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Na turno smuko 
nikdar sami
"Za turno smuko so najbolj nevarna
pobočja z naklonino med 30 in 40
stopinjami, kjer se sneg še obdrži, a
je izredno nestabilen," pravi Robert
Kralj, vodja Gorske policijske enote,
in poudarja: "Na turno smuko se ne
podajte sami."

3

AKTUALNO

Danes bo pretežno oblačno.
Jutri bo precej jasno, zjutraj bo
ponekod po nižinah megla. 
V nedeljo bo povečini jasno.
Zjutraj bo mrzlo.

VREME

jutri: precej jasno ..
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Odgovoren človek, 
ne žival
"Če sta lastnika naredila iz živali orož-
je, je problem države, da je to dopuš-
čala," pravi Stanislav Meglič, žrtev
napada psov, ki so pred kratkim v
Ljubljani usmrtili lastnika. Meglič se
po dolgi rehabilitaciji bori za pravico
in pravno državo.

13

GG+

Seaway začenja 
novo smer
V Seawayju bratov Jakopin so se odlo-
čili za serijsko proizvodnjo barke na
hibridni pogon Greenline 33, ki je bila
razglašena za evropsko barko leta
2010. V Tržiču v Italiji pa so odprli
ladjedelnico, v katero so vložili 23 mi-
lijonov evrov.

17

Otroci so najraje junaki
iz risank
V prihodnjih dneh bodo pustne šeme
spet na pohodu. Med njimi bo največ
otrok, ki se še posebej radi našemijo
v junake iz risank. Za med gredo ko-
stumi Spidermana, Ninja želve, Pike
Nogavičke, dobrih vil Winxic ...

24

ZADNJA

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

Kranj - "V Vancouver odha-
jamo dobro razpoloženi, saj
se še nikoli v zgodovini zim-
skih olimpijskih iger nismo
tekmovanja udeležili s tako
številno ekipo, v kateri bi bilo
toliko kandidatov za visoka
mesta. Verjamem, da se
bomo tudi domov vrnili na-
smejani," je pred odhodom
na najpomembnejši športni
dogodek te zime razmišljal
vodja naše olimpijske dele-
gacije Tone Vogrinec.

Športniki, ki so tekmova-
nje včeraj in danes že odprli

z uvodnimi treningi, so bili
pri napovedih malce previd-
nejši, večinoma pa so na pot
odhajali dobro razpoloženi.
"Zadnje leto sem posvetil
pripravam na olimpijske
igre, zato si po lanski konča-
ni sezoni nisem vzel dopu-
sta. Upam, da mi bo ob do-
bri pripravljenosti pomagala
tudi sreča," je razmišljal
eden naših kandidatov za
olimpijsko odličje, Kranjčan
Robert Kranjec, ki je edini
med našimi letošnjimi
olimpijci, ki ima doma že
bronasto odličje iz ekipne
skakalne tekme na olimpij-

skih igrah leta 2002 v Salt
Lake Cityu. 

Podobno kot Robert Kra-
njec so razmišljali tudi ne-
kateri drugi naši favoriti, od
Andreja Jermana, Petre
Majdič, Vesne Fabjan, Tine
Maze ..., vseh sedeminštiri-
deset športnikov pa je ob od-
hodu v Kanado poudarjalo,
da so olimpijske igre nekaj
posebnega že zato, ker so
vsaka štiri leta, ker se na
njih srečajo športniki iz
vseh zimskih športnih disci-
plin in ker ima olimpijsko
odličje med vsemi še prav
poseben lesk.

V Vancouvru najmočnejša slovenska ekipa
Danes ob 3. uri ponoči po našem času se bodo v Kanadi začele 21. zimske
olimpijske igre, na nastope pa čakajo tudi člani naše olimpijske 
reprezentance, ki je s sedeminštiridesetimi športniki najštevilnejša doslej, 
v njej pa je tudi trideset gorenjskih olimpijcev.

Trener smučarjev skakalcev Matjaž Zupan in njegovi varovanci na čelu z Robijem Kranjcem,
Petrom Prevcem in Mitjem Mežnarjem so prek luže odpotovali dobro razpoloženi, že danes
pa jih čakajo kvalifikacije za jutrišnjo tekmo. / Foto: Tina Dokl 

Stojan Saje 

Naklo - V sredo je delniška
družba Dinos odprla četrti
specializirani center za pre-
delavo odpadnih surovin. Po
centrih za kovine v Ljubljani,
za odpadno plastiko in les v
Celju ter za težko metalurgi-
jo v Mariboru so v Naklem
zagnali center za predelavo
odpadne pločevine, ki je stal
18 milijonov evrov.

Vodja projekta Peter
Schwarzbartl je povedal, da
na 22 tisoč kvadratnih me-
trih površine stojijo hali za
zbiranje materiala in za os-
tružke ter drobilna linija.
Slednjo sestavlja sodobna
tehnologija, ki omogoča pri-
pravo sekundarne surovine

za železarne in livarne.
Strojna oprema, ki je stala
8,5 milijona evrov, lahko
predela šestdeset tisoč ton
odpadne pločevine na leto,
kar zadošča za vso Slovenijo.
Predsednik uprave Dinos
Ivan Tkalec je izrazil priča-
kovanje, da bo najsodobnej-
ši predelovalni center omo-
gočil izhod iz krize njihove-
mu podjetju. Dinos zbere in
predela tristo tisoč ton od-
padkov na leto, pri čemer
imajo kovine skoraj 70-
odstotni delež. Leta 1946
ustanovljeno podjetje, ki za-
posluje okrog 350 delavcev v
dvajsetih enotah, pomemb-
no prispeva k ohranjanju na-
ravnih virov in okolja.

Odprli predelovalni center
Družba Dinos je v Naklem odprla predelovalni center za odpadno pločevino. Zagnal ga je predsednik
vlade Borut Pahor.
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Predsednik uprave Dinos Ivan Tkalec in predsednik vlade
Borut Pahor ob zagonu drobilne linije v novem centru za
predelavo odpadne pločevine v Naklem / Foto: Gorazd Kavčič � 3. stran

Mateja Rant

Kranj - Večina srednjih in viš-
jih šol ter visokošolskih zavo-
dov bo danes in jutri odprla
svoja vrata prihodnjim dija-
kom in študentom. Na sred-
njih šolah bodo informativne
dneve pripravili danes ob 9.
in 15. uri ter jutri ob 9. uri, na
fakultetah pa bodo informaci-
je o študiju posredovali danes
ob 10. in 15. uri ter jutri ob 10.
uri. Pri Slovenskih železni-
cah so ob tej priložnosti pri-
pravili podaljšane garniture
rednih vlakov in uvedli izred-
ne vlake. Poleg rednih vlakov
bodo podaljšani vlaki v obe
smeri vozili tudi iz Nove Go-
rice proti Ljubljani s presto-
panjem na Jesenicah.

Prihodnje šolsko leto se bo
na večini šol začelo brez bis-
tvenih novosti, pri ministr-
stvu za šolstvo in šport so skr-
čili tudi razmeščanje progra-
mov, saj so na novo razmesti-
li zgolj 13 programov na 23 šo-
lah. Kandidati za vpis v pro-
grame nižjega, srednjega po-
klicnega, strokovnega oziro-
ma tehniškega izobraževanja
in gimnazije, za katere je tre-
ba izpolnjevati še posebne
vpisne pogoje ali opraviti pre-
izkus, morajo prijave oddati
do 18. februarja. Preizkuse
bodo šole izvajale med 1. in 6.
marcem, potrdila o opravlje-
nih preizkusih pa bodo kandi-
datom izdale do 15. marca.
Srednje šole bodo prijave za
vpis sprejemale do 23. marca.

Na lov za informacijami
Devetošolci in dijaki zaključnih letnikov srednjih
šol bodo danes in jutri na informativnih dnevih
zbirali informacije o izbranih šolah in fakultetah.
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Brdo pri Kranju - Minister za
lokalno samoupravo Henrik
Gjerkeš se je zavzel za pre-
mišljeno nadaljevanje proce-
sa decentralizacije Slovenije,
a obenem dodaja, da ga vlada
v izhodni strategiji ni oprede-
lila kot prednostno nalogo.
Trenutno ni ključno vpraša-
nje, ali pokrajine ustanoviti,
saj o tem obstaja široko poli-
tično in strokovno soglasje,
temveč kdaj jih ustanoviti. Če
ustavimo proces ustanavlja-
nja pokrajin, si zapiramo
možnosti za decentralizacijo,
ki pa je v Sloveniji nujna, je še
poudaril minister. 

Predlog pokrajinske zako-
nodaje je pripravljen, predvi-
deva pa postopen prenos na-
log na pokrajine in delitev
Slovenije na večje pokrajine.
Le pokrajine z dovolj velikim
razvojnim kapitalom lahko
po ministrovem mnenju
"upajo na razvojni preboj,
trajnostni dvig blaginje in
dvig kakovosti življenja".
Ustanavljamo jih za decen-
tralizacijo oblasti, finančnih
sredstev in človeških virov,
nadaljnji uspešen razvoj de-
mokracije, smotrnejši uprav-
ni sistem, učinkovitejšo po-
vezavo osrednje oblasti z lo-
kalno oblastjo na najnižji

ravni, skladen regionalni in
policentrični razvoj države,
čezmejno sodelovanje lokal-
nih skupnosti. Vlada je na-
klonjena konceptu večjih po-
krajin, v koaliciji vlada načel-
no soglasje za ustanovitev še-
stih pokrajin, a da bo končna
odločitev o številu odvisna od
stališča političnih strank in
odziva strokovne in druge za-
interesirane javnosti vključno
z župani. Ob tem je priznal,
da vlada še ni našla skupnega
jezika z opozicijskimi stran-
kami. Slednje vztrajajo pri
večjem številu pokrajin, kljub

vsemu pa optimistično upa,
da bomo v Sloveniji pokraji-
ne čim prej tudi ustanovili.
Sicer pa meni, da v razpravah
o decentralizaciji in regionali-
zaciji Slovenije mnogokrat
preveč poudarjamo število in
premalo vsebino pokrajin.
Na novinarska vprašanja o
tem, kdaj je realno pričakova-
ti ustanovitev pokrajin, mini-
ster ni dal konkretnega odgo-
vora. "Želel bi, da se to zgodi
do konca mandata," je dejal.
To je bilo njegovo prvo sreča-
nje s slovenskimi župani. Na
naše vprašanje, ali so župani

bolj naklonjeni vladnemu
predlogu o šestih pokrajinah
ali se zavzemajo za večje šte-
vilo, pa je dejal: "Danes so se
v razpravi oglašali predvsem
tisti župani, ki zagovarjajo
večje število pokrajin, drugih
ni bilo slišati. Posamično pa
sem se z župani o tej proble-
matiki že večkrat pogovarjal
in prisluhnil njihovim pred-
logom." Tudi iz Gorenjske, ki
bi po vsakem predlogu ostala
enovita pokrajina, ni bilo sli-
šati nič novega, sicer pa mini-
ster pravi, da se z gorenjski-
mi župani dobro razume.

Pokrajine še zorijo
Proces ustanavljanja pokrajin v Sloveniji se nadaljuje, zakonodaja je pripravljena in lahko bi rekli, 
da je ta proces v zorenju, je na srečanju z župani na Brdu dejal minister Henrik Gjerkeš.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Izberimo najelegantnejšega in 
najbolj prijaznega župana!

Pred jesenskimi volitvami je pravi trenutek, da začnemo pre-
mišljevati, komu bomo zaupali svoj glas. Zato imamo za vas
predlog: s skupnimi močmi poiščimo najbolj prijaznega in
najelegantnejšega župana na Gorenjskem. Ideja za to akcijo
je padla, ko smo se spominjali, kako je župane pred zadnjimi
volitvami skrbelo, kakšni bodo na fotografijah. Zdaj pa je čas,
da preverimo, kaj so za svojo pojavnost naredili v štirih letih. 
To najbolje vedo in opazijo ljudje. Ocenjevali bomo prav vse
gorenjske župane, glasovali pa boste tako, da obkrožite nje-
govo ime. Prva glasovnica bo objavljena v naslednji številki
Gorenjskega glasa. Rezultate bomo objavljali tudi sproti,
zmagovalca pa bomo razglasili v drugi polovici marca. Med
vsemi prispelimi glasovnicami bomo izžrebali nekoga, ki ga
bomo nagradili s kosilom z zmagovalnim županom. Hkrati
bomo podelili tudi nekaj tolažilnih nagrad.
Veselimo se vašega sodelovanja, predvsem pa nas zanima,
kakšne rezultate bo prineslo! D. K.

Darilo
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme FRANC KNE iz Smlednika.

Danica Zavrl Žlebir 

Škofja Loka - Spominsko
slovesnost vsako leto v tem
času organizirata občina
Škofja Loka in škofjeloško
združenje borcev za vredno-
te NOB, na njej pa so sodelo-
vali: Pihalni orkester Škofja
Loka z dirigentom Roma-
nom Grabnerjem, harmoni-
kar Jernej Jemc in pevec An-
ton Habjan, recitatorji Mo-
nika Tavčar, Nadja Strajnar
Zadnik in Marko Črtalič,
gardna enota Slovenske voj-
ske in praporščaki. Oba go-
vornika, župan občine Škof-
ja Loka Igor Draksler in v
imenu borčevskega združe-
nja Lidija Goljat Prelogar sta
poudarila, da je bil poboj tal-
cev največji zločin v tisočlet-
ni zgodovini Škofje Loke,
zločin okupatorja nad svobo-
doljubnimi in domoljubni-
mi ljudmi. Nad grozljivim
zločinom proti človečnosti,
kakršen se je pred desetletji
zgodil pod Kamnitnikom,

smo pretreseni še danes, je
dejala Goljat Prelogarjeva,
hkrati pa čutimo tudi spošto-
vanje do žrtev, ki so za na-
rod, domovino, svobodo, člo-
vekove pravice, skratka vred-
note, ki se nam danes zdijo
samoumevne, žrtvovali svo-
je življenje. 

S spomeniku talcem so de-
legacije položile venec, po-

ložili pa so ga tudi k spomin-
skemu znamenju v Vešter-
skem mlinu, ki so ga Nemci
zažgali 8. februarja 1944 in v
katerem so zgoreli štirje par-
tizani, ki so delali v partizan-
ski tehniki. Z besednim bo-
goslužjem je na slovesnosti
sodeloval župnik župnije sv.
Jurija iz Stare Loke Alojzij
Snoj.

Spomin na zločin in žrtve
Na slovesnosti pod Kamnitnikom so se spomnili petdesetih padlih talcev,
ki so jih Nemci ustrelili 9. februarja 1944.

Minister Gjerkeš z nekaterimi gorenjskimi župani. Od leve: Miran Zadnikar, Miro Kozelj,
Janez Fajfar, Milan Kocjan in Tomaž Drolec / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj 

V LDS o aktualnih razmerah

Prejšnji teden je Gorenjski pokrajinski odbor LDS obravnaval
aktualne politične razmere v državi in na Gorenjskem. Vodja
poslanskega kluba LDS in župan Tržiča Borut Sajovic je spre-
govoril o delu poslanskega kluba. Izrazil je obžalovanje, da
prejšnja koalicija zaradi političnega oportunizma ni potrdila
zakona o ravnanju z nevarnimi pasmami psov, ki ga je vložil
v imenu LDS v prejšnjem mandatu. Zakonu je takrat naspro-
tovala tudi SLS, ki sedaj dvolično zahteva zamenjavo ministra
Pogačnika. Generalni sekretar LDS Uroš Petrohleb je predsta-
vil vizijo delovanja stranke v prihodnjih štirih letih, poudaril,
da je stranka v vzponu, da se ne obremenjuje s političnimi
tekmeci in da v svojem delovanju zasleduje izvajanje spreje-
tega predvolilnega programa. Poudaril je tudi izredno delav-
nost in strokovnost ministrice Katarine Kresal in ministra Ale-
ša Zalarja. Župan Kranjske Gore Jure Žerjav je nanizal števil-
ne uspehe, ki so jih dosegli v občini, in udeležencem srečanja
svetoval, kako lažje uresničiti svoje programe v lokalnih oko-
ljih. Koordinator stranke za Gorenjsko Zmago Zadnik je na-
povedal začetek postopkov za volitve novega vodstva pokra-
jinskega odbora, predsednica LDS Kranj Darja Kovačič pa je
spregovorila o načrtih stranke v Kranju. D. Ž.

Ljubljana 

Potrdili novo Evropsko komisijo

Evropski poslanci so ta teden potrdili novo sestavo Evrop-
ske komisije, ki jo bo do 31. oktobra 2014 še naprej vodil
Jose Manuel Barroso. V komisiji je devet žensk, od 26 komi-
sarjev pa jih ima 14 že izkušnje z delom v komisiji, med nji-
mi tudi slovenski komisar Janez Potočnik, ki v novi sestavi
vodi resor za okolje. Slovenija je podprla imenovanje nove
komisije in meni, da so njeni člani kvalitetni in strokovni in
bodo znali najti odgovor na ključne izzive prihodnosti, spo-
ročajo s slovenskega zunanjega ministrstva. D. Ž.

Ljubljana 

Na izredni seji tudi o izhodni strategiji 

Včeraj so se poslanci državnega zbora sestali na izredni seji.
Obravnavali so predlog priporočila v zvezi z neobjavljenimi
javnimi razpisi Službe vlade za lokalno samoupravo in regio-
nalno politiko za obdobje 2009-2013, Slovensko izhodno stra-
tegijo 2010-2013 in po nujnem postopku več zakonskih novel.
Tako sta bila na mizi predloga zakonov o minimalni plači in
novele zakona o dohodnini, poleg tega pa še novela zakona o
začasnem znižanju plač funkcionarjev ter novela zakona o si-
stemu plač v javnem sektorju. Na dnevnem redu pa je bil tudi
predlog kandidata za ministra za okolje in prostor. D. Ž.

Kranj 

Visoki zneski SAZAS-a
V Poslanski skupini SDS so
predlagali novelo zakona o
avtorskih in sorodnih pravi-
cah, s katero so želeli rešiti
problem zaračunavanja av-
torskega honorarja kulturnim
društvom. Ljubiteljska druš-
tva so že večkrat protestirala
proti sedanjemu načinu ob-
računavanja tarif SAZAS-a.
Opozorila so, da jim ta uredi-
tev onemogoča delo in da se
bodo prisiljeni prenehati
ukvarjati s svojo dejavnostjo,
saj se tarife nenormalno po-
večujejo. Kot sporoča Saša
Kristan iz mestnega odbora
SDS v Kranju, so predlagali,
da so društva prosta plačeva-
nja tarif kolektivnim avtor-
skim organizacijam (SAZAS)
pod pogojem, da na priredit-
vi nastopajo brezplačno in da
ni vstopnine, razen če se ta v
celoti nameni v dobrodelne
namene. Koalicija je glasova-
la proti temu predlogu, češ
da bodo problematiko celos-
tno uredili, vendar zakona s
tega področja ni v normativ-
nem programu vlade za leto
2010. V SDS menijo, da bo,
če bodo čakali s sprememba-
mi, lahko delovalo le nekaj
sto društev, manjša pa te
perspektive nimajo. D. Ž.

Župan Igor Draksler, podžupanja Mirjam Jan Blažič in
podžupan Jože Galof so položili venec k spomeniku talcev. 
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Simon Šubic

Kranj - Letošnja zima je zelo
radodarna s snegom, kar v
gore zvabi tudi številne tur-
ne smučarje. Na Gorenj-
skem sta med njimi najbolj
priljubljeni Begunjščica, ki
jo dnevno obišče tudi do sto
turnih smučarjev, in Vrtača.
Ko Vršič postane spet prevo-
zen, je zelo zanimiva tudi
Mojstrovka, ko se bo otopli-
lo, pa se bodo številni iz
Krme podali na Kredarico.
Robert Kralj, vodja Gorske
policijske enote, ob tem opo-
zarja, da za turno smuko ni-

sta dovolj le dobra psihofizič-
na pripravljenost in oprema,
ampak tudi dobra obvešče-
nost o lokalnih vremenskih
in snežnih razmerah ter po-
znavanje terena. 

"Za turno smuko niso do-
volj le dobra smučarska
oprema in primerna oblači-
la, ampak so obvezen del
opreme tudi lavinska žolna,
ki v primeru sprožitve plazu
pomaga locirati zasutega v
snegu, sonda, s katero na-
tančno poiščemo zasutega,
in lopata, da ponesrečenca
odkopljemo. Le petnajst do
dvajset minut namreč zasuti preživi v snežnem plazu,

zato ga lahko reši le takojš-
nja tovariška pomoč. Pomoč
gorskih reševalcev iz doline
je ponavadi prepozna. Prav
zato je zlato pravilo, da se na
turno smuko nikoli ne poda-
jamo sami, ampak vedno v
paru ali skupini," svetuje
Kralj, sicer tudi sam ljubitelj
turne smuke. 

Vendar to še ni dovolj za
varen obisk zasneženih gora,
pojasnjuje sogovornik. "Na
žalost pri nas mnogi turni
smučarji ne znajo prepozna-
ti nevarnosti za sprožitev
snežnega plazu, zato pripo-
ročam vsakomur, ki se odlo-
či poskusiti turno smuko, da
najprej opravi tečaj turne
smuke, ki jih organizirajo
gorski reševalci. Pred krat-
kim je tak tečaj, ki je bil kar
dobro obiskan, na Dolgih
njivah pripravila postaja
GRS Tržič. Udeleženci so se

med drugim seznanili z
osnovnim poznavanjem ne-
varnosti snežnih plazov, na-
učili so se tudi izbirati pri-
merne ture oziroma poti,
kjer ni nevarnosti za sproži-
tev plazu. V tem pogledu so
najbolj nevarna pobočja z na-
klonino med 30 in 40 stopi-
njami, kjer se sneg še obdrži,
a je izredno nestabilen," raz-
laga Kralj in opozarja, da je
treba po sneženju počakati
nekaj dni, da se novi sneg
uleže in sprime s staro snež-
no odejo, ali pa izbrati poraš-
čene terene. "Ni dovolj, da
pred turno smuko preveriš le
vremensko napoved in opo-
zorila vremenoslovcev, ker
gre le za splošna opozorila,
treba se je pozanimati tudi o
lokalnih razmerah."

V zadnjega pol meseca sta
snežna plazova zasula že dva
smučarja. "V obeh primerih
je šlo za klasična smučarja,
ki sta brez ustrezne opreme
in znanja o nevarnostih pla-
zov zapustila urejeni smu-
čišči. Turni smučarji se na-
sprotno peš podajo na goro
in se potem s smučmi spu-
stijo nazaj v dolino," pravi
Kralj. Zakonodaja turne
smuke sicer posebej ne ure-
ja, a zakon o varnosti smu-
čišč izrecno prepoveduje
smučanje po nekajmetr-
skem vplivnem območju za
mejo urejenih smučišč, kar
sta storila oba smučarja, ki
sta letos umrla zaradi snež-
nega plazu.

ODGOVORNA UREDNICA 
Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE
Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir

UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI: 

Boštjan Bogataj, Alenka Brun, Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič,
Urša Peternel, Mateja Rant, Stojan Saje, Vilma Stanovnik, Simon Šubic,

Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir, Štefan Žargi;
stalni sodelavci: 

Marjana Ahačič, Maja Bertoncelj, Matjaž Gregorič, Ana Hartman, Jože Košnjek,
Milena Miklavčič, Miha Naglič, Jasna Paladin, Marjeta Smolnikar, Ana Volčjak

OBLIKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, IlovarStritar d.o.o.

TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA 
Tina Dokl, Gorazd Kavčič

LEKTORICA 
Marjeta Vozlič 

VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod 
št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas,
d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.:
04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-mail: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201
42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 17. ure, sreda od 8. do 18. ure, 
petek od 8. do 14. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, 
izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Leto-
pis Gorenjska (enkrat letno), TV okno in osemnajst lokalnih prilog / Tisk: Druck Carinthia
GmbH & CoKG, St. Veit/Glan (Št. Vid na Glini), Avstrija / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 /
Cena izvoda: 1,35 EUR, letna naročnina: 140,40 EUR; Redni plačniki imajo 10 % popusta, pol-
letni 20% popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 8,5 %; naročnina
se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega 
obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/ 201 42 48.

To je pohvalil predsednik
vlade RS Borut Pahor, saj
nova naložba sodi v koncept
trajnostnega razvoja države.
Nov poslovni objekt je goto-
vo zgodba o uspehu, ki je
lahko za zgled drugim, je
menil predsednik Pahor.
Uspešno delovanje centra je
zaželel župan Občine Naklo
Janez Štular, ki je izrekel že-
lje za nadaljnje dobro sodelo-
vanje. Predstavnik strateške-
ga partnerja Oliver Scholz iz
Nemčije pa je izrazil ponos,
da je del šestletnega sodelo-
vanja s firmo Dinos uporaba

že preizkušene tehnologije
drugod tudi v naši državi.

Ob koncu slovesnosti je
predsednik Pahor zagnal
drobilno linijo. Številni gost-
je so si ogledali postopek pre-
delave odpadne pločevine.
Vodja centra Naklo Marko
Draksler je dejal, da je eno-
letno poskusno obratovanje
steklo na začetku februarja.
Doslej so predelali osemsto
ton železa in dvesto ton od-
padnih surovin. Desetim de-
lavcem se bo pridružilo dva-
najst voznikov iz Kranja, kjer
bosta ostala le še drobni od-
kup odpadnih surovin in zbi-
ralnica papirja.

Odprli predelovalni center

Robert Kralj / Foto: Gorazd Kavčič

Na turno smuko se vedno podajte v paru oziroma skupini. 

Suzana P. Kovačič

Kranj - S februarjem so vsi
izvajalci zdravstvenih stori-
tev na Gorenjskem že v celo-
ti prešli na neposredno (on-
line) pridobivanje podatkov
zdravstvenega zavarovanja,
zato uporaba samopostrež-
nih terminalov za potrjeva-
nje veljavnosti zdravstvenega
zavarovanja ni več potrebna
in bo Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
(ZZZS) omrežje terminalov
izklopil. Izklop terminalov
bo na Gorenjskem potekal
postopno med 22. in 26. fe-
bruarjem. V prehodnem ob-
dobju do julija 2010, ko se iz-
vajalci v mariborski in ljub-

ljanski regiji še vključujejo v
on-line sistem, morate pred
obiskom izvajalcev v teh
dveh regijah še potrditi svojo
kartico. To lahko storite do
vključno aprila na samopo-
strežnih terminalih v teh
dveh regijah ter na termina-
lih, ki bodo na Gorenjskem
delovali do julija 2010, to je v
kranjskem in jeseniškem
zdravstvenem domu. 

Na samopostrežnih termi-
nalih je bilo zavarovanim
osebam doslej dostopno tudi
naročanje listin za uresniče-
vanje zdravstvenih storitev
med začasnim bivanjem v tu-
jini (evropske kartice zdrav-
stvenega zavarovanja in kon-
vencijskega potrdila za Bosno

in Hercegovino). Z ukinitvijo
terminalov te funkcije ne
bodo več dostopne. Listine za
tujino so zavarovanci že do-
slej lahko naročili tudi na 
internetu www.zzzs.si in
prek mobilnega telefona, obe
možnosti bosta brezplačno
dostopni še naprej. 

Na ZZZS so poudarili, da
morate imeti kartico zdrav-
stvenega zavarovanja še ved-
no s seboj ob obisku zdravni-
ka in da sami poskrbite za
urejeno obvezno in prosto-
voljno zdravstveno zavarova-
nje. Izvajalci po novem do-
stopajo le do trenutnih poda-
tkov, v starem sistemu so bili
podatki stari tri mesece ali
celo eno leto. 

Slovo samopostrežnih 
terminalov
Postopno ukinjanje potrjevanja kartic zdravstvenega zavarovanja na 
samopostrežnih terminalih od 22. februarja dalje tudi na Gorenjskem. 

Na turno smuko nikdar sami
Za varno turno smuko nista dovolj le telesna pripravljenost in ustrezna oprema, ampak tudi dobra
obveščenost o lokalnih vremenskih in snežnih razmerah ter poznavanje terena. Na turno smuko se
nikdar ne podajte sami.
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Kamnik

Delavnica o javnem
potniškem prometu

V okviru mednarodnega pro-
jekta CO2 NeuTrAlp, ki ga iz-
vaja Center za razvoj Litija, je
v Kamniku potekala delavnica
z naslovom Koncept mobil-
nosti za dnevne migrante v
Ljubljano. Srečanje je bilo na-
menjeno problematiki javne-
ga potniškega prometa, pred-
vsem težavam, s katerimi se
srečujejo dnevni migranti iz
smeri Kamnika in Domžal pri
svojih potovanjih v smeri pro-
ti Ljubljani. Cilj projektnih ak-
tivnosti je izdelava koncepta
mobilnosti za dnevne migran-
te v Ljubljano, oblikovala naj
bi se tudi skupna vizija razvo-
ja prometa in mobilnosti s po-
udarkom na javnem potni-
škem prometu. Kot so pouda-
rili organizatorji, je najtežji ko-
rak sprememba obnašanja
ljudi, da bodo začeli uporab-
ljati javni potniški promet.
Kamničani si sicer želijo bolj
udobno in učinkovito, pred-
vsem pa hitrejšo železniško
povezavo do Ljubljane. J. P. 

Komenda

Gramoznica razburja Komendčane

Člani Občinskega sveta Komenda so na svoji zadnji seji
sprejeli Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na
območju OPPN O3 Gramoznica, ki na območju t. i. suha-
dolske jame zajema gradnjo komunalne infrastrukture za
morebitno gradnjo sortirnice odpadkov, ki pa naj bi bila po
podpisu pogodbe za RCERO Ljubljana malo verjetna, in da
gre bolj za rezervni scenarij. Kot je povedal župan Tomaž
Drolec, so se predstavniki Občine pred kratkim že sestali s
preostalimi lastniki na tem območju - Biotero, Graditeljem,
Gratelom in Publicusom, ter se skupaj dogovorili za ustano-
vitev konzorcija in delitev stroškov. Občina bo za to investi-
cijo namenila denar, zbran s komunalnim prispevkom. Je pa
sprejetje OPPN in nameravana gradnja infrastrukture spet
razburila okoliške krajane, ki so se združili v civilno iniciati-
vo, imenovano Odbor za ohranitev kvalitete podeželskega
bivalnega okolja. ”Člani Odbora odločno protestiramo proti
sprejetju OPPN in zahtevamo, da se jama sanira v prvotno
plansko namensko rabo, torej za kmetijsko proizvodnjo.
Storili bomo vse, da se sklep občinskega sveta ne uresniči.
Javnost, ki jo zastopamo, se nikoli ni strinjala z opravlja-
njem mehansko biološke obdelave odpadkov v gramoznici.
Sortiranje naj bi se nadaljevalo le do podpisa pogodbe s
Snago Ljubljana in zgodba o smeteh v gramoznici naj bi bila
s podpisom te pogodbe zaključena,” je povedala predsedni-
ca civilne iniciative Ivanka Špende. J. P. 
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Bi tudi ti
pokojninsko
varčeval?

Pokliči 080 19 56 
ti bomo vse razložili.

Dodatne informacije  
na www.sop.si.

V spomin

Cvetko Kobal -
Florjan 
(1921-2010)

Na dan slovenskega kulturnega praznika smo se v Škofji
Loki poslovili od aktivista NOB, taboriščnika in partizana
Cvetka Kobala - Florjana. Rojen je bil 15. decembra 1921 v
Škofji Loki in obiskoval gimnazijo v Ljubljani. Takoj ob
ustanovitvi, spomladi leta 1941, se je vključil v delovanje OF
na širšem škofjeloškem območju, sodeloval v poljanski vstaji,
že januarja leta 1942 pa je bil aretiran, odveden v Begunje,
od tam v Auschwitz, nato v Mauthausen in na prisilno delo
v Linz. Spomladi leta 1944 mu je uspelo pobegniti in takoj se
je vključil v gorenjske partizanske enote. Leta 1945 je sodelo-
val v sklepnih bojih 9. korpusa Narodnoosvobodilne vojske
Jugoslavije pri osvobajanju Trsta. Po osvoboditvi je študiral
ekonomijo in začel svojo bogato politično in poklicno karie-
ro. Bil je župan občine Škofja Loka, nato podpredsednik
okraja Kranj. Leta 1962 je odšel v Beograd kot državni pod-
sekretar in sodeloval pri pripravi gospodarske reforme, kasne-
je je prevzel mesto sekretarja za gospodarstvo Slovenije. Od
leta 1969 je bil poslanec v jugoslovanski skupščini, kasneje je
postal prvi guverner Narodne banke Slovenije.

Po ustavnih amandmajih leta 1971 je oblikoval zakonodajo
na monetarnem področju in sodeloval pri nastajajočem 
zakonu o Narodni banki Slovenije, ki je bila simbol samo-
stojne države Republike Slovenije. V tem času je sodeloval
tudi pri gradnji Ekonomske fakultete v Ljubljani, na kateri je
predaval v podiplomskem študiju, in bil več let predsednik
sveta te fakultete. Upokojil se je leta 1990 in aktivno sodelo-
val pri oblikovanju slovenske ustave ob osamosvojitvi. 

V svoji zavezanosti vrednotam NOB se je zavedal, da le
zapisano ostane kasnejšim rodovom. Zato je že leta 1944 
napisal brošuro o trpljenju taboriščnikov v Mauthausnu.
Tako z motivacijo, s posredovanjem podatkov in dokumen-
tov kot z zagotavljanjem sredstev je pomagal pri izidu obsež-
nih monografij o medvojnih dogajanjih na Gorenjskem - 
o škofjeloškem, kranjskem in jeseniškem okrožju. Skupaj 
z Bogdanom Osolnikom sta leta 1998 zbrala dragocene 
podatke in bogato slikovno gradivo za knjigo Pokrajinska
tehnika za Gorenjsko 1944-1945. Zadnja leta si je zelo 
prizadeval za raziskavo in ovrednotenje poljanske vstaje, ki
je na začetku leta 1942 prerasla v legendarni dražgoški 
boj. Rezultata, to je raziskave, ki je v zaključni fazi, in 
načrtovane poljudne obravnave teme žal ni dočakal.

Cvetko Kobal je s svojim zgledom, nasveti, pobudami, 
pripravljenostjo in vsakršno pomočjo, materialno in tisto, 
ki jo lahko da osebnostno tako močna oseba, kot je bil on, 
prispeval pomemben delež k delovanju borčevske organizacije
v Škofji Loki in širše na Gorenjskem.

Združenje borcev za vrednote NOB Škofja Loka

Škofja Loka 

Predavanje o sončni energiji

Razvojna agencija Sora iz Škofje Loke skupaj z Radiem Sora in
svetovalci s področja energetske učinkovitosti v okviru projekta
Leader pripravlja predavanje o prednostih in možnostih izko-
riščanja sončne energije za ogrevanje. Za vse, ki razmišljajo o
investiciji v izrabo sončne energije s postavitvijo solarnega 
sistema ali želijo sončne sprejemnike za ogrevanje sanitarne
vode izdelati sami, bo predavanje z naslovom Sonce sije - izra-
bimo njegovo energijo, v sredo, 17. februarja, ob 16. uri v veliki 
sejni sobi na Upravni enoti Škofja Loka, Poljanska cesta 2. D. Ž.

Kranj

Zbirateljski kovanci ob
poletih v Planici

Svet Banke Slovenije je na
nedavni seji sklenil, da bodo
ob letošnjem svetovnem 
prvenstvu v poletih v Planici
dali v prodajo in obtok zbi-
rateljske kovance, in sicer
pet tisoč zlatnikov in sedem
tisoč srebrnikov. Kovanci
bodo v prodaji in obtoku  od
15. marca dalje, prodajali 
pa jih bodo v poslovalnicah
Deželne banke Slovenije.
C. Z.

Vilma Stanovnik

Kranj - Kranjski župan Da-
mijan Perne, direktorica
družbe Domplan, ki je
upravnik kotlovnice Plani-
na, Vera Zevnik ter pred-
sednik uprave Elektro Go-
renjska v imenu Konzorcija
Soproizvodnja Planina Jože
Knaus so minuli torek v
prostorih kranjske občine
podpisali tripartitno pogod-
bo o ustanovitvi služnostne
pravice ter tripartitno po-
godbo o sodelovanju pri
gradnji in obratovanju so-
proizvodnje v kotlovnici
Planina. S tem so postavili
temelje za začetek energet-
skega projekta, ki naj bi za-
živel v osemnajstih mese-
cih, zgradilo pa ga bo novo
podjetje Soenergetika, d. o.
o., ki ga bodo ustanovile
članice Konzorcija Soproiz-
vodnja Planina: Elektro Go-
renjska, Holding sloven-
skih elektrarn, Domplan in
Petrol. To podjetje bo skr-
belo tudi za obratovanje. 

Kot nadomestilo za pravi-
co obratovanja Soproizvod-
nje bo Soenergetika plačala
nadomestilo za uporabo ko-
tlovnice v enajstih obrokih,
in sicer vsako leto v znesku
241.800 evrov z vključenim
DDV oziroma s pripadajo-
čim popravkom vrednosti.
Hkrati se bodo družbi Dom-
plan zaradi projekta soproiz-

vodnja zmanjšali stroški
obratovanja za sedemdeset
tisoč evrov z vključenim
DDV. Tako bodo stanovalci
soseske Planina enkrat let-
no imeli zmanjšane stroške
ogrevanja za faktor 1,17 EUR
po kvadratnem metru. 

"Rečem lahko, da me zelo
veseli, da je prišlo do podpi-
sa, ta pa je garant, da se ures-

ničijo naše želje. Pri tem bi
izpostavil ekološko bolj pri-
meren način pridobivanje
energije. Za prebivalce Pla-
nine je tudi pomembno, da
bo ogrevanje cenejše, verja-
mem pa, da bo to dobra
praksa tudi za naprej in tudi
za druge," je ob podpisu po-
godbe poudaril župan Dami-
jan Perne. 

Pogodba za kotlovnico Planina

Direktorica Domplana Vera Zevnik, kranjski župan Damijan Perne in predsednik uprave
Elektra Gorenjske Jože Knaus so slovesno podpisali pogodbo. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Bohinjska Bistrica - "Do
zdaj smo o čudežih in ber-
mudskih trikotnikih v bo-
hinjskem koncu brali le v ro-
manih. Tudi nova knjižnica
je pravi čudež oziroma je do
nje pripeljal kar niz čude-
žev," je ob odprtju knjižnice
poudarila direktorica Knjiž-
nice Antona Tomaža Linhar-
ta Radovljica Božena Kol-
man Finžgar.

Za čudež je označila že od-
ločitev občinskega sveta, da
odkupijo prostore za novo

knjižnico, za kar se je občina
celo zadolžila, uspelo pa ji je
pridobiti tudi sredstva minis-
trstva za kulturo. V obnovo
knjižnice, ki se zdaj razpro-
stira na 350 kvadratnih me-
trih, kar je petkrat več kot
prej, so skupaj vložili okrog
tristo tisoč evrov. Knjig o die-
tah in hujšanju, se je pošalila
Božena Kolman Finžgar, jim
tako ne bo več treba postav-
ljati na začetek polic, da bi se
obiskovalci sploh lahko spre-
hodili med njimi. Nova
knjižnica je prostorna in sve-
tla, dostop pa so s klančino

omogočili tudi invalidom in
mamicam z vozički. Otro-
kom so namenili poseben
kotiček, uredili so tudi čital-
nico in manjšo dvorano za
prireditve. Uporabnikom je
na voljo sedem računalnikov
z dostopom do svetovnega
spleta. Državna sekretarka
pri ministrstvu za kulturo
Tatjana Likar ob tem verja-
me, da bodo novi prostori in
sodobne storitve verjetno pri-
vabile tudi tiste občane, ki do-
slej niso zahajali v knjižnico.
"Dejanske koristi dejavnosti
knjižnic niso vidne nepo-

sredno oziroma takoj, ampak
se pokažejo šele čez čas v več-
ji bralni kulturi, večji razgle-
danosti ...," je še dejala Tatja-
na Likar. Župan Franc Kra-
mar pa je poudaril, da je le-
tošnji kulturni praznik prav
zaradi odprtja nove knjižnice
za Bohinjce še posebno veli-
časten. "Knjižnica namreč
ne pomeni le izposoje knjig,
ampak je to tudi prostor dru-
ženja in izobraževanja."

Po besedah Božene Kol-
man Finžgar jim do popol-
nosti zdaj manjkata le še kak-
šen majhen čudež ali dva.
Dokončno je treba urediti ne-
katere stvari, kot so recimo
table za razstave, napisi in
podobno. "Zadnji čudež pa
bomo vsi težko čakali - da bo
knjižnica odprta vse dni v
tednu." Ta čas je namreč
knjižnica ob četrtkih zaprta. 

V Bohinju se dogajajo čudeži
Ob slovenskem kulturnem prazniku so v Bohinjski Bistrici odprli prenovljeno
knjižnico, v kateri je po novem kar petkrat več prostora kot prej.

Stojan Saje

Naklo - Že ob obravnavi
osnutka proračuna za leto
2010 so v Naklem ugotavlja-
li, da jim močno primanjku-
je denarja za vse potrebe.
Župan Občine Naklo Janez
Štular je na februarski seji
obvestil občinske svetnike,
da je sestavo predloga prora-
čuna vsaj nekoliko olajšal
lanski presežek. Tako načr-
tujejo nekaj manj kot 4,7 mi-
lijona prihodkov, ob presež-

ku 256 tisoč evrov pa bo lah-
ko za dobrih 4,9 milijona ev-
rov odhodkov. Denar iz pre-
sežka so v glavnem nameni-
li za gradnje in vzdrževanje
komunalnih napeljav.

Za investicije bodo letos
porabili predvidoma nekaj
prek 2,25 milijona evrov. V
cestni promet in infrastruk-
turo bodo vložili dobrih 858
tisoč evrov. Za varstvo oko-
lja in ravnanje z odpadki ter
gradnjo in vzdrževanje ka-
nalizacijskih sistemov bodo

namenili 1,2 milijona evrov.
Preskrba z vodo jih bo stala
441 tisoč evrov. Za nakupe
zemljišč so rezervirali 109
tisoč evrov. Kulturi, športu
in dejavnostim nevladnih
organizacij bodo zagotovili
170 tisoč evrov, izobraževa-
nju 835 tisoč evrov, social-
nemu varstvu pa skoraj dve-
sto tisoč evrov. Med drugim
so predvideli, da bodo tudi
letos poplačali 82 tisoč ev-
rov dolga za gradnjo Doma
starejših občanov Naklo. Z

načrtom razvojnih progra-
mov so podrobneje oprede-
lili tudi investicije na občin-
skih cestah. Poskrbeli bodo
za prevoznost ceste od turi-
stične kmetije Trnovc do
Podbrezij, obnove Cvetlične
in Grogove ulice ter pri-
ključkov na Staro cesto v
Naklem, izdelavo doku-
mentacije za pločnik Naklo-
Strahinj, razširitev ceste od
avtocestnega priključka do
Biotehniškega centra in po-
stavitev avtobusne postaje v
Strahinju, širitev ceste in
sanacijo mostu v Zadragi
ter širitev omrežja javne
razsvetljave. Na predlog ob-
činskih svetnikov so zagoto-
vili pet tisoč evrov za naku-
pe gasilske opreme v dru-
štvih Žeje-Bistrica in Naklo.

Tudi Naklo dobilo proračun
Občinski svetniki v Naklem so potrdili predlog letošnjega proračuna. Letos
nekaj manj denarja v občinski blagajni.
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Danica Zavrl Žlebir 

Škofja Loka - Za projekt par-
kirišča na Nunskem vrtu je
sicer že vložena vloga za pri-
dobitev gradbenega dovolje-
nja, tako da bi že letos lahko
začeli urejati parkirišče.
"Gradnja parkirišča Nunski
vrt je namenjena za potrebe
parkiranja osebnih vozil pre-
bivalcev znotraj območja sta-
rega mestnega jedra, kjer ve-
lja režim omejitve prometa in
nezmožnost parkiranja oseb-
nih vozil v neposredni bližini
bivališč. Z gradnjo parkirišča
bomo omenjeno območje
razbremenili mirujočega av-
tomobilskega prometa in s
tem rešili nevzdržne promet-
ne razmere ter omogočili hi-
trejši razvoj in povečali pri-
vlačnost omenjenega območ-
ja. Parkirišče je zasnovano v
dveh nivojih s skupno 176
parkirnimi mesti: s 83 parki-
rišči na spodnjem (od tega
devet za invalide) in 93 par-
kirnimi mesti na zgornjem,"
pojasnjuje Miloš Bajt z občin-
ske uprave v Škofji Loki. Do-

voz na parkirišče bo mogoč z
dveh smeri, iz Blaževe ulice
in s ceste v Vincarje. 

Civilna iniciativa, ki na-
sprotuje ureditvi Nunskega
vrta za parkirišče, je že lani na
spletu objavila peticijo proti
takšnim načrtom in doslej
zbrala okoli štiristo podpisov.
Podpisniki se ne strinjajo s
prakso v Sloveniji, da se v me-
stih pozidajo še zadnje odprte
površine in se namenjajo par-
kiranju ali gradnji, namesto
parkovnim in drugim zele-
nim površinam. Občine bi
morale svojim prebivalcem
zagotavljati visoko kvaliteto
bivanja tudi z zadostnimi ze-
lenimi površinami in druge
probleme reševati z včasih
pač dražjimi rešitvami, deni-
mo podzemnimi parkirišči.
V primeru Nunskega vrta
predlagajo, da se tu namesto
plačljivega parkirišča oblikuje
mestni park z otroškim igriš-
čem, za potrebe parkiranja pa
naj se najprej izvede celovita
prometna študija, ki bo po-
iskala bolj inovativne rešitve
in območja za parkiranje

(morda v povezavi z drugimi
večjimi investicijami, predvi-
denimi v centru mesta). Ob-
čina naj ureja območje Nun-
skega vrta, kot to predvideva
prostorski plan, torej kot
športno rekreacijske zelene
površine - parki. Čeprav pros-
torska zakonodaja tu dovolju-
je urejanje "začasnih" parki-
rišč, se podpisniki bojijo, da
bo ta neprecenljiva zelena po-
vršina za vedno izgubljena.

"Kar zadeva nasprotovanja
civilne iniciative, je treba reči,
da na mestu Nunskega vrta
nikoli ni bilo javnega mest-
nega parka (hortikulturno
urejen park je bil na Loškem
gradu), ampak so imele
nune tu zelenjavni vrt za last-
no samooskrbo. Danes pa na
tej lokaciji, ki je medtem iz-
gubila prvotno funkcijo in
gre za precej degradirano lo-
kacijo, rešujemo pereč pro-
blem parkiranja za prebival-
ce starega mestnega jedra,"
civilno pobudo komentirajo
na občini. Na Mestnem trgu
namreč parkirišč ne more
biti; trenutno sicer prebivalci

starega mestnega jedra lahko
tu parkirajo v nočnih urah,
vendar gre za začasno reši-
tev. Dodajajo, da parkirišče
na Nunskem vrtu ne bo veli-
ka siva asfaltirana površina,
češ da so projektirali sodob-
no hortikulturno urejeno
parkirišče, na gornjem plato-
ju pa tudi od parkirišča do-
volj odmaknjeno otroško
igrišče. Za ureditev parkiriš-
ča so pridobili tudi ustrezno
soglasje Zavoda za varstvo
kulturne dediščine. "Pri tem
naj še enkrat poudarimo, da
je naš osnovni namen ta, da
mestno središče ne bi bilo
več zaparkirano z avtomobili,
da ga odpremo za meščane
in obiskovalce, da bo varno
tudi za otroke, saj mora biti
najbolj živahno in pestro do-
gajanje ravno v mestnem
središču. Obenem pa želimo
vsem otrokom na območju
Nunskega vrta ponuditi tudi
poseben urejen prostor za
igre z žogo in gugalnice,"
končuje Jernej Tavčar z ob-
činske službe za odnose z
javnostjo.

Bo Nunski vrt parkirišče?
Načrtom občine, da bi v parkirišče preuredili Nunski vrt, nasprotujejo civilni pobudniki.

Mateja Rant

Bled - "Z enostranskim drsa-
njem neenakomerno obre-
menjujemo hrbtenico, skle-
pe in mišice, kar privede do
bolečin in poškodb. Pri vsa-
kem športu mora biti telo
enakomerno obremenjeno,"
je opozorila skupina nezado-
voljnih ljubiteljev drsanja z
Bleda, ki zato že več let pozi-
va pristojne, naj jim tudi v
dvorani na Bledu omogočijo
drsanje v obe smeri. Direktor
Infrastrukture Bled Mirko
Ulčar je obljubil, da bodo nji-
hove prošnje vendarle usliša-
li. Za drsanje v obe smeri naj
bi poskrbeli najkasneje do
naslednje sezone.

Z dvostranskim drsanjem,
pravijo ljubitelji drsanja z
Bleda, bi razbremenili telo,
zvišali kulturo drsanja in
onemogočili "rutinske dirkal-
ce", kot so se izrazili, ki na
ledu ogrožajo njihovo var-
nost. Ta čas, še opozarjajo,
nekateri drsajo vse povprek,
kar je po njihovem pravza-
prav razumljivo, saj se uro in

pol res ne morejo vrteti kot
na vrtiljaku. "S tem smo vsi
ogroženi, izpostavljeni pad-
cem in poškodbam," dodaja-
jo. Zato si želijo, da bi drsanje
uredili podobno kot na ljub-
ljanskem drsališču, kjer vsa-
ke pol ure zamenjajo smer
drsanja. Ob tem je vodja pro-
grama turistična infrastruk-
tura pri Infrastrukturi Bled
Bojan Žerovec pojasnil, da so
s tem v preteklosti že posku-
sili, a se ni najbolje obneslo,
saj je nenadna sprememba
strani povzročila tudi medse-
bojne trke, kar je prav tako
nevarno. Mirko Ulčar pa je
pojasnil, da jim tehnika ne
omogoča, da bi te spremem-
be uvedli naenkrat, naj bi pa
to uredili v bližnji prihodno-
sti. "Med drugim moramo
pripraviti zgoščenko z glasbo,
ki jo bodo prekinjala vmesna
opozorila o spremembi sme-
ri drsanja. Pa tudi ljudi bo
treba postopoma navaditi na
te spremembe," je še dodal
Ulčar. Že zdaj, pravi, pa ob
največji gneči na drsališču za
red skrbijo redarji.

Drsali bi v obe smeri
Skupino ljubiteljev rekreacijskega drsanja z Bleda
moti drsanje zgolj v eno smer v blejski dvorani.

Boštjan Bogataj

Lučine - V zadnjih letih v
občini Gorenja vas-Poljane,
tako kot tudi drugod po
Gorenjskem, beležijo stalno
naraščanje števila vpisanih
otrok v vrtce. Razlog gre
iskati v visoki rodnosti in
tudi v brezplačnem vrtcu za
starše za drugega in nadaljn-
je otroke. "V želji po zago-
tovitvi varstva za večino
vpisanih otrok smo v zadnjih
dveh letih opremili štiri nove
igralnice v šolah v Gorenji
vasi, Poljanah in na Sovod-
nju, kjer dodatnih pros-
torskih možnosti za nove
oddelke ni več," pojasnjuje

Jana Kristan iz občinske up-
rave. 

S 1. februarjem pa je obči-
na kombinirani oddelek vrt-
ca odprla v podružnični šoli v
Lučinah, kjer so preuredili
obstoječo učilnico v pritličju,
ta pa se je preselila v nekdan-
je stanovanje. Dobrih 130 ti-
soč evrov vredno investicijo
so začeli izvajati avgusta lani
(pred tem so morali pripravi-
ti zajetno dokumentacijo), s
katero so poleg omenjene
igralnice za varstvo predšol-
skih otrok in nove učilnice za
potrebe šole uredili še
garderobo vrtca, skupni
prostor za učence, kabinet in
sanitarije, zamenjali so tudi

več oken, položili nov parket
in sanirali stene. 

"Urejen oddelek vrtca je za
Lučine zelo pomembna pri-
dobitev. Otroci so v varstvu v
domačem okolju, staršem pa
je s tem prihranjena mar-
sikatera pot," pravi Kristano-
va, vodja šole (h kateri spada
tudi vrtec) Martina Jelovčan
pa je pojasnila, da je v novem
vrtcu 19 otrok: "Starši otrok
ne bodo več vozili v Ljubljano,
Škofjo Loko ali Kranj, žal pa
varstva še vedno ne bodo
deležni vsi otroci v Lučinah."
Dodaja, da je nov vrtec pred-
nost tudi za pedagoško delo v
šoli, saj se otroci prej navadijo
šole in šolskih prostorov.

Vrtec otroških nasmehov
V Lučinah so februarja odprli nov vrtec, ki so ga domačini z veseljem 
sprejeli in vpisali 19 otrok.

14. 2. - 28. 2. 2010 3 nočitve 4 nočitve 5 nočitev 7 nočitev
HOTEL 165 EUR 185 EUR 243 EUR ned-pet 351 EUR
DEPANDANSA 147 EUR 167 EUR 216 EUR ned-pet 312 EUR

Program vključuje: 2, 3, 4, ali 7 x polpenzion, kopanje, kopalni plašč v sobi, 
1 x savna pri najmanj 3-dnevnem bivanju. Gratis 2 otroka do 12. leta v sobi 
z dvema odraslima.

02/51 31 400      www.terme-banovci.siT W

Lučinčani od začetka februarja svojih malčkov ne vozijo v druge kraje, saj imajo varstvo
zagotovljeno v domači šoli. ZD
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PREJELI SMO

Betinsko 
krožišče na 
Bledu

Kot reden bralec vašega gla-
sila v zadnjem času spremljam
polemiko o južni razbremenil-
ni cesti, ki naj bi s krožiščem v
Betinu rešila vse blejske proble-
me in zagate. Spočetka je bilo
projektirano enopasovno krožiš-
če premera 40 metrov, ki je de-
lovalo okolju prijazno in za to
gostoto prometa primerno. Pov-
sem nerazložljivo je, da so ta
projekt ovrgli in ga nadomestili
z bistveno večjim, ki za utesnjen
prostor ni dobra izbira. Kljub
vsem prizadevanjem ne more-
mo ugotoviti, kdo in s kakšnim
razlogom se je za takšno odloči-
tev odločil. 

Če se ozremo po cesti proti
Lescam, opazimo tri znatno
manjša križišča, ki povsem
ustrezajo zahtevam prometa.
Dve križišči razpolagata le z
odstavnima pasovoma, tretje pa
je semaforizirano. Novo načrto-
vano turbospiralno krožišče
enormnih dimenzij je za tri ce-
ste vsekakor predimenzionirano
in v to urbano okolje nikakor ne
sodi. Ta betonski kolos premera
nad 60 metrov v svojem pod-
zemlju krije kolesarsko stezo,
peš pot in služi kot most preko
potoka Rečica. Najbolj proble-
matična je novo umeščena ce-
sta, katere trasa nam odvzame
še tisto malo ohišne zemlje, ki
nam služi bolj za zaščito proti
hrupu kot za obdelavo.

Našo problematiko smo sku-
šali pojasniti predstavnikom ob-
čine, a smo naleteli le na igno-
ranco. Žalostno je, da našo ob-
činsko upravo vodi človek, ki se
je že marsikdaj v preteklosti od-
ločil za sporne projekte in je kra-
janom ostal v trajnem spominu.
Nekaj upanja smo bili deležni
le ob mediaciji, ki sta jo organi-
zirala predstavnika stranke
LDS. Nekateri so naša stališča
akceptirali, le občinska uprava
je ostala gluha in nema.

Šikaniranje tukajšnjih pre-
bivalcev se je začelo lansko po-
mlad. Po naših parcelah so
brez naše privolitve hodili geo-
deti in trasirali predvideni od-
vzem zemljišč za izgradnjo
krožišča. Tem so sledili geologi,
ki so izdelovali vrtine, in tudi ti
se za nas niso kaj dosti menili.
Najnovejša prepričevanja gre-
do v smer, da za izvedbena
dela krožišča v Betinu sploh ni
potrebno gradbeno dovoljenje.
Uprava je zadevo povsem po-
enostavila z obrazložitvijo, da
se nahajamo v takšni coni, kjer
so vsi posegi dovoljeni. Le v
kakšni državi živimo! Imam
občutek, da na Bledu pravila
igre veljajo le za male ljudi, ki
si brez dovoljenj ne morejo po-
staviti niti pasje ute.

Ustvarjalni duh naših 'obči-
narjev' deluje in prišli so na
idejo, naj bi o vsem tem odloča-
li občinski svetniki, ki bi posle-
dično nosili tudi odgovornost.
Računajo z dejstvom, da 
večina svetnikov problemov ne
pozna in da bodo zlahka
ustrezno glasovali. Naši svetni-
ki so zelo heterogeni in z izje-
mo nekaterih, ki svoje poslan-
stvo dobro in pošteno opravlja-
jo, imamo tudi takšne, ki ko-
maj čakajo na konec seje in se
polastijo bolj ali manj zasluže-
ne sejnine. Praktično večina iz-
glasuje vse in od njih kaj dosti
ne pričakujemo.

Izgovorov, da se sedaj ne da
ničesar spremeniti in da nam
lahko zapadejo evropska sred-
stva, ne priznamo in za svoje
nedelo naj vsakdo prevzame
tudi odgovornost. S tem dopi-
som skušamo ljudem pojasniti,
da se tudi mi zavzemamo za
obvoznici in to v skromnejši
varianti in da se za slabo delo
občinske uprave ne čutimo od-
govorne. Z vsem napisanem se
strinjajo tudi vsi oškodovani
krajani. 

Za krajane Betina vaš dolgo-
letni naročnik in bralec

Vladimir Lebar 

Kranj 
V prizidku uredili pododrje

V prizidku Doma krajanov na Primskovem, v katerem je infra-
struktura za podporo delovanju dvorane oziroma odra, so v
petek odprli prenovljeno pododrje za kulturne namene. Pred-
sednik Krajevne skupnosti Primskovo Drago Štefe je poudaril,
da so se s tem bistveno izboljšale razmere za delovanje AFS
Ozara, garderobni prostor je s prenovo ogrevan, urejen in va-
ren. Obenem se je zahvalil inženirju Petru Drinovcu, ki je veli-
ko pomagal že pri obnovi velike dvorane. Predsednik AFS Oza-
ra Miha Kozjek je povedal, da so nekaj prostovoljnega dela pri
prenovi prispevali tudi fantje ter dodal: "V tem prostoru bomo
hranili več kot dvesto kosov oblačil, replike originalov." Nalož-
ba v pododrje je stala devet tisoč evrov. Dogodek so s pesmi-
jo popestrili Kranjski Furmani in Bodeče neže. S. K.
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Novinarji in dopisniki

Kranj - Jutri bo Kranj znova
pravo karnevalsko mesto, saj
pri Zavodu za turizem Kranj
pripravljajo velik sprevod
pustnih mask. Začel se bo ob
9.30 in bo potekal iz smeri
Prešernovega gledališča do
Glavnega trga in nato do Ma-
istrovega trga. "Predstavile se
bodo številne slovenske in
tuje karnevalske skupine, pr-
vič bo pri nas gostovala tudi
skupina iz Bolgarije. Med
skupinami, ki rade prihajajo
v Kranj, bosta poleg kurentov
tudi dve s Hrvaške - Pehnar-
ska gospoda in Zametske
maškare. Sprevodu se bodo
lahko pridružili tudi vsi drugi
našemljeni obiskovalci. Tudi
letos se bodo skupine z naj-
manj petimi člani potegovale
za naziv naj pustne skupine,
za to se lahko prijavijo na za-
vodu za turizem. Na pustni
torek pa bo v starem Kranju
še veliko otroško pustovanje,
na katerem se bodo najmlajši
najprej predstavili v sprevo-
du, ki bo potekal od Pungarta
(zbirno mesto ob 16.50) do
Glavnega trga. Prireditev se
bo zaključila z rajanjem na
Glavnem trgu. 

Smuk za svinjsko glavo

V Gozdu Martuljku bo v
soboto pustna povorka, zače-
tek ob 14.30 na parkirišču
pod žičnico. V Mojstrani se
bodo maškare ves dan zaba-
vale na drsališču, kjer bodo
tekmovale z metlami. V torek
zvečer bo v Kranjski Gori še
tradicionalni pustni velesla-
lom. 

Na smučišču Španov vrh v
Planini pod Golico bo v nede-
ljo 44. smuk za trofejo svinj-
ska glava. Ob 11. uri se bodo
predstavile otroške maske,
najlepša bo dobila sladko
svinjsko glavo. Sledilo bo tek-
movanje v smuku, maškara,
ki se bo najbolj približala
srednjemu času, bo osvojila
trofejo svinjsko glavo. Poteka-
lo bo tudi ocenjevanje mask,
najboljše bodo nagrajene. Že
nocoj pa bo občni zbor, na ka-
terem bodo izvolili novega
svinjskega župana.

Društvo prijateljev mladine
ter zavod za turizem in kultu-
ro pripravljata jutri otroško
pustovanje v Žirovnici. Ob
14. uri bo odhod sprevoda iz-
pred osnovne šole v Zabrez-
nici, ob 14.15 bo pustovanje
pred picerijo Morena.

V trgovskem centru na Ble-
du bodo v soboto ob 15. uri
pripravili pustni "žur" za naj-

mlajše. Pustovanje se bo za-
čelo s sprevodom od Festival-
ne dvorane do trgovskega
centra, kjer bo nato rajanje s
Sportyjem. Otroško pustova-
nje s Sportyjem bo tudi v to-
rek od 10. do 12. ure, v nede-
ljo ob 16. uri pa bo v Festival-
ni dvorani premiera glasbene
predstave z naslovom Mala
čarovnica, ki ni mogla biti
zlobna. 

S plohom do 
samskih deklet

V Gorjah bodo v soboto ob
13. uri obudili star običaj vle-
ke ploha. Gorjanski fantje
bodo s plohom obiskali vsa
polnoletna samska dekleta v
vasi, ki bodo morala zato, ker
se še niso omožila, poljubiti
poraščen vrh ploha. Od 11. do
13. ure pa bo kmetija Pr' Ko-
lenc pripravila pustni pro-
gram za otroke. 

V Radovljici bo jutri, v so-
boto, pustni sprevod po mest-
nih ulicah, sprevod bo krenil
ob 14. uri izpred stavbe ne-
kdanjega Merkurja na Can-
karjevi 84 do Linhartovega
trga, kjer se bo potlej razživel
v ples. Gostišče Avsenik v Be-
gunjah vabi jutri na pustno
rajanje, začetek ob 20. uri. Za
zabavo bodo igrali Kranjci.

Turistično društvo Tržič
prireja ob pomoči občine
pustni sprevod in rajanje, ki
bo v nedeljo od 14. ure in 30
minut pred blagovnico Mer-
cator v Tržiču. Za dobro voljo
bodo skrbeli voditeljica Janja
Budič, Pihalni orkester Tržič
in ansambel Svežina.

Godlarji s šestindvajsetimi
vozovi

Šenčurski Godlarji bodo
pripravili že dvajseto pustno
povorko. V soboto se bodo ob
10.30 predstavili pred Merca-
torjem na Primskovem v Kra-

nju (povezovalec bo Franc Pe-
stotnik Podokničar), kar bo
nekakšna generalka za pust-
no povorko v centru Šenčur-
ja, ki se bo v nedeljo pričela
ob 13.30. Kot ponavadi bodo
na sebi lasten način opravili
inventuro minulega leta, v
povorki pa bo sodelovalo kar
26 vozov. Program bo pove-
zoval Kondi Pižorn. Na pust-
ni torek ob 18. uri se bodo od-
pravili še na pogrebno povor-
ko. 

Zavod za turizem Preddvor
vabi v soboto ob 20. uri na
pustovanje v Dom krajanov v
Preddvoru. Igrali bodo Veseli
Gorenjci, pripravljajo tudi
okusno pustno večerjo. Telo-
vadno društvo Partizan Dup-
lje vabi jutri, v soboto, na
pustno povorko. Zbirališče
maškar bo ob 14. uri na roko-
metnem igrišču pri osnovni
šoli v Dupljah, nato bo povor-
ka po vasi. Člani Kulturno
umetniškega društva Pod
lipo Adergas bodo v dvorani v
Adergasu na pustno nedeljo
ob 16. uri pripravili tradicio-
nalni Pustni živ žav z igrami
in plesi.

Veleslalom 
za svinjski parkelj

Na pustni torek bo pustno
rajanje na Mestnem trgu v
Škofji Loki. Pripravlja ga
društvo prijateljev mladine v
sodelovanju z vrtci, šolami,
turističnim društvom in obči-
no. Zbor bo ob 16. uri pred
vrtcem Najdihojca, nato pa se
bo sprevod odpravil v mesto,
kjer bodo ob animaciji peda-
goških delavk iz loških vrtcev
in vižah tria Šubic rajale veli-
ke in male maškare. 

Jutri ob 15. uri bo na igriš-
ču na Zalem logu otroški
pustni karneval, jutri po 16.
uri pa v okrepčevalnici Ču-
mar poleg smučarskega cen-
tra Cerkno pustovanje za

otroke in odrasle. V Selcih bo
maškarada v nedeljo, zbor bo
ob 14. uri pred gasilskim do-
mom, nato pa bo sprevod
krenil do šole, kjer bo ocenje-
vanje mask in zabava. V Sori-
ci bo v nedeljo ob 14. uri nad
zadružnim domom pustni
veleslalom za svinjski parkelj.
V restavraciji Lušina v Želez-
nikih pa bo na pustni torek
ob 21. uri veselica. 

Jutri, v soboto, ob 15. uri bo
v Žireh pustni sprevod sku-
paj s Pihalnim orkestrom Al-
pina Žiri krenil z igrišča pri
osnovni šoli. Pohod se bo za-
ključil v šotoru na balinišču,
kjer se bo rajanje nadaljevalo.
Isti dan z začetkom ob 20. uri
bo pustovanje tudi v zadruž-
nem domu na Hotavljah, v
torek pa Klub študentov Pol-
janske doline vabi na veselico
v Dom občine v Gorenji vasi.

Dvajseti pustni karneval

Največje pustovanje na
Domžalskem bo v nedeljo na
Viru, kjer bo 20. pustni kar-
neval. Povorka bo od Papirni-
ce Količevo po Bukovčevi uli-
ci do Športnega parka Vir kre-
nila točno ob 14. uri in 20 se-
kund. V Kamniku bo jutri do-
poldne v kavarni otroško pu-
stovanje, na Šutni pa pustni
bolšjak. Na Veliki planini bo
ob 11. uri začetek pustnega
smuka, v Budnarjevi domači-
ji pa od 14. ure dalje delavnica
izdelovanja beneških mask.
V nedeljo bo pustni sprevod v
Kamniku, z Glavnega trga bo
krenil ob 16. uri. 

V športni dvorani v Medvo-
dah bo jutri od 20. do 2. ure
pustni ples s skupino Calypso
in Manca Špik band, v nede-
ljo pa bo povorka in pustno
rajanje. Start povorke bo ob
14.30 pri krožišču na Klancu,
zabava pa se bo z ansamblom
Ober's Band nadaljevala v
športni dvorani. 

Takšne so bile maškare lani. Kakšne pa bodo letos?! / Foto: Tina Dokl

Na Gorenjskem veliko 
pustnih prireditev 
Najbolj množičen sprevod na Gorenjskem bo v Kranju, v sprevodu šenčurskih Godlarjev bo 26 voz,
na Španovem vrhu bo Smuk za svinjsko glavo, dogajalo pa se bo še marsikaj pustno norčavega.
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Brdo pri Kranju - "Letošnja
podelitev Bloudkovih pri-
znanj sovpada s 50-letnico
smrti Stanka Bloudka in 45.
podelitvijo priznaj, ki nosijo
ime velikana slovenskega
športa. Zato se je odbor odlo-
čil, da izkoristi zakonsko do-
voljeno izjemo in izbral štiri
kandidate za nagrado in dva-
najst kandidatov za plaketo,"
je ob slavnostni podelitvi pove-
dal predsednik Odbora za po-
deljevanje Bloudkovih pri-
znanj Miroslav Cerar. 

Tako so si najvišja državna
priznanje v Sloveniji na po-
dročju športa tokrat zaslužili
Blejka Sara Isakovič, Hrastni-
čan Peter Kauzer, Ljubljančan
Branko Franc Oblak in Evgen
Titan iz Murske Sobote. Sara
naj bi priznanja za množico
odličnih rezultatov in osvoje-
no srebrno odličje na olimpij-
skih igrah leta 2008 v Pekin-
gu sicer prejela že lani, a so
predlagatelji pozabili nanjo.
Zato pa sta jo OKS - Združe-
nje športnih zvez in Plavalna
zveza predlagala kot nagrajen-
ko za leto 2009, odbor pa je ta
predlog tudi potrdil. Ker pa je
Sara trenutno na študiju v
ZDA, je simbolično plaketo
sprejel športni direktor PK
Gorenjska banka Radovljica
Ciril Globočnik. "Sara si je to
priznanje zagotovo zaslužila,
čeprav na svoji športni poti ni-
kakor še ni rekla zadnje bese-
de. Gotovo ji bo Bloudkova
nagrada spodbuda za nove
treninge in tekme," je na slo-
vesnosti na Brdu povedal Ci-
ril Globočnik. 

Med dobitniki Bloudkovih
priznanj so bili tudi člani čet-

verca brez krmarja Rok Ko-
lander, Miha Pirih, Tomaž
Pirih in Rok Rozman. Ker so
slovenski veslači trenutno na
pripravah v Črni gori, se je
podelitve udeležil le poško-
dovani Rok Rozman iz Kam-
ne Gorice. "Seveda je čast do-
biti Bloudkovo plaketo, se pa
zavedam, da bo treba za naj-
višje priznanje, Bloudkovo
nagrado, narediti še kaj več.
Na žalost imam trenutno te-
žave s poškodovano roko,
upam pa, da jih bom čim
prej rešil, saj je sezona vse
bliže," je povedal 22-letni
član četverca, ki se je z letoš-
njega svetovnega prvenstva v
Poznanju vrnil z bronastim
odličjem.

Za pomembne tekmoval-
ne dosežke v biatlonu si je
Bloudkovo plaketo prislužila
tudi Teja Gregorin iz Ihana,

ki pa je že v Kanadi, kjer bo
nastopila na letošnjih zim-
skih olimpijskih igrah. 

Še kako zasluženo pa sta
letos Bloudkovi plaketi za
življenjsko delo dobila Kranj-
čanka Marija Simčič in Ra-
dovljičan Peter Zupan. Mari-
ja Simčič je znana predvsem
kot pobudnica projekta pa-
nožnega nordijskega centra
v Kranju in je tudi podpred-
sednica SK Triglav. "Sedaj ko
sem se upokojila kot ravnate-
ljica in ko razmišljam za na-
zaj, se zavedam, da smo
marsikaj postorili, seveda pa
vse ni bilo le moje delo, za to
sem potrebovala sodelavce
tako v šoli kot v klubu. Šport
je zame način življenja od
malega in vedno ga podpi-
ram," je ob slavnostnem tre-
nutku na Brdu povedala se-
daj že nekdanja ravnateljica

kranjske ekonomske gimna-
zije Marija Simčič, ki kot
podpredsednica še vedno
ostaja aktivna v kranjskem
smučarskem klubu Triglav.
Čeprav je prav tako že doča-
kal upokojitev, pa je v športu
še vedno aktiven tudi Blejec
Peter Zupan, ki živi v Radov-
ljici in je Bloudkovo plaketo
prejel za pomemben prispe-
vek k razvoju biatlona.
"Zame je to priznanje za dol-
goletno delo ne le v biatlonu,
ampak tudi v drugih športih,
predvsem plavanju in odboj-
ki, ki je bila moj prvi šport,"
je povedal Peter Zupan.

Poleg Gorenjcev so Bloud-
kove plakete prejeli še: Slav-
ko Cener, Vladimir Kevo,
Marijan Lačen, Dragica La-
pornik, Tina Maze, Jože Po-
gačnik, Sonja Roman in De-
jan Zavec.

Minister za šolstvo in šport Igor Lukšič med gorenjskimi dobitniki Bloudkovih plaket: 
Rokom Rozmanom, Marijo Simčič in Petrom Zupanom / Foto: Tina Dokl

Bloudkova nagrada tudi Sari
Med dobitniki najvišjega državnega priznanja za minulo leto je tudi blejska plavalka Sara Isaković, 
na katero so po osvojeni olimpijski kolajni leta 2008 pozabili, v torek zvečer pa jo je na slovesnosti
na Brdu zanjo sprejel športni direktor PK Gorenjska banka Radovljica Ciril Globočnik.

Vilma Stanovnik

Kranj - Ob uspehih naših
skakalcev, zlasti Roberta
Kranjca, je tudi v Kranju spet
vedno več zanimanja za tre-
niranje skokov. Tako so se
pri SK Triglav odločili, da
bodo še naprej vpisovali v
šolo smučarskih skokov. Va-
bijo zlasti dekleta in fante od
prvega do četrtega razreda
(rojene v letih 2000-2004),
vpis pa je mogoč klubskih
prostorih na Gorenji Savi.
Prav tako se otroci za šolo
smučarskih skokov lahko
prijavijo po kranjskih
osnovnih šolah ali po tele-
fonu 041/857 486 (Brane
Finžgar). Tečaj, ki poteka
ob torkih med 16.30 in
17.30, je brezplačen, vse,

kar otroci potrebujejo, je
oprema za alpsko smuča-
nje in seveda čelada. Tisti,

ki uspešno opravijo tečaj, se
bodo nato lahko vpisali v
klub ter dobili brezplačno

skakalno opremo, prav tako
pa je poskrbljeno za vrhun-
ske trenerje.

Mladi skakalci že pridno vadijo

Mladi skakalni upi vadijo na Gorenji Savi, kjer so trenutno odlične razmere. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj, Medvode - Medtem
ko se bodo najboljši smučar-
ji skakalci že jutri merili na
olimpijski tekmi v Vancouv-
ru, pa bo v Kranju in Medvo-
dah ta konec tedna tako ime-
novana liga B, celinski pokal
v smučarskih skokih in nor-
dijski kombinaciji. Na tek-
movanje je skupno v obeh
disciplinah prijavljenih kar
134 tekmovalcev iz 13 držav,
od tega naj bi nastopilo 76
skakalcev in 58 tekmovalcev
v nordijski kombinaciji. 

Konkurenca v nordijski
kombinaciji je zelo močna.
Prijavljeni so Tomaz Druml,
vodilni v seštevku celinskega
pokala v nordijski kombina-
ciji, pa tudi nekateri drugi
tekmovalci, ki so trenutno v
prvi deseterici skupnega se-
števka celinskega pokala in
imajo izkušnje s tekem sve-
tovnega pokala. V boju za
stopničke pričakujejo tudi
naše tekmovalce, ki so lani
zablesteli prav na domačih
tekmah. Tokrat bo naš prvi
adut Marjan Jelenko, mla-
dinski svetovni podprvak v
sprintu in bronast ekipno.
Nastopili bodo tudi Matic
Plaznik, Jože Kamenik, Ma-
tej Drinovec, Nace Šinkovec,
Alen Turjak, Leon Pivk, Ma-
tic Košir ter Borut Mavc.

Seveda bomo Slovenci še
več pričakovali od smučarjev
skakalcev, ki so nas letos že
razveseljevali tudi na tek-

mah celinskega pokala. Na
domačih tekmah ima Slove-
nija pravico nastopa s 16 ska-
kalci, med katerimi je osem
imen že znanih. To so Robi
Hrgota, Rok Urbanc, Jurij
Tepeš, Matic Kramaršič, To-
maž Naglič, Rok Mandl,
Luka Leban in Dejan Judež.
Preostalo osmerico so dolo-
čili po včerajšnji pregledni
tekmi. Nedvomno bo prvi fa-
vorit med skakalci Avstrijec
David Zauner, v boj za naj-
višja mesta pa se lahko vme-
šajo tudi Thomas Thurnbich-
ler, Stefan Hayböck, Manuel
Fettner in norveški skakalni
as Roar Ljökelsöy.

Organizatorje bolj kot po-
manjkanje snega skrbi, ker
zima še vedno močno kaže
zobe, k sreči pa je napoved za
konec tedna boljša, tako da
naj bi tako tekmovalci kot gle-
dalci uživali v lepi prireditvi.
Vstop na prireditev je prost,
poskrbljeno pa bo tudi za par-
kirišča. Nekaj jih bo ob ska-
kalnici, nekaj ob bivšem Tek-
stilindusu v Kranju ter tudi
na parkiriščih Supernove. 

Po današnjem uradnem
treningu se bo jutrišnji spo-
red za nordijske kombina-
torce začel ob 9. uri s po-
skusno serijo, tekma v sko-
kih pa bo ob 14. uri. Tek na
desetkilometrski progi bo ob
15. uri. V nedeljo bodo nor-
dijski kombinatorci skakali
ob 9. uri in nato tekli ob 15.
uri, tekma skakalcev pa se bo
začela ob 14. uri.

Na Gorenjskem za točke
celinskega pokala 

Ljubljana

Še ena odmevna zmaga blejskih odbojkarjev

Dvorana Tivoli se je minulo sredo tresla od navdušenja, saj
je odbojkarjem ACH Volleyja v elitni odbojkarski ligi prvakov
uspelo poskrbeti še za eno imenitno predstavo. V prvem
krogu končnice so namreč gostili moštvo Macerati, po slab-
šem začetku pa so na koncu tekme zbrali zadnje moči in sla-
vili s 3 : 2 (-15, 22, -20, 32, 16). Z Italijani se bodo na povrat-
ni tekmi pomerili v sredo, 17. februarja, na Apeninskem pol-
otoku v dvorani Palasport Fontescodella v Macerati. V. S.

Kranj, Jesenice

V polfinalu tudi Triglav in Jesenice mladi

Slovenska članska hokejska reprezentanca te dni gostuje v
Naganu na Japonskem, kjer igra na turnirju Nagano Cup, že
v torek pa se bo nadaljevalo tekmovanje v ligi EBEL in v raz-
širjenem domačem državnem hokejskem prvenstvu. Medtem
ko je že jasno, da bosta slovenski ekipi Acronija Jesenic in Ti-
lie Olimpije tekmovanje v ligi EBEL končali na zadnjih dveh
mestih in po rednem delu zaključili letošnje tekmovanje, pa
so znani nasprotniki, s katerimi se bosta borili za naslov dr-
žavnih prvakov. V razširjenem slovenskem državnem prven-
stvu je namreč po rednem delu največ točk zbrala ekipa kranj-
skega Triglava, ki se je nato v četrtfinalu pomerila z ekipo Sla-
vije. Kranjčani so najprej z 1 : 4 zmagali v gosteh, nato pa so
minulo soboto ekipo Slavije s 5 : 2 ugnali še na domačem ledu
ter se zanesljivo uvrstili v polfinale. V polfinalu, ki se bo s pr-
vimi tekmami začel ta torek, 16. februarja, se bo ekipa Trigla-
va ob 18. uri na domačem ledu v Kranju pomerila z ekipo Par-
tizana, saj so Beograjčani v četrtfinalu dvakrat premagali eki-
po HK Olimpije. Prav tako je uvrstitev v polfinale uspela ekipi
Mladi Jesenice, ki je v četrtfinalu dvakrat premagala ekipo
Medveščaka. Jeseničani se bodo pomerili z ekipo Stavbarja
Maribora, ki je v četrtfinalu izločila moštvo MK Bled. Prva tek-
ma v dvorani Podmežakla bo v torek ob 18. uri. V. S.
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Kranj - Na kranjskem okrož-
nem sodišču so včeraj s težko
pričakovanim zaslišanjem
oškodovanca Andreasa Gru-
bišića nadaljevali vnovično
sojenje 26-letnemu Aleksan-
dru Dumitruju, 30-letnemu
Constantinu Caldararuju in
45-letni Claudiji Miclescuje-
vi, ki naj bi Hrvata z nem-
škim državljanstvom 6. no-
vembra predlani poskušali
oropati v bližini bencinskega
servisa Voklo na gorenjski
avtocesti. Hrvata z nemškim
državljanstvom so zaslišali
preko videokonference, kar
so sicer nameravali storiti že
na prejšnji obravnavi, a je
njegovo pričanje obramba
preprečila s predlogom po iz-
ločitvi predsednice sodnega
senata Andreje Ravnikar.
Predlog obrambe je kasneje
predsednik Okrožnega so-
dišča v Kranju Mihael Kers-
nik gladko zavrnil. Na vče-
rajšnji obravnavi je obramba
vnovič nasprotovala Grubiši-
ćevemu zaslišanju na dalja-
vo, ker da je višje sodišče ob
razveljavitvi prve sodbe izrec-
no naložilo, da je treba oško-
dovanca zaslišati neposred-
no, a je sodnica pojasnila, da
bo senat neposrednost zago-
tovil z videokonferenco. 

"Ko sem med vožnjo iz
Nemčije proti Hrvaški pripe-
ljal iz karavanškega predora,
je za mano pripeljal srebrn
mercedes razreda E, v kate-
rem so sedeli obdolženci. Za-
čeli so mi dajati svetlobne
signale, na kar nisem reagi-

ral. Nato so me prehiteli po
levi, sopotnik pa je s prstom
pokazal na mojo gumo. Ker
sem vedel, da z gumo ni nič
narobe, saj bi me sicer opo-
zorila elektronika v avtomo-
bilu, sem pospešil. Zapeljali
so za menoj, me prehiteli ter
skušali izriniti s ceste oziro-
ma ustaviti. Nazadnje so mi
zaprli pot, zato sem moral
zavreti in ustaviti. Sovoznik
je izstopil iz avta, v desni roki
je imel manjši nož, zato sem
z nogo sem brcnil v vrata nje-
govega vozila. Tedaj je izsto-
pil voznik, stekel okoli avto-
mobila, v roki pa je držal pi-
štolo. Takoj sem se usedel v
svoj avto in se po travi odpe-
ljal naprej. Ustavil sem se na
najbližji bencinski črpalki,
šel do blagajnika in mu rekel,
naj pokliče policijo. Prišli so

čez deset minut," je opisal
neljub dogodek. Ko je na
ekranu zagledal obdolženo
trojico, je za Dumitruja pove-
dal, da je bil voznik, Caldara-
ru sovoznik, Miclescujeva pa
je sedela na zadnji klopi. Na
vprašanje, ali sta napadalca
kaj hotela od njega, je najprej
odgovoril, da se je vse odvilo
zelo hitro, po krajši prekinit-
vi zaslišanja pa se je spomnil,
da je nekdo omenjal "pare".

"Zakaj ste se ves čas izmi-
kali slovenskemu sodišču?"
ga je takoj vprašal odvetnik
Milan Krstić. "V Slovenijo
ne želim priti iz strahu, saj
se moja družina na Reki
ukvarja z gostinstvom in ne
želim, da bi trpel njen posel.
Po tem dogodku je namreč
pri njih že več oseb spraševa-
lo, ali vozim črn mercedes,"

je odgovoril. Nadaljnja vpra-
šanja o razlogih, zakaj Gru-
bišić ni prišel v Kranj, je sod-
nica prepovedala. "S tem je
kršena ustavna pravica
obrambe," je brez uspeha
ugovarjal odvetnik Bošnjak. 

Na prvem sojenju so fe-
bruarja lani obdolžene obso-
dili na zaporne kazni; Dumi-
truju je sodišče prisodilo šti-
ri leta in pol zapora, njegove-
mu bratrancu Caldararuju
štiri leta in Miclescujevi, ma-
teri drugoobtoženega, leto
dni zapora. Višje sodišče je
sodbo razveljavilo, ker kranj-
skemu sodišču oškodovanca
sploh ni uspelo zaslišati ozi-
roma ga soočiti z obtoženi-
mi. Sodba v ponovnem soje-
nju bo najbrž znana na na-
slednji obravnavi, ki bo 18.
marca.

Končno pričal tudi oškodovanec
Preko videokonference je kranjsko sodišče vendarle zaslišalo Andreasa Grubišića, ki naj bi ga novembra
2008 na gorenjski avtocesti poskušali oropati trije Romuni. 

Naši družbi sta povezani v skupino CP Kranj in zaradi povečanega
obsega del iščemo kandidate (m/ž) za zaposlitev v eni od družb.

Nudimo dinamično delo, stimulativno nagrajevanje, urejene 
delovne odnose, možnost dodatnega usposabljanja in sicer za
naslednja dela:

1. VODENJE PROJEKTOV V GRADBENI OPERATIVI VG 
(dipl. inž. grad., 5 let delovnih izkušenj, strokovni izpit, 
inž. grad., 5-10 let delovnih izkušenj, strokovni izpit)

2. VODENJE GRADBIŠČ VG 
(grad. tehnik, 5-10 let delovnih izkušenj, strokovni izpit)

3. DELOVODSKA DELA NA VG 
(grad. tehnik, 5-10 let delovnih izkušenj, strokovni izpit,
gradbeni delovodja, 10 let delovnih izkušenj)

4. TESARSKA, ZIDARSKA, ŽELEZOKRIVSKA DELA 
(IV. st. izobrazbe, 10 let delovnih izkušenj)

5. KALKULANT 
(grad. tehnik, 5-10 let delovnih izkušenj na kalkulacijah)

6. KONSTRUKTOR RISAR NA PROGRAMSKEM 
ORODJU AvtoCad (strojni tehnik, 5-10 let delovnih izkušenj)

7. VARILEC SKUPINOVODJA 
(VKV varilec ali izdelovalec kovinskih konstrukcij, 
10 let delovnih izkušenj)

8. ELEKTRIKAR VZDRŽEVALEC 
(elektrikar energetik, 5-10 let delovnih izkušenj)

Delovno razmerje bomo z izbranimi kandidati sklenili za nedoločen
čas oz. določen čas z možnostjo sklenitve nove pogodbe o 
zaposlitvi.
Ponudbe z dokazili o izobrazbi in opisom dosedanjih delovnih
izkušenj pošljite na naslov: Cestno podjetje Kranj, Jezerska cesta
20, KRANJ ali Gradbeno podjetje Tržič, Mlaka 2, TRŽIČ.
Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 04/597-12-96
ali 04/280-60-14.

Kranj 

Izpraznili pisarne

Neznani storilci so˝vlomili v poslovne prostore ustanove v
Kranju in si protipravno prisvojili devet računalniških moni-
torjev ter stroj za faksiranje, fotokopiranje in skeniranje. 
Tatovi so povzročili za okoli pet tisoč evrov gmotne škode. 

Radovljica 

Prijeli domnevna roparja

Radovljiški policisti so prijeli 25-letna osumljenca iz Radov-
ljice in okolice, ki ju utemeljeno sumijo storitve kaznivega
dejanja ropa nad raznašalcem pic na Lancovem 9. novem-
bra lani. Raznašalcu sta tedaj roparja zagrozila s smrtjo,
nato pa mu vzela denarnico.  

Domžale

Vzel ”le” denar

Pred dnevi je neznani storilec vlomil v gostinski lokal v oko-
lici Domžal. Natančno so pregledali vse predale in odnesli
za približno tisoč evrov gotovine. S. Š.

Simon Šubic

Kranj - Zima nas je obdarila
z novo snežno odejo. Na Go-
renjskem je v sredo in v noči
na četrtek povprečno zapa-
dlo od dvajset do 25 centime-
trov snega, na prelazih (Ko-
rensko sedlo, Soriška plani-
na, Ljubelj) pa do 40 centi-
metrov snega. V Cestnem
podjetju Kranj, ki izvaja zim-
sko službo na približno 520
kilometrih državnih cest in
dvesto kilometrih lokalnih
cest, so posipati in tudi plu-
žiti začeli že v sredo zgodaj
zjutraj, bolj aktivno pa okoli
9. ure. "Večjo akcijo smo po-
tem naredili v sredo ob 15.
uri, okoli 17. ure pa smo na
ceste poslali vseh 65 vozil s
plugi in posipalniki. V četr-

tek ob treh zjutraj smo nare-
dili še eno večjo akcijo," je
pojasnil Damjan Pestotnik,
vodja zimske službe v Cest-
nem podjetju Kranj. 

Čeprav je snežilo na delo-
vni dan, ko je več prometa,
večjih zastojev na cestah ni
bilo zaznati, je pa CP Kranj
kot vzdrževalec ceste v sredo
popoldne pod Gaštejskim
klancem v Kranju (cesta
Kranj-Ljubljana) postavil sig-
nalizacijo za samoizločanje
tovornjakov. Tri voznike, ki
so se kljub temu peljali po
klancu, so policisti oglobili,
je pojasnil Aljoša Jazbec iz
Policijske uprave Kranj. Poli-
cisti v sredo večjih težav v
prometu zaradi sneženja
niso zaznali, obravnavali pa
so le dve prometni nesreči z

materialno škodo. Za neupo-
rabo zimske opreme na vozi-
lih je sicer predpisane 120
evrov globe, če zaradi tega 

še ovirate promet, vas bodo
policisti kaznovali z dodat-
nimi štiristo evri globe, še 
opozarja Jazbec.

Cestarji spet imeli veliko dela
Cestarji so zasnežene ceste začeli čistiti že v sredo zjutraj. Na Gorenjskem je do včeraj zjutraj 
zapadlo do 25 centimetrov snega. 

Policisti so včeraj oglobili tri voznike tovornih vozil, ki so se
kljub prepovedi peljali po Gaštejskem klancu v Kranju. 

Škofja Loka 

Na parkirišču zbila peško

V torek nekaj pred 9. uro se je na parkirišču na Kapucinskem
trgu v Škofji Loki zgodila prometna nesreča, v kateri je bila
hudo ranjena 81-letna peška. 64-letna voznica osebnega 
avtomobila iz Škofje Loke jo je pri vzvratni vožnji s parkiriš-
ča spregledala in zato zadela z zadnjim delom avtomobila.
Reševalci so peško odpeljali v ljubljanski klinični center.

Ukanc

Do slapu ni prišla

V ponedeljek popoldne si je na poti proti slapu Savica
planinka zlomila nogo. Ponesrečenki so na pomoč priskočili
gorski reševalci iz Bohinja in jo prenesli do reševalnega
vozila. S. Š.

Oškodovanec Andreas Grubišić je preko videokonference prepoznal obdolžene Romune.
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Trideset gorenjskih olimpijcev
Na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Kanadi sodeluje sedeminštirideset slovenskih športnikov, med njimi je kar trideset Gorenjcev. 
Na sliki: Andrej Jerman, Vesna Fabjan, Katja Višnar in Andrej Šporn / Foto: Gorazd Kavčič

Prostor, kjer je ob članku 
običajno fotografija, je tokrat 
ostal prazen. Stran 12

Dr. Teodor Domej: ”Če jezik
opustimo ali zanemarimo, se
mimogrede zgubi.” Stran 15

Stanislav Meglič: ”Lastniki 
psov, ki so me napadli, se niso
opravičili.” Stran 13
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Gorenjski olimpijci

Vilma Stanovnik

S treningi smuka za mo-
ške, današnjimi kvalifikacija-
mi smučarjev skakalcev in
slovesnim odprtjem tekmo-
vanja (ob 3. uri ponoči po na-
šem času) se bodo v Kanadi
začele 21. zimske olimpijske
igre. V šestnajstih tekmoval-
nih dneh bo na njih nastopi-
lo okoli 2500 športnikov,
med njimi tudi sedeminštiri-
deset Slovencev. V naši ekipi
je tudi trideset gorenjskih
tekmovalcev, nekateri med
njimi pa sodijo celo v krog fa-
voritov za olimpijska odličja.

Najmočnejša je ekipa
alpskih smučarjev

Če smo še nekaj let nazaj v
alpskem smučanju na veli-
kih tekmovanjih pričakovali
predvsem uspehe naših sla-
lomistov in veleslalomistov,
sta letos v slovenski repre-
zentanci med favoriti pred-
vsem dva hitra Gorenjca, Tr-
žičan Andrej Jerman (SK Tr-
žič) in Kranjskogorčan An-
drej Šporn (ASK Kranjska
Gora). Tretji Andrej v naši
smučarski ekipi za hitre dis-
cipline je Žirovničan Andrej
Križaj (SK Tržič), v Kanadi
pa se bo po najboljših močeh
skušal predstaviti tudi Trži-
čan Rok Perko (SK Tržič). 

"V Kanado odhajam pred-
vsem uživat na tekmah. Če
uživaš, potem pridejo tudi
dobri rezultati," je pred odho-
dom na prizorišče tekmovanj
povedal izkušeni 31-letni An-
drej Jerman, ki so mu spod-
buda za nove odlične dosežke
predvsem vrhunske uvrstitve
v tej zimi, na čelu s smuka-
ško zmago v Bormiu. Drugo
mesto na januarski smukaški
tekmi v Kitzbühlu je dosežek,
ki je v ožji krog favoritov po-
stavil tudi 28-letnega Andreja
Šporna. Toda Andrej, ki je v

karieri doživel že marsikaj, je
bil pred odhodom v Kanado
previden. "Vem, da se z do-
bro vožnjo lahko uvrstim tudi
zelo visoko, vendar pa ne pri-
čakujem preveč, saj se zave-
dam, da je konkurenca res
huda. Tisti, ki mu bo uspelo v
pravem trenutku pokazati
najboljšo vožnjo, bo pač osvo-
jil kolajno. Jaz se s tem ne
obremenjujem, bom pa seve-
da skušal obdržati visoko ra-
ven smučanja in iztržiti čim
več," je povedal Andrej
Šporn, ki bo, tako kot Andrej
Jerman, nastopil v smuku,
superveleslalomu in super
kombinaciji.

V veleslalomu bo med tek-
movalci Janez Jazbec iz Kri-
žev pri Tržiču (SK Tržič), v
slalomu pa Mitja Valenčič s
Spodnjega Brnika (ASK Tri-
glav Kranj) in Škofjeločan
Matic Skube (SK Alpetour).
Zlasti Mitja Valenčič je z od-
ličnimi letošnjimi uvrstitva-

mi (četrto mesto je osvojil na
slalomu v Zagrebu) v krogu
favoritov na slalomskem ob-
računu. "Zavedam se, da
sem na olimpijskih igrah
sposoben priti med deset
najboljših, z malo sreče pa
mi lahko uspe še kaj več," je
povedal 32-letni Mitja, ki je
olimpijsko vzdušje spozna-
val že pred štirimi leti v Tori-
nu, kjer je osvojil dvanajsto
mesto v veleslalomu. 

Poleg sedmih Gorenjcev
bodo naše barve v alpskem
smučanju zastopali še Aleš
Gorza iz Črne na Koroškem,
Bernard Vajdič iz Velenja in
Mitja Dragšič iz Miklavža na
Dravskem polju.

Ferkova bo branila čast
gorenjskih smučark

Če je naša moška ekipa se-
stavljena predvsem iz Go-
renjcev, bo gorenjsko žensko
alpsko smučanje v Vancouv-

ru na letošnjih olimpijskih
igrah predstavljala le ena Go-
renjka, Maruša Ferk z Blej-
ske Dobrave (DTV Blejska
Dobrava). 22-letna Maruša
bo nastopila v veleslalomu,
superveleslalomu, smuku,
slalomu in super kombinaci-
ji. V naši reprezentanci naj-
več upov za visoke uvrstitve
stavijo na Črnjanko Tino
Maze, v majhni slovenski
ženski ekipi pa je še Ana
Drev iz Šmartnega ob Paki.

Skakalci upajo 
na ekipni uspeh

Naša reprezentanca v smu-
čarskih skokih šteje pet tek-
movalcev, med njimi so trije
Gorenjci. Največji up za viso-
ko uvrstitev je ljubitelj letenja
in hitrosti, Kranjčan Robert
Kranjec (SK Triglav). Robert
ima iz nastopov na olimpij-
skih igrah že nekaj izkušenj,
saj je nastopal leta 2002 v
Salt Lake Cityju in pred štiri-
mi leti v Torinu. Osemin-
dvajsetletni Kranjčan je tudi
edini slovenski tekmovalec v
naši olimpijski ekipi, ki mu
je že uspelo osvojiti olimpij-
sko medaljo. Z ekipo, v kate-
ri so bili še Primož Peterka,
Peter Žonta in Damijan Fras,
so namreč v Salt Lake Cityju
osvojili tretje mesto. "Zave-
dam se, da so olimpijske igre
samo vsaka štiri leta, zato
sem v zadnjem letu treniral
še več kot običajno, saj si ni-
sem privoščil niti dopusta.
Seveda si želim kolajno, ven-
dar pa je treba vedeti, da se
zato mora uskladiti veliko de-
javnikov, spremljati pa te
mora tudi sreča. Upam, da
nam bo uspelo, zlasti na
ekipni tekmi," je v zadnjih
tednih večkrat pripovedoval
Robi, ki mu, morda prav za-
radi olimpijske kolajne, ki jo
že ima, ni pretežko nositi
bremena favorita.

V Kanadi kar trideset
gorenjskih olimpijcev
Slovenska reprezentanca na letošnjih zimskih olimpijskih igrah je najštevilnejša doslej, saj šteje kar
sedeminštirideset športnikov, v njej pa je največ Gorenjcev, saj si jih je nastop v Vancouvru priborilo
kar trideset.

Slovenski olimpijci so na dosedanjih
zimskih olimpijskih igrah osvojili šest
posamičnih in dve ekipni medalji.
Prvo srebrno medaljo je v veleslalomu
leta 1984 osvojil Jure Franko, prav tako
srebrno medaljo je leta 1988 osvojila
Mateja Svet, srebrnih odličij pa so se
na ekipni tekmi istega leta veselili
smučarji skakalci Miran Tepeš, Matjaž
Zupan, Primož Ulaga in Matjaž 
Debelak. Bronasto medaljo je na veliki
skakalnici osvojil še Matjaž Debelak.
Leta 1994 so naši alpski smučarji 
osvojili tri bronaste medalje. V slalomu
sta ju dobila Jure Košir in Katja Koren,
v kombinaciji pa Alenka Dovžan. 
Zadnjo bronasto olimpijsko kolajno za
Slovenijo so leta 2002 v Salt Lake 
Cityju na ekipni tekmi osvojili naši
smučarji skakalci Robert Kranjec, 
Primož Peterka, Peter Žonta in 
Damjan Fras.

Andrej Jerman Andrej Šporn / Foto: Gorazd Kavčič

Andrej Križaj / Foto: Gorazd Kavčič Rok Perko / Foto: Gorazd Kavčič

Janez Jazbec / Foto: Gorazd Kavčič Mitja Valenčič

Matic Skube / Foto: Gorazd Kavčič Maruša Ferk / Foto: Gorazd Kavčič

Robert Kranjec Peter Prevc / Foto: Tina Dokl

Mitja Mežnar Vesna Fabjan Barbara Jezeršek Anja Eržen / Foto: Tina Dokl Katja Višnar / Foto: Gorazd Kavčič Mitja Oranič / Foto: Gorazd Kavčič
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Brez posebnega bremena
bo v Kanadi nastopil tudi naj-
mlajši v naši skakalni ekipi,
17-letni član SK Triglava iz
Kranja, Peter Prevc iz Dole-
nje vasi. Prav tako bomo Go-
renjci stiskali pesti za 21-let-
nega Tržičana Mitja Mežnar-
ja (NSK Tržič Trifix), oba pa
sta letos prvič člana sloven-
ske olimpijske družine. Po-
leg treh Gorenjcev sta v slo-
venski ekipi še Ljubljančan
Jernej Damjan in Primož
Pikl iz Ljubnega ob Savinji.

Tekačice veliko obetajo

Glede na letošnje dosežke
bodo med favoritinjami v
ženskem smučarskem teku
tudi naše smučarke tekačice.
Poleg izkušene Petre Majdič
iz Dola pri Ljubljani si od na-
stopa lahko veliko obeta vse
hitrejša Besničanka Vesna
Fabjan (TSK Merkur Kranj).
Za Vesno bo to drugi nastop
na olimpijskih igrah, kot
pravi 24-letna reprezentant-
ka, pa so olimpijske igre ne-
kaj posebnega in tudi rezul-
tati so lahko nepredvidljivi.
Bo pa Vesni v naši ekipi de-
lala družbo tudi 23-letna
klubska prijateljica Barbara
Jezeršek, ki bo na olimpij-
skih igrah nastopila prvič.
Prav tako bo olimpijski krst v
Kanadi pričakala najmlajša v
naši tekaški ekipi, 17-letna
Blejka Anja Eržen (TSK
OGP Grad Bled), prvič pa bo
na olimpijskih igrah nasto-
pila tudi 25-letna Blejka Kat-
ja Višnar (TSK Bled).

Prvi olimpijski nastop
nordijskih kombinatorcev

Naša ekipa v nordijski
kombinaciji je v Kanadi bolj
skromna kot v smučarskih
tekih in skokih, bosta pa zato
mlada tekmovalca skušala
dokazati, da ima tudi ta šport
pri nas lepo prihodnost. Zla-
sti 23-letni Tržičan Mitja
Oranič (NSK Tržič Trifix), ki
je v svetovnem pokalu vse
bliže najboljšim, bo zagoto-
vo pokazal vse, kar zna. Po-
leg njega je v ekipi še mladi
Velenjčan Gašper Berlot,
oba pa bosta na olimpijskih
igrah tekmovala prvič.

Štiri biatlonke 
in štirje biatlonci

Gorenjci sestavljajo tudi
večji del naše biatlonske
olimpijske ekipe. Tako bodo

v konkurenci deklet nastopi-
le Tadeja Brankovič Likozar
iz Cerkelj na Gorenjskem
(TSK Merkur Kranj), Teja
Gregorin iz Ihana (ŠD Nika
Ihan) in Andreja Mali iz
Kamnika (TSK JUB Dol).
Največ izkušenj ima mlada
mamica Tadeja, ki bo pri tri-
desetih letih že četrtič nasto-
pila na olimpijskih igrah, saj
je prvič nastopala v Naganu
leta 1998, nato pa še leta
2002 v Salt Lake Cityju in
pred štirimi leti v Torinu. Iz-
kušnje z zadnjih dveh olim-
pijskih iger ima tudi 32-let-
na Andreja Mali, prav tako
je v Torinu nastopila 29-let-
na Teja Gregorin. Četrta čla-
nica naše ženske biatlonske
ekipe je Dijana Ravnikar iz
Kopra.

V slovenski moški ekipi je
najbolj izkušen 34-letni Ja-
nez Marič iz Bohinjske Bis-
trice (TSK Bled), ki je že na-
stopil v Salt Lake Cityju in
Torinu, prav tako ima olim-
pijsko izkušnjo iz Torina 24-
letni Klemen Bauer (SK
Ihan), prvič pa nastop na
olimpijskih igrah čaka 25-let-
nega Petra Dokla (SK Ihan).
V slovenski biatlonski ekipi
je še Logatčan Vasja Rupnik.

Med favoriti tudi 
naši deskarji

Govorjenje o favoritih na
velikih tekmovanjih je sicer
nehvaležno, a glede na re-
zultate zadnjih zim, pa tudi
zadnjih tekem, jih nekaj naj-
demo tudi v naši deskarski
reprezentanci. Prvi med nji-
mi je zagotovo 30-letni Rok
Flander iz Dragočajne (SBK
Viharnik), ki si je za cilj za-
stavil boj za olimpijsko me-

daljo. Kot je povedal pred od-
hodom v Kanado, mu tereni
v Vancouvru ustrezajo. Po-
leg tujih konkurentov bo
imel Rok močno konkuren-
co tudi med reprezentančni-
mi prijatelji, saj bodo v Ka-
nadi nastopili še 33-letni Izi-
dor Šušteršič iz Medvod (ŠD
Sportpoint), 25-letni Žan 
Košir iz Tržiča (SBC Bled)
ter Ljubljančan Rok Rogelj
in Celjan Rok Marguč. Med
dekleti bo v paralelnem sla-
lomu tekmovala Velenjčan-
ka Glorija Kotnik, v snež-
nem žlebu pa Ljubljančanka
Cilka Sadar.

Saša v smučarskem krosu

Ena najbolj zanimivih
smučarskih disciplin na
olimpijskih igrah je za števil-
ne smučarski kros. Letos
bomo prvič lahko navijali
tudi za našo tekmovalko, saj
bo v Kanadi nastopila 25-let-
na Saša Farič iz Radomelj
(ŠD Vagabund). Saša, ki ima
sicer letos precej smole s po-
škodbami, je na tekmah sve-
tovnega pokala že dokazova-
la, da je sposobna priti med
najboljše, morda pa bo prav
olimpijski nastop njena
nova priložnost. Poleg Saše
bo v smučarskem krosu v
Vancouvru nastopil tudi Ma-
riborčan Filip Flisar.

Nina naša edina 
na grbinah

Zadnja v slovenski olim-
pijski ekipi je za pot na olim-
pijske igre izvedela Škofjelo-
čanka, 27-letna Nina Bedna-
rik, ki je prvič na olimpijskih
igrah nastopila v Torinu in
osvojila 24. mesto. Čeprav je

lani v svoji disciplini, v smu-
čanju po grbinah, dosegala
lepe rezultate, je novo sezo-
no dočakala z zlomljeno
nogo in domače norme ji ni
uspelo potrditi. "Zelo sem
vesela, da sem kljub temu iz-
brana v olimpijsko reprezen-
tanco, saj so bile to moje že-
lje in sanje zadnjih štirih let.
Napovedi bom zadržala
zase, saj vedno, ko kaj dobre-
ga napovem, doživim kaj ne-
pričakovanega. Lahko po-
vem le, da se dobro počutim,
saj sem na zadnjih dveh tek-
mah spet smučala brez bole-
čin," je med pakiranjem kov-
čkov povedala Nina Bedna-
rik, saj jo nastop na olimpij-
skih progah čaka že jutri.

Kranjčan prvič 
v skeletonu

Prvič v svoji zgodovini tek-
movalca na olimpijske igre
pošilja tudi Bob zveza Slove-
nije. Olimpijsko normo si je
namreč priboril 23-letni
Kranjčan Anže Šetina, ki bo
na bob progi v Vancouvru
nastopil v skeletonu. "Kljub
temu da treniram šele tri leta
in sem bob za skeleton za-
menjal šele lani, mislim, da
sem se sposoben uvrstiti
okoli petnajstega mesta. Za
kaj več bi potreboval boljši
skeleton, imeti pa bi moral
tudi več izkušenj. Ker sem
bil prej atlet, računam na do-
ber štart, kar še kako vpliva
na dober čas," je pred odho-
dom čez lužo povedal Anže.

Gregor in Teodora 
na ledeni ploskvi

Naši hokejski reprezen-
tanci se sicer ni uspelo uvr-
stiti na letošnje olimpijske
igre, zato pa bomo na ledeni
ploskvi lahko spremljali dva
Gorenjca, ki bosta nastopila
v umetnostnem drsanju.
Več izkušenj ima 27-letni
Hrušičan Gregor Urbas, ki
je svojo športno pot začel
doma na Jesenicah, sedaj pa
je član DKK Stanko Blou-
dek. Podobno je svojo karie-
ro umetnostne drsalke zače-
la 25-letna Teodora Poštič iz
Žirovnice, ki prav tako sedaj
trenira pri DKK Stanko Blou-
dek. Medtem ko ima Urbas
že izkušnje z olimpijskih
iger, pa bo Teodora na njih
nastopila prvič. Njun cilj v
Kanadi je uvrstitev v finale,
kar bi bil v močni konkuren-
ci zagotovo lep dosežek.
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Tadeja Brankovič Likozar Andreja Mali / Foto: Gorazd Kavčič

Janez Marič / Foto: Gorazd Kavčič

Peter Dokl / Foto: Gorazd Kavčič

Izidor Šušteršič

Saša Farič / Foto: Grega Stopar

Teodora Poštič

Teja Gregorin

Klemen Bauer

Rok Flander / Foto: Gorazd Kavčič

Žan Košir / Foto: Gorazd Kavčič

Gregor UrbasAnže Šetina / Foto: Gorazd KavčičNina Bednarik / Foto: Tina Uršič
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Letos bodo zimske olimpijske igre 
potekale že 21. leto, prvič so bile 
organizirane leta 1924 v Chamonixu.
Leta 1940 in 1944 so olimpijske igre
odpadle zaradi druge svetovne vojne.
Vse do leta 1992 so bile letne in zim-
ske olimpijske igre organizirane isto
leto, nato pa so se odločili, da bodo 
letne in zimske olimpijske igre 
posebej na vsaki dve leti. 

V primeru, da bo kdo od slovenskih
športnikov ali športnic na olimpijskih
igrah v Vancouvru v posamični 
konkurenci osvojil zlato kolajno, bo 
za to dobil nekaj manj kot 50 tisoč 
evrov (nagrada OKS je 20 tisoč evrov,
Ministrstvo za šolstvo in šport dodaja
24.600 evrov, pokrovitelj SKB banka
pa 5 tisoč evrov). Nagrada za osvojeno
srebrno odličje bo 37.400 evrov, za
bronasto pa 25.200 evrov. V ekipni
konkurenci bodo vsakemu članu ekipe
izplačali 75 odstotkov nagrade 
v posamični konkurenci, trener pa bo
dobil 50 odstotkov nagrade, določene
za nosilce olimpijskih kolajn 
v posamični konkurenci. 
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Fotografija
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Igor Kavčič

Enooki bodo v torek, 16.
februarja, ob 18. uri v galeri-
ji Kresija v Ljubljani izvedli
že četrto dražbo fotografij,
katere izkupiček bodo, podo-
bno kot v prejšnjih letih, tudi
tokrat namenili slepim in
slabovidnim otrokom Med-
občinskega društva slepih 
in slabovidnih Ljubljana.
Razstava dražbenih fotogra-
fij je na ogled že od 4. febru-
arja, to sredo zvečer pa je
bila v galeriji tudi okrogla
miza z naslovom Vrednost 
fotografije v tiskanem mediju. 

Društvo slovenskih fotore-
porterjev Enooki formalno
obstaja nekaj več kot tri leta,
ideja o lastnem združenju
pa ima precej daljše koreni-
ne. "Vse dogodke, ki zadnja
leta burijo duhove in polnijo
medije, vedno in povsod
budno spremljamo sloven-
ski fotografi. Zanimive zgod-
be in pretresljivi dogodki, ki
bi sicer v minljivosti trenut-
ka za vedno izginili v poza-
bo, le zaradi požrtvovalnosti
in zavzetosti slovenskih foto-
grafov ostajajo in kljubujejo
času, ki nam polzi skozi pr-
ste. Tako fotografi s svojim
delom potrjujemo stari rek,
da slika pove več kot tisoč be-
sed," razmišljajo fotografi
slovenskih tiskanih in splet-
nih medijev, ki so navzoči na
vseh področjih življenja, od
politike, športa, zabave in
kulture, narave in okolja do
nenazadnje človeka samega.

Člani društva Enooki se si-
cer dobijo na srečanju vsako
leto v začetku decembra, da
bi v neformalnem vzdušju
pregledali, kaj so v tekočem
letu posneli, hkrati pa izbrali
tudi fotografije, ki jih bodo
ponudili na dražbi, ter za-
snovali akcijo, ki so jo tokrat
naslovili Ali dobro vidiš?. V
okviru akcije so tako pripra-
vili različne dogodke v pod-
poro razstavi in dražbi. Že
na odprtju razstave so obis-
kovalcem ponudili posebna
očala, ki simulirajo določene
oblike slabovidnosti, spet
drugi so "gledali" s temnimi
trakovi čez oči. Na sredini
okrogli mizi so o vrednosti
fotografije v tiskanem medi-
ju spregovorili tako predstav-
niki medijev na eni kot obli-
kovalci in priznani fotografi
na drugi strani, ob njih tudi
predsednik Enookih Bojan
Velikonja ter predsednik
Društva novinarjev Slovenije
Gregor Repovž. Debata je te-
kla tudi o anketi o zadovolj-
stvu z njihovim delom, ki 
so jo Enooki izvedli v drugi 
polovici januarja med člani.
Anketa je pokazala, da foto-
reporterji v svojih delovnih
okoljih težko napredujejo,
da so za svoje delo slabo ozi-
roma sploh niso stimulirani,
da imajo manj možnosti 
za dodatno usposabljanje in
izobraževanje, da morajo
mnogi pri delu uporabljati
lastno fotografsko opremo ... 

Na letošnji prodajni raz-
stavi je na ogled in v nakup

96 fotografij z različno te-
matiko, od reportažne do
umetniške fotografije, s svo-
jimi deli pa na razstavi go-
stujeta tudi priznani italijan-
ski fotoreporter Marco Vacca
in fotograf agencije AFP 
Hrvoje Polan iz Hrvaške.
Akcijo društva Enooki so 
v zadnjih desetih dnevih s
posebnimi izdajami podprli
v več tiskanih medijih v 

Sloveniji. Prostor, kjer je ob
članku običajno tudi fotogra-
fija, je tokrat ostal prazen, 
fotografi pa tako želijo opo-
zoriti tako na slepe in slabo-
vidne kot na svoje delo. Na
lanski dražbi so Enooki
uspeli zbrati nekaj več kot
sedem tisoč evrov, letos pa
upajo, da bodo zbrana sred-
stva dosegla kaj več kot deset
tisoč evrov. 

Tisti, ki vidijo več, 
za one, ki vidijo manj 
Enooki v torek pripravljajo dražbo fotografij, ki ima tudi letos dobrodelni namen, izkupiček bodo 
namenili slepim in slabovidnim otrokom. 

Bojan Velikonja, predsednik enookih: "Naši
letošnji akciji smo dali naslov Ali dobro vidiš? S
tem smo hoteli izpostaviti vprašanja, ali vidiš, da
ni fotografije v časopisu, ali vidiš, da fotografije
novinarske prispevke pomembno dopolnjujejo,
ali vidiš, kako slabovidni vidijo, ali vidiš, da so
med nami tudi slepi in slabovidni." 

Gorazd Kavčič, fotoreporter Gorenjskega glasa:
"Podpiram dobrodelno dražbo, ko so v akciji s
članki brez fotografij na mestu, kjer bi te morale
biti, na duhovit način pokazali, da slika pove (ali
ne pove, če je ni) več kot tisoč besed. Menim, da
so fotografije v tiskanih medijih premalo cenjene
in s tem tudi delo nas, fotografov. Dobra fo-
tografija ni le rezultat dobrega posnetka kot
takega, ampak fotografovega znanja in izkušenj,
plod zaupanja njegovih nadrejenih in kakovostna
oprema. Časopis, ki bo promoviral slabe oziroma
kakršnekoli fotografije, bo nazadoval in nasprotno,
če je dobra fotografija v časopisu tudi ustrezno
cenjena, je to lahko samo dobro zanj.” 

Ob odprtju razstave Enookih v galeriji Kresija je tudi 
ljubljanski župan Zoran Jankovič lahko preizkusil, kako je,
če ne vidiš. 

Na odlično obiskani okrogli mizi se je o vrednotenju fotografije v tiskanem mediju razvila široka debata.

Tina Dokl, fotoreporterka Gorenjskega glasa:
"Akcija društva je odlična, saj z njo mi, videči, 
ki na svet gledamo skozi fotoaparat na eno oko,
pomagamo tistim, ki so slabovidni oziroma 
ne vidijo. Tekst ima v tiskanih medijih še vedno
preveliko prednost pred fotografijo, hkrati pa so
digitalni fotoaparati danes tako dostopni, da mar-
sikje že prevladuje amaterstvo. To nam, ki svoj
poklic obvladamo in vanj vlagamo ves svoj trud,
nemalokrat znižuje ceno in ugled. Dober fotograf
ustvarja zgodbe in zna tudi iz nič narediti 
dogodek. Lažje je delati reportažo v Afganistanu,
kjer se ti motivi kar ponujajo, kot pa dobro 
fotoreportažo na odprtju knjižnice ali na gasilski
veselici." 
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Pogovor

Stojan Saje

Prihajate iz Tržiča, v Ljub-
ljani imate družino, kaj de-
late poklicno?

"Prihajam iz Tržiča, ven-
dar sem zadnjih petnajst let
študiral in delal v Ljubljani.
Tam sem tudi spoznal Nino,
s katero sva se poročila 25.
junija 2005. Ustvarila sva si
družino, imava sina Benja-
mina, ki je star tri leta in pol,
hči Klarisa dve leti manj,
maja pa pričakujemo tretje-
ga otroka. Sem magister
znanosti s področja strojniš-
tva, zaposlen na ministrstvu
za promet, kjer se že nekaj
let ukvarjam s trajnostnim
razvojem prometa in logisti-
ke. Sodeloval in predaval
sem na raznih mednarodnih
znanstveno raziskovalnih in-
štitutih. Pred zaključkom
študija sem se veliko posve-
čal prostovoljnemu in mla-
dinskemu delu, bil sem tudi
občinski svetnik v Občini Tr-
žič."

Vaše življenje je leta 2006
ogrozil napad štirih psov v
Ljubljani. Ste tam šli po na-
ključju, ste kaj takega sploh
pričakovali?

"Vse je bilo kot strela z jas-
nega. Po Oražnovi ulici sem
hodil večkrat, ker sem tam

občasno parkiral vozilo. Ko
sem se 15. marca 2006 vra-
čal iz službe, sem šel po
pločniku. Potem se je zgodi-
lo, kar je že vsem znano. Ču-
dež je, da sem preživel na-
pad podivjanih zveri. Lastni-
ca Zora Roter je samo gleda-
la. Na pomoč je pogumno
priskočil sosed Slavko Balen.
Na kraj nesreče so izjemno
hitro prispeli tudi policisti in
mi s streli na zveri rešili živ-
ljenje."

Utrpeli ste hude posledice.
Koliko časa je trajalo zdrav-
ljenje, kakšne terapije ste
imeli in kdo vam je poma-
gal pri izhodu iz duševne
stiske?

"Zdravniki so se borili za
moje preživetje. Stanje se je
slabšalo zaradi okvare no-
tranjih organov in odpovedi
ledvic. Veliko ljudi se je an-
gažiralo, da so mi najprej
rešili življenje, nato še des-
no roko, da je ni bilo treba
amputirati. Po zacelitvi šte-
vilnih ran so se začele tera-
pije. Z intenzivno rehabili-
tacijo, ki je trajala eno leto
in pol, se je stanje boljšalo,
počutje pa je nihalo. Ves čas
sem zaupal v božjo pomoč.
Na začetku mi je vlivala
upanje v okrevanje tudi že-
lja, da bi videl svojega nero-

jenega otroka. Veliko mi je
pomagala moja žena, ki me
ima zelo rada in je po vrhu
še klinična psihologinja.
Najin odnos je bil tisti ste-
ber, da sem lahko zdržal, in
da sem kljub vsem težavam
želel živeti in dati življenje
drugim. Hvaležen sem tudi
staršem, sorodnikom in pri-
jateljem."

Zaradi napada psov trpite
posledice. Kako to vpliva na
vaše delo in življenje, se
vam je za škodo opravičil
kdo od pokojnih lastnikov
psov?

"Napad štirih obsedenih
zveri, ki so me trgale od gla-
ve do pete, je najhujše posle-
dice pustil na desni roki, ki
je bila v napadu popolnoma
razmesarjena in ne bo niko-
li več taka, kot je bila. Lahko
jo delno uporabljam, nimam
pa prave moči v njej. Imam
vsakodnevne bolečine, roka
je mravljinčasta, zato jo mo-
ram pogosto masirati, obču-
tek za fini prijem se izgublja,
problem je tudi zatekanje.
Odkar sem zaključil z inten-
zivno rehabilitacijo, delam
skrajšani delovni čas. 

Lastniki psov, ki so pov-
zročili gorje, se niso opravi-
čili ali pomagali. Ko bi priča-
koval, da bo lastnica vsaj po-

skušala obvladati zveri, se to
ni zgodilo. To me v duši naj-
bolj boli, da ni zmogla toliko
etike niti kot človek niti kot
zdravnica."

Kdo je zatajil, da se take
stvari dogajajo, kako oce-
njujete dolgotrajni sodni
postopek in kaj menite o
krivdi lastnikov psov?

"Država je izgubila svojo
legitimnost, ker ni ukrepala
že po prejšnjih napadih istih
psov. Tudi kinologi so opo-
zarjali, da so ti psi tempirane
bombe. Če sta lastnika nare-
dila iz živali orožje, je pro-
blem države, da je to dopuš-
čala. Sam si zelo dobro pred-
stavljam, kaj se je pred dnevi
zgodilo lastniku psov. To je
zame huda drama in oživlja-
nje lastne zgodbe. Žal sta po-
kojna lastnika ves čas zani-
kala odgovornost. Lagala sta,
da sem sam dal povod za na-
pad psov in da nimam res-
nih poškodb. Zato sem mo-
ral pravico iskati po sodni
poti. Sojenje poteka v nera-
zumno dolgih rokih. Zame
je tudi medijsko izpostavlja-
nje stres. Vseeno sem to po-
čel, da bi pomagal drugim,
da se ne bi te grožnje še na-
prej ponavljale, saj je država
kot sistem popolnoma zata-
jila."

Odgovoren človek, ne žival
Tako meni Tržičan Stanislav Meglič. Sam je bil pred skoraj štirimi leti žrtev napada psov, ki so v
Ljubljani pred nedavnim usmrtili svojega lastnika. Po dolgi rehabilitaciji se pri osemintridesetih letih
bori za pravico in pravno državo. Težko razume, da sodni postopki potekajo v nerazumnih rokih.

Stanislav Meglič še vedno ni dobil opravičila za napad
psov in odškodnine za posledice.

"Povem naj, da sem sicer velik ljubitelj
živali. Rad imam pse, ki so zdravi in
imajo odgovorne lastnike. Vendar, če
lastnik zganja tako hudo patološko
agresijo nad živaljo, se to lahko odrazi
v tragediji, kakršna se je primerila
meni."

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

V priročniku so 

predstavljene vse 

gorenjske občine v

samostojnih poglavjih.

Besedila in fotografije 

podrobno predstavijo

zgodovino krajev, 

znamenitosti in druge 

zanimivosti. Vodnik je

izšel v sedmih jezikih 

(angleški, nemški, 

italijanski, francoski,

španski in ruski). 

Trda vezava, 312 strani, 2000 fotografij, 50 zemljevidov

Redna cena: 19,90 EUR

Cena za naročnike: 17 EUR + poštnina

Prodaja po tel.: 04/201 42 41, na: narocnine@g-glas.si

ali na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju.
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Brez smrtnih nesreč
V minulem tednu (od 1. do 7. februarja)
prometne nesreče na slovenskih cestah niso 
terjale smrtnih žrtev, so sporočili z Generalne
policijske uprave. Na Gorenjskem so policisti
minuli teden obravnavali 33 prometnih nesreč z
materialno škodo in štiri prometne nesreče, v
katerih so se poškodovale štiri osebe. Zaradi
vožnje pod vplivom alkohola so gorenjski
policisti pridržali kar trinajst voznikov. Do
ponedeljka je na slovenskih cestah umrlo pet
oseb (lani sedemnajst). Na Gorenjskem letos še
ni bilo smrtnih nesreč (lani štirje mrtvi).

Damjana Šmid

moj pogled

Moj otrok ima avtizem (5)

Nekateri otroci z avtizmom se
obnašajo kot nepremagljivi in
neranljivi - nimajo občutka za
nevarnost in plezajo, skačejo,
se valijo na načine, ki so zanje
nevarni. Njihovo nasprotje pa
so otroci, ki se bojijo vsega ne-
znanega ali drugačnega, pa
čeprav je to hoja po pokošeni
travi. Lahko se bojijo celo pli-
šastih igrač. Večina otrok z
avtizmom ne mara spre-
memb. Potrebujejo čas in pri-
pravo na nove aktivnosti. To
kaže na težave v fleksibilnosti
mišljenja, ki ima za posledico
strah pred novim, neznanim.
Zato otroci z avtizmom ponav-
ljajo že znane stvari, gibe, be-
sede, igranje. Če pričakujejo,
da bodo šli na sprehod z
mamo, potem pa se prikaže
oče, je to zanje velika težava.

Ne znajo in ne zmorejo se pri-
lagajati, tako kot bi želeli
odrasli. Zato je njihovo vede-
nje videti uporniško in nera-
zumljivo, kar spravlja starše v
vsakdanje stiske. Življenje je
zanje toliko težje, ker so vsak-
danje situacije polne nepred-
vidljivih dogodkov in na vse ne
moremo biti pripravljeni.
Tudi pri prehranjevanju se ka-
žejo posebnosti, bodisi, da iz-
birajo zelo enolično hrano ali
imajo radi čim bolj tekoče jedi,
nimajo mere pri količini za-
užite hrane ali pa jih je po-
trebno za vsak grižljaj prositi.
Nekateri otroci zelo dolgo
(predolgo) časa žvečijo hrano
v ustih, drugi jo požirajo v pre-
velikih kosih. Lahko jedo tudi
neužitne stvari iz okolja, na
kar moramo biti posebej po-

zorni. Pri vseh naštetih zna-
kih je dobro samo to, da se ne
pojavljajo vsi skupaj. Ali se po-
javi ena skrajnost ali druga,
včasih tudi lažje oblike, odvis-
no od stopnje prizadetosti in
drugih motenj. Tako iz vsega
neznanega počasi oblikujemo
podobo znanega otroka z av-
tizmom. Bolj kot smo v svojem
mišljenju in vedenju prožni
odrasli, lažje je za otroka z av-
tizmom. Težko je za otroka,
ki v svojem okolju srečuje toge,
zavrte odrasle, ki se prav tako
kot on bojijo vsake spremem-
be. Nikoli ne bi smeli pozabiti,
da je vsak otrok samo otrok.
Otrok ne bi smel nikoli postati
diagnoza. Avtističen otrok je
slab opis, kajti otrok z avtiz-
mom je veliko več in ni samo
avtističen. 

Ivan sodi med tiste upoko-
jence, ki se lahko "pohvali-
jo", da so jih zapustili vsi, ki
tega ne bi smeli storiti. Naj-
prej mu je umrla žena, am-
pak nanjo se ne "jezi", ker je
bila hudo bolna, pa tega ni
nihče vedel, in je bila zanjo
smrt rešitev. Zameri ji le to,
da je celo življenje vzbujala
videz, da je zdrava. 
Imela je pod komando celo
družino, tudi njega, potem
pa se, nekega lepega dne
uleže in čez pol ure enostav-
no odide. Meni nič, tebi nič.
Vrsto let je žaloval in se
spraševal, le zakaj se je ti-
stim tam zgoraj tako zame-
ril, da so ga na stara leta po-

stavili pred hudo preizkuš-
njo. 
"Vsi smo bili odvisni od An-
gelce. Ona je znala vse. Poj-
ma nisem imel, kdaj in
kako, toda shrambo je imela
zmeraj polno različne vlože-
ne zelenjave in sadja, v oma-
ri je bil vsaj trikrat na teden
sveže pečen kruh, zraven
vsega gospodinjstva pa je še
pletla in skrbela za vrt, aktiv-
no delovala pri Rdečem kri-
žu in ni ga bilo upokojen-
skega izleta, da je ne bi bilo
zraven. Meni ni bilo potreb-
no s prstom migniti. Kar mi
je naročila, to sem naredil,
in potem sem bil srečen, če
me je pustila pri miru," se
spominja Ivan, medtem ko
mi kaže fotografije, s katerih
zre vame nasmejana, malo
bolj polna ženska, ki vsakič
drži v naročju kakšnega od
vnukov.
Izgubljeno pa so se počutili
tudi vsi štirje otroci (hčer-
ke). Bile so navajene, da so
prihajale domov samo
"iskat" tisto, kar so potrebo-
vale. Ko so dodobra sprazni-
le shrambo in klet, se jim je
zdelo, da se je dom brez
mame spremenil v "neko-
ristno hišo" in tako je nanes-
lo, da so se obiski začeli ved-
no bolj redčiti, dokler se ni
zgodilo, da jih tudi ob boži-
ču ni bilo več blizu.
"Navajen sem bil, da z ženo
nisva nikoli bila sama," pri-
poveduje Ivan, ki se je težko
sprijaznil s samoto.
"Če niso bile na obisku nje-
ne prijateljice, sva varovala
vnuke, če teh ni bilo, pa je
prišla kakšna od hčera, ki je
imela doma probleme, da se
je potožila ženi, ki je zmeraj
našla pravi nasvet. Jaz pa
sem bil, očitno, zmeraj pov-
sem nekoristen. Danes vi-
dim, ker sem ves čas sam,
da nikoli ni nihče prihajal
zaradi mene. Zmeraj zaradi
žene. V dolgih urah, ko se
mi ni zdelo vredno gledati

niti televizije, sem začel raz-
mišljati, kaj sem storil naro-
be, da sem se vsem zdel po-
polnoma nepomemben,"
doda in glas se mu je za spo-
znanje zatresel. Toda obrnil
se je stran, da ga nisem mo-
gla videti v oči.
V stiski je sklenil, da se bo pri-
družil društvu upokojencev.
"Že prvi izlet, ki sem se ga
udeležil, je bil polomija. Na
avtobusu nas je bilo le pešči-
ca moških, ostale so bile
ženske, ki so žlobudrale in
žlobudrale brez konca in
kraja. Tega na neki način ni-
sem bil vajen, saj sem do-
mala celo življenje živel ob
ženski, ki se je pogovarjala
... Izlet je bil zame muka in
komaj sem čakal, da pridem
domov, v tišino stanovanja.
A ko sem bil doma, sem bil
spet nesrečen, kajti tišina
me je ubijala, da me bolj ni
mogla."
Potem je nekoč, povsem po
nerodnosti, grdo padel in si
poškodoval kolk. Ker kot za-
kleto ni imel pri sebi mobi-
tela, da bi poklical na po-
moč, je moral vse do nasled-
njega dne, ko se je mimo
pripeljal poštar, preždeti na
mrzlih tleh, da se je za po-
vrh še pošteno prehladil, kar
ga je stalo še dodatnih treh
tednov, ki jih je preležal v
bolnišnici.
"To so bili dnevi, ko sem se
sam sebi najbolj smilil. Zde-
lo se mi je, da se mi dogaja
velika krivica, kajti počutil
sem se popolnoma nebog-
ljen in nemočen. Hčerke so
me sicer prišle obiskat, a na
hitro, ker se jim je zelo mu-
dilo, le vnuk, ki študira teo-
logijo, se je skoraj vsak dan
oglasil pri meni, pa še ta ver-
jetno zato, ker se je počutil
podobno osamljenega kot
jaz. Ko je nekoč začel z neki-
mi litanijami, kaj vse bi mo-
ral storiti za svoje duhovno
boljše počutje, sem še njega
nagnal. Naslednjič, ko se je

spet prikazal na vratih, mi je
obljubil, da me ne bo več
prevzgajal, zato sem mu do-
volil, da se je usedel kraj
mene. No, če sem pošten, je
on tudi danes edini, ki pride
v vas, a še zmeraj mislim, da
zato, ker je en ubog revež, v
tisti svoji župniji nima niko-
gar, ki bi mu lahko zaupal,
pa se zato zateka k staremu
norcu, kot sem jaz."
Ker ni bilo nikogar, ki bi
med okrevanjem lahko Iva-
na vzel k sebi, si je dvakrat
samoplačniško podaljšal bi-
vanje v toplicah, kjer je ostal
celo toliko časa, da je po-
mlad odnesla zimo in do-
mov se je vrnil šele tedaj, ko
so krepko cvetele velikonoč-
nice. 
"Saj se boš lahko rihtal sam,
kajne ata, me je vprašala ena
od hčera in v očeh sem ji vi-
del, da se boji, da bom odki-
mal in jo prosil, naj bo ona
tista, ki bo prihajala in me
negovala. Pa tega nisem sto-
ril, čeprav sem imel na kon-
cu jezika, da bi jo malo po-
dražil. Vseeno pa si nisem
mogel kaj, da ne bi dodal, da
sam ne bom, ker kuhati tako
ali tako ne znam, da si bom
moral kakšno dobiti, ki bo
skrbela zame. Na kraj pame-
ti mi ni padlo, da bodo moje
besede pri njej in pri ostalih
treh hčerkah vzbudile toliko
zgražanja. Že takoj v nedeljo
so se vse štiri prikazale na
vratih, držale so mi pridigo
o moji starosti pa o tem,
kako so imele rade mamo in
kako je ona imela rada
mene, jaz pa da želim, pa-
cek nemarni, onečastiti nje-
no ime s tem, da mislim na
druge ženske. Na glavo so
mi nakopale še vnuka, ki naj
bi me spodbujal k molitvi in
ne k pregrešnim mislim, pa
ni bilo nič od tega. Ko bi mi
vsaj kosilo skuhale, ko so že
ropotale, pa še tega niso sto-
rile!"

(se nadaljuje)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

Obtožen uboja 
sestrinega fanta
Na ljubljanskem sodišču poteka sojenje 
domnevnemu morilcu 24-letnemu Radenku
Djurdjeviću. Obtožba ga bremeni, da naj bi 19.
januarja lani v kletnem stanovanju bloka na
Litostrojski v Ljubljani z osmimi streli iz pištole
ubil 28-letnega Mustafo Rastoderja, vendar pa
obtoženi zanika, da bi bil kriv za smrt sestrinega
fanta. V predkazenskem postopku je sicer policiji
uboj priznal, kar pa naj bi policisti po navedbah
odvetnika od Ljubljančana izsilili oziroma ga
niso seznanili z njegovimi pravicami. Na
obtoženčevi levi roki in oblačilih so kriminalisti
našli sledi streljanja (ne pa tudi krvi), izvedenec
za balistiko pa je ocenil, da je obtoženi moral
biti vsaj v bližini streljanja, če ni celo sam streljal.

Potrjena kazen za krut
umor
Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo sodbo
tridesetletnemu Boštjanu Koprivnikarju in 
28-letnemu Simonu Trančarju, ki ju je 
prvostopenjsko sodišče aprila lani spoznalo za
kriva umora osemnajstletne Nine Dobrič iz
Zagorja in jima prisodilo stroge kazni - 
Koprivnikarju trideset let zapora, Trančarju pa
polovico manj. Pod obtožbo je bil tudi Damir
Hasani, ki pa ga je sodišče oprostilo vseh
obtožb. Spomnimo: Obtoženci, sicer znanci 
Dobričeve, so se z Zagorjanko v noči na 
15. september 2002 srečali v motorističnem
klubu v Litiji in naj bi jo odpeljali do mesta, kjer
bo lahko štopala proti domu. A odpeljali so jo na
neko jaso, kjer sta jo Koprivnikar in Trančar
prisilila, da se je slekla, nato jo je Koprivnikar 
tepel, ji grozil in jo žalil. Potem sta jo privezala
za vlečno kljuko in jo z avtomobilom vlekla po
travniku, nazadnje pa sta jo odvrgla v Savo. Pri
krutem dejanju je bil navzoč tudi Hasani, za
katerega pa je psihiater ocenil, da je bilo njegovo
ravnanje zaradi strahu izsiljeno, saj mu je 
Koprivnikar grozil, da bo sicer končal kot Nina.
Policisti so osumljence na podlagi anonimnega
klica prijeli po dobrih šestih letih. 
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Zgodba o Ivanu, ki ni dovolil, da bi ga živega zakopali

Dokler bom živ, bom migal



Miha Naglič

Zgodovinar Igor Grdina
ima dva doktorata, enega v
slovenistiki, drugega v zgo-
dovini, njegova največja od-
lika pa je po mojem v tem,
da zna o rečeh, o katerih ve-
liko ve, tudi dobro in lepo pi-
sati. Njegov najnovejši izde-
lek na literarnem trgu je
knjiga Svetovna vojna ob
Soči, ki bo izšla v treh delih,
prvega, ki ima naslov Evrop-
ski zaplet, pa smo nekateri
že prebrali. Gre za oris oza-
dja zgodovinskega zapleta,
ki je pripeljal do 1. sv. vojne
in še posebej do tistega dela,
ki je potekal ob Soči. O teh
rečeh sicer že veliko vemo, a
čar je v tem, če nam jih
zmore nekdo prikazati v
novi in duhoviti luči. In naš
avtor zmore prav to.
Prolog v veliko vojno začne
s spomenico, ki jo je leta
1912 na našega cesarja na-
slovil eden njegovih prvih
častnikov, podmaršal Blasi-
us Schemua (1856-1920).
Tako se je pisal uradno, lah-
ko bi se tudi Blaž Žemva,
saj je bil kranjskega oziro-
ma gorenjskega rodu (oče
iz Gorij pri Bledu); rodil se
je in umrl v Celovcu, vrhu-
nec svoje vojaške kariere je
dosegel v letih 1911-12, ko je
bil šef c. kr. generalštaba.
"Zasebno precej čudaški vi-
soki častnik /.../ je za razli-
ko od mnogih generalov
svoje sodobnosti /.../ menil,
da prihajajoča merjenja

moči na bojnem polju ne
bodo ne krotka ne kratka.
Schemua je predvideval, da
bo prihodnji oboroženi spo-
pad 'ljudska vojna v polnem
pomenu besede'. Armade v
dolgotrajnih bojih ne bodo
uničevale zgolj druga dru-
ge, ampak celo same pogoje
in možnosti za življenje."
Vojna naj bi bila po njego-
vem izčrpavajoča in prav
nič bliskovita, vrh tega pa
absolutna in planetarnega
obsega. "Morebitno formu-
lo za mirno rešitev vseh več-
jih težav dvojne monarhije,
ki je na svojih vzhodnih in
jugozahodnih mejah drsela
v sleherni dan težje obvlad-
ljiva nasprotja, je videl v
sporazumu z njeno največ-
jo sosedo - Rusijo." Tako na
začetku knjige; njen zadnji
stavek pa se glasi: "Spopad
za gospostvo nad Evropo in
kolonijami, ki je izbruhnil
po sarajevskem atentatu, je
namreč bil vsaj v glavnih
potezah natanko tak, kot je
leta 1912 napovedal pod-
maršal Blasius Schemua.
Podrobnosti pa so seveda
bile še mnogo strašnejše."
Avstro-Ogrska v času, ko je
naš Žemva napisal svojo
spomenico, seveda ni iskala
sporazuma z Rusijo. Naslo-
nila se je na Nemčijo in se
kmalu zapletla v vojno s Sr-
bijo in njeno zaščitnico Ru-
sijo. Ob tem se človek spra-
šuje, ali so imeli trije veliki
vladarji srednje in vzhodne
Evrope, - nemški in avstrij-

ski cesar ter ruski car - mož-
nost, da vojno preprečijo?
So to sploh hoteli? Na oseb-
ni ravni so se odzvali zelo
različno. "Nemški cesar Vi-
ljem II., ki je zaradi pogo-
stega zatekanja k bojeviti re-
toriki veljal za 'težavnega
otroka' srečne družine na
evropskih prestolih /.../ je
bil, potem ko so njegovi di-
plomati napovedali vojno
Rusiji in je zaradi vdora
Moltkejevih armad v Belgi-
jo v Berlin priromal britan-
ski ultimat, živčno strt. Bil
je celo tako izčrpan, da je
morala za dva dni leči." Kaj
pa naš cesar? "Za razliko od
njega /Viljema/ je Franc Jo-
žef, ki je še prejšnje leto za-
govarjal neagresivno politi-
ko, moralno nehvaležno
vlogo napadalca sprejel s
skorajda stoičnim mirom -
čeprav se je zavedal, da
more kontinentalni spopad
zlahka privesti do katastrofe
njegove dinastije ..." In ru-
ski car? "Tudi Nikolaj II., ki
se nikoli ni mogel pohvaliti
z odločnostjo, mnenjsko
stanovitnostjo in bojevitost-
jo, ob začetku sovražnosti
ni kazal posebnega razbur-
jenja - marveč samo žalost,

zaskrbljenost in vdanost v
usodo. Vedel je, da je storil
vse, kar je bilo v njegovi
moči, da bi preprečil izbruh
sovražnosti z Nemčijo in
hkrati ne onemogočil izpol-
nitve političnih teženj ozi-
roma ciljev, ki so jih njegovi
ministri definirali kot bis-
tvene za ruski imperij."
Tako poleti 1914. Še preden
se je končalo leto 1918, so
njihovi imperiji poraženi
razpadli ...
Za slovenski narod je bilo,
kar se tiče evropskega za-
pleta, še posebej usodno ti-
sto, kar je Trojna antanta
obljubila Italiji v tajnem
sporazumu, podpisanem v
Londonu, 26. aprila 1915:
"Južno Tirolsko do Bren-
nerja, celotno Avstrijsko-
Ilirsko primorje (Goriško,
Trst in Istro), severno Dal-
macijo, vrsto ključnih oto-
kov ob vzhodnih jadran-
skih obalah, širše območje
albanskega pristanišča Va-
lona in popolno suverenost
nad Dodekaneškim oto-
čjem ..." Vse to in še kaj
dobi Italija, če vstopi v voj-
no na strani Antante in če
ta v njej zmaga. Ker je de-
jansko zmagala, je naša za-
hodna soseda vse to tudi
dobila. Še prej pa se je v
vojni ob Soči godilo tisto,
kar je v pesmi, ki jo je napi-
sal tej reki, preroško napo-
vedal pesnik Simon Gre-
gorčič: "Tod sekla bridka
bodo jekla, in ti mi boš kr-
vava tekla ..."
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Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi

Na osrednji prireditvi Slo-
vencev na Koroškem v počas-
titev kulturnega praznika, ki
so jo v sredo, 3. februarja, pri-
redile slovenske organizacije
in slovenski generalni kon-
zulat v Celovcu, je bil z dol-
gim aplavzom nagrajen
osrednji govornik dr. Teodor
Domej, deželni nadzornik za
dvojezično šolstvo. V govoru
z naslovom "Za ohranitev
slovenščine na Koroškem:
Ali zadostuje samo šola?" je
analiziral vzroke za nevarno
umiranje slovenščine v jav-
nosti in tudi v družinah in
predlagal prepričljive načine
za ohranitev slovenskega je-
zika. Njegov govor je bil klic
k ohranitvi slovenščine. Če
kdo, potem prav on najbolje
ve, zakaj umira naš jezik in
zakaj ga znajo dobro govoriti
le redki otroci. 

"Še nikoli doslej k dvojezič-
nemu pouku v prvi šolski
stopnji ni bilo prijavljenih
toliko otrok kot letos. Na
ozemlju dvojezičnega šol-
stva (brez Celovca) obiskuje
prvi razred ljudskih šol 1170
otrok, k dvojezičnemu po-
uku pa jih je prijavljenih
43,2 odstotka. Globoko za-
misliti pa se moramo ob po-
datku, da je med prvošolčki
na vsem tem ozemlju, od
Brda pri Šmohorju na zaho-
du do Suhe na vzhodu in od
Djekš na severu do Železne
Kaple na jugu, le še 62 otrok
z normalnim znanjem slo-
venščine, 58 otrok pa ima le
delno predznanje. Skoraj de-
vet desetin otrok, ki so na
tem ozemlju vstopili v ljud-
sko šolo, torej nima niti ma-
lenkostnega predznanja slo-
venščine," je opozoril dr. Te-

odor Domej. Najboljše zna-
nje slovenščine imajo učen-
ci obeh dvojezičnih šol v Ce-
lovcu, nekdaj močna pode-
želska žarišča slovenščine pa
usihajo. Samo še v Selah
prevladujejo otroci z dobrim
znanjem slovenščine. 
"Slovenščina na Koroškem
dolgoročno ne bo preživela,
če bomo gledali nanjo zgolj
iz zornega kota, kaj vse
bomo z njo iztržili, saj to
nima opaznega vpliva na
javno rabo slovenščine in
na njegovo uporabo v druži-
nah," je povedal Domej.
"Šole ne morejo dati vsega
jezikovnega znanja. Odloči-
tev o tem, kateri jezik bo
otrokov prvi, sprejmejo
starši. Največ otrok, ki so
ostali brez slovenščine, se
je rodilo v družinah ali part-
nerstvih, kjer sta bila oče in

mati slovenskega rodu. Slo-
venski jezik si torej jemlje-
mo sami, če ga ne dajemo
naprej. Če jezik opustimo,
zanemarimo ali zavržemo,

se mimogrede zgubi. Če ga
uporabljamo, ga je več in
več. Zato pravim: Govorimo
in pišimo ga. In radi ga
imejmo!"

Knjige in knjigoljubi (33)

Svetovna vojna ob Soči
Igor Grdina, 
Svetovna vojna ob Soči I:
Evropski zaplet, 
Študentska založba, 2009,
145 strani, 15 evrov.

Dr. Teodor Domej (levo) na proslavi v Celovcu. Ob njem sedi
dr. Miha Vrbinc, ravnatelj Slovenske gimnazije v Celovcu.

Slovenci v zamejstvu (181)

Domejev klic k slovenščini

Kapitalna slika: nemški cesar Viljem II. in njegov gost 
W. Churchill, na manevrih pred vojno (1913)

Naš cesar Franc Jožef II. Ruski car Nikolaj II.

Naslovnica knjige, 
oblikovala Samira Kentrić
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razgled

Če poljubnega rodoljuba v
dolini šentflorjanski danda-
našnji pred pustom vprašaš,
ali se bo kaj našemil, ti na-
vadno odgovori, da bi se sicer
lahko, a ni potrebno, ker je
že tako ali tako ena velika
šema. O tem bi se dalo raz-
pravljati, mogoče ta ironična
trditev sploh ni daleč od res-
nice. Vendar je odgovor na
vprašanje, zakaj se danes o
pustu le še malokdo našemi,
iskati predvsem v dejstvu, da
smo se zdaj živeči pustnemu
bistvu že skoraj povsem od-
tujili. Ali še huje: da so pusta
v nas ubili!
Nekoč naj bi bilo drugače,
domnevajo raziskovalci pust-
nih in drugih narodopisnih
reči. Niko Kuret, denimo:
"Dušeslovci pravijo, da tiči v
človeku potreba po šemlje-
nju - kdaj pa kdaj mora zapu-

stiti svoj 'jaz', mora zaživeti v
'šemski svobodi', da se znebi
notranjih napetosti, ki so se v
njem nabrale. Da utegne pri
tem priti do nasprotja s pra-
vili vedenja v družbi, tu in
tam tudi do spotikljivosti, je
jasno. Odtod tudi odpor pro-
ti šemljenju, ki pa ni in ni bil
nikoli preveč uspešen." Za-
pustiti svoj jaz, zaživeti v svo-
bodi, skriti pod masko, zne-
biti se notranjih napetosti -
mar ni ravno to tisto, za kar
gre, kar rabimo? Pustovanje
je bilo za naše prednike ide-
alna in vsakoletna priložnost
za vse navedeno. Sodobni
človek jo je zanemaril (beri:
mu je bila odvzeta), svoj jaz
mora zapuščati na druge na-
čine, z begom v razne oma-
me, s hojo na razne tečaje in
terapije, prebiranjem precej
sumljive literature o teh re-
čeh in podobnim početjem. 
Resnici na ljubo: upati naše-
miti se vzame svoj čas in po-
gum. Nekateri si čas še vza-
mejo, še upajo iz sebe v ne-
varno šemo, z udeležbo na
karnevalu ali manjši zasedbi.
Štefan Čelan, ki je ptujski žu-
pan in doktor kemijskih zna-
nosti, si vsako leto tudi sam
nadene kurentovo opravo;
kdor tega ne stori, po njego-
vem kurenta in kurentovanja
ne more prav razumeti, zanj
je to le paša za oči, etnograf-
ska posebnost in turistična
atrakcija. Ko si opravo nade-
neš in sam postaneš kurent,
vstopiš v obred "praznovanja
pomladi", ne pomagaš le iz-
ganjati zime iz narave, tem-
več tudi iz sebe ... Župan Če-
lan piše o teh rečeh knjigo in
me prav zanima, kaj bo do-
gnal znanstvenik v kurentovi
opravi.
Kaj pa mi, šeme brez mask?
Pustujemo tako, da še več

kot sicer jemo in pijemo,
pustni ritual smo omejili na
prebavni trakt, glava in srce
se ga ne udeležujeta več.
Spremljamo ga kvečjemu še
z očmi, ko si na ekranih ogle-
dujemo prizore z raznih kar-
nevalov doma in po svetu.
Otroci se še našemijo, zlasti
tisti v vrtcih in šolah, pod
vodstvom svojih vzgojiteljic
in učiteljic. Običajno svojo
našemljenost prikažejo tudi
v sprevodu skozi domači
kraj. To je lepo. Hkrati pa se
marsikdo nostalgično vpra-
ša, zakaj ni več sprevodov, ki
so jih poznali vsi večji kraji
in v katerih so bili našemlje-
ni tudi odrasli? Se slednjim
ne spodobi več biti šemasti?
Ali pa se nam našemiti pre-
prosto ne ljubi? Saj prepove-
dano menda (še) ni?
Na poganskih karnevalih se
je povzdigovalo "meso" in
tako ni čudno, da je Cerkev
storila vse, da bi jih zatrla.
Kar ni uspelo njej, je dokon-
čal kapitalistično odmerjeni
čas, ki človeku ne pušča več
ur in dni za "nepotrebne"
reči, pri katerih se vrh tega
nič ne zasluži, temveč samo
zapravlja. Pa še človeške
nravi naj bi se pri tem kvari-
le. V zadnjem času je vlogo
Cerkve v zatiranju šemastih
nagnjenj svojih državljanov
prevzela država. Uživanje
alkoholnih pijač ni bistvo
pusta, a čisto brez tudi ne
gre, slej ko prej pomaga pri
prehodu iz treznega in
spodobnega v šemasto in
nespodobno stanje. Alkohol
in vožnja res ne gresta sku-
paj, a če človek nič ne popi-
je, se ga tudi pust ne prime
... Vsem oviram navkljub je
izziv jasen in povzet v vpra-
šanju: Si še upate biti vsaj
malo šemasti?

A smo kaj šemasti?
Miha Naglič

Mihovanja

Marjeta Smolnikar

sedmica

Nasmeh vladnega predsednika
Boruta Pahorja in njegovih mi-
nistrov in ministric v javnosti in
za javnost, ne bo dovolj za izhod
iz vsesplošne svojevrstne sloven-
ske krize; gospodarske, socialne,
sindikalne, zdravstvene, izobra-
ževalne in tako dalje in tako da-
lje do moralne. Pravzaprav je
slednja alma mater vseh držav-
niških tegob na tej strani Alp. Se
razume, po mojem mnenju in
dojemanju resničnosti. 
Predsednik vlade si ni čisto na
jasnem, vsaj takšen vtis daje, kje
v proračunu bi vzel in kam bi
dal, da se v deželici pod Alpami
ne zgodi Islandija ali, recimo,
Dubaj. V posameznih cirkuških
elementih uprizarjajo ministri
prave dvojne aksle. Primer.
Medtem ko policijska ministrica
Katarina Kresal širi zakonsko

podlago za vrtoglavo visoke tož-
be tako imenovanih izbrisanih,
si prvi šolnik v državi Igor Luk-
šič drzne napovedati (delno)
ukinitev brezplačne prehrane
šolajoči se mladini, ki je, mimo-
grede, realen up narodovega ob-
stoja. V kateri sklop predvolilnih
obljub Pahorjeve levice to sodi,
mi še ni znano.
Naslednji primer. Medtem ko
zdravstvena blagajna čedalje
bolj spominja na shirano kravo
in je seznam pravic iz naslova
tako osnovnega kot tudi dodat-
nega zdravstvenega zavarova-
nja vse krajši, je minister, odgo-
voren za ta resor, pomeni Bo-
rut Miklavčič, naročil enormne
količine cepiva proti tako ime-
novani prašičji gripi. Te pa od
nikoder. Ali drugače. Na eni
strani zaradi slabega vodenja

države na sploh pravice držav-
ljanov iz naslova zdravstvene-
ga zavarovanja kopnijo kot
spomladanski sneg, na drugi
strani meče minister denar po
nepotrebnem in z lopato skozi
okno. Nedvomno na pritisk ali
vsaj prigovarjanje farmacevt-
skega lobija, na katerega ni
imuna, vsaj po mojem mnenju
ne, niti Svetovna zdravstvena
organizacija. Ampak, to je že
precej razširjen diskurz.
Tretji primer. Prvemu finančni-
ku v državi očitno še ni potegni-
lo, da je že več kot leto na viso-
kem političnem položaju oziro-
ma, da je z vstopom v vlado do
nadaljnjega zamrznil službo na
ekonomski fakulteti. Ne glede na
to, svojim nekdanjim kolegom s
položaja finančnega ministra
svetuje, kako v konkretnih pri-

merih ravnati. Najmanj, kar je
pri tem vredno resnega premisle-
ka, je križanje interesov. Vladni
predsednik B. P. pa nič. In tako
dalje in tako dalje.
K neodgovornemu ravnanju
vladajoče elite je treba dodati
še nastop predsednika države
Danila Türka v Davosu, ko 
se je pred svetovno javnostjo 
šopiril v smislu, da bo Sloveni-
ja z gospodarsko krizo opravila
tako rekoč z levo roko. Doma
pa je že zdaj čez sto tisoč brez-
poselnih. Dobro nas je osmešil
tale Türk. Koliko je osmešil
sebe, še zlasti pred resnimi 
gospodarstveniki in finančniki,
je pa čisto njegov problem. Če
se ga, kajpada, sploh zaveda.
Trdno sem prepričana, da so
vse anomalije, ki jim v Sloveni-
ji ni videti konca, posledica od-

sotnosti morale. Ne le osebne,
pač pa tudi družbene. Samo v
državi brez tradicionalnih
vrednot, kot so spoštovanje živ-
ljenja, resnice, pravice in v tej
maniri naprej, samo v državi,
v kateri ima prednost osebna
korist pred veljavnimi zakoni,
samo v državi, v kateri so kaz-
novani kurji tatovi, kriminalce
na visoki nogi pa varuje vlada-
joča oligarhija, je mogoče, da 
se predsednik vlade odkriža
ministra, ki ni vzpostavil reda
na področju odpadkov, minis-
tra, ki je objektivno odgovoren
za varnost ljudi in smrt človeka,
pa brani z vsemi štirimi.
Iz države z zavidanja vredno
prihodnostjo nas je vladajoča 
elita, predvsem tista iz ozadja,
spravila tako rekoč na kant. 
Smo se za to borili?

7

Vaš razgled

Na dobrodelni dražbi Enookih sta naprodaj tudi fotografiji naše foto-
reporterke Tine Dokl in občasnega sodelavca Gorenjskega glasa Tita Koširja.
Slednji se predstavlja z motivom, ki ga je za reportažo o Romih posnel v 
Dobruški vasi. Prelep topel pogled na vihravo Romkinjo v teh hladnih 
dneh, mar ne. / I. K., foto: Tit Košir 

petek, 12. februarja 2010

Nasmeh kot izhodna strategija

Fotografija je nastala na Sovodnju pred tamkajšnjim gasilskim domom,
kjer so gasilci sušili svoje delovne rokavice. Ne poznamo sicer pravega 
motiva za to, ampak našo fotoreporterko Tino je pritegnil napis Tomi na
eni od rokavic in nastala je odlična fotografija, kontrast med sivino rokavic
in barvitostjo ščipalk. / I. K., foto: Tina Dokl 
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Štefan Žargi

Zgoša pri Begunjah - Kot že
vrsto let iz Düsseldorfa, kjer
je konec januarja tradicional-
ni največji evropski navtični
sejem, so tudi letos prišle
razveseljive novice, ki so lah-
ko v ponos vsej Sloveniji. K
dosedanjim kar tridesetim
naslovom evropske barke
leta je družba Seaway bratov
Jakopin letos dobila še 31. na-
slov, tokrat za barko, ki po-
meni povsem novo smer v
navtični industriji. Pa ne le
projekt, za serijsko izdelavo
so se odločili na Zgoši. O
tem smo se pogovarjali s Jap-
cem Jakopinom.

Lani ste nam ob tem času de-
jali, da se je navtična indus-
trija, ki proizvaja dobrine za
nadstandard, znašla sredi
hude krize, ki je mnoge na-
šla nepripravljene. Kako se ta
kriza v vaši panogi razvija?

"Po enem letu gledamo na
dogodke bolj zrelo. Menimo,
da ne gre za običajno krizo,
ko je pač treba le počakati, da
najhuje mine. Gre za spre-
membo kulture na številnih
področjih: socialnem, okolj-
skem, kulturnem; spreminja
se način potrošništva, spre-
minja se miselnost ljudi,
spreminjajo se potrebe ljudi.
V navtiki se je prodaja med
letoma 2008 in 2009 pre-
polovila, letos pričakujemo,
da bo ostala na tej ravni ali
celo morda še malo upadla.
Prepričani smo, da moramo
razumeti novo miselnost,
pripraviti izdelke, ki jih bodo
ljudje pripravljeni kupiti. Za-
gotovo bo to nekaj veliko bolj
racionalnega, saj je denar po-
stal zopet več vreden. Potem
ko je počil balon ustvarjanja
virtualnega denarja, bodo
ljudje premislili, kaj resnič-
no potrebujejo. Manj bo na-
kupov za prestiž."

Plod takšnih razmišljanj je
zagotovo vaš projekt Green-
line, barka na hibridni po-
gon, ki je bila pred nedav-
nim razglašena za evropsko
barko leta 2010. Kdaj ste se
lotili tega projekta?

"Še do nedavnega je veljalo
prepričanje, da so pogonska
goriva na razpolago v ne-
omejenih količinah in da iz-
pusti plinov niso problem.
Novembra 2007 smo že bili
prepričani, da je treba kreniti
v drugo smer. V Evropi so se
začeli dogovori o omejevanju
izpustov ter nadomeščanju z
energijo iz obnovljivih virov.
Začeli smo razmišljati in
iskati rešitve za energetsko
učinkovito barko, ki bo s hi-
bridnim pogonom čim bolj

prijazna okolju, hkrati pa po-
nudila uporabniku vso po-
trebno udobje. Treba je bilo
na novo oblikovati energet-
sko varčen trup barke in po-
iskati primerno hibridno,
tudi fotovoltaično tehnologi-
jo za čim bolj racionalen po-
gon. Vse to pa za relativno
dostopno ceno."

Lani ste na največjem evrop-
skem navtičnem sejmu v
Düsseldorfu predstavili za-
snovo in notranjost barke
Greenline 33 Hybrid in vzbu-
dili veliko zanimanja. Na le-
tošnjem sejmu ste že pred-
stavili barko kot celoto in do-
bili prej omenjeni naslov.
Kako kaže povpraševanje?

"Mi smo že lani septembra
sicer na še bolj prototipni na-
čin izdelali šest bark Green-
line in jih predstavili po Evro-
pi, da so jih lahko začeli pre-
izkušati. Z novim letom se je
začela serijska proizvodnja
in prvi dve serijski barki smo
predstavili v Düsseldorfu.
Odzivi so po Evropi, tudi v
medijih, izjemno pozitivni."

Lani ste nam dejali, da so v
Evropi le trije izdelovalci plo-
vil sposobni zastaviti serijo
najmanj dvesto bark na leto,
kar naj bi bila meja rentabil-
nosti. Kako ste torej zastavili
serijsko proizvodnjo?

"Serijske proizvodnje Gre-
enline smo se lotili sami ob
zavedanju, da bomo letos
omejeni z našo produkcijsko
zmogljivostjo, ki je manjša
od potreb na trgu. To si lah-
ko privoščimo, ker nimamo
konkurence. Letos načrtuje-
mo izdelati, tu na Zgoši, oko-
li 140 bark, saj smo izdelavo
jadrnic Shipman in jaht Ska-
gen preselili v novo ladjedel-
nico v Tržič. Imamo naročil
za devetdeset bark, ki jih že-
limo izdelati do poletja, za
prihodnjo sezono pa misli-
mo, da bo na trgu prostora za

okrog štiristo bark Greeline
33. Zanimanje je res veliko,
letos smo predstavili barko le
na najpomembnejših trgih:
v skandinavskih državah, Be-
neluksu, Nemčiji, Avstriji,
Švici. Veliko zanimanja je
tudi v Ameriki, kjer pa si še
ne upamo nastopiti."

Seaway je bolj kot izdelova-
lec plovil znan kot svetovno
uveljavljeni navtični studio,
torej projektant plovil, ki jih
izdelujejo drugi. Ne nazad-
nje ste v Düsseldorfu že
lani dobili 30. naslov evrop-
ske barke leta ...

"Na vsakem sejmu je pred-
stavljenih od petdeset do
šestdeset bark, izdelanih po
naših načrtih. Novost je mor-
da ta, da od marca 2008 v ve-
liki meri delamo za grupo
Beneteau, največjega izdelo-
valca plovil na svetu, prej
smo bili bolj vezani na Bava-
rio. Beneteau, ki ima celo vr-
sto uveljavljenih blagovnih
znamk, nam zagotavlja res-
nično veliko razvojnega dela. 

Z Greenlineom smo odpr-
li prostor nove navtične filo-
zofije in vrstijo se vprašanja
ladjedelcev, ki bi radi tovrst-
ne produkte. Zato si v Sea-
wayu želimo razviti vodilni
center znanja za hibridna
plovila."

Po dveh letih priprav ste
pred dnevi tudi uradno od-
prli svoj novi obrat - ladje-
delnico v italijanskem Trži-
ču. Slišati je bilo očitke, da
se selite v Italijo.

"Nikakor ne gre za selitev,
pač pa dopolnitev naših ka-
pacitet. Sedež Seawaya ostaja
na Zgoši, tu ostajata ves raz-
voj in izdelava brak v obsegu,
ki ga prostor dopušča. V Tr-
žiču smo postavili ladjedelni-
co ob morju, ki ima svojo
marino tudi za barke do pet-
deset metrov dolžine, ki so
prevelike za transport po ce-

sti. Rad bi poudaril, da gre za
slovensko obalo, saj so bila
zemljišča ob morju med
Gradežem in Miljami od
sedmega stoletja v lasti Slo-
vencev. V Sloveniji pač ni in-
dustrijske obale, v primerjavi
s Hrvaško pa smo v Tržiču
bliže in infrastrukturno bolje
opremljeni. Nismo v tujem
kulturnem prostoru in smo v
krajih, kjer je ladjedelstvo
doma."

Nova ladjedelnica je stala 23
milijonov evrov. Ste pri tem
dobili kaj pomoči države za
čezmejne projekte?

"Ne. Pri kreditiranju nam
je s subvencioniranjem obres-
tne mere pomagala dežela
Furlanija Julijska krajina, za
katero je znano, da se izjem-
no hitro in uspešno razvija.
So izjemno učinkoviti - grad-
beno dovoljenje smo dobili v
treh mesecih: prizadevajo si,
da bomo čim prej začeli za-
poslovati, delati in plačevati
davke. Začeli smo s 75 zapo-
slenimi, v dveh letih pričaku-
jemo, da bomo to število po-
večali na okoli dvesto."

Že lani ste omenili, da raz-
mišljate tudi o izdelavi kril
za vetrne elektrarne, kar je
po dimenzijah prav tako iz-
delek, ki ga ni mogoče pre-
važati po cesti. Kako daleč
ste pri tem?

"Mislim, da smo že zelo
blizu dogovora za izdelavo
teh kril, pri čemer je treba ve-
deti, da posegamo na v mno-
gih pogledih izredno zahte-
ven energetski trg, ki ga ob-
vladuje nekaj velikanskih
korporacij. Ne želimo pa na-
stopati kot njihov kooperant,
saj to pomeni skoraj suženj-
ski, močno podrejen položaj.
Z nekaj srednje velikimi
podjetji iz Skandinavije na
enakopravnih odnosih snu-
jemo projekt vetrne elektrar-
ne, ki bo z našim razvojnim
delom boljša in jo bomo pro-
dajali pod lastno blagovno
znamko."

Nova ladjedelnica, postav-
ljanje serijske proizvodnje
hibridnih plovil, širitev raz-
vojnega dela in poseganje
na novo področje vetrnih
kril zahteva velika vlaganja.
Kako to zmorete?

"Prav zahtevna vlaganja
omejujejo naš razvoj, saj se
banke v teh kriznih časih pri
podpori razvoju bojijo tve-
ganj in so zelo konservativne.
Kljub deklaracijam časi, v ka-
terih je potreben pogum za
razvoj, pogum za spremem-
be temu v smislu podpore
niso naklonjeni. Pred nami
so težavni, a zanimivi časi."

Seaway začenja novo smer
V Seawayu bratov Jakopin so se odločili za serijsko proizvodnjo barke na hibridni pogon Greenline
33, ki je bila razglašena za evropsko barko leta 2010. V Tržiču v Italiji pa so odprli ladjedelnico, 
v katero so vložili 23 milijonov evrov.

Brata Jernej in Japec Jakopin

Štefan Žargi

Ljubljana - Po podatkih, ki
jih je v torek objavil Urad za
statistiko, so se cene življenj-
skih potrebščin v januarju
znižale za 0,8 odstotka, v pri-
merjavi s cenami v istem
mesecu lani pa so višje za 1,5
odstotka. Kot glavni vzrok za
deflacijo na uradu omenjajo
zimske razprodaje, saj so se
oblačila v povprečju pocenila
za 16,4 odstotka, obutev za 15
odstotkov in športna oprema
za 6,3 odstotka. Sicer se je
tudi v januarju nadaljeval
trend pocenitev blaga in po-

dražitev storitev. Tako so se
spet podražile komunalne
storitve, dražja so bila goriva
in električna energija, kar je
podražilo transport ter stano-
vanjske stroške. Z januarsko
deflacijo se je zmanjšala tudi
letna inflacija, ki je sicer še
vedno višja kot v državah z
evrom, kjer znaša en odsto-
tek. V enem letu so se najbolj
podražile alkoholne pijače in
tobak (za 7,9 odstotka) in po-
višali stanovanjski stroški (za
7,6 odstotka), pocenile pa ob-
leka, obutev (za 5,9 odstotka)
ter hrana in brezalkoholne
pijače (za 2,4 odstotka).

Zopet nižje cene
Zaradi razprodaj so se cene življenjskih 
potrebščin znižale za 0,8 odstotka.

   Otroško 
pustovanje

v torek 16. februarja 
           od 17.00 ure
 

        Pustno rajanje 
 v Kranju

v soboto 13. februarja 
           od 9.30 ure

Sprevod otroških mask
Zbirno mesto na Pungertu ob 16.50
ZABAVA S PIKO NOGAVIČKO

IZBOR NAJ PUSTNE SKUPINE
NAGRADE V VREDNOSTI
2.800 €
Apartma za 7 dni na Pagu
Vrednosti boni Megacenter
Jezikovni tečaji Švicarska šola Ana Hladnik

Prijave na pust@tourism-kranj.si

PUSTNA ZABAVA Z GLASBENO ŠOLO KRANJ
Ob 11. uri v Avli MOK

ŠVICARSKA ŠOLA 
ANA HLADNIK

Občina Šenčur obvešča, 
da je danes, v PETEK, 12. FEBRUARJA 2010,

na svoji spletni strani www.sencur.si in 
na oglasni deski Občine Šenčur objavila 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU

SOCIALNO-HUMANITARNIH DEJAVNOSTI, 
KI SE SOFINANCIRAJO IZ PRORAČUNA 

OBČINE ŠENČUR ZA LETO 2010.
Rok za prijavo na javni razpis je 5. MAREC 2010.

Begunje

Še zadnja delitev ob stečaju Elana

Vse je pripravljeno še za zadnjo delitev stečajne mase Elana
v višini štiristo tisoč evrov, ko naj bi se stečaj Elana po dva-
najstih letih končno zaključil. Stečajnemu upravitelju Andre-
ju Marincu je namreč za 130 tisoč evrov uspelo prodati 3,4
milijona evrov vredno terjatev Komercialne banke Triglav.
Skupaj bodo upniki nekdanjega Elana poplačani z nekaj več
kot 39 milijoni evrov, kar pomeni ob upoštevanju inflacije
približno 60-odstotno poplačilo. Omenimo še, da je Ma-
rinc, ki je stečaj vodil štiri leta, predlog za svojo nagrado zni-
žal s prvotnih 234 tisoč na petdeset tisoč evrov. Š. Ž.

Rast cen življenjskih potrebščin (inflacija)
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Cveto Zaplotnik 

Kranj - Na avstrijskem Šta-
jerskem, v kraju Grosswil-
fersdorf, se je prejšnji teden
z razglasitvijo rezultatov in z
ogledom končala jubilejna,
že deseta licitacija visoko
vrednega lesa, na kateri se je
za 737 hlodov potegovalo
2782 kupcev. Povprečna pro-
dajna cena je znašala 481 ev-
rov za kubični meter, najviš-
ja je bila 9166 evrov (za "ku-
bik" gorskega javorja).

Dvanajst hlodov 
s ceno nad tisoč evrov

Na licitaciji so četrto leto
zapored sodelovali tudi last-
niki gozdov iz Gorenjske,
pridružili so se jim še neka-
teri iz Baške grape, skupno
jih je bilo trideset, največ z
območja Podnarta, Preddvo-
ra, Cerkelj in tokrat prvič
tudi iz Selške in Poljanske
doline. Organizacijo je pre-
vzelo Društvo lastnikov goz-
dov Gorenjska, pri tem je
lastnikom svetoval Tomaž
Polajnar, sicer revirni gozdar
na širšem območju Preddvo-
ra, za prevoz lesa je poskrbel
Jure Meglič iz Strahinja. Iz-
kupiček licitacije je bil imeni-
ten. Gorenjci so prodali vseh
117 hlodov prostornine 102
kubična metra in dosegli
povprečno ceno okrog osem-
sto evrov za "kubik", ki je bila
za več kot tristo evrov višja od
povprečne cene vseh proda-
nih hlodov na licitaciji. Go-
renjcem je povprečje močno
dvignilo dvanajst hlodov s
ceno več kot tisoč evrov za
kubični meter, le pet hlodov
je bilo podcenjenih, ker za-
nje ni bilo povpraševanja. Za
sodelovanje na licitaciji so av-
strijskim organizatorjem
plačali 16 evrov od kubičnega
metra, prevozne stroške pa
so si porazdelili, a ne po "ku-
biku", ampak glede na izku-
piček na dražbi. 

Če je eno drevo vredno
15 tisoč evrov ...

Licitacijo je še posebej za-
dovoljen zapuščal Ivan Gu-
zelj od Sv. Barbare, ki je za
štiri hlode prejel skupno 17
tisoč evrov. Za 3,7 metra dolg
hlod gorskega javorja rebraša
s premerom 69 centimetrov
in prostornine 1,38 kubične-
ga metra se je potegovalo kar
deset kupcev, najdrznejši
med njimi je ponudil ceno
8640 evrov za "kubik" oz. za

cel hlod 11.923 evrov. Les bo
menda uporabil za izdelova-
nje violin. Za drugi hlod iste-
ga drevesa dolžine 3,5 metra,
premera 62 centimetrov in
volumna 1,06 kubičnega
metra, je bilo osem ponudb,
najboljša med njimi se je gla-
sila - 3530 evrov za "kubik"
oz. 3741 evrov za hlod. Poleg
teh dveh hlodov je Guzelj
imel na licitaciji še en hlod
gorskega javorja, tudi zanj je
za kubični meter iztržil več
kot tisoč evrov, in hlod češ-
nje, ki je bil prodan po tristo
evrov za kubični meter. "Če
bi vse štiri hlode prodal po
običajni poti, bi zanje skup-

no dobil od štiristo do petsto
evrov. Na licitaciji sem raču-
nal na iztržek od tri do štiri
tisoč evrov, prejel sem se-
demnajst tisoč, kolikor bi si-
cer dobil, če bi prodal za več
kot deset tovornjakov lesa.
Gozdar Tomaž Polajnar se
razume na stvari in mi je do-
bro svetoval. Še sreča je bila,
da se mi javor ob poseku v
strmini ni razklal," je dejal
Ivan in dodal, da bi v svojem
gozdu morda še našel kakš-
no "kapitalno" drevo, a na
takšen izkupiček kot letos v
prihodnje ne more računati,
saj se tako lahko zgodi le en-
krat.

Za "kubik" oreha 
4151 evrov

Poleg Guzelja je bilo med
gorenjskimi lastniki še pre-
cej zadovoljnih. Jernej Pfaj-
far iz Lajš je za gorski javor
rebraš, dolg pet metrov, pre-
mera 57 centimetrov in pros-
tornine 1,28 kubičnega me-
tra, prejel 4880 evrov za "ku-
bik" oz. za cel hlod več kot
6200 evrov. Na licitaciji je
bilo tudi 99 hlodov oreha,
najboljši med njimi, to je
hlod Franca Vrhovnika iz
vasi Ravne v cerkljanski obči-
ni, je bil prodan po ceni 4151
evrov za kubični meter, kar
je za 4,1 metra dolg hlod pre-
mera 59 centimetrov in vo-
lumna 1,12 kubičnega metra
naneslo 4649 evrov. Še dva
gorenjska lastnika sta pri po-
sameznih drevesnih vrstah
dosegla najvišjo ceno. Za
hlod bresta, ki ga je na licita-
cijo dal Ciril Pintar iz Rovt
pri Podnartu, se je potegova-
lo osem kupcev, dobil ga je
kupec s ponudbo 787 evrov
za "kubik". Za hlod breze
Petra Prezlja iz Davče je "tek-
movalo" sedem kupcev,
"zmagovalec" je za kubični
meter ponudil 321 evrov.

Izziv za stroko in 
priložnost za lastnike

Kot poudarja Tomaž Po-
lajnar, je vzgoja in nega viso-
ko vrednega lesa izziv za goz-
darsko stroko in priložnost
za lastnike, da dosežejo višji
dohodek v gozdu. Visoko
vredni les se odlikuje s po-
sebnimi estetskimi, akustič-
nimi in fizikalnimi lastnost-
mi, uporablja se lahko za de-
korativne izdelke, glasbila, v
restavratorstvu, za stilno po-
hištvo, za opremljanje barov
in ladij, v avtomobilski indus-
triji ... Omejen je pretežno
na drevesne vrste, ki se v na-
ravi ne pojavljajo množično.
Najbolj zanimive vrste so
gorski javor, češnja, oreh,
hruška, jablana, brek in 
skorš, nekoliko manj veliki
jesen, domači kostanj, brest,
beli gaber, delno hrast in
lipa, od iglavcev pa le reso-
nančna smreka ter posebno
lepo raščena macesen in bor.
Lastnik lahko vpliva na "pro-
izvodnjo" visoko vrednega
lesa s pospeševanjem rasti
gospodarsko zanimivih dre-
vesnih vrst pa tudi z gozdno
gojitvenimi ukrepi, kot sta
redčenje sestojev in obveje-
vanje dreves. 

Za štiri odlične hlode 
sedemnajst tisoč evrov
Lastnik gozda Ivan Guzelj od Sv. Barbare pri Škofji Loki je za tri hlode gorskega javorja rebraša in za
hlod češnje dobil na licitaciji visoko vrednega lesa skupno sedemnajst tisoč evrov. Gorenjci so za 117
hlodov dosegli povprečje več kot osemsto evrov za "kubik". 

Ivan Guzelj ob hlodu visokogorskega javorja, za katerega je
na licitaciji iztržil drugo najvišjo ceno - 8640 evrov za 
kubični meter.

Uporaben priročnik opisuje nevarnosti holesterola,

pomagal vam bo do zdravega načina življenja: da bo

vaša hrana energetsko in količinsko uravnotežena. 

Veliko boste izvedeli o naravnih izdelkih, s katerimi

lahko zmanjšate raven holesterola. 

Knjiga je 

strokovno 

pregledana 

in usklajena 

s slovensko 

medicinsko 

doktrino.

Trda vezava, 80 strani

Redna cena: 18,36 EUR

Cena za naročnike GG: 15 EUR + poštnina

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po 

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

Razstava pasemskih in domačih mačk

Felinološko društvo Ljubljana bo ta konec tedna, v soboto in
v nedeljo, pripravilo v prostorih Športnega društva GIB v
Drenikovi ulici v Ljubljani že tradicionalno razstavo mačk, za
katero je značilno, da na njej poleg pasemskih mačk sodelu-
jejo tudi nerodovniške muce in mešanke. Prireditelji pričaku-
jejo razstavljavce iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Italije, Nem-
čije, Madžarske, Slovaške, Češke, Poljske in Bolgarije. Na
razstavi, ki bo oba dneva na ogled od 10. do 18. ure, bodo iz-
brali najlepše mačke v posameznih pasmah in barvah ter
tudi najlepšo mačko razstave. C. Z.

Šenčur

Najprej predavanja, nato še občni zbor

Člani Govedorejskega društva Kranj-Tržič se bodo v pone-
deljek ob 10. uri zbrali v Domu krajanov Šenčurju na ob-
čnem zboru. Za uvod bosta predstavitvi novosti v proizvod-
nem programu Jate Emone in ponudbe semen semenarske
hiše Agrosaat ter predavanji o ekonomiki prireje, prehrani
govedi, kontroli prireje mleka na Gorenjskem in o vplivu
okolja na prirejo, nato pa bo še formalni del. Obravnavali
bodo poročila o lanskem delu in finančnem poslovanju ter
program dela za letos. C. Z.

Škofja Loka

Označevanje konj in kužna malokrvnost

V okviru zimskega izobraževanja za kmete bo v torek ob pol
štirih popoldne v sejni sobi KGZ Škofja Loka na Trati preda-
vanje o označevanju in registraciji konj po novem, o kužni
malokrvnosti kopitarjev in o predpripustni sezoni. Predaval
bo priznani strokovnjak ter ljubitelj konj mag. Janez Habjan.
Na predavanje vabita kmetijska svetovalna služba in Kmetij-
sko gozdarska zadruga Škofja Loka. C. Z.

Škofja Loka

O pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Društvo podeželskih žena Lubnik in kmetijska svetovalna
služba pripravljata v ponedeljek, 15. februarja, ob 16. uri v
prostorih KGZ Škofja Loka na Trati predavanje o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju. Predavala bo samostojna
svetovalka Vlasta Čadež iz kranjske območne enote Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. C. Z.

Bohinjska Bistrica

Zelenjavni vrt skozi vse leto

Kmetijska svetovalna služba bo v ponedeljek, 15. februarja,
ob pol štirih popoldne pripravila v Kulturnem domu Joža
Ažmana v Bohinjski Bistrici predavanje z naslovom Zele-
njavni vrt skozi vse leto. Predavala bo Miša Pušenjak, speci-
alistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline. C. Z.

Gozdar Tomaž Polajnar svetuje lastnikom gozdov pri izbiri
dreves in hlodov, ki jih nameravajo prodati na licitaciji.
Ogleda si še stoječe drevo in ugotovi, ali je že na vrhuncu
ekonomske vrednosti in zrelo za posek; potlej pa sodeluje
tudi pri razrezu drevesa v hlode, da izločijo grče, krivine in
morebitne gnile dele. / Foto: Tina Dokl
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Janez Štrukelj

Jedi za zimske dni K U H A R S K I R E C E P T I112
Mineštra

Sestavine: 1 por, 1 stebelna
zelena, 1 korenček, 1 strok čes-
na, 6 olupljenih paradižnikov
brez semen, 1 rdeča paprika, 10
dag stročjega fižola, 1 mala je-
dilna bučka, 25 dag mladega
belega zelja, 4 jedilne žlice olj-
čnega olja, 10 dag jušnih teste-
nin.

Priprava: Paradižnike na
drobno narežemo. Por, zele-
no, zelje, korenček in česen
prav drobno sesekljamo, v
kozici na olju dušimo, prili-
jemo zelenjavno juho. Poča-
kamo, da zavre, in kuhamo
pet minut, dodamo papriko,
majhno jedilno bučko in

stročji fižol ter kuhamo še
pet minut. V juho zakuhamo
še testenine in kuhamo še
pet minut. Na koncu doda-
mo paradižnik. Začinimo z
malo oljčnega olja in mletim
poprom. Po želji ponudimo
poleg nariban parmezan.

Srnin file v pomarančni
omaki

Sestavine: 60 dag srninega
hrbta brez kože in kosti, 20 dag
masla, 1 vejica rožmarina, 2
vejici timijana, 1 šalotka, 2
stroka česna, 5 brinovih jagod,
sol, poper.

Pomarančna omaka: 1 večja
rdeča čebula, 1 žlica masla, 1 dl

brusničnega in pomarančnega
soka, 3 dl divjačinskega fonda,
40 ml likerja cointreau, 4 žlice
stepene smetane.

Priprava: Maslo v ponvi se-
grejemo in na njem opeče-
mo srnin file. Dodamo rož-
marin, timijan, šalotke in
brinove jagode, solimo in po-
pramo. Meso vzamemo iz
ponve in ga obložimo z za-
čimbami, povijemo v alufoli-
jo in damo na pekač. Pekač
postavimo v pečico, segreto
na 120 stopinj Celzija. Peče-
mo 20 minut. Za omako na
maslu prepražimo na lističe
narezano čebulo. Dodamo
brusnični in pomarančni

sok, divjačinski fond in liker
cointreau. Nekoliko kuha-
mo. Omako pretlačimo skozi
gosto cedilo. Če je omaka
preredka, jo zgostimo z malo
škrobne moke, začinimo še s
soljo, poprom, dodamo tudi
malo medu. Pred servira-
njem dodamo še sladko sme-
tano. Poleg ponudimo grati-
nirane bučke in sezonsko so-
lato.

Gratinirane bučke

Sestavine: 4 male bučke, 2 jaj-
ci, 10 dag moke, olje za cvrtje.

Preliv: 2 dag masla, 3 dag
moke, 1 dl mleka, 2 jajci, sol,
poper, 2 dag parmezana, bazi-

lika, 1 žlica kisle smetane, mu-
škatni orešček.

Priprava: Bučke po dolžini
prerežemo, posolimo, pova-
ljamo v moki in jajcih ter
ocvremo v vročem olju. Buč-
ke naj ostanejo še čvrste.
Tako pripravljene bučke pre-
ložimo v dobro pomaščen
pekač, prelijemo s prelivom,
po vrhu potresemo z nariba-
nim parmezanom in v pečici
zapečemo. 

Preliv: Na maslu prepraži-
mo moko, ji prilijemo mleko
in gladko razmešamo. Doda-
mo začimbe, rumenjake,
smetano in gladko primeša-
mo trd sneg beljakov.

Jelena Justin

Ko sem pred časom obis-
kala sošolko s fakultete, ki
živi v Brežicah, sva nekaj
časa namenili tudi raziskova-
nju bližnje okolice. Popol-
danski vzpon na hribček nad
sotočjem Save in Krke je mi-
nil v prijetnem klepetu. Ker
vem, da vas ogromno hodi
na kopanje v bližnje Terme
Čatež, sem se odločila, da
vzpon na Šentviško goro po-
delim z vami. Saj veste, zju-
traj vzpon na hribček, potem
pa naravnost v bazen in sav-
no. Balzam za dušo in telo. 

Po avtocesti se odpeljemo
do Brežic. Predlagam, da
parkiramo nekje v središču
in si za petnajst minut 
podaljšamo vzpon oziroma
hojo po asfaltu izkoristimo
za ogrevanje. Odpravimo se
do mostu, ki vodi čez reko
Savo. Na grebenu, ki je pred
nami, vidimo cerkvico, do
katere se bomo povzpeli. Na
koncu mostu prečkamo ce-

sto in se začnemo vzpenjati
proti naselju Čatež ob Savi.
Pri gostilni zavijemo ostro
desno med hiše in pridemo
tik nad bencinsko črpalko, ki
je ob avtocesti. Tukaj je tudi
veliko parkirišče, saj sta v ne-
posredni bližini pokopališče
in motel. Če z avtoceste zavi-
jemo na bencinsko črpalko
oz. počivališče Grič, ravno
tako lahko parkiramo ob mo-
telu. 

Pot se začne takoj za mote-
lom. Markacij v tem spod-
njem delu ni, a več kot opaz-
na je steza, ki vodi naravnost
čez travnik. Po dežju je tukaj
precej blatno, v zimskem
času pa lahko shojena gaz
močno drsi. Vzpnemo se do
gozda, ki je na naši desni
strani. Na vrhu travnika se
priključimo markiranemu
kolovozu. Skozi gozd pot
najprej poteka vzdolž poboč-
ja, potem pa nas markacije
usmerijo naravnost navzgor.
Strmina nekaj časa ne popu-
sti. Z desne se nam priključi

položna pot, ki ji nekaj časa
sledimo, nato pa se kar po
grapi povzpnemo strmo na-
ravnost navzgor. Pridemo do
sedelca, tik pod vrhom, kjer
je manjša koča. Od tod do
cerkvice sv. Vida je še pet mi-
nut hoje. 

Cerkev je prvič omenil Val-
vasor, a njena arhitektura go-
vori o njenem nastanku v
času romanike. Prvotna je
bila cerkev verjetno del cer-
kvenega kompleksa skupaj s
cerkvijo sv. Janeza Evangeli-
sta, ki naj bi stala nekaj deset
metrov vzhodno od sv. Vida
in je omenjena v vizitaciji iz
leta 1735 brez lokacije. Naj-
starejši del cerkvene stavbe
predstavljata ladja in polkrož-
na apsida, ki bi lahko bili se-
zidani v drugi polovici 13. sto-
letja, vsekakor že na prehodu
iz romanike v gotiko. V začet-
ku 19. stoletja so na zahodni
strani prizidali zvonik, prebi-
li dve novi okenski odprtini,
prvotne pa zazidali. Kasneje
je doživela le nekaj manjših

obnovitvenih del, ki so ji po-
vrnila prvotno podobo. 

Če želimo prehoditi Breži-
ško planinsko pot, se s Šent-
vida, kot pravijo domačini,
spustimo v vas Žejno, nada-
ljujemo v Sobenjo vas in se
povzpnemo na Veliki Cirnik,
621 m. n. v. Vrnemo se do
križišča v Malem Cirniku,
kjer zavijemo levo v Globoči-
ce in se skozi Mrzlavo vas vr-
nemo na izhodišče. Za pot
bomo porabili dobre štiri
ure.

Z vrha sestopimo narav-
nost navzdol in se kmalu pri-
družimo stezi, po kateri smo
se vzpenjali. 

Predlagam, da se po vrnit-
vi do jeklenega konjička od-
pravimo še na kopanje v bliž-
nje Terme. Plavanje v baze-
nih in savna. Dan smo izko-
ristili stoodstotno. 

Nadmorska višina: 386 m
Višinska razlika: 224 m
Trajanje: 1 ura in 15 minut
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Šentviška gora (386 m)

Povsem na južni meji
Vzpetina nad Brežicami, s cerkvijo svetega Vida, ki jo prvič omenja Valvasor v svoji Slavi vojvodine
Kranjske. Spomenik lokalnega pomena. 

Cerkev svetega Vida / Foto: Jelena Justin

Pogled na Šentvid / Foto: Jelena Justin

Prostovoljno
pokojninsko
zavarovanje

z  8,29 % donosa 
v letu 2009

Dodatne informacije  
na www.sop.si.

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. 
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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

MADŽARSKE TOPLICE: 4. - 7. 3., 8. - 11. 4., 24. - 27. 4.; BERNARDIN: 21. - 24. 3.;
KOPALNI IZLET - BERNARDIN: 22. 2.; TOPOLŠČICA: 29. 3., 28. 4.; TRST: 6. 3.;

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

Dobrodelna prireditev
Sveti Duh - Župnijska karitas Sveti Duh vabi na dobrodelno pri-
reditev, ki bo v Kulturnem domu pri Svetem Duhu pri Škofji
Loki jutri ob 19. uri. Zbrani prispevki bodo namenjeni za ak-
cijo Obrok riža na dan otrokom na Madagaskarju

Ponovno rojstvo ali pot duševnega reševanja
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno
zdravje, vabi v torek ob 16. uri na predavanje: Ponovno rojstvo
ali pot duševnega reševanja - pogovor z odgovori na konkret-
na vprašanja in predstavitev knjige o samopremagovanju psi-
hičnih travm in drugih načinih pri spopadanju z rakom. Pre-
davanje, ki bo v društveni pisarni v Kranju na Oldhamski c. 14
(pri Vodovodnem stolpu), bo vodila prof. Majda Kovačec.

Naravno zdravljenje - pomoč ženskam po 40. letu
Kranj - Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj in Krajevna orga-
nizacija RK Preddvor v sodelovanju s Fidimedom vabi na pre-
davanje Naravno zdravljenje - pomoč ženskam po 40. letu.
Predavala bo Lucija Vrabič Dežman, dr. med. spec. gin. in por.
Predavanje bo v dvorani kulturnega doma v Preddvoru v pone-
deljek ob 18. uri. 

O Afriki
Trboje - Danes ob 19. uri bo v Trbojah pri Kranju predavanje
Sama Košnika 222 km Dogonije, tek po puščavi in goščavi
med izjemnimi ljudstvi in veličastno kulturo v južnem Mali-
ju (Zahodna Afrika).

PREDAVANJA

PRIREDITVE

Odbojka - modra skupina 1. državne 
odbojkarske lige, 3. krog
Jutri, v soboto, 13. februarja 2010, bo v ŠD Planina v
Kranju ob 18. uri tekma tretjega kroga modre
skupine 1. državne odbojkarske lige. Odbojkarji
Astec Triglava se bodo pomerili z ekipo Salonit An-
hovo. Na tekmo vabimo čim več navijačev in lju-
biteljev odbojke. Odbojkarski klub Triglav Kranj, 

Staretova ulica 56, 4000 Kranj

LOTO
Rezultati 12. kroga - 10. februarja 2010

1, 2, 4, 7, 11, 17, 38 in 25
Lotko: 3 4 8 5 2 8

Loto PLUS: 7, 11, 12, 13, 36, 37, 38 in 24

Predvideni sklad 13. kroga za Sedmico: 230.000 EUR
Predvideni sklad 13. kroga za Lotka: 355.000 EUR
Predvideni sklad 13. kroga za PLUS: 190.000 EUR

Nagrajenci križanke Didakta, ki je bila objavljena v prilogi Starši &
Otroci 15. decembra 2009: Jože Čufar, Jesenice; Magda Šenk,
Kranj; Mija Ahčin, Tržič.
Nagrajenci križanke Didakta, ki je bila objavljena v Gorenjskem
glasu 22. decembra 2009: Maruša Taler, Zg. Gorje; Nika Polajnar,
Cerklje; Lenart Gantar, Žiri. 

HIŠA KULTURE
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Gorenjski glas vabi na odprtje razstave 
del slikarke in oblikovalke Dreje Novak

Dreja Novak se je rodila v Kranju. Želja
po oblikovanju jo je vodila na študij kra-
jinske arhitekture, ki pa ga je morala za-
radi hude prometne nesreče prekiniti.
Po rehabilitaciji ga je nadaljevala na Ac-
cadamia Italiana, slikarsko znanje pa je
izpopolnjevala v šoli Jožeta Ciuhe. V
obdobju od leta 2002 do 2009 je živela
in ustvarjala v različnih državah po
vsem svetu. Poleg slikarstva in obliko-
vanja jo zanima kulinarika, nutricizem
in psihologija osebnosti. 

Na njen slikarski opus vplivajo njena
popotovanja, ki v njeno delo vnašajo
raznolikost motivov in ohranjajo začu-
denost nad lepotami sveta.
Če ustvarjalko Drejo Novak želite spo-
znati in izvedeti več o njenem razgi-
banem življenju in delu, vas vabimo
na odprtje razstave njenih del, ki bo v 
četrtek, 18. februarja, ob 17.30 v avli
Gorenjskega glasa. S pesmijo se bo
pridružil tudi Stane Vidmar.
Prijazno vabljeni, vstop prost!
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Iskra Strojegradnja in Vzdrževanje je rastoče podjetje, ki se 
ukvarja z vzdrževanjem industrijske opreme, projektiranjem in
razvojem namenskih strojev in naprav. Dejavnost zajema tudi 
projektiranje in izvedba fiksnih ali sledljivih solarnih sistemov. 

K uresničevanju naših poslovnih načrtov vabimo:

ELEKTRO INŽENIR - PROJEKTANT (m/ž)
Od kandidatov pričakujemo:
●  najmanj visokošolsko izobrazbo elektro smeri
●  delovne izkušnje s področja projektiranja električnih krmilij,

močnostnih naprav ter projektiranja sončnih elektrarn
●  najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju projektiranja 
●  aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika
●  samoiniciativnost, dinamičnost in komunikativnost
●  poznavanje računalniških programov (MS Office, E Plan)
●  vozniški izpit kategorije B 
●  zaželen strokovni izpit po ZGO

STROJNEGA MEHANIKA (m/ž)
Od kandidatov pričakujemo:
●  strokovno izobrazbo strojni mehanik ali strojni tehnik, kandidat je

lahko tudi pripravnik
●  zaželene so delovne izkušnje s področja strojne mehanike,

hidravlike ali pnevmatike
●  pasivno znanje angleškega ali nemškega jezika
●  osnovno računalniško znanje in vozniški izpit kategorije B 
●  samoiniciativnost, pripravljenost za nadaljnje izobraževanje 

in strokovno usposabljanje

V prijetnem delovnem okolju nudimo zanimivo in samostojno delo,
možnost osebnega razvoja in napredovanja, ter stimulativno na-
grajevanje.

Izbrane kandidate bomo sprejeli v delovno razmerje 
za nedoločen čas, s tri/šestmesečnim poskusnim delom.
Prijave z dokazili pošljite na naslov: Iskra Vzdrževanje, 
strojegradnja in energetika, d. d., Savska loka 4, 4000
Kranj ali na e-poštni naslov: info@iskra-vzd.si, 
web: www.iskra-vzd.si

OSMRTNICA

Svojo življenjsko pot je sklenila naša upokojena sodelavka
iz Družbene prehrane Sava, d. d.

Marija Hiti
rojena 1921

Od nje se bomo poslovili v nedeljo, 14. februarja 2010, 
ob 14. uri na pokopališču na Kokrici. Žara bo na dan

pogreba v poslovilni vežici od 9. ure dalje.
Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Kolektiv Save
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

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

10000586

KUPIM

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

10000790

ODDAM

STANOVANJE za samce, ☎ 041/
322-653 10000792

STANOVANJE oddam upokojenka, pri
Kranju, ženski, ki je lahko starejša, po
dogovoru, ☎ 040/522-153

10000804

NAJAMEM

STANOVANJE manjše, cenejše,  na
Planini v Kranju, ☎ 040/303-405

10000789

HIŠE
PRODAM

HIŠO z vrtom, v Kranju, dvojna garaža,
možno kupiti samo polovico, cena po
dogovoru, ☎ 04/23-25-059 10000458

KUPIM

MANJŠO hišo v Kranju ali bližini Kra-
nja, ☎ 041/826-863 10000721

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

BIVALNO brunarico, v okolici Mirne na
Dolenjskem, z vso infrastrukturo, z
900 m2 zemlje, ☎ 031/308-540

10000795

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

10000489

POSESTI
PRODAM

PET PARCEL za vrtičke, po 300 m2,
možnost postavitve vrtnih ut, Virmaše
ob novem naselju, ☎ 041/366-993

10000736

NJIVO, 4200 m2, relacija Velesovo -
Šenčur, ☎ 04/25-22-507

10000791

KUPIM

PARCELO, ☎ 041/361-100 10000564

POSLOVNI PROSTORI
PRODAM

POSLOVNE prostore, 575 m2, ob Ki-
dričevi cesti, Škofja Loka, primerne za
pisarne ali ordinacijo, novogradnja, ☎
041/366-993 10000731

ODDAM

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

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

NAJAMEM

POLOVICO vrta za zelenjavo za najem-
nino, drugo polovico obdelujem za
vas, v okolici Kranja, ☎ 040/756-409

10000793

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

CITROEN Berlingo 1.8, l. 2000,
148.000 km, vlečna kljuka, radio, kli-
ma, obnovljene zavore, ☎ 04/20-42-
703 10000782

CITROEN Xantia 2.0, l. 95, z vso
opremo za 500 eur, ☎ 041/760-293

10000779

DAEWOO Lanos, l. 1998, garažiran,
ugodno, ☎ 04/51-35-810, 040/223-
570 10000780

FIAT Punto, l. 1999, v odličnem sta-
nju, brez rje, metalik zelen, ☎ 040/
640-856 10000781

MERCEDES-BENZ 190 D, l. 1990,
rdeče barve, cena po dogovoru, ☎
040/915-306 10000777

PEUGEOT 307 karavan, odlično ohra-
njen, l. 2003, ogled na avto net, ☎
051/421-303 10000778

RENAULT Clio 1.2, l. 1999, registriran
do septembra 2010, 5 vrat, ☎
040/419-542 10000720

SEAT Ibiza 1.4, 166.000 km, rdeče
barve, garažiran, prvi lastnik, vlečna
kljuka, ☎ 031/888-608 10000776

KUPIM

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

DRUGA VOZILA
PRODAM

AVTODOM Fiat Dukato 2.5 D, l. 93,
registriran, 5 ležišč, nadgradnja Fran-
kia 610 zimsko-letni, 12.000 eur, ☎
051/435-699 10000774

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

PLATIŠČA, GUME za različne avte,
več dimenzij, rabljeni akumulatorji, nov
75 AH z garancijo, ☎ 041/722-625

10000222

TEHNIKA
PRODAM

DIG. FOTOAPARAT Canon A 530, 4 x
opt. in 3 x dig. zoom z dokumenti in
priborom, ☎ 04/20-46-682

10000788

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

FITINGE ventila, bakrena, pocinkana,
nova, ugodno, ☎ 031/513-102

10000801

PLOHI in deske 8 m3, smreka 120
m2, opaž 9 cm, trami in špere za
ostrešje, letve 4 x 5 ali 3 x 5 cm, ☎
040/720-000 10000785

SUH smrekov les, debeline 5 cm, 3
cm, 2.5 cm, opaž šir. 7 cm in suha me-
šana drva, ☎ 04/23-11-964 10000784

PODARIM

STIROPOR, cca 1 m3, 2 cm in četrt
metra steklene volne, trde, ☎ 041/
907-544 10000797

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

OKNO 100 x 140 in notranja vrata 80
x 200, ☎ 031/375-250 10000807

KURIVO
PRODAM

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

10000550

BUKOVA drva, ☎ 031/527-686
10000735

BUKOVA in mešana drva, razžagana in
z dostavo, ☎ 041/239-328

10000766

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

DRVA mešana, možna dostava, ☎
041/581-019 10000763

KOSTANJEVA in smrekova drva, 6
metrov, možen razrez in dostava, ☎
041/214-500

10000783

KVALITETNA suha, bukova drva, ☎
041/677-871 10000764

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

10000722

SUHA drva, ☎ 041/848-539 10000713

SUHA mešana drva, možen razrez in
dostava, ☎ 041/368-998

10000726

SUHA drva, ☎ 041/593-963 10000765

SUHA bukova in mešana drva, ☎
041/608-616 10000770

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

GUGALNI stol, tapeciran, je iz trdega
lesa ima stolček za noge, 50 % cene-
je, ☎ 041/603-247 10000799

KUHINJO, jedilnico in skrinjo, zaradi
selitve, cena po dogovoru, ☎
041/727-924 10000730

MASIVNO vrtno garnituro iz macesna,
dolžina 2 m klopi z naslonom, cena
350 eur, ☎ 040/747-801

10000798

OMARO s policami za predsobo Š V
G: 69 x 197 x 41 cm, cena 70 eur, ☎
040/307-140 10000723

GOSPODINJSKI 
APARATI
PRODAM

ZAMRZOVALNO omaro, 3 predali, 85
x 60 cm, malo rabljeno, ☎ 040/613-
382 10000755

OSTALO
PRODAM

KOMPLET, dve wc školjki, dva bojler-
ja zgornji in spodnji 8 litrov, ☎ 040/
332-590 10000725

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko, uglasitev C,
F, B, nova, ugodno, 1.500 eur, ☎
041/451-603 10000761

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

ČOLN gumenjak, sport Beograd,  3 m
+ motor Tomos  4, ohranjeno, cena
650 eur, ☎ 041/378-803

10000803

NOV biljard, ☎ 031/206-724
10000605

UMETNINE,
NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, strogo unikatne, tema
križev pot in tarot. Tudi izdelam, ☎
040/567-544

10000745

OTROŠKA
OPREMA
PRODAM

OTROŠKO posteljico, belo, skoraj
novo, cena po dogovoru, ☎ 041/202-
595 10000800

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

10000052

PRODAM

SKUTER Leon, letnik 2007, skoraj
nov, ohranjen, cena po dogovoru, ☎
041/310-519 10000767

KUPIM

INVALIDSKI voziček, rabljen, Tržič, ☎
04/59-61-259 10000796

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CISTERNO za gnojevko 1700 l in pa-
jek 3.50, ☎ 041/608-642 10000715

CISTERNO 2.700 l, tračni obračalnik,
kosilnico SIP 165, trosilec JF., 2.5 t,
☎ 031/327-926 10000773

HIDRAVLIČNI cepilec za drva na trak-
torski pogon, ☎ 04/20-41-322, 031/
202-639 10000768

MOLZNI prevozni stroj Virovitica, ☎
031/256-001 10000716

SEKULAR za žaganje drv, ☎ 04/20-
46-578, 031/812-210 10000667

SLAMOREZNICO, plug za konjsko
vleko, sani (posmojke) za vleko lesa,
☎ 031/631-891 10000769

KUPIM

KOSILNICO BSC dizel in trosilec hlev-
skega gnoja, ☎ 031/604-918

10000714

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

10000247

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

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČI cviček, naročila do 15.2., ☎
040/123-898 10000787

FIŽOL v zrnju, ☎ 041/347-507
10000738

JEDILNI in krmni krompir, ugodno, ☎
041/584-048 10000709

JURČKE, zamrznjene, suhe, vložene
1. kl., ugodno, ☎ 031/501-135

10000757

KRMNI krompir, ječmen in koruzo, ☎
040/355-865 10000762

NEŠKROPLJENA jabolka ”Ontario” in
ovčjo volno, ☎ 040/372-098

10000758

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

10000316

SENO za govedo ali drobnico, balirano
v kvadratne bale, kakovostno, možna
dostava, ☎ 031/463-250 10000733

SILAŽNE bale, 1. košnje, 5 kom in
100 kom kock sena in otave in teličko
sim., staro 10 dni, ☎ 031/474-211

10000760

SVEŽA kokošja jajca, ☎ 04/23-28-
858, (Klicite od 12. do 14. ure)

10000759

VINO - cviček, integrirana predelava, v
rinfuzi ali ustekleničen, z vso dokumen-
tacijo, večja količina - dostava na dom,
☎ 031/206-874 10000805

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega 9 mese-
cev, ekološka reja, za 650 eur, ☎
031/768-535 10000752

ČB BIKCA, starega 4 mesece in pol,
☎ 04/25-21-024 10000706

ČB BIKCA, starega 10 dni, ☎ 041/
691-243 10000756

ČB TELICO, ki bo marca telila, ☎
04/25-26-820, 040/500-810

10000729

DVE MLADI kravi in telico, vse simen-
talke, breje 8 mesecev in ena 5 mese-
cev, ☎ 041/835-047 10000708

KONJIČKA ponija, starega eno leto,
☎ 04/58-06-206 10000754

KRAVO simentalko, staro 7 let, 600
kg, telitev bo marca in 10 m3 suhih bu-
kovih drv, ☎ 051/209-541

10000734

KRAVO simentalko, telila marca 2010,
☎ 041/536-878 10000749

LIPICANKO, vozno in ujahano, ☎
041/599-135 10000728

MLADE jalove krave in pajek SIP 4.5
m, ☎ 041/595-773 10000705

TELICO simentalko v 9. mesecu bre-
josti, Brezje pri Tržiču 27, ☎ 04/59-
61-691, 051/231-144 10000707

TELICO LS/RH, brejo 8 mesecev,  a
kontrola, ☎ 040/452-786, popoldan

10000747

TELIČKO simentalko, težko 125 kg in
mlado goveje meso, ☎ 04/25-21-
499, 031/506-863 10000748

VEČ PRAŠIČEV od 100 do 150 kg,
možna dostava ali zakol pri nas, ☎
041/730-812 10000732

ZAJCA orjaški lisec in belgijski sivi or-
jak, oba plemenska, ☎ 041/254-672

10000712

ZAJKLJE za rejo dunajski lisec, zelo
lepe, stare 5 mesecev, ☎ 04/59-61-
783 10000751

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni,
☎ 031/572-647 10000711

BIKCA mesne pasme, starega do 14
dni, ☎ 041/608-616 10000771

BIKCE in teličke od enega tedna na-
prej ter kravo ali telico, ☎ 051/372-
468 10000710

ZAMENJAM

TELIČKO sim., staro tri tedne za bikca
mesne pasme in prodam jalovo sim. za
zakol, ☎ 04/23-11-964 10000746

TELIČKO simentalko za bikca simen-
talca, ☎ 04/53-31-280 10000750

OSTALO
PRODAM

TRANSPORTNI traktorski plato, širine
160 cm, tritočkovni priklop, ☎
041/482-547 10000772

POSLOVNI STIKI

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO picopeka v popoldan-
skem času, v Kranju, Peter Arh, s. p.,
Črnavska pot 1, Preddvor, ☎ 031/
224-962

10000702

ORGANIZATOR taxi prevozov zaposli
samostojne taxi prevoznike iz celotne
Gorenjske za organizirano delo v taxi
centrali, Salem, d. o. o., Zg. Duplje
65, Duplje, ☎ 040/300-838

10000739

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

IŠČEM DELAVCA za gozdarska dela
in delavca za pomožna dela v gozdu,
Tomaž Satler, s. p., Oldhamska cesta
14, Kranj, ☎ 041/718-019

10000697

Nič ne čakaj, 
pokliči 
080 19 56!

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

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

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

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, Vodovodno stolp, trisobno v
III. nadstr., l. izgr. 1965, obnovljeno l.
2005 (kopalnica, WC, CK na plin)
vpisano v ZK, klet, balkon, cena
125.000,00 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 stanova-
nja, l. izgr. 1960, stanovanje izdelano l.
1991, CK, cena 77.500,00 EUR.
STANOVANJE ODDAMO V NAJEM
Kranj, Drulovka, manjša visoko pritlič-
na hiša tlorisa 30 m2 na parceli veliko-
sti 500 m2, l. izgr. 1951, v celoti prenov-
ljena 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/me-
sečno + stroški + 2x varščina.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, staro mestno jedro, enonad-
stropna s 120 m2 stanovanjske povr-
šine na parceli velikosti 262 m2, l.
izgr. 1935, prenovljena l. 2002 - okna,
vse instalacije, kopalnica, CK na olje,
dvorišče, kjer je možno parkiranje za
dva avtomobila, terasa s 115 m2 vrta,
cena 208.000,00 EUR. 
Trstenik, na izredno lepi sončni loka-
ciji, medetažna s 300 m2 uporabne
stanov. površine na parceli velikosti
1144 m2, l. izgr. 1999, cena
439.000,00 EUR, v kateri je vključena
tudi vsa oprema 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 pri-
ključki, 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, prenovljeno l.
2005, višina stropa 5 m, možnost do-
stave (rampa), samostojni vhod, cena
465 EUR/m2, lahko tudi za najem po
ceni 4,5 EUR/m2 + stroški.
Tržič, v centru mesta na glavni ulici,
pritličje v izmeri 30 m2, l. izgr. 1900,
že delno prenovljen, primeren za ne-
živilsko trgovino, cena 47.000,00
EUR.
VIKEND - PRODAMO
Trstenik - Orle, zidan, visokopritlični,
tlorisa 46 m2 na parceli velikosti 478
m2, lepa sončna lokacija, garaža, do-
stop tlakovan, ob vikendu tudi manj-
ša brunarica, l. izgr. 1997, cena
240.000,00 EUR skupaj z opremo.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklem, v industrijski
coni v izmeri 5957 m2 za proizvod-
njo, skladišča, parkirišče, cena 144
EUR/m2 in še pribl. 18 EUR/m2 za
komunalni prispevek.

naročnine
04/201 42 41 

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

V nedeljo, 14. februarja, mineva žalostno leto, odkar nas je 
zapustil naš dragi mož, oče, deda in stric

Ivan Resman
iz Škofje Loke

Hvala vsem, ki ga ohranjate v mislih in obiskujete njegov 
tihi dom.

Vsi njegovi

V 71. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi
mož, oče, tast, dedek, brat in stric

Marijan Benedičič
po domače Mlakarjev iz Studenega

Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, sodelavcem in znan-
cem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče, ali nam
na kakršen koli način pomagali. Hvala vsem, ki ste ga pospre-
mili na zadnji poti, pogrebnemu podjetju Akris, cvetličarni
Klavdija, g. župniku za lep pogrebni obred in pevcem za zapete
pesmi. Posebna zahvala osebju nevrološke klinike in gospe Sil-
vi Demšar za skrb in pozornost, ki mu jo je nudila v času nje-
govega bivanja v bolnišnici. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi 
Železniki, februar 2010 

ZAHVALA

V 82. letu starosti se je ustavilo dobro srce naše drage mame,
sestre, babice, prababice, tete in sestrične

Fanike Kalan
rojene Burgar, s Podreče

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala
pogrebni službi Navček, nosačem, kolektivu OŠ Vodice,
Zdravstvenemu domu Kranj, pevcem za zapete pesmi, troben-
taču in g. župniku Janezu Šavsu za opravljen pogrebni obred.
Vsem, ki ste jo v času njenega življenja obiskovali, vsem, ki ste
jo pospremili na njeni zadnji poti, in vsem, ki jo boste ohranili
v lepem spominu, še enkrat lepa hvala.

Žalujoči: sin Drago in hčerka Irena z družinama, sestra Anica,
nečaki in nečakinje ter ostalo sorodstvo

V 64. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi
mož, oči, dedi in brat

Ciril Reven
iz Žirov

Ob tem se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem, balinarjem, bivšim sodelavcem ter znancem, ki ste
z nami delili bolečino, darovali cvetje, sveče ter izrekli ustno in
pisno sožalje, in za vse dobro, kar ste v trenutku žalosti storili
za nas. Še posebej hvala sosedom, gospodu župniku Igorju
Jerebu za lepo opravljen pogrebni obred, govornikoma g. Kle-
menčiču in g. Pivku. Iskrena hvala vsem, ki ste se ljubljenemu
možu, očiju in dediju prišli poklonit in ga v tako velikem številu
pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Marija, hčerki Mojca in Marinka z družinama,
ter brata Janez in FrencSPOROČILO O SMRTI

Z žalostjo sporočamo, da je umrla upokojena višja medicinska sestra

Marija Savič
Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Zaposleni
Bolnišnice Golnik - Kliničnega oddelka za pljučne

bolezni in alergijo

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

IŠČEM DELO kot inštruktor matemati-
ke in fizike, ☎ 031/391-393 10000718

IŠČEM DELO, lepša pisava vaših otrok, nu-
dim pomoč za odpravo napak (izpuščanje
črk, zamenjava...), pedagoška delavka - 30
let prakse, ☎040/971-618 10000808

IŠČEM DELO, začetni tečaj kaligrafija
za otroke in odrasle, ☎ 040/971-618

10000809

IŠČEM DELO, predšolskega otroka
sprejmem v varstvo - ves teden iz oko-
lice občine Gorje in Bled, ☎ 04/57-
69-389, 041/493-671 10000741

IŠČEM DELO, varstvo vašega malčka
na vašem ali našem domu, imam izkuš-
nje, ☎ 031/485-264 10000775

IŠČEM DELO, kuhar z večletno prakso,
možno takoj, ☎ 041/624-652 10000717

DUO ROLO, išče delo na obletnicah,
porokah z zabavno in narodno glasbo,
☎ 041/224-907 10000744

IŠČEM DELO, izvajam brezplačno čiš-
čenje gozda  - sanitarni posek na ob-
močju Hrastnice, ☎ 040/364-721

10000794

ONE MAN - DUO ALI TRIO igranje na
ohcetih, obletnicah in zabavah, ☎
04/25-21-498, 031/595-163 10000719

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

ADAPTACIJE notranje omete, vse vr-
ste fasad, škarpe ter tlakovanje dvo-
rišč, kvalitetno, hitro in poceni. Arbaj,
d.o.o., Zg. Bela 24, Preddvor, ☎
070/327-487 10000683

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

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

10000006

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

10000488

PLATINUM TAXI organizira ter izvaja
taxi, vip, ter poslovne prevoze po
ugodni ceni 0.90 eur za prevoženi kilo-
meter. Rezervacije: 080-25-20,
www.platinumprevozi.com, Salem, d.
o. o., Zg. Duplje 65, Duplje

10000743

STOPNICE iz masivnega lesa, hrast,
jesen, javor, bukev, samonosilne ali
beton vam kvalitetno izdelamo in mon-
tiramo, Mizarstvo Jože Lukanc, s. p.,
Sp. Duplje 55, Duplje, ☎ 040/988-
963 10000810

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

UGODEN najem kombija 8 + 1 in
osebnih vozil Golf VI Tdi, SP AVTO, d.
o. o., Zg. Bela 76, Preddvor 10000806

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM

ZAPLEŠITE Z NAMI! Vabljeni v plesne
tečaje za vse starosti, organizirane
skupine in mladoporočence, Studio
Tango, Britof 316, pri Kranju, ☎
041/820-485 10000742

ZASEBNI STIKI
ŠPORTNIK Slovenec iz Medvod, z at-
letsko postavo obdarjen, išče žensko
za intimna srečanja in prijateljstvo., ☎
041/892-135, Robi 10000737

RAZNO
PRODAM

SMREKOVE plohe 5 cm in jagenjčki
za zakol, ☎ 031/271-151

10000786

TRI BIKCE simentalce, od 120 - 200
kg in električno vgradno pečico s ste-
klokeramično ploščo Gorenje, ☎
041/350-365 10000753

VLOŽENE in zamrznjene gobe in go-
beline, ☎ 031/202-631

10000727

VLOŽENE in suhe jurčke, domače
žganje in zamrzovalno omaro, ☎
041/597-933 10000740

VOLNO, domačo, predeno, 1 kg = 20
eur in ročno pletene nogavice, ☎
04/51-41-227

10000802

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

10000724

Ena sama ljubezen.
Vsesilen vzmah kril.
Nedoseženi cilji.
Pretrgana pesem.
(Tone Pavček)

Sporočamo žalostno vest, da nas je mnogo prezgodaj zapustil

Cene Košir
dijak 2. letnika Srednje šole za strojništvo

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Prijatelji, dijaki, učitelji in zaposleni
Šolskega centra Škofja Loka

Prešli smo časnost,
prestali grozo in smrt,
prestopili rob in večno,
zdaj vemo,
kako teče brezglasno pomenek med nami ...

(T. Pavček)

Zdaj se spočij izmučeno srce,
zdaj se spočijte zdelane roke.
Zaprte so utrujene oči,
le moja drobna lučka še brli.

(Svetlana Makarovič)

Bolečino da se skriti,
tudi solze zatajiti, 
najdražjih ne da se pozabiti.

ZAHVALA

ZAHVALA
Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči,
tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.
(S. Gregorčič)

Ob boleči izgubi drage mame, babice in prababice

Kornelije Bulat
17. 9. 1928 - 31. 1. 2010

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečena sožalja in darovane
sveče. Posebna zahvala gre osebju CSS Škofja Loka in zdravnici dr. Marici Ivič - Alibegovič za skrbno
nego in pozornost. Hvala bratom Zupan in podjetju Akris za lepo izveden obred. Še enkrat najlepša

hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste jo razveseljevali, jo obiskovali in jo imeli radi. 

Nikoli te ne bomo pozabili!
Žalujoči vsi njeni

Pošle so ti moči, zaprl si oči,
zdaj boš v grobu mirno spal, 
a v naših srcih boš ostal.

ZAHVALA

www.gorenjskiglas.si
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V 77. letu starosti je prenehalo biti dobro srce naše ljubljene mame

Marte Zmrzlikar
25. 4. 1933 - 27. 1. 2010, iz Strahinja

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi se iskreno zahvaljujemo
vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, DU Na-
klo, DI Kranj, za izrečena sožalja in pomoč v težkih trenutkih.
Zahvaljujemo se g. župniku Janezu Zupanu za lepo opravljen
pogrebni obred. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Žalujoči: sin Marko, hči Marija z družino, sin Brane z družino,
sestri Joži, Marija in brat Ivan

V nedeljo, 14. februarja, mineva deveto žalostno leto, odkar
nam je umrla naša draga žena in mama

Cvetka Žnidar
rojena Kobe

Zahvaljujemo se vsem, ki se je spominjate, obiskujete njen
grob in sočustvujete z nami.

Mož Maks, hči Narcisa in sin Boris
Utik, 12. februarja 2010

ZAHVALA

Ob izgubi ljube mami, hčerke, sestre

Štefke Zaletel
se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v dneh slovesa stali ob strani.
Hvala vsem za podarjeno cvetje, sveče in maše. Gospe Slavki,
gospodu Lavrincu za vso pomoč ter diakonu in kaplanu za
poslovilni obred in žalno mašo.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 79. letu nas je nenadoma zapustila naša draga mama

Ivana Planinšek
iz Britofa

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatel-
jem, znancem in vsem drugim, ki ste nam izrekli sožalje, pri-
našali cvetje in sveče. Hvala gospodu župniku za pogrebni
obred, pevcem za zapete žalostinke, pogrebni službi Navček ter
iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

SPOROČILO O SMRTI

V 97. letu nas je zapustila naša nona

Marija Trelc
roj. Fajgelj

Od nje smo se poslovili v soboto, 6. februarja 2010, v ožjem
družinskem krogu.

Žalujoči vsi njeni
Kranj, Ljubljana, Francija

ZAHVALA

Dne 3. februarja 2010 nas je za vedno zapustila naša draga
mama, babica, prababica in tašča

Darinka Zivlakovič
(1927-2010)

Od nje smo se poslovili v ožjem družinskem krogu v Beogradu.
Vsem sorodnikom, prijateljem in znancem se zahvaljujemo za
izraženo sožalje.Posebej pa se zahvaljujemo njeni osebni
zdravnici dr. Špeli Resnik za njeno nenehno skrb in vsestran-
sko pomoč.

Žalujoči: sinova Brane in Miran z družinama

BRATU V SLOVO

Valentin Dolenc
14. 2. 1932 - 27. 12. 2009

Žal, ni Ti bilo dano, da bi dočakal svoj 77. rojstni dan in god na
letošnje Valentinovo. Namesto prisrčnega stiska rok, Ti gorijo
lučke na grobu v Lipici, a naše tople misli so pri Tebi in pri Tvo-
ji družini. Dragi Tine, zelo Te pogrešamo.

Bratje in sestre: Janez, Marica, Pavle, Jože in Anica z družinami
Četena Ravan, Gorenja vas, Hotovlje, Kranj, Škofja Loka, Tolmin

ZAHVALA
Nekaterih bolečin ne moreš preboleti,
nekaterih praznin se ne da zapolniti,
ostaja pa ponos, hvaležnost in 
čudoviti spomini, ki ne minejo nikoli.

V 72. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi 

Janez Kadivec, st.
iz Šenčurja

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno
sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala dežurni službi Kranj, Kliničnemu centru-intenzivni

oddelek, pogrebni službi Navček, gospodu župniku za lep pogrebni obred, pevcem iz Predoselj
in bratu za ganljive besede. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga pospremili na zadnji poti. 

Žalujoči vsi njegovi
Šenčur, Podreča, 2. februarja 2010

Je čas, ki da,
je čas, ki vzame.
Pravijo, je čas,
ki celi rane.

SPOROČILO O SMRTI

Odšla je naša upokojena sodelavka 

Marija Bizjak
Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Sodelavci Dolnov, d. o. o., Kranj

ZAHVALA

V 86. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, brat, stric, stari oče in tast

Jože Kocijan
iz Leš pri Tržiču

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno
sožalje, darovano cvetje in sveče. Zahvala osebju ZD Tržič, posebej dr. Alici Kikel in 
patronažni sestri Cvetki za vso pomoč pri njegovi bolezni. Hvala KS Leše, gasilcem,

nosačem, govornikom, zastavonošem, pevcem, trobentaču in pogrebni službi Navček.

Žalujoči vsi njegovi
Leše, Kranj, Radovljica, 4. februarja 2010

Zaman te iščejo naše oči,
zaman te kliče naše srce,
a z nami boš za vedno ostala ti.

ZAHVALA

Tvoj dom in vrt,
tvoj rojstni kraj, valovi morja
ob sončnem zahodu
in vsi, ki smo ostali
brez tebe, te neskončno
pogrešamo in cenimo,
kar si nam dala.

V SPOMIN
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes bo pretežno oblačno. V soboto bo precej jasno, 
zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V nedeljo bo povečini
jasno, po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka
oblačnost. Zjutraj bo mrzlo.

PETEK

-6/0°C
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Mitko Haralampijev: 

"Seveda bom gledal olimpij-
ske igre. Upam, da bo na-
šim uspelo dobiti kakšno
kolajno, največ možnosti pa
imata smukača Jerman in
Šporn, pa tudi Mazejeva in
skakalci."

Ana Hartman

Kranj - Pred vrati je eden
bolj veselih in norčavih
praznikov. Pusta se najbolj
veselijo otroci, saj se takrat
oblečejo v maškare. "Pov-
praševanje po pustnih ko-
stumih je podobno kot lani.
Pri fantih je največ zanima-
nja za kostume Spiderma-
na, ki smo jih že skoraj raz-
prodali, pa tudi Ninja želv
ter kavbojev in Indijancev.
Za deklice se vsako leto zelo
dobro prodajajo kostumi
Pike Nogavičke, princesk in
čarovnic, za malčke do tret-
jega leta starosti pa starši
najpogosteje kupujejo tople
plišaste kostume z motivi
različnih živali," je razložila
Špela Ambrožič, prodajalka
v Baby centru v Kranju. In
kako globoko morajo starši
seči v žep? Cene preprostih
kostumov za malčke se za-
čnejo pri sedmih evrih, pre-
cej dražji pa so topli plišasti
kostumi - okoli trideset ev-
rov. Otroški kostumi stanejo
od 10 do okoli 35 evrov - za
priljubljenega Spidermana
ali Ninja želvo bi denimo
odšteli trinajst evrov, za
Piko Nogavičko 21, za prin-

cesko od 24 do 34 evrov ...
Nekateri se obnašajo bolj ra-
cionalno in kupijo le pustna
ličila in dodatke, kot so lasu-
lje, klobuki, repki, orožje,
vile in rožički za hudička ...

Tudi v kranjskem mega-
marketu Interspar ugotav-
ljajo, da se za pusta številni
otroci najraje prelevijo v ju-
nake iz risank. "Prodali
smo vse dekliške kostume
za dobre vile iz risane seri-
je Winx, ostali so le še do-

datki: krila, čarobne paliči-
ce, krone ... Fantje se radi
oblečejo v kavboje, otrokom
do četrtega leta starosti pa
starši pogosto kupijo debe-
lejše kostume," je pojasnila
trgovka in dodala, da proda-
jo tudi precej dodatkov, kot
so pištole, sablje, ušesca ...
Najcenejši kostumi (pona-
vadi kitajskega porekla) sta-
nejo šest evrov, najdražji pa
so kostumi za Winxice in
kakovostni kostumi iz bolj-

ših materialov - okoli 40 ev-
rov. "Odrasli pokupijo pre-
cej lasulj, priljubljeni so
tudi liki čarovnic, policistk,
natakaric, zapornikov, du-
hovnikov ... Cene kostu-
mov se gibajo od 12 do 25
evrov, za bolj kakovostne pa
je treba odšteti tudi do 40
evrov," je povedala sogovor-
nica in dodala, da se še ved-
no prodajajo tudi gumijaste
maske za obraz, čeprav
slabše kot v preteklih letih.
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Frančiška Slak: 

"Vem, da se bližajo olimpij-
ske igre in z možem si bova
zagotovo ogledala večino te-
kem. Naši imajo kar veliko
možnosti za kolajno, zlasti
Majdičeva, Mazejeva, Jerman
in Šporn, pa tudi drugi."

David Snedec: 

"Rad imam šport in zagoto-
vo si bom ogledal tudi tek-
me na olimpijskih igrah.
Najbolj bom navijal za naše
skakalce, za kolajno pa mis-
lim, da ima največ možnosti
Robert Kranjec."

Silvester Jerše: 

"Zagotovo si bom ogledal
olimpijske igre, posebej se-
daj, ko imam zlomljeno roko
in bodo počitnice. Tokrat ima-
mo Slovenci kar nekaj mož-
nosti za kolajno, posebej
Mazejeva, Jerman in Šporn."

Ajda Boncelj: 

"Do olimpijskih iger je le še
nekaj ur in seveda si jih bom
ogledala. Navijala bom za
naše športnike, največ mož-
nosti za kolajno pa imajo
skakalci, smukači, pa tudi
naše smučarske tekačice."

Otroci se najraje našemijo 
v junake iz risank
V prihodnjih dneh bodo pustne šeme spet na pohodu. Med njimi bo največ otrok, ki se posebej radi
našemijo v junake iz risank. Za med gredo kostumi Spidermana, Ninja želve, Pike Nogavičke, Winxic ... 

Navijali bomo 
za naše
Vilma Stanovnik

Danes ponoči se v Kanadi
začenjajo olimpijske igre.
Ker je iz Slovenije do Van-
couvra daleč, si jih bomo
večinoma ogledali po televi-
ziji, a tudi pozne nočne ure
in zgodnje jutranje ure nas
ne bodo motile, da ne bi 
navi-jali za naše športnike. 
Foto: Tina Dokl

Jesenice

Omejitev obiskov v jeseniški bolnišnici

V Splošni bolnišnici Jesenice so zaradi ponovnega povečan-
ja števila bolnikov z okužbo dihal omejili obiske na eno
odraslo zdravo osebo dnevno med 15. in 18. uro. S. K. 

Trgovine so v teh dneh dobro založene s pustnimi maskami in kostumi. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja (ne sliki v sredini) že sedaj zna vešče ravnati s pisalnim
strojem za slepe. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Kranj - Na Medobčinskem
društvu slepih in slabovid-
nih Kranj je sredi tedna se-
demletna Maja Košir Hab-
jan z Godešiča dobila pisal-
ni stroj za slepe. Donacijo
sta omogočila dobrodelna
Leo kluba Brdo in Domžale,
ki sta temu namenila denar,
zbran na zabavi za noč ča-
rovnic. Deklica ta pripomo-
ček nujno potrebuje v šoli,
obiskuje namreč drugi raz-
red na zavodu za slepo in
slabovidno mladino. Pri na-

kupu pisalnega stroja je s
prispevkom pomagalo tudi
podjetje Allergant. Maja je
bila nad pisalnim strojem
navdušena in je vsem zbra-
nim pokazala, da je pisanja
s strojem že vešča. Dogodek
je z glasbenim nastopom
popestril slabovidni harmo-
nikar Gabrijel Skumavec.
Predsednica Dobrodelnega
Leo kuba Brdo Nadja Noč je
obljubila, da tokratna dona-
cija ni bila zadnja in da bo-
sta Leo kluba pričarala še
marsikateri nasmeh na ob-
razu slepih in slabovidnih.

Maji so podarili 
pisalni stroj
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NA EMO ZA DESET
EVROV 

Letošnja EMA bo potekala v Mar-
morni dvorani na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani, in sicer 20.
februarja (predizbor) in 21. februar-
ja (izbor). / Foto: arhiv GG

02

LJUDJE

KO GORENJEC NA
SEJEM GRE ...

Vsako leto nam takoj po janu-
arskem petminutnem predahu že
predstavljajo novosti na naših sej-
miščih. Žal Gorenjci kranjskega že
dolgo nimamo več. / Foto: Tina Dokl

KULTURA

MED POEZIJO 
IN SLIKO

Včeraj so v galeriji Kranjske hiše
odprli razstavo z naslovom Likovne
dimenzije poezije. Priznane likovne
ustvarjalce iz štirih držav so k ust-
varjanju spodbudile pesmi.
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GLASBA, KINO

ako so konec pre-
teklega leta pripra-
vili krajšo turnejo
Karlovačko live 09
po rodni Hrvaški,

zdaj pa se vračajo tudi na
odre zunaj meja. Da so se vr-
nili v velikem slogu in da je
bila njihova vrnitev na sceno
težko pričakovana in zelo za-
želena, priča tudi izjemen
koncert v zagrebški Areni,
kjer so privabili več kot dvaj-
set tisoč oboževalcev.

V Sloveniji bo Parni valjak
na čelu s prepoznavnim
frontmanom Akijem in 
avtorjem večine uspešnic
Husom oboževalce razveselil

s kar tremi večjimi koncerti:
20. marca bo nastopil v Aj-
dovščini, 26. marca v Mari-
boru in za konec 28. marca
še v ljubljanski Hali Tivoli.

Obljubljajo pravo triurno
glasbeno poslastico.

Tokrat pa poslušalcem po-
klanjajo eno od dveh novo
nastalih pesmi: Nakon svih

godina. Tudi sicer v njihovi
'tovarni uspešnic' že nastaja
nov material, ki ga bodo za-
okrožili z izidom novega al-
buma v letošnjem letu.

Parni valjak se je po izjem-
ni, skoraj 35-letni karieri tako
vrnil v stare tirnice na veselje
mnogih, ki jim je prav ta
glasbeni kolektiv zaznamo-
val mladost. Njihove skladbe
pa dobro poznajo tudi mlajše
generacije, saj je šestnajst
studijskih, šest koncertnih
albumov, dva albuma sin-
glov in pet kompilacij zased-
bi prineslo poseben status v
glasbeni zgodovini na ob-
močju nekdanje Jugoslavije
in nobena prava zabava še
danes ne mine brez njihovih
hitov.

PO VSEH TEH LETIH
Po štirih letih 'v pokoju' so se na veliko veselje publike člani skupine Parni valjak le odločili, 
da kariero nadaljujejo. 

Alenka Brun

T

PLANET TUŠ, KRANJ

Petek, 12. 2.
16.10, 18.10
ALVIN IN VEVERIČKI 2 (sinhronizirano)
20.20, 23.40 AVATAR 3D
20.10, 22.10 DRUGI MOŠKI
16.15 IGRAČAR
19.25, 21.35, 23.45
KJE STA MORGANOVA?
21.30, 23.59 KNJIGA ODREŠITVE
18.25, 21.00, 23.30 NA ROBU TEME
15.00, 17.10, 19.20
OBLAČNO Z MESNIMI KROGLICAMI
15.05, 17.15
PRINCESA IN ŽABEC (sinhronizirano)

Sobota, 13. 2.
12.00, 14.05, 16.10, 18.10 ALVIN IN
VEVERIČKI 2 (sinhronizirano)

20.20, 23.40 AVATAR 3D
20.10, 22.10 DRUGI MOŠKI
16.15 IGRAČAR
19.25, 21.35, 23.45
KJE STA MORGANOVA?
21.30, 23.59
KNJIGA ODREŠITVE
13.30, 18.25, 21.00, 23.30
NA ROBU TEME
12.50, 15.00, 17.10, 19.20
OBLAČNO Z MESNIMI KROGLICAMI
12.30, 15.05, 17.15
PRINCESA IN ŽABEC (sinhronizirano)

Nedelja, 14. 2.
12.00, 14.05, 16.10, 18.10
ALVIN IN VEVERIČKI 2 (sinhronizirano)
21.20 AVATAR 3D
20.10 DRUGI MOŠKI
16.15 IGRAČAR

19.25, 21.35
KJE STA MORGANOVA?
21.30 KNJIGA ODREŠITVE
13.30, 18.25, 21.00 NA ROBU TEME
12.50, 15.00, 17.10, 19.20
OBLAČNO Z MESNIMI KROGLICAMI
11.40, 13.50, 16.30
OBLAČNO Z MESNIMI KROGLICAMI 3D
12.30, 15.05, 17.15
PRINCESA IN ŽABEC (sinhronizirano)
19.00 VALENTINOVO

Ponedeljek, 15. 2.
16.10, 18.10
ALVIN IN VEVERIČKI 2 (sinhronizirano)
20.20 AVATAR 3D
20.10 DRUGI MOŠKI
16.15 IGRAČAR
19.25, 21.35
KJE STA MORGANOVA?

21.30 KNJIGA ODREŠITVE
18.25, 21.00 NA ROBU TEME
15.00, 17.10, 19.20
OBLAČNO Z MESNIMI KROGLICAMI
16.00, 18.00
OBLAČNO Z MESNIMI KROGLICAMI 3D
15.05, 17.15
PRINCESA IN ŽABEC (sinhronizirano)

KINO ŽELEZAR, JESENICE

Petek, 12. 2.
18.00 AVATAR 

Sobota, 13. 2.
18.00 AVATAR

Organizatorji filmskih predstav 
si pridržujejo pravico do 
spremembe programa.

KINO SPORED
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Na Emo za deset evrov 

Letošnja Ema bo potekala v Marmorni dvorani na Gospo-
darskem razstavišču v Ljubljani, in sicer 20. (predizbor) in
21. februarja (izbor). Voditelja predizbora bosta Bernarda
Žarn in Ivo Kores, izbora Lorella Flego in Andrea F, prvi
večer se bo iz green rooma javljala Karin Sabadin, drugi
večer pa Bernarda Žarn in Ivo Kores.
Če se odločite, da boste obiskali predizbor, potem vas pri-
de vstopnica pet evrov ceneje. Kupite pa jih lahko že od
10. februarja na spletni strani mojekarte.si ali pa kar na
dan prireditve med 16. in 20. uro na blagajni Gospodar-
skega razstavišča.
Prvi večer bomo v predizboru slišali Saro Kobold, Brigito
Šuler, Nino Pušlar, Lango, Sašo Zamernik, Ylenio Zobec,
Vasa & D Plejbeks, Martino Šraj, Marka Vozlja, Petro Pe-
čovnik, Martino Feri in Tomaža Nedoha, Zadnji taxi, Man-
co Špik in Ansambla Roka Žlindre & Kalamare.
Poleg skladb, ki se potegujejo za nastop v finalnem večeru,
bodo na letošnji Emi gostili tudi izvajalce, ki so v zadnjih le-
tih izvajali skladbe, s katerimi so dobili dvanajst točk po gla-
sovanju gledalcev in poslušalcev, pa vendarle na koncu niso
zmagali. 21. februarja se bo tako Nuši Derenda, Tanglesom,
Anastaziji, Hamu in Galu, Stereotipom, Vladu Pilji in Lei Sirk
- izvajalcem naročenih skladb - pridružilo sedem skladb, ki
so se v finalni večer uvrstile iz predizbora. A. B.

Prisanjali videospot

Videospot za skladbo Sanjaj so I.C.E. posneli s svojo ka-
mero, za montažo videoposnetka je kriv njihov kitarist
Matej Sušnik, s kamero pa je upravljala Petra Hočevar.
Videoposnetki so nastali v sproščenem vzdušju na studij-
skem snemanju nove različice skladbe Sanjaj v studiu
Garbage. S kamero so skušali ujeti trenutke, ki predstav-
ljajo I.C.E prav take, kot so: naravne in sproščene.
Ker gre za akustično skladbo, se I.C.E. v videospotu pojav-
ljajo v nekoliko okrnjeni obliki - le trije člani - poudarjajo
pa, da jih je še vedno pet. Nova različica skladbe Sanjaj je
zadnji single z albuma Na liniji, saj I.C.E. že pripravljajo
nove skladbe za nov album. A. B.
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nano je, da so v pre-
teklosti številni
umetniki pri svo-
jem delu navdih

iskali v drugih umetniških
zvrsteh, filmski režiserji v
glasbi, slikarji v odrskih
umetnostih, skladatelji v lite-
rarnih mojstrovinah ... Tudi
na podlagi impresij iz poezi-
je nastala likovna dela niso
nekaj novega, zagotovo pa
preplet teh dveh umetniških
zvrsti daje neko novo dimen-
zijo. Razstava, ki so jo v sredo
odprli v galeriji Kranjske
hiše, je tako pravzaprav zani-
miva in pisana kot njeni avtor-
ji, vsak s svojim razmišlja-
njem in interpretacijo. "K so-
delovanju sem povabila deset
slikarjev iz Slovenije, Nemči-
je, Italije in Bolgarije, ki so-
delujejo z našim ateljejem in
so inspirirani vsak s svojim
izborom pesnikov in njihove
poezije, občasno ustvarjajo
tudi dela, kakršna vidimo na
tej razstavi," je povedala Pet-
ra Kejžar Puhar, vodja Atelje-
ja Puhart, v katerem so raz-
stavo pripravili. Sodelujoči li-
kovni ustvarjalci, Zmago Pu-

har, Eva Puhar, Nika Zupan-
čič, Črtomir Frelih, Boni
Čeh, Karel Kuhar, Miha Per-
čič ter Klavdij Palčič iz Italije,
Josef Werner iz Nemčije in
Ivan Kanchev iz Bolgarije so
navdih iskali v poeziji Fran-
ceta Prešerna, Braneta Sene-
gačnika, Christiana Morgen-
sterna, Petre Puhar Kejžar in
v bolgarski ljudski pesmi.

Kot je povedala Puhar Kej-
žarjeva, je podoben projekt z

naslovom Kam pripravila že
pred dvema letoma, lani pa
sta skupaj s slikarjem Kar-
lom Kuharjem ustvarila raz-
stavo slik in poezije, ki je no-
vembra doživela tudi knjižno
izdajo. "Ta razstava je tako
razširjeno nadaljevanje moje
naklonjenosti, spodbujanja
kreativnega sodelovanja
umetnikov v različnih zvr-
steh in prepletanja njihovih
ustvarjalnih izrazov." Inter-

pretacije likovnikov so tudi
tokrat podobno kot poezija v
prvi vrsti individualne in kot
take zelo raznolike, tudi v li-
kovnih tehnikah, ki se raz-
prostirajo od akrila in meša-
ne tehnike na platnu do raz-
ličnih grafik, risb ... Tretjo di-
menzijo na odprtju razstave
sta v glasbi in pesmi dodala
Nejč Slapar in Petra Kejžar
Puhar. Razstava bo odprta
do konca meseca.
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KULTURA

MED POEZIJO IN SLIKO
Včeraj so v galeriji Kranjske hiše odprli razstavo z naslovom Likovne dimenzije poezije. Priznane
likovne ustvarjalce iz štirih držav so k ustvarjanju spodbudile pesmi.

Igor Kavčič

Z

Glasbeni šoli
Kranj so minuli te-
den v počastitev
slovenskega kul-
turnega praznika

pripravili koncert, posvečen
slovenskim skladateljem. Se-
demnajst mladih glasbeni-
kov je ponosno na ustvarjal-
nost slovenskih skladateljev
prijelo za različne inštru-
mente. Za posebno točko so
poskrbeli učenci 3. razreda
nauka o glasbi učiteljice Ane
Kokotec, ki so izvedli Večerno
pravljico skladatelja Alojza
Ajdiča. V svojo družbo so po-
vabili tudi skladatelja Vitjo
Avsca, ki je v pogovoru z Bar-

baro Pibernik občinstvu
predstavil, kakšno je delo
skladatelja. Na koncertu so
bila izvedena tudi tri njegova
dela, med drugim je sopra-
nistka Francka Šenk ob avto-
rjevi klavirski spremljavi iz-

vedla uglasbeno Prešernovo
pesem Nezakonska mati. V
glasbeni šoli bodo tudi v pri-
hodnje na tak način poskuša-
li spodbujati spoznavanje do-
mačih skladateljev tako med
učenci kot občinstvom. Jutri,

v soboto, 13. februarja, pa v
avli Mestne občine Kranj pri-
pravljajo že tradicionalni
Pustni koncert, na katerem
se bo v različnih sestavih
predstavilo več kot sto učen-
cev in učiteljev glasbene šole. 

IGRALI DELA SLOVENSKIH SKLADATELJEV
Igor Kavčič

V

Žiri

Navdušili z ljudskimi in gospelom

Minulo soboto je v dvorani DPD Svoboda Žiri pod taktir-
ko dolgoletnega zborovodje Andreja Žaklja nastopil mo-
ški pevski zbor Alpina. Za tokratni repertoar so si izbrali
kar nekaj slovenskih ljudskih pesmi v priredbah Alda Ku-
marja in žirovskega rojaka Davida Beoviča. Program je
povezoval dramski igralec Janez Škof, ki je prav tako nav-
dušil s humornimi glasbeno-igralskimi vložki. Pevci so
program nadaljevali s črnskimi duhovnimi, kot so Nobo-
dy knows in Down by the riverside, zaključili pa z vsem
znano Marko skače. P. M. B.

Duplje

Dupljanski pevci počastili Prešerna

Pevci moškega pevskega zbora Triglav iz Dupelj, ki jih
vodi Nada Krajnčan, že nad deset let na poseben način
počastijo slovenski kulturni praznik. Vsako leto, ne glede
na vreme, na predvečer praznika najprej zapojejo pri
vodnjaku sredi Spodnjih Dupelj, nato pa še pri vodnjaku
pod cerkvico svetega Mihaela v Zgornjih Dupljah. Letoš-
nji nedeljski nastop so popestrili tudi z recitacijo Prešer-
nove pesmi. Tako kot vsako leto so tudi letošnje praznič-
no prepevanje pevci sklenili s srečanjem na Rozmanovi
oziroma Bidetovi domačiji v Zgornjih Dupljah z domači-
mi klobasami in še toplimi krofi na mizi. J. K.

Kamnik

Umrl je Viktor Mihelčič

V 98. letu starosti je umrl slovenski skladatelj Viktor Mi-
helčič, ki je bil od leta 1997 tudi častni občan Kamnika.
Mihelčič je bil poznan kot vsestranski glasbenik; orga-
nist, pianist, skladatelj, glasbeni učitelj, mentor, zboro-
vodja, dirigent, član godbe in član različnih inštrumen-
talnih skupin. Kot skladatelj je objavil več skladb za cer-
kev, več kot 70 skladb je napisal za otroške in mladinske
zbore, bogata pa je tudi bera njegovih skladb za odrasle
moške, ženske in mešane pevske zbore. Pomembno me-
sto v skladateljskem opusu imajo tudi uglasbitve in pri-
redbe partizanskih pesmi, med katerimi je najbolj po-
znano delo Domovina naša je svobodna. V njegov spo-
min Občina v ponedeljek pripravlja žalno sejo občinske-
ga sveta. J. P. 

Kranj

Razpis za razstavne termine v Galeriji Pungert

Galerijski svet Društva Pungert Kranj objavlja razpis za
pridobitev razstavnih terminov v Galeriji Pungert za leto
2010. K sodelovanju vabijo likovnike, fotografe, kiparje in
avtorje celovitih likovnih projektov. S pisno prošnjo, ki
naj vsebuje opis del oz. koncepta, fotografijo reprezenta-
tivnega dela, kratko osebno predstavitev, želeni termin
in kontaktne podatke naj se do 20. februarja obrnejo 
na Društvo Pungert Kranj, za Galerijski svet, Trubarjev
trg 6, 4000 Kranj oziroma po elektronski pošti 
pungert@gmail.com. Kandidati bodo o izbiri obveščeni
do 28. februarja 2010. I. K.

Naklo

Slike Ljubice Zorko

V avli poslovne stavbe Merkurja v Naklem je na ogled
prodajna razstava likovnih del slikarke Ljubice Zorko z
Jesenic. Predstavlja se predvsem s cvetličnimi motivi in
motivi iz narave. I. K.

Kranj

Fotografije Mirka Kunšiča

V torek, 16. februarja, ob 18. uri bo v galeriji Kulturnega 
zavoda Creinativa na Sejmišču 2 v Kranju odprtje fo-
tografske razstave novinarja in fotoreporterja Mirka
Kunšiča. I. K.

Kranj

Mysterium krepi svoje vrste

Komorni pevski zbor Mysterium Kranj pod vodstvom Do-
minika Jurce vabi k sodelovanju pevce in pevke, ki bi radi
prepevali v zboru mladih in kreativnih. Podrobnejše infor-
macije dobite na spletni strani www.mysterium.si. I. K.

Pesnik Brane Senegačnik in slikarka Nika Zupančič na "svojem terenu" / Foto: Tina Dokl

Tretješolci so zapeli Ajdičevo Večerno pravljico.
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SANJE, VROČA ŽEMLJICA

PETEK, 12. 2.

10.55 Spremenilo mi je življenje 11.45 Nesna-
gi za petami 12.15 Živalski čudeži 13.05 Medij
13.55 Zakon v Los Angelesu 14.20 Policija na
delu 15.10 Neverjetno 15.35 Mestni zdravniki
16.25 Bogataši v Las Vegasu 17.15 Zamolčane
zdravniške zgodbe 18.00 Spremenilo mi je živ-
ljenje 19.00 Policija na delu 19.50 Neverjetno
20.15 Hitro ukrepanje 21.05 Jasnovidni detek-
tivi 21.55 Ženske za rešetkami 22.45 Moč, ob-
last in pravičnost 23.35 Dokazi 

08.45 V iskanju očeta, 34. del 09.40 Usoda, 73.
del 10.30 Miza za tri, 60. del 11.25 Kriva te lju-
bezni, 57. del 12.20 Družinske vezi, 95. del
13.10 Judeževa žena, 45. del 14.05 V iskanju
očeta, 34. del 15.00 Nikoli ni prepozno, 110. del
15.55 Miza za tri, 60.-61. del 17.40 Maščeva-
nje ljubezni, 36. del 18.35 Nikoli ni prepozno,
111. del 19.30 Usoda, 73. del 20.20 Miza za tri,
61. del 21.10 Nikoli ni prepozno, 111. del
22.05 Družinske vezi, 95. del 23.00 Sanjski
moški, 32. del 23.55 Judeževa žena, 45. del
00.50 Kriva te ljubezni, 57. del 01.40 Zaljublje-
na, 1. del 02.35 V iskanju očeta, 34. del 03.30
Družinske vezi, 95. del 

SOBOTA, 13. 2.

10.30 Katastrofe stoletja 11.20 Anatomija ka-
tastrofe 12.10 Pediatrična bolnišnica 13.05
Družinsko drevo 13.55 Dar življenja 14.45 Ži-
valski 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 Policijske enote
22.40 Živeti za vsako ceno 23.30 Okostnjaki
pripovedujejo 00.20 Duhovi v hotelih 

11.20 Kuhamo s slavnimi, 15. del 12.20 Nikoli
ni prepozno, 107.-111. del 16.50 Sanjski moški,
17. del 17.40 Maria Rosa išče ženo, 82. del
18.35 Idealen par, 4. del 19.30 Moške zgodbe,
22. del 20.30 Tako je življenje, 27. del 21.25
Pot k ljubezni, romantična komedija 23.00 Do-
nja Flor, 11. del 23.55 Življenje z Anito, 9. del
00.50 Idealen par, 4. del 

NEDELJA, 14. 2.

08.55 Mala Charlotte 09.45 Živalski čudeži
10.30 Katastrofe stoletja 11.20 Pod krinko
12.10 Pediatrična bolnišnica 13.05 Družinsko
drevo 13.55 Mala Charlotte 14.45 Živalski ču-
deži 15.30 Katastrofe stoletja 16.20 Pod krinko
17.10 Zdravnice 18.00 Nesnagi za petami
18.55 Urgenca 

06.00 Idealen par, 5. del 06.55 Miza za tri, 57.-
61. del 11.20 V kuhinji z Angelom in Mario, 8.
del 12.20 Maščevanje ljubezni, 32.-36. del
16.50 Sanjski moški, 18. del 17.40 Maria Rosa
išče ženo, 83. del 18.35 Idealen par, 5. del
19.30 Moške zgodbe, 23. del 20.30 Tako je živ-
ljenje, 27. del 21.25 Popolna žena, film 23.00
Donja Flor, 12. del 23.55 Življenje z Anito, 10.
del 00.50 Idealen par, 5. del 01.40 Usoda, 69.-
73. del 

PONEDELJEK, 15. 2.

11.00 Spremenilo mi je življenje 11.45 Nesna-
gi za petami 12.15 Živalski čudeži 13.05 Medij
13.55 Zakon v Los Angelesu 14.20 Policija na
delu 15.10 Neverjetno 15.35 Mestni zdravniki
16.25 Mejna policija 17.15 Zamolčane zdravni-
ške zgodbe 18.10 Spremenilo mi je življenje
19.00 Policija na delu 19.50 Neverjetno 20.15
Medicinski detektivi 21.05 Jasnovidni detektivi
21.55 Ženske za rešetkami 22.50 Moč, oblast
in pravičnost 23.35 Dokazi 00.00 Medicinski
detektivi 

09.40 Usoda, 74. del 10.30 Miza za tri, 61. del
11.25 Kriva te ljubezni, 58. del 12.20 Družinske
vezi, 96. del 13.10 Judeževa žena, 46. del
14.05 V iskanju očeta, 35. del 15.00 Nikoli ni
prepozno, 111. del 15.55 Miza za tri, 61.-62.
del 17.40 Maščevanje ljubezni, 37. del 18.35
Nikoli ni prepozno, 112. del 19.30 Usoda, 74.
del 20.20 Miza za tri, 62. del 21.10 Nikoli ni
prepozno, 112. del 22.05 Družinske vezi, 96.
del 23.00 Sanjski moški, 33. del 23.55 Judeže-
va žena, 46. del 00.50 Kriva te ljubezni, 58. del 

TOREK, 16. 2. 

11.45 Nesnagi za petami 12.15 Živalski čudeži
13.05 Medij 13.55 Zakon v Los Angelesu
14.20 Policija na delu 15.10 Okoljska straža
15.35 Mestni zdravniki 16.25 Mejna policija
17.15 Zamolčane zdravniške zgodbe 18.10
Spremenilo mi je življenje 19.00 Policija na
delu 19.50 Okoljska straža 20.15 Medicinski
detektivi 21.05 Jasnovidni detektivi 21.55
Ženske za rešetkami 22.50 Moč, oblast in pra-
vičnost 23.35 Dokazi 00.00 Medicinski detektivi 

08.45 V iskanju očeta, 36. del 09.40 Usoda, 75.
del 10.30 Miza za tri, 62. del 11.25 Kriva te lju-
bezni, 59. del 12.20 Družinske vezi, 97. del
13.10 Judeževa žena, 47. del 14.05 V iskanju
očeta, 36. del 15.00 Nikoli ni prepozno, 112. del
15.55 Miza za tri, 62.-63. del 17.40 Maščeva-
nje ljubezni, 38. del 18.35 Nikoli ni prepozno,
113. del 19.30 Usoda, 75. del 20.20 Miza za tri,
63. del 21.10 Nikoli ni prepozno, 113. del
22.05 Družinske vezi, 97. del 23.00 Sanjski
moški, 34. del 23.55 Judeževa žena, 47. del 

SREDA, 17. 2.

11.00 Spremenilo mi je življenje 11.45 To nena-
vadno življenje 12.15 Živalski čudeži 13.05 Me-
dij 13.55 Vohunjenje 14.20 Policija na delu
15.10 Okoljska straža 15.35 Mestni zdravniki
16.25 Mejna policija 17.15 Helikopterska enota
18.10 Spremenilo mi je življenje 19.00 Policija
na delu 19.50 Okoljska straža 20.15 Medicinski
detektivi 21.05 Jasnovidni detektivi 21.55 Žen-
ske za rešetkami 22.50 Moč, oblast in pravičnost
23.35 Dokazi 00.00 Medicinski detektivi 

09.40 Usoda, 76. del 10.30 Miza za tri, 63. del
11.25 Kriva te ljubezni, 60. del 12.20 Družinske
vezi, 98. del 13.10 Judeževa žena, 48. del
14.05 V iskanju očeta, 37. del 15.00 Nikoli ni
prepozno, 113. del 15.55 Miza za tri, 63.-64.
del 17.40 Maščevanje ljubezni, 39. del 18.35
Nikoli ni prepozno, 114. del 19.30 Usoda, 76.
del 20.20 Miza za tri, 64. del 21.10 Nikoli ni
prepozno, 114. del 22.05 Družinske vezi, 98.
del 23.00 Sanjski moški, 35. del 23.55 Judeže-
va žena, 48. del 00.50 Kriva te ljubezni, 60. del 

ČETRTEK, 18. 2. 

11.00 Spremenilo mi je življenje 11.45 To nena-
vadno življenje 12.15 Živalski čudeži 13.05 Medij
13.55 Vohunjenje 14.20 Policija na delu 15.10
Okoljska straža 15.35 Mestni zdravniki 16.25
Mejna policija 17.15 Sprejeti morilca v objem
18.10 Spremenilo mi je življenje 19.00 Policija
na delu 19.50 Okoljska straža 20.15 Medicinski
detektivi 21.05 Jasnovidni detektivi 21.55 Žen-
ske za rešetkami 22.50 Moč, oblast in pravičnost
23.35 Dokazi 00.00 Medicinski detektivi 

09.40 Usoda, 77. del 10.30 Miza za tri, 64. del
11.25 Kriva te ljubezni, 61. del 12.20 Družinske
vezi, 99. del 13.10 Judeževa žena, 49. del 14.05
V iskanju očeta, 38. del 15.00 Nikoli ni prepozno,
114. del 15.55 Miza za tri, 64.-65. del 17.40 Maš-
čevanje ljubezni, 40. del 18.35 Nikoli ni prepo-
zno, 115. del 19.30 Usoda, 77. del 20.20 Miza za
tri, 65. del 21.10 Nikoli ni prepozno, 115. del
22.05 Družinske vezi, 99. del 23.00 Nič več, 1. del
23.55 Judeževa žena, 49. del 
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"Bil sem na obisku pri bratu v
Ljubljani in me je obiskala so-
šolka iz srednje šole, ravno ko
sem bil pri bratu - po naključ-
ju, potem pa je brat razlagal
sošolki, kako je objavil neke
članke, vendar je imel ravno
poškodbo in je bil v bolnišnici
in je kazal izvide (velike rent-
genske slike).
Ko pa sem se odpravljal nazaj
domov, šel sem s kolesom, ob
reki, sem hotel prehiteti po
levi skupino kolesarjev: mlado
mamico s sinom in hčerko.
Vendar je mamica pisala
SMS med vožnjo s kolesom,
in ravno ko sem jo hotel pre-
hiteti, je izgubljala ravnotežje
in se nagibala proti levi - jo je
zanašalo proti levi, s čimer je
tudi mene prisilila, da sem za-
peljal s kolesom na levi rob ce-
stišča, in nato smo v vsi štirje
padli v reko, ki je bila deroča.
V tistem je otrok - njen sin, ki
je prej bil mil in prijazen, spre-
menil obraz v zgrbančenega,
postal agresiven, začel je teči

za mano, jaz pa sem tekel
pred njim. Tekla sva pravi
šprint ..." Tomaž

Lastni Jaz v sanjah: pri celo-
tnem dogajanju si aktivno
prisoten in tudi vpleten.
Sanjski simboli: brat, rent-
genske slike, kolo, leva, šte-
vilka 4, deroča reka, otrok,
beg. Govorica sanj: sanje so
opozorilne in spodbudne
hkrati. Bodi voljan razširiti
svoje obzorje na čustveni,
psihični in duhovni ravni -
tako boš lažje napredoval,
notranja trdnost, rast in za-
dovoljstvo pa ne bodo iz-
ostajali. Prepoznavanje starih
vzorcev: sanje hočejo na
novo osvetliti stare vedenj-
ske vzorce. Beg pred težava-
mi, strahovi ni rešitev. Ne-
prijetne ali izzivalne situaci-
je se bodo ponavljale tako
dolgo, dokler se ne boš od-
ločil za drugačno strategijo
reševanja težav. Razlaga

simbolike: z obiskom pri
bratu se postavlja tvoj "dru-
gi" ali "odrinjeni" jaz v
ospredje. Opozarja na stare
duševne rane in iz njih pri-
dobljene vedenjske vzorce,
ki jih moraš na novo osvetli-
ti. Pogled v najbolj skrite ko-
tičke tvojega srca bo postalo
nujno potrebno dejanje - saj
te rentgenske slike opozar-
jajo, da potlačene energije,
ki jih nosiš v sebi, lahko po-
stanejo nevarne. Rentgen-
ske slike povezujemo tudi s
strahom pred razkritjem in
razreševanjem takšnih ču-
stev. Vožnja s kolesom kaže
možen napredek, ki ga lah-
ko dosežeš, če boš vložil vo-
ljo in trud. Pri tem pa ne po-
zabi na razum in logiko, saj
leva stran, po kateri se vo-
ziš, razkriva, da je tvoje
splošno ravnanje zelo srčno
in čustveno. Srečanje s sku-
pino kolesarjev postavi v
ospredje številko 4, ki je
simbol celovitosti, uteleša

moč, racionalnost in stabil-
nost. Razvijanje teh lastno-
sti ti bo omogočilo prežive-
to gledati v novi luči. Deroča
reka in padec vanjo potrjuje-
ta, da je skrajni čas razreše-
vanja preteklosti. Tudi ta
simbolizem te vabi k zave-
danju globoko zakoreninje-
nih nasprotij in bojazni. De-
ček, ki deluje najprej prija-
zen, kaže na psihične spo-
sobnosti in tudi duhovne in-
terese, ki so zreli za razvoj -
prav tako pa zahteva zave-
danje in aktivno ukrepanje.
Zaradi strahu pred spre-
membami pa se oklepaš
starih vedenjskih vzorcev in
novemu nočeš dati prosto-
ra. Beg pred dečkom potrju-
je strah pred lastno neod-
ločnostjo, prikazuje pa tudi
tvoj dosedanji način reševa-
nja težav. Ustavi se in se so-
oči z vsemi svojimi strahovi,
četudi bo neprijetno, ker
boš le tako dosegel mir in
pozitivne spremembe.

TV SPORED
rejšnjo soboto je
potekal 12. operni
ples (operna redu-
ta) v Gradcu, ki je

za dunajskim drugi najelit-
nejši ples v Avstriji. "Udele-
žilo se ga je 2500 eminent-
nih gostov, cene vstopnic za
ogled opernega plesa so se
gibale med 198 in 19.500
evri, kolikor je stala naj-
dražja loža, ki je sprejela
šest ljudi. Posebnost letoš-
nje operne redute je bila v
tem, da je med 64 nastopa-
jočimi plesnimi pari prvič v
zgodovini sodelovala tudi
Slovenija, ki jo je zastopalo
pet plesnih parov: trije iz
Primorske in dva iz Gorenj-
ske," je povedal Miha Bori-
šek. Gorenjce so zastopali
Nataša Vouk in Miha Bori-
šek ter Ana Blažič in Se-
bastjan Erlah.

Na dogodek so se sloven-
ski pari pripravljali dva
meseca. "Treningi za po-
lonezo, ki je skupna koreo-
grafija vseh 64 parov, so
od decembra pa vse do so-
botnega popoldneva pote-
kali vsak vikend v Gradcu.
Poloneza je bila pripravlje-
na na podlagi Straussove

operete Netopir in film-
skega muzikala Mary Po-
ppins. Koreografija je v
graški operni hiši še pose-
bej barvno zasijala zaradi
strogo izbrane toalete; mo-
ški so plesali v črnih smo-
kingih, dekleta so bila ob-
lečena v snežno bele po-
ročne obleke s kronami na
glavah. Kot zanimivost naj
povem, da so bile krone iz-

delane posebej za to prire-
ditev, kar je na graškem
plesu že tradicija. Pa tudi
sicer so bila pravila oblače-
nja za goste strogo določe-
na: za ženske večerna toa-
leta, za moške smoking ali
frak," je razložil Miha in
dogodek sklenil z beseda-
mi: "Bilo je kar naporno,
vendar vredno, saj je bil
ves naš trud poplačan z

množičnim aplavzom in
stoječimi ovacijami gostov.
Vsekakor je to za Slovenijo
in slovensko kulturo, še
posebej pa za ples, velik
dogodek. Ob tem naj ne
pozabim dodati zahvale
naši voditeljici Lidiji Cero-
vac iz Kopra, ki nam je
omogočila nastop na tem
gala plesu ter za nas ves
čas lepo skrbela."

PLESALI NA OPERNEM PLESU
Gorenjska plesna para Nataša Vouk in Miha Borišek ter Ana Blažič in Sebastjan Erlah sta nastopila
na opernem plesu v Gradcu. 

Suzana P. Kovačič

P

Slovenski plesalci s koreografom Helmutom / Foto: arhiv Miha Boriška

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ KAJ SANJAŠ
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HUMOR, POTOPIS
RADIJSKI SPOREDI

Radio Kranj, 97,3 Mhz
(www.radio-kranj.si/progrm.php)
Še danes in jutri bomo delili Valentinove nagrade in tudi
vstopnice za jutrišnji koncert skupine Bijelo dugme. V Temi
dneva, ki prinaša pogovor z županom Občine Naklo, lahko
župana tudi kaj direktnega vprašate. Ob 17.15 bomo pometali
doma, gostimo skupina Avven. Če boste v soboto zgodaj
vstali, potrebujete 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 50-letnici
Kurentovanja na Ptuju. Gostili bomo župana Ptuja, princa
Karnevala in tudi o Cerkniškem karnevalu bo tekla beseda.
Glasovalci in lovci na nagrade, bodite z nami tudi ob 13.30, ko
bomo izbirali in glasovali za Naj smučišče. Radijski nahrbtnik
ob 16.15 prinaša aktualne poglede v času sneženja in plazenja.
Nedeljska glasbena gostja ob 9.10 bo Melita Golob, mlada
pevka, ki se bo predstavila v oddaji Slovenska glasba. Bi radi
kupili, morda prodali, potem boste ob 12.15 nastopali v rubriki
Mali oglasi. Radijska razglednica pa vas tokrat popelje po
okolici Kranja. V ponedeljek bomo v oddaji Se res poznamo
razkrili, kdo je Jure Komljanc, zaključili pa ob 16.15 športno.

Radio Ognjišče, 102,3, 104,5 in 105,9 Mhz
(www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm)
V petek ob 18.15 poslušajte oddajo Spoznanje več, predsodek
manj. Dr. Stane Granda bo govoril o ustavni obtožbi predsed-
nika države, ki sta jo vložili stranki SDS in SLS zaradi odliko-
vanja Tomaža Ertla. Sobota ob 9. uri vabi k poslušanju Pustne
sobotne iskrice. Iskrica bo poskrbela za ples z dobrim na-
menom in dobrodelno akcijo, ki bo skušala pomagati s. Agati
Kociper in tistim, ki v misijonu v Amazoniji čakajo na naše
radodarno srce. Ob 13. uri vabljeni v Športno dvorano Zavoda
sv. Stanislava. Nedelja ob 19. uri prinaša Graditelja
slovenskega doma, slikarja, grafika in kiparja Franceta Kralja,
ki je bil doma iz Zagorice pri Grosupljem. 

Radio Triglav, 96,00 Mhz 
(www.radiotriglav.si/spored/)
Danes bomo ob 15.10 predstavili Strokovno gimnazijo, ki delu-
je v okviru Tehniškega šolskega centra Kranj. Ob 16. uri bo na
vrsti Razgled s Triglava na občino Bled. Tedenski pregled
boste slišali ob 18.10. Sobotno jutro bo namenjeno otroškemu
programu. Ob 10.10 bo na vrsti oddaja Okoljske minute, uro
kasneje pa Razgled s Triglava na občino Žirovnica. V nedeljo
boste malo po 9. uri slišali Triglavsko kuhalnico, uro kasneje
bo naša gostja nekdanja biatlonka Andreja Koblar. Vaše male
oglase bomo sprejemali po 11. uri. Malo po 13. uri bo naš gost
direktor jeseniškega Centra za socialno delo Božo Pogačar. V
ponedeljek bo ob 8.10 bo na vrsti oddaja Jejmo malo, jemo
zdravo, po 13. uri bo na sporedu šport, Razgled s Triglava na
občino Kranjska Gora pa ob 16. uri. V torek bomo ob 16. uri
boste slišali pregled dogodkov v občini Bohinj, po 19. uri pa
spremljali tekmo v ligi EBEL. Jeseniški Acroni bo gostoval v
Salzburgu. V sredo bomo ob 9.10 govorili o naših malih pri-
jateljih. Ob 16.00 bomo pregledali dogajanje v občini Jesenice.
Moda in čas bo na sporedu ob 18.10. V četrtek bo po 13. uri
program bolj ko ne v znamenju kulture. 

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

Radio Sora 91,1 Mhz
(www.radio-sora.si)
Danes ob devetih bomo govorili o možnostih nadaljnjega
šolanja, ob enajstih bomo približali utrip informativnega dne-
va, s popoldansko razglednico pa vas povabili na pustovanje.
Pustno obarvan bo tudi sobotni kviz ob devetih. V nedeljo ob
devetih boste slišali nedeljskega gosta, v kmetijski oddaji pa
bomo govorili o apnenju tal. Popoldne bo z vami Cvetka
Vrhovec. V ponedeljek ob devetih bomo spraševali poslanca
Milenka Ziherla, ob enajstih bodo minute namenjene upoko-
jencem, nato Grozdu, popoldne pa še obrtnikom, podjet-
nikom in osnovnošolcem. V torek ob devetih vas bomo po-
vabili na drugo predavanje šole za starše v Škofji Loki, sledili
bodo Vrelci zdravja in lepote z izborom mojega zdravnika. V
sredo ob devetih bomo govorili o akciji 40 dni brez alkohola, v
županovi urici gostili škofjeloškega župana Igorja Drakslerja.
Popoldne bo namenjeno planincem in večer pop glasbi. V
četrtek bomo reševali vprašanja in pobude naših poslušalcev,
izbirali mojega zdravnika in vandrali s harmoniko. Tudi skup-
na informativna oddaja gorenjskih radijskih postaj Gorenjska,
gremo gor, ki jo lahko slišite vsak delavnik ob 15.30. bo tokrat
nastajala v studiu Radia Sora, oblikovali pa bomo tudi skupni
nočni program dveh noči: v noči na sredo ga bo vodila Milena
Miklavčič, noč kasneje pa Jana Jenko. 

ozdrav simpatični
Sighishoari, kjer bo
med drugim v pri-
hodnjih dneh jazz
blues festival in

zgoraj podpisanega žal ne bo
tam. Zagotovo pa še kdaj, če
me občutek ne vara, se
bomo v te kraje še vračali.
Gremo naprej, še kakih tri-
deset kilometrov proti seve-
ru, do mesta Targu Mures,
kjer imamo v zemljevidih
zabeležen najbližji kamp.
Kakršnekoli oglede bomo to-
krat izpustili, saj se nam že
nekoliko mudi naprej proti
Moldaviji in Ukrajini. Žal
smo morali prečrtati severni
del Romunije, ki meji na
Madžarsko in tako mesta,
kot so Cluj-napoca, Baja
Mare, Bistrita in podobne
ogleda vredne točke prestavi-

ti na "kdaj drugič". Najti
kamp v Targu Muresu ni
ravno mačji kašelj, odpove-
dala je tudi naša Garmin Jo-
žica, tako da smo se nenazad-
nje obrnili na taksista, ki
nam je rade volje povedal,
koliko križišč in ovinkov še
imamo. Kamp je na nas spr-
va napravil nekoliko slabši
vtis kot tisti v Brasovu, no,
bil pa je tudi nekaj evrov ce-
nejši. In receptor je imel v
hladilniku pod pultom hlad-
no pivo, česar v takem vro-
čem dnevu vsekakor tudi ne
gre zanemariti.

Zala Julija je hitro ugotovi-
la, da je nekje v bližini ne-
kakšen bazen, saj so se ob
sedmi uri popoldan ljudje
trumoma sicer že vračali
proti domu, a toplo ozračje
je dopuščalo vsaj še dve uri
norenja po bazenu, kot je po-
zneje povedala naša mladin-
ka. Pogled na bližnjo restav-

racijo nas je prepričal, da
prepustimo pripravo večerje
drugim. Za 100 lejev, kar je
kakih 25 evrov, smo se fino
najedli in imeli ob tem pri-
ložnost spremljati tudi pre-
nos nogometne tekme na ve-
likem ekranu. Prav zanimi-
vo je bilo gledati domačine,

ki so se na veliko razburjali
ob slabi igri njihove Steaue
iz Bukarešte proti madžarski
Ujpest Doszi iz Budimpešte.
Še posebej, ko so slednji po-
vedli. Predstavljal sem si
sebe ob gledanju slovenske-
ga kluba s hrvaškim. Hja, to
je to. 

Igor Kavčič

P

S spačkom do Kijeva in nazaj (23)

KO MADŽARI VODIJO 1:0 
Hudič je, če domači nogometaši izgubljajo z ekipo iz sosednje države. Romuni proti Madžarom ali
Slovenci proti Hrvatom. Ni velike razlike.

Vožnja skozi romunske vasi je zanimiva tudi zaradi značilnih
lesenih ograd in vhodnih vrat na dvorišča hiš, ki so običajno
bogato izrezljana in lahko bi rekli, vsaka drugačna.
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Martin Levičnik

"Kaj naj rečem. Meni so
starši predlagali, naj vpi-
šem vse, kar se da, saj niko-
li ne veš, kje ti kaj prav pri-
de. Tako sem se odločil, da
bom redno vpisal študij
prava, izredno pa še študij
ekonomije, metalurgije, ve-
terine, novinarstva in sty-
linga. Moram reči, da se še
nisem odločil, ali bom ob
sobotah obiskoval tudi tečaj
za vzgojitelja predšolskih
otrok. Aha, po videzu bi mi
bolj prisodili srednjo šolo
kot fakulteto. Ja, to mi reče
marsikdo, saj sem res star
šele 15 let, a sem že zaklju-
čil gimnazijo, saj sem v
osnovni šoli štirikrat pre-
skočil razred. Kaj morem,
če sem pa pameten."

Manica Books 

"Ne. Motite se. Nisem ena
tistih punc, ki ima "zicleder"
za učenje. Kje pa. Učenje mi
je največja muka na svetu.
Da ste me ravno dobili s knji-
gami, vam lahko razložim s
tem, da sem ravno trenirala,
kako prenesti čim več knjig z
enega mesta na drugega, ne
da bi jih odprli. Mislim, da je
FDV prava izbira za športni-
ke mojega kova. Sama imam
svoj osebni rekord, 156 kilo-
gramov knjig v treh minutah
na razdalji 18 metrov. In pri
tem se mi je ponesreči odpr-
la samo prva stran leksikona
za punce. Starejše prijatelji-
ce, ki študirajo na FDV, pra-
vijo, da je ta fakulteta odlična
za ta šport, ki ga čaka še ne-
sluten razvoj."

Jošt Levar

"Kljub temu da ni več take
Srednje policijske šole, kot je
bila nekoč, sem se vseeno
odločil, da se bom vpisal na
Šolo za policiste v Tacnu. Za-
kaj? Glede na to, da sem ve-
lik ljubitelj računalniških
igric in v tem hočem postati
svetovni prvak, sem se odlo-
čil, da se bom še dodatno izo-
brazil, kako v računalniških
igricah priti z enega nivoja
na drugega, pa vse tja do
konca. Slišal sem, da kot po-
licist lahko odpreš vsaka vra-
ta in prehajaš z nižjih na viš-
je nivoje, pogosto pa tudi
obratno. Zanimajo me pred-
vsem tehnike, kako preska-
kovati ovire, ki jih običajni
ljubitelji računalniških igric
ne morejo."

Valentina Malina

"Joj, vesela sem, da sem
že danes na informativnem
dnevu lahko poskusila,
kako je delati v laboratoriju.
Seveda me zanima Srednja
kemijska šola, saj bi se rada
naučila, kako s čim več vode
in čim manj jabolk pridelati
čim več žganja. V šolo me je
napotil oče z besedami:
"Hči moja, že leto in pol
tudi v žganjekuhi trpimo re-
cesijo, pa tudi naša sorta
besniška voščenka je vse
bolj redka. Zato bo treba na-
študirati druge načine, kako
priti do kvalitetnega žganja,
kot je "besnčan" brez ja-
bolk. Danes je iz nič treba
znati narediti prvovrstni
šnopc. Meni ni uspelo, mo-
goče bo tebi." 

JAZ BOM POSTAL (A) ...
Danes in jutri bodo na slovenskih srednjih šolah ter akademijah in fakultetah potekali informativni
dnevi. Je naša mladina res tako izobraževalno navdahnjena? 
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Srečno 2010"

Lani ste mi odgovorili in mo-
ram reči, da sem preseneče-
na, ker vedno, kar napoveste,
se potem tudi zgodi. Tudi ho-
roskop vedno preberem. Pro-
sim vas za napoved, kaj lahko
pričakujem v tem letu. Hvala
vam.

Vesela sem, da radi prebira-
te mojo rubriko, saj je to po-
trditev za moje delo. Razu-
mevanje v družini se bo v
tem letu precej izboljšalo.
Najbolj zato, ker bo prišlo
do pozitivnih sprememb s
strani partnerja. Veliko bo
premišljeval in prišel do do-
ločenih spoznanj, ki bodo
vsem v korist. Starejša hči
bo presenečala še samo
sebe. Dokončala bo neke za-
deve s študijem. Tudi čus-
tveno se bo začela bolj odpi-
rati in s tem postajala bolj
samozavestna. Mlajša hči s

tem nima težav, je pa zato
bolj ranljiva in težko odpuš-
ča napake, tako svoje kot
tudi od drugih. Obetajo se ji
dobre spremembe v ljubez-
ni. Izbrala je pravo smer štu-
dija in videti je lepe uspehe.
Vi osebno se boste začeli
manj prilagajati in skrbeti za
to, da je tudi vam dobro.
Šole za to ni, a izkušnje, ki
spremljajo življenje, so tiste,
ki učijo. Ene bolj, druge
manj. Zadnji čas je, da stori-
te kaj za sebe in kot vidim,
vam bo uspelo. Po naravi ste
pozitivni, a vsake baterije
enkrat pregorijo in jih je po-
trebno vsake toliko časa na-
polniti. Glede zdravja ne vi-
dim nič hujšega, razen vaše-
ga včasih slabega psihične-
ga stanja. Finance se vam iz-
boljšajo že v sredini leta in z
denarjem ne boste več v
takšnih krizah, kot ste bili
vajeni do sedaj. Srečno!

"Kozoroginja" 

Že si mi pomagala in spet te
prosim za tvoj pogled v pri-
hodnost. Ali bo hči ostala s
tem fantom skupaj. Ni večje-
ga trpljenja, kot je ljubezen.
Kako kaže sinu v prihodnosti?
Sem ravno v teh letih, ko se
človek ozira nazaj, kaj je
ustvaril v svojem življenju in
kaj vse bi še lahko, če bi imel
dovolj poguma. Kako kažejo
karte na mojem področju, se-
veda ljubezni. Vse drugo bo že
kako. Hvala za tvoj iskren od-
govor in ti želim lepe trenutke.

Zveza, ki jo ima vaša hči, ima
padce in vzpone. Imata se
rada, vendar se jima je na-
bralo že kar nekaj težav, a
kot je videti, jih bosta prema-
gala in še naprej ostala sku-
paj. Res je, kot je ljubezen
lahko lepa, zna prinesti tudi
solze in trpljenje. Sinu se
obeta dobro leto, tako po-

slovno kot na čustvenem po-
dročju. V resnici se nihče ni-
koli ne spremeni, so izjeme,
ko dozorimo in na sebi veli-
ko delamo, a znotraj sebe
ostanemo to, kar pač smo.
Drugo je prilagajanje ali
sprenevedanje, da se nekate-
ri na ta način umikajo nevih-
tam. A umikati se težavam in
nič narediti, na dolgi rok ni-
hče ne more, če pa že, pa si
s tem naredimo škodo, ki se
je ne da nikoli popraviti. Po-
gum imate, morda le želja ni
dovolj velika. Ozrite se vase,
v svojo dušo in povedala
vam bo, da še vedno išče
svojo drugo polovico in jaz
vam povem, da vas nekje še
vedno čaka. Poiščite jo! In
vzemite za svojo, ljubezen
namreč. Želim vse lepo.

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Varno skriti pod pustnimi maskami si bodo nekateri upali
več kot sicer. Dolgo skrita pričakovanja, besede ali čustva,
vse bo prišlo na vrsto.

13. februarja 2010
Sobota 
Katica, Albin, Irma

Sveti Valentin je ne samo zaveznik zaljubljencev, ampak
vseh tistih, ki imajo radi ljubezen in danes imamo prilož-
nost obrniti se okoli sebe in povedati - rad te imam.

15. februarja 2010
Ponedeljek
Jurka, Žiga, Jovita

Pred nami se bo pojavila ovira, ki pa bo trajala le kratek
čas, zato ne smemo dovoliti paniki, da nas vrže iz tira. V
koncu dneva nas čaka poučen poduk.

16. februarja 2010
Torek
Julka, Ati, Dane

Situacij, v katerih se bodo nekateri znašli, se ne bo dalo
nadzorovati. Kdor se lahko umakne, naj to stori čim prej,
dokler ni prepozno.

17. februarja 2010
Sreda
Silvo, Aleš, Hilda

Iz trenutka v trenutek se bodo čez cel dan prelagale obvez-
nosti in s tem tudi odgovornosti, zato bo zaključek dneva
zelo pester, stresen, napet in aktiven.

18. februarja 2010
Četrtek
Suzana, Šimen, Lili

V pričakovanju vikenda, katerega načrt je, da se skrijemo
pred okolico in posvetimo čas sebi, bomo lažje preživeli ta
naporni, malce težak dan.

19. februarja 2010
Petek
Radko, Miro, Arnož

14. februarja 2010
Nedelja
Valentin, Zdravko, Iva

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

Današnji dan nam prinaša razne izzive, v katerih bomo
imeli možnost pokazati vse svoje vrline. Novice, ki jih že
dolgo čakamo, bodo pozitivne za nas.

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Nepričakovani dogodki vam bodo odprli nove možnosti, ki
jih niti pod razno ne pričakujete. Prvotni načrt se bo v celo-
ti spremenil. Za trenutek se bo sprožila slaba volja, a zma-
ga bo na vaši strani in to bo od vsega najbolj pomembno.

Bik (22. aprila - 20. maja)
V prihodnjih dneh vam bo razpoloženje precej nihalo.
Malo bodo za to krivi drugi, malo pa tudi vi sami. Ker bo-
ste določene besede preslišali, se boste nevede izognili
prepiru. V ljubezni boste upoštevali star nasvet in uspeli
v svojih željah. 

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Z vsemi izzivi v tem tednu se boste spoprijeli brez oma-
hovanja. Cilji, ki so pred vami in si jih želite doseči, so
trdni in tudi odskočna deska za prihodnost. V ljubezni
boste uživali in boste sproščeni kot že dolgo ne. Četrtek
bo vaš dober dan.

Rak (22. junija - 22. julija)
Novice, ki jih boste prejeli, vam bodo dale veliko za mis-
liti. Naglica vam ne bo pomagala, raje se posvetujte z ne-
kom, katerega besede vam veliko pomenijo. Obračali bo-
ste finance in z izidom boste zelo zadovoljni. Valentin
vam izpove skrita čustva.

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Zavedali se boste, da gre pravzaprav vse po načrtu, a
vendarle prepočasi, seveda za vaše pojme. Informacije,
ki jih boste dobili od tretje osebe, vam bodo še bolj po-
večale možnost za uspeh in to na področju, ki vam naj-
več pomeni.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Nad dogodki na ljubezenskem področju boste presene-
čeni. Vse se bo dogajalo z bliskovito hitrostjo, in razplet
bo čudovit. Seveda tudi tokrat ne bo šlo brez tega, da si
boste kljub vsemu postavljali omejitve. Darilo vas bo pre-
senetilo.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Vso pozornost v vsakem dnevu sproti boste posvetili
zgolj sami sebi. Seveda boste deležni raznih očitkov, kar
pa vam ne bo mar, saj boste vi že poznali svojo resnico.
Vedno moramo sebe imeti najraje. Obeta se vam zani-
miv obisk.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Ker ste zadnje čase kar precej počivali in ste razna opra-
vila prelagali, je čisto razumljivo, da boste morali poš-
teno zavihati rokave, če boste hoteli ujeti vse zamujeno.
Ker ste včasih še preveč redoljubni, vam to ne bo povzro-
čilo večjih težav.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Če imate kakršnekoli namene, da bi se spustili v resno
zvezo in se s tem tudi ustalili, boste imeli te dni čudovito
priložnost. Sicer pa, le zakaj ne? Dogodka, ki vam bo raz-
buril življenje, ne boste mogli nadzorovati, čeprav bi radi.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Polni boste energije in pripravljeni boste storiti vse, da
dosežete svoj cilj. Svoja čustva vse preveč skrivate, saj
ste prepričani, da vam je usojeno, da ste vedno znova ra-
zočarani. Nekdo vas bo končno le prepričal, da se moti-
te. Konec tedna bo zelo zabavno. 

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Na vidiku imate večji denar, s tem pa bo tudi splošno po-
čutje precej boljše. Bolj boste premišljevali, večje prilož-
nosti bodo šle mimo vas, zato bodite v tem tednu na se-
stankih pozorni in naj vas zaupljivost ne zavede. Odzovi-
te se povabilu vesele družbe. 

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Situacija, v kateri se boste znašli, bo pozitivna za vas, le
reševala se ne bo tako hitro, kot si boste zamislili. Poglo-
biti se bo treba v bistvo in vsako stvar reševati posebej.
V ljubezni se že nekaj časa počutite osamljeni in izgub-
ljeni, sami naredite korak naprej.

TISOČ UGANK
ZA ODRASLE
Franc Ankerst vam za-
stavlja novo uganko. Od-
govor nam pošljite do tor-
ka prihodnji teden na
SMS pod šifro uganka,
pripišite rešitev + ime in
priimek na številko
031/69-11-11, ali po pošti
na Gorenjski glas, Bleiwei-
sova cesta 4, 4000 Kranj,
s pripisom "Tisoč ugank
za odrasle".

Kdo v očeh premožnih
je viden kot bedak,
a v očeh ubožnih

kot gospod veljak?

Izžrebali in nagradili bomo
dva pravilna odgovora
(enega, ki ga bomo prejeli
preko SMS, in drugega, ki
ga bomo prejeli po pošti).
Nagrado boste prejeli po
pošti. Pravilna rešitev zad-
nje objavljene uganke se
glasi cesta. Med prispelimi
odgovori nismo zasledili
pravilnega.
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NAGRADNA KRIŽANKA

Nagrade:
1. nagrada: kino kartica joker s šestimi vstopnicami
2. nagrada: kino kartica joker s štirimi vstopnicami
3. nagrada: kino kartica joker z dvema vstopnicama
Tri nagrade podarja tudi Gorenjski glas.
Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj 
in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 24. februarja
2010, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko 
oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

w
w

w
.k

ol
os

ej
.s

i

VALENTINOVO NA VALENTINOVO
IN PUSTNA ZABAVA
Pred vrati je eden najbolj "srčkastih" praznikov v letu - valentinovo. Zato so v kinocentru Kolosej De
Luxe skupaj z Radiom Belvi in Gorenjskim glasom pripravili premiero filma z najbolj primernim
naslovom - Valentinovo. Valentinova premiera bo v nedeljo, 14. februarja, ob 18. uri. Vsi tisti, ki
boste premiero zamudili, si boste lahko romantično komično dramo ogledali na rednem programu
od četrtka, 18. februarja.

V soboto bo v zabaviščnem centru Arena (nasproti ljubljanskega Koloseja) organiziran še en 
dogodek, povezan s prazniki in prazničnimi običaji ter filmi. Na veliki filmsko pustni zabavi, 
ki bo potekala v soboto, 13. februarja, se bo izbiralo najboljšo filmsko masko, ki bo za nagrado
naslednji dan odpotovala na ogled karnevala v Benetke. In ker bo potovanje ravno na valentinovo,
bo lahko nanj povabila še svojega Valentinčka. Na zabavo, kjer bo za odlično glasbeno 
podlago skrbel DJ Baza, je vstop prost.
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eč kot šestdeset
posameznikov in
ekip iz vse Slove-
nije se je na sej-
mu Kozmetika v

Celju pred kratkim pomerilo
na sedmem mednarodnem
tekmovanju oblikovanja
nohtov Nail design 2010. Že
vsa leta poteka tekmovanje v
organizaciji Bistričanke Moj-
ce Janežič. 

Gre za edinstven dogodek,
kjer manikerji in manikerke
lahko prikažejo svoje spre-
tnosti in sposobnosti. Večina
tekmovalnih mojstrovin je
namreč prezahtevna za vsa-
kodnevno izdelavo, pa tudi

uporabo oziroma nošnjo. Le-
tos so se pomerili v spretno-
sti nege rok, oblikovanju na-
ravnih nohtov in lakiranju, v
podaljševanju nohtov in nail
artu na temo film. Kot no-
vost so letos vpeljali še tek-
movanje Total look, kjer ma-
niker, vizažist, frizer in stilist
v omejenem času treh ur
uredijo model na določeno
temo. Tokrat je bil to že ome-
njeni film. Razglasili so tudi
tekmovalko leta 2010, ki je
letos že drugič zapored po-
stala Lara Koritnik iz Kamni-
ka, in dijaka leta 2010, ki je
letos postal Vili Koderman s
Srednje šole za oblikovanje
Maribor. 

V sredo pa smo se oglasili
na ljubljanskem Sejmu oku-

sov, ki združuje mednarodni
strokovni sejem gastronomi-
je, pijače, kave, slaščičarstva,
pekarstva, gostinske in hotel-
ske opreme (GAST) in slado-
leda ter mednarodni strokov-
ni sejem vina. Na sejmu je
letos razstavljalo prek 326
domačih in tujih razstavljav-
cev, v sklopu sejma vina pa
se je predstavilo tudi več kot
250 vin. Sejem je predstavil
številne tehnološke novosti
(okrog 30), na razstavnih
prostorih pa so potekale de-
gustacije in dogajanja. Neka-
teri so prišli do izraza bolj,
drugi manj. Sejem se je za-
ključil včeraj. 

Konec tedna pa se nam bli-
ža pust. Pa še dan zaljubljen-
cev. Vse v enem vikendu. Na

Jesenicah bodo pustovali v
Tea-ter baru od 21. ure dalje
z bendom Joške vn. Na Ptu-
ju kurentujejo že ves teden.
Celo v Lipici so se letos odlo-
čili za pustno sobotno. Pri-
pravili pa so celo pokrito dr-
sališče, tako da vas vabijo na
šegavo drsanje. Ljubljanski
največji nakupovalni park si-
cer prihodnji teden praznuje
osmi rojstni dan, pustno so-
boto pa bodo v popoldanskih
urah popestrili Čuki. Pa tudi
Kranj pripravlja nekaj male-
ga pustnega dogajanja. Pes-
tro bo v zadnjih klubskih 'hi-
tih' Manili (ti že v petek go-
stijo Mambo Kingse) in Mil-
lionu. Pa ne pozabite še na
Godlarske pustne prireditve.
Začnejo se že v soboto.

DRUŽABNA KRONIKA

Murray: ”Nisem kriv”

Osebni zdravnik pokojnega Michaela
Jacksona Conrad Murray, zoper katere-
ga je tožilstvo v Los Angelesu vložilo ob-
tožnico za nenaklepni uboj, se je v pone-
deljek na sodišču izrekel za nedolžnega,
po plačilu 75 tisoč dolarjev varščine pa
so ga spustili na prostost. S tem je naka-

zal, da se obeta nova odmevna sodna drama, v kateri
mu, če ga bodo obsodili, grozi do štiri leta zaporne kaz-
ni. Junija lani je kralju popa zastalo srce, potem ko mu
je dal močan anestetik propofol.

Zvezda bobnarju Beatlov

Na Pločniku slavnih je svojo zvezdo,
2401. po vrsti, dobil bobnar legendarnih
Beatlov Ringo Starr, ponedeljkova slo-
vesnost pa je obenem zaznamovala 50-
letnico te hollywoodske atrakcije. "To je
začetek naslednjih petdesetih let zvezd.
Ponosen sem, da sem prvi v tem nizu,"

je dejal glasbenik. Prvič so tudi zvezdo razkrili zvečer, k
čemur je pripomnil: "Všeč mi je, da sem jo dobil pono-
či. Ne vem, kako je pri vas, kjer jaz živim, zvezde zasije-
jo ponoči."

Največ zasluži čarovnik

Mlada zvezdnika Harryja Potterja Daniel
Radcliffe in Emma Watson sta holly-
woodska igralec in igralka, ki sta lani naj-
več zaslužila: prvi 41 milijonov dolarjev,
druga pa 30 milijonov, kaže seznam re-
vije Vanity Fair največjih filmskih zasluž-
karjev preteklega leta. Radcliffe je sicer

šele šesti na lestvici, kjer prednjačijo zaslužki tistih za
kamerami. Na vrhu je režiser Transformerjev Michael
Bay (125 milijonov dolarjev), drugi Steven Spielberg (85
milijonov), tretji pa Roland Emmerich (70 milijonov), re-
žiser filma 2012.

Zapustila očeta svojega otroka

Jamie Lynn Spears se je razšla z dolgo-
letnim fantom Caseyjem Aldridgem, s
katerim je pri rosnih 16 zanosila. Mladi
mamici ni bilo lahko in je v letu in pol hi-
tro odrasla, medtem ko on ni, pojasnju-
je družinski prijatelj. Igralka iz serije
Zoey 101 in mlajša sestra pevke Britney

Spears se je preselila k svoji mami, videva pa se z deset
let starejšim poslovnežem Jamesom Watsonom.

KO GORENJEC NA SEJEM GRE ...
Vsako leto nam takoj po januarskem petminutnem predahu že predstavljajo novosti, okuse, storitve
in dejavnosti na naših sejmiščih. Žal se moramo Gorenjci voziti v druge dele Slovenije, saj 
kranjskega že dolgo nimamo več.

Alenka Brun

V

VRTIMO GLOBUS

Kot vedno so tudi letos stojnice z sladoledom na Sejmu
okusov pritegnile precej pozornosti. / Foto: Tina Dokl

Na sejmu smo naleteli na številne gorenjske razstavljavce:
Milana Starosavnika in Janka Kuharja, vodjo novih projektov
in direktorja POS Elektrončka... / Foto: Tina Dokl

Kuharica in predavateljica Emilija Pavlič (desno) je na sejmu 
pripravila predavanja za šole. / Foto: Tina Dokl

Domišljija ne pozna meja. Tudi na nohtih manikerski 
mojstri upodabljajo neverjetne zgodbe. / Foto: arhiv organizatorja

Darja prihaja iz Škofja Loke, Tina s Črnivca. Tokrat sta
ju predvsem zaposlovali predstavitvi sladoleda in 
Kranjske gaude. Tu so se obiskovalci Gasta tudi 
največkrat ustavili. Sir so tokrat poizkušali tudi z
medom in odhajali z zadovoljnimi nasmehi. / Foto: Tina Dokl

Tema je bila film. Svojo podobo je dobila tudi gospa Shrek.
/ Foto: arhiv organizatorja

... pa Matjaža Kisovca (naravnost s Starega vrha), 
prijaznega Boštjana (Perko Tehtnice) in nasmejanega
komercialista Rajka Kepica (Pekarna Pečjak). / Foto: Tina Dokl




