in dolgovi," pa je
bil slikovit Dimitrij Perčič iz
LDS.

Svetniki so po burni raz-
pravi, v kateri ni manjkalo
očitkov županu in upravi, da
slabo gospodari z občinskim
premoženjem, da Kamniča-
ni še vedno ne vedo, kaj bi z
Veliko planino sploh radi, da
gre iz leta v leto le za vrečo
brez dna in da bi bil morda
kljub vsemu najboljši stečaj,
na koncu le sprejeli pet skle-

pov. Med drugim so družbi
zagotovili 180 tisoč evrov za
poplačilo zapadlih obveznosti
(preostanek bo treba zagoto-
viti v rebalansu), do maja pa
mora občinska uprava pripra-
viti tudi predlog reorganizaci-
je družbe v smislu opredelit-
ve prevoza z nihalko in dvo-
sedežnico kot javno službo.

Na koncu razprave se je
oglasil tudi župan Tone
Smolnikar, ki je presenetil s
pobudo, naj svetniki sprej-
mejo sklep, s katerim bi to-
žilstvu predlagali, naj proti
njemu uvede postopek, o če-
mer pa nato niso glasovali.
Za komentar smo vprašali
tudi Marijana Skorniška, ki
je družbo vodil v obdobju, ki
ga je zajela revizija. Povedal
nam je, da je družbo vodil v
skladu z razmerami in iz-
ključno v korist podjetja, da
pa svojih stališč ne namerava
zagovarjati prek medijev.

Velika planina je močno
zadolžena
�1. stran

Ljubljana 

Preverite svoje zdravje

V Festivalni dvorani v Ljubljani bo 6. in 7. februarja od 10. do
18. ure Festival zdravja pod sloganom Preverite svoje zdrav-
je. Festival, ki ga organizira zavod Ostanimo zdravi, bo po
besedah Edvarda Vrtačnika z zavoda povezal splošno jav-
nost, društva bolnikov, stroko ter proizvajalce opreme in iz-
delkov za dobro počutje ter zdravo življenje. Razdeljen bo v
svetovalni in razstavni del. Uvodno sobotno predavanje ob
11. uri bo na temo Preprečevanje in zdravljenje raka debele-
ga črevesa in danke. Uvodno nedeljsko predavanje ob 11. uri
bo na temo Kaj bi o preprečevanju in zgodnjem odkrivanju
raka materničnega vratu morala vedeti vsaka ženska. Različ-
ni strokovnjaki bodo govorili tudi o boleznih, ki jih prenaša-
jo klopi, o duševnem zdravju, nezgodnih poškodbah glave,
krepitvi imunskega sistema... S. K.

Kranj

Neformalen 
informativni dan 

V Ekonomsko-storitvenem
izobraževalnem centru Kranj
bo jutri od 9. do 14. ure ne-
formalen informativni dan
Študenti dijakom. Na prire-
ditvi, kjer dijaki zaključnih
letnikov dobijo informacije o
študiju iz prve roke, bo pri-
sotna tudi Gorenjska banka.
Vsakega dijaka, ki bo odprl
osebni račun, bo nagradila z
dnevno smučarsko vozovni-
co v Kranjski Gori. M. R.

V občini Žirovnica bo osrednja slovesnost ob kul-
turnem prazniku v ponedeljek ob 12.30 pri Prešer-
novem spomeniku v Vrbi. Pozdravni nagovor bosta
imela minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič in
ministrica za kulturo Majda Širca. 

Škofja Loka

Kdaj bodo odprli dvorano na Trati?

Šolarji in športniki, ki si že dolgo želijo novozgrajene
športne dvorane na Trati, še vedno čakajo. 21. in 22. janu-
arja je bil opravljen tehnični pregled dvorane. "Športna
dvorana je v največjem delu uspešno prestala tehnični pre-
gled, saj so člani komisije (ki jo sestavljajo inšpektorji in
izvedenci z različnih področij) ob pregledu celotne projek-
tne dokumentacije in stanja objekta ugotovili nekaj po-
manjkljivosti. Upravna enota Škofja Loka je investitorju
(občini Škofja Loka) sicer predpisala rok 30 dni, v katerem
je dolžan odpraviti navedene pomanjkljivosti, za katere ra-
čunamo, da jih bomo lahko odpravili v predpisanem
roku," so nam o tem sporočili z občine Škofja Loka. Ob teh
informacijah lahko pričakujemo, da bodo dvorano odprli
ravno v času zimskih počitnic. D. Ž.
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Razpisna komisija, ki je bila imenovana s sklepom Sveta Zavoda
za turizem Kranj, na podlagi 37. člena Statuta Lokalne turistične or-
ganizacije Kokra (Uradni list RS, št. 17/2002), 13. člena Odloka o
spremembah Odloka o ustanovitvi Lokalne turistične organizacije
Kokra (Uradni list RS, št. 98/2005 in 40/2006) ter 1. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08 in
74/09 Odl. US) objavlja razpis za delovno mesto

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA (m/ž)
"ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ"

Pogoji za opravljanje dela:
- univerzitetna izobrazba turistične, ekonomske, pravne ali druge

družboslovne smeri,
- pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
- delovne izkušnje na področju turizma,
- organizacijske sposobnosti, kar kandidat dokazuje s svojim

preteklim delom,
- izkazovanje znanja enega od svetovnih jezikov na višji ravni,
- izkazovanje znanja uporabe informacijskih tehnologij,
- predložitev programa dela za mandatno obdobje in vizije 

razvoja turizma v Mestni občini Kranj,
- izpolnjevanje ostalih pogojev v skladu z zakonom.

K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj
morajo kandidati priložiti program dela Zavoda za turizem Kranj
za nadaljnja 4 leta in vizijo razvoja turizma v Mestni občini Kranj,
ter naslednja dokazila:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz

katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje
pogojev glede zahtevanih delovnih izkušenj na vodstvenih de-
lovnih mestih ter na področju turizma,

3. dokazilo o izkazovanju znanja enega od svetovnih jezikov na
višji ravni:
- potrdilo Državnega izpitnega centra o znanju svetovnega tuje-

ga jezika na višji ravni ali
- potrdilo o aktivnem znanju tujega jezika, ki so ga izdale verifi-

cirane izobraževalne organizacije (ljudske univerze ali
jezikovne šole), če je kandidat opravil izpit pred 1. 6. 2001,

4. izjavo kandidata, da za namen tega razpisa dovoljuje razpisni
komisiji pri Svetu Zavoda za turizem Kranj pridobiti zgoraj nave-
dene podatke, iz uradnih evidenc.

V kolikor kandidat nima opravljenega izpita iz znanja tujega jezika
na višji ravni, se mu določi rok enega leta, v katerem mora pred-
ložiti potrdilo Državnega izpitnega centra o znanju svetovnega tu-
jega jezika na višji ravni. Med priznane tuje jezike se štejejo an-
gleški, nemški, francoski in italijanski jezik.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 4 let. Nastop dela bo pred-
vidoma 1. oktobra 2010. Delo bo opravljal v poslovnih prostorih
Zavoda za turizem Kranj, Glavni trg 2, 4000 Kranj. Po poteku man-
datne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja. 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 15
dneh od objave na naslov: Zavod za turizem Kranj, Glavni trg 2,
4000 Kranj, z oznako: ''Prijava na razpis - direktor Zavoda za tu-
rizem Kranj - Ne odpiraj! ''

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh od
dneva objave razpisa. 

Andrej Tavčar, predsednik Razpisne komisije 

Srnica 
s Štefanove 
akademije 

Marjeta Smolnikar v svojem
komentarju, objavljenem v
Gorenjskem glasu 22. januarja
2010, nizkotno obračunava s
Katarino Kresal in očitno
spodbujena s sovraštvom do
drugače mislečih z neverjetno

lahkoto o njej trosi žaljive
opazke.

Rezultati dela ministrice za
notranje zadeve kažejo pov-
sem drugačno sliko. Vprašanje
izbrisanih je ministrica rešila,
ker ga osemnajst let nihče od
politikov ni hotel ali si ni upal,
čeprav gre za eno največjih kr-
šitev človekovih pravic v samo-
stojni Sloveniji, na katero opo-
zarjajo tudi mednarodne orga-
nizacije s področja človekovih

pravic. Predvsem pa je tako od-
ločilo ustavno sodišče in rešit-
ve, ki jih je izpeljalo ministr-
stvo, natančno sledijo števil-
nim odločbam ustavnega so-
dišča.

Ministrica se je zavzela za
enakopravno obravnavo isto-
spolnih partnerskih skupnosti,
ker morajo imeti vsi ljudje ena-
ke pravice ne glede na spolno
usmerjenost. Tudi v tem prime-
ru je ustavno sodišče enkrat že
odločilo, da obstoječa zakono-
daja tem parom ne zagotavlja
istih pravic glede dedovanja, kot
jih zagotavlja raznospolnim
parom.

Poleg tega se je ministrica res-
no lotila ukrepov za učinkovi-
tejši pregon najhujših oblik go-
spodarskega kriminala in os-
trih sankcij za voznike, ki vozi-
jo pod vplivom alkohola. Z no-
vim letom je začel z delom Na-
cionalni preiskovalni urad za
pregon najhujših oblik gospo-
darskega kriminala in korupci-
je, kjer bo posebna pozornost
namenjena tudi vračanju proti-
pravno pridobljenega premože-
nja. Projekt urada je bil vsebin-
sko zasnovan in speljan do kon-
ca, do njegove operativnosti, v
enem samem letu!

V zadnjem letu se je za 17 od-
stotkov povečala učinkovitost
pri obravnavi gospodarskih
kaznivih dejanj, za 300 odstot-
kov se je povečala obravnava
korupcijskih kaznivih dejanj,
za 15 odstotkov pa se je poveča-
lo število finančnih preiskav, ki
so podlaga za zaseg protiprav-
no pridobljene premoženjske
koristi. Preiskanost kaznivih
dejanj se je povečala za 52 od-
stotkov, kar je bistveno več kot
dolgoletno povprečje, ki je okoli
44 odstotkov, za 58 odstotkov se
je povečalo število obravnava-
nih kaznivih dejanj zlorabe
prepovedanih drog, za 16 od-
stotkov pa se je povečalo število

obravnavanih kaznivih dejanj
s področja trgovine in zlorabe
orožja. Pri tem je treba po-
udariti, da ne gre nujno za
povečanje tovrstnih kaznivih
dejanj, temveč povečanje
učinkovitosti policije pri nji-
hovi zaznavi in odkrivanju. 

Podatki o številu žrtev, ki so
v prometnih nesrečah izgubile
življenje, kažejo, da je število
žrtev v lanskem letu prvič
manjše od številke 200, in si-
cer 171, kar je za kar 43 manj
kot v letu poprej. Težko je opo-
rekati, da ti podatki niso re-
zultat tudi številnih ukrepov,
ki jih je za bolj učinkovito
delo policije sprejela ministri-
ca. 

Da se ministrica ne zmeni
za ustreljene v Hudi Jami, je
laž, saj je ministrica povojne
poboje nedvoumno obsodila.
Kar pa ne pomeni, da ne pri-
znava partizanskemu giba-
nju zaslug pri zmagi nad fa-
šizmom in nacizmom, zato je
tudi ponosna, da so jo borci iz-
brali za letošnjo govornico na
proslavi v Dražgošah. O teht-
nosti govora so sodili predvsem
obiskovalci Dražgoš in zdi se,
da je brez opaznega znanja,
ki ga očita ministrici, pred-
vsem Marjeta Smolnikar.

S pisanjem o videzu Katari-
ne Kresal pa je Marjeta Smol-
nikar prekosila samo sebe.
Takšen tekst ne more biti v po-
nos nobenemu novinarju, še
posebej pa ne novinarki. Je ža-
litev za vse ženske, ker se jih
poskuša zreducirati zgolj na nji-
hov videz. Pri vseh politikih in
političarkah, tako kot pri vseh
drugih poklicih, bi moralo šteti
samo eno: to so njihova stališča
in njihovo delo. 

Petra Škofic
Odnosi z javnostmi

Ministrstvo za notranje 
zadeve

Radovljica

Radovljičanki Neži Finžgar Unescova štipendija

Slovenska nacionalna komisija za Unesco, Slovenska znan-
stvena fundacija in družba L'Oreal Slovenija so že četrto leto
zapored podelile enoletne štipendije nacionalnega programa
Za ženske v znanosti. Med tremi štipendistkami, ki so za
svoje raziskovalne projekte prejele štipendijo v višini pet ti-
soč evrov, je tokrat tudi Radovljičanka Neža Finžgar, ki se v
okviru doktorskega študija na Biotehniški fakulteti Univerze
v Ljubljani ukvarja z razvojem nove inovativne metode čišče-
nja tal, ki so močno onesnažena s težkimi kovinami.  Enolet-
ne štipendije lahko štipendistke porabijo v katerikoli namen,
ki ni nujno v povezavi z njihovim doktorskim delom. M. A

Komenda

Za komunalno infrastrukturo še 8,5 milijona

V občini Komenda je zaključenih 44 odstotkov načrtovanih
komunalnih investicij, za dokončanje pa bo po ocenah ob-
činske uprave potrebnih še 8,5 milijona evrov, zato na občini
že razmišljajo o posojilu za 20 oziroma 25 let ali podelitvi
koncesije za gradnjo kanalizacije. Prav za kanalizacijo bo tre-
ba odšteti še 4,5 milijona, polovico tega zneska za ceste, sla-
ba dva milijona pa še za vodovod. V zadnjih letih je bilo za te
investicije že porabljenih sedem milijonov evrov, zgrajenih
pa dobrih 15 tisoč metrov kanalizacije, skoraj 16 tisoč metrov
vodovoda, 12 tisoč metrov javne razsvetljave in 11.700 me-
trov cest. O možnem posojilu oziroma podelitvi koncesije
bodo občinski svetniki odločali na naslednji seji. J. P. 

PREJELI SMO

Ljubljana

Donacija gluhemu dijaku

V sredo so na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije v
Ljubljani gluhemu dijaku Gašperju Remsu iz Lahovč podari-
li poseben tehnični pripomoček, ki mu bo zelo olajšal nadalj-
nje izobraževanje. Donacijo je na pobudo Aurisa Kranj - Me-
dobčinskega društva gluhih in naglušnih Gorenjske prispe-
valo podjetje RT-3, ki od vsake prodane baterije v Merkurju
nameni del sredstev za pomoč gluhim študentom. V dobro-
delni akciji je s 500 evri sodelovala tudi občina Cerklje. Ga-
šper je sluh izgubil v otroških letih, pri desetih letih so mu
operativno vsadili t. i. polžkov vsadek, zaradi ustvarjalnega
talenta pa se je kasneje vpisal v srednjo šolo za oblikovanje,
kjer pa za spremljanje pouka nujno potrebuje poseben teh-
ničen pripomoček FM-sistem. Gre za posebno napravo, ki v
določenem obsegu in prostoru (učilnica, predavalnica, gle-
dališče, kino ...) ojača besede govornika v tolikšni meri, da so
te še razumljive za uporabnika. S. Š.

Žiri

Pločnike očistili (šele) po dveh dneh

Po obilnem sneženju prejšnji konec tedna so morale zimske
službe na Gorenjskem pokazati vso svojo moč, da so bile ce-
ste in pločniki v ponedeljek zjutraj očiščeni. "Kljub vremen-
ski napovedi, ki ta teden ne obeta dodatnega sneženja, ploč-
niki v Žireh v ponedeljek zjutraj, ko se v šolo odpravi petsto
otrok, niso očiščeni. Je to varna šolska pot?" nas je prek naše
spletne strani www.gorenjskiglas.si vprašal bralec iz Žirov.
Dodaja, da so tudi odrasli, predvsem pa starejši izpostavlje-
ni nevarnosti s hojo po cesti. "S čiščenjem pločnikov zimska
služba ponavadi počaka na konec padavin; najprej očistijo
glavne, nato še stranske ceste," pojasnjuje Franci Kranjc, di-
rektor žirovske občinske uprave in dodaja, da se na občini
zavedajo pomena varne šolske poti: "Izvajalci ceste in ploč-
nike dobro očistijo, ob tako hudih snežnih padavinah pa je
treba malce tudi potrpeti." Pločniki so bili v torek zjutraj, od
Dobračeve do Starih Žirov, očiščeni. B. B.

Še v ponedeljek popoldne so morali šolarji domov po cesti.Gašper Rems (na sredini) bo odslej lažje spremljal pouk. 
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Kranj - Te dni mineva osem
let, odkar je bil v Kranju usta-
novljen nov plavalni klub:
Zvezda. Eden od soustanovi-
teljev je bil tudi nekdaj odlič-
ni kranjski plavalec Borut
Petrič, ki pa je klub lani jese-
ni zapustil in se skupaj z dve-
ma mladima plavalkama pri-
družil PK Maribor. Kljub
temu v klubu delajo naprej,
jutri in v nedeljo pa priprav-
ljajo tradicionalni medna-
rodni miting Zvezda. O delu
kluba in mitingu sva se po-
govarjala z glavnim trener-
jem Igorjem Veličkovičem.

Marsikdo se je pred leti spra-
ševal, zakaj Kranj potrebuje
dva plavalna kluba. Kako na
to odločitev gledate sedaj?

"Klub je bil pred osmimi
leti ustanovljen zato, ker se
nekateri nismo strinjali z de-
lom v tradicionalnem kranj-
skem plavalnem klubu Tri-
glav. Oba kluba pokrivata
precej obširno območje Kra-
nja in okolice, danes pa lah-
ko rečem, da pozitivno sode-
lujeta predvsem v duhu zdra-
ve konkurence. Seveda smo
morali v klubu na začetku
organizirati tečaje, plavalne
šole in tudi tekmovalno sku-
pino. Uspelo nam je, klub je
zadnja leta postal prepozna-
ven, naši plavalci in plavalke
pa so začeli dosegati dobre
rezultate tako doma kot v
mednarodnem merilu. Ima-
mo reprezentante, naši tek-
movalci so se izkazali tudi na
pravkar končanem držav-
nem prvenstvu v Celju, kjer
je v članski konkurenci bro-
nasto kolajno na 200 metrov
kravl osvojil Gašper Bohinc,
Vid Veličkovič pa je bil drugi

na 100 metrov hrbtno med
mladinci. Poleg tega so naši
plavalci in plavalke nastopali
še v kar nekaj finalnih nasto-
pih. Na prvenstvu v Celju pa
ni nastopala Nika Kozamer-
nik, ki je na tekmah svetov-
nega pokala v Južni Ameriki.
So se pa Nika, Gašper in Vid
izkazali tudi na januarskem
državnem prvenstvu v daljin-
skem plavanju v Radovljici."

Od jeseni v vaši ekipi ni več
odličnih mladih plavalk Ta-
nje Šmid in Špele Bohinc?

"Ko se je Borut Petrič lani
odločil, da ne želi več delati v
klubu, sta se mu pridružili re-
prezentantki Tanja Šmid in
Špela Bohinc, plavalki, ki sta
bili med nosilkami tega klu-
ba. Obe sedaj plavata pri PD
Maribor, njun trener pa je še
naprej Borut Petrič. V našem
klubu je trenutno 35 plavalcev

in plavalk, od tega jih petnajst
tekmuje na kadetskih in viš-
jih tekmovanjih."

Tudi miting Zvezda je med
domačimi in tujimi plavalci
zadnja leta postal uveljavljeno
tekmovanje. Kakšno udeležbo
pričakujete ta konec tedna?

"Mednarodni miting Zveza
poteka od leta 2004 in je po-
stal eno naših največjih pla-
valnih tekmovanj. Letos na
mitingu pričakujemo več kot
petsto plavalcev in plavalk iz
štirinajstih držav, od tega bo
okoli tristo tujcev. K nam pri-
de skoraj polovica italijanske
reprezentance, močna bo tudi
udeležba ekip iz nekaterih
drugih držav. Videli bomo
tudi večino naših najboljših,
opravičili so se nekateri, ki
gredo na tekmovanje v Saraje-
vo, in tisti, ki študirajo v tujini.
Tekmovanje bo pomembno

zlasti za slovenske mladince,
ki naj bi se udeležili evropske-
ga mladinskega prvenstva. To
je hkrati tudi prvo tekmovanje
v 50-metrskem bazenu in je
potrjeno s strani FINA, zato je
pomembno tudi kot prilož-
nost za doseganje norm."

Veliko govora je zadnje čase
o novih starih kopalkah.
Kako kot trener gledate na to
spremembo?

"Glede tehnologije smo
se pri plavanju vrnili za tri
leta nazaj. Vendar če gleda-
mo na razmerje med tek-
movalci, je ostalo takšno,
kot je bilo. Način dela in
treningov je ostal popolno-
ma enak, le rezultati so
malce slabši in večina re-
kordov bo za nekaj časa ob-
stala. Vendar, kdor je do-
ber, je dober v starih ali no-
vih kopalkah."

Plavalci na mitingu Zvezda
Jutri in v nedeljo se bo v kranjskem olimpijskem bazenu zbralo prek petsto plavalcev in plavalk, 
saj bo mednarodni miting Zvezda prvo letošnje tekmovanje v 50-metrskem bazenu.

Igor Veličkovič, glavni trener kranjskega plavalnega kluba Zvezda / Foto: Gorazd Kavčič

Škofjeločanoma zadnji karti za Vancouver

Minuli torek je izvršni odbor Olimpijskega komiteja določil
dokončno število potnikov na letošnje zimske olimpijske
igre, ki se v Kanadi začenjajo natanko čez teden dni. Poleg
že določenih 45 športnikov so v slovensko olimpijsko repre-
zentanco imenovali še smučarko prostega sloga Nino Bed-
narik in alpskega smučarja Matica Skubeta. Z obema Škof-
jeločanoma bo tako v slovenski olimpijski odpravi kar tride-
set gorenjskih športnikov. V. S.

Ekipa Stripy najboljša na veteranskih igrah

Prejšnji teden je Gorenjska gostila prve svetovne zimske
veteranske igre, na katerih je nastopalo prek tri tisoč šport-
nikov veteranov. V dvoranskem nogometu je v starostni
skupini nad 35 let uspešno nastopila ekipa Stripy iz Škofje
Loke, ki je suvereno opravila z vsemi tekmeci in v svoji
starostni skupini osvojila 1. mesto. Na turnirju, ki je potekal
v športni dvorani v Šenčurju, so si naslov priborili: Andi
Ahčin, Simon Bogovič, Damjan Drole, Brane Božič, Martin
Jeraj, Slavko Lebar, Lado Bratuš, Florjan Štular, Aleš Oman,
Franc Jelovčan ter trener ekipe Franci Ahčin. V. S.

Rokometni dan na Podnu

Jutrišnja sobota bo v športni dvorani na Podnu namenjena
predvsem rokometašem in njihovim navijačem. Rokometno
društvo veteranov Škofja Loka bo namreč pripravilo 1. medna-
rodni rokometni turnir veteranov, na njem pa pričakujejo dva-
najst ekip, med njimi osem moških in štiri ženske. Turnir bo
potekal med 8.30 in 19. uro. Po turnirju bo v dvorani na Pod-
nu ob 20. uri še prvoligaška moška rokometna tekma med
domačo ekipo Merkurja in Celjem Pivovarno Laško. Pred tek-
mo bodo zaslužni posamezniki iz Gorenjske dobili priznanja,
ki jih ob 60-letnici podeljuje Rokometna zveza Slovenije. V. S.

Prešernov in-line hokejski turnir

V nedeljo, 7. februarja, bo v dvorani Protenex v Šenčurju po-
tekal enodnevni "Prešernov turnir" v in-line hokeju. Prva tek-
ma se bo začela ob 9 uri, turnir pa bo trajal predvidoma do
17. ure. Informacije: preseren.hokej@gmail.com, 040/463
498 (Jernej) ali 041/394 048 (David). M. B.

Bobekov jubilejni Prešernov maraton

V ponedeljek, 8. februarja, bo ob 9.30 na Zlatem polju pri
Tehniškem šolskem centru start 25. Bobekovega Prešerno-
vega jubilejnega maratona. Cilj bo ob 12. uri v Vrbi. Pred
startom bodo Tigrovci v Prešernovem gaju pri spomeniku
Franceta Prešerna položili venec. Organizator je podjetje
Bobek in sol., informacije pa dobite na 041/729 280 ali na
www.bobekov-maraton.si. M. B.

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE
SK TRIGLAV KRANJ, 
ORGANIZACIJSKI KOMITE KRANJ 2010

Vabijo na ogled

FIS CELINSKEGA POKALA 2010 
v skokih in nordijski kombinaciji v Kranju in Medvodah

Program: 

Sobota, 13. februarja 2010

10. uri v Kranju ● skoki za nordijsko kombinacijo
14. uri v Kranju ● solo skoki
17. uri v Medvodah ● teki za nordijsko kombinacijo

Nedelja, 14. februarja 2010

10. uri v Kranju ● skoki za nordijsko kombinacijo
13. uri v Kranju ● solo skoki
15. uri v Medvodah ● teki za nordijsko kombinacijo

Nastopili bodo tekmovalci iz petnajstih držav. Vabljeni. 

Sm
uč

ar
sk

i k
lu

b 
Tr

ig
la

v,
 P

ot
 n

a 
Jo

št
a 

1,
 K

ra
nj

Vilma Stanovnik

Begunje - Skoraj neverjeten
je izkupiček Robija Žbogar-
ja, ki se je minuli konec ted-
na z državnega prvenstva v
25-merskih bazenih v Celju
domov v Begunje vrnil s kar
enajstimi zlatimi odličji in
naslovom najboljšega posa-
meznika tekmovanja. 

Tako je že prvi dan prven-
stva slavil v disciplinah 50
metrov hrbtno, 200 metrov
delfin in bil član zmagovalne
štafete PK Gorenjska banka
Radovljica na 4 x 100 metrov
prosto. Drugi dan tekmova-
nja je zmagal na 100 metrov
prosto in 200 metrov hrbtno,
tretji dan na 50 metrov delfin,
100 metrov hrbtno in bil član
zmagovalne štafete 4x200

metrov prosto, četrti dan pr-
venstva pa je osvojil naslov
prvaka še v disciplinah 50
metrov prosto, 100 metrov
delfin in bil član najboljše
moške štafete na 4 x 100 me-

trov mešano. "Prvenstvo je
bilo zame zelo uspešno, za-
dovoljen sem še posebno
zato, ker trenutno še nisem v
polnem treningu. Zame so
vsi ti naslovi kot nekakšen za-
gon za naprej. Prvenstvo je
bilo pomembno tudi zato, ker
sem dobil potrditev, da je mo-
goče hitro plavati tudi brez vi-
sokotehnoloških kopalk," je
po nastopu v Celju povedal
Robi Žbogar, ki ga v nadalje-
vanju sezone čaka še kar ne-
kaj tekem, prva že ta konec
tedna v Kranju. "V soboto po-
poldne bom nastopil na mi-
tingu Zvezda v Kranju, plaval
pa bom v disciplinah 50 me-
trov hrbtno in 100 metrov
delfin. Sicer pa se s trenerjem
Mihom Potočnikom še nisva
odločila, katera bo letos moja

prva disciplina. Najbrž bosta
v 25-metrskih bazenih 100 in
200 metrov delfin, za 50-
metrske bazene pa bova odlo-
čila med sezono," pravi štu-
dent 2. letnika Fakultete za
organizacijske vede v Kranju,
ki ga letos kot najpomemb-
nejši čaka nastop na avgu-
stovskem evropskem prven-
stvu. 

"Za nastop na letošnjem
največjem tekmovanju, avgu-
stovskem evropskem prven-
stvu v Budimpešti, so norme
kar težke, v katerih discipli-
nah jih bom dosegel, pa težko
napovem," dodaja Robi Žbo-
gar, ki poleg plavanja obožuje
tudi vrsto drugih športov, od
smučanja do tenisa, najbolj
pa uživa v družbi prijateljev
in punce.

Hiter tudi v novih starih kopalkah

Robi Žbogar
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Kranj - Policijska privedba 68-
letnega Jožefa Kavčiča na
kranjsko sodišče je v sredo
dopoldne vzbudila pozornost
prisotnih novinarjev. Kar šest
policistov, nekateri so bili ob-
lečeni celo v neprebojne jopi-
če, je bilo namreč potrebnih,
da so besnega in kljub letom
precej krepkega Kranjčana
prisilno privedli pred okrož-
no sodnico Marjeto Dvornik,
ki je zoper obtoženega name-
ravala začeti glavno obravna-
vo zaradi storitve kaznivega
dejanja preprečitve uradnega
dejanja uradni osebi. "Banda
boljševistična!" se je vklenjeni
moški večkrat razjezil že med
čakanjem pred sodno dvora-
no in tudi v njej ni bilo nič
drugače.

Začelo se je povsem ne-
dolžno. 68-letniku, ki je očit-
no nagle jeze, so policisti
pred leti napisali globo zara-
di manjšega prometnega
prekrška. Ker je ni želel po-
ravnati, se je policijska pa-
trulja pred časom oglasila na
njegovem domačem naslo-
vu, da bi ga odpeljala na
uklonilni zapor. To ga je
menda tako razhudilo, da je
pograbil kuhinjski nož, zato
je eden od policistov izvlekel
pištolo in ga pozval, naj nož
odloži. Pomagalo ni niti raz-
pršilo za oči, saj naj bi Kranj-

čan kasneje z nožem zamah-
nil proti policistu, ki pa se je
ostremu rezilu uspešno iz-
maknil. Šele po daljšem pri-
govarjanju ga je potem
okrepljenim policijskim si-
lam le uspelo odpeljati na
policijsko postajo ... 

V začetku januarja je bil
tako Kranjčan prvič vabljen
na kranjsko sodišče, a ga ni
bilo. Sodnica je zato za to-
kratni narok odredila prisil-
no privedbo. "Nimam kaj
hoditi na sodišče, ker nisem
ničesar kriv in nisem ničesar
napačnega storil. Nedolžen
sem, vi pa tu lumparije špila-
te. Nobene možnosti ni-

mam, ker ste banda boljševi-
stična," je zabrusil sodnici
Dvornikovi, ki ga je morala
tudi kasneje večkrat opozori-
ti, naj bo spoštljiv do sodišča.
"Če bi bili vi na mojem me-
stu in bi vam pištolo pred
nos pomolili, bi na to druga-
če gledali," je odvrnil. 

Nazadnje je sodnica ugo-
tovila, da sojenje v takem
vzdušju ne bo moglo nor-
malno potekati, in odredila
psihiatrični pregled obto-
ženca pri sodnem izveden-
cu, s čimer se je strinjala
tudi okrožna državna tožilka
Marija Marinka Jeraj, ki ob-
tožnice sploh ni mogla pre-

brati. "Če se ne boste odzva-
li vabilu na pregled pri sod-
nem izvedencu, ima sodišče
možnost, da vas za mesec
dni pošlje na opazovanje v
ustrezen zdravstveni za-
vod," ga je ob tem podučila.
"Zaradi mene lahko to stori-
te tudi za tri mesece. Jaz
imam čisto vest, vi pa je ni-
mate," je obtoženi komenti-
ral opozorilo sodnice. Sled-
nja mu je na koncu še spo-
ročila, da mu bo sodišče po-
stavilo zagovornika po urad-
ni dolžnosti, saj je trenutno
brez odvetnika, s čimer pa
se obtoženi ni strinjal: "De-
nar raje prihranite."

Z nožem nad policista
Kar šest policistov je v sredo na kranjsko sodišče prisilno privedlo 68-letnega Kranjčana, ki se je pred
časom z nožem spravil na njihovega kolega. "Banda boljševistična," je vse skupaj komentiral obtoženi. 

Simon Šubic, Stojan Saje

Ljubljana - Tako kot večji del
javnosti tudi v Ljubljani žive-
či Tržičan Stanislav Meglič,
ki zaradi napada podivjanih
bulmastifov pred štirimi leti
še danes čuti fizične in psi-
hične posledice, ne razume
odločitve ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, da vse tri pse kljub
trem odločbam veterinarske-
ga inšpektorja o njihovi 
humani usmrtitvi vrne last-
niku, kar je ljubljanskega
zdravnika nazadnje stalo
celo življenja. "Problem je v
tem, zakaj so sploh vrnili ži-
vali lastniku v krdelu. Minis-
trstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano je povozilo
odločbe Veterinarske uprave
RS. To je v nasprotju s pra-
vno državo in zdravo pamet-
jo. Jezen sem na državni si-
stem in tiste ljudi, ki niso
opravili svojega dela oziro-
ma niso izkoristili svojih po-

oblastil. Če se take stvari do-
gajajo tudi po drugih minis-
trstvih, me je sram, da živim
v taki državi. Po drugi strani
mi je hudo, da so isti psi
usmrtili človeka. Grozno je,
da spet doživljam lastno trp-
ljenje ob napadu psov pred
štirimi leti. Človek je popol-
noma nemočen, ko se znaj-
de v taki situaciji. Ni mogoče
opisati strahu, bolečin in trp-
ljenja, ki so mi jih zadali psi.
Pravi čudež je, da sem preži-
vel," je tragični dogodek za
Gorenjski glas komentiral
Meglič, ki so ga 15. marca
2006 v Ljubljani napadli
štirje bulmastifi. Tedaj so
policisti enega psa ustrelili,
druge tri pa so namestili v
zavetišče za živali, kjer je
eden od njih kasneje pogri-
zel inštruktorico, ki je sode-
lovala pri njihovem prešola-
nju. 

Zoper lastnico psov, upo-
kojeno zdravnico Zoro Ro-
ter, je na okrajnem sodišču

tekel kazenski postopek za-
radi povzročitve splošne ne-
varnosti, a so postopek kas-
neje ustavili zaradi zdravni-
čine smrti. Kot lastnik psov
se je kasneje prijavil njen
partner Sašo Baričevič, ki je
s pomočjo odvetniške pisar-
ne Senica dosegel, da so mu
vse tri pse vrnili, a pod pogo-
ji, da morajo biti psi ves čas
med seboj ločeni. Oškodova-
ni Meglič je zoper oba lastni-
ka vložil tudi odškodninsko
tožbo za dobrih 112 tisoč ev-
rov, 18 tisoč evrov odškodni-
ne pa je terjala tudi napade-
na inštruktorica. 

Takoj po tragični smrti
ljubljanskega zdravnika so
se oglasili kinologi in spom-
nili na svoja opozorila, da so
bulmastifi, kadar so skupaj,
potencialno nevarni tudi za
lastnika. "Psi so bili v skupi-
ni tempirana bomba," je
tako dejal član upravnega
odbora Kinološke zveze Slo-
venije Jože Vidic. Tudi Du-

šan Hajdinjak, vodja zavetiš-
ča, kjer so pse prešolali, je
dejal, da bi morali pse zaradi
močnega črednega nagona
med seboj ločiti. 

Zaradi torkovega napada
psov so nekateri, med njimi
tudi predsednik Slovenske
ljudske stranke Radovan
Žerjav, pozvali kmetijskega
ministra Milana Pogačnika
k odstopu, a je slednji to
možnost že zavrnil, saj po
njegovem mnenju za tragi-
čen dogodek, ki se je zgodil
v zasebnem prostoru, mi-
nistrstvo ni odgovorno.
"Odstop bi pomenil umik
pravne države, degradacijo
celotne izvršne veje oblasti,
degradacijo sodne veje obla-
sti in negiranje pravne drža-
ve na splošno," je v sredo
dejal Pogačnik. Na posebej
sklicani novinarski konfe-
renci je minister poudaril,
da je bil celoten postopek in
proces vrnitve psov lastniku
transparenten, zakonit in
voden v duhu spoštovanja
vrednot ljudi in živali. Po-
stopek so vodili pravni stro-
kovnjaki ministrstva, v od-
ločbi vrnitve psov lastniku
pa so bili zapisani pogoji, ki
so sledili izvedenskemu
mnenju, je še dejal.

”Jezen sem na državo”
Tako pravi Tržičan Stanislav Meglič, ki so ga pred štirimi leti hudo ranili isti
bulmastifi, ki so v torek v Ljubljani ubili 52-letnega lastnika Saša Baričeviča.

Na podlagi 55., 57. in 58. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni
list RS, št. 96/2004) in sklepa Državnega zbora, sprejetega na 
13. seji, dne 26. 1. 2010, Državni zbor, kot ustanovitelj Triglavskega
narodnega parka, objavlja

RAZPORED JAVNIH PREDSTAVITEV
Predloga zakona o Triglavskem narodnem parku 

(ZTNP-1), EPA 806-V

V OBČINI TOLMIN
- 15. februarja 2010, ob 18. uri, v Tolminu, v Knjižnici Cirila Kosmača, 

Tumov drevored 6 

V OBČINI KOBARID
- 16. februarja 2010, ob 17. uri, v Kobaridu, v Domu Andreja Manfrede,

Gregorčičeva 18

V OBČINAH KRANJSKA GORA IN JESENICE
- 17. februarja 2010, ob 17. uri, v Kranjski Gori, v stavbi Občine 

Kranjska Gora, Kolodvorska 1b 

V OBČINI BOHINJ
- 19. februarja 2010, ob 18. uri, v Stari Fužini, v Kulturnem domu 

v Stari Fužini 
- 12. marca 2010, ob 18. uri, v Bohinjski Bistrici, v Kulturnem domu

Joža Ažmana 

V OBČINAH BLED IN GORJE
- 9. marca 2010, ob 17. uri, na Bledu, v prostorih Triglavskega 

narodnega parka, Ljubljanska cesta 27 

V OBČINI BOVEC
- 19. marca 2010, ob 18. uri, v Bovcu, v Kulturnem domu, Ledina 8

Besedilo sklepa Državnega zbora o javni predstavitvi in predlog zakona
sta objavljena na spletni strani Državnega zbora (www.dz-rs.si).

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR

Kranjčana Jožefa Kavčiča je na sodišče privedlo šest policistov, nekateri so si nadeli celo 
neprebojne jopiče. / Foto: Simon Šubic

Tržič

Pogojna kazen Ruparju pravnomočna

Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo sodbo kranjskega sodiš-
ča, ki je nekdanjega tržiškega župana Pavla Ruparja zaradi
zlorabe uradnega položaja, ponarejanja poslovnih listin in
ogrožanja varnosti obsodilo na pogojno kazen dveh let za-
pora s preizkusno dobo treh let, občini Tržič pa mora povr-
niti 6.753 evrov z obrestmi, skupaj s soobtoženim Ladom
Rotom pa tudi skoraj devetnajst tisoč evrov z obrestmi, je v
sredo poročal časnik Dnevnik. Omenjena kazniva dejanja
naj bi Rupar storil med županovanjem, ko je omogočil
vgradnjo marmorja takratnemu občinskemu uslužbencu
Ladu Srečniku, Ladu Rotu odredil plačila za neopravljeno
študentsko delo, podjetniku Gregoriju Debelaku pa grozil,
da ga bo ustrelil v koleno. 

Hrušica

Ilegalca na avtobusu

Policisti za izravnalne ukrepe so v sredo zvečer na platoju
Hrušica kontrolirali avtobus hrvaškega prevoznika, ki se je
pripeljal iz Frankfurta. Ob kontroli potnikov so odkrili
državljana Bosne in Hercegovine, stara 21 in 35 let, ki sta v
Slovenijo vstopila izven mejnega prehoda s Hrvaško in se
napotila proti Avstriji. Ker nista izpolnjevala pogojev za
vstop in bivanje v državi, jima je bil izdan plačilni nalog, iz
države pa bosta odstranjena. S. Š.

Domžale

Pobrali le gotovino

Neznani storilci so vlomili v
gostinski lokal v Domžalah,
v katerem so se "osredoto-
čili" samo na gotovino.
Lastnika so skupno oškodo-
vali za okoli 1500 evrov, po-
roča policija. S. Š.

Dorfarje 

Občani zadržali tatu

Kranjski policisti so prijeli 27-letnega Tržičana, ki ga sumijo
tatvine. V sredo popoldne naj bi se osumljeni s kolesom pri-
peljal na dvorišče stanovanjske hiše v Dorfarjih, kjer je v od-
klenjenem parkiranem avtomobilu našel žensko torbico in
iz nje vzel denarnico, nato pa se s kolesom odpeljal. V For-
mah je denarnico zakopal v sneg, gotovino (šestdeset ev-
rov) pa zadržal in se odpeljal proti Spodnjim Bitnjam. Pri
dejanju so ga opazili občani, o njem obvestili policijo, nato
pa mu sledili in ga zadržali. Policisti so osumljenega prijeli,
zoper njega pa bodo podali kazensko ovadbo. 
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Rudnik kmalu le še zgodovina

Janez Janša je ob obisku na
Gorenjskem komentiral 
aktualna vprašanja. Stran 11

Jana Dular zbira denar za 
gradnjo sirotišnice v Ugandi.
Stran 12

Peter Dolenc, direktor Rudnika Žirovski Vrh v zapiranju, pred saniranim odlagališčem jamske
jalovine Jazbec: "Rudnik ni bil popolna napaka, Poljanski dolini je prinesel razvoj in dobro plačana
delovna mesta." / Foto: Denis Bozovičar

Alenka Bole Vrabec je svoje
bralce na pot po Evropi popeljala
s kuharskimi recepti. Stran 12
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Aktualno

Boštjan Bogataj

Po noveliranem programu
morajo biti zapiralna dela
Rudnika urana Žirovski Vrh
zaključena do konca leta, to-
rej dvajset let po čez noč
sprejeti odločitvi, da Sloveni-
ja pridobivanja urana ne
sprejema več. "Osnovna dela
sanacije okolja, ki so se zače-
la izvajati leta 2002, bodo le-
tos zaključena," pravi Peter
Dolenc, direktor Rudnika Ži-
rovski Vrh v zapiranju. V
tem času so sanirali obrat za
pridobivanje rude, obrat za
proizvodnjo uranovega kon-
centrata in odlagališči jam-
ske jalovine Jazbec in (skoraj
v celoti) Boršt. 

"Vendar to ne pomeni, da
smo opravili vse. Nedokon-
čana bodo ostala dela pri ure-
ditvi celotne dokumentacije
za pridobivanje dovoljenj za
zaprtje odlagališč, tu govori-
mo predvsem o varnostnem
poročilu, temu pa bo sledil še
izbris rudarskih pravic," po-
jasnjuje Dolenc in dodaja, da
ne bodo izvedena niti dela
druge faze urejanja odlaga-
lišča Boršt, to je sanacija pla-
zu pod odlagališčem. Za ta
dela, sliši se, da se plaz z
jamsko jalovino premika več
kot le nekaj milimetrov na
leto, bo potrebno opraviti še
dodatne raziskave, ki jih
mora opraviti strokovni pro-
jektni svet. Na osnovi ugoto-
vitev tega sveta se bo lastnik
(država) odločil o izvedbi do-
datnih sanacijskih del. Po
predvidevanjih direktorja
bodo ta dela (in izbris) izve-
dena v letih 2011 in 2012. 

Kmalu izbris 
rudarskih pravic

Kakorkoli, pridobivanje
urana v Žirovskem Vrhu po-
staja zgodovina in se bodo o
polstoletnem boju z radioak-
tivno rudo ubadali le še zgo-
dovinarji in o njej učili v šo-
lah. "Zagotovo je rudnik za-
znamoval tok življenja v Pol-
janski dolini, še posebej v 80-
tih letih prejšnjega stoletja,
ko so začeli predelovati rudo.
K nam je prišlo veliko prise-
ljencev, zgradili so bloke v
Blatih. Doma sem z Dolenje
Dobrave, skozi vas se je ta-
krat močno povečal promet
po takrat izredno neprimerni
cesti, ki je še danes takšna!"
pravi gorenjevaško-poljanski
župan Milan Čadež.

Če je bil prvi šok začetek
obratovanja rudnika, pa je bil
drugi, morda še močnejši
šok zaprtje rudnika leta
1990. Čez noč je brez dela
ostalo skoraj petsto zaposle-

nih. "V času zapiranja rudni-
ka hudih pritiskov na okolje
nismo čutili, precej neprijet-
nosti pa je bilo, ko so želeli
na eno od odlagališč pripelja-
ti jedrske odpadke od dru-
god," pravi Čadež in dodaja,
da bo treba ustanoviti še cen-
ter za dolgoročno upravljanje
obeh odlagališč z informira-
njem javnosti ter dokončno
urediti odlagališče Boršt, ki
je na plazovitem terenu. 

Cesta še danes 
ni zgrajena

Nočna mora občine pa po-
staja državna odškodnina za
omejeno rabo prostora (zem-
ljišča, kjer so odlagališča rud-
niške jalovine), saj je prej
znašala milijon evrov na leto,
lani pa jo je vlada prepolovila.
"Država ne poskrbi, da bi
bilo okolje, kot je bilo pred
desetletji. Rudnik Žirovski
Vrh tudi ni veliko pomagal
pri razvoju, še t. i. uranska
cesta ni narejena, ne njen za-
četek s škofjeloško obvoznico
ne njen zaključek od Gorenje
vasi do Todraža," je prepri-
čan župan Čadež. Župan
tudi meni, da kakih večjih
sprememb v značaju prebi-
valcev Poljanske doline rud-
nik ni pustil. Prišlo je nekaj
priseljencev, ki pa so se prila-
godili njim in ne obratno,
zgrajenih je bilo nekaj blo-
kov, vendar ti še vedno pred-
stavljajo manjšino v občini,
za nekaj časa so z rudnikom
prišle tudi višje plače, vendar
so te čez noč tudi odšle.

Ob ustanavljanju rudnika,
ko so raziskovalci preiskovali
celoten Žirovski Vrh in iskali
pravo mesto za rudnik, mar-
sikateri domačin niti ni ve-
del, kaj tujci iščejo v njihovih
gozdovih in travnikih. Ko se
je takratna oblast odločila, da
bo vhodni rov v Todražu
(tudi zaradi ugodne konfigu-
racije terena), je Janez Jenko,
Varbenicu Janez, eden od

dveh gospodarjev kmetij, ki
so ju morali zaradi rudnika
preseliti, povedal: "Je tok
useglih, boi prašl z Jeblane,
use nalužl pa odpelal." Delu
kmetije (osem hektarjev) so
se morali odpovedati tudi
Podlešanovi, predvsem goz-
dovom, ki so bili na območju
sedaj zelo spremenjenega
odlagališča Jazbec. 

Podlešanova Cilka Štucin
pravi, da je rudnik v življenje
Poljanske doline in Žirov-
skarjev prinesel marsikaj do-
brega, vendar ga danes ne bi
več sprejeli. "Naša hiša stoji
le nekaj sto metrov od nekda-
njega vhoda v rudniško
jamo. Kakšen hrup je bil to
in kako se je kadilo! Šele da-
nes se zavedamo, tudi zaradi
preranih smrti sosedov, da je
bilo v tem prahu lahko tudi
nekaj nevarnih delcev," pra-
vi. Štucinova bo letos izdala
tudi knjigo o življenju z rud-
nikom, za pokušino pa pove:
"Prav nič nismo vedeli, kaj
pomeni rudnik urana, le da
iz urana delajo atomske
bombe. Pa saj takrat sploh
ne bi mogli nič vplivati."

Krajani so morali sprejeti
državno odločitev, da bo ime-
la domače zaloge urana za kr-
ško nuklearno elektrarno, po
drugi strani pa se jim je dvig-
nil življenjski standard v Pol-
janski dolini, marsikatera ce-
sta je bila asfaltirana, v Gore-
nji vasi so zgradili zdravstve-
ni dom, tudi telefon je prej
zazvonil. Spominja se, da so
takrat oblikovali rek "Država
je dnar djala, ruda pa kopala".
Upa, da se zapiralna dela
opravljajo strokovno, saj je v
Nemčiji videla, kaj pomeni
nestrokovna sanacija.

"Vsak dan gledamo na od-
lagališče Jazbec, tudi to, kaj
vse so stlačili pod zemljo ob
sanaciji," pravi Podlešanova
Cilka in doda, da so lani že
kosili travo na tem območju
in je zagotovo vse v najlep-
šem redu. Ko so zemljo mo-

rali dati za rudnik, so dobili
minimalno odškodnino, se-
daj pa država to isto zemljo
prenaša na občino, zato Štu-
cinova meni, da bi jo morala
občina za minimalno od-
škodnino vrniti kmetom. 

Rudarji z boljšo plačo 
kot drugi delavci

Tako župan in kmetica z
roba nekdanjega rudnika
urana, ki nezadržno postaja
zgodovina. Rudnik je leta
1989 zaposloval 483 delav-
cev, še lani jih je bilo trinajst,
letos le še osem zaposlenih.
"Ugotovitev župana, da so
rudnik dvajset let ustanavlja-
li in dvajset let zapirali, vmes
pa le desetletje delali, pov-
sem drži. Odpiranje rudnika
v povsem novem okolju je
zahteven proces, zapiranje
brez podlag v dokumentih
pa prav tako, čeprav drži, da
so se prava dela začela šele
leta 2002," pravi direktor
Dolenc. 

V rudniku je zaposlen pet-
indvajset let. Začel je, ko so
bila investicijska dela na vr-
huncu, pripravljalo se je na
začetek proizvodnje urano-
vega koncentrata, veliko za-
poslovalo in dajalo boljšo pla-
čo kot drugod. "Bili smo
mladi sodelavci, v novem
podjetju in polni elana. Tudi
zato danes težko rečem, da je
bilo odprtje rudnika popolna
napaka, takratne politične in
gospodarske okoliščine so
bile pač popolnoma drugač-
ne od današnjih. Država je
nujno potrebovala domačo
surovino za nuklearko," pra-
vi Peter Dolenc. Tako je rud-
nik urana dal nova delovna
mesta, dodatno infrastruktu-
ro krajem, ki je prej niso
imeli, dodatno je pospešil
tudi drugo, sicer precej ne-
razvito gospodarsko dejav-
nost. Marsikaj dobrega bo
krajem ob rudniku tudi osta-
lo, zaključi direktor.

petek, 5. februarja 2010

Rudnik kmalu zgodovina
"Rudnik urana Žirovski Vrh so dlje časa ustanavljali in ga dlje časa zapirajo, kot pa je deloval," je 
povedal župan Milan Čadež. Tega ni mogoče zanikati.

Država je ob ustanavljanju rudnika obljubila, da bo zgrajena nova cesta. Po Poljanski dolini
je bila, na začetku pa še vedno manjka škofjeloška obvoznica, na koncu pa odsek od 
Gorenje vasi do Todraža. Del ceste so pred dobrimi dvajsetimi leti že nasuli in zgradili
most sredi travnika (na sliki), vendar dela niso bili nikoli zaključena. / Foto: Denis Bozovičar

"Veliko mojih vrstnikov je našlo delo v rudniku,
mene pa pod zemljo ni vleklo. Morda tudi zato,
ker je oče vedno pravil, da jama nima okna,"
pravi Milan Čadež, župan občine Gorenja vas-
Poljane. Niti višja plača ga ni premamila, zato
pa je danes razočaran nad vlado, ki je lani komaj
dve leti prej dodeljeno nadomestilo za omejeno
rabo prostora razpolovila. O tem, da je občina na
račun rudnika tudi veliko izgubila, niti ne 
izgubljamo besed. Slikali smo ga pred zbirnim
centrom za ločene odpadke, ki bo v Todražu 
začel v kratkem delovati. 

"Ena največjih pridobitev rudnika je bila gradnja
ceste po Poljanski dolini, zgrajen je bil vodovod,
izboljšana oskrba z električno energijo. Vsi 
domačini, ki so želeli, so dobili dobro plačano
delo, tudi po zaprtju pa bo v Todražu ostala 
gospodarska cona," pravi sedanji direktor rudnika
Peter Dolenc. Na območju nekdanjega rudnika
bodo za vedno, žal, morale ostati aktivnosti za
spremljanje in upravljanje saniranih objektov -
odlagališč Jazbec in Boršt (na sliki, konec oktobra
lani). Po zaprtju rudnika bo za monitoring 
skrbela Agencija za radioaktivne odpadke RS.

"Moram verjeti strokovnjakom, saj vedo več kot
mi, ki pa smo morali z rudnikom živeti," pravi
Cilka Štucin, najbližja soseda nekdanjega rudnika
urana. Pojasnjuje, da njeni otroci na srečo niso
zboleli, nekateri sosedi pa: "Tako, kot je bilo
pred pol stoletja, ne bo nikoli več. Jazbec je bil
povsem drugačen, polno je bilo zajcev in jazbecev,
tudi Boršt je danes povsem spremenjen." 
Spominja se, da se je dim iz predelave rudnine
neposredno valil v njihov gozd, kjer so tudi sami
delali, otroci so ji povedali, da je smrdelo. 
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Pogovor

Danica Zavrl Žlebir

Gorenjsko ste dvakrat obis-
kali v času vašega vladnega
mandata, sedaj se vračate s
poslansko skupino. Kakšne
razlike opažate od svojega
zadnjega obiska? 

"V času našega vladnega
mandata smo uvedli prakso
obiskov v slovenskih regi-
jah, ker sem želel, da minis-
tri vidijo ljudi in probleme,
o katerih odločajo. Ta praksa
se je izkazala za dobro. Ka-
dar so za dilemami konkret-
ni obrazi ali pa slike krajev
in njihovih infrastrukturnih
problemov, so odločitve bolj
pretehtane in hitrejše, kot če
problemi ljudi obstajajo le
na papirju. Ob vladnih obis-
kih smo lahko tudi na me-
stu samem rešili probleme,
ki so se dali rešiti glede na
pooblastila izvršne oblasti.
Kot opozicija nimamo mož-
nosti, da bi operativno rešili
stvari, pač pa skušamo to
storiti prek poslanskih in-
strumentov, pobud, poslan-
skih vprašanj ali zakonodaj-
ne iniciative. Takšen obisk
pa je tudi priložnost, da ne
izgubimo stika s temi okolji
v času, ko smo opozicija, in
da primerjamo takratne in
sedanje razmere. Danes na
Gorenjskem žal vidimo
drugo situacijo kot dve leti
nazaj. Gospodarska kriza je
Gorenjsko prizadela na rav-
ni povprečja Slovenije, eden
od ključnih negativnih ka-
zalcev pa je brezposelnost,
ki po podatkih s konca lan-
skega leta šteje okoli sedem
tisoč ljudi, kar je za polovico
več kot leto prej, posebej so
prizadeta območja Škofje
Loke, Radovljice in Kranja.
Poleg globalnih vzrokov gre
tu tudi za zapoznelo pre-
strukturiranje podjetij in
zamude pri postavljanju na
trg v novih razmerah zaradi
apetitov pri lastninjenju.
Slika pa ni le črno-bela,
imamo tudi dobre primere,
podjetja, ki tudi v kriznih
razmerah razvijajo nove iz-
delke in imajo dobre ideje.
Ta bi potrebovala več držav-
ne podpore."

Tudi opozicija je predstavi-
la svoje predloge ukrepov,
kako iz gospodarske krize.
Kako se razlikujejo od vlad-
nih?

"Ne gre toliko za dva raz-
lična programa kot za dopol-
njevanje. V večini primerih
ne moremo tehtati, ali je
boljši naš ali njen predlog,
ker na področju gospodar-
stva vladnih ukrepov pravza-

prav ni. Vlada je bila učinko-
vita pri socialnih ukrepih in
za večino smo glasovali tudi
mi. Vseskozi pa smo opozar-
jali, da ne gre zgolj poveče-
vati socialnih transferjev, saj
to pomeni prelaganje bre-
men na druge generacije.
Socialne transfere v času go-
spodarske krize lahko pove-
ča samo zadolževanje. Slo-
venija se je 2008 enormno
zadolžila, v enem letu se je
iz ene najmanj zadolženih
držav v EU spremenila v
srednje zadolženo državo in
če bo šlo tako naprej, bomo
čez dve leti (in vlada to že
planira v proračunih) ena
najbolj zadolženih evrop-
skih držav, kar je velik stra-
teški problem. Vsaj del tega
denarja, ki ga jemljemo na
račun prihodnjih generacij,
bi morali nameniti tudi za
ustvarjanje novih delovnih
mest. Zato imajo vsi naši
protikrizni ukrepi skupni
imenovalec, in sicer nova
delovna mesta."

Kakšni so vaši predlogi,
kako do novih delovnih
mest?

"Naprej kot strateški ukrep
predlagamo omejitev deleža
javne porabe v BDP. Lani se
je v prvih desetih mesecih
vladna poraba povečala za 10
odstotkov, hkrati pa je bilo v
proračun za 16 odstotkov
manj prilivov. Nastal je ogro-
men proračunski primanj-
kljaj, ne zato, ker bi bilo to
nujno potrebno zaradi krize,
pač pa zato, ker je vladna ko-
alicija pač z rebalansom pro-
računa povečala porabo, če-
prav je bila poraba za leto
2008 načrtovana že dve leti
prej, ko je kazalo še dobro.
Zdi se nam nujno, da se v
Sloveniji omejijo sredstva za
javno porabo, tako da javni
sektor deli usodo gospodar-
stva in davkoplačevalcev.
Predlagamo, da se letos jav-
na poraba zmanjša za dva
odstotka, potem pa še na-
slednji dve leti za en odstotek
in da tako pridemo na 43 od-
stotkov javne porabe v BDP.
To je sidro, ki preprečuje, da
bi neodgovorna vlada (katera
koli že je) zapravila sloven-
sko prihodnost, ukrep pa
tudi vnaprej vladno koalicijo
(katero koli) sili k racionalne-
mu obnašanju. Znotraj tega
okvira predlagamo več ukre-
pov, več kot 70, ki omogoča-
jo ustvarjanje novih delovnih
mest. Gre za spremembe na
področju davčne zakonodaje,
kjer predlagamo davčne olaj-
šave za tiste, ki vlagajo v nova
delovna mesta. Kdor ustvarja

nova delovna mesta, vlaga v
programe, v stroje, naj plača
tudi manjši davek. Kdor pa
dobiček vlaga v profit, pora-
bo, dividende, luksuz, naj bo
bolj obdavčen. V to smer bi
kazalo razmisliti. Na ta način
bo država stimulirala podjet-
nike, da bodo iskali možno-
sti za programe, ki bodo lju-
dem omogočili zaposlitev.
Če namreč podjetja niso sti-
mulirana, se marsikdo vpra-
ša o smiselnosti vlaganja.
Predlagamo tudi skrajšanje
plačilnih rokov za posle, kjer
je naročnik država, saj to
proračuna nič ne stane, to bi
pomagalo sprostiti kreditni
krč za več financiranja v go-
spodarstvo. In še več ukre-
pov, ki omogočajo boljše po-
slovno okolje. Predlagamo
tudi, da se začne racionalizi-
rati javni sektor, in sicer za
dva odstotka, kar je možno
doseči brez odpuščanja,
zgolj z upokojitvami, dela pa
naj se razporedijo med tiste,
ki ostajajo, novih zaposlitev
pa naj ne bo. Tako bi zapo-
slenost v javnem sektorju
(zlasti v državni upravi)
zmanjšali za desetino, kar
na leto prinese prihranek
300 milijonov evrov. In tu je
tudi naš odgovor na očitek,
češ predlagate davčne olajša-
ve, ne poveste pa, kje bi vze-
li. Tu lahko vzamemo."

V času vaše vlade ste ponu-
dili opoziciji sodelovanje v
partnerstvu za razvoj. Kakš-

na je vaša izkušnja sedaj, ko
ste vi v opoziciji? Kako je s
ponujeno roko vlade?

"Izkušenj ne moremo pri-
merjati, ker sedaj ponujene
roke ni. V času, ko bi to so-
delovanje še bistveno bolj
potrebovali kot v našem
mandatu, ko smo beležili vi-
soko gospodarsko rast, tega
sodelovanja ni. Ob zadnji
obravnavi (tretjega) paketa
protikriznih ukrepov je si-
cer prišlo pri vladni koaliciji
do delnega pozitivnega pre-
mika, kar je napredek od
lanskega leta, ko je vlada ob-
ravnavala drugi sveženj
ukrepov proti krizi. Naših
sedanjih predlogov niso že
vnaprej zavrnili, pač pa je
državni zbor sprejel sklep,
da priporoči vladi, naj pred-
loge skrbno prouči. Ta sklep
prinaša upanje, da vladna
koalicija v letu dni nekoliko
bolj trezno presoja razmere
v gospodarski krizi. Ne
vemo pa še, kako bo vlada
sedaj ravnala." 

Kaj napovedujete vladni ko-
aliciji po odstopu ministra
Karla Erjavca? Se morda
obeta celo vladna kriza?

"Zaradi menjave enega
ministra, čeprav je ta pred-
sednik politične stranke,
vladne krize ni pričakovati.
Bo pa seveda prišlo do po-
membnega zaostanka v tem
resorju, škodo bodo trpeli
uporabniki storitev. Odkar
so začeli menjavati ministra

za okolje in prostor, na dese-
tine odločitev na ministrstvu
stoji in preden bo proces
imenovanja novega ministra
končan, se bodo zamude še
povečale, vse zaradi nerod-
nosti vladajoče koalicije, ki
za menjavo ministra potre-
buje tri mesece. Gre za zelo
pomemben resor, saj je med
drugim veliko reči, ki jih mo-
rajo rešiti občine, vezanih na
prostor in na soglasje tega
ministra." 

Vaša stranka in SLS sta za-
čeli postopek za ustavno ob-
tožbo predsednika države v
zvezi z odlikovanjem Toma-
žu Ertlu. Kakšna so vaša pri-
čakovanja v zvezi s tem, gle-
de na to, da bo stvar zaradi
absolutne večine, ki je po-
trebna v parlamentu, težko
prišla na ustavno sodišče?

"Treba je iti po vrsti. Naj-
prej se je zgodilo sporno de-
janje. Predsednik države je
v času, ko naj bi bil naš naj-
večji problem gospodarska
kriza, z državnim odlikova-
njem nagradil bivšega šefa
nekdanje tajne službe, ki jo
je vrhovno sodišče v svoji
sodbi razglasilo za kriminal-
no združbo. Poleg tega da je
to sporno samo po sebi in
da takšnega primera ne bi
našli v nobeni drugi evrop-
ski državi, je to tudi napa-
čen signal. V času, ko je
ključen problem gospodar-
ska kriza, bi bilo prav, da bi
predsednik države odlikoval
kakšnega uspešnega podjet-
nika, ki je zagotovil nekaj
sto delovnih mest, kakega
humanitarnega delavca, ki
je pomagal v krizi najbolj
prizadetim, ne pa, da visoko
državno odlikovanje dobi
človek, ki je dokazano odgo-
voren za mednarodni terori-
zem, kršenje človekovih
pravic, zaviranje slovenske
osamosvojitve in demokrati-
zacije, uničevanje arhivov,
zaradi česar na tisoče ljudi v
tej državi kljub sprejeti za-
konodaji ne more uveljaviti
svojih pravic, ki jim pripa-
dajo zaradi kršenja človeko-
vih pravic v preteklosti. Ne-
razumljivo je, da se je to
zgodilo, in ustavna obtožba
je pri nas glede na ustavni
red edini instrument, ki ga
ima opozicija, da na ta pro-
blem opozori. Kakšno bo
glasovanje, je druga stvar,
potrebno je razčistiti, ali je
bila Udba nekaj dobrega ali
nekaj slabega. Ni sprejem-
ljivo za civilizirano državo,
da z državnim odlikova-
njem nagrajuje šefa krimi-
nalne združbe."

Delovna mesta za izhod iz krize
Ob obisku poslanske skupine SDS na Gorenjskem je predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša v pogovoru 
komentiral več aktualnih družbenih vprašanj.

”Ob zadnji 
obravnavi 
(tretjega) paketa
protikriznih
ukrepov je sicer
prišlo pri vladni
koaliciji 
do delnega 
pozitivnega 
premika, kar je
napredek od 
lanskega leta, 
ko je vlada 
obravnavala
drugi sveženj
ukrepov 
proti krizi. 
Naših sedanjih
predlogov niso 
že vnaprej 
zavrnili.”

Janez Janša / Foto: Gorazd Kavčič

Janez Janša
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Zanimivosti

Darja Ovsenik

Jana Dular je 23-letna štu-
dentka prava, ki je pred dve-
ma letoma zapustila rodno
Dolenjsko in se odpravila na
delo v Ugando. Najprej je
kot prostovoljka delala v cen-
tru Edirisa, ki ga je leta 2001
ustanovil Kranjčan Miha Lo-
gar. Njega je v Afriko sprva
zanesel študij, tam pa sta ga
obdržala ljubezen in navdu-
šenje nad Afriko. Center
skrbi za promocijo afriške
kulture, izobraževanje, pra-
vično trgovino (v Sloveniji
njihove izdelke prodajajo v
ljubljanski poslovalnici
3MUHE) in potovanja. Jana
je preko centra skrbela za de-
lavnice v lokalnih šolah,
kmalu pa je postala vodja
prostovoljcev. Na dan so o
zdravju, poklicih in drugih
praktičnih temah poučevali
tudi po več sto otrok, saj je v
Ugandi osnovna šola brez-
plačna, a pouk poteka v raz-
redih, v katerih je več kot 120
otrok. Jana se je nato odpra-
vila v Tanzanijo, kjer se je
seznanila s plemenom Ma-

sajev. Tanzanijska vlada jim
omogoča šolanje le znotraj
mest, kar pa zaradi njihove-
ga nomadskega in pastirske-
ga načina življenja ni mogo-
če. Jana pove, da so masajski
otroci nadpovprečno inteli-
gentni, kar jo je tudi spodbu-
dilo, da je tamkajšnji učitelji-
ci pomagala postaviti šolo, s
katero so najprej začeli kar v
učiteljičini dnevni sobi. Z Ja-
nino pomočjo ji je uspelo
zgraditi več učilnic in spal-
nih prostorov, saj so se trudi-
li, da bi bili v izobraževanje
vključeni tudi otroci z ulice,
ki niso imeli strehe nad gla-
vo. Način življenja v Tanza-
niji jo je navduševal s svojo
preprostostjo in veseljem, ki
se je prepletal z bojem za ob-
stanek.

Ko je zaključila s projek-
tom, se je Jana odpravila na-
zaj v Ugando, tokrat k ple-
menu Batva, ki živi ob jeze-
ru Bunyonyi. Batvanci so
Pigmejci, za katere med
drugim prebivalstvom velja
mišljenje, da so le podljud-
je, saj so  majhne rasti. V
preteklosti so celo verjeli, da

jim uživanje mesa Pigmej-
cev prinaša božansko moč.
Tudi ugandska vlada ima
do njih poniževalen odnos,
kar se je pokazalo tudi leta
1990, ko so jih pregnali z
območja njihove tradicio-
nalne poselitve - gozdov, v
katerih so živeli kot lovci in
nabiralci. Naselili so jih po
bližnjih hribih, območje
gozda pa razglasili za nacio-
nalni park, saj v njih bivajo
gorske gorile, ki s svojo
atraktivnostjo privabljajo tu-
riste, ti pa za državo pome-
nijo precej večji vir dohodka
kot pleme Batva. Ostali so
brez svoje zemlje, prepove-
dali so jim lov in nabiranje
bambusovega lesa, ki je za-
nje pomenil vir preživetja,
danes pa morajo za vstop v
gozd plačati. Jana se je po-
vezala z Bartonom Brook-
som iz ZDA, ki je na ob-
močju Pigmejcev deloval s
projektom gradnje kokoš-
njakov in izobraževanja o
poljedelstvu. Jana se je v
času svojega bivanja med
njimi odločila še za en pro-
jekt, s katerim je spremeni-

la življenje ostarelemu skrb-
niku njive, ki je v majhni
koči v popolni samoti prebil
35 let. V tem času se je pre-
življal zgolj z enim krom-
pirjem na dan, s čimer je bil
plačan za svoje delo. S po-
močjo bližnjega plemena so
mu zgradili novo hišo.

Jana se je kasneje pridru-
žila organizaciji  Center za
izobraževanje ljudi s poseb-
nimi potrebami. Sprejema-
nje prizadetih otrok, kot da
so posledica grehov starih
staršev in "hudičevo seme",
se namreč kaže tudi v ravna-
nju z njimi. Zaradi sramote,
ki jo taki otroci prinašajo v
družino, jih zapirajo v vod-
njake, kleti ali celo vklenijo v
verige. Šola stoji poleg
osnovne šole, kar je sprožilo
val nasprotovanja, a sčasoma
jim je uspelo pridobiti fi-
nančna sredstva, Jana pa je
za šolo priskrbela okna in
učitelje naučila nekaj polje-
delstva. Projekt jo je tako
navdušil, da si želi postaviti
nov center za otroke s poseb-
nimi potrebami, zaradi česar
se je tudi vrnila v Slovenijo. 

Topla afriška srca
V Afriko jo je zanesla radovednost, v Slovenijo je prišla dokončat študij prava in zbrat sredstva 
za gradnjo sirotišnice v Ugandi. Jana Dular je navdušena prostovoljka in vodja drznih projektov, ki so
spremenili marsikatero afriško življenje. Na Gorenjskem glasu bo predavala 10. februarja.

Marjana Ahačič

Težko je reči, kaj prevajal-
ko, režiserko in dramsko ig-
ralko v prostem času bolj pri-
vlači - kuhanje ali potovanja.
Tisti, ki jo poznajo, vedo, da
se vsega v življenju loteva
strastno in predano; kuhanja
in "rajžanja" morda še bolj
kot drugega. Zato je bila
knjiga z naslovom Kaj je v
loncih, ki je pri založbi DZS
izšla tik pred koncem leta,
verjetno le vprašanje časa. 

Sedemdeset prigod nas
tako iz Bremna, "s severa,"
kot je naslov prvega poglav-
ja, "po ovinkih" in "skozi
praznično oazo" doma pri-
pelje na jug, v Firence. Avto-
rica pravi, da so recepti takš-
ni, da jih zmore pripraviti
vsaka izkušena gospodinja,
sestavine za jedi pa je mogo-
če kupiti tudi pri nas. 

Na potovanjih si vedno za-
pisuje recepte za jedi, ki so ji
pogodu, potem pa kuha: naj-
večkrat za domače in prijate-
lje. Pred nekaj več kot deset-
letjem je svoje kuharske in
popotniške izkušnje prvič

združila v kolumni za Nede-
lo, potem pa je z obema ro-
kama zgrabila priložnost, da
jagodni izbor slastnih pri-
god, ob katerih so se nam ce-
dile sline in smo sanjali o
daljnih deželah, izda tudi v
knjižni obliki.

"Recepti so se nabirali vse
od leta 1956, ko sem kot na-
debudna študentka prvič od-
šla od doma," se spominja
začetkov. "Če mi je bila kakš-
na jed všeč, sem si jo zapisa-
la na listek - lahko tudi kar
na račun ...," se široko za-
smeje, ko se spomni svojih
številnih popotniških prigod
in prizna: "Veliko sem jih
tudi izgubila, ampak večino
potem že kje najdem in pre-
pišem." A glavni "krivec" za
nastanek knjige je bila prav-
zaprav njena mama, ki je vse
do svoje smrti v pozni staro-
sti pred nekaj leti zbirala
Alenkine kolumne, objavlje-
ne v različnih slovenskih ča-
sopisih. Več kot dvesto se jih
je nabralo, nekaj manj kot
tretjina jih je našla pot v knji-
go. "Založnik ni hotel običaj-
ne kuharske knjige - in jaz je

tudi ne bi pisala. Iskali smo
smer poti, rdečo nit. Sama
sem želela, da bi bili objav-
ljeni recepti, za katere je mo-
goče dobiti vse sestavine tudi
pri nas, zato se je izbor zožil
na Evropo.  

Fotografije za knjigo so
delo Alenkinega gledališke-
ga kolega, po izobrazbi inže-
nirja metalurgije Klemena
Klemenca. Tudi o tem, kako
so nastajale, bi se dalo napi-
sati zanimivo knjigo. "Ja,"
priznavata oba, "se je zgodi-
lo, da smo solato že pojedli,
ko smo ugotovili, da fotogra-
fije niso dovolj dobre ..."
Morda res niso takšne, kot
jih vidimo v običajnih kuhar-
skih knjigah, a so avtentične,
nastajale so vso pomlad in
poletje kar v Alenkini doma-
či kuhinji. Tako se izkuše-
nim gospodinjam skorajda
ne more zgoditi, da bi se dr-
žale recepta, a jed, ki nastane
po njem, niti od daleč ne bi
bila videti kot tista na foto-
grafiji v knjigi. 

Alenka na potovanjih tudi
kuha, ne le zbira recepte.
"Letos sem v Kanadi pri pri-

jateljih enkrat kuhala za de-
set ljudi, dvakrat pa za
osem," pove. "Pripravila sem
jim lososovo tortico v različ-
nih modelčkih za uvod, sle-
dila je svinjska pečenka, ka-
kor sta jo pripravljali moja
mama in varuška Julka - ob-
loženo z zelišči in prelito z
oljem, na katerem sem prej
popražila pehtran, šetraj in
žajbelj. Sladica je šla pa k vra-
gu. V Kanadi namreč ni bilo
mogoče dobiti neslanih leš-
nikov, pa sem jih nadomesti-
la z mandlji. A ker so ti težji
in bolj mastni od lešnikov, se
je kolač, ki je bil še v pečici vi-
deti čudovito, na koncu pre-
prosto sesedel, čeprav sem
ga delala po receptu." (V Ka-
nadi je imela namreč vse re-
cepte iz nove knjige s seboj,
saj so v naglici pred izidom
zadnje korekture zanjo delali
kar "čez lužo".)

Panika? - Kje pa - pecivo je
prelila z melisinim sirupom,
oblikovala v kroglice in po-
stregla z osvežujočim slado-
ledom. Rezervni načrt je bil
celo grmada, a izkazalo se je,
da so kroglice odlične! 

Evropa na krožniku
Alenka Bole Vrabec svoje bralce na pot po Evropi popelje kar s kuharskimi recepti. 
Vodi nas od Danske do Toskane, vmes pa so prazniki doma.

Jana s predavanji po Sloveniji 
zbira denar za novi center za prizadete
otroke v Ugandi in s tem za njihovo 
dostojnejše življenje.

Domačim rada speče kračo, postreže jo
s krompirjevo solato. Pa golaž ima rad
soprog Marjan, Pametni, kot ga 
imenuje v knjigi. "Ampak ne vsakršnega!
Brez moke, z rdečo čebulo," je, 
navajen vsega dobrega, odločen. Je
tudi zato, ker ima ob sebi zahtevnega
jedca, postala tako dobra kuharica, si
drznem vprašati. "Verjetno," je kratek
Pametni. "Če ni dobro, to prav gotovo
tudi izve," doda brez lažnega usmiljenja.
A je sicer imeniten sopotnik, tako na
tujem kot doma. Z njo je na potovanjih
in pri kuhanju. "Bolj pri pomivanju ...,"
se (pre)skromno nasmehne. 
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Jana Dular med Masajkami v Tanzaniji / Foto: arhiv Jane Dular

Stoletni mož iz Ugande, ki je z enim krompirjem na dan 35
let živel v samoti. / Foto: arhiv Jane Dular

Kuhanje in potovanja sta strasti Alenke Bole Vrabec
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Dobrodošli v svetu 
cenejših nakupov!

S tem oglasom
v ponedeljek, 8. 2. 2010, dobite 

-10%
popusta pri

vašem nakupu

kika Ð št. 1 pri bivalnih idejah!

Popust velja na doslej veljavne prodajne cene. Popust ne velja za že naročene izdelke. Popusta ni možno kombinira-
ti z drugimi akcijami. Popust ne velja za reklamne, akcijske in znižane izdelke, vrednostne bone, servisne storitve, 
knjige, Stressless, Team7, Miele, Tempur, Bugaboo, Joop, Musterring, Hülsta Now, V & B, Gruber+Schlager, Riedel, 
Gmundner, Leonardo, Königl.Tettau, Arzberg, Seltmann & Weiden, B+M, kika Bestpreis, kuhinjske bloke in električne 
aparate. kika Klagenfurt/Celovec, Völkermarkter Straße 165, tel. 0043 (0)463 3840. kika Villach/Beljak, Kärntner 
Straße 7, tel. 0043 (0) 4242 32111. kika Feldbach, Mühldorf 437, tel. 0043 (0) 3152 6161. kika Graz/Gradec, Kärntner 
Straße 287, tel. 0043 (0) 316 282556. 

V ponedeljek 

8. 2. 2010 odprto

od 9.00 do 18.00 ure !
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Na robu

SODNA KRONIKA TEDNA

ČRNA KRONIKA TEDNA

Brez smrtnih nesreč
V preteklem tednu (od 25. do 31. januarja) so
prometne nesreče na slovenskih cestah terjale
eno smrtno žrtev, so sporočili z Generalne 
policijske uprave. Na Gorenjskem so policisti
minuli teden obravnavali 46 prometnih nesreč z
materialno škodo in štiri prometne nesreče, v
katerih se je poškodovalo pet oseb. Zaradi
vožnje pod vplivom alkohola so gorenjski
policisti pridržali kar štirinajst voznikov. Do
ponedeljka je na slovenskih cestah umrlo pet
oseb (lani enajst). Na Gorenjskem letos še ni
bilo smrtnih nesreč (lani štirje mrtvi).

Damjana Šmid

moj pogled

Moj otrok ima avtizem (4)

Glede na odzive bralcev je
tokratna vsebina več kot do-
brodošla. Vendarle ne samo
za starše, ki imajo otroke z
avtizmom, pač pa tudi za
vse, ki so starši, prijatelji, so-
rodniki tistim odraslim, ki
imajo avtizem. Obljubim,
da bom pisala tudi o njih,
kajti njihovo življenje je po-
gosto še bolj zapleteno, še
bolj osamljeno in nerazum-
ljeno. Toda - vsi otroci z av-
tizmom rastejo. In bodo že
jutri odrasli z avtizmom.
Tako nas čakata vsaj dve na-
logi - poskrbeti je potrebno
za čim večjo podporo in
vključevanje otrok z avtiz-
mom in v enaki meri za
podporo in vključevanje
odraslih z avtizmom. Sicer
otroku nič ne pomaga vse
pridobljeno, če kot odrasla

oseba nima možnosti do-
stojnega življenja. Tega pa
ne more nuditi samo denar-
no nadomestilo. Glavni cilji
tako pri enih kot pri drugih
naj bi bili omogočanje čim
boljšega psihofizičnega raz-
voja, pridobivanje samostoj-
nosti, vključenost v družbo
ter zdravljenje motečih ob-
lik vedenja (agresija, avto-
agresija, prisilni gibi in po-
navljanje). Pogosto se pri
otrocih z avtizmom pojavlja
brezciljno gibanje sem ter
tja, od enega kota sobe do
drugega. Ali pa nasprotno
temu nepremična zazrtost v
predmet. Nekateri otroci
imajo radi ozke prostore,
kotičke in ne marajo velike
površine prostora. Težko
vzpostavijo očesni kontakt,
gledajo ljudi v usta ali pa

samo s kotičkom očesa opa-
zujejo dogajanje v okolici.
Pri dotikanju se med seboj
razlikujejo - so otroci z avtiz-
mom, ki ne marajo, da se jih
dotikamo, ne prenesejo ob-
jemov, ležanja v naročju, in
so otroci, ki ne marajo doti-
kanja na določenih delih te-
lesa. Lahko pa na tem po-
dročju sploh ni posebnosti
in so kot drugi otroci. To je
spet ena izmed stvari, ki
starše zbega. So polni pre-
senečenj - ali imajo radi
vedno ena in ista oblačila,
za katera nočejo, da jih
sploh operemo, ali pa se
ves čas preoblačijo brez po-
sebnega razloga. Določeni
otroci z avtizmom ne pre-
nesejo umazanih rok in jih
skorajda zagrabi panika,
kadar se to zgodi. 

"Moja sestra si je s tistim ti-
pom, s katerim je živela,
omislila še enega otroka, in
ko sem to izvedela, sem šla
k njej, da mi je podpisala do-
kument, s katerim se je ob-
vezala, da mi več ne podtak-
ne nobenega svojih otrok. O
tem, v kakšnih razmerah je
živela v tistem na pol cigan-
skem okolju, ne bi izgublja-
la besed. Dobesedno grozlji-
vo je, kako brez kančka ra-
zuma so nekatere ženske, ki
se dajejo dol s prvim nič-
vrednežem, ki pride mimo
in jim igra na orglice."
Pridejo trenutki, ko hvalimo
nebo, da se pri nas, v Slove-
niji, marsikaj, če že ne vse,
uredi preko zvez in poznan-
stev. Vanji so prišle prav
njene kolegice iz študent-
skih časov, takrat ko je neča-
ka vpisovala v vrtec in po-
zneje v šolo. Nihče je ni pre-
več obremenjeval s formal-
nostmi, da je le bilo zakonu
zadoščeno na papirju, pa so
bili vsi zadovoljni. 
"Velikokrat sem se spraše-
vala, bi bila sposobna lastne
otroke ljubiti tako, kot lju-
bim nečaka? Odgovora ne
najdem in ga, žal, verjetno
nikoli ne bom, kajti vlak za
rojevanje sem že zamudila,"
reče s trpkim nasmehom.
Bolelo jo je, ker so se vsi, ki
bi lahko za otroka kaj nare-
dili, umaknili. Svak je po ne-
kaj letih, ko je zaživel v no-
vem gnezdu, pozabil celo na
vljudnostne obiske. Prišel je
le, če ga je prisilila, ker ni
želela, da otroka odraščata,
ne da bi vsaj poznala očeta.
Njune mame, Vanjine ses-
tre, pa sploh ni bilo na spre-
gled. 
"Danes dobivam ošpice, ko
poslušam nekatere ženske,
ko glasno uveljavljajo svoje
mnenje o tem, kako lepo je
biti samski in brez obvezno-
sti. Postali smo grozni: egoi-

stični in pokvarjeni, saj svojo
idejo o tem, da smo po-
membni le sami in nihče
drug, celo širimo. Verjetno k
temu razčlovečenju odnosov
nekaj pripomore tudi vzgoja.
Starši z razvajanjem svojim
otrokom kopljejo grob ... Za-
kaj se tudi moja mama stri-
nja, da nečaka, njena vnuka,
vzgajam jaz in ne njuna
mama? Zato, ker je to naj-
manj obremenjujoče zanjo.
Nobenih obveznosti nima,
nič. Kadar dobi slabo vest,
nas obišče s cekarjem nepo-
trebnih neumnosti za otro-
ka, potem pa odide in malo
mar ji je, kako živim," nada-
ljuje s svojo zgodbo Vanja.
V svojem intimnem življe-
nju pa je doživela stresen
udarec takrat, ko se je njen
partner odločil, da se bo
upokojil. Prepustil ji je sicer
svojo pisarno, hkrati pa jo je
postavil pred dejstvo, da naj
na ločitev pozabi, da imata z
ženo preveč skupnega, da bi
jo zapustil.
"Bilo je grozno. Prej je pri-
hajal domala vsak dan, osta-
jal vsaj kakšno uro ali dve, in
čeprav zaradi njegovih let
nisva več spala skupaj, je bil
do mene zelo ljubezniv in
pozoren. Pravzaprav je na-
jina zveza prerasla v prija-
teljstvo, kar mi je veliko po-
menilo, čeprav sem, to od-
krito povem, močno pogre-
šala tudi ljubljenje. Njegova
žena je bila hud astmatik,
preselila sta se v vikend, ki
ga je imel v Istri, in še danes
mi ni jasno, kako je lahko
več kot dvajset let najinega
skupnega življenja čez noč
odpisal. Ja, ja, saj vem, da
delim podobno usodo vseh
zavrženih ljubic, ki mislijo,
da bodo ostale v središču po-
zornosti svojega moškega
do zadnjega dne. Pač ... mo-
ški so skrajni egoisti in tudi
moj je izbral tisto pot, ki mu

bo, po njegovem, na starost
prinesla večjo varnost."
Vanja o sebi ne govori kot o
popolni ženski. Zaveda se,
da ima veliko napak, med
katerimi je poglavitna tista,
da se težko prilagaja. Zlasti
v partnerstvu. Moški, s kate-
rimi je bila po tistem, ko je
ostala sama, so jo zapuščali,
v glavnem zato, ker ob njej
niso zdržali. Bila je preveč
zahtevna, dosledna, preveč
delovna. 
"Oni pa bi radi, da sem kje
blizu in jim strežem ter jih
božam," reče med smehom,
tako da ne vem, misli resno
ali se šali.
Če bi živela pred petdeseti-
mi leti, bi ji rekli, da je "lah-
ka", ker je partnerje menjala
pogosteje, kot si je tudi
sama želela.
"Pa tega ne bi počela, če bi
naletela na nekoga, ki bi
imel močan karakter. Zlasti
pa dosleden. In ki bi me
sprejel v paketu z obema
otrokoma, ki sta še zmeraj v
puberteti. Nekoč mi je ne-
kdo rekel, pa je bil v vseh po-
gledih dokaj primeren, naj
se ju znebim, potem pa se
bova lahko kaj več "pogovar-
jala". Te besede so bile po-
vod, da sem ga postavila
pred vrata. Zavozila sem živ-
ljenje glede formalne izob-
razbe, nisem si ustvarila
lastne družine, ko je bil za to
čas, bila sem ljubica starej-
šemu moškemu, kar ne bi
bilo treba, saj bi lahko dobi-
la mlajšega, a nikoli in ni-
kdar pa ne bi naredila tega,
da bi se odpovedala nečako-
ma, ki nista nič kriva. In ki
imata samo mene. To pa bi
bil zločin, ki bi ga mi ne od-
pustili nobeni bogovi, kaj
šele jaz, sama," je dejala ob
koncu, preden sva se spusti-
li v podrobnosti, ki pa bodo
ostale le med nama.

(konec)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

Sodijo napadalcem na
gejevskega aktivista
Javnega spodbujanja sovraštva, nasilja oziroma
nestrpnosti, nasilništva ter povzročitve splošne
nevarnosti je obtožena trojica mladeničev, ki naj
bi pred lokalom Cafe Open v Ljubljani napadla
gejevskega aktivista in novinarja Mitjo Blažiča.
Marko Kous, Jan Stenovec in Jernej Šercer, stari
od 19 do 22 let, naj bi 25. junija lani z najmanj
tremi še neznanimi storilci pred lokalom, v
katerem je potekal literarni večer gejevske in
lezbične literature, s prižganimi baklami in
kamni napadli Blažiča, navaja obtožba, ki jo
obravnavajo na ljubljanskem okrožnem sodišču.
Po pripovedovanju ene od prič je bilo napadalcev
osem, na Blažiča pa naj bi se jih spravilo vsaj
šest. Blažiču so morali zaradi ran na urgenci 
zašiti glavo, po zatilju je imel ožganine, modrice
po vsem telesu in natrgane vezi v prstu. Še 
hujše so bile psihične posledice, ki jih po lastnih
besedah čuti še danes.

Od Cerkve terja 
odškodnino
Na mariborskem sodišču poteka prva 
odškodninska pravda zaradi pedofilije zoper
Rimskokatoliško cerkev v Sloveniji. Ena od 
domnevnih žrtev pokojnega artiškega župnika
Karla Jošta, ki je bil obtožen spolne zlorabe
otrok, namreč od nadškofije Maribor, škofije
Celje in župnije Artiče terja 140 tisoč evrov
odškodnine. Kazenski postopek zoper Jošta
zaradi večkratnih kaznivih dejanj zoper spolno
nedotakljivost na škodo več deklic so sicer 
ustavili zaradi župnikove smrti januarja 2007.
Pooblaščenec tožnice Rok Čeferin je po prvi
obravnavi, ki poteka v strogi tajnosti, dejal, da bo
sodba o tej tožbi pomenila zelo pomemben
precedens za nadaljnja razmerja med Cerkvijo
in morebitnimi novimi žrtvami posilstev s strani
duhovnikov. "Verjamem, da bi obsodilna sodba
lahko pomenila, da bi Cerkev bolj resno jemala
pedofilijo v lastnih vrstah in bi do podobnih
primerov prihajalo redkeje kot doslej," je dejal
odvetnik.
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Slovenija, dežela sposobnih in ustvarjalnih žensk

In potem je kar odložila telefon



Miha Naglič

Dobili smo knjigo, ki nam
pomaga prepoznati, razloči-
ti in razumeti, kar se je do-
gajalo na slovenski likovni
sceni po 2. sv. vojni. Izdala
jo je Študentska založba v
zbirki Koda (ureja jo Aleš
Šteger), njen naslov je Poj-
movnik slovenske umetno-
sti po letu 1945, podnaslov
pa Pojmi, gibanja, skupine,
težnje. Gesla pojmovnika je
napisalo več avtorjev, uredi-
la ga je Nadja Zgonik. V
predgovoru je zapisala:
"Pred vami je poskus siste-
matične strokovne obdelave
zgodovine slovenske likovne
umetnosti po letu 1945, od
moderne do sodobne, napi-
san v obliki triinšestdesetih
gesel. Ta prikazujejo pojme,
gibanja, skupine in težnje,
ki so se uveljavili in odločil-
no vplivali na potek naše
zgodovine. Želeli smo zajeti
vse, kar se je v zadnjih šest-
desetih letih najpomemb-
nejšega dogajalo v slovenski
likovni umetnosti."
Si predstavljate, kakšna je
slika, ki sodi pod pojem
"abstraktnega kolorizma"?
"Abstraktni kolorizem
opredeljuje nemimetične,
torej nefigurativne in ne-
predmetne slikovne formu-
lacije, v katerih je barva
uporabljena kot avtonomno
in dominantno sredstvo, ki
vse ostale likovne prvine
(npr. risbo oziroma črto in
obliko) podreja barvni logi-

ki. Tako se v slikarstvu ab-
straktnega kolorizma barva
nikoli ne pojavlja kot pred-
metna barva, v vlogi opiso-
vanja lastnosti nekega
predmeta ali njegove pozi-
cije v dani svetlobni situaci-
ji, ampak nastopa kot čisti
likovni znak." In kdo pri
nas tako slika? Najčistejši
abstraktni kolorist je Gu-
stav Gnamuš, pod to ozna-
ko pa sodijo tudi dela An-
dreja Jemca (ki sicer prakti-
cira tudi "gestualno slikar-
stvo"). Naslednje vprašanje:
kdo sta (bila) najvidnejša
predstavnika "eksistenciali-
stične figuralike"? Gabrijel
Stupica (rojen v Dražgošah
pred bitko) in Marij Pre-
gelj. Zoran Mušič je med
Slovenci najbolj magični,
France Mihelič najbolj fan-
tastični umetnik (surrea-
list), Stane Kregar pooseb-
lja lirično abstrakcijo. So
umetniki, ki v svojem delu
združujejo vsaj dve od veli-
kih "gibanj": Emerik Ber-
nard se odlikuje v Novi 
podobi in oblikovanem
platnu, Janez Bernik pa v
eksistencialni figuraliki in
informelu ...
Imenovani (in še kdo) tvori-
jo elito slovenskega slikar-
stva v zadevnem obdobju.
Podobno razčlenitev in str-
nitev bi lahko po Pojmovni-
ku naredili za kiparstvo, fo-
tografijo, ilustracijo, sceno-
grafijo, strip, video in dru-
ge likovne discipline. Ob
elitni smo imeli pri nas v is-

tem obdobju tudi "naivno
umetnost", njen najbolj
prepoznavni kraj pa so bile
Žiri, "slovenske Hlebine".
"Naivni umetniki ustvarja-
jo, ne da bi poznali zakone
likovne skladnje, proporce,
perspektivo, in druge likov-
ne zakonitosti, ter so v tem
sproščeno nevezani, števil-
ni pa celo zagotavljajo, da je
njihova neizobraženost po-
goj za stik z elementarno,
izvorno ustvarjalnostjo. Po-
etičnost dodaja slikam tudi
avtorsko prepoznaven izbor
barv, bodisi uporaba zgolj
pastelnih tonov ali tema-
čen, 'zemeljski' kolorit ter
idealiziranje, predvsem v
slikanju kmečke idile, v ki-
parstvu pa pretežna upora-
ba tehnike rezbarjenja v
les." Kot najbolj vidne pred-
stavnike "naive" med Ži-
rovci Pojmovnik imenuje
Jožeta Peternelja Mausarja
in Konrada Peternelja Slo-
venca (nista brata) ter Jane-
za in Pavla Sedeja (oče in
sin). Nedaleč od njih, v Go-
renji Žetini pod Blegošem,
ustvarja Peter Jovanovič.
Na Koroškem pa so se kot
najbolj prepoznavni posa-
mezniki v tej zvrsti umet-

nosti uveljavili Anton Rep-
nik, Jože Tisnikar in Jože
Horvat Jaki.
Za Gorenjce bo zanimivo
dejstvo, da se je Kranju po-
rodila skupina OHO, "naj-
pomembnejša neoavant-
gardna konceptualistična
umetniška skupina v slo-
venski likovni umetnosti";
njeni pionirji so bili Marjan
Ciglič, Iztok Geister in
Marko Pogačnik, ko so kot
dijaki Gimnazije Kranj iz-
dali prvo številko šolskega
glasila Plamenica. V umet-
niško prakso sodijo tudi po-
javi, ki jih Pojmovnik obra-
vnava v geslu "kritika insti-
tucij". "Primer s področja
oblikovanja, ki sicer sodi
bolj v popkulturni diskurz
kot na področje umetniško
artikulirane kritike, je bila
zamisel za ovitek CD-ja
Bitchkraft glasbene skupi-
ne Strelnikoff leta 1998, na
katerem brezjanska Mati
Božja namesto Kristusa pe-
stuje podgano. Pomenil je
reakcijo na zavzemanje za
regresivne družbene nor-
me, kot je ugovarjanje svo-
bodni izbiri pravici do spla-
va pri visokih slovenskih
cerkvenih dostojanstveni-
kih. Politične krščanske
organizacije in skoraj 4000
posameznikov je proti glas-
benikom vložilo tožbo, ki je
bila po petih letih zavrže-
na." Umetnost je torej tudi
v tem primeru zmagala
nad poskusom njene politi-
zacije.
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Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi
Zadnji dogodki med Sloven-
ci na Koroškem so v zname-
nju kulture. Pretekli teden
sta Narodni svet koroških
Slovencev in Krščanska kul-
turna zveza podelila 31.
Tischlerjevo nagrado. Preje-
la jo je slavna pevka sloven-
skega rodu Bernarda Fink,
poročena Inzko. Mezzoso-
pranistka, ki je nastopila že
na vseh najpomembnejših
odrih sveta, je bila rojena
slovenskima staršema v Bue-
nos Airesu v Argentini. Za-
radi poroke z znanim avstrij-
skim diplomatom, koroškim
Slovencem Valentinom Inz-
kom se je preselila na njegov
dom v Svečah v Rožni dolini
na Koroškem in postala tudi
koroška Slovenka. Le nekaj
dni pred prejemom nagra-
de, ki se imenuje po zna-
nem voditelju Slovencev na

Koroškem in ustanovitelju
ter prvem ravnatelju Sloven-
ske gimnazije v Celovcu dr.
Jošku Tischlerju, je imela
nastop v obnovljeni dvorani
Lincolnovega središča v New
Yorku.
Generalni konzulat Republi-
ke Slovenije v Celovcu, Druš-
tvo slovenskih pisateljev in
pisateljic, publicistov in pu-
blicistk, prevajalcev in preva-
jalk v Avstriji in obe kulturni
organizaciji Slovencev na
Koroškem, Krščanska kul-
turna zveza in Slovenska
prosvetna zveza so za temo
letošnje osrednje proslave v
počastitev slovenskega kul-
turnega praznika izbrali pri-
zadevanja za pospeševanje
slovenskega jezika v okviru
dvojezičnega šolstva na Ko-
roškem. Proslava je bila v
sredo zvečer, na njej pa je o

ohranitvi slovenščine govoril
dr. Teodor Domej. Prešeren
je v svojih pesmih sanjal
tudi o pomembnosti Sloven-
cev in njihovega jezika in
verjel, da bo naš narod in
njegov jezik nekoč enako-
praven z drugimi narodi in
jeziki.
O sanjah Prežihovega Vo-
ranca pripoveduje igra Bern-
da Liepolda Mosserja, ki je
nastala po romanih in pove-
stih pisatelja Lovra Kuharja,
Prežihovega Voranca. Igro
je postavila na oder Sloven-
ska prosvetna zveza v sode-
lovanju z občino Ravne in
Javnim skladom za kulturne
dejavnosti Republike Slove-
nije. V njej ostareli Prežih,
ki ga igra Pavle Ravnohrib, v
svoji rojstni hiši v Kotljah
obuja spomine na mladost
in zrela leta, na trpljenje in

na strah, da bi se mu zaradi
kritike povojnega režima
lahko zgodilo najhujše. Prva
predstava bo v četrtek, 18. 

februarja, na Ravnah na 
Koroškem. Marca in aprila
bodo predstave v Beljaku in
v Celovcu. 

Knjige in knjigoljubi (32)

Pojmovnik slovenske umetnosti

Pojmovnik slovenske
umetnosti po letu 1945,
Študentska založba,
Ljubljana, 2009, 
360 strani, 39 evrov.

Knjigarna Haček sredi Celovca (na sliki) je ob Mohorjevi
knjigarni edina slovenska knjigarna v Celovcu in 
pomembno slovensko kulturno središče v koroškem 
glavnem mestu. / Foto: Jože Košnjek

Slovenci v zamejstvu (180)

Prešernove in Prežihove sanje

Naslovnica knjige

Zoran Mušič, 
V rdečem naslanjaču, 1996

Gabrijel Stupica, Veliki 
svetli avtoportret, 1959

Pavle Sedej, Zimski pogled z Ledinice na Dobračevo

Jakov Brdar, Ženski akt,
mavec, 1990
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razgled

Lani jeseni sem bil po novi-
narskem opravku v Prešerno-
vi rojstni fari. Nazaj grede
sem se ustavil na parkirišču
pod pesnikovo rojstno hišo.
Šel sem najprej do nje, potem
sem hotel še do bližnje cer-
kvice sv. Marka. Pa mi je pot
zaustavil napis, da nadalju-
jem na lastno odgovornost,
podkrepil ga je velik pes, ki je
stal na njej. Tako sem šel raje
okrog, po velikem ovinku in
čez travnike. Pa sem si posta-
vil vprašanje, ki sem si ga si-
cer že v nekem članku ravno
v teh dneh leta 2000: Bi Pre-
šeren po letu 2000 lahko ži-
vel kar tu, v Vrbi?
V Prešernovih pesmih sta
vsaj dva verza, ki ju na pamet

poznajo tudi oni, ki ga niso
nikoli brali ali pa so pozabili
še tisto, kar so slišali v šoli.
Eden je: "Žive naj vsi narodi
..." Drugi pa: "O Vrba! sreč-
na, draga vas domača ..." To
ni nič čudnega; po eni strani
je bil največji pesnik, kar jih
je dala slovenska domačija,
po drugi med vsemi največji
svetovljan, intelektualni in-
ternacionalist. Prešernov
vzklik "O Vrba!" mi je sicer
že dolgo sumljiv. Ne pesem
kot taka, ampak tisto, kar
nam pesnik v njej dopovedu-
je, o izvoljeni devici, zanese-
ni v kmečko barko, ki jo va-
ruje sveti Marko. Ko nam jo
je učiteljica brala, smo v pre-
brano verjeli prav tako srčno
kot bralka sama. V gimnaziji
pa kak dijak že sam sprevidi,
da pesnik tistega, kar je napi-
sal, pravzaprav ni mislil do-
besedno, ampak je šlo bolj za
vrhunski izraz domotožja v
trenutku nekega obupa. Ko
sem pesem nedavno spet
prebiral - v izvirniku in v no-
vem nemškem prevodu v na-
ših Snovanjih (2. februarja
2010, prevedel Klaus Detlef
Olof), sem se spet vprašal: Ja,
kaj bi pa Prešeren počel, če
bi ostal v Vrbi! Med tednom
bi kidal gnoj, v nedeljo bi ho-
dil k maši in morda v gostil-
no. Hvala Bogu, da je šel v
šole in po svetu in postal, kar
je bil: pesnik, pijanec in fraj-
gajst!
France Prešeren je bil odvet-
nik in umetnik. Z odvetni-
štvom si je služil kruh, v pes-
mih je našel svoj ustvarjalni
izraz. Tožilo se mu je po do-
mači vasi, a svoj poklic in po-
slanstvo je lahko opravljal le
tam, kjer ga je, v Ljubljani in
na koncu v Kranju, v Vrbi ju
pač ne bi mogel. Kaj pa, če bi
živel in ustvarjal v našem

času, po letu 2000? V svet
moraš tudi zdaj, po znanje in
spoznanja, potem se lahko
vrneš in ustvarjaš doma, v
marsikaterem poklicu, tudi
umetniškem. To je dejstvo,
ki se zdi podpisanemu na-
ravnost navdušujoče. Dejan-
sko stanje to res (še) ni, je pa
očitna takšna težnja. Nastaja-
jo objektivne razmere, ki vsa-
komur omogočajo ustrezno
subjektivno odločitev. Elek-
tronska povezava s svetom je
v tem oziru prava revolucija,
tudi klasične komunikacije,
zlasti cestne, se počasi, a
vztrajno izboljšujejo.
Če bi živel zdaj, bi Prešeren
torej res lahko prebival kar
doma, v Vrbi, Radovljici ali
na Bledu. Priklopil bi se na
internet in tu nabiral infor-
macije, ki mu jih je sicer po-
sredoval prijatelj Matija Čop.
Tudi če bi imel odvetniško
pisarno v Kranju ali Ljublja-
ni, bi sedel v avto in se do nje
pripeljal v eni uri ali še prej.
Kadar bi se ga s prijatelji
malo napili, bi pa že kje pre-
spal. Pri kaki nesrečni milijo-
narki, še raje pri kaki roker-
ski ali rejverski muzi. Da to
niso samo predpraznične
špekulacije, potrjujejo pri-
meri izbranih slovenskih in-
telektualcev in umetnikov, ki
dejansko živijo v krajih izven
prestolnice in pokrajinskih
središč. Ustvarjalci prave ve-
ličine se sicer s svojimi deli
potrdijo šele v Ljubljani, na
njenih odrih, v njenih zalo-
žbah in galerijah. Pišejo, sli-
kajo in vadijo pa lahko tudi
doma, vsak v svoji Vrbi. Če-
tudi slednje ne doživljajo
zmeraj kot srečne in doma-
če, temveč dostikrat v vsej ba-
nalnosti. Te pa je v vsaki od
njih vsaj za eno barko. A ne,
sveti Marko?

O Vrba!
Miha Naglič

Mihovanja

Marjeta Smolnikar

sedmica

Objektivno vzeto, si je dr. Saša
Baričevič, lastnik in žrtev tor-
kovega napada bulmastifov
Atosa, Atlasa in Joya, smrtno
obsodbo dejansko podpisal sam.
In za to svojo smrt celo mastno
plačal. A ne glede na to, je tra-
gedija vsega obžalovanja vred-
na. Sreča v tej veliki nesreči je,
da je napad istega pasjega krde-
la leta 2006 preživel vsaj Trži-
čan Stanislav Meglič.
Zdaj je treba ugotoviti, kdo je ob-
jektivno in subjektivno odgovo-
ren za tragedijo. Moje stališče je
neomajno. Tako zaradi objek-
tivne kot zelo verjetno tudi sub-
jektivne odgovornosti ne bi smel
vladni predsednik Borut Pahor
niti za trenutek podvomiti, ali je
kmetijski minister Milan Pogač-
nik zrel za umik iz vladne ekipe
ali ni. Seveda je. Še zlasti po 

aferi s "kantami" in po prisil-
nem odstopu nekdanjega mini-
stra za okolje Karla Erjavca. Po-
vedano drugače, tako pokojni
dr. Saša Baričevič kot tudi 
vladni predsednik Borut Pahor
sta pljunila v lastno skledo.
Zakaj mora (zaradi objektivne
odgovornosti) odstopiti kmetij-
ski minister Milan Pogačnik?
Zato: "Stranko v postopku (Ba-
ričevič Sašo), ki jo zastopa Od-
vetniška pisarna Miro Senica
in odvetniki, je upravni organ
seznanil z imenovanjem komi-
sije in pri imenovanju članov
delno sledil njenemu predlogu.
/.../" (Dobesedni prepis Sklepa
ministrstva za kmetijstvo, števil-
ka: 3449-13/2009/7, z dne 14.
aprila 2009. Sklep sta podpisa-
la Marija Sedminek, podsekre-
tarka na kmetijskem ministr-

stvu, in Roman Pečjak, vodja
službe za pravne zadeve na 
istem ministrstvu.)
Se pravi, komisija še zdaleč ni
bila sestavljena neodvisno (glej
zgornjo navedbo), še manj stro-
kovno. Dejstvo namreč je, da niti
eden od navedenih članov komi-
sije ni strokovnjak za prevzgojo
psov. Še več, tovrstnega strokov-
njaka v Sloveniji sploh ni. 
Tako imenovano strokovno ko-
misijo za prevzgojo psov so se-
stavljali: Alenka Černe, medna-
rodna ocenjevalka pasje lepote;
Marjan Kastelic, veterinar in
koncesionar v ljubljanskem ži-
valskem vrtu; Franc Šterman,
inštruktor za šolanje psov, o ka-
terem pa vedo poznavalci do-
mačih pasjih razmer povedati,
da je sposoben (pre)vzgojiti
kvečjemu kodra, krvoločnega

bulmastifa pa samo po čudežu.
Je pa res, da ima gospod Franc
Šterman sam sebe menda za
velikega strokovnjaka.
Drži. Podpisa ministra Milana
Pogačnika ni na nobenem do-
kumentu, povezanem s prime-
rom zdaj že pokojne dr. Zore
Roter, ki je, mimogrede, "stro-
kovnjaka" za prevzgojo svojih
treh krvoločnežev Dušana Haj-
dinjaka osebno izbrala, in od
torka prav tako s primerom po-
kojnega dr. Saša Baričeviča. Z
ministrstva za kmetijstvo sta za
aktualni primer s podpisom, 
torej dokazano, sicer res obre-
menjena le državna uslužbenca
Marija Sedminek in njej nadre-
jeni Roman Pečjak. Vendar je
vsakemu polpismenemu pozna-
valcu delovanja slovenske demo-
kracije in pravne države jasno,

da sta ravnala v skladu z ust-
nim navodilom ali najmanj
pristankom ministra Milana
Pogačnika.
V zvezi s torkovo tragedijo pa
nikakor ne morem mimo
suma, da so posredi: korupcija,
klientelizem ter (v po komuniz-
mu) nepogrešljive zveze in po-
znanstva.
Aja. Da ne pozabim. Gospod
minister Milan Pogačnik, kaj
so v vašem mandatu vzporedno
z reševanjem pasjih morilcev
počeli na kmetijskem inšpekto-
ratu? Tudi njihovo (ne)delo
spada v kontekst vaše objektivne
odgovornosti v aktualnem pri-
meru.
Naj dodam še naslednje. Po
mojih informacijah so bili po-
snetki o "prevzgojenih" moril-
skih psih rekonstruirani.

7

Vaš razgled

Fotografija je nastala pred leti, ko so v podhodu pred kranjskim Globusom
še stale izložbe. Grafit dokazuje, da je naš veliki pesnik France Prešeren
tudi mednarodno prepoznaven. Le tega ne vem, kako je avtor "prevoda" vedel,
da bo Globus v prihodnosti povezan s kulturo, tudi s Francetom. I. K.

petek, 5. februarja 2010

Morilska trojka na parah

V okolici kranjskega zdravstvenega doma je od ponedeljka do petka parkirna
norišnica zaradi premalo parkirnega prostora, garažna hiša pa je bolj 
stvar predvolilnih obljub ... Parkirni prostor v kletnih prostorih prizidka k
zdravstvenemu domu ni namenjen obiskovalcem, ampak zaposlenim in
takole sameva. Pa naj razume, kdor more! S. K. / Foto: Tina Dokl
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Štefan Žargi

Ljubljana, Naklo - Včeraj
zvečer so v Cankarjevem
domu v Ljubljani že 42. leto
zapored podelili nagrade
Gospodarske zbornice Slo-
venije za izjemne gospodar-
ske in podjetniške dosežke,
ki so v vrsti podobnih na-
grad najstarejša in naj-
uglednejša tovrstna prizna-
nja vodilnim gospodarstve-
nikom, ki že vrsto let uspeš-
no vodijo podjetja. Pri oce-
njevanju njihovih dosežkov
se poleg splošnih tržnih in
razvojnih rezultatov, rezul-
tatov poslovanja in izvoznih
rezultatov, internacionali-
zacije ter uveljavljenosti v
EU, upoštevajo tudi hitra in
učinkovita tržna širitev go-
spodarske družbe, obetavna
vizija in jasna strategija na
daljši rok, lasten razvoj in
inovacije. Številčnih meril
je kar 66, dodatno pa se
upoštevajo tudi merila, kot
so visoka poslovna in pod-
jetniška kultura ter drugi
kvalitativni kriteriji.

Za sedem letošnjih nagra-
jencev, ki so: Zorko A. Cer-
kvenik, Istrabenz plini d. o.
o.; Mojca Kert Kos, Petrol
Energetika, d. o. o.; Bogdan
Oblak, Oblak Commerce, d.
o. o.; Sonja Rajh, Farmtech,
d. o. o.; Tone Stanovnik, Špi-
ca International, d. o. o.; To-
maž Žepič, LPKF Laser &
Elektronika, d. o. o., in Peter
Žigante, Savaprojekt, d. d.,
bi lahko ugotovili, da vodijo
manjša podjetja, saj je kar v
štirih zaposlenih manj kot
šestdeset delavcev, v treh pa
ne presegajo števila 170 za-
poslenih. Če smo bili pri na-
gradah GZS doslej vajeni
predvsem imen vodilnih v
večjih podjetjih, je bila to-
krat pozornost namenjena
manjšim. Nekaj bo tudi na
tem, da se manjši lažje prila-
godijo razmeram gospodar-
ske krize.

Za gorenjskega nagrajenca
Tomaža Žepiča je zagotovo
mogoče reči, da so dobro iz-
brali. Obiskali smo ga v leta
2007 zgrajeni novi poslovni
stavbi LPKF Laser&Elektro-
nika na Polici pri Naklem.

Kdaj je bila ustanovljena
družba LPKF Laser&Elek-
tronika, d. o. o.?

"Gre za joint venture z
nemškim mednarodnim
koncernom LPKF La-
ser&Elektronics AG, ki smo
ga sklenili leta 1994. Prvo
leto je stekla proizvodnja
strojev za rezkanje tiskanih
vezij, nato smo dodali opre-
mo za tehnologijo SMD - po-
vršinsko montažo tiskanih
vezij, po dveh letih pa smo
začeli tudi razvoj in proiz-
vodnjo laserskih virov.

Pred povezavo s LPKF sva
imela z očetom podjetje Zel-
tra, ki sva ga ustanovila leta
1989, torej takoj, ko je bilo
ustanavljanje privatnih pod-
jetij mogoče. Že leta 1983
smo postali stranka LPKF in
se deset let kasneje tudi last-
niško povezali. Nemški part-
ner je lastnik 75-odstotnega
deleža, preostalega 25-odstot-
nega pa imamo Zeltra ter
midva z očetom."

Iz obrazložitve podelitve
priznanja GZS lahko kot
najpomembnejše dosežke
omenimo dobre finančne
rezultate poslovanja, dobre
izvozne rezultate, ki ste jih
dosegli z visoko konkurenč-
nimi izdelki z inovativnimi
tehnološkimi postopki.
Kako torej poslujete?

"Z 48 zaposlenimi smo
lani ustvarili okoli pet milijo-
nov evrov prihodkov, pri če-
mer je delež izvoza kar 97-
odstoten. V lanskem letu, ki
ga štejemo za slabega, smo
ustvarili za okoli štiristo tisoč
evrov dobička. Poleg vpliva
gospodarske krize je vzrok
za 20 do 25 odstotkov slabše
rezultate predvsem v napaki
pri planiranju v koncernu
LPKF. Tako smo v programu
rezkanih tiskanih vezij imeli
v prvi polovici leta kar 75-
odstotni izpad, k sreči pa
smo ga nadomestili z novimi
izdelki - novima laserskima
sistemoma za strukturiranje
tiskanih vezij, v celoti razvita
in izdelana pri nas."

Dosegate nadpovprečno do-
dano vrednost. Koliko zna-
ša na delavca?

"V letu 2008 je znašala do-
brih 63 tisoč evrov. V letu
2009 pa bo nekoliko nižja."

Kolikšen del prihodkov na-
menjate za razvoj in koliko
zaposlenih se z razvojem
ukvarja pri vas?

"Za razvoj namenjamo
okoli desetino prihodkov, v
razvoju pa lahko rečem, da
dela kar tretjina zaposlenih.
Brez vlaganj v razvoj ne mo-
remo pričakovati novih iz-
delkov, predvsem pa so brez

tega zaprti novi trgi. Naša
usmeritev je iskanje tržnih
niš, novih možnosti, kjer bo
naša tehnologija potrebna in
možna. Takšna je tudi
usmeritev koncerna, ki so se
mu prodaja in prihodki lani
kljub krizi povečali, pred-
vsem zaradi prodora v proiz-
vodnjo anten mobilne tele-
fonije. Za letošnje in prihod-
nje leto so se nam naročila
pomembno povečala, zato
upamo, da se bomo že letos
vrnili na raven poslovanja
pred lansko krizo, na raven v
letu 2008. Za letos načrtuje-
mo 30- do 35-odstotno rast.
Trg elektronike je zagotovo
največji trg na svetu. Od av-
tomobilske industrije, apa-
ratov za široko potrošnjo,
varnostnih naprav, naprav
za živilsko industrijo, farma-
cijo itd."

Kot najpomembnejši raz-
vojni cilj vašega podjetja pa
navajate ustanovitev centra
za razvoj laserskih tehno-
logij za jugovzhodno Evro-
po ...

"Želimo, da bi naše tehno-
logije predstavili našemu in
širšemu trgu v regiji. Radi bi
prenesli to tehnologijo, ki je
cenejša, fleksibilnejša in oko-
lju bolj prijazna, v našo indus-
trijo in naše izobraževanje.
Naš namen je, da omogoči-
mo podjetjem, da pri nas, na
naših napravah spoznajo
tehnologijo, izobrazijo ljudi
in s tem bistveno poenostavi-
jo zagon proizvodnje. Podo-
bno želimo tudi za izobraže-
valne ustanove - univerze, in-
štitute, da bi skupaj iskali
nove možnosti in izobraže-
vali svoje strokovnjake."

Kaj vam pomeni podeljeno
ugledno priznanje GZS?

"Priznanje vsekakor po-
meni, da smo delali prav. Če
je dobro poslovanje in uvelja-
vitev na trgu torta, dobiček,
rast in razvoj smetana, je pri-
znanje jagoda na vrhu torte,
priznanje za vložen trud,
tudi za mnogo neprespanih
noči. Čeprav je nagrada oseb-
na, jo razumem kot nagrado
celotni ekipi, kolektivu,
vsem, ki so sodelovali."

Nagrade GZS tokrat malim
Na letošnji 42. podelitvi nagrad za izjemne gospodarske dosežke je bila pozornost dana vodilnim v
majhnih podjetjih. Na Gorenjskem je nagrado dobil Tomaž Žepič, direktor LPKF Laser&Elektronika.

Tomaž Žepič / Foto: Gorazd Kavčič

Štefan Žargi

Kranj - Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnolo-
gijo je v sodelovanju z Minis-
trstvom za gospodarstvo ter z
območnimi gospodarskimi
zbornicami v začetku leta
2009 pripravilo niz posvetov
z gospodarstveniki po slo-
venskih regijah. Seznanilo
jih je z načrtovanimi javnimi
razpisi s področja spodbuja-
nja tehnološkega razvoja, s
protikriznimi ukrepi vlade
ter prisluhnilo predlogom.
Na posvetih je bila dana ob-
ljuba, da jih čez leto dni mi-
nistrstvi ponovita in skupaj z
gospodarstveniki kritično
preverita uspeh letošnjih jav-
nih razpisov, namenjenih
gospodarstvu, protikriznih
ukrepov vlade ter prisluhne-
ta kje gospodarstveniki vidijo
možnosti za boljše sodelova-
nje med gospodarstvom in
znanostjo ter za večjo učin-
kovitost natečajev, ki jih raz-
pisuje država. 

V sredo je bil tak posvet v
Kranju, ko so predstavniki
omenjenih dveh ministrstev
z ministrom Gregorjem Go-
lobičem na čelu ter predstav-
nikom SID banke predstavili
izkušnje iz lanskega leta ter
možnosti v letošnjem letu.
Drugače kot lani je bila ude-

ležba s strani gospodarstva
letos skromnejša, saj se je
posveta udeležilo okoli tride-
set predstavnikov podjetij,
morda tudi zaradi dejstva, da
so bila evropska sredstva lani
izkoriščena za celotno evrop-
sko finančno perspektivo do
leta 2013. Minister je sicer
napovedal, da bodo poskuša-
li vsaj nekaj sredstev za pod-
poro raziskavam in razvoju
dobiti z drugih področij, kjer
je naše črpanje manj uspeš-
no, skromna, zelo omejena
domača sredstva pa bodo le-
tos dajali na povraten način.
Poudaril je, da je država pri-
siljena zmanjšati svoje javne
izdatke, prizadevajo pa si, da
ne bi varčevali tam, kjer je
perspektiva - pri vlaganjih v
znanje, inovacijski potencial,
raziskave in razvoj. Slovenija
v tej krizi nedvomno plačuje
ceno preteklih napak, ko od
80. let prejšnjega stoletja ni
bilo resnejše podpore razis-
kavam in razvoju, zato je cilj,
da se sredstva, ki so še v času
konjunkture v povprečju do-
segala le 0,6 odstotka BDP,
do leta 2012 povečajo na en
odstotek. Lani je delež znašal
0,75 odstotka, za letos je cilj
0,85 odstotka. "V sušnih le-
tih ne smemo pojesti semen-
skega krompirja", je bil sliko-
vit minister.

Podpora razvoju bo povratna

Zgoša

Evropska barka leta iz Seawaya

Kot že vrsto let zapored tudi letošnje razglasitve najboljših
na svetovni navtični razstavi v Düsseldorfu niso obšle slo-
venskih izdelovalcev plovil. Priznanji evropska barka leta
2010 sta tokrat dobila Seaway bratov Jakopin za jahto Green-
line 33 Hybrid, ki jo, kot že ime pove, poganjata električni in
dizelski motor, kar zmanjša porabo na četrtino v primerlji-
vih s klasičnimi barkami (podrobneje smo o tem pisali lani),
drugi naslov pa je bil podeljen izjemni regatni jadrnici Seas-
cape 18 oceanskih jadralcev Kristiana Hajnška in Andraža
Muhelina. Š. Ž.

Škofja Loka

Jelovica kupila delež Inlesa

V ponedeljek je presenetila objava novice, da je škofjeloška les-
na industrija Jelovica, ki je v lasti Gregorja Benčine, od GBD
kupila desetino Inlesa. "To je prvi korak k nujno potrebnemu
sodelovanju in povezovanju slovenskih lesarjev, ki kljub veli-
kim surovinskim zalogam vsako leto zaradi slabe opremljeno-
sti izgubljamo konkurenčnost," je nakup komentiral Benčina.
Njegovo podjetje EBS Group ima že od lanske jeseni dva od-
stotka Inlesa, ki je skupaj z Jelovico med največjimi slovenski-
mi izdelovalci oken. Prvi mož in solastnik Inlesa Andrej Mate
je ob tem izjavil, da tega nakupa ne razume. Š. Ž.
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Cveto Zaplotnik

Kranj - Skupina poslancev
SLS je v parlamentarni po-
stopek vložila predlog za
spremembo zakona o zdrav-
stvenem varstvu rastlin, na
podlagi katerega bi lahko
preprečevali škodo, ki jo pov-
zročajo tujerodne rastline, še
zlasti ambrozija. Predlagani
zakon podpirajo tudi v kme-
tijsko gozdarski zbornici.

Pelinolistna ambrozija se
je v začetku 19. stoletja iz se-
verne Amerike razširila v Ev-
ropo. Danes je je največ v
vzhodni Evropi, še zlasti na
Madžarskem ter na Hrva-
škem in v Bosni in Hercego-
vini, kjer je veliko zapušče-
nih zemljišč. V Sloveniji jo je
bilo pred desetimi leti komaj
opaziti, v zadnjih petih letih
pa se je razširila po celotnem
ozemlju, najbolj v severo-
vzhodni Sloveniji, kamor so
jo zanesli z Madžarske, ter v
Vipavski dolini, na ilirsko 
bistriškem območju in v slo-
venski Istri, kjer se je razširi-
la na okrog 40 odstotkov
kmetijskih zemljišč.

Ambrozija raste povsod ne
glede na tip tal, rastne raz-
mere in nadmorsko višino.
Največ je je ob cestah, želez-
niških progah, ob bregovih
rek in potokov, na zapušče-
nih njivah. V Sloveniji se v
zadnjem času pojavlja kot

plevel tudi v sladkorni pesi,
koruzi in krompirju, največ-
je žarišče pa so zapuščene
njive in travniki. Zraste od
20 do 180 centimetrov viso-
ko, včasih celo do 2,5 metra,
korenine pa ima do štiri me-
tre globoko. Vsaka rastlina
tvori od 30 do 100 tisoč se-
men, ki v tleh ostanejo kaliva
tudi do trideset let.  

Ambrozija povzroča go-
spodarsko škodo in škodo za
zdravje ljudi. Ker v posevku
odvzema rastlinam prostor,
svetlobo, hranilne snovi in
vodo, zmanjšuje pridelek,
hkrati pa otežuje nekatera
kmetijska dela in spravilo.
Poseben problem predstavlja
v ekološki pridelavi, kjer jo z
dovoljenimi sredstvi zelo tež-
ko obvladujejo. Pelod ambro-
zije je tudi eden najmočnej-
ših znanih alergenov. Njen
cvetni prah povzroča seneni
nahod, sama rastlina pa ob
kontaktu lahko povzroči der-
matitis. Ljudje, občutljivi na
cvetni prah ambrozije, veli-
kokrat obolevajo za alergij-
skim rinitisom in astmo.

Ker je ambrozija ena naj-
bolj alergenih rastlin in hkra-
ti trdovraten plevel, jo je treba
uničevati (še pred cvetenjem).
Na vrtovih jo uničujejo z ru-
vanjem, na neobdelanih po-
vršinah s košnjo, na obdela-
nih površinah pa z uporabo
primernih herbicidov.

Ambrozija povzroča alergijo
in gospodarsko škodo
Na Gorenjskem se ambrozija za zdaj pojavlja le na neobdelanih, zapuščenih površinah.

Marija Kalan, specialistka za rastlinsko pridelavo v
Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj, je povedala, da
je ambrozija predvsem plevel neobdelanih, zapušče-
nih površin. Na Gorenjskem jo je za zdaj opazila na
nekmetijskih zemljiščih, v bližini obrtne cone v Šen-
čurju ter pri avtocesti na Kokrici. Kmetje z zatiranjem
plevelov uničujejo tudi ambrozijo, ob pretirani raz-
množitvi na zapuščenih površinah pa bi se lahko raz-
širila tudi na obdelane površine.

Ambrozija je predvsem plevel zapuščenih, neobdelanih 
površin. / Foto: Janko Rode

MEŠETAR

Slovenj Gradec

Licitacija vrednejšega lesa

Na letališču v Slovenj Gradcu že poteka četrta licitacija vred-
nejšega lesa. Kupci so si od 22. januarja do 2. februarja ogle-
dovali hlode, v torek je bilo odpiranje ponudb, do prihodnje-
ga petka, ko bo tudi ogled lesa, pa bodo kupce in prodajal-
ce obvestili o rezultatih licitacije. Spomnimo se: lani je naj-
višjo ceno dosegel hlod gorskega javorja, prodali so ga po
3530 evrov za kubični meter. C. Z.

Decembra se je cena mleka še malo zvišala

Po podatkih tržno informacijskega sistema, ki deluje pri
agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, je decembra
lani povprečna odkupna cena za mleko s 3,7 odstotka maš-
čobe in 3,15 odstotka beljakovin, dostavljeno v mlekarno,
znašala 26,17 evra za sto kilogramov in je bila za osem cen-
tov ali za 0,31 odstotka višja kot mesec prej. Ker je mleko v
povprečju vsebovalo 4,22 odstotka maščobe in 3,43 odstot-
ka beljakovin, je bila povprečna dejanska odkupna cena viš-
ja - 27,79 evra in je bila za 11 centov oz. za 0,4 odstotka viš-
ja kot novembra. Odkupna cena se je decembra že četrti
mesec zapored zvišala. C. Z.

Povprečna odkupna cena za mleko, dostavljeno v mlekarno

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

December 2008 33,40 EUR/100 kg 35,69 EUR/100 kg
Januar 2009 31,81 EUR/100 kg 33,84 EUR/100 kg
Februar 2009 30,91 EUR/100 kg 32,71 EUR/100 kg
Marec 2009 29,65 EUR/100 kg 31,05 EUR/100 kg
April 2009 27,69 EUR/100 kg 28,42 EUR/100 kg
Maj 2009 25,61 EUR/100 kg 27,04 EUR/100 kg
Junij 2009 25,49 EUR/100 kg 26,54 EUR/100 kg
Julij 2009 25,50 EUR/100 kg 26,33 EUR/100 kg
Avgust 2009 25,50 EUR/100 kg 26,32 EUR/100 kg
September 2009 25,87 EUR/100 kg 26,90 EUR/100 kg
Oktober 2009 25,95 EUR/100 kg 27,34 EUR/100 kg
November 2009 26,09 EUR/100 kg 27,68 EUR/100 kg
December 2009 26,17 EUR/100 kg 27,79 EUR/100 kg

Iskra Mehanizmi, industrija mehanizmov,
aparatov in sistemov, d. d., Lipnica

Smo podjetje s 50-letnimi izkušnjami na področjih 
finomehanike, elektromehanike in elektronike, z lastnim 

razvojem in trženjem zahtevnih sistemov, izdelkov in 
tehnologij, v celoti usmerjeno v izvoz.

Naše ambiciozne načrte podpirajo standardi kakovosti in 
proces nenehnih izboljšav, predvsem pa motivirani, sposobni
in prizadevni sodelavci. Smo prvo slovensko podjetje, ki je za

svoja prizadevanja na področju izobraževanja in razvoja 
zaposlenih prejelo mednarodni naziv "VLAGATELJI V LJUDI".

Družba šteje 470 sodelavcev.
Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite svoje 

poklicne ambicije.

Zaposliti želimo:

PROIZVODNE DELAVCE (m/ž)

z osnovnošolsko izobrazbo in 1 mesecem delovnih izkušenj. 
Delo obsega izvajanje enostavnih delovnih operacij pri 

montaži delov, polizdelkov in izdelkov ter sistemov s področij
finomehanike, elektromehanike ali elektronike. 

Proizvodne delavce/-ke bomo zaposlovali tako na lokaciji 
v Lipnici kot na lokaciji v Kamniku. 

Cenimo samostojnost, komunikativnost, samoiniciativnost, 
pripravljenost za timsko delo, zanesljivost, ažurnost ter željo po 

pridobivanju novih znanj in srečevanju z novimi izzivi.

Če imate veliko dobre volje in željo po napredovanju, Vas vabimo,
da se nam pridružite.

ISKRA MEHANIZMI, d. d., Lipnica
Lipnica 8, 4245 Kropa, tel. (04) 53 55 109, faks: (04) 53 36 593

www.iskra-mehanizmi.si
E-pošta:bbenedicic@iskra-mehanizmi.si

TBJ - TEHNIČNI BIRO JESENICE, d. d.
Podjetje za projektiranje in konstruiranje 
strojno metalurških naprav

V skladu z določili Statuta podjetja Tbj - Tehnični biro Jesenice,
d. d., razpisujemo delovno mesto s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi

DIREKTORJA (m/ž)
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati
še naslednje:
- da ima visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo,
- da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih mestih,
- da obvlada najmanj dva svetovna jezika (nemški, angleški jezik),
- da ima organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
- da predloži vizijo razvoja podjetja.

Direktor bo imenovan za petletni mandat.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati 
pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa s posebno oznako "Za
razpis" na naslov: Tbj - Tehnični biro Jesenice, d. d., Cesta
Borisa Kidriča 41, 4270 Jesenice.

O izidu bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po zaključku 
prijavnega roka.

Vaš partner pri izgradnji

SONČNIH ELEKTRARN
Dodatne informacije na www.eiu.si

Železniki

Lastniki gozdov na veleslalomski tekmi

Krajevna enota zavoda za gozdove Železniki bo v četrtek, 11.
februarja, pripravila na Soriški planini že tradicionalno, sed-
mo veleslalomsko tekmo lastnikov gozdov in njihovih dru-
žinskih članov z območja občine Železniki. Tekmovalci bodo
razdeljeni v štiri skupine: otroci do 16 let, ženske, moški od
16 do 55 let in moški nad 55 let. Prijave sprejemajo do torka
do 13. ure revirni gozdarji Andraž Bernik (tel. št. 041/657
186), Franc Šubic (041/657 170), Matija Okorn (041/657
198), Roman Gartner (041/657 188) in Brane Pintar (041/657
156). Za tekmovalce bo smučarska vozovnica po polovični
ceni, start bo ob 10. uri na srednji progi, razglasitev rezulta-
tov in podelitev nagrad pa ob 13. uri pred brunarico. C. Z.

Cveto Zaplotnik

Kranj - Po oceni državnega
statističnega urada je bil real-
ni dohodek na polnovredno
delovno moč v kmetijstvu
lani za 15 odstotkov nižji kot
leto prej. Glavni razlog za to
je manjša vrednost kmetij-
ske pridelave, kar pa je pred-
vsem posledica znižanja cen
kmetijskih pridelkov. Po prvi
oceni je bila lani vrednost
kmetijske pridelave v pri-
merjavi z letom prej nižja za
16 odstotkov - obseg pridela-
ve se je znižal za skoraj dva
odstotka, cene pa za skoraj 15

odstotkov. Vrednost rastlin-
ske pridelave se je znižala za
17 odstotkov - obseg pridela-
ve je bil celo tri odstotke več-
ji, cene pridelkov pa so se
znižale za 19 odstotkov.
Vrednost živinorejske "pro-
izvodnje" se je znižala za 18
odstotkov, deloma zaradi za
šest odstotkov manjšega ob-
sega prireje, predvsem pa za-
radi 12-odstotnega znižanja
cen. Po dosedanjih ocenah je
bilo najslabše v prašičereji.
Zaposlenost plačane delovne
sile v kmetijstvu se še naprej
znižuje, lani naj bi se znižala
za 1,5 odstotka. 

Nižji realni dohodek 
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Janez Štrukelj

Jedi za zimske dni K U H A R S K I R E C E P T I111
Solata s sadjem

Sestavine: 30 dag sira, 20
dag pomaranč ali kakšnega
drugega sočnega sadja, 10 dag
sočnih jabolk, 2 kisli kumarici,
1 sveža rdeča paprika.

Priprava: Vse sestavine
poljubno narežemo (na koc-
ke ali rezance), začinimo in
zmešamo. Za pripravo porcij
uporabimo lističe radiča ali
vitlofa, solato okrasimo s
šopki kreše ali melise.

Kremna jabolčna juha 
s hrenom

Sestavine: 30 dag krompirja,
pol kg kiselkastih jabolk, sok 1
limone, 2 srednje veliki čebuli,

10 dag sveže nastrganega hre-
na, pol dl olja ali 6 dag marga-
rine, pol l zelenjavne juhe ali
zelenjavnega izcedka, 2 dl soka
rdeče pese, 2 dl kisle smetane,
sol, poper, 3 dag masla ali mar-
garine, 1 vejica svežega maja-
rona, 2 lista bazilike, limonina
lupina, narezana na rezance.

Priprava: Krompir olupi-
mo in narežemo na kocke, ja-
bolki narežemo na četrtine,
jih razkoščičimo in nareže-
mo na kocke. Jabolka pokap-
ljamo z limonovim sokom,
da ne porjavijo. Čebulo olupi-
mo, drobno sesekljamo.
Olupljen hren nastrgamo. V
posodi segrejemo olje in na
njem prepražimo čebulo, do-
damo krompir, narezana ja-

bolka, hren in nekoliko podu-
šimo. Dolijemo juho in sok
rdeče pese. Juha naj vre poča-
si približno pol ure. S palič-
nim mešalnikom jo pretlači-
mo in dodamo smetano, ki
smo jo razredčili z vodo, da
se ne naredijo grudice. Juho
nekoliko prevremo in jo zači-
nimo. Preostala jabolka nare-
žemo na četrtine in jim odre-
žemo peščišče, narežemo jih
na tanke lističe. V ponvi se-
grejemo maslo ali margarino
in na njem podušimo jabol-
ka, ki morajo ostati še čvrsta.
Majaron in baziliko oplakne-
mo, osušimo in osmukamo.
Na maščobi jih nekoliko po-
pečemo. Na vsak krožnik
juhe damo dekorativna jabol-

ka, okrasimo z listi bazilike,
majarona in potresemo z li-
moninimi rezanci, seseklja-
nim peteršiljem ter nastrga-
nim hrenom.

Čokoladna rulada

Sestavine: 6 jajc, 15 dag slad-
korja, 1 dl olja, 15 dag moke, 2
dag kakava, pol pecilnega pra-
ška. Za kremo: 25 dag masla
ali margarine, 5 dag sladkorja
v prahu, 6 dag čokolade, 1 žlič-
ka maraskina.

Priprava: Pripravimo testo
iz rumenjakov, ki smo jim do-
dali polovico sladkorja in po
kapljicah tudi olje. Penasto
umešani masi dodamo moko,
pecilni prašek in kakav, zme-

šamo in dodamo sneg belja-
kov, v katere smo vtepli pre-
ostali del sladkorja. Narahlo
premešamo. Na pomaščen in
pomokan pekač razgrnemo
pripravljeno maso. V segreti
pečici na 180 stopinjah Celzija
jo spečemo. Pečen biskvit zvr-
nemo na posladkano kuhinj-
sko krpo in ga takoj zvijemo in
odvijemo ter ohladimo.

Krema: Maslo ali margari-
no penasto umešamo, doda-
mo sladkor v prahu in raztop-
ljeno čokolado. Nazadnje pri-
mešamo še maraskino. Rula-
do navlažimo z rumovo vodo
ali vodo iz kompota in jo pre-
mažemo s pripravljeno čoko-
ladno kremo, potresemo s ka-
kavom in ponudimo. 

Jelena Justin

Pogled na zasneženi Stor-
žič je več kot le vabljiv; ko ti
zaigra srce z željo, da bi se
povzpel nanj in pogledal pro-
ti dolini, ki se utaplja v megli.
Marsikomu se zdi gora v
snegu težko dostopna. Težko
dostopna ni, vendar kjerkoli
se je lotimo, je vzpon zelo za-
hteven. Večina gornikov se
pozimi na Storžič povzpne
preko Kališča po vzhodnem
grebenu, tisti z alpinističnim
znanjem pa se odločajo za
tako imenovani Kramarco in
Peto žrelo, plezalna vzpona
na severni strani te priostre-
ne gore. Spokojne južne stra-
ni Storžiča ravno tako ne gre
podcenjevati. Ko strma trav-
nata pobočja prekriva bela
odeja, so zelo nevarna za
zdrs in lahko so precej plazo-
vita. Mi bomo vzpon začeli v
Mačah, se povzpeli do Kališ-
ča in po vzhodnem grebenu
na vrh.

V zgodnji jutranji uri se
bomo zapeljali do parkirišča

na koncu vasi Mače. Ob mo-
jem vzponu je bilo vse zapar-
kirano in komaj sem našla
luknjo za svojega malčka. S
parkirišča se bomo odpravili
po cesti do razpotja, kjer levo
zavije pot proti Kališču. Prvih
nekaj višinskih metrov hodi-
mo po markirani poti, potem
pa zavijemo desno, v eno od
gozdnih grap, ki poleti niso
prehodne. Dokaj strm vzpon
nas pripelje precej visoko,
pravzaprav na tisti del, kjer se
pot za trenutek položi in nas
skozi gozd usmeri spet nav-
zgor. Sledili bomo shojenim
potem proti Kališču. V zim-
skih razmerah in z vede-
njem, da gremo še naprej
proti vrhu, bomo do Kališča
potrebovali približno 2 uri.

Od Kališča krenemo na-
prej proti Bašeljskemu se-
dlu. Pred tremi tedni so se vi-
dele le dvojne stopinje, torej
lahko rečem, da nas je čakalo
gaženje. Sledimo slemenu,
kjer pot proti Storžiču zavija
levo, desno pa proti Bašelj-
skemu vrhu. Pred nami je

mogočen vršni del Storžiča,
kjer nas čaka še 500 višin-
skih metrov vzpona. Po str-
mem pobočju se vzpnemo
do vzhodnega grebena. V
tem delu ni izpostavljenosti,
a vseeno je potrebno paziti
na zdrs. Če je sneg trd in se
ne udira, so dereze nujne, če
pa sneg še ni predelan, pa te
niso potrebne. A z vsakim
korakom moramo biti pre-
vidni, kajti hodimo po skalah
in ruševju prekritim s sne-
gom. Ko dosežemo greben,
se najprej vzpnemo po os-
trem delu, ki je izpostavljen,
poteka pa proti severu, nato
prečimo spet v levo, sledi pa
strm vzpon naravnost nav-
zgor, ki se mi zdi na celotni
poti tehnično najtežji.
Vzpnemo se direktno nav-
zgor, precej izpostavljeno. To
je del, kjer je sicer trava, a je
ta, ko je pokrita s snegom,
lahko zelo zahrbtna in hinav-
ska. Na tem delu je pri spu-
stu priporočljiva tudi upora-
ba vrvi. Južna pobočja so pre-
padna, strma in vsak padec,
zdrs bi se lahko usodno kon-
čal. 

V nadaljevanju pot preči
levo, do sedla tik pod vrhom,
kamor poleti pripelje pot, če
gremo skozi Žrelo ali pa čez
Psico, in z njega navijemo
desno navzgor. Križ na vrhu
je pozimi povsem nekaj dru-
gega kot poleti; oblečen je v
zmrznjen, napihan sneg.
Narava ustvari svojstveno
skulpturo, ki je zmeraj dru-
gačna. Razgled z vrha je
edinstven. Odvisno sicer od
vremenskih razmer. Mi smo
tisto soboto, ko je bila megla
razpotegnjena do višine

1900 metrov, videli morje
megle, iz katere so gledali
skalni vršaci Kamniško-Sa-
vinjskih Alp, prirezan gre-
ben Košute, Julijci ... Trenu-
tek, ko si človek ne želi nič-
esar, saj ima vse. 

Sestopimo po poti pristo-
pa. 

Glede na to, da je vzpon na
Kališče ena od zimskih ro-
marskih poti, je temu pri-
merno shojena, trda in pole-
denela, zato predlagam sle-
deče. Da si izberemo traso
skozi gozd, po celem snegu.
Precej hitrejši bomo, pa še z
vsakim korakom nas ne bo
skrbelo, da bomo pristali na
zadnji plati, lahko pa si na-
taknemo tudi dereze. Predla-
gam, da se do Mač spustimo
po gozdni poti mimo tovor-
ne žičnice, ki je običajno
manj shojena in je hoja zato
prijetnejša. 

Nadmorska višina: 2132 m
Višinska razlika: 1579 m
Trajanje: 8 ur
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Storžič (2132 m)

Zasnežena piramida
Priostrena piramida, ki dominira na vseh panoramskih razglednicah Kranja. Pozimi je to zelo 
zahteven cilj. Do vmesne postojanke je pot več kot shojena in zato občasno zelo ledena.

Zimska skulptura vrh Storžiča 

Pogled proti Kočni; kot osamelec sredi meglenega morja

Predstavitev mode 19. stoletja 

Vožnje s kočijo

Festival lajnarjev 

Tradicionalni recitali Prešernovih pesmi

Tisk cenzurirane zdravljice v Blaznikovi tiskarni

Sejem domače in umetnostne obrti

Nastopi pevskih zborov in folklornih skupin
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Prostovoljno
pokojninsko
zavarovanje

z  8,29 % donosa 
v letu 2009

Dodatne informacije  
na www.sop.si.
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS     
telefon: 04 201 42 00

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

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

TRST: 6. 3.; MADŽARSKE TOPLICE: 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.

Ob kulturnem prazniku
Žirovnica - Občina Žirovnica vabi na osrednjo slovesnost ob
prazniku, ki bo v ponedeljek, 8. februarja, ob 12.30 pri Pre-
šernovem spomeniku v Vrbi. Pozdravni nagovor bosta ime-
la minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič in ministrica za
kulturo Majda Širca. Ogledi kulturnih spomenikov so na dan
praznika brezplačni. Sicer pa bo v počastitev slovenskega
kulturnega praznika v Žirovnici danes, 5. februarja, ob 18. uri
na Osnovni šoli Žirovnica odprtje slikarske razstave slikar-
ske kolonije Vrba 2010, jutri, 6. februarja, bo ob 18. uri v Pre-
šernovi rojstni hiši prireditev Odprta vrata, 8. februarja bodo
od 8. ure dalje izpred rojstne hiše Matije Čopa potekali vo-
deni pohodi po Poti kulturne dediščine, od 9. do 12. ure
bodo v Vrbi kulturni nastopi obiskovalcev Vrbe, ob 12.15 bo
sledil pozdrav pohodnikom in vojnim veteranom, ob 12.30
pa že omenjena osrednja proslava.

Bled - Danes, v petek, 5. februarja, bo ob 11. uri potekala slo-
vesnost ob Prešernovem spomeniku, ob 17. uri v Zadruž-
nem domu Ribno, ob 18. uri bo v Knjižnici Blaža Kumerdeja
Bled odprtje razstave o Kumerdejevih nagrajencih, ob 18. uri
bo kulturni večer v Domu krajanov Zasip, ob 19. uri pa v Kul-
turnem domu na Bohinjski Beli. V ponedeljek, 8. februarja,
bo ob 10.30 ob Prešernovem spomeniku na Bledu proslava
ob prihodu udeležencev tradicionalnega 8. pohoda spomina
in prijateljstva iz Radovljice do Bleda, ki bodo dalje krenili v
Vrbo, ob 16. uri bo v Blejskem mladinskem centru Stand up
o Prešernu.

Kranj - Makedonsko kulturno društvo sv. Ciril in Metod iz
Kranja organizira prireditev Prešernovo oro, ki se bo zače-

PRIREDITVE

la danes, v petek, 5. februarja, ob 19. uri v Makedonskem
kulturnem centru. Na Primskovem bodo slovenski kultur-
ni praznik obeležili z odprtjem pododrja dvorane za kultur-
ne namene, ki bo danes, 5. februarja, ob 18. uri. Vhod je
skozi nov prizidek KS Primskovo. Kulturno društvo Kranj-
čani materam organizira jutri, v soboto, 6. februarja, več-
erni pohod na Šmarjetno goro. Zbor bo ob 19. uri na par-
kirišču za odcepom z Delavske ceste. KUD Predoslje prire-
ja v nedeljo, 7. februarja, ob 18. uri v Kulturnem domu Pre-
doslje proslavo ob kulturnem prazniku z naslovom
Sloven'c, tvoja zemlja je zdrava. Pisatelj, publicist in popo-
tnik Ivan Sivec bo gost literarno-kulturne prireditve ob Pre-
šernovem dnevu v torek, 9. februarja, ob 18. uri v avli
Ekonomsko-trgovske šole v Kranju. Društvo upokojencev
Žabnica vabi na druženje ob kulturnem prazniku z naslo-
vom To je ena sama velika ljubezen in sicer v ponedeljek,
8. februarja, ob 18. uri v Zadružni dom v Žabnici.

Naklo - Prireditev v počastitev kulturnega praznika bo 
danes, v petek, 5. februarja, ob 19. uri v Domu Janeza Filipiča. 

Šenčur - Občina Šenčur vabi na osrednjo občinsko proslavo
z naslovom Sloven'c, tvoja zemlja je zdrava, ki bo jutri, v so-
boto, 6. februarja, ob 19. uri v Domu krajanov v Šenčurju. V
ponedeljek, 8. februarja, pa se bo prireditev ob 19. uri zače-
la v dvorani krajanov na Visokem.

Cerklje - Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka Cerklje
pripravlja v okviru slovenskega kulturnega praznika in 4.
dela njihovega praznovanja 50-letnice delovanja koncert z
naslovom Skladatelj Davorin Jenko in pesnik France Preše-
ren. Koncert bo v nedeljo, 7. februarja, ob 17. uri v Kulturnem
hramu Ignacija Borštnika.

Radovljica - Danes, v petek, 5. februarja, ob 19. uri bo v ba-
ročni dvorani radovljiške Graščine koncert v počastitev slo-
venskega kulturnega praznika.

Krajevna skupnost Lesce vabi na kulturni večer, ki bo v po-
nedeljek, 8. februarja, ob 18. uri v dvorani KS Lesce.

Škofja Loka - Loški Muzej ob slovenskem kulturnem prazni-
ku vabi v nedeljo, 7. februarja, na ogled stalnih muzejskih
zbirk, razstave Sledi slovenske grafične dediščine in razsta-
ve Maje Šubic Potovanje na ladji Beagle, v ponedeljek, 8. fe-
bruarja, pa vabijo na dan odprtih vrat. 

Gorenja vas - Poljane - Občina Gorenja vas - Poljane in KUD
dr. Ivan Tavčar Poljane vabita na osrednjo občinsko proslavo v
počastitev slovenskega kulturnega praznika z naslovom Pel

bom zoro, pel bom zarjo, ki bo v nedeljo, 7. februarja, ob 18. uri
v Kulturnem domu v Poljanah. Krajevna prireditev na Sovodnju
bo v ponedeljek, 8. februarja, ob 16. uri v kulturni dvorani. 

Medvode - Mladinski center Medvode in Občinska kulturna
zveza Medvode vabita na prireditev Cel čas so blagih sapic po-
grešvale mokrocveteče rož'ce poezije, ki bo v nedeljo, 7. febru-
arja, ob 20. uri v Jedru - klubu Mladinskega centra Medvode.

Tržič - Sem dolgo upal in se bal nosi naslov recitala, ki ga
bodo na predvečer slovenskega kulturnega praznika, v nede-
ljo, 7. februarja, ob 18. uri kinotečno predvajali v dvorani Kul-
turnega centra Tržič.

Turnosmučarsko tekmovanje 
Ljubelj - Turnosmučarsko tekmovanje Ljubelj - Korošica
2010 bo v nedeljo, 7. februarja.

Slovesno odprtje novih prostorov knjižnice

Bohinjska Bistrica - Slovesno odprtje Knjižnice A. T. Linhar-
ta bo v Bohinjski Bistrici na Trgu svobode v ponedeljek, 8.
februarja, ob 16. uri.

Smlednik-Repnje-Smlednik
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 18.
februarja, na pohod Smlednik-Repnje-Smlednik. Prijave z
vplačili sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 15. fe-
bruarja.

Izlet za kulturni dan
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj tudi letos vabi na izlet
za kulturni dan (8. februarja). Tokrat so se odločili za obisk
Simona Gregorčiča oz. njegove rojstne vasi Vrsno pri Koba-
ridu. Informacije in prijave v pisarni društva, na lokaciji:
Iskratel, vhod na škofjeloški strani pri ambulanti ob sredah
od 17. do 18. ure; Niko Ugrica, tel. 041/734 049.

Spominski pohod Štefana Bukovca
Križe - PD Križe vabi v ponedeljek, 8. februarja, na 4. spominski
pohod Štefana Bukovca. Dobite se na Kriški gori, odkoder se bo-
ste ob 10. uri v spremstvu vodnikov odpravili na Tolsti vrh.

Turni smuk z Gmeinecka nad Špitalom
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 27. fe-
bruarja, svoje člane in turne smučarje na turni smuk z Gme-

IZLETI

Že ohlapna analiza stanja okoljskih NVO na območju Gorenjske nam pokaže,
da je delovanje in pomen sektorja NVO zapostavljen in premalo cenjen, tako
s strani občanov kot lokalnih oblasti. Na področju okoljevarstva na Zgornjem
Gorenjskem v registru nevladnih organizacij najdemo le peščico društev, ki se
primarno ukvarjajo z okoljsko problematiko, nadaljnja analiza delovanja teh
subjektov pa nam poda še bolj zaskrbljujočo sliko, saj je zares dejavnih samo
nekaj subjektov. Zavod FuturaNatura je tako ena redkih okoljevarstvenih or-
ganizacij na Gorenjskem, ustanovljena z namenom spodbujanja naprednega,
kreativnega ekološkega mišljenja tako vsakega posameznika kot celotne
družbe. Glavne dejavnosti zavoda so oblikovanje in izvajanje programov in
projektov, spodbujanje in krepitev kreativnega in inovativnega mišljenja na
področju trajnostnega razvoja, ekologije in koriščenja trajnostnih virov 
energije, ter sooblikovanje in sodelovanje pri izvajanju okoljskih politik na re-
gionalnem, nacionalnem ter globalnem področju. Trenutno je zavod polno ak-
tiven predvsem pri dveh projektih in sicer pri sprejemanju novega zakona o
TNP ter pri predstavitvi problematike postavitve plinskih terminalov v
Tržaškem zalivu. Slepimo se, da reševanje teh problemov ni primerno za
vsakega. Ker posameznik vendarle lahko marsikaj naredi za dobrobit narave
in okolja in končno tudi svoje prihodnosti, je naš namen ljudem približati ide-
jo, da niso tako nemočni, in da lahko doprinesejo svoj delež k ohranitvi na-

rave in okolja. Torej: dodajamo kamenčke v mozaiku možnih rešitev za ohra-
nitev narave in okolja, ki bodo prinesli dobro za vse. Zato ste k sodelovanju
vabljeni vsi, ki želite živeti v čistejšem in lepšem okolju. 

Ob 100-letnici delovanja Kulturno umetniškega društva Jože Papler je Javni
sklad kulturnih dejavnosti Republike Slovenije odlikoval društvo s priznanjem.
Podelitev priznanja društvu in kulturni dan bosta v gasilskem domu v Spodnji
Besnici danes, v petek, 5. februarja 2010, ob 19. uri. Vabljeni!

Moški pevski zbor Franc Urbanc vabi na koncert z gosti. Gostovali bodo: FS
KUD Triglav Srednja vas in pevke iz Ruta nad Baško grapo. Koncert bo v
nedeljo, 7. februarja 2010, ob 17. uri v dvorani PGD Bohinjska Češnjica.

Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike v okviru projekta GROZD - gorenjska
regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov, vabi predstavnike nevladnih
organizacij - društev, zasebnih zavodov in ustanov, na brezplačni delavnici.
Tokratna tema bo Vodenje evidenc članstva in finančno poslovanje NVO.

Delavnici bosta potekali v Škofji Loki in na Jesenicah in sicer:
- V četrtek, 11. februarja 2010, ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Škofja
Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka

- V sredo, 17. februarja 2010, ob 16. uri v Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske,
Spodnji Plavž 24e, Jesenice

Delavnici sta za predstavnike nevladnih organizacij, ki delujejo na območju
Gorenjske, brezplačni. 
Dodatne informacije in predhodne prijave na telefonski številki: 04/23 61 346,
e-naslovu: usposabljanje@grozd.eu in portalu www.grozd.eu

Z ekološkim premislekom do prijaznega okolja
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Zavod FuturaNatura aktivno sodeluje pri sprejemanju novega zakona o TNP.
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Si želite zaposliti se v uspešni mednarodni špediciji?

V našem Logističnem centru v Kranju
vabimo k sodelovanju nove sodelavce/ke

SKLADIŠČNIK
Od kandidatov pričakujemo:
● IV. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri
● 2 leti delovnih izkušenj
● izpit za viličarja
● samostojnost, samoiniciativnost, komunikativnost
● znanje uporabe računalnika
● vozniški izpit B-kategorije

Izbranim kandidatom ponujamo:
● zaposlitev za določen čas z možnostjo zaposlitve 

za nedoločen čas 
● stimulativno nagrajevanje
● možnost osebnega razvoja
● prijazno delovno okolje

Pisne ponudbe s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
pogojev pričakujemo v 8 dneh po objavi na naslovu: DSV Trans-
port, d. o. o., Struževo 90, 4000 Kranj (ponudba na razpis).

HIŠA KULTURE
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Topla afriška srca

Uganda, Kenija, Tanzanija, Malavi ... Afriške
države, v katerih je eno leto kot prostovoljka
delovala Jana Dular, študentka prava in vod-
ja projektov v vzhodni Afriki. Želja po odkri-
vanju novega in čut za sočloveka sta jo vodi-
la, da je izpeljala nekaj samostojnih in nadvse
uspešnih projektov za pomoč plemenom, si-
rotam in otrokom s posebnimi potrebami. 

Vabimo vas ne le na potopisno predavanje,
ampak da prisluhnete zgodbi o toplih afriških
srcih, v kateri nas bo Jana popeljala po svojih
dogodivščinah, hkrati pa bo večer namenjen
njenemu naslednjemu projektu - gradnji cen-
tra za otroke s posebnimi potrebami v Ugandi.

Predavanje bo v sredo, 10. februarja 2010, 
ob 18. uri v avli Gorenjskega glasa 

na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju. 
Toplo vabljeni!

R O K O M E T  
P R V E N S T V E N A  T E K M A

RD MERKUR : RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO

RD MERKUR, PODLUBNIK 1/C, ŠKOFJA LOKA

Športna dvorana Poden
SOBOTA, 6. 2. 2010, ob 20. uri 

inecka nad Špitalom (Avstrija, Visoke ture, gorska skupina
Reissecka). Informacije in prijave: prelovsek@gmail.com ali
040/255 163 (Uroš); bredapirc@gmail.com ali 051/397 040
(Breda)

Duševno zdravje
Ljubljana - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mental-
no zdravje, vabi 6. in 7. februarja na Festival zdravja v Ljub-
ljani; pod sloganom: Preverite svoje zdravje. Društvo Huma-
na sodeluje v okviru festivala s predavanjem: Duševno
zdravje, ki ga vodi dr. Bon specialist psihiater. Celotni 
program najdete na internetnem naslovu: htp:/www.
hisnizdravnik.si/festival_zdravja.

Usoda, svobodna volja, odpuščanje
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno
zdravje, vabi v torek, 9. februarja, ob 16. uri na predavanje in
pogovor: Usoda, svobodna volja, odpuščanje in kaj to po-
meni za našo rast. Predavanje, ki bo v društveni pisarni v
Kranju na Oldhamski c. 14 (pri Vodovodnem stolpu), bo vo-
dil mag. Edo Belak.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega vabi jutri ob 9. uri v Dom
krajanov Primskovo na proučevanje Svetega pisma z okvi-
rno temo Zakaj je enih tako veliko, drugih pa tako malo?.
Razgovor bo povezoval Vladimir Odorčić.

Tržič poje 2010
Križe - V prostorih kriške osnovne šole bo jutri z začetkom
ob 17. uri potekalo Območno srečanje odraslih pevskih zbo-
rov z naslovom Tržič poje 2010.

Koncert Adija Smolarja

Mojstrana - Koncert Adija Smolarja se bo v telovadnici Os-
novne šole 16. decembra Mojstrana začel v četrtek, 11. feb-
ruarja, ob 18. uri.

Markolfa
Ribno, Zgornje Gorje - Kulturno društvo Rudija Jedretiča
Ribno vabi jutri ob 19.30 v Zadružni dom Ribno na ogled far-
se Daria Foja Markolfa. Predstavo si lahko ogledate še v ne-
deljo ob 18. uri v Gorjanskem domu.

Passion de Pressheren
Radovljica - V Linhartovi dvorani Radovljica bo v ponedeljek
ob 19.30 komedija Passion de Pressheren avtorja in izvajal-
ca Andreja Rozmana Roze.

Lesena peč
Komenda - Dramska skupina Pod stražo KD Davorin Jenko
Cerklje vabi na ogled nove igre - burke Lesena peč, ki bo jo
bodo jutri ob 19. uri odigrali v Kulturni dvorani Dom Komen-
da. 

PREDSTAVE

KONCERTI

PREDAVANJA

LOTO
Rezultati 10. kroga 
- 3. februarja 2010

6, 8, 15, 18, 24, 37, 38 in 35

Lotko: 5 7 6 2 6 9

Loto PLUS: 
2, 7, 8, 22, 32, 34, 38 in 28

Garantirani sklad 11. kroga
za Sedmico: 200.000 EUR

Predvideni sklad 11. kroga
za Lotka: 280.000 EUR

Predvideni sklad 11. kroga
za PLUS: 180.000 EUR

www.kiaikido-sola.com

Vabimo vas na predstavitev veščine 
Ki Aikido, kjer boste spoznali, da se ljudje
sploh ne zavedamo, kakšen potencial
nosimo v sebi! 
Pristope, kot so: vrednote namesto boja,
transformacija agresije v harmonijo in
stabilnost boste preizkusili na lastni koži.

Predavanje bo v četrtek, 11. februarja, 
ob 18. uri v avli Gorenjskega glasa na
Bleiweisovi cesti 4 v Kranju (nasproti
glavne avtobusne postaje). Prijazno pov-
abljeni, vstop prost!

naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Oprostite, napačna soba
Bohinjska Češnjica - Gledališče Belansko, ki deluje v okviru
Kulturnega društva Bohinjska Bela, bo jutri ob 19. uri v dvo-
rani gasilskega doma v Bohinjski Češnjici uprizorilo komedi-
jo Oprostite, napačna soba.

Planeti plešejo
Sveti Duh - Predstava za otroke Planeti plešejo PD Netopir
bo jutri ob 10. uri v Kulturnem dom Sveti Duh pri Škofji
Loki

Sosedje
Preddvor - Dramska skupina kulturno umetniškega društva
Pod lipo Adergas bo jutri ob 19.30 uprizorila v dvorani Kul-
turnega doma v Preddvoru dramo velikega slovenskega ig-
ralca Ignacija Borštnika Sosedje.

Iluzije
Kranj - V letu fotografije v Kranju, ob 100-letnici Fotografske-
ga društva Janez Puhar, bo odprtje razstave fotografij Nika
Sladiča Iluzije danes ob 12. uri v Galeriji Mestne občine
Kranj.

Zdravica s Prešernom
Slovenski Javornik - V Razstavnem salonu V. Gregorača na
Slovenskem Javorniku bo v ponedeljek ob 18. uri odprtje raz-
stave Zdravica s Prešernom.

Odprtje nove galerije in razstava
Kranj - Odprtje nove Galerije Grafičnega podjetja Trajanus
in Ateljeja Puhart bo v ponedeljek ob 18. uri z razstavo Pre-
šerne barve v slikah Zmaga Puharja.

Skupinska fotografska razstava

Bled - Triglavski narodni park vabi na odprtje skupinske fo-
tografske razstave Fotokluba Ljubljana, ki bo v Info središču
Triglavska roža na Bledu v sredo, 10. februarja, ob 19. uri.

RAZSTAVE



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

DVOSOBNO meščansko stanovanje,
Kranj, center, Prešernova ul., 69.7
m2, v 2. nadstropju, v celoti generalno
adaptirano, zamenjava vodovodne in
elekt. instalacije, Izredna ponudba!
Cena 99.900 eur, ☎ 040/433-331

10000487

STANOVANJE v Begunjah, 40 m2, v
bloku 3. nad., pokrito parkirno mesto,
cena po dogovoru, ☎ 041/912-930

10000586

KUPIM

STANOVANJE, v velikosti 40 m2, na
Planini 2, lahko tudi menjava, ☎
040/243-347 10000569

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

10000576

STANOVANJE z garažo ali del hiše z
vrtom, ☎ 041/947-677 10000459

ODDAM

GARSONJERO na Bledu za eno ose-
bo, za daljši čas, ☎ 041/850-406

10000618

ENOINPOLSOBNO stanovanje na Ko-
vorski cesti v Bistrici pri Tržiču, ☎
041/534-581 10000565

DVOSOBNO stanovanje v Ljubnem,
samski osebi, predplačilo 3 mes. s
stroški, ☎ 040/389-518 10000582

HIŠE
PRODAM

HIŠO z vrtom, v Kranju, dvojna garaža,
možno kupiti samo polovico, cena po
dogovoru, ☎ 04/23-25-059

10000458

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

BRUNARICO 4 x 4 m z 2 m nadstre-
ška, primerno za vikend ali vrtno uto,
☎ 041/515-139 10000489

LESENO hišo v Termah Čatež, 47 m2,
dve etaži, adaptirana 08, opremljena,
ogrevanje, parking, ☎ 031/623-409

10000626

POSESTI
KUPIM

PARCELO, ☎ 041/361-100 10000564

ODDAM

TRAVNIK 2,5 ha in prodam piro, ☎
031/505-087 10000621

NAJAMEM

NJIVO ali travnik v okolici Cerkelj, Šen-
čurja ali Komende, ☎ 041/565-090

10000598

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

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

10000373

POSLOVNE prostore na Koroški cesti
v Kranju, ☎ 041/361-100 10000563

POSLOVNI prostor v Kranju, ☎
04/20-12-074 10000577

POSLOVNE PROSTORE v IOC na
Savski cesti v Kranju, velikosti od 230
do 1.400 m2, cena 2,95 eur/m2, ☎
041/426-898 10000051

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO na dvorišču Pošte, na Draž-
goški, ☎ 04/25-31-502 10000583

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

10000566

AUDI A4 karavan, l. 00, 106.000 km
srebrne barve, odlično ohranjen, gara-
žiran, cena po dogovoru, ☎ 040/321-
339 10000599

BMW 320 D, l. 01 avtomatik, srebrne
barve, zimske gume, strešno okno TP
2011, ☎ 031/641-643

10000661

FIAT Punto, l. 99 zelo lepo ohranjen,
cena po dogovoru, ☎ 040/640-856

10000625

FIAT tempra TD, l. 93 dobro ohranjen,
garažiran, cena po dogovoru, ☎
041/209-872

10000600

MERCEDES-BENZ A 170 CDI, l. 04,
90.000 km SLO avto, klima, ☎
041/227-338 10000580

PEUGEOT 206 XT 1.4, 16V, l. 05,
42.000 km 5 vrat, črne barve, ugod-
no, ☎ 041/695-266 10000616

R CLIO 1.4, 16v, l. 03 črne barve, 3
vrata, cena: 3.800,00 EUR, ☎
041/980-371

10000648

TWINGO, l. 99, samo 85.000 km, ni-
koli poškodovan, izjemno ohranjen, ☎
041/761-760 10000657

SUZUKI vitara 2.0, l. 05 5 vrat, novi
model 4x4, kot nova, ☎ 041/227-
338 10000579

TOYOTA RAV4,  2.2 D, 4 WD, l.
11/07, 58.000 km 1. lastnik, navigaci-
ja, garažiran, ☎ 041/409-764

10000609

VW Golf II diesel rdeče barve, garaži-
ran, ☎ 041/366-724

10000603

KUPIM

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

10000248

DRUGA VOZILA
PRODAM

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

10000505

AVTODOM Fiat dukato 2.5 D, l. 93
nadgradnja frankia 620, registriran,
cena: 12.000,00 EUR, ☎ 051/435-
699 10000581

MOTORNA KOLESA
KUPIM

MOPED Tomos, lahko z manjšo okva-
ro, ☎ 051/321-920

10000622

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

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

10000222

STREŠNI kovček Renault 480 l, prt-
ljažnik za Laguno in Megane, ☎
041/398-076

10000584

TEHNIKA
PRODAM

NOV LG hišni kino 113 EUR in mladin-
sko kolo 58 EUR, ☎ 0590/23-750

10000646

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

SNEŽNO frezo, šir. 53 cm, 1x rablje-
no, v garanciji, 25% ceneje, ☎
041/276-485

10000638

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

PLOHE bukove, smrekove, borove ter
tramove, vse suho, ugodno, ☎ 031/
765-738

10000574

SUHE macesnove plohe in deske, ža-
gano mizarske mere, ☎ 041/450-
680 10000455

KUPIM

BOROVE plohe 50 mm deb in maces-
nove deske 30 mm deb., ☎ 031/372-
504

10000629

OKROGLI les, premer 18 cm, dolžina
od 40 cm dalje, oreh, češnja, sliva, rin-
glo, marabela, ☎ 031/262-046

10000634

KURIVO
PRODAM

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

10000550

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

10000551

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

10000552

LESENE brikete za kurjavo, ugodno,
☎ 04/53-31-648, 040/887-425

10000457

MEŠANA drva, metrska, na vašo željo
lahko krajša, ☎ 04/51-88-056

10000570

SUHA, mešana drva, možnost razreza,
☎ 041/368-998

10000642

SUHA, bukova drva, suhe smrekove
plohe in deske, ☎ 031/555-588, Kos

10000653

STANOVANJSKA
OPREMA

GOSPODINJSKI 
APARATI
PRODAM

ZAMRZOVALNO skrinjo LTH, 200 l,
☎ 040/290-601

10000571

ZAMRZOVALNO omaro Gorenje, 5
predalov, ☎ 041/878-494

10000623

GLASBILA
PRODAM

HARMONIKO Lancinger C, F, B - dia-
tonična, ☎ 04/51-55-590

10000624

KLAVIRSKO harmoniko Hohner Tango
4 T, 96 basno, štiriglasno, ☎ 051/
426-669 10000542

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

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

10000585

ČOLN gumenjak, 3 m, sport Beograd
+ Tomos  4, z rezervoarjem, nikoli kr-
pan, cena 650 EUR, ☎ 041/378-803

10000578

NOV biljard, ☎ 031/206-724
10000605

STARINE
PRODAM

GOTSKO - VAL MIZO, staro 40 let,
cen po dogovoru, ☎ 041/835-562

10000557

KUPIM

STARE razglednice in vojaške pred-
mete (starejša od 50 let), ☎ 031/854-
521 10000561

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

10000052

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

NEMŠKEGA ovčarja dobrih staršev,
starega tri mesece, ☎ 051/336-608

10000587

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

HIDRAVLIČNI cepilec, 18 ton, rab-
ljen, ☎ 051/391-184

10000555

TRAKTOR Štajer, l. 62, tehnično brez-
hibnoz bočno koso, cena po dogovo-
ru, ☎ 040/352-060

10000546

TRAKTORSKE snežne verige, dim.
420/70/24, malo rabljene, ☎ 041/
547-994 10000650

VOZIČEK za BCS kosilnico in jermeni-
co za traktor Univerzal, ☎ 031/581-
637 10000636

KUPIM

ROTACIJSKO kosilnico SIP 135 ali
podobno, ☎ 070/875-918

10000627

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

10000247

TRAKTOR IMT ali Ursus, ☎ 051/
639-777 10000611

PRIDELKI
PRODAM

BRINOVE jagode po 1.90 eur/kg, ☎
04/51-32-765, 041/344-099

10000547

DOBRO, domače žganje, ☎ 031/
302-344 10000610

DOBRO žganje iz neškropljenih jabolk
in zajce za zakol ali rejo, ☎ 040/581-
950 10000645

JEDILNI krompir Aladin, Fiana in Ma-
rabel, ☎ 051/352-885

10000572

KROMPIR za krmo, ☎ 041/347-243
10000637

KVALITETNO, nebalirano seno, cena
po dogovoru, Poljanska dolina, ☎
031/811-931 10000592

NA ZALOGI semenski krompir, Kmetij-
ska trgovina Cegnar, ☎ 04/51-32-
765, 041/344-099 10000548

OTAVO, 1000 kg, ☎ 04/53-18-664
10000590

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

10000316

SENO za govedo, kakovostno, v kva-
dratnih balah, z dostavo, ☎ 031/463-
250 10000568

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA križanca, starega tri tedne, ☎
04/25-31-488

10000596

BIKCA simentalca, starega 10 dni, ☎
031/544-131 10000612

BIKCA simentalca, starega šti mesece
in pol, ☎ 04/59-57-824

10000619

BIKCA, simentalca, starega štiri mese-
ce, primeren za nadaljnjo rejo, ☎
041/608-244 10000620

ČB BIKA, starega 5 mesecev, težkega
150 kg, ☎ 041/658-038

10000643

ČB BIKCA, starega en teden, Debe-
ljak, Podbrezje 150, ☎ 051/601-795

10000591

ČB BIKCA, starega 10 dni, ☎ 041/
393-955 10000617

DVA bikca, stara 10 dni, ☎ 04/57-21-
690 10000606

DVA BIKCA simentalca, težka nad 120
kg, ☎ 031/378-922 10000658

DVA ČB bikca, stara 14 dni, ☎
041/347-499 10000562

DVA ČB bikca, ☎ 031/304-138
10000615

KUNCE, ☎ 040/672-702 10000630

LS-ČB BIKCA, starega 5 mesecev za
nadaljnjo rejo, ☎ 041/450-680

10000454

MESO mlade krave, ☎ 031/351-172
10000639

ORJAŠKA lisca, plemenska, lepa, sta-
ra 10 dni, ☎ 040/674-088 10000635

TELICO za zakol ali rejo, staro 15 me-
secev, ☎ 04/57-24-017 10000560

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev,
☎ 04/51-41-190

10000662

TELIČKO in bikca simentalca stara 10
dni, oba skupaj, ☎ 041/840-724

10000607

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, ☎
04/25-22-689

10000614

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, za
simbolično ceno, ☎ 040/128-893

10000632

TELIČKO križanko, staro en teden, ☎
041/275-447

10000655

TRI KRAVE, dve simentalki in eno siv-
ko, breje po 6 mesecev, Sp. Brnik 15,
Cerklje, ☎ 04/25-22-641

10000647

ZAJCE in zajklje, stare šest mesecev,
☎ 041/586-925

10000593

ZAJCE in zajklje - lisce za pleme, ☎
040/562-959 10000640

KUPIM

BIKCA, starega 14 dni, mesne pasme,
☎ 041/608-616

10000575

BIKCA simentalca ali druge mesne
pasme od 200 do 300 kg, ☎
031/643-725 10000628

ČB BIKCA starega en mesec in pro-
dam kvalitetno seno v kockah, ☎
031/635-437 10000613

DVE burski kozi, stari do deset mese-
cev, ☎ 04/25-91-449

10000644

TRI BIKCE simentalce, stare od ene-
ga do treh tednov, ☎ 041/865-291

10000602

POSLOVNI STIKI

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

KUHARJA/CO - redna zaposlitev, delo
pretežno v dop. času, stimulativno na-
grajevanje. Prošnje pošljite na: REINA,
d. d., Savska loka 1, Kranj, ☎ 04/23-
75-546 10000604

VOZNIKA C in E kategorije za prevoze
po zah. Evropi zaposlimo. Obvezne iz-
kušnje. Štempihar Slavko s.p., Poslov-
na cona A 12, Šenčur, ☎ 041/484-
041 10000660

V PE KRANJ priučimo in zaposlimo te-
lefonista/ko, delo od pon. do pet., do-
poldan, Fantom international, d.o.o.,
Ul. M. Grevenbroich 13, Celje, ☎
051/435-145 10000559

SERVISERJA tovornih vozil z izkušnja-
mi zaposlimo. Nudimo dobre delovne
pogoje in možnost napredovanja. Za-
želen izpit C in E kat. Štempihar Slavko
s.p., Poslovna cona A 12, Šenčur, ☎
041/484-041 10000659

IŠČEM

ČIŠČENJE, gosp. dela, pomoč starej-
šim osebam, Kranj z okolico, ☎
051/605-303 10000649

PO SLOVENIJI - razvoz blaga z izpi-
tom kat. B z lastnim kasonarjem, ☎
041/758-958 10000594

VARSTVO otrok na vašem ali mojem
domu, varstvo in nega starejših oseb,
vsak dan v okolici Radovljice, Lesc in
Bleda, ☎ 040/572-562

10000654

VARSTVO vašega malčka med viken-
di, čiščenje ali pomoč v gospodinjstvu,
☎ 031/485-264 10000663

22 MALI OGLASI info@g-glas.si
GORENJSKI GLAS

petek, 5. februarja 2010

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

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

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

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

■ zakoličbe objektov, komunalnih
vodov, cest

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

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Šorlijevo naselje, dvosobno v
III. nadstr. izmere 64,82 m2, l. izgr.
1968, kopalnica v celoti obnovljena,
ostalo potrebno obnove, cena
106.000,00 EUR.
Kranj, Zlato polje, trisobno v I. nad-
str. v izmeri 79 m2, l. izgr. 1953. pre-
novljeno l. 2004 - okna, kopalnica,
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. izgr. 1960, stanovanje
izdelano l. 1991, CK, cena 77.500,00
EUR.
STANOVANJE ODDAMO V NAJEM
Kranj, Drulovka, manjša visoko
pritlična hiša tlorisa 30 m2 na parceli
velikosti 500 m2, l. izgr. 1951, v celoti
prenovljena in opremljena l. 2009, v
pritličju - kuhinja, jedilnica z dnevno
sobo, WC, v nadstr. -spalnica,
pomožni prostor in kopalnica, CK,
največ za dve osebi vseljivo takoj,
cena 630,00 EUR/mesečno + stroški
+ 2x varščina.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, staro mestno jedro, enonad-
stropna s 120 m2 stanovanjske
površine na parceli velikosti 262 m2,
l. izgr. 1935, prenovljena l. 2002 -
okna, vse instalacije, kopalnica, CK
na olje, dvorišče, kjer je možno parki-
ranje za dva avtomobila, terasa s 115
m2 vrta, cena 208.000,00 EUR. 
Trstenik, na izredno lepi sončni
lokaciji, medetažna s 300 m2
uporabne stanov. površine na parceli
velikosti 1144 m2, l. izgr. 1999, cena
439.000,00 EUR, v kateri je vključe-
na tudi vsa oprema izdelana po
meri.
Gorenjska, Cegelnica pri Naklem, vi-
sokopritlična, tlorisa 8,5 x 8 m2 na
parceli velikosti 539 m2, l. izgr. 1939,
delno obnovljena l. 1994 - okna, stre-
ha, kopalnica, WC, garaža, vsi
priključki,CK na olje, ZK urejena,
cena 140.000,00 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO
Kranj, Savska loka, skladišče s pisar-
nami, visoko pritličje v izmeri 790
m2, lahko tudi v dveh delih po 440
m2 in 350 m2, l. izgr. 1962, prenovl-
jeno l. 2005, višina stropa 5 m,
možnost dostave (rampa), samosto-
jni vhod, cena 480 EUR/m2, lahko
tudi za najem po ceni 4,5 EUR/m2 +
strošk.
Tržič, v centru mesta na glavni ulici,
pritličje v izmeri 30 m2, l. izgr. 1900,
že delno prenovljen, primeren za
neživilsko trgovino, cena 47.000,00
EUR.
VIKEND - PRODAMO
Trstenik - Orle, zidan, visokopritlični,
tlorisa 46 m2 na parceli velikosti 478
m2, lepa sončna lokacija, garaža,
dostop tlakovan, ob vikendu tudi
manjša brunarica, l. izgr. 1997, cena
240.000,00 EUR skupaj z opremo.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklemu, v industrijski
coni v izmeri 5957 m2 za proizvod-
njo, skladišča, parkirišče, cena 144
EUR/m2 in še cca. 18 EUR/m2 za ko-
munalni prispevek.

naročnine
04/201 42 41 

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

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



ČIŠČENJE, likanje, varstvo otrok, po-
moč starejšim, možnost preselitve, ☎
051/428-551 10000588

STORITVE
NUDIM

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, s.
p., Senično 7, Križe, tel.: 59-55-170,
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, la-
melne zavese, plise zavese, komarniki,
markize, www.asteriks.net 10000553

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

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

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

DELAM vsa gradbena dela, novograd-
nje od temeljev do strehe, sanacije in
adaptacije fasad, klasične omete, ure-
janje in tlakovanje dvorišč. izdelava
škarp, Babič Miloš s.p., Hraše 24,
Lesce, ☎ 041/622-946 10000656

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

IZKUŠENA med. sestra nudim pomoč
starejšim, bolnim in invalidnim pri raz-
nih opravilih, osebni higieni, sprem-
stvo, prevoz k zdravniku, Nina Lusko-
vec s.p., Žanova 26, Kranj, ☎
041/474-207 10000475

KNAUF izdelava podstrešnik stanovanj z
vsemi napeljavami. Izdelava ponudb in
svetovanje, Andrej Tominc s.p., Poljane
45, Poljane, ☎ 041/515-139 10000488

SLIKOPLESKARSTVO in fasadarstvo, iz-
vajamo tankoslojne izolacijske fasade, stiro-
por, volna, kitanje, beljenje, obdelava knau-
fa, pleskanje, Tomaž Hafner, s. p., Dvorski
trg 11, Preddvor, ☎041/841-897 10000567

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 10000556

ZAŠČITNE, kovinske, okenske mreže
(gavtre), po naročilu, Goldi, d.o.o., Franca-
rija 8, Preddvor, ☎041/684-389 10000633

IŠČEM

VSAK DRUGI TEDEN potrebujem po-
moč - invalid, pomoč v gospodinjstvu
za eno do dve uri na dan, le gospe iz
Planine, ☎ 040/245-543 10000589

RAZNO
PRODAM

4 KOM jeklenih platišč, 100 EUR in
kupim bukovo hlodovino za kurjavo,
cca 30 m3, ☎ 04/57-44-824,
040/584-027

10000652

CISTERNO, plastično, 1100 l, na pa-
leti, odlična za vodo, dostava, ☎
041/320-701 10000597

LEPE VELIKONOČNE prtičke z ja-
genjčki in rožami - polno vezenje,
obrobljeno z lepo čipko, ☎ 031/621-
858 10000641

OBRAČALNIK SIP 220 ali menjam za
seno, žel. stopnice 4,60 m, breje
ovce, ☎ 04/58-62-484, 040/886-
208 10000631

OLJNI gorilec, brezhiben in dve klasič-
ni, barvni TV, ekran 51 in 63 cm, vse
po 50 EUR, ☎ 031/525-273 10000608

OTR. KOLO, 24 col, kolo 26 col, 4 ‘rat
kape’, playboy posteljnino in več rab-
ljenih radiatorjev, ☎ 031/662-997

10000651

SEDEŽNO garnituro 250x170 in agre-
gat Honda 1,5 KW, ☎ 031/228-946

10000601

TELEVIZOR, mizo za dnevno sobo,
zapakiran DVD I. in II. del ansambel Mi-
helič in smuči, ☎ 041/583-870

10000573
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ZAHVALA

V 67. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustila naša draga
žena, mami, mama in sestra

Dorica Prezelj
roj. Gartner

Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom in znancem za izrečeno
sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala tudi vsem, ki ste jo
pospremili na zadnji poti, kaplanu za lep obred, pevcem za za-
pete pesmi in trobentaču. Posebna zahvala vsem, ki ste jo v času
zdravljenja obiskovali in spodbujali.

Žalujoči vsi njeni
Železniki, 2. februarja 2010

ZAHVALA

V 82. letu nas je zapustila dobra žena 

Marija Bešter
Iskreno se zahvaljujem sorodnikom, sosedom za izrečena
sožalja, podarjene sveče in rože. Zahvala Navčku in g. župniku
za lepo opravljen pogrebni obred in sveto mašo. Hvala pevcem
Zupan, patronažni sestri Mateji, nosačem in gasilcem s Pre-
bačevega in Hrastja. Hvala Jožici, ki mi je stala ob strani in po-
magala. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: mož Jože, brat Jože z družino
Hrastje, 30. januarja 2010

ZAHVALA

V 94. letu starosti nas je zapustila draga mama

Angela Erzin
roj. Skerbiš

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
znancem, Turističnemu društvu Šenčur in podjetju G7 za izreče-
no sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala pogrebni službi Navček,
Franciju Kržanu za ganljiv poslovilni govor, župniku Avguštinu
Klobčarju za lep pogrebni obred, pevcem zbora Klasje in trobenta-
ču Radu. Lepa zahvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji
poti, ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni
Šenčur, 29. januarja 2010

OSMRTNICA

V soboto, 30. januarja 2010, je v 84. letu za vedno odšla naša draga

Marija Jakopič
roj. Boštar
Bled, Alpska c. 5

Od nje se bomo poslovili jutri, v soboto, 6. februarja 2010, ob
14. uri na pokopališču na Bledu. Na dan pogreba bo žara od 9.
ure naprej v poslovilni vežici.

Žalujoči: sestre Ana, Urška in Vida z družinami ter bratje Leon,
Franc in Lado z družinami
Zg. Bitnje, Mozirje, Pekre, Naklo, Kranj, Visoko

V SPOMIN

V tem letu bi praznovala stoletnico rojstva naša ljuba mama

Marija Naglič
roj. Močnik

1910 - 2000, s Sr. Bele pri Preddvoru,

a se žal 6. februarja spominjamo dneva njene smrti.

Vsi njeni

ZAHVALA

V večnost je odšel dragi mož, oče, stari oče, tast in stric 

Jožef Žagar 
iz Dvorij pri Cerkljah na Gorenjskem

Ob njegovem zadnjem slovesu se zahvaljujemo arhidiakonu
Franciju Šuštarju za nagovor in pogrebni obred ter domačemu
župniku Stanetu Gradišku za duhovno oskrbo. Zahvaljujemo
se bolnišničnima duhovnikoma g. Šlibarju in g. Pojetu za
obiske ter osebju Kliničnega centra za prizadevnost in skrb v
času bolezni. Iskrena hvala osebju doma starejših občanov
Janeza Krstnika v Trnovem v Ljubljani za skrb in nego v zadnjih
mesecih. Hvala duhovnikom, ki so bili pri pogrebni maši,
sorodnikom in pevkam ter številnim znancem, sosedom in pri-
jateljem, ki so pospremili pokojnega očeta na božjo njivo.

Žalujoči: žena Marija, sin Zdravko, sin Jože in hči Marta z
družinama 

SPOROČILO O SMRTI

Z žalostjo sporočamo, da je umrl upokojeni delavec

Janez Omejc
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Zaposleni
Bolnišnice Golnik - Kliničnega 

oddelka za pljučne bolezni in alergijo

Nič ne čakaj, 
pokliči 
080 19 56!

Pridemo tudi  
na dom.
Dodatne informacije  
na www.sop.si.

mali oglasi
04/201 42 47, 

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

Ko je prišla na pisane livade, 
lepoto njeno gora je opazila. 
Cadore se je vanjo zaljubila, 
več se ne bo vrnila, vrnila. 

(Rdeči cvet)

ZAHVALA
Srce stiska se v bolesti,
resnico težko je prenesti,
da Te ni ...
Oh, zakaj si šla od nas,
na vek je onemel Tvoj glas,
kako pogrešamo Te vsi!

22. januarja je za vedno zaspala naša ljuba

Milka Gregorčič
roj. Pintar iz Radovljice

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izraženo sožalje, darovano cvetje
in sveče. Posebna zahvala osebju internega oddelka Splošne bolnišnice Jesenice, Hematološke

klinike, osebni zdravnici, pogrebni službi Novak in župniku za opravljen obred.

Vsi njeni
Radovljica, Gorenja vas

Solze žalost naj blažijo, 
a spomin naj ne zbledi, 
vsi, ki v večnosti živijo, 
na svetu puščajo sledi. 
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes bo večinoma oblačno. Občasno bo rahlo deževalo,
nad okoli 700 metrov nad morjem pa rahlo snežilo. V noči
na soboto se bo sneženje okrepilo, snežilo bo tudi v soboto.
V nedeljo bo pretežno oblačno in večinoma suho. 

PETEK
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Lojzka Štremfelj: 

"Prav je, da je upravljanje
hiše prevzel žirovniški za-
vod. Mislim, da se za kraja-
ne ne bo kaj dosti spremeni-
lo. Kakšen domačin bi lahko
odprl okrepčevalnico, včasih
sta bili v vasi dve gostilni."

Maja Bertoncelj

Boris Primožič je Med-
voščan, v domačem kraju
znan kot fotograf, ki redno
beleži vse utrinke s priredi-
tev v tem mestu na sotočju
Sore in Save. Tudi sama
sem ga prvič srečala na eni
izmed prireditev in v oči mi
je padel, tako kot vsem dru-
gim, po dolgi, res dolgi bra-
di. Kot bradač se že več let
udeležuje srečanja brada-
čev v Mokronogu. Letošnje
je bilo jubilejno deseto, Bo-
risu pa so najdaljšo brado
izmerili že šestič. Namerili
so mu 47,2 centimetra,
sam pa pravi, da so meritve
doma pokazale, da je dolga
kar 49 centimetrov. "Verja-
mem, da je v Sloveniji še
kdo z daljšo brado, ki pa se
tega srečanja ne udeležuje.
Na njem pa sem tudi letos
imel daleč najdaljšo brado,"
je povedal Boris Primožič.

Bradač je že od mladosti
in se brez brade sploh ne
predstavlja več. "Še ko sem
bil fant, se nisem maral bri-
ti. V življenju sem se obril
le trikrat: v vojski, na orož-
nih vajah in ko sem imel
prometno nesrečo," pojas-
ni ter doda, da je življenje s
tako dolgo brado povsem
običajno, da pa ima z njo
veliko dela: "Z brado je veli-

ko več dela kot z lasmi. Vsa-
kič po jedi jo je treba umiti,
vsako jutro in zvečer poče-
sati. Moški brez brade zju-
traj vstanejo in se obrijejo,
jaz pa brado razčešem. S
tem je kar precej dela in na
začetku tudi cuka." Kljub
vsemu pravi, da ima rajši
brado kot da bi se vsako ju-
tro bril: "Je pa res, da raz-
mišljam, da bi jo potem, ko
bo dosegla dolžino pol me-
tra, malce skrajšal. Veliko
je dela s tem, pa čedalje
manj se mi ljubi." 

K frizerju ne hodi, saj
brado in brke striže kar
sam. V začetku jo je strigel
vsaka dva, tri mesece, sedaj
pa enkrat do dvakrat letno.
Kot pravi, mu ne raste več
tako kot včasih, na leto
okrog tri centimetre. "Če-
dalje manj je je, tako kot
tudi las in čedalje bolj bela
je, medtem ko imam lase
še vedno črne. To je prav
zanimivo in marsikdo vpra-
ša, ali si lasje barvam," je
dejal Boris, vajen, da se
ljudje na ulici obračajo za
njim: "V Medvodah me že
tako dobro poznajo, da niti
ne opazim, da bi me kaj po-
sebej gledali. Je pa res, da
otroci okrog novega leta
mislijo, da sem dedek
Mraz. Vajen sem različnih
komentarjev." 
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Žiga Novak: 

"Prav je, da so domačini
prevzeli upravljanje s Pre-
šernovo hišo. Tudi krajani bi
lahko imeli kaj od tega, če bi
na primer imeli informacij-
ski center in kakšen lokal,
da bi obiskovalci kaj popili."

Jože Žemlja: 

"Zaradi Prešernove hiše
imamo domačini tudi težave
z zavodom za spomeniško
varstvo. Za vsako stvar rabi-
mo njihovo soglasje, prav
tako smo zaradi zavoda že
dvajset let brez obvoznice."

Jelka Koselj: 

"Bojim se, da zavod ne bo
imel tako dobrega programa
kot Gorenjski muzej. Rešiti
bo treba zaplete s sosedom.
Vrba bi potrebovala tudi go-
stinsko ponudbo, turisti nas
sprašujejo, kje bi dobili kavo."

Karel Ribič: 

"Čeprav s hišo upravlja ži-
rovniški zavod, dvomim, da
bodo domačini imeli kaj več
od tega. Nimamo niti bifeja,
kjer bi šolarji popili čaj in
pojedli hrenovko. Lahko bi
tudi prodajali spominke." 

Gospod s polmetrsko brado 
Medvoščanu Borisu Primožiču so na srečanju bradačev že šestič izmerili najdaljšo brado. 
V življenju se je obril le trikrat, njegova brada pa je dolga skoraj pol metra. Z njo ima veliko dela. 
Zjutraj ko vstane, jo najprej razčeše.

Prešernova Vrba
brez gostilne
Ana Hartman

Prešernova rojstna hiša v
Vrbi ima novega upravljavca
- Zavod za turizem in kulturo
Žirovnica. Pred kulturnim
praznikom smo zato doma-
čine vprašali, kaj novi gospo-
dar pomeni za njihov kraj.

Foto: Tina Dokl

Kranj

Cenejše plačevanje položnic prek bankomata

Gorenjska banka je s 3. februarjem znižala nadomestilo za
neposredno plačilo posebnih položnic na bankomatu. Na-
domestilo odslej znaša 0,49 evra in je za 1,19 evra nižje kot
pri plačevanju na bančnem okencu. Plačilo posebnih polož-
nic je za zdaj mogoče na bankomatih ob poslovalnicah Pla-
net Tuš Planina (Cesta Jaka Platiša 18) v Kranju, Bohinjska
Bistrica (Trg svobode 2b), Žiri (Loška cesta 5), Bistrica pri
Tržiču (Trgovski paviljon Deteljica) in Ljubljana Celovška
(Celovška cesta 268), v Cankarjevem naselju (Cankarjeva
ulica 84) v Radovljici in na Petrolovem bencinskem servisu
(Ljubljanska cesta 15a) na Bledu. Storitev je na voljo le stran-
kam Gorenjske banke, komitentom drugih bank pa le v pri-
meru, če jim to omogoči njihova matična banka. Postopek
plačila položnice na bankomatu je enostaven, dovolj je, če
se uporabnik ravna po navodilih, ki se sproti izpisujejo na
ekranu. Po končani transakciji bankomat vrne položnico in
hkrati izda potrdilo o plačilu, seveda ob pogoju, da je na
uporabnikovem osebnem računu dovolj denarja. C. Z.

Boris Primožič ima s svojo dolgo brado veliko dela, 
kot pravi, več kot z lasmi.

Gorje

Visok jubilej Božidarja Štolcarja

Najstarejši občan Gorij Božidar Štolcar je 28. januarja praz-
noval 99. rojstni dan. Kot pravi, še sam ne more verjeti, da
je dočakal toliko let. Živi pri sinu Nikolaju, ki je župnik v
Gorjah, njegov drugi sin Klemen pa je misijonar na Mada-
gaskarju. Ob njegovem prazniku so slavljenca obiskale tudi
predstavnice občine in Rdečega križa iz Gorij in mu zažele-
le še obilo zdravja in dobre volje. M. R.
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PIKAPOLONICA IN
GLASBENIKI O EMI

V soboto so predstavili novo skladbo
ter videospot skrivnostne izvajalke z
umetniškim imenom LadyBird, slo-
venske glasbenike pa smo povpraša-
li o prihajajoči Emi. 

02

LJUDJE

SLABO OBISKANA
URŠKINA ZABAVA

Petindvajseti rojstni dan Urške Ho-
čevar Čepin in modna revija v pris-
tnem ambientu mrzle in jasne 
krvavške noči. Bob pa je praznoval
rojstni dan. / Foto: Tina Dokl

KULTURA

RAZSTAVA LANSKIH
NAGRAJENCEV 

Včeraj so v Galeriji Prešernove hiše
odprli tradicionalno razstavo Pre-
šernovi nagrajenci 2009, posveče-
no lanskim nagrajencem.
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rvi single Pridi, dala
ti bom cvet je pri-
redba znane uspeš-
nice iz leta 1970
Dušana Velkaverha

in Mojmirja Sepeta, ki jo je
nekoč pela Eva Sršen. Z La-
dyBird pa prihaja nova, pov-
sem sveža različica skladbe.

Sodelovanje s producen-
tom Aldom Ivančičem o a
cappella priredbi pesmi Pri-
di, dala ti bom cvet, predstav-
lja za LadyBird povsem novo
zgodbo, nov izziv. Sprva se je
ukvarjala z vprašanjem, kako
naj pesem interpretira. Med
prebiranjem besedila se ji je
v mislih vedno pojavljalo
hrepeneče dekle, ki poje svo-
ji neizpolnjeni ljubezni - vča-
sih nežno, polno upanja, vča-
sih žalostno in včasih celo
obsesivno. Tako se je po za-
pisani osnovni ideji aranž-
maja odločila, da svojemu

doživljanju pesmi sledi tudi
pri interpretaciji. S tem pa se
je prepustila ustvarjalnemu
procesu in obenem se je po-
rodila tudi ideja o videospo-
tu. Ker je LadyBird z Neve-
nom Kordo pred leti že sode-
lovala v njegovem projektu,
se je odločila, da ga tokrat k
sodelovanju povabi sama.
Njegova ideja, da posnamejo
videospot v stilu sedemdese-
tih, jo je navdušila. 
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naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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ŠTUDENTI 
DIJAKOM 2010
neformalni informativni dan

Anketa

Bela Szomi Kralj:

"Emo sem že pred leti nehal
spremljati. Razumem, da
mora glasba biti lahkotna,
na prvo žogo, ker mora v
uho priti že po prvem poslu-
šanju, a besedila bi morala
biti kakovostnejša. Eme ne
bom spremljal, vse dokler
ne bom tudi sam napisal
kakšnega besedila."

Petra Grkman, Katrinas:

"Emo zadnja leta bolj malo
spremljam, a vem, kdo je
bil letos izbran. Pripadam
generaciji, ki je poslušala
Johnnyja Logana, in zdi se
mi, da je to tekmovanje 
zadnja leta izgubilo kako-
vost. Mi je pa všeč, da so se
letos odločili za povabljene
avtorje." 

Blaž Švab, Modrijani:

"Spremljam tako Emo kot
Evrovizijo, saj sem tudi jaz s
tem odraščal. Iz tega tekmo-
vanja in odrskega nastopa-
nja se tudi narodno-zabavni
ansambli lahko veliko nauči-
mo. Letos imamo predstav-
nika: Ansambel Roka Žlin-
dre, dobra pa je kombinacija
Nuše Derende in Neishe."

Nuša Derenda:

"Na Emo se odpravljam
povsem neobremenjeno.
Neisha je kot povabljena av-
torica napisala pesem
zame, saj sva načrtovali so-
delovanje za novo ploščo.
Drugih pesmi še nisem sli-
šala, tako da izbor težko ko-
mentiram."

Eva Černe:

"Zelo sem vesela, da bo le-
tos spet nastopila Nuša De-
renda, in gotovo bom navija-
la zanjo, čeprav pesmi še ni-
sem slišala. Verjamem, da
bo odpela tako, kot je treba.
Emo bom spremljala doma.
Zmagovalna pesem je lahko
lepa balada ali bolj energi-
čen komad, pravila tukaj ni."

Naj bi šla v uho
Jasna Paladin

Znani so izvajalci, ki se
bodo čez mesec dni pomeri-
li na letošnji Emi, zato smo
o izboru strokovne komisi-
je, pričakovanjih in morebit-
nih napovedih vprašali ne-
kaj slovenskih glasbenikov,
ki so nastopili na dobrodel-
nem koncertu v Mengšu.
Med njimi smo naleteli tudi
na nastopajoče.

Foto: Jasna Paladin

PRIDI, DALA TI
BOM CVET

Alenka Brun
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PLANET TUŠ, KRANJ

Petek, 5. 2.
16.00, 18.00, 20.10, 22.10
ALVIN IN VEVERIČKI 2 (sinhronizirano)
16.40, 20.00, 23.20 AVATAR 3D
19.25, 21.25, 23.25 DRUGI MOŠKI
19.05, 21.10, 23.30 IGRAČAR
16.20, 18.30, 20.40, 22.50
KJE STA MORGANOVA?
15.05, 17.15
PRINCESA IN ŽABEC (sinhronizirano)
16.25 SHERLOCK HOLMES

Sobota, 6. 2.
12.00, 14.05, 16.00, 18.00, 
20.10, 22.10
ALVIN IN VEVERIČKI 2 (sinhronizirano)
12.20, 16.40, 20.00, 23.20
AVATAR 3D
19.25, 21.25, 23.25 DRUGI MOŠKI
14.15, 19.05, 21.10, 23.30
IGRAČAR
11.00, 13.30, 16.20, 18.30, 
20.40, 22.50
KJE STA MORGANOVA?
12.30, 15.05, 17.15
PRINCESA IN ŽABEC (sinhronizirano)
16.25 SHERLOCK HOLMES

Nedelja, 7. 2.
12.00, 14.05, 16.00, 18.00, 
20.10, 22.10
ALVIN IN VEVERIČKI 2 (sinhronizirano)
12.20, 16.40, 20.00, 23.20
AVATAR 3D
19.25, 21.25, 23.25 DRUGI MOŠKI
14.15, 19.05, 21.10, 23.30 IGRAČAR
11.00, 13.30, 16.20, 18.30, 20.40,
22.50 KJE STA MORGANOVA?
12.30, 15.05, 17.15
PRINCESA IN ŽABEC (sinhronizirano)
16.25 SHERLOCK HOLMES

Ponedeljek, 8. 2.
16.00, 18.00, 20.10
ALVIN IN VEVERIČKI 2 (sinhronizirano)
16.40, 20.00 AVATAR 3D
19.25, 21.25 DRUGI MOŠKI
19.05, 21.10 IGRAČAR
16.20, 18.30, 20.40
KJE STA MORGANOVA?
15.05, 17.15
PRINCESA IN ŽABEC (sinhronizirano)
16.25 SHERLOCK HOLMES

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

KINO SPORED



etošnja razstava je že
devetindvajseta po
vrsti, od leta 1981 pa
jih pripravlja muzej-

ska svetovalka Beba Jenčič.
Tokrat sta predstavljena oba
dobitnika Prešernove nagra-
de, za življenjsko delo na po-
dročju gledališča in filma ig-
ralka Štefka Drolc in za
ustvarjanje na raznih podro-
čjih likovne umetnosti slikar
Zmago Jeraj, predstavljeni
pa so tudi vsi nagrajenci Pre-
šernovega sklada, skladatelj
Nenad Firšt, igralec Marko
Mandić, za gledališke vloge v
zadnjih dveh letih, pisatelj
Goran Vojnović, za roman
Čefurji raus!, režiser Miran
Zupanič za celovečerni do-
kumentarni film Otroci s
Petrička, kipar Tobias Putrih,
za umetniške dosežke, pred-
stavljene v slovenskem pavi-
ljonu na 52. beneškem bie-
nalu in za pregledno razstavo
1999-2007 z naslovom Qua-
si Random v New Yorku in
sopranistka Sabina Cvilak

Damjanovič za dosežke na
področju opernega petja.

"Tudi letos sem pri posta-
vitvi razstave sodelovala s po-
sameznimi nagrajenci, ki so
za ta namen odstopili oseb-
no gradivo, od originalnih
partitur, fotografij, cedejev,
dokumentov, na pomoč pa

so priskočile tudi različne
kulturne institucije od ljub-
ljanske in mariborske Dra-
me do Slovenskega gledali-
škega muzeja, podjetja Ars-
media in drugi," je povedala
Jenčičeva, ki je posamezne-
mu nagrajencu namenila
eno vitrino. Nekoliko obsež-

nejša je predstavitev Zmaga
Jeraja, saj so na ogled štiri
platna, v kletnem galerij-
skem prostoru pa so razstav-
ljene tudi njegove fotografije
iz knjige z naslovom Si vi-
del?, pred več kot tridesetimi
leti njegovega skupnega dela
s pokojnim pesnikom Dane-
tom Zajcem in oblikovalcem
Janezom Suhadolcem, v pre-
teklosti obema tudi nagrajen-
cema ... Zagotovo bo zanimi-
va tudi skulptura Tobiasa Pu-
triha, ki že več let živi v Bo-
stonu, pred dnevi pa je bilo
eno od njegovih del prodano
za kar 65 tisoč evrov. Obisko-
valci si lahko ogledajo tudi
film Otroci s Petrička. 

"Naj dodam, da bo te dni
nekoliko obogatena tudi
Prešernova spominska zbir-
ka, saj smo na ogled postavi-
li portret pesnikovega sodo-
bnika dr. Janeza Bleiweisa,
ki ga je naslikal slikar Ivan
Franke, ter nekaterih njego-
vih odlikovanj. Kar petind-
vajset eksponatov nam je
novembra lani doniral An-
drej Bleiweis iz Ljubljane,"
je še dodala Beba Jenčič. 
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LANSKI NAGRAJENCI
Včeraj so v Galeriji Prešernove hiše odprli tradicionalno razstavo Prešernovi nagrajenci 2009,
posvečeno lanskim nagrajencem.

Igor Kavčič

L

inulo soboto je
prvič v Glasbe-
ni šoli na Jese-
nicah potekalo
regijsko tek-

movanje citrarjev za območ-
je zahodne Slovenije. Šola
ga je pripravila v sodelova-
nju s Citrarskim društvom
Slovenije. V petih kategori-
jah je nastopilo devetindvaj-
set citrarjev in citrark, izmed
katerih je kar trinajst mladih
glasbenikov doseglo zlato
priznanje in se tako uvrstilo
na 11. državno tekmovanje

citrarjev, ki bo jutri, v sobo-
to, 6. februarja, v Žalcu. Ci-
trarje in citrarke je ocenjeva-
la komisija v sestavi: Irena
Zdolšek, Doroteja Dolšak in
Anita Veršec, dobro pa so se
odrezali tudi mladi z Go-
renjskega. Tako je v 1. B ka-
tegoriji Ana Ogrin iz GŠ Ra-
dovljica, prejela srebrno pri-
znanje, v 2. kategoriji je Ta-
mara Turšič, iz GŠ Jesenice,
dosegla zlato priznanje, sre-
brno Polona Toman iz GŠ
Jesenice, bronasto pa Sara
Kemperle iz GŠ Radovljica.
Vsem učenkam je mentori-
ca Urška Praprotnik Zupan.
Tekmovanje je bilo sicer do-

bro obiskano, predsednik
Citrarskega društva, prof.
Peter Napret je bil navdušen

nad prostori glasbene šole
in nad dobro izpeljavo tek-
movanja.

NAJBOLJŠI CITRARJI NA DRŽAVNO
V Glasbeni šoli Jesenice so uspešno izvedli regijsko tekmovanje mladih citrarjev.

Igor Kavčič

M

Besnica

Priznanje za 100 let

Danes, 5. februarja, ob 19. uri bo v Gasilskem domu v
Sp. Besnici proslava ob slovenskem kulturnem prazniku.
Sodelovali bodo mladi besniški glasbeniki, pevci in reci-
tatorji, pevski zbor sv. Tilen Besnica pod vodstvom Jane-
za Fabijana, učenci 5. razreda POŠ Besnica pa bodo na-
stopili s Staro učno uro v priredbi in režiji Barbare Me-
sec Štular, ki je prireditev tudi zasnovala. Ob tej prilož-
nosti bo Kulturno društvo Jože Papler Besnica za svoje
stoletno delovanje od Javnega sklada kulturnih dejavno-
sti Slovenije prejelo posebno priznanje.  I. K.

Primskovo

Rožce poezije Musice vive

Jutri, v soboto, 6. februarja, ob 19. uri bo v Galeriji Ovse-
nik na Primskovem recital z naslovom Rožce poezije, ki
ga pripravlja Mešani pevski zbor Musica viva s Primsko-
vega. V programu bodo sodelovali še recitator Janez Do-
linar in glasbeni duet Katja Stare (flavta) in Uroš Usenik
(kitara). I. K.

Kranj

Najžlahtnejše v kulturi je ...

Gorenjski muzej vabi v ponedeljek, 8. februarja, v Galerijo
Prešernovih nagrajencev na ogled razstave Prešernovi na-
grajenci 2010. Dogodek bo mejnik v zgodovini podelje-
vanja nagrad, saj si bodo obiskovalci lahko tokrat prvič
takoj naslednji dan po slovesni podelitvi ogledali, za kaj so
bile nagrade podeljene. I. K.

Kranj

Razstava Nika Sladiča

Danes, v petek, 5. februarja, ob 12. uri bo v Galeriji Mestne
občine Kranj odprtje razstave fotografij Nika Sladiča,
nosilca naslova FIAP, z naslovom Iluzije. Avtorja bo pred-
stavil dr. Damir Globočnik. Dogodek bo hkrati tudi tradi-
cionalno srečanje delavcev v kulturi na področju kranjske
občine. I. K.

Muzejska svetovalka Beba Jenčič je postavila že 29. razstavo
Prešernovi nagrajenci. / Foto: Tina Dokl

Učenka Glasbene šole Jesenice Tamara Turšič bo jutri
nastopila tudi na državnem tekmovanju. / Foto: Sašo Valjavec
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V nekaterih državah sveta uporabljajo
plastične bankovce. 

Vabljeni na javno vodstvo lastnika
zbirke Staneta Štrausa,

v ponedeljek, na slovenski kulturni
praznik, 8. februarja 2010, 

ob 11. in 17. uri v Mestni hiši, Glavni trg 7.

Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka Cerklje praznuje 
50-letnico delovanja. Zlati jubilej obeležuje s petimi koncerti različnih
vsebin. S tem plakatom vabijo na že četrti koncert, ki bo hkrati poklon
kulturnemu prazniku. Na programu bodo stvaritve skladatelja 
Davorina Jenka in pesnika Franceta Prešerna, ki sodita v sam vrh
slovenske kulturne ustvarjalnosti.
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NASVET, VROČA ŽEMLJICA

PETEK, 5. 2.

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 Never-
jetno 15.35 Otrok za rešitev najinega sina
16.30 Dar življenja 17.20 Zamolčane
zdravniške zgodbe 18.05 Spremenilo mi je živl-
jenje 19.00 Družinsko drevo 19.50 Neverjetno
20.15 Hitro ukrepanje 21.05 Jasnovidni detek-
tivi 21.55 Ženske za rešetkami 22.50 Moč,
oblast in pravičnost 23.35 Dokazi 

08.45 V iskanju očeta, 29. del 09.40 Usoda, 68.
del 10.30 Miza za tri, 55. del 11.25 Kriva te
ljubezni, 52. del 12.20 Družinske vezi, 90. del
13.10 Judeževa žena, 40. del 14.05 V iskanju
očeta, 29. del 15.00 Nikoli ni prepozno, 105. del
15.55 Miza za tri, 55.-56. del 17.40 Maščevan-
je ljubezni, 31. del 18.35 Nikoli ni prepozno,
106. del 19.30 Usoda, 68. del 20.20 Miza za tri,
56. del 21.10 Nikoli ni prepozno, 106. del
22.05 Družinske vezi, 90. del 23.00 Sanjski
moški, 27. del 23.55 Judeževa žena, 40. del 

SOBOTA, 6. 2.

09.45 Živalski čudeži 10.30 Katastrofe stoletja
11.20 Anatomija katastrofe 12.10 Pediatrična
bolnišnica 13.05 Družinsko drevo 13.55 Dar
življenja 14.45 Živalski čudeži 15.30 Katastrofe
stoletja 16.20 Anatomija katastrofe 17.10
Zdravnice 17.55 Družina v stiski 18.55 Živeti za
vsako ceno 19.45 Zločin in kazen 20.10 Duhovi
v hotelih 21.00 Zločini v Avstraliji 21.50 Polici-
jske enote 22.40 Živeti za vsako ceno 23.30
Mestni zdravniki 00.20 Duhovi v hotelih 

06.00 Idealen par, 2. del 06.55 Judeževa žena,
36.-40. del 11.20 Kuhamo s slavnimi, 14. del
12.20 Nikoli ni prepozno, 102.-106. del 16.50
Sanjski moški, 15. del 17.40 Maria Rosa išče
ženo, 80. del 18.35 Idealen par, 2. del 19.30
Moške zgodbe, 20. del 20.30 Tako je življenje,
26. del 21.25 Ljubimec na posodo 23.00 Donja
Flor, 9. del 23.55 Življenje z Anito, 7. del 00.50
Idealen par, 2. del 

NEDELJA, 7. 2.

09.45 Živalski čudeži 10.30 Katastrofe stoletja
11.20 Anatomija katastrofe 12.10 Pediatrična
bolnišnica 12.35 Pediatrična bolnišnica 13.05
Družinsko drevo 13.55 Zasebno življenje tro-
jčkov 14.45 Živalski čudeži 15.30 Katastrofe
stoletja 16.20 Anatomija katastrofe 17.10
Zdravnice 18.00 Nesnagi za petami 18.25 Nes-
nagi za petami 18.50 Urgenca 00.45 Nesnagi
za petami 

06.00 Idealen par, 3. del 06.55 Miza za tri, 52.-
56. del 11.20 V kuhinji z Angelom in Mario, 7.
del 12.20 Maščevanje ljubezni, 27.-31. del
16.50 Sanjski moški, 16. del 17.40 Maria Rosa
išče ženo, 81. del 18.35 Idealen par, 3. del
19.30 Moške zgodbe 20.30 Tako je življenje,
26. del 21.25 Ljubimec na posodo 23.00 Donja
Flor, 10. del 23.55 Življenje z Anito, 8. del
00.50 Idealen par, 3. del 

PONEDELJEK, 8. 2.

10.55 Spremenilo mi je življenje 11.45 Nesna-
gi za petami 12.15 Urgenca 13.05 Medij 13.55
Zakon v Los Angelesu 14.20 Policija na delu
15.10 Neverjetno 15.35 Mestni zdravniki
16.25 Predani Las Vegasu 17.15 Zamolčane
zdravniške zgodbe 18.00 Spremenilo mi je živl-
jenje 19.00 Policija na delu 19.50 Neverjetno
20.15 Medicinski detektivi 21.05 Jasnovidni
detektivi 21.55 Ženske za rešetkami 22.45
Moč, oblast in pravičnost 23.35 Dokazi 00.00
Medicinski detektivi 

08.45 V iskanju očeta, 30. del 09.40 Usoda, 69.
del 10.30 Miza za tri, 56. del 11.25 Kriva te

ljubezni, 53. del 12.20 Družinske vezi, 91. del
13.10 Judeževa žena, 41. del 14.05 V iskanju
očeta, 30. del 15.00 Nikoli ni prepozno, 106. del
15.55 Miza za tri, 56.-57. del 17.40 Maščevan-
je ljubezni, 32. del 18.35 Nikoli ni prepozno,
107. del 19.30 Usoda, 69. del 20.20 Miza za tri,
57. del 21.10 Nikoli ni prepozno, 107. del
22.05 Družinske vezi, 91. del 23.00 Sanjski
moški, 28. del 23.55 Judeževa žena, 41. del 

TOREK, 9. 2. 

10.55 Spremenilo mi je življenje 11.45 Nesna-
gi za petami 12.15 Urgenca 13.05 Medij 13.55
Zakon v Los Angelesu 14.20 Policija na delu
15.10 Neverjetno 15.35 Mestni zdravniki
16.25 Predani Las Vegasu 17.15 Zamolčane
zdravniške zgodbe 18.00 Spremenilo mi je živl-
jenje 19.00 Policija na delu 19.50 Neverjetno
20.15 Medicinski detektivi 21.05 Jasnovidni
detektivi 21.55 Ženske za rešetkami 22.45
Moč, oblast in pravičnost 23.35 Dokazi 00.00
Medicinski detektivi 00.50 Jasnovidni detektivi 

07.50 Judeževa žena, 42. del 08.45 V iskanju
očeta, 31. del 09.40 Usoda, 70. del 10.30 Miza
za tri, 57. del 11.25 Kriva te ljubezni, 54. del
12.20 Družinske vezi, 92. del 13.10 Judeževa
žena, 42. del 14.05 V iskanju očeta, 31. del
15.00 Nikoli ni prepozno, 107. del 15.55 Miza
za tri, 57.-58. del 17.40 Maščevanje ljubezni,
33. del 18.35 Nikoli ni prepozno, 108. del
19.30 Usoda, 70. del 20.20 Miza za tri, 58. del
21.10 Nikoli ni prepozno, 108. del 22.05
Družinske vezi, 92. del 23.00 Sanjski moški, 29.
del 23.55 Judeževa žena, 42. del 

SREDA, 10. 2.

10.55 Spremenilo mi je življenje 11.45 Nesna-
gi za petami 12.15 Urgenca 13.05 Medij 13.55
Zakon v Los Angelesu 14.20 Policija na delu
15.10 Neverjetno 15.35 Mestni zdravniki
16.25 Predani Las Vegasu 17.15 Zamolčane
zdravniške zgodbe 18.00 Spremenilo mi je živl-
jenje 19.00 Policija na delu 19.50 Neverjetno
20.15 Medicinski detektivi 21.05 Jasnovidni
detektivi 21.55 Ženske za rešetkami 22.45
Moč, oblast in pravičnost 23.35 Dokazi 

09.40 Usoda, 71. del 10.30 Miza za tri, 58. del
11.25 Kriva te ljubezni, 55. del 12.20 Družinske
vezi, 93. del 13.10 Judeževa žena, 43. del
14.05 V iskanju očeta, 32. del 15.00 Nikoli ni
prepozno, 108. del 15.55 Miza za tri, 58.-59.
del 17.40 Maščevanje ljubezni, 34. del 18.35
Nikoli ni prepozno, 109. del 19.30 Usoda, 71.
del 20.20 Miza za tri, 59. del 21.10 Nikoli ni
prepozno, 109. del 22.05 Družinske vezi, 93.
del 23.00 Sanjski moški, 30. del 23.55
Judeževa žena, 43. del 

ČETRTEK, 11. 2. 

10.55 Spremenilo mi je življenje 11.45 Nesna-
gi za petami 12.15 Urgenca 13.05 Medij 13.55
Zakon v Los Angelesu 14.20 Policija na delu
15.10 Neverjetno 15.35 Mestni zdravniki
16.25 Legende Las Vegasa 17.15 Zamolčane
zdravniške zgodbe 18.00 Spremenilo mi je živl-
jenje 19.00 Policija na delu 19.50 Neverjetno
20.15 Medicinski detektivi 21.05 Jasnovidni
detektivi 21.55 Ženske za rešetkami 22.45
Moč, oblast in pravičnost 23.35 Dokazi 00.00
Medicinski detektivi 

08.45 V iskanju očeta, 33. del 09.40 Usoda, 72.
del 10.30 Miza za tri, 59. del 11.25 Kriva te
ljubezni, 56. del 12.20 Družinske vezi, 94. del
13.10 Judeževa žena, 44. del 14.05 V iskanju
očeta, 33. del 15.00 Nikoli ni prepozno, 109. del
15.55 Miza za tri, 59.-60. del 17.40 Maščevan-
je ljubezni, 35. del 18.35 Nikoli ni prepozno,
110. del 19.30 Usoda, 72. del 20.20 Miza za tri,
60. del 21.10 Nikoli ni prepozno, 110. del
22.05 Družinske vezi, 94. del 23.00 Sanjski
moški, 31. del 23.55 Judeževa žena, 44. del
00.50 Kriva te ljubezni, 56. del 01.40 Lorenze-
va žena, 100. del 02.35 V iskanju očeta, 33. del
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"Hčerka je dopolnila petnajsto
leto. Na vsak način hoče posta-
ti oziroma biti vegetarijanka,
in odkar jo je obsedla ta ideja,
zares ni več miru pri hiši. Ko
kuham, me ozmerja za 'mo-
rilko' in zavrača vso mesno
hrano. Mož izgublja živce in 
ne prenese več vpitja po hiši.
Nekako se tolažim s tem, da je
hčerka pač v puberteti in da jo
bo že minilo. Skrbi me le, da si
bo s zavračanjem mesa škodila
zdravju. Le kako naj se približam
hčerki in vzpostavim zopet mir
v hiši?" Mateja

Draga Mateja,
uporaba sočnih besed in
zmerjanje nikamor ne vodi.
Postaviti moraš meje, obe-
nem pa moraš hčerki ponu-
diti prostor, da se lahko izra-
ža. Potrudi se, da postane
pogovor med vama resnična
izmenjava. Če hoče postati
vegetarijanka, ji prisluhni in
jo podpri, ker je takšna odlo-

čitev povezana s številnimi
prednostmi. Skrb, da bo 
z nemesno hrano škodila
zdravju, je čisto odveč. Vege-
tarijanci že dolgo niso več
bledikavi, suhljati ljudje s
šibkim zdravjem, ampak rav-
no nasprotje tega še vedno
razširjenega predsodka. Ve-
getarijanstvo je v skladu z
vsemi sodobnimi priporočili
za zdravo prehrano, saj te-
melji na zelenjavi, sadju, žitu
in stročnicah. Skuhaj kdaj kaj
vegetarijanskega, in če ne
poznaš receptov, nič hude-
ga. Danes skoraj ni kuharske
knjige, oddaj ali revij, kjer ne
bi ponujali tudi vegetarijan-
skih receptov. Prosi hčerko,
naj ti pri tem pomaga. Vege-
tarijanstvo pa ni omejeno
zgolj na prehranske navade.
Beseda izhaja iz latinščine:
vegetus in označuje umsko
in telesno zdravega in vital-
nega človeka. Vegetarijanec
si je torej izbral način življe-

nja, ki je harmoničen iz filo-
zofskega, etičnega in moral-
nega stališča. Nekateri se
zanj odločijo iz skrbi za živa-
li, ker se ne strinjajo z ubija-
njem in mučenjem živali le
za zadovoljevanje človekovih
potreb in razvad po hrani.
Ne da si zatiskamo oči - pro-
izvodnja mesa zagotovo
predstavlja največji vzrok
trpljenja živali. Drugi se od-
ločijo za vegetarijanstvo iz
ekoloških razlogov. Prepriča-
ni so, da se z vzrejo živali
uničuje plodna zemlja in pit-
na voda, ki bi jo lahko upora-
bili za prehrano ljudi. Veliko
težo imajo tudi religiozni
razlogi. Vede (indijska zbirka
svetih besedil) poudarjajo
nenasilje in usmiljenje. Bog
je oče vseh živih bitij, ne le
ljudi, zato ima uboj živali
enako težo kot uboj človeka.
Tudi v krščanstvu najdemo
zelo podobna besedila, ki pa
(žal) niso bila sprejeta v sve-

topisemski kanon (npr.
Esenski evangelij). Veliko
"hude krvi" je povzročila tudi
trditev nekaterih raziskoval-
cev: Cerkev naj bi zgodbo 
o Kajnu in Abelu "prilagodi-
la" potrebam živinorejske 
industrije. Po tej teoriji je
Abel poljedelec in Kajn živi-
norejec in klavec - ne obrat-
no. Bog, ki je iz največje lju-
bezni ustvaril vsa živa bitja,
je (po vsej logiki) zavrnil 
torej Kajnovo krvavo daritev
in sprejel le Abelovo ... Pov-
sem razumljivo, da je ta teo-
rija na tako slabem glasu, saj
bi morali "praznični krožniki"
biti drugače obloženi in (bog
ne daj!), da bi po nedeljski
službi božji ostali brez slast-
ne pečenke ...
Če boš začela razmišljati o
prednostih vegetarijanstva 
in vstopila v razpravo s hčer-
ko o tej temi, boš zagotovo
"požela" veliko dobre volje in
hvaležnosti. 

TV SPORED

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

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

NASVETI IZ SAMOSTANSKE CELICE

oznamo psihološki
triler, poznamo
grozljivko, režiser
Predrag Rajčič Pe-

ricza pa kombinira oba žan-
ra. Grozljivke so mu blizu,
odkar ve zanje. Ko ga vpraša-
mo, kaj zanj pomeni psiholo-
ška grozljivka, je odgovor pre-
prost: "V filmu so trenutki,
značilni za psihološki triler,
in trenutki, značilni za groz-
ljivko. Gre za močno zgodbo
z eksplicitnim nasiljem." 

Film si je zamislil na način,
ko bodo tudi posebni elemen-
ti dali filmu določen pridih.
Zvrst filma ni ravno tipična za

Slovence. Celovečerec je v
polnem teku, glasba že nasta-
ja, zanjo pa bo poskrbel Nejc
iz skupine Puppetz, zgodba
pa govori o 35-letniku in nje-
govem izginulem dekletu.
Začnejo se dogajati nenavad-
ne stvari, za katere pa fant ni
prepričan, ali so resnične ali
ne. Duhove burijo sosedje v
bloku pa zapuščeno stanova-
nje. Napetih trenutkov in krvi
v filmu ne bo manjkalo. 

Trenutno potekajo pripra-
ve na avdicijo za igralce, ki jo
režiser načrtuje spomladi,
kmalu bo svet ugledala tudi
spletna stran, kjer bo mo-
goče prebrati vse novice, ob-
vestila in povabila v zvezi s
filmom. 

KO IZGINE
DEKLE ...
Pericza se je odločil, da se loti njemu ljubega
žanra in tako se bo v prihodnosti zgodilo, da
bodo prijatelji domačega filma dobili celovečerno
grozljivko. In še psihološko za povrhu.

Alenka Brun

P
o bo potekalo od
22. do 27. februar-
ja 2010 v franco-
skem Chamonixu,
kjer se bodo udele-

ženci v spremstvu smučar-
skih vodnikov Alpguide z vi-
šine 3800 metrov spustili na
dvajsetkilometrsko smučar-
sko avanturo pod Mont Blan-
com.

Vendar obstajajo pravila
igre. Poslušalci Radia Si
lahko sodelujejo na kvizu
med 25. januarjem in 18. fe-
bruarjem. Pogoj za sodelo-
vanje v dnevnih kvizih je,
da pošljejo na uredništvo
prijavnico s svojo fotografi-
jo, se na kvizu uvrstijo med
finaliste ter si tako v final-
nem žrebu z malo sreče za-

gotovijo glavno nagrado -
adrenalinsko smučanje v
Chamonixu. Finalno žreba-
nje bo potekalo 19. februar-
ja ob 9.15 na valovih Radia
Si, kjer bo izžrebanih pet
nagrajencev, ki se bodo
skupaj z Radiem Si odpravi-
li na adrenalinsko smuča-
nje izpod Mont Blanca. Čla-
ni ekipe Radia Si se bodo v
živo javljali iz Francije v
program in poslušalcem
posredovali informacije o
dogajanju na smučišču.

V času trajanja nagradne-
ga kviza, skozi celoten mesec
februar, bodo ustvarjalci Ra-
dia Si pripravljali prispevke o
turnem smučanju, gorniš-
tvu, gorah in planinstvu ter
tako opozarjali poslušalce na
primerno opravo in fizično
pripravljenost za udeležbo
pri zimskih športih.

KICK LETA
Radio Si - Radio Slovenia International organizira
za svoje poslušalce adrenalinski kick leta in
smučanje izpod Mont Blanca. Vendar obstajajo
pravila igre.

Alenka Brun
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HUMOR, POTOPIS
RADIJSKI SPOREDI
Radio Kranj, 97,3 Mhz
(www.radio-kranj.si/progrm.php)
Petkov program prinaša ob 7.30 Zlato jutro in nagradno
vprašanje. Če ste bolj zaspane vrste, potem prisluhnite rubriki
Kranj ni več zaspan, ko vas bomo ob 8.45 informirali o pomem-
bnih petkovih dogodkih, ki jih ne smete preslišati. Ljubitelji glas-
be, nove sveže in tiste z lestvic, pozor, ob 17.15 bomo pometali
doma, gost skupina Avven. Kdor v soboto zgodaj vstane, potre-
buje dober Pregled dogodkov minulega tedna, prisluhnite mu
ob 6.30. V sobotni Temi dneva boste zvedeli vse o kulturnem
utripu Kranja v teh dneh pa tudi o kulturnih utrinkih, ki se bodo
zgodili ob kulturnem prazniku. Če ponoči s sobote na nedeljo ne
morete spati, prisluhnite SNOP-u iz našega studia, gost bo
Somi Bela, glasbenik, matematik, raziskovalec in še veliko več.
Nedeljski glasbeni gost ob 9.10 pa bo Franci Pušnik. Ob 12.15
bodo na vrsti mali oglasi. Radijska razglednica pa vas tokrat
popelje po Kranju, do Čirč in Trboj. Noč iz nedelje na ponedel-
jek bo ponovno obarvana SNOP-ovsko. Gostili bomo Erazma B.
Pintarja. Ponedeljek je dan za oddajo Se res poznamo. Razkrili
bomo pesnico in pisateljico Mileno Sušnik Falle in njeno drugo
knjigo. Seveda bo 8. februar obarvan kulturno, zaključil pa se bo
športno.

Radio Potepuh, 91,0 Mhz (TELE-TV in SAT-TV)
(www.potepuh.com)
V dneh pred nami bomo pozornost še vedno posvečali pred-
stavitvam izobraževalnih ustanov, naj pa opozorimo tudi na
pogovorne oddaje obarvane z povabili na dogodke, ki se obe-
tajo. Pustovanja, valentinovo in ne nazadnje tudi počitnice
bodo teme, ki bodo še posebej izpostavljene. Kam na izlet ali
potep tudi v teh mrzlih zimskih dneh, ne bo več vprašanje.
Namige za izlete po naši lepi deželici pa dobite tudi v dnevnih
oddajah Moja dežela, ob 9. uri in ob 19.30 

Radio Ognjišče, 102,3, 104,5 in 105,9 Mhz
(www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm)
Petek ob 18.15 prinaša oddajo Spoznanje več. Prof dr. Drago
Ocvirk bo komentiral papeževe besede, ki jih je namenil diplo-
matom na ponovoletnem sprejemu v Vatikanu. Sobota ob 18.30
vabi k spremljanju oddaje Naš gost. Z nami bo pesnica Neža
Maurer. Nedeljsko oddajo Graditelji slovenskega doma ob 19.
uri smo posvetili slikarju Matiji Koželju (1842-1971). Ponedeljek
ob 17. uri prinaša tri ženske, mame in žene ter hkrati tudi kul-
turne ustvarjalke. Z nami bodo pevka Elda Viler, novinarka in
vsestranska ustvarjalka Karolina Vrtačnik in pisateljica Katarina
Nzobandora. Sreda ob 16.10 bo v Etimološki kotiček prinesla
nov ciklus oddaj, z nami bo dr. Silvo Torkar. 

Radio Triglav, 96,00 Mhz 
(www.radiotriglav.si/spored/)
Danes bomo ob 10.10 skupaj iskali 1001 nasvet. Ob 15.10
bomo predstavili Dijaški dom Kranj. Ob 16. uri bo na vrsti Raz-
gled s Triglava na občino Bled. Tedenski pregled boste slišali
ob 18.10. Po 19. uri bomo spremljali hokejsko tekmo v ligi
EBEL. Acroni bo doma igral z ekipo iz Gradca. Sobotno jutro
bo namenjeno otroškemu programu. Ob 10.10 bo na vrsti
oddaja Policija svetuje, ob 14.10 bomo predstavili Srednjo
medijsko in grafično šolo Ljubljana. V nedeljo boste malo po
9. uri slišali Triglavsko kuhalnico, v kateri bo zadišalo po
krofih. Uro kasneje bomo obiskali vrt Viharnik v Mojstrani, po
19. uri bodo Jeseničani doma igrali z ekipo iz Beljaka. V
ponedeljek bo ob 8.10 na vrsti oddaja Jejmo malo, jemo zdra-
vo. Program bo sicer predvsem v znamenju kulturnega prazni-
ka, vključno s prenosom osrednje slovesnosti v Vrbi. Ne bomo
pozabili tudi na Športni ponedeljek. V torek bomo na obisku v
Prešernovem mestu. Ob 16. uri boste lahko slišali tudi pregled
dogodkov v občini Gorje. V sredo bomo ob 13.10  na vrsti Glas
ljudstva, ob 16. uri pa bomo pregledali dogajanje v občini Je-
senice. 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 cerkljanskega župana Franca
Čebulja, ob enajstih pa spregovorili o medobčinskih zimskih
športnih igrah. S petkovo popoldansko razglednico pa že
počastili kulturni praznik. V soboto ob pol enih bomo spoz-
navali prostovoljce, popoldne pa spregovorili o veteranskem
rokometnem turnirju, ki se odvija na škofjeloškem Podnu. Naš
tokratni nedeljski gost bo nekdanji poštar Franci Troha, v
kmetijski oddaji pa bomo govorili o novostih pri razpisih, ki so
v pripravi. Na praznični ponedeljek vas bomo ob devetih zju-
traj povabili v Kranj na Prešernov smenj. Program prihodnjega
tedna pa bomo podredili prihajajočim informativnim dnevom.
Že v torek ob devetih boste spoznali škofjeloško gimnazijo, v
sredo škofjeloški šolski center in v četrtek gimnazijo Želimlje.

S spačkom do Kijeva in nazaj (22)

DVE ”UMETNIŠKI” 
Času in prostoru primerno tokrat predstavljam dve umetniški fotografiji, obe iz čudovite Sighisoare.

Po šiht' na p'jači spet sedimo,
prjatli, na pirčku al' pa dveh,

direkt' u žilo j'h dobimo,
veselje rata, pa tud' smeh,

pir diši,
n'č ne boli,

v boljšo plačo up budi.

Tastar, prim' se ti za čelo,
ne bomo fantje tle šli pet',

pozab slovenceljnov deželo,
če za burek nimaš spet.

Mesne vse,
kar jih je,

pojedu zdele jest bi tle.

Fejst bejbe so Slovenke,
seksi, gajstne babnce,
a lepše ni je prilke,

kot flaša pira v roki je.
Glej ga nov

je frend pršov,
ta nam bo za p'jačo dou.

Za fuzbal dvigamo zdaj čaše,
saj letos smo dočakal dan, 

da v Afriki nam klima paše,
komaj bomo znali dam.

Da Hrvat,
doma bo vsak, 

ne Švab, Slovenec bo prvak. 

Nazadnje še pr'jatli,
flaše zase dvignimo,
k smo zato se vsedli,
da enega popijemo.

Ah, daj še ti
nam runde tri,

žejni smo pa itak mi!

Spet trte so rodile,
prijatlji, vince nam sladko

ki nam oživlja žile,
srce razjasni in oko,

ki utopi
vse skrbi, 

v potrtih prsih up budi

Komu narpred veselo
zdravljico, bratje! čmo zapet!

Bog našo nam deželo,
Bog živi ves slovenski svet,

brate vse,
kar nas je

sinov sloveče matere!

Bog živi vas Slovenke,
prelepe, žlahtne rožice;

ni take je mladenke,
ko naše je krvi dekle;

naj sinov
zarod nov

iz vas bo strah sovražnikov!

Žive naj vsi narodi,
ki hrepene dočakat' dan,

ko, koder sonce hodi,
prepir iz sveta bo pregnan,

ko rojak
prost bo vsak,

ne vrag, le sosed bo mejak!

Nazadnje še, prijatlji,
kozarce zase vzdignimo,
ki smo zato se zbrat'li,

ker dobro v srcu mislimo;
dokaj dni
naj živí

vsak, kar nas dobrih je ljudi!

PREPESNJENA ZDRAVLJICA
Tako gre to. Novi časi s seboj prinašajo tudi nove umetniške dileme. Kaj je in kaj ni umetnost, 
nikoli ne bomo natančno izvedeli, lahko pa izvemo, kako Prešernovo Zdravljico razumejo prijatelji iz
gostilne. Zapisal sem jo Mali brat, ne dvomim pa, da ne bi očarala tudi našega velikega pesnika. 

p.s.: Zdravljica ima sicer osem kitic, a vse za pivske prijatelje niso zanimive, zato sem jih prepesnil le pet. (Mali brat)

Ajd, na zdravje                                        Zdravljica

Staro mesto Sighisoare je sredi obnove. To je vidno tudi
s fotografije. Ulična svetilka že igra svojo vlogo, medtem
ko je hiška, na kateri ta visi, še potrebna "kakšnega
popravka".

Tihožitje senčnikov z dimnikom. Tipičen motiv simpatične-
ga romunskega mesta. Stare stavbe in množica senčnikov
na vrtu restavracije, ki turiste, ki jih ne manjka, zakrivajo
pred vročim soncem. / Foto: Igor Kavčič 
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"3 sinovi"

Pozdravljena, ga. Tanja! Z
veseljem vsak teden v Go-
renjskem glasu preberem
vaše odgovore, zato sem se
tudi sama odločila, da vam
pišem. Rada bi vedela za pri-
hodnost mojih sinov. Naj-
mlajši je v 9. razredu, ker se
težko uči, ima dodatno po-
moč v šoli in tudi doma se
skupaj veliko učiva. Vpisal se
bo na srednjo šolo, ali je od-
ločitev pravilna, ali bo uspeš-
no dokončal to šolo? Srednji
sin hodi v prvi letnik višje
šole, vendar še išče sam sebe,
ker ne ve, ali bo kdaj oprav-
ljal ta poklic. Starejši sin je
absolvent, ima še izpite iz pr-
vega in drugega letnika. Ali
bo njemu uspelo dokončati
študij, kako mu kaže v pri-
hodnosti glede službe? Ker
imamo kmetijo in kmetijstvu
zadnja leta slabo kaže, se z
možem bojiva, da noben od

sinov ne bo delal doma na
kmetiji. Hvala za vaš odgo-
vor. Zvesta bralka.

Prav je, da najmlajšemu ve-
liko pomagate in mu stojite
ob strani, njegova odločitev
za smer nadaljnjega šolanja
je prava in v tem poklicu bo
zadovoljen, je čisto pravi
zanj. Težav, kot se jih že v
naprej bojite, ne bo imel.
Srednji sin je zadnje čase
precej zmeden in to na
splošno, ne samo glede
šole. Videti je, da po oprav-
ljenem prvem letniku spre-
meni smer šolanja in to je
potem tisto pravo, kar ga bo
veselilo. Starejšemu sinu bo
uspelo dokončati vse izpite
in uspešno konča s šola-
njem. Obeta se mu zelo do-
bra služba. Žal so v kmetij-
stvu zadnja leta res slabi
časi in le tisti, ki to delajo s
srcem, bodo vzdržali. Težko
je od otrok pričakovati ali

zahtevati nekaj, kar še sami
ne zmoremo. Kmetija vam
ne bo propadla, saj vidim,
da enemu od sinov veliko
pomeni in bo pripravljen
sam od sebe to vzdrževati.
Lepo vas pozdravljam in
vam želim vse lepo.

"Jesen 2009"

Redno prebiram tvojo pošto
in tudi meni si že odgovorila
na vprašanje. Sedaj pa me za-
nima v zvezi z mojo ljubezni-
jo, ki je bila na začetku zelo
lepa in vse je šlo preveč hitro
in zares lepo. Potem pa je bilo
vsega kar naenkrat konec in
to brez pravega vzroka. Ali mi
kaže še kaj iz te zveze, ali je
bolje, da vse pozabim? Zani-
ma me tudi, kako v prihodno-
sti kaže mojima otrokoma, ki
sta sicer v glavnem že samo-
stojna, vendar še pri meni.
Hvala za odgovor in lep po-
zdrav.

Res se je med vama vse do-
gajalo prehitro, a na to se ni
dalo vplivati, saj ljubezen ne
vpraša, kje so meje, kje je za-
četek in kje je konec. Čisto
pravega konca še ne vidim
med vama, čaka, da se mu
javite, on se ne zmore, saj ve,
da ste mu določene stvari za-
merili, kar je razumljivo. Ne-
kaj časa bosta še skupaj, po-
tem pa se vam odpira nova
pot. Nova ljubezen, ki je še
ne poznate, in ta bo tista pra-
va, po kateri v resnici hrepe-
nite. Enemu otroku se še v
tem letu vidi samostojna pot
in selitev, drugemu pa v roku
dveh let. Obema se trenutne
težave v ljubezni v kratkem
dobro rešijo in v drugi polovi-
ci leta imata lepe spremem-
be glede službe. Srečno.

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Pred nami je razgiban, pester dan in sprostitev bo dobro
vplivala tudi na daljši rok. Čeprav bodo obiski nepričakova-
ni, jih bomo veseli.

6. februarja 2010
Sobota 
Teja, Ljubo, Dora

Domača okolica nas bo presenečala s čustvenimi izjavami
in ne bomo ostali brez besed. Preživeli bomo lepo nedeljo
in si nabrali novih moči za dneve, ki so pred nami.

8. februarja 2010
Ponedeljek
Jakob, Juš, Ivan

Dan je zelo ugoden za razne šolske ali poslovne dogovore
in razgovore. Cilj, ki je pred nami, bomo dosegli in bomo
sami s seboj kar zadovoljni.

9. februarja 2010
Torek
Polonca, Niko, Cirila

Izjava nekoga, ki nam je zelo pri srcu, nas bo vznemirila in
cel dan se bomo ukvarjali z mislijo, kakšen bo naslednji ko-
rak. Presenečenje ...

10. februarja 2010
Sreda
Vlasta, Vilko, Duška

Želeli si bomo vzeti vsaj malo časa zase, a zelo se bo treba
potruditi, da nam to tudi uspe. Okolica bo od nas veliko
pričakovala, vse bo odvisno od trenutka.

11. februarja 2010
Četrtek
Mari, Dolfe, Nino

Večino dneva bomo posvetili načrtu, kako čim lepše in za-
bavnejše preživeti vikend, saj moramo združiti dan ljubez-
ni in veselo pustno rajanje.

12. februarja 2010
Petek
Eva, Mija, Zvone

7. februarja 2010
Nedelja
Rihard, Ksenija, Zlatko

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

Kulturni praznik bo praznoval vsak drugače, eni v veseli
družbi, drugi pa v romantičnih trenutkih v dvoje. Po-
membno je le, da bomo dobre volje.

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Uspehi iz prejšnjega tedna se vam bodo nadaljevali in še
bolj boste uspešni. Deležni boste tudi javne pohvale, kar
bo nekaj izvrstnega za vašo samozavest. Nekaj dni dopu-
sta boste izkoristili za potovanje, na katerega se tokrat ne
boste odpravili sami. 

Bik (22. aprila - 20. maja)
Za vami je polno čustvenih pretresov in raznih blokad.
Pomagalo vam bo samo to, da se zazrete vase in ugoto-
vite, kaj je tisto, kar si želite in kar vam polepša vsak dan.
Ko boste to spoznali, boste vedeli vse. In to bo vaša reši-
tev. Petek vam prinaša presenečenje.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Če ne boste tratili energije tam, kjer to ni potrebno, vam
bodo uspeli načrti, ki ste si jih zastavili še do konca ted-
na. V ljubezni se vam bo marsikaj razpletlo, ne da bi vi
na to vplivali. Potrebni ste sprememb in tega se boste
dobro zavedali.

Rak (22. junija - 22. julija)
Na neki dogodek boste preveč enostransko reagirali, to
vam lahko prinese negativne posledice pri prijateljih, ki
imajo sicer o vas dobro mnenje. Na čustvenem področju
se vam približuje ljubezen in veliko romantičnih trenut-
kov. Darilo ... 

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Vaše intenzivno delo bo v tem tednu končno obrodilo sa-
dove. Zadovoljni boste sami s seboj, kar se vam bo po-
kazalo tudi navzven, saj boste zelo dobre volje, kar ni
vaše pravilo. Malo zmede boste imeli v družinskem kro-
gu, a se bo vse dobro rešilo.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Prijateljstvo vam ne bo nadomestilo ljubezni. Čeprav je
iskreno in vam predstavlja žarek upanja. Toda življenje
vedno odpre nova vrata, ko ena zapre. Nikar ne glejte
predolgo v zaprta vrata, da ne spregledate odprtih. Neka
izjava vas bo šokirala, a ne za dolgo.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Občutek, da se je samo vesolje zarotilo proti vam in da
je breme preveliko, da bi ga bili sposobni nositi, bo le tre-
nuten. Hip za tem boste polni energije in z vso močjo
pomagali tam, kjer vas bodo potrebovali. Doživeli boste
osebno zmago, ki je bodo vsi veseli.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Vaša zdrava pamet vam pravi eno, želje pa drugo. Čas, ki
ga zapravljate z mučnim razmišljanjem, raje posvetite
svojim pravim željam. Strah ima velike oči. Torek bo vaš
dober dan in znali boste poskrbeti, da nobena priložnost
ne bo šla mimo vas.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Zaslužka boste zelo veseli in s tem boste dobili tudi za-
gon za nove ambicije. Zna pa se zgoditi, da vam čisto vsi
ne bodo privoščili vašega veselja in dobre volje, zato bo-
dite pripravljeni na obrambo, saj znate biti z jezikom
zelo ostri. Presenetil vas bo obisk.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Odpirale se vam bodo velike priložnosti za dober zaslu-
žek. S tem se vam lahko kasneje nudijo možnosti za iz-
polnitev vaših starih ciljev. Na splošno bi se lahko več-
krat obračali k svoji notranji intuiciji in jo seveda tudi
upoštevati. Odločitev za večji nakup je pravilna.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Zunanji svet in niti vaša bližnja okolica vas ne bo zani-
mala. Ves prosti čas, ki ga boste imeli, boste posvetili
sebi. Ker ste v preteklosti dali obljubo, nikar ne pozabite,
saj nekdo še vedno čaka na njeno izpolnitev. Za dežjem
vedno posije sonce. 

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Spet boste imeli več izdatkov kot prihodkov, zato se kar
pripravite na posledice, ki tokrat ne bodo preveč ugodne.
Na čustvenem področju se boste morali konkretno odlo-
čiti, kam vas pelje pot. Poslovne ideje se vam bodo na-
brale in čakale na realizacijo.

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

Služi nam, ni služkinja,
nosi nas, a ni nosač,
povezuje, ni povoj,

je nevarna, da je joj.

Izžrebali in nagradili
bomo dva pravilna odgo-
vora (enega, ki ga bomo
prejeli preko SMS, in dru-
gega, ki ga bomo prejeli
po pošti). Nagrado boste
prejeli po pošti. Pravilna
rešitev zadnje objavljene
uganke se glasi pica. Med
prispelimi odgovori smo
izžrebali Francko Pivk in
Dragico Benedičič.
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NAGRADNA KRIŽANKA
Nagrade:
1. nagrada: enodnevna uporaba novega VW Pola; 
2. nagrada: enodnevna uporaba nove SEAT Ibize;
3. nagrada: paket obvezne opreme; 
4., 5. in 6. nagrado podeljuje Gorenjski glas

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z
oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite
na dopisnicah do srede, 17. februarja 2010, na Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p.p. 124. Dopisnice
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred
poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.
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okrat smo prisos-
tvovali malce dru-
gačni modni revi-
ji, kot smo jih va-
jeni. Pred Eskim-

sko vasjo na Krvavcu so nam
v večernih urah predstavili
kolekcijo Helly Hansen za
zimo 2010.

Od zgornje postaje na Kr-
vavcu pa do Eskimske vasi
smo veselo krpljali, tako da
smo prišli na prostor, kjer je
potekala modna revija, prijet-
no ogreti. Postregli so nam s
štrudlom, toplo pijačo s pri-
okusom jabolk in kokosa,
kasneje pa so poskrbeli še za
naše želodčke. Največ
'obiska' in pohval je bil dele-
žen golaž. Eskimski žur je

trajal vse do enajste ure, ne-
kateri pa smo se v dolino od-
pravili že prej, z ratrakisti. Za
razigrano glasbeno vzdušje
je ves večer skrbel DJ Magic,
povezovalec programa pa je
bil Urban Lovrenčič. 

Modna revija je predstavila
novo in izpopolnjeno tehno-
logijo Helly Tech, živobarv-
nost kolekcije in sistem tri-
plastnega oblačenja, kjer
športno perilo predstavlja
osnovno plast. Več poudarka
so letos pri Helly Hansen
dali tudi elegantnemu vide-
zu (druga plast), zaščitno,
tretjo plast oblačenja pa za-
stopajo z jopiči, ki vas varuje-
jo pred vsemi vremenskimi
razmerami. Včasih deluje,
kot da Helly Hansen prema-
guje samega sebe, saj se teh-
nološke izboljšave kar vrsti-

jo. Oblačila so vedno tanjša,
materiali bolj prijetni na
otip, kar pa tudi zagotavlja
odlično počutje ter zaščito
skozi ves dan. 

Petkova zabava nekoč
princeske, potem razvpite lo-
čenke, sedaj (bodoče) pevke
Urške Čepin, pa ponovno še
Hočevar, v kranjskem Milli-
on Clubu je bila s strani po-
vabljencev slabo obiskana.
Med bolj znanimi imeni
smo naleteli le na Danijela
Popovića, ki pa je po novem
tudi avtor njene najnovejše
skladbe. Urška je goste spre-
jemala v elegantni beli obleki
(delo Simone Lampe), za do-
datno presenečenje pa je po-
skrbela kar njena sestra
Ajda, ki je na skrivaj posnela
skladbo Neskončno si želim
in jo prav na odru kranjskega

kluba prvič izvedla v živo.
Sveža petindvajsetletnica je
seveda dobila tudi torto, pri-
ložnost pa so mimogrede iz-
koristili še za napoved njene
februarske naslovnice na
znani reviji za moške.

Pa na Cimerotiča ne sme-
mo pozabiti. Sebastjana Ci-
merotiča (skoraj vedno po-
škodovanega), slovenskega
nogometaša, ki mu v zad-
njem času rumeni tisk kar
naprej pripisuje romance
najprej z enim, potem spet z
drugim dekletom.

Ja, poleg Danijela (in še
kakšnega ženskega obraza
okronanih nosilk takšnih
in drugačnih naslovov
miss) smo na zabavi opazi-
li tudi njega. Potem pa se
je prisotnost znanih  že kar
končala.

DRUŽABNA KRONIKA

Beyonce šest grammyjev

Beyonce Knowles se je na nedeljski po-
delitvi glasbenih nagrad grammy zapisa-
la v zgodovino kot prva izvajalka, ki je v
enem večeru dobila šest priznanj. Na-
gradili so jo za pesem leta Single Ladies
(Put A Ring On It), ki je bila izbrana tudi
za najboljšo žensko R&B vokalno izved-

bo ter najboljšo R&B pesem. Njen album I Am ... Sasha
Fierce je bil imenovan za najboljši sodobni R&B album,
pesem Halo za najboljšo žensko pop vokalno izvedbo,
pesem At Last pa za najboljšo tradicionalno R&B vokal-
no izvedbo.

Album leta Taylor Swift

Če je bila velika zmagovalka grammyjev
Beyonce, pa je najprestižnejši kipec za
album leta šel v roke mladi Taylor Swift,
Fearless je bil izbran tudi za najboljši coun-
try album. Pesem White Horse ji je pri-
nesla gramofonček za najboljšo žensko
country vokalno izvedbo in najboljšo co-

untry pesem, skupaj je torej dobila štiri grammyje. Po tri
so odnesli Black Eyed Peas, Jay-Z in Kings of Leon. Pa-
ris in Prince, otroka pokojnega Michaela Jacksona, sta
prevzela posthumnega grammyja za življenjsko delo.

Po vlomu na zdravljenje

Pred tednom dni so aretirali 78-letnega
ameriškega igralca Ripa Torna, potem ko
je pijan in oborožen s pištolo vlomil v
banko v Salisburyju v zvezdni državi Co-
nnecticut. Nominiranca za oskarja, naj-
bolj znanega iz filmov Možje v črnem, je
v ponedeljek po plačilu varščine v višini

sto tisoč dolarjev sodnik izpustil na prostost, a le pod po-
gojem, da takoj odide na zdravljenje. V preteklosti je bil
zaradi vožnje v vinjenem stanju aretiran že trikrat.

Brez pompa v nov zakon

Britanska starleta Katie Price z vzdev-
kom Jordan se je manj kot leto po ločit-
vi od pevca Petra Andreja znova poroči-
la. V Las Vegasu je ljubezen obljubila
Alexu Reidu, mojstru borilnih veščin in
zmagovalcu britanskega Velikega brata
slavnih. Po besedah predstavnika sta se

za poroko odločila iz čiste ljubezni in ne zaradi komer-
cialnih interesov ali medijske pozornosti.

SLABO OBISKANA URŠKINA ZABAVA
Million Club Prive Kranj je konec tedna gostil petindvajseti rojstni dan Urške Hočevar Čepin, dan
poprej pa smo bili na modni reviji v pristnem ambientu mrzle in jasne krvavške noči.

Alenka Brun

T

VRTIMO GLOBUS

Bob Donker (član menedžmenta HH in odgovorni za 
slovenski trg) in Kristoffer Ulriksen / Foto: Tina Dokl

V Eskimski vasi smo v enem izmed apartmajev prosili Matjaža
Vrhovnika, da je preizkusil udobnost postelje. / Foto: Tina Dokl

Tekoči "štrudl". Nepogrešljiv topli spremljevalec gledalcev
modne revije v pristnem ambientu krvavške jasne in mrzle
noči. / Foto: Tina Dokl

Nekdanja havajska misica pa tudi že pevka Sabina
Mali, ki smo jo opazili tudi na sobotni X-ploziji zabave
v Kranjski Gori, se še vedno najbolje znajde v visokih
petah. / Foto: Zaklop

Ajda in mama Tatjana Hočevar ter slavljenka Urška in
Daniel, ki se ga zadnje čase bolj kot po Djuli spomnimo po
nastopu v Kmetiji. / Foto: Tina Dokl

Modna revija je predstavila novo in izpopolnjeno tehnologijo
Helly Tech, živahnost kolekcije in sistem triplastnega
oblačenja. Manekeni in manekenke so se po modni brvi
sprehajali, kot da mraza ni. / Foto: Tina Dokl

Urban Lovrenčič in direktorica Seeline Zdenka Grašič, ki je
tudi zastopnica znamke HH in TBS za Slovenijo. Andraž 
Koren in Bugy sta poskrbela, da smo prikrpljali do Eskimske
vasi. / Foto: Tina Dokl




