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Huda zima draži 
obnovo cest
Za obnovo lokalnih in krajevnih cest
občina letos načrtuje skoraj dvesto ti-
soč evrov, za lokalne 64 tisoč in za
krajevne 131 tisoč evrov, na osnovi
ogleda cest v lanskem decembru pa
bi jih potrebovali vsaj še enkrat to-
liko.
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GORENJSKA VREME

jutri: razjasnilo se bo
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Najbolj odločna 
Hermina Krt
Do volitev novih županov je še kar ne-
kaj časa, za jesenske volitve pa se pri-
pravlja že kar nekaj kandidatov. V jav-
nosti sicer svojih kandidatur še ne
razglašajo, v Kranju je svojo kandida-
turo za zdaj odločno potrdila le Her-
mina Krt.
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Dolgovi so, 
optimizem tudi
Gospodarska kriza je z manjšim za-
mikom udarila tudi po gradbenikih.
Ti se spopadajo predvsem z likvid-
nostnimi težavami, pričakovanja, da
bodo cene zaradi tega močno padle,
pa so pretirana.

9

Z žepnino bo 
težko delati
Na petkovi letni skupščini Zveze
strojnih krožkov Slovenije (deluje
pet let in ima 221 članov, od katerih
je aktivna polovica) so opozorili na
finančne težave.

Danes bo oblačno, občasno bo
deževalo. V sredo bo zjutraj še
deževalo, čez dan bo suho, delno
se bo razjasnilo. V četrtek bo del-
no jasno z zmerno oblačnostjo.

18

KMETIJSTVO

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

Stara Fužina - "Ni dileme, da
želimo ta prostor ohraniti in
varovati. Najti pa moramo
tudi ravnovesje med naravo-
varstvenimi cilji in kulturno
krajino," je bistvo novega
predloga zakona o Triglav-
skem narodnem parku na
njegovi javni obravnavi v Sta-
ri Fužini strnil direktor jav-
nega zavoda Triglavski na-
rodni park Martin Šolar. Bo-
hinjski župan Franc Kramar
pa je priznal, da ga je kar
strah, saj ob sprejemanju no-
vega zakona čuti ogromno

odgovornost. Ob tem je Bo-
hinjcem zagotovil, da je po
njegovem prepričanju zakon
dober in je to optimalno, kar
se je dalo dobiti. Kljub temu
pa so imeli zbrani, ki so pov-
sem napolnili kulturni dom
v Stari Fužini, kar nekaj pri-
pomb na nov zakon, pred-
vsem v zvezi z mejami var-
stvenih območij.

"Naš skupni interes je, da
nam bo Triglavski narodni
park v ponos in da bi ga
ohranili še za prihodnje ro-
dove," je na začetku poudari-
la predsednica odbora za
okolje in prostor v državnem

zboru Breda Pečan. Po bese-
dah Martina Šolarja je ta
prostor izjemen, potrebuje-
mo pa boljše orodje za nje-
govo upravljanje, pri čemer
je imel v mislih ravno novi
zakon o Triglavskem narod-
nem parku. "To predstavlja
osnovo za mnoge stvari, ki
nas še čakajo v prihodnje."
Upa, da bo novi zakon omo-
gočil tako ohranjanje narave
kot sonaravni razvoj, pri če-
mer bo to usklajeno tako z
interesi lokalnega prebival-
stva kot širše javnosti. 

Cilj je sožitje narave in človeka
Na javni obravnavi novega predloga zakona o TNP v Stari Fužini se je
izkazalo, da Bohinjci zakon v večji meri podpirajo, skrbi pa jih možnost
izkoriščanja planin.

Bohinjci se zavedajo dejstva, da živijo v izjemnem prostoru, ki ga je treba varovati. 

Boštjan Bogataj

Kranj - Služba vlade za lokal-
no samoupravo in regionalno
politiko (SVLR) je konec janu-
arja objavila peti javni poziv
(prej razpis) za sofinanciranje
projektov iz naslova Razvoj
regij (prvi štirje razpisi so bili
objavljeni v letih 2007 in
2008). Na razpolago za sofi-
nanciranje projektov bodo ok-
virno 203 milijoni evrov, za
Gorenjsko 18 milijonov evrov.
Svet gorenjske regije oziroma
gorenjski župani so že okto-
bra potrdili 15 projektov, ki naj
bi sodelovali na razpisu. Ti
ostajajo v igri za peti poziv,
ker pa so pravila nekoliko
spremenjena, so možne spre-
membe. "Projekti so trenutno

v fazi umeščenja v izvedbeni
načrt, ki ga mora potrditi še
Svet gorenjske regije. To pri-
čakujemo še ta teden," so
nam povedali v Regionalni
razvojni agenciji Gorenjske,
BSC Kranj. 

Po pred meseci sprejetem
izvedbenem načrtu bodo v
občini Jezersko gradili kanali-
zacijski sistem za naselje
Zgornje Jezersko, v občini
Šenčur obnovili vodovod in
gradili kanalizacijo na Viso-
kem in Miljah, v Tržiču in
Kranju prenavljali ulice v je-
drih obeh mest, v Gorenji vasi
gradili kanalizacijo v vaseh
pod Blegošem in vodovod
Podvrh-Zapreval.

Gorenjska prijavlja 15 projektov
Denar Evropske unije za razvoj regij po novem tudi za vrtce, za pripravo projektov javne 
infrastrukture na območjih Nature 2000 in za nova delovna mesta.

Štefan Žargi

Naklo - Petkova vest o tem,
da lastniki Merkurja - približ-
no sto vodilnih v Merkurju s
predsednikom uprave Bine-
tom Kordežem na čelu, zara-
di težav z odplačili kreditov
za prevzem, intenzivno išče-
jo kupca za celoten Merkur,
nima osnove, so nam pojas-
nili v Merkurju. Zanimanje
kupcev, dodajajo, je stalno
prisotno, v času krize je sicer
uplahnelo, sedaj, ko kaže na
ponovno rast, pa se zopet po-
večujejo. Zato tudi pogovori
o morebitnem sodelovanju -
tudi z lastniško udeležbo,
stalno potekajo. Vse od pred-
lani, ko so Merkur organizi-

rali v tri divizije: Merkur,
Mersteel in Big Bang, so last-
niki odločeni, da dopuščajo
možnost udeležbe strateških
partnerjev v vsaki od divizij,
vendar izključno kot manj-
šinskih deležnikov. Nikakor
pa ne nameravajo prodajati
kar ene ali več celih divizij, še
manj da bi razmišljali o pro-
daji celega Merkurja Group.
Tudi za manjšinsko udelež-
bo se bodo, kot so nam po-
jasnili v Merkurju, odločili
samo v primeru, če bi s tem
pridobili nove trge in kupce,
okrepili nabavni položaj ali
dobili drugo strateško pred-
nost na trgu. 

Ves Merkur ni
naprodaj

�3. stran Podrobneje na 17 . strani

�3. stran

Iz evropskega projekta Razvoj regij bodo v Tržiču in Kranju
obnavljali ulice v mestnih jedrih. Na sliki Tomšičeva ulica v
Kranju. / Foto Gorazd Kavčič
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Danica Zavrl Žlebir

Radovljica - Tanja Fajon,
prej novinarka, od leta 2001
dopisnica RTV Slovenija v
Bruslju, je bila lani izvoljena
za poslanko v evropskem
parlamentu. Deluje v odbo-
rih za državljanske svobošči-
ne, notranjo politiko in pra-
vosodje ter za turizem in
promet, je članica parlamen-
tarne delegacije za Hrvaško
in medparlamentarne dele-
gacije za jugovzhodno Evro-
po. Njena najbolj odmevna
pobuda je bila odprava vizu-
mov za državljane Makedo-
nije, Srbije in Črne gore, s či-
mer se je intenzivno ukvarja-
la minulega pol leta. "Ta dos-
je se sedaj spet vrača v moje
roke, saj si za liberalizacijo vi-
zumov prizadevamo še za
Bosno in Hercegovino ter Al-
banijo. To jemljem zelo oseb-
no," je povedala poslanka, ki
se ji zdi izjemno pomembno,
kar Slovenija dela za zahodni
Balkan. "Politiki, poslovneži,
ljudje z denarjem iz teh držav
niso imeli težav pri potova-
njih v tujino, imajo pa jih obi-
čajni ljudje, mladi, študentje,
ki so neusmiljeno čakali v vr-
stah za vizume, če so želeli v
tujino. Zaradi njih, zaradi ob-
čutka svobode je pomembno,
da se odprejo možnosti za
potovanja." Dejala je, da je
bilo o tem izredno težko pre-

pričati prek sedemsto poslan-
cev iz vseh držav Evropske
unije in iz različnih politič-
nih skupin. 

Najmočnejša je v evrop-
skem parlamentu Evropska
ljudska stranka, sledita ji po-
litični skupini socialistov in
demokratov (njena člana sta
tudi Tanja Fajon in Zoran
Thaler) ter liberalcev, tehtni-
ca pa parlamentu pa se nagi-
ba v desno. Ko je predsednik
SD Radovljica Uroš Jaušovec
poslanko vprašal o odnosih
med sedmimi evropskimi
parlamentarci iz Slovenije,
teh ni pohvalila. "Skozi Ev-
ropsko ljudsko stranko je
bilo v Evropski parlament
vnesenih nekaj problemov iz

Slovenije. Skozi to se med
nami čuti napetost, kar je ne-
potrebno, saj smo skupaj
tam zato, da branimo sloven-
ske interese," je povedala Fa-
jonova. Govorila je tudi o ne-
davnem izboru Evropske ko-
misije in o zaslišanjih kandi-
datov za komisarje pred par-
lamentom. Bila je navzoča
pri zaslišanju (sedaj že potr-
jenega komisarja za okolje)
Janeza Potočnika. Pravi, da
je na parlamentarce naredil
izjemno dober vtis. S svojim
poznavanjem tem, tudi ta-
kih, s katerimi se prej ni
ukvarjal, je dobil dobre ocene
in tudi večkraten aplavz. Pre-
pričana je, da je komisar Po-
točnik (sicer rojak iz radovlji-

ške občine) dobra izbira,
manj pa je prepričana, da je
dobra izbira tudi predsednik
komisije Barroso. Poleg res-
nih političnih vprašanj pa je
poslanka govorila tudi o tem,
kako poteka njeno delovno
življenje med Brusljem,
Strasbourgom in Ljubljano,
občinstvo pa ji je postavilo
tudi več vprašanj o sloven-
sko-hrvaških odnosih, o Ev-
ropi dveh hitrosti, o trenutno
najslabše stoječi evropski čla-
nici Grčiji, o prometni pro-
blematiki, o zavrnjenem pro-
gramu Swift, o črpanju ev-
ropskega denarja, o plačah
poslancev v evropskem par-
lamentu, o moči te instituci-
je in še o čem.

Odmevna odprava vizumov 
Gostja četrtega poslanskega večera, ki jih prireja stranka SD v Radovljici, je bila evropska poslanka
Tanja Fajon.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JANEZ LANGUS iz Srednje vasi v Bohinju.

Ne vem
1%

Tam je peščev 
bolj malo, zato 

pločnik ni 
potreben

10%

Ne, treba bi bilo 
zagotoviti 
sredstva za 

pločnik
89%

N = 211

Se vam zdi, da so pešci na cesti Križe – Senično,
ki je še vedno brez pločnika, dovolj varni? 

Asfaltirati bi ga 
morali v bližnji 
prihodnosti, se 

pa ne mudi tako 
zelo
31%

Asfaltiranje tega 
dela ni 

potrebno
27%

Da, treba bi ga 
bilo čimprej 
asfaltirati

39%

Ne vem
3%

N = 211

Ali menite, da bi morali asfaltirati tudi del ceste iz
Križev v vasico Gozd, čeprav ima ta vas majhno
število prebivalcev?  

Predsednik SD v Radovljici Uroš Jaušovec z evropsko poslanko Tanjo Fajon

Matevž Pintar

Dvorana v Domu kulture
v Križah je bila v lasti Kme-
tijske zadruge, zdaj pa jo je
odkupila občina. V teku so
dogovori za postopno obno-
vo, kjer bi hkrati uredili tudi
dvorišče, ki bi sčasoma po-
stal center kraja. Tamkajš-
nje krajane smo vprašali, če
se s tem predlogom strinja-
jo. Občinski svetniki so
sprožili vprašanje o varnosti

peščev na cesti proti Senič-
nemu, kjer ni pločnika. "Se
vam zdi, da so pešci dovolj
varni na cesti Križe-
Senično?" se je glasilo naše
drugo vprašanje. Zanimalo
nas je, ali menijo, da bi mo-
rali asfaltirati tudi del ceste
iz Križev v vasico Gozd, če-
prav ima ta vas majhno šte-
vilo prebivalcev?

Predlog o obnovi dvorane
v Domu kulture in ureditvi
dvorišča je všeč veliki večini

vprašanih. Le štirje odstotki
menijo, da obnova doma ni
prioritetna in dva odstotka
sta ostala neopredeljena. 89
odstotkov je prepričanih, da
bi bilo treba zagotoviti sred-
stva za pločnik ob cesti Križe-
Senično, in deset odstotkov
meni, da pločnik ni potre-
ben, ker je tu pešcev bolj
malo. Del ceste iz Križev v
vasico Gozd bi bilo po mne-
nju 39 odstotkov vprašanih
treba čim prej asfaltirati, 31

odstotkov meni, da bi ga mo-
rali asfaltirati v bližnji pri-
hodnosti, in 27 odstotkov, da
asfaltiranje tega dela ceste ni
potrebno.

Sodelujočim se zahvalju-
jemo za odgovore. Vse, ki bi
želeli Gorenjski glas naroči-
ti, vabimo, da nas pokličejo
v Klicni center slepih na te-
lefonsko številko 04/51 16
404 in se pozanimajo o
ugodnih naročniških pogo-
jih. 

V Križah so za obnovo dvorane
Večina vprašanih tudi meni, da bi bilo treba narediti pločnik ob cesti Križe-Senično in asfaltirati del
ceste Križe-Gozd. Poslušate Stavrosa?

Naša družabna kronistka mi je prinesla tri zgoščenke Jas-
mina Stavrosa, ki so namenjene našim naročnikom. Če
želite prejeti plošček: Največji hitovi, single Zmija & žaba ali
single Ženske, pošljite e-sporočilo v roku enega tedna na:
koticek@g-glas.si. Ne pozabite napisati vseh svojih po-
datkov, katero zgoščenko bi imeli najraje in zakaj vam je Jas-
min Stavros všeč. 

Naučimo se nemškega jezika

Tečaj bo potekal kar na Gorenjskem glasu, začel pa se bo v
sredo, 3. marca: udeležite se lahko dopoldanskega ali
popoldanskega termina. Če ste v nemščini že dokaj spretni
in bi vam koristila tretja stopnja, bo za vas prava izbira
ponedeljek, 1. marca, z začetkom ob 17. uri (do 19.15). Učen-
je bo potekalo na sproščen in živ način v majhni skupini,
kjer bo poleg vadbe komunikacije tudi veliko smeha. Vse do-
datne informacije boste dobili pri "native speaker" učiteljici
Heleni - govori tudi slovensko - ki jo lahko pokličete na tel.:
031/750 763. Naročniki Gorenjskega glasa boste pri tečaju
deležni popusta!

Nasveti pri vzgoji otrok

Avtorica knjige Otroško srce je zaklad Zinka Ručigaj
pripravlja brezplačne delavnice na temo vzgoje otrok. 1.
marca ob 17. uri bodo klepetali in izmenjevali izkušnje na
temo: Noče pospraviti igrač! na Jesenicah, v Mladinski toč-
ki Center II, na Titovi 41. Poučno knjigo Otroško srce je za-
klad pa lahko kupite na Gorenjskem glasu, cena za
naročnike je 14,5 evra. D. K.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj - Niko Kavčič, nekdanji
vpliven politik in gospodar-
stvenik, ki velja za starosto
slovenske levice, je ob koncu
tedna razburil slovensko jav-
nost z izjavo za eno od televi-
zij, da je treba zamenjati vod-
stvo LDS in da določeni poli-
tični krogi razmišljajo celo o
zamenjavi premiera Boruta
Pahorja. Afera z bulmastifi
je po njegovem razgalila na-
veze politike in kapitala v
Sloveniji. Kritičen je zlasti do
predsednice LDS Katarine
Kresal, ki bi se po njegovem
mnenju morala umakniti. 

Za komentar tega nastopa
v javnosti smo vprašali Blaža
Kavčiča, nečaka Nika Kavči-
ča, ki ga nekateri štejejo tudi
za njegovega somišljenika.
Dejal je, da na dogodke gleda
s svoje sedanje vloge pred-
sednika državnega sveta, v
kateri ima distanco do vseh
političnih strank. Sicer je lo-
jalen član LDS in v stranki

tudi predsednik Sivih panter-
jev. O nastopu svojega strica
Nika Kavčiča, politika, do ka-
terega čuti globoko spoštova-
nje, pa je dejal, da gre pač za
izraženo legitimno mnenje
človeka, ki kritično gleda na
levico in desnico v Sloveniji.
Meni, da je nastalo zaradi ne-
zadovoljstva s sedanjimi poli-
tičnimi razmerami in želje,
da bi se te izboljšale, ne pa z
namenom destabilizacije v
stranki LDS ali na levici. Ok-
viri za morebitne spremem-
be v stranki in na levici pa so
določeni v ustavi in zakonih,
pravi Blaž Kavčič. 

Na nastop Nika Kavčiča so
se v strankah koalicije odzva-
li z izjavami, da ne razmišlja-
jo o zamenjavi premiera Bo-
ruta Pahorja, v LDS pa, da ni
zahtev po odhodu Katarine
Kresal. Ministrica Kresalova
ima tudi podporo predsedni-
ka vlade. Sicer pa se je včeraj
popoldne sestal svet LDS,
kjer so najverjetneje govorili
tudi o tej tematiki.

Niko Kavčič o
razmerah na levici
Starosta slovenske levice Niko Kavčič je 
slovensko politično javnost razburil z izjavo, da
je treba zamenjati vodstvo LDS. 
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Zakon po besedah vodje
sektorja za ohranjanje nara-
va pri ministrstvu za okolje
Mladena Berginca predvide-
va tri varstvena območja.
Prvo bo namenjeno uresni-
čevanju varstva narave, na
drugem območju dopuščajo
tudi tradicionalno rabo na-
ravnih virov, na tretjem ob-
močju pa so predvideli še
ohranjanje lokalnega prebi-
valstva in spodbujanje razvo-
ja krajev znotraj parka. To
naj bi dosegli tudi z določe-
nimi finančnimi stimulaci-
jami za prebivalce znotraj
parka. 

"Tega, da imamo srečo,
ker živimo v izjemnem
prostoru, se zavedamo tudi
prebivalci," je zagotovil
Franc Kramar. "A iskati mo-
ramo sožitje med varstvom
narave in človekom. Tu že
stoletja živijo ljudje in naša
naloga je, da bodo živeli še
stoletja." Prepričan je tudi,
da je država njihov dolžnik,
saj so bili dolgo časa za mar-
sikaj prikrajšani. Na to je
opozoril tudi krajan Gorjuš
Dušan Blažin, ki pravi, da
se zaradi neurejenih cest

večkrat počutijo kot tretje-
razredni državljani. Prav
zato, je dejal, je proti izločit-
vi vasi iz parka, saj bi to po
njegovem pomenilo, da bi
bili še bolj prikrajšani. Žu-
pan se je ob tem zavzel tudi
za razvoj smučanja na Vo-
glu, ureditev hotelov, infra-
strukture ... "Nekateri oko-
ljevarstveniki bi radi imeli
divjino na 75 odstotkih par-
ka. To pomeni konec smu-

čanja, kopanja v jezeru in
podobno, na kar pa ne pri-
stanem," je še dodal Kra-
mar. Predsednik uprave
Žičnic Vogel Tomaž Šumi
je ob tem pojasnil, da še da-
nes ne vedo, kakšen razvoj
lahko načrtujejo, oziroma
bodo morali na to čakati še
najmanj štiri leta. Predvsem
s strani predstavnikov agrar-
nih skupnosti pa so prihaja-
le pobude o drugačni raz-

mejitvi varstvenih območij v
planinah, saj so prepričani,
da so jim zdaj odvzeli mož-
nost gospodarjenja v tem
prostoru. Breda Pečan jim
je zagotovila, da bo planine
še vedno mogoče izkoriščati
na tradicionalen način, saj
so v zakonu zapisane tudi
nekatere izjeme za to ob-
močje, s čimer jim omogo-
čajo pašo živine in vzdrževa-
nje dostopnih poti, recimo.

Cilj je sožitje narave in človeka
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Boštjan Bogataj

Kranj - Regionalna razvojna
agencija Gorenjske, BSC
Kranj, je eden od sedmih
partnerjev projekta LUDUS
(latinsko igra), s katerim želi-
jo v več članicah EU razširiti
uporabo in pomen t. i. Res-
nih iger. "To so računalniške
in elektronske igre, v katerih
popolnoma simuliramo res-
nične situacije. Čeprav igro
najprej povežemo z zabavo,
priložnost za sprostitev, pa je
po drugi strani jasno, da smo
se vsi v otroškem obdobju
učili prek igre in eksperi-
mentiranja," pojasnjuje Gre-
gor Erznožnik.

Prve elektronske igre, ki so
jih uporabljali za izobraževa-
nje, so stare okoli 50 let in so
jih v Združenih državah
Amerike uporabljali pred-
vsem za usposabljanje v jav-
nem sektorju. Tudi pri nas
so dobro znani simulatorji
letenja oziroma učni pripo-
moček za pilote, po svetu pa
se v zadnjih letih intenzivno
razvijajo igre za upravljanje
kriznih razmer (ob naravnih
katastrofah), menedžmenta

podjetij (vodenje, organizaci-
ja, računovodstvo in finance)
in zagotavljanja prve medi-
cinske pomoči. "Pri Resnih
igrah se sodelujoči preizku-
sijo v upravljanju virtualnega
podjetja, kjer hkrati razvijajo
vodstvene, organizacijske in
poslovodske sposobnosti za
upravljanje podjetja v različ-
nih razmerah," pravi Erz-
nožnik. Z mednarodnim
projektom LUDUS želijo so-
delujoči partnerji promovira-
ti t. i. Resne igre ter sprožiti
pretok znanja in uspešnih
praks med zasebnim in jav-
nim sektorjem. BSC Kranj
zato vabi na prvi LUDUS
dan in delavnico s tečajem,

ki bo ta četrtek, 25. februarja,
na Gospodarski zbornici Slo-
venije (začetek ob 8.30). Do-
bre prakse pri razvoju, distri-
buciji in uporabi Resnih iger
bo predstavil David Wortley,
direktor inštituta za razvoj
resnih iger z Univerze Co-
ventry iz Velike Britanije.
Temu bo sledila še delavnica
in tečaj, kjer bodo udeleženci
lahko v praksi preizkusili
igre in navezali stik z novimi
poslovnimi partnerji.

Do znanja prek
resnih iger
"Z uporabo t. i. Resnih iger se ne le zabavamo,
ampak tudi učimo in usposabljamo," pravi 
Gregor Erznožnik iz BSC Kranj.
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V Železnikih bodo uredili
trge starega mestnega je-
dra, na Jesenicah obnovili
Staro Savo, v Radovljici gra-
dili vodovod Podgora in če-
belarsko središče, v Cer-
kljah gradili kanalizacijo
Cerklje, Dvorje in Grad, v
Škofji Loki komunalno in-
frastrukturo Vincarje, na
Bledu uredili staro jedro
Grad, v Gorjah vodovod v
naseljih Grabče, Krnice in

Zg. Gorje, v Naklem kanali-
zacijo Duplje. Gorenjske
občine so po prvih štirih
razpisih začele (in nekatere
tudi zaključile) trideset pro-
jektov, katerim je SVLR
odobrila sofinanciranje v vi-
šini 32 milijonov evrov. Do
leta 2013 ima Gorenjska na
voljo še 27 milijonov evrov
(od skupno 59 milijonov).
Upravičenci do sofinancira-
nja, 85 odstotkov vrednosti
projekta zagotovi EU, so ob-
čine in zavodi, ki spodbuja-

jo razvoj na regionalni rav-
ni. Po petem javnem pozivu
pa je prišlo do nekaterih
vsebinskih sprememb.

V prihodnje ne bo več
upravičeno sofinanciranje lo-
kalne prometne infrastruk-
ture, saj je bila kvota za te na-
mene že počrpana. Dodaten
denar pa bo namenjen za so-
financiranje gradnje sona-
ravnih ekoremediacijskih
objektov (kot so rastlinske či-
stilne naprave) in gradnja
oziroma obnova vrtcev po

pravilih nizkoenergijske
gradnje. Z novim pozivom
so bolj spodbujane tudi pri-
prave projektov javne infra-
strukture v območjih Natura
2000, projekti za spodbuja-
nje razvoja gospodarstva in
projekti, ki odpirajo nova de-
lovna mesta. Po novem je
DDV upravičen strošek, za
vse predlagane projekte pa
bo mogoče tudi upravičiti
stroške priprave projektov, ki
so nastali po 1. januarju
2007.

Gorenjska prijavlja 15 projektov
�1. stran

Jasna Paladin

Domžale - Srednja šola
Domžale, ki je v lanskem
letu praznovala svojo 60-let-
nico, je ena redkih šol pri
nas, ki še nima telovadnice, a
prizadevanja vodstva šole in
občine se, kot kaže, le bližajo
koncu. Gradnja bi se po pr-
votnih načrtih morala začeti
že lani, a je do zamika prišlo
zaradi finančnih težav. Sred-
stva so v letošnjem držav-
nem proračunu le zagotov-
ljena.

"Projekti za pridobitev
gradbenega dovoljenja so že

na ministrstvu za šolstvo in
šport, a država bo pred začet-
kom gradnje morala podpi-
sati še nekaj menjalnih po-
godb za določena zemljišča,
saj potrebujemo celovito
parcelo. Kljub vsemu dodat-
nega zamika ne pričakuje-
mo," je povedal ravnatelj
Srednje šole Domžale Pri-
mož Škofic in dodal, da so
morali njihovi dijaki do se-
daj na ure športne vzgoje ho-
diti v telovadnice okoliških
osnovnih šol, kar je bil goto-
vo eden od izločitvenih fak-
torjev pri izbiri srednje šole.
Telovadnica bo velika dobrih

tisoč kv. metrov, sestavljena
pa bo iz dveh vadbenih enot,
plesne dvorane, garderob in
drugih spremljajočih prosto-
rov. "V teh dneh še poteka
izbira izvajalca, zato znesek
investicije, ki je sicer v celoti
državna, še ni dokončno
znan. Projektantska ocena
stroškov je stara že nekaj let,
časi pa so taki, da investitor-
ji upravičeno lahko računajo
na kakšen popust," je pove-
dal domžalski župan Toni
Dragar.

Srednja šola Domžale pa
bo nove dijake skušala priva-
biti tudi z novim progra-

mom za tehnike računalni-
štva. Kot je povedal ravnatelj,
so se za širitev programa od-
ločili v sodelovanju s Šol-
skim centrom Rudolfa Mai-
stra Kamnik, kjer bodo z no-
vim šolskim letom uvedli
program za predšolsko vzgo-
jo. Štiriletni program bodo
začeli izvajati septembra, v ta
namen pa bodo v šoli, ki je v
zadnjem obdobju beležila
upad vpisa, preuredili eno
učilnico. Zanimanje bodočih
dijakov naj bi bilo veliko, ra-
čunajo pa, da bodo napolnili
vsaj en oddelek novega pro-
grama.

Srednja šola čaka telovadnico

Prve elektronske igre, ki so jih uporabljali za izobraževanje,
so stare okoli 50 let in so jih v Združenih državah Amerike
uporabljali predvsem za usposabljanje v javnem sektorju.
Tudi pri nas so dobro znani simulatorji letenja. 
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Radovljica - Po vsej Sloveni-
ji potekajo priprave na vse-
slovensko akcijo, ki jo po
vzoru Estonije pri nas orga-
nizira društvo Ekologi brez
meja. Prostovoljci - zdaj jih
je po podatkih organizator-
ja že tristo, na socialnih
omrežjih pa projekt podpi-
ra že več kot trideset tisoč
posameznikov - bodo po
vsej Sloveniji iskali divja
odlagališča in jih locirali na
zemljevidu. V soboto, 17.
aprila, pa načrtujejo, da
bodo s čistilno akcijo ta div-
ja odlagališča tudi očistili
komunalnih odpadkov. Po-
leg tega bodo čistili tudi
okolice šol, vrtcev, naselij
in sprehajalnih poti. 

"Pri akciji bomo sodelo-
vali in pomagali po svojih
močeh, tako kot vsako po-
mlad pri številnih drugih
akcijah društev in organiza-
cij, a velikih zgodb in more-
bitnih zagat z odvozom 
večjih količin odpadkov ne
pričakujemo," projekt ko-
mentira direktor javnega
podjetja Komunala Radov-
ljica Drago Finžgar. "Ve-
čino divjih odlagališč na-

mreč sproti pospravimo ta-
koj, ko izvemo zanje. Po
drugi strani so tudi občine
v zadnjih letih poskrbele za
legalen in enostaven odvoz
odpadkov, tako da je v nara-
vo odloženih odpadkov vsa-
ko leto manj."

Organizatorji akcije so z
večino slovenskih občin že

podpisali dogovore o sode-
lovanju; na Gorenjskem z
njimi sodelujejo vse. "Pri
pripravi na akcijo se obra-
čamo tudi na vse nevladne
organizacije, zveze, okolj-
ska in športna društva, za-
vode, občine, krajevne
skupnosti, ki vsako leto
organizirajo čistilne akcije,

in jih povabimo, da tokrat
naredimo to skupaj in v
enem dnevu," pojasnjujejo
na društvu in dodajajo, da
so se projektu že v začetku
pridružili ključni partnerji,
med njimi turistična, pla-
ninska in lovska zveza, za-
vod za gozdove, združenje
in skupnost občin ...

Čistili bodo Slovenijo
Organizatorji, Društvo Ekologi brez meja, pričakujejo, da se bo za 17. april napovedani akciji
pridružilo dvesto tisoč prostovoljcev, ki bodo zbrali dvajset tisoč ton komunalnih odpadkov.

Krajevna skupnost Bohinjska Bistrica sporoča, da je
odprla račun za pomoč družini Zalokar z Laškega 
Rovta, ki ji je požar 12. februarja 2010 uničil hišo. V
nesreči je gospodar tragično preminil, njegova žena
pa se je hudo poškodovala. Ves zbran denar bo na-
menjen sanacijii doma. Št.: TRR 01204-6450783415
sklic: 00 7320 s pripisom za družino Zalokar. 
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Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 

objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 
ZA PRODAJO STANOVANJA

Predmet prodaje je garsonjera št. 25 v mansardi več-
stanovanjske hiše (Sestranska vas 14, Gorenja vas) s kletjo
v izmeri 31,15 m2.

Izklicna cena znaša 46.800 EUR. V ceni ni zajet davek na promet
z nepremičninami. Vse stroške pravnega posla plača kupec. 

Javni poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanja in
obrazec ponudba sta objavljena na spletnih straneh Občine
Gorenja vas - Poljane www.obcina-gvp.si. Ponudbo za nakup
stanovanja je potrebno v skladu s pogoji javnega poziva 
obvezno predložiti na obrazcu ponudba s priloženo 
dokumentacijo.

Zadnji rok za oddajo ponudb je 9. marec 2010 do 10. ure na
naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas. 

Podrobnejše informacije o nepremičnini, ki se prodaja, lahko dobijo
ponudniki po telefonu 04/51 83 124. 

Župan Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež

Ljubljana

Evropska akcija Nič revščine

Leto 2010 je bilo razglašeno za evropsko leto boja proti
revščini in socialni izključenosti, po Evropi pa je osrednja
dejavnost akcija Nič revščine, ukrepajmo zdaj. Kot so
sporočili iz Tiskovnega urada slovenske škofovske konfe-
rence, bo v kampanji sodelovala tudi Karitas, ki opravlja
poslanstvo služenja in pomoči ljudem in je največja karita-
tivna organizacija katoliške Cerkve. Še posebej bodo
opozarjali družbene dejavnike na odgovornost do drugih,
posebej do najšibkejših in ubogih. Slovenski škofje so v
okviru to akcije v nedeljo, 14. februarja, na god sv. Valenti-
na, obiskali brezdomce v svojih okoljih in bolnike. J. K.

Projektu se bodo pridružila številna društva in organizacije, ki tudi sicer vsako pomlad 
organizirajo čistilne akcije. Takole so lani odpadke zbirali člani LD Begunjščica.

Mateja Rant

Bled - Glede na letni načrt
obnove in vzdrževanja ob-
činskih cest bo občina letos
za obnovo lokalnih cest na-
menila 64 tisoč evrov, za ob-
novo krajevnih cest pa 131 ti-
soč evrov. Za redno vzdrže-
vanje lokalnih cest so name-
nili slabih 124 tisoč evrov, za
redno vzdrževanja krajevnih
cest in javnih poti pa 185 ti-
soč evrov. Ob tem je referent
za področje gospodarskih

javnih služb na oddelku za
okolje in prostor Jože Dež-
man opozoril, da bo zaradi
letošnje hude zime ta ocena
stroškov vzdrževanja še pre-
nizka.

Prav tako so na podlagi
ogleda cest s predstavniki
Cestnega podjetja Kranj v
lanskem decembru za re-
konstrukcijo predlagali še
nekatere odseke lokalnih in
krajevnih cest, ki jih niso za-
jeli v okviru letošnjega prora-
čuna. Samo za obnovo lokal-

nih cest bi po oceni dodatno
potrebovali okrog 160 tisoč
evrov, za obnovo krajevnih
cest pa slabih trideset tisoč
evrov. "Za izvedbo teh na-
ložb bo treba zagotoviti do-
datna sredstva z rebalansom
proračuna na osnovi podro-
bnega pregleda stanja cest
po koncu zimske sezone," je
pojasnil Dežman. Pri tem
bodo poskušali doseči sofi-
nanciranje s strani uprav-
ljavcev komunalnih vodov,
računajo pa tudi na sredstva

službe vlade za lokalno sa-
moupravo in regionalno po-
litiko ter ministrstva za oko-
lje in prostor za odpravo po-
sledic poplav decembra lani.
Med načrtovanimi obnova-
mi gre v glavnem za ureditev
cest hkrati z gradnjo komu-
nalne infrastrukture, dodat-
no pa so predlagali še obno-
vo dela Grajske in Ribenske
ceste ter cest Bohinjska Bela-
Kupljenik, Bodešče-Ribno,
Ribno-Selo, Koritno-Polica
in Zasip-Piškovca. 

Huda zima draži obnovo cest
Za obnovo lokalnih in krajevnih cest občina letos načrtuje skoraj dvesto tisoč evrov, na osnovi ogleda
cest v lanskem decembru pa bi jih potrebovali vsaj še enkrat toliko.

Mateja Rant

Bled - Evropska komisija je
letošnje leto razglasila za
leto biotske raznovrstnosti.
V Društvu za varstvo okolja
Bled bodo zato pripravili
sklop predavanj na to temo,
s čimer želijo opozoriti na
ta vse bolj pereč problem
današnje družbe. "V svetu

smo priče naraščajočemu
pritisku na naravne vire, ki
se med drugim kaže tudi v
posegih v življenjski pros-
tor rastlinskih in živalskih
vrst, ki na ta način postaja-
jo vedno bolj ogrožene ali
pa že izumirajo. To je slaba
popotnica za življenje pri-
hodnjih rodov, zato smo
dolžni ukrepati zdaj in za

vsak poseg v prostor pamet-
no presoditi, ali je res upra-
vičen, predvsem pa iskati
možne alternativne rešitve,
ki pomenijo manjši poseg v
prostor, kadar in le če je res
nujen. Sicer pa je treba po
načelu trajnostnega razvoja
razvoj usmeriti tako, da bo
potekal v skladu z naravo in
njenimi zmožnostmi," so

poudarili v društvu za var-
stvo okolja Bled. Prvo pre-
davanje iz tega sklopa bodo
pripravili že v četrtek ob 18.
uri v blejski knjižnici. Bio-
loginja Martina Kačičnik
Jančar bo podrobneje pred-
stavila, kaj se skriva za be-
sedama biotska raznovrst-
nost, predvsem pa kako in
zakaj jo je treba ohranjati.

Predavanja o biotski raznovrstnosti

Tržič 

Miro Cerar med Tržičani

V petek so v tržiški knjižnici predstavili knjigo Miroslav Cerar
in njegov čas, ki jo je lani izdala Gimnastična zveza Slovenije
ob 70-letnici slavnega telovadca. Kot je dejal Miro Cerar, je po-
pustil tej zamisli, ker se v knjigi pojavljajo tudi kolegi iz telovad-
nih vrst. Tokrat sta ga spremljala Tine Šrot iz Celja in Janez
Brodnik z Bleda (na sliki). Skupaj so obujali spomine na
skromne začetke, naporne treninge, številna tekmovanja in
odmevne uspehe. Tri medalje z olimpijskih iger - od tega dve
zlati, štirje naslovi svetovnega prvaka in deset evropskih naslo-
vov so Mirovi največji dosežki. Sam je priznal, da jih ne bi bilo
brez take druščine, kakršno ima še sedaj. V pogovoru, ki sta ga
vodila Marija Maršič in Borut Sajovic, so telovadci osvetlili tudi
poglede na današnji šport. Zdenka Cerar je razkrila drobce 
iz osebnega življenja, od zbližanja v telovadnici, do življenja
družine s tremi otroki, ki so marsikdaj pogrešali očeta. S. S.
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Obiščite
nas!

Aktivnost ne velja ob nakupu vinjet. Aktivnost ne poteka v prodajalnah M Tehnika,  
M Gradnja, M Pohištvo.

v sredo, 
24. februarja,
dvojne pike

Zbirajte lepe trenutke

Restavracija

Preddvor 

Izšli dve turistični zloženki

Zavod za turizem v Preddvoru je pred nedavnim izdal dve
turistični zloženki, prvo s sofinanciranjem evropskega pro-
jekta Las, drugo ob pomoči sponzorjev, pretežno domačih
ponudnikov gostinskih in turističnih storitev. Pod geslom
Preddvor - dvor mirne narave obveščata o možnostih
gostinske in turistične ponudbe, o naravnih in zgodovinskih
znamenitostih, o sprehajalnih, planinskih in kolesarskih
poteh ter planinskih kočah in domovih. Na eni je vsa omen-
jena ponudba označena na zemljevidu, na drugi na
panoramski karti, obiskovalca pa pritegne tudi prijazen opis
teh krajev, njihove zgodovine, naravnih lepot, kulinaričnih
prednosti in zanimivih prireditev. D. Ž.

Zgornje Duplje 

Širijo kulturo in turizem

Kulturno turistično društvo Pod Krivo jelko Duplje povezu-
je 117 članov iz občine Naklo in okolice. V dvanajstih letih
je poskrbelo, da so znamenitosti Spodnjih in Zgornjih Du-
pelj postale znane širšemu krogu ljudi. Dobro označena
pot do Krive jelke v Udin borštu nikoli ne sameva; lani se
je tam vpisalo blizu 17 tisoč obiskovalcev, prišlo pa jih je
še več. Do kraja, kjer so se nekdaj zbirali rokovnjači, vodi-
ta dve tradicionalni prireditvi. Januarja prirejajo nočni po-
hod, maja pa rokovnjaško druženje in tek. Marca imajo
spuščanje gregorčkov pri Trnovcu, spomladi čistijo vas in
okolico, čez leto pa pripravijo več razstav v dupljanski
graščini. Tam so se decembra lani zbrali koledniki. V gasil-
skem domu so gostili prireditev Vesela jesen in podelili
priznanja za najlepše domove. Člani so lani uredili v Vog-
varjevi hiši razstavni prostor in sejno sobo. Kot je napove-
dal predsednik Ivan Meglič, bodo letos nadaljevali obnovo
te hiše. Vanjo želijo napeljati vodo in urediti sanitarije. Po-
pisali bodo tudi eksponate v muzeju, v katerega bi radi pri-
vabili več gostov. S. S.

Vilma Stanovnik

Kranj - Do volitev novih žu-
panov je sicer še kar nekaj
časa, toda v Kranju je že dlje
časa slišati, da se za jesenske
volitve resno pripravlja več
kandidatov. Sedanji župan
Damijan Perne, ki je z no-
vim letom prevzel mesto 
direktorja psihiatrične bol-
nišnice v Begunjah, se glede
ponovne kandidature še ni
odločil. "Ta trenutek na vpra-
šanje, ali bom znova kandi-
diral ali ne še, ne morem od-
govoriti, glede odločitve bom
najbrž počakal do konca,"
pravi Perne.

Poleg aktualnega župana
se kot morebitna nova župa-
na vse pogosteje pojavljata
sedanja podžupana Bojan
Homan in Igor Velov. "Tudi
sam sem že slišal govorice,
kar precej ljudi me je že
spraševalo in vesel sem, da
se med primernimi kandida-
ti za novega župana pojavlja
tudi moje ime. To zagotovo
pomeni, da je moje delo
opazno. Vendar pa o kandi-
daturi še ne razmišljam," je
povedal Igor Velov. Nad
vprašanjem, ali bo kandidi-
ral za novega župana, ni bil
presenečen niti Bojan Ho-
man. "V naši stranki SDS

smo še v fazi evidentiranja,
tako da še ni znano, kdo bo
kandidat za župana. Je pa
res, da sem že slišal govori-
ce, da sem kandidat. Vendar
moram o tej odločitvi najprej
razčistiti sam pri sebi," pravi
Bojan Homan. 

Med tistimi, ki se večkrat
omenjajo kot kandidati, je že
kar nekaj časa prejšnji kranj-
ski župan Mohor Bogataj.
"Za izjave glede kandidature
je bistveno prezgodaj, res pa
je, da se o tem že pogovar-
jam. Različni ljudje me kli-
čejo, spodbujajo in izražajo
podporo, prav tako potekajo
pogovori z nekaterimi stran-
kami. Treba bo pretehtati
dejstva za in proti in se odlo-
čiti. Vendar se še ne mudi,"
pravi Mohor Bogataj.

Med znanimi Kranjčani se
pojavlja še nekaj zanimivih
imen kandidatov, od bivšega
ministra Karla Erjavca do Ja-
neza Benčine, ki je potrdil,
da o kandidaturi razmišlja.
Še najbolj odločna med vse-
mi, ki se zadnje čase v javno-
sti pogosto omenja kot bodo-
ča kranjska županja, pa je
Hermina Krt. "Kandidirala
bom za županjo, temu se v
zadnjem času posvečam, v
to vlagam precej energije.
Najbrž bom kandidirala z 

listo volivcev in podporo
strank, pogovori še potekajo.
Mislim, da bo vse znano v za-
četku aprila, ko pripravljam
tudi tiskovno konferenco,"
pravi Hermina Krt, sicer di-
rektorica Probanke v Kranju.

Poleg že naštetih pa je bilo
zadnje čase nekajkrat slišati,
da je možen kandidat za
kranjskega župana tudi seda-
nji župan občine Cerklje
Franc Čebulj, ki ga nekateri
Kranjčani podpirajo in spod-
bujajo za kandidaturo. "Ni-

sem se še odločil niti o tem,
ali bom sploh še kandidiral za
župana Cerkelj. Še teže ko-
mentiram pobude, da bi kan-
didiral za župana v Kranju,
saj niti ne vem, kako bi me
Kranjčani sprejeli. Gotovo pa
bi bil, če bi se za kandidaturo
odločil, to svojevrsten izziv,
saj mislim, da bi moral Kranj
dobiti župana, ki bi vedel, kaj
Kranj potrebuje, saj ga ne na-
zadnje v razvoju prehitevajo
mnoga slovenska mesta,"
pravi Franc Čebulj.

Najbolj odločna Hermina Krt
Medtem ko nekdanji župan Mohor Bogataj kot tudi aktualni župan Damijan Perne še razmišljata o
ponovni kandidaturi za kranjskega župana in se omenja tudi več drugih kandidatov, pa je dobre pol
leta pred županskimi volitvami kandidaturo odločno potrdila le Hermina Krt.

Hermina Krt je najbolj odločno napovedala kandidaturo za
kranjsko županjo. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj

Pripravljen občinski program varstva okolja

"Občinski program varstva okolja je zelo pomemben doku-
ment, ki ga morajo sprejeti vse mestne občine, kar nam nalaga
zakon o varstvu okolja. V njem je opisano stanje okolja v naši
občini, pa tudi predlogi za izboljšanje, kjer je treba. Ker je to
zelo pomemben odlok, smo se odločili, da bo šel na mestnem
svetu v dve obravnavi, med obema pa bo tudi javna razgrnitev,"
je povedal kranjski župan Damijan Perne, ki si želi, da bo pro-
gram uporaben in da bo z njim izboljšana kakovost življenja v
občini. Vodja projekta je Mojca Hrabar iz Oiksa Domžale, pri-
prava pa bo MO Kranj stala okoli dvajset tisoč evrov. V. S.

Železniki

Za prenovo bazena pet ponudb

V ponedeljek se je zaključil javni natečaj za idejno rešitev
prenove dotrajanega plavalnega bazena v Železnikih, ki ga
je v začetku decembra razpisal Javni zavod Ratitovec v sode-
lovanju z Občino Železniki. "Nanj je prispelo pet ponudb,
odprli jih bomo to sredo," je povedal Peter Mesec, predsed-
nik gradbenega odbora za prenovo bazena. Natečaj sicer
predvideva tri denarne nagrade: prvo v višini tri tisoč evrov
bruto, drugi in tretji najboljši predlog pa bosta nagrajena s
1200 oz. 800 evri. O nujnosti obnove 33 let starega in ener-
getsko zelo potratnega bazena se govori že vrsto let. Osnov-
ni namen investicije je obnova in posodobitev obstoječega
objekta z morebitno nadgradnjo ustreznih rekreacijskih
vodnih in drugih površin za izvajanje športnih in turističnih
dejavnosti, povezanih z bazenom. Glede na finančne zmož-
nosti občine, ki skrbi za investicije v objekt, se bodo bržko-
ne dogovorili za fazno obnovo. "Preseneti lahko le kakšen
dober javni razpis ali javno-zasebni partner. Okvirne ocene
stroškov obnove nimamo, predvidevam pa, da bi celovita
obnova z dodatnimi ureditvami hitro presegla dva milijona
evrov," ocenjuje Mesec. A. H.

Cerklje 

Knjiga o Ignaciju Borštniku kot pesniku

V Petrovčevi domačiji v Cerkljah so pred dnevi predstavili
novo knjigo Pesmi in igri Ignacija Borštnika, izdano ob 150.
obletnici njegovega rojstva in 90. obletnici smrti. Knjigo je
predstavil urednik in pisec spremnega besedila Martin Kadi-
vec, izid knjige pa je finančno omogočila občina Cerklje. "Kar
v arhitekturi pomeni Jože Plečnik, v besedni umetnosti Ivan
Cankar, v plesni Pino Mlakar, nam v igralstvu pomeni Ignacij
Borštnik," je igralčevo veličino predstavil Kadivec. Borštnik je
bil prvi poklicni in vrhunski igralec, ki je ustvaril več kot štiri-
sto vlog. Bil pa je tudi pesnik. Pesnil je v času slovenske mo-
derne, a ni bil modernist. "Motivno, po rabi metaforičnih sred-
stev, po pesniškem in splošnem občutju ga je najlažje vzpore-
jati s Simonom Gregorčičem. Borštnik ni bil vrhunski poet, je
pa njegova pesem dobra in pomembna. Žal je skoraj stoletje
ostala v rokopisu," je dejal Martin Kadivec. Na predstavitvi
knjige so z recitacijami in odlomkom iz igre Sosedje sodelo-
vali člani dramske skupine KUD Pod lipo iz Adergasa. J. Ku.

Kranj 

Novo vodstvo društva Za srce

Na zboru Društva za zdravje srca in ožilja, podružnice za Go-
renjsko, so se v programu dela za prihodnje leto dogovorili za
več predavanj, meritve holesterola in krvnega sladkorja, teča-
je nordijske hoje, test hoje na 2 km, navezovaje stikov z dru-
gimi društvi in spodbujanje zdravega načina življenja pri vseh
generacijah, vključno z otroki v vrtcih in šolah. Želijo oživiti
dejavnost tudi na zgornjem Gorenjskem in v Škofji Loki. Za
novo predsednico društva je bila izvoljena Milica Oman Ogri-
zek, dr. med., specialistka interne medicine, za podpredsed-
nico pa Nataša Kern, dr. med. Med gosti zbora je bil tudi
Franc Zalar, direktor Društva za zdravje srca in ožilja Sloveni-
je, ki je pohvalil delovanje gorenjske podružnice. Predstavil 
je tudi novosti, ki naj bi se uvajali najprej v Ljubljani, in sicer
meritve gleženjskega indeksa, s katerim ugotavljamo motnje
v arterijski prekrvavitvi okončin, ter meritev oksimetrije, s 
katerim se ugotavlja motenje srčnega ritma. J. Ku.
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Maja Bertoncelj

Kranj - Slovenski športniki
na olimpijskih igrah dosega-
jo odlične rezultate. Od ne-
katerih smo dobre uvrstitve
pričakovali, drugi pa so pre-
senetili, tudi sami sebe. Med
slednje zagotovo sodi smu-
čarska tekačica, Kranjčanka
Barbara Jezeršek, ki je s 17.
mestom presenetila na dvoj-
nem zasledovanju in je ena
redkih Slovenk v zgodovini
teka na smučeh, ki se ji je na
tej razdalji uspelo uvrstiti
med najboljše. 

Dvojno zasledovanje je bila
tekma vašega življenja. Je re-
zultat presenetil tudi vas?

"Moja paradna disciplina je
10 km prosto in od te sem
pričakovala največ, medtem
ko si za dvojno zasledovanje
resnično nisem mislila, da
mi bo uspelo nemogoče. Od
te tekme nisem pričakovala
nič posebnega in morda je bil
tudi to ključ do uspeha, da
sem bila tako sproščena in
neobremenjena. Rezultat je
presenetil tako mene kot tudi
celotno ekipo. Tudi iz tujih
ekip so čestitke kar deževale.
Upam, da to ni bila zadnja
tekma, na kateri sem pokaza-
la, da zmorem veliko več."

Doslej še niste osvojili točk
svetovnega pokala, na tekmi
olimpijskih iger pa kar 17.
mesto?

"Še sedaj, nekaj dni po
končani tekmi, si ne znam
razložiti, kako mi je uspelo.
Bolj ko razmišljam in anali-
ziram tekmo, bolj ugotav-
ljam, da je bilo prisotnih ve-
liko dejavnikov. Tekma je
bila fantastična. Klasični del
sem odtekla po načrtih, kar
pomeni držati stik s skupi-

no. Odtekla sem res nad pri-
čakovanji. Po menjavi na
prosto tehniko sem dobila
novih moči in uvrstitev iz-
boljšala za deset mest. Zad-
nji krog sem se počutila do-
bro in zadnja dva kilometra
sem si rekla "sedaj ali pa ni-
koli". Ujela sem še tri tekmo-
valke in se v cilju veselila naj-
boljšega rezultata v karieri."

Kaj je bilo drugače kot na
drugih tekmah letos?

"Res si še sama ne znam
razložiti, kako mi je uspelo.
Pred tekmo sem bila v stiku
s svojo bioenergetičarko, ki
mi je dala nekaj nasvetov,
kako se osredotočiti na svoj
tek in biti eno s smučino in
seboj. Očitno sem se resnič-
no sprostila in bila neobre-
menjena in mi je bilo name-
njeno, da naredim pomem-
ben rezultat na olimpijskih
igrah. Morda mi je dala tudi
Petrina železna volja motiva-
cijo, da se je treba boriti do
konca in uživati na tekmi.
Verjamem, da bo takih re-
zultatov še več. Vse je v glavi!
Vse se da, če se hoče."

So vaši cilji sedaj višji? 
"Spoznala sem, da sem

sposobna narediti to, za kar
sem trenirala celo sezono, in
da lahko tudi jaz posežem
med najboljše. Zagotovo se
bom borila za višje cilje in
boljše rezultate. Moja zadnja
tekma na olimpijskih igrah
bo štafeta, kjer so naše mož-
nosti za uvrstitev med naj-
boljših osem brez Petre Maj-
dič seveda manjše. Borile se
bomo do zadnjega atoma in
ponosno zastopale Slovenijo.
Nikoli se ne ve, kaj se lahko
zgodi. Te igre so polne velikih
presenečenj in kdo ve, morda
pa presenetimo tudi me. V

nadaljevanju sezone pa se ne
bom udeležila skandinavske
turneje, ampak bom nastopi-
la na zaključku celinskega po-
kala, ki bo na Rogli. Nato
bom odtekla še nekaj tekem
slovenskega pokala in tekme
državnega prvenstva."

V Kanadi ste bili med prvi-
mi. Je želja po vrnitvi domov
že zelo velika?

"V Kanado sem pripotova-
la že 30. januarja in se udele-
žila tekme svetovnega poka-
la v Canmoru. Počutje tukaj
je dobro, a po pravici poveda-
no, je na trenutke težko in si
želim, da bi že odpotovala
proti domu. Da se zamotim,
se z avtobusom odpeljem v
bližnji Whistler in si privoš-
čim kavo in malo povečam
luknjo v denarnici (smeh). V
sami olimpijski vasi je lepo,
a postane monotono, tako da
se z veseljem odpravim po
nakupih. Po zelo uspešni
tekmi si sedaj še bolj želim

vrniti domov in se veseliti
svojega uspeha z vsemi naj-
dražjimi in prijatelji."

Kako ste doživljali sprinter-
ski nastop Petre Majdič?

"Tek Petre Majdič bi opi-
sala le z enim stavkom - ne-
mogoče je mogoče! To, kar
je ona dosegla, je res nekaj
neverjetnega in sem prepri-
čana, da je bila tega sposo-
bna samo ona. Pokazala
nam je, kaj pomeni, če si res
nekaj močno želiš in to tudi
dosežeš. Njena želja po me-
dalji je bila tako močna, da je
bila pripravljena narediti
vse. In to ji je tudi uspelo.
Očitno je močan vtis pustila
tudi name in sem tudi zara-
di nje odtekla neverjetno tek-
mo. Seveda nas je njena po-
škodba močno pretresla, a
treba je bilo iti naprej s tek-
mami in se čim več naučiti
iz njene izkušnje. Želim ji
čim prejšnje okrevanje in vr-
nitev v smučino."

Barbara Jezeršek na poti do 17. mesta v dvojnem 
zasledovanju / Foto: arhiv Barbare Jezeršek

Njena fantastična tekma
Smučarska tekačica Barbara Jezeršek je na olimpijskih igrah presenetila na tekmi dvojnega 
zasledovanja. Kranjčanka, ki je bila na prizorišču iger med prvimi, si prosti čas krajša 
z nakupovanjem v Whistlerju.

Premagali tekmece v Ligi prvakov 

Odbojkarji ACH Volleyja nadaljujejo z zmagami. Po največ-
jem uspehu slovenske klubske odbojke in uvrstitvi v nada-
ljevanje Lige prvakov so v zadnjem krogu rednega dela sred-
njeevropske lige v Innsbrucku še drugič v tej sezoni prema-
gali ekipo Hypo Tirol. Ekipi nista nastopili z vsemi najboljši-
mi, zato so priložnost za igro dobili predvsem igralci, ki v le-
tošnji sezoni niso imeli veliko možnosti za igro. Blejski od-
bojkarji so za zmago morali odigrati pet nizov. Ekipi se bo-
sta še dvakrat pomerili v začetku marca, ko bosta igrali za
uvrstitev na finalni turnir letošnje Lige prvakov. Tekma v Ti-
voliju bo 10. marca in bo dala odgovor, katera ekipa bo osta-
la v boju za najboljšo na stari celini. M. B.

Jeseničani vendarle prehiteli Ljubljančane

Medtem ko je minulo nedeljo osem najboljših ekip v ligi EBEL
že začelo igrati tekme četrtfinala, pa sta se po petkovem zad-
njem krogu rednega dela od tekmovanja že poslovili ekipi 
Acronija Jesenic in Tilie Olimpije. Jeseničani so se poslovili z
zmago, saj so v domači dvorani kar s 6 : 1 premagali moštvo
Vienne Capitals. Ker je ekipa Tilie Olimpije s 5 : 0 izgubila pri
KAC-u v Celovcu, so Jeseničani prav v zadnjem krogu na lestvi-
ci prehiteli Ljubljančane in osvojili 9. mesto z 39 točkami. Obe
ekipi sta sedaj prosti do začetka končnice državnega prvenstva
šestih najboljših slovenskih ekip, ki se bo začela 9. marca. V
tem času bo na sporedu še finale razširjenega državnega pr-
venstva. V njem se bosta za naslov potegovali ekipi beograj-
skega Partizana in Mariborskega Stavbarja. Mariborčani so na-
mreč v dveh polfinalnih tekmah premagali Jesenice mlade,
obakrat pa so slavili s 3 : 1. Partizan je bil v Kranju od Triglava
boljši s 4 : 3, na domačem ledu pa so nato Beograjčani slavili
kar s 5 : 1. Prva finalna tekma bo to soboto, 27. februarja, dru-
ga v sredo, 3. marca, morebitna tretja pa v soboto, 6. marca.
Hkrati se bosta za tretje mesto merili ekipi Triglava in Jesenice
mladi. Prva tekma bo v soboto v Kranju, nato bo sledila tekma
na Jesenicah, morebitna tretja pa bo znova v Kranju. V. S.

Burgar že polni mreže

Bliža se začetek spomladanskega dela v 2. slovenski nogo-
metni ligi. Drugouvrščena ekipa Triglav Gorenjska je v zad-
njem obdobju odigrala nekaj pripravljalnih tekem. Nazadnje
so s 4 : 0 (tri gole je dal Dejan Burgar) premagali celovški
SAK, ki igra v tretji avstrijski ligi. Burgar je očitno v odlični
strelski formi, saj je tri gole dal tudi na pripravljalni tekmi z
Interblockom, ki so jo Kranjčani dobili s 4 : 1. Boljši so bili
tudi od bosanskega prvoligaša Čelika z 1 : 0, CMC Celje in
hrvaški Inter pa sta kranjske nogometaše premagala z go-
lom razlike. V ekipi ni posebnih sprememb. Vrnil se je De-
jan Robnik, na preizkušnji pa je bilo nekaj igralcev iz tujine,
nazadnje nekdanji mladi reprezentant Makedonije Kliment
Nastoski. Konec tedna naj bi Triglavani odigrali dve tekmi
na slovenski obali za privajanje na naravno travo, ki jih čaka
v prvem pomladnem krogu v Kidričevem. V klubu pa dobro
delajo tudi v Nogometni gorenjski akademiji (NOGA), kjer
se kalijo novi talenti. Dva od njih se v teh dneh odpravljata
v tujino: 15-letni Žan Benedičič v AC Milan, 16-letni Aljaž
Cotman pa v Wolverhampton. M. B.

Maja Bertoncelj

Jesenice - Glavni športni cilj
v letošnji sezoni za ultrama-
ratonskega kolesarja Jureta
Robiča bo dirka čez Ameriko
(RAAM), na kateri je doslej
zmagal že štirikrat. Lani je
na zadnji kontrolni točki za-
radi nestrinjanja s sodniški-
mi odločitvami odstopil in
dejal, da ga, če ne bo prišlo
do spremembe v ekipi orga-
nizatorjev, na tej dirki ne bo
več na startu. Do spremem-
be je prišlo. Organizatorji so
mu sporočili, da v ekipi ni

več Perryja Stona, in Jure se
je odločil, da gre znova na
RAAM. 

"Obvestili so me, da njega
ni več, in me vprašali, če bi
prišel znova na dirko. Po no-
vem letu sem se odločil, da
grem. Sem na vrhu psiho-
fizičnih moči, in če še kdaj
želim iti, je seveda najbolje,
da grem letos," je povedal
Jure Robič. Priprave potekajo
zelo intenzivno, v trening pa
je vnesel nekaj sprememb.
Dvakrat tedensko obiskuje
fitnes, od tega enkrat dela z
osebno trenerko fitnesa Evo

Pogačnik. Kot pretekla leta je
tudi letošnjo zimo del trenin-
ga opravil na tekaških smu-
čeh, zadnje tedne pa je nje-
gov skorajda edini športni
pripomoček kolo. "Dvanajst
dni sem bil na pripravah v
vojašnici v Vipavi. To so bile
zares naporne priprave,
predvsem zaradi vremenskih
razmer. Dnevno sem v pov-
prečju treniral šest, sedem
ur," pravi Jeseničan, ki je v
petek poletel na Kanarske
otoke, kjer bo treniral dva
tedna. Kot pravi, v treningu
čedalje bolj uživa.

Njegova prva želja je ostati
zdrav in brez poškodb, kajti
verjame, da bodo potem 
prišli tudi rezultati. V letoš-
njem letu ga, glede na pro-
gram, čaka kar nekaj težkih
dirk. Glavna je seveda dirka
čez Ameriko, še prej ga
bomo videli na domači 
Dirki okoli Slovenije in na
Kraftwerk Trophyju v Avs-
triji, po RAAM-u ga čaka
dirka okoli Švice, v za-
dnjem delu sezone pa sve-
tovno prvenstvo za vetera-
ne, morda pa tudi dirka
okoli Irske ali v Avstraliji. 

Robič znova v Ameriko
Ultra maratonski kolesar Jure Robič bo letos znova nastopil na dirki čez Ameriko in naskakoval 
peto zmago. Od petka je na pripravah na Kanarskih otokih.

Varovanci Glenna Hoaga se bodo skušali čim bolje 
pripraviti na tekmi s Hypo Tyrolom in se uvrstiti na finalni
turnir Lige prvakov. / Foto: Tina Dokl

Vabljeni na ogled rastave 
del slikarke in oblikovalke
Dreje Novak

Razstava bo v avli 
Gorenjskega glasa na 
ogled od 18. februarja 
do 18. marca 2010

Vljudno vabljeni!
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Miroslav Braco 
Cvjetičanin

Gorenjska je še vedno ode-
ta v zimski plašč, medtem ko
Primorska že menja garde-
robo. Za vse tiste, ki ste že
naveličani nizkih tempera-
tur in belih kulis, kamorkoli
pogledate, sporočam, da je
dobro uro vožnje z avtom od
nas povsem drugačna slika.
Sivo-belo z dodatkom rjave
gorenjske pokrajine je mo-
goče lep motiv za zimske
mesece na koledarju, vendar
pa nikakor ne za kolesarje.

Če smo v Glasu prejšnje
tedne obdelovali zimske re-
kreativne užitke, smo se to-
krat odpravili tja, kjer se, ne
boste verjeli, v tem času da
kolesariti in nogomet igrajo
v kratkih hlačah. Obujanje
spominov na lansko kole-
sarsko sezono? Še pomnite
svoje kolo? Boste sploh še
kdaj kolesarili? Takšna vpra-
šanja se kolesarjem zastav-
ljajo, ko zimska rekreacija
povsem obvlada sleherno re-
kreativno dušo.

Štartal sem v Rižani. To je
vas pod Črnim Kalom, če se
ga še spomnite in vam nov,
impresiven viadukt, ki se
pne čez vas, ni odvzel spo-
mina na to prelepo primor-
sko vasico. Potem je pot vo-
dila po klancu navzgor v
smeri Kubeda in Gračišča
ter zavila desno na Popetre
namesto v Hrvaško. V Po-
petrah je svet obstal. Za vse
je obstal razen za romanti-

ke. Panoramske ceste po-
tem kolesarje peljejo skozi
Trsek, ki je prav tako lepa
vasica, vendar ni za roman-
tike, ampak za arheologe,
ker se že res dolgo časa ni
nič izkopalo iz tiste okolice.
Kozloviči, Truške, Boršt,
Glem, Babiči so sicer čudna
imena, vendar vsa označuje-
jo krasne vasi. Za nas, Go-
renjce, je vsaka taka vasica
prava pravcata črpalka, na
kateri tankamo gorivo za
lažje bivanje tule v naših
krajih, kjer je še vedno vse
zaspano, belo, zasneženo in
mrzlo. Daleč od tega, da bi
delal reklamo za kolesar-
stvo, zaradi mene se po teh

cestah lahko peljete tudi v
toplem avtu, le pojdite, ker
boste po takem izletu zago-
tovo potrdili, da je Glas pred-
lagal nekaj nadvse pametne-
ga. S kolesom priti iz Mare-
zig na Pomjan, je pravi po-
dvig. Ej, govorim o februarju
in klancu, ki ima petindvaj-
setodstoten naklon, ki je vre-
den vsake kaplje znoja zara-
di tega, kar doživiš na vrhu.
Ne, ne gre za izliv radosti,
temveč za prečudovit pogled
na ves slovenski morski za-

liv. Veste, kje so Šmarje? Če
veste, potem ste zagotovo sli-
šali tudi za vas Padna, ki ima
vse lepote razen vaške gostil-
ne, kar Primorcem zamerim
do konca. Ko ste v Padni, bo-
ste dobili občutek vsemogoč-
nosti. Zakaj? Zato, ker je iz
te vasi tako čudovit razgled
na vse strani, da začnete raz-
mišljati, ali se sploh splača
vrniti na Gorenjsko. Spust v
Sveti Peter in Novo vas je za
adrenalinske odvisneže in še
tiste veliko hujše, ki nadalju-
jejo naprej v Dragonjo. Po-
tem je ravnina vse do Sečo-
velj in nekaj vzpona proti
Luciji in obvezna promena-
da skozi Portorož in nato ob-

vezen obisk Pirana, ki je tam
na koncu kot nekakšen rep
Slovenske Istre, kot pravijo
domačini. Kava ni draga, pot
do Rižane pa še dolga, a hva-
la bogu, da je lepa, slikovita
in ... težka. Vzpon iz Stru-
njana je hud, spust v Izolo
hiter in obobalska pot v Ko-
per vetrovna. Skozi Koper se
boste lažje prebili, če si pri-
voščite še en počitek, ker Ri-
žana sploh ni tako blizu, a
vendar ... nikamor se ne sme
muditi.

Pobeg v tople kraje je naš
nasvet, da boste znali bolje
ceniti naš sneg in vse smu-
čarske radosti, ki jih ponuja-
jo naša smučišča. Osladno
napisano? Pobeg v tople kra-
je kot namig tistim, ki že ne-
strpno čakajo kolesarsko se-
zono, je priporočilo, da bo-
ste lažje dočakali kopno tudi
na Gorenjskem. Kdaj se
konča zima? Takrat, ko se
na cestah pojavijo kolesarji?
Seveda. Ker je tisti rek o la-
stovkah še kako resničen ...

GIBAJTE SE Z NAMI
Miroslav Braco Cvjetičanin
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Napovednik rekreativnih dogodkov 

Odprto občinsko prvenstvo Tržiča v veleslalomu 
Organizator: Športna zveza Tržič, 27. februar 2010
Dodatne informacije: Biserka Drinovec, 0590 10 313, 051/354
064, Sportna.Zveza.Trzic@T-2.net, www.sztrzic.si 

Planinski pohod na Palec 
Organizator: Planinsko društvo Tržič, 27. februar 2010
Dodatne informacije: Primož Štamcar, 04/596 42 24, 
04/596 19 50 www.planinsko-drustvo-trzic.si, 
info@planinsko-drustvo-trzic.si 

Olimpijske igre bi morale biti
na televiziji tako, kot so tiste ne-
skončne španske žajfnice. Ne
samo zaradi roka trajanja, tem-
več tudi zaradi zanimivosti. Ne
samo jaz, kot kaže, je bil tudi
predsednik osupel nad prvo me-
daljo, ki jo je Majdičeva priborila
za Slovenijo. Če so se vsi razpisa-
li o tem dnevu, se moram tudi
jaz, ker se čutim odgovornega kot
velik ljubitelj smučarskega teka.
Nekoč davno pred leti sem bil bolj
krepak in sem imel po sili razmer
zaradi nerodnosti nalomljena re-
bra, čeprav še danes ne razu-
mem, kakšne so nalomljene stva-
ri, ampak teh bolečin nisem po-
zabil vse do danes. Spomnim se
samo, da sem trpel kot haski v
najbolj vročih poletnih dnevih, in
to najbolj zaradi tega, ker je bilo
moje dihanje tako plitvo, kot je
lahko samo dihanje psa. In sem
seveda ležal. In nikakor mi ni
prišlo na misel, da bi se sprehodil
vsaj do hladilnika. Punca, ki živi
od teka na smučeh, ni imela na-
lomljenih dveh reber, ampak je
imela zlomljena štiri in še drugo
poškodbo, zaradi katere so plju-
ča spuščala zrak na nedovolje-
nem mestu, pa ni ležala, am-
pak je osvojila medaljo na olim-
pijskih igrah! Fenomenalno, bi
rekla Majdičeva! In res. Razli-
ka je jasna: navaden človek z
dvema nalomljenima rebroma
ne more niti do hladilnika,
olimpijka pa lahko s štirimi
zlomljenimi do medalje. To je
tako fenomenalno, da ji je še
sam predsednik države podelil
odlikovanje. Ker se je, kot pravi-
jo, ne dolgo nazaj zatalal glede
odlikovanj, bi rekel, da se tokrat
ni. A vendar ne trdim stoodstot-
no, da se ni, ker sem precej pri-
stranski zaradi že omenjene
ljubezni do smučarskega teka,
četudi ženskega. Nič, kar je s
tem športom povezanega, mi ne
uide. Nič. Prav nič, čeprav sem
nestrpen do tujih trenerjev.

In potem, ko so se glave ohladi-
le od diamantnega brona, sem
pomislil, če vendarle naši novi-
narji ne pretiravajo. Vprašal sem
se nekaj dni kasneje, ko je Čr-
njanka osvojila srebro, ki ni bilo
vredno niti zlata, kaj šele dia-
mantov. Res je, da si ni polomila
reber pred štartom, in res, da ni
ogrozila štiriletnega ciklusa in
polmiljonskega proračuna, am-

pak superveleslalom je res taka
disciplina, v kateri je vsaka me-
dalja na olimpijskih igrah ven-
darle vredna zlata, četudi ni zla-
ta. In potem poslušam našega so-
krajana, doktorja Turela, ki je,
kot kaže, na letošnjih olimpijskih
igrah najbolj delaven član sloven-
ske odprave. Njegove izjave so po-
stale PR-ovske, saj že skoraj težko
sledi vsem poškodbam predvsem
naših tekmovalk, ki so pa tako ali
tako precej uspešnejše od tekmo-
valcev. 

Tako kot je iz leta v leto po sve-
tu boljša higiena, tako je tudi
šport vse bolj čist, da ne napišem
opran od vsega nedovoljenega.
Olimpijske igre so postale tako
kot nogometna svetovna prven-
stva sinonim za "čistost" športa,
kar bi pomenilo, da tam ni golju-
fov, ki bi radi do medalje na ne-
dovoljen način. Če bi hotel napi-
sati kaj sumljivega, bi moral
dati v narekovaje, kar bi pome-
nilo, da močno zaupam v olim-
pijski duh in olimpijski slogan,
ki si ga je izmislil ne vem kako
naiven človek, in pravi: Ni važ-
no zmagati, ampak sodelovati.
In to velja še danes, ko je kapi-
talski galop na vrhuncu vsega s
športom povezanega. Pa ven-
dar mi je po naključju prišel v
roke italijanski športni dnevnik,
v katerim je pisalo, da ni vse
tako, kot sem bil prepričan. Na-
slov je bil, da je na tej olimpija-
di "metla" učinkovitejša od pu-
ške! Je možno, da biatlonci stre-
ljajo s slepimi naboji? Naši že ne,
ker so tako dobri, da so za naboj
ostali brez medalj. 

Diamantni bron

Kolesarji, zbrani kot galebi.

Pobeg v tople kraje

Snega ni. Kolesa so lahko tudi v februarju na toplem.

Metla učinkovitejša od 
puške

Vabimo vas na redni letni občni zbor Športnega
društva Gorenjski glas, ki bo v četrtek, 25. februarja,
ob 19.30 v piceriji Gorenc na Zlatem polju - tik ob
glavni cesti Kranj-Naklo, na levi strani. Prebili se
bomo skozi dnevni red in pod razno predebatirali
prejšnjo sezono ter se pogovarjali o pričakovanjih v
novi sezoni. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Do-
brodošle so vaše ideje in predlogi za nadaljnje delo-
vanje Športnega društva Gorenjski glas. Na občnem
zboru se bo pobirala tudi članarina v znesku 15 evrov
za leto 2010.
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Simon Šubic

Kranjska Gora - V petek do-
poldne je v stanovanju v pr-
vem nadstropju stanovanj-
skega bloka v Čičarah v
Kranjski Gori eksplodiral
plin. 66-letni lastnik apart-
maja se je pred ognjem, ki
je v trenutku zajel vse pros-
tore, rešil s skokom čez bal-
kon. Pri tem je utrpel lažje
opekline in so ga takoj od-
peljali v jeseniško bolnišni-
co. 27 prostovoljnih gasil-
cev iz Kranjske Gore in
Podkorena ter poklicnih ga-
silcev z Jesenic je iz močno
zadimljenega objekta rešilo
36 oseb, nekatere tudi s po-
močjo avtolestve. Zaradi
bojazni, da so se zastrupili

z dimom, so jih takoj pre-
gledali zdravniki, a so jo vsi
odnesli brez hujših posle-
dic. 

"To je bil šolski primer,
kako se ne sme menjati
plinske jeklenke. Stanova-
lec jo je namreč menjal v
neposredni bližini manjše
petrolejske pečke. Med me-
njavo jeklenke je očitno
ušlo nekaj plina ali pa je
bilo na jeklenki slabo tesni-
lo. Kakorkoli že, lastnik
apartmaja nam je pojasnil,
da je zavohal plin, ki je pri-
šel v stik z ognjem v petro-
lejski peči, in tedaj je moč-
no eksplodiralo. K sreči je
eksplodiral samo plin in ne
tudi jeklenka. Glede na vse,
jo je lastnik, ki je skočil z

balkona s kakšnih štirih
metrov, še zelo dobro odne-
sel," je povedal vodja inter-
vencije Jani Pristavec, sicer
poveljnik Prostovoljnega
gasilskega društva Kranj-
ska Gora. 

Kranjskogorski gasilci so
obvestilo o požaru prejeli
okoli pol desetih dopoldne.
"Zelo hitro smo reagirali, a
vseeno je bilo že vse v og-
nju, ko smo prispeli do 
tja. Dva gasilca sta takoj za-
čela gasiti, dva pa reševati, a
ker je bil objekt povsem v
dimu, smo morali najprej
poskrbeti za prezračevanje.
Šele nato smo lahko pričeli
evakuacijo preostalih sta-
novalcev. Ker nismo vedeli,
koliko jih je še v večstano-

vanjskem objektu, v kate-
rem so vikendi oziroma
apartmaji, smo morali na-
tančno pregledati vse pros-
tore," je še pojasnil Prista-
vec in posebej pohvalil
kranjskogorske gasilce, ki
so prvi prispeli na kraj po-
žara. "Prvih deset gasilcev
je naredilo vse potrebno, 
da sta gašenje in evakuacija
objekta potekali zelo uskla-
jeno, prav tako sodelova-
nje z drugimi reševalnimi
enotami."

V požaru je nastala pre-
cejšnja gmotna škoda, ki po
nestrokovni oceni znaša
vsaj petdeset tisoč evrov.
Policisti so o dogodku obve-
stili tudi okrožno državno
tožilstvo v Kranju.

Ognju ubežal čez balkon
V apartmaju v Kranjski Gori je v petek dopoldne eksplodiral plin. Požar je apartma v prvem nadstropju
stanovanjskega bloka popolnoma uničil, lastnik pa se je iz ognja rešil s skokom čez balkon. 

Apartma v stanovanjskem bloku v Čičarah je bil v trenutku
v plamenih. / Foto: Matjaž Arih

Ogrožene stanovalce so gasilci iz zadimljenega bloka 
reševali s pomočjo lestve. / Foto: Matjaž Arih

Simon Šubic

Slovenski Javornik - Ropi na
območju Jesenic se kar vr-
stijo, saj so v samo tednu
dni policisti obravnavali kar
tri. Zadnji se je zgodil v 
petek zvečer, ko je neznan
moški oropal poštno poslo-
valnico na Slovenskem Ja-
vorniku, so sporočili s Poli-
cijske uprave Kranj. 

V petek okoli 19.30 je ne-
znan zamaskiran moški
pristopil do nove poštne po-
slovalnice na Slovenskem
Javorniku, ki so jo odprli
šele novembra lani. Usluž-
benki, ki je ravno zapuščala
objekt, je zagrozil z nožem
in zahteval denar. Skupaj
sta vstopila v pošto, kjer mu
je uslužbenka iz blagajne
izročila denar, nato pa jo je
ropar odcvirnal v neznano. 

"Dejanja je osumljen mo-
ški visok okoli 170 centime-
trov, srednje čokate posta-

ve. Oblečen je bil v pulover
sive barve s kapuco in napi-
som N.Y.C. črne barve, no-
sil je sivo rjave hlače ter rja-

ve čevlje. Na glavi je imel
črno volneno kapo, poteg-
njeno do ust, z izrezom za
oči," je sporočil Andrej Za-

krajšek, tiskovni predstav-
nik Policijske uprave Kranj.
Policija poziva vse, ki bi
karkoli vedeli o tem ali
prejšnjih ropih, naj pokliče-
jo Policijsko postajo Jeseni-
ce na telefonsko številko
04/58 13 800, intervencij-
sko številko 113 ali pa na
anonimno telefonsko šte-
vilko policije 080 1200. 

Poročali smo že, da je ne-
znan, oborožen in zama-
skiran moški 12. februarja
okoli 18. uri oropal poslo-
valnico Loterije Slovenije
na Jesenicah. Zagrozil je
uslužbencu, ki mu je iz
blagajne dal šop bankov-
cev. 16. decembra ob 19.20
pa je zamaskiran moški,
oborožen s pištolo, na Ce-
sti Cirila Tavčarja na Jese-
nicah varnostniku podjetja
za zasebno varovanje Rival
vzel tri vrečke z denarnim
izkupičkom različnih pod-
jetij.

Že tretji rop v tednu dni
V petek zvečer je neznani ropar presenetil uslužbenko poštne poslovalnice na Slovenskem Javorniku. 
Ropi na območju Jesenic se kar vrstijo.

Ropar si je za tarčo vzel novo pošto na Slovenskem Javorniku.
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Simon Šubic

Kranj - Kriminalisti Sektorja
kriminalistične policije na
Policijski upravi Kranj so v
zadnjih dneh preiskali dva
primera gospodarskega kri-
minala. V enem primeru gre
za sumljive finančne posle
gospodarske družbe z ob-
močja Kranja (po naših po-
datkih gre za podjetje Auto-
bona iz Trboj). Kriminalisti
so ugotovili, da je direktor
gospodarske družbe potenci-
alnim vlagateljem lažno pri-
kazoval stanje o domnevno
donosnem vlaganju na trgih
tujih valut in jih tako spravil
v zmoto, da so mu zaupali
različne zneske denarja, ob
zapadlosti pogodbenih rokov
pa vlagateljem vloženih sred-
stev ni vrnil, prav tako v ve-
čini primerov niso bili izpla-
čani obljubljeni donosi. Na
ta način sta po do sedaj zbra-
nih in preverjenih podatkih
gospodarska družba in njena
odgovorna oseba od maja
2005 naprej storili najmanj
osem kaznivih dejanj golju-
fije in poslovne goljufije ter
protipravno pridobili naj-
manj 162 tisoč evrov. "Pre-
iskava še ni končana, saj do-
mnevamo, da je oškodovan-
cev še več, zato naj se tudi ti
obrnejo na policijo," je pove-

dal Andrej Zakrajšek, tiskov-
ni predstavnik Policijske
uprave Kranj. 

V sodelovanju z Davčnim
uradom Kranj so se krimi-
nalisti že pred časom poglo-
bili tudi v poslovanje dom-
žalskega podjetja, ki je pred
tremi leti iz tujine uvozilo
rabljena vozila višjega ce-
novnega razreda in jih prvič
registriralo v Sloveniji. Na-
tančen pregled poslovnih li-
stin je kriminaliste navedel
na utemeljen sum, da sta
gospodarska družba in nje-
na odgovorna oseba od maja
2007 do septembra 2007
storili najmanj sedem kaz-
nivih dejanj zatajitve finanč-
nih obveznosti. Trgovec z
avtomobili, ki naj bi precej
poslov opravil tudi v Kranju,
na bi se namreč izognil pla-
čilu davka na dodano vred-
nost (DDV) in davka na mo-
torna vozila (DMV), saj pri-
stojnemu davčnemu organu
sploh ni oddal obračunov
DDV in DMV niti ni plačal
drugih davčnih obveznosti.
Na ta način naj bi si podjetje
pridobilo dobrih 84 tisoč ev-
rov protipravne premoženj-
ske koristi. 

Zoper obe družbi in njuni
odgovorni osebi so podali ka-
zenski ovadbi na pristojno
državno tožilstvo.

Preiskali sumljive posle
Kranjski kriminalisti so napisali dve kazenski
ovadbi s področja gospodarskega kriminala. 

Lesce 

Vzel tudi delovne knjižice

Neznani storilec je v soboto vlomil v poslovne prostore pod-
jetja v Lescah in odnesel kovinsko blagajno znamke Primat,
v kateri so bile bančne kartice, razni dokumenti podjetja, de-
lovne knjižice zaposlenih, pogodbe o zaposlitvah in prib-
ližno 350 evrov gotovine. Policisti bodo napisali kazensko
ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Kranju.

Jesenice 

Ukradli vlačilec s tovorom

Na Jesenicah je minuli konec tedna izginilo tovorno vozilo
Scania, tip ER 500, roza barve, ki ima spredaj napis Tonika
2, na njem pa so pritrjene tablice s številko LJ X9-22A. Na
tovornjak je bil priklopljen hladilnik Mirofret bele barve, ki
ima na straneh napisano Tonika 2 v rožnati barvi, na njem
pa so bile tablice s številko 63-3N LJ. Vozilo je bilo naloženo
s pečicami za žar, še poroča policija. 

Srednja Dobrava 

Tudi žejen je bil

V noči na nedeljo je nekdo vlomil v gostinski lokal v Srednji
Dobravi ter odnesel menjalni denar in pijačo. Gmotna ško-
da bo znana po opravljeni inventuri. S. Š.

Jesenice, Bled

Nadzirali uporabo varnostnega pasu

Gorenjski policisti so se minuli četrtek pridružili poostrene-
mu nadzoru nad uporabo varnostnih pasov v prometu, ki je
usklajeno potekal po vsej Evropi. Nadzor so izvedli na ob-
močju Jesenic in Bleda, pri tem pa 28 voznikov kaznovali
zaradi neuporabe varnostnih pasov, napisali plačilne naloge
za štiri druge kršitve, prepovedali so nadaljnjo vožnjo pi-
janemu vozniku, na enem vozilu pa so opazili vinjeto, za
katero sumijo, da je ponarejena. S. Š.
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Podjetni

V podjetju Prina so izdelali
štartne številke za tekmovalce
na olimpijskih igrah. stran 16

Menedžer

Miro Pinterič je s Šeširjem
povezan že več kot 50 let: "Če
preživimo to leto, smo na 
konju." stran 11

Davki

Cilka 
Habjan:
"Slabe 
gospodarske
razmere 
vplivajo tudi
na plačilo
davkov."
stran 12

Boštjan Bogataj

Več tednov že spremljamo
boj velenjskega Vegrada z
blokiranimi računi in pred-
vsem težave z izplačilom
mesečnih plač, posledično
pa potencialni kupci novih
stanovanj čakajo, da bo to
podjetje (ker gradi veliko
stanovanj za trg) znižalo
cene novogradenj. Ali bo šlo
podjetje v stečaj (in za seboj
potegnilo tudi vrsto manj-
ših gradbincev), so v takš-
nih težavah tudi druga grad-
bena podjetja, kako rešujejo
svojo likvidnost, ...?
Januarja je imelo v Sloveniji
kar 1189 gradbenih podjetij
blokiran račun, kažejo poda-
tki Ajpesa, kar je za skoraj
polovico več kot v istem času
leto prej, ali več kot petina
vseh gradbenih podjetij v dr-
žavi! Razlog za krizo v grad-
beništvu je jasen - naročila
so se lani bistveno zmanjša-
la (enako tudi letos), posle-
dično je zmanjšana likvid-
nost v gradbenih podjetjih.
"Manj je naročil države, ob-
čin in javnih zavodov in tudi
podjetij, ki zaradi krize niso
investirali. Hkrati je upadla
tudi prodaja nepremičnin,
ki so jih gradili za trg," po-
jasnjujejo v Gospodarski
zbornici Slovenije.
Slovenski gradbeniki naj bi
bili bankam dolžni kar tri
milijarde, skupaj z garanci-
jami pa kar pet milijard ev-
rov. Gradbeniška dejavnost
v strukturi slovenskega bru-
to domačega produkta po
drugi strani predstavlja oko-
li šest do sedem odstotkov,
zato je na mestu vprašanje,
ali bo država pomagala
gradbincem v težavah. Od-
govor gospodarskega minis-
tra Mateja Lahovnika je ja-
sen: "Pričakovanja gradbe-
nikov, da bo intervenirala

država, so iluzija. Če bi uve-
dli subvencije, bi to pome-
nilo le vpihovanje dodatne-
ga zraka v že dolgo napih-
njen nepremičninski ba-
lon." Naj ob tem dodamo,
da imajo gradbeniki v trž-
nih stanovanjih, ki so tre-
nutno najbolj na udaru
očeh Slovenk in Slovencev,
ujetih približno deset od-
stotkov vseh poslov.

Največja težava - 
likvidnost

Kako gre gorenjskim grad-
benikom? Katere ukrepe so
sprejeli, koliko denarja ima-
jo ujetega v stavbah, kako se
je gibal posel lani oziroma
kako kažejo naročila za le-
tos, pa tudi, ali delavci red-
no prejemajo plače in kako
ocenjujejo ukrepanje vlade
po zvišanju minimalne pla-
če, smo vprašali vodilne v
več gorenjskih gradbenih
podjetjih. Vendar so se ti,
skupaj s Stanovanjskim
skladom RS, kjer nas je za-
nimalo predvsem, ali bodo
ubrali novo strategijo (zni-
žali cene) pri prodaji stano-
vanj, večinoma zavili v
molk. 
Edina svetla izjema je bil
Gregor Žontar, predsednik
uprave podjetja Marmor
Hotavlje. "Svetovna finanč-
na in gospodarska kriza tre-
nutno najbolj vpliva na lik-
vidnost oziroma na nepra-
vočasno poravnavanje zapa-
dlih terjatev večine naših
kupcev na domačem trgu in
na dinamiko izvajanja grad-
benih projektov, ki je bistve-
no manjša v primerjavi s
preteklimi obdobji," pojas-
njuje Žontar. Politika pod-
jetja Marmor Hotavlje osta-
ja nespremenjena na podro-
čju poravnavanja obvezno-
sti do dobaviteljev, ki v pri-

merjavi z letom 2008 niso
narasle, kar po drugi strani
pomeni, da breme financi-
ranja nepravočasnih plačil
njihovih kupcev nosijo sami
in stroška ne prenašajo na
dobavitelje. 
"Likvidnost zagotavljamo z
najemanjem kratkoročnih
kreditov pri bankah, zavaro-
vanjem terjatev in aktivnej-
šim sistemom za obvladova-
nje terjatev do kupcev," pra-
vi Gregor Žontar in dodaja,
da sami ne gradijo za trg.
Obseg poslov se je v Mar-
morju Hotavljah lani znižal
za sedem odstotkov, vendar
je leto prej zrasel za 28 od-
stotkov. Glede zagotavljanja
letošnjega posla, Žontar
pravi, da imajo trenutno še
nekaj prostih kapacitet: "To
je v naši branži v zimskih
mesecih že stalnica, seveda
pa se moramo zaradi krize
pri pridobivanju novih po-
slov bolj potruditi. Letos na-
črtujemo dosego enakih re-
zultatov kot lani." V podjet-
ju, ki ga vodi, zaposleni red-
no prejemajo plače, tega pa
ne bo ogrozilo niti poviša-
nje minimalne plače na 562
evrov neto. 

Molk gradbenih podjetij

Kot rečeno, nam v nekaterih
drugih, večjih gorenjskih
gradbenih podjetjih na
vprašanja niso odgovorili.
Naslovili smo jih na škofje-
loški Tehnik, kranjsko Cest-
no podjetje Kranj in Gradbi-
nec GIP, ki je v lasti ajdov-
skega Primorja. V slednjem
zaradi občutno skrčenega
poslovnega načrta za deseti-
no za letos ne bodo dodatno
zaposlovali, nasprotno, šte-
vilo zaposlenih se bo letos
skrčilo. Skupina Primorje
po drugi strani veliko del že
opravlja v tujini, sodelujejo

pa tudi na razpisih v tujini,
kar kaže, da bodo morda
morali povečati dejavnost. 
Po odgovore o stanju v go-
renjskih gradbenih podjet-
jih smo se odpravili k sindi-
kalistom. Rajko Bakovnik,
predsednik Sveta gorenj-

skih sindikatov, ki ima čla-
ne v Gradbincu GIP, pravi:
"Tudi gorenjski gradbinci
čutijo enako usodo kot vsa
dejavnost po Sloveniji." Pa
vendar, podjetja naročila
imajo, nikjer pa, kljub mrtvi
zimski sezoni, ne odpušča-

jo. "Trenutno zaposleni ko-
ristijo ure, ki so jih opravlja-
li poleti, kar je že vrsto let
ustaljena praksa," pojasnju-
je Bakovnik. 

Dolgovi so, optimizem tudi
Gospodarska kriza je z manjšim zamikom udarila tudi po gradbenikih. Ti se spopadajo predvsem z likvidnostnimi težavami, pričakovanja, da bodo cene
zaradi tega močno padle, pa so pretirana.

Gorenjsko gradbeništvo je v krizi, enako kot slovensko, vendar je čutiti več optimizma.
Odpuščanj ni, čeprav se je obseg poslov lani močno znižal, plače in prispevki so redno 
izplačani (slika je simbolična). / Foto: Tina Dokl 

Na vprašanje, kako se kriza v gradbeništvu pozna tudi v
Stanovanjskem skladu RS, ki tudi na Gorenjskem trži 
veliko stanovanj, nam v desetih dneh niso uspeli 
odgovoriti. Zanimalo nas je, ali se bodo prodaje 
neprodanih tržnih stanovanj lotili drugače (znižali cene),
pa tudi, ali bo slaba prodaja vplivala na nove projekte.
Stanovanjski sklad RS sicer v Kranju (neuspešno) že od 
decembra 2007 prodaja stanovanja na Sotočju (na voljo je
še 93 od 142 stanovanj), na Jesenicah jih je pri prvem 
projektu na voljo še 15 od 46, pri drugem projektu (tega so
predstavili septembra 2008) pa 14 od 23 stanovanj.

� 10. stran
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Aktualno

Boštjan Bogataj

Tujci so v Sloveniji od 1.
maja 2004, ko je naša drža-
va vstopila v Evropsko unijo,
da konca prejšnjega leta ku-
pili 3313 (rabljenih) nepre-
mičnin. Med vsemi so pre-
vladovali kupci iz Velike
Britanije (1179 nepremič-
nin), sledijo Italijani (921),
izstopajo še kupci iz Avstri-
je (355). Tudi na Gorenj-
skem je bilo v zadnjih letih
podobno. 
Leta 2004 so le štirje tujci
kupili nepremičnino na Go-
renjskem, leto kasneje se je
število povzpelo na sedem,
rekordnega leta 2006 so jih
kupili 16, leta 2007 pa šest.
Predlani se ni našel niti en
kupec, lani le eden iz Ma-
džarske. Naj ob tem pouda-
rimo, da kupci, ki ne priha-
jajo iz držav članic EU, pri
nas težje kupujejo nepre-
mičnine - tako morajo, na
primer, Rusi v Sloveniji od-
preti podjetje (in tudi poslo-
vati), sicer nepremičnine ne
morejo kupiti. Vendarle pa
to pomeni, da nepremični-
na ni bila prodana tujemu
državljanu, ampak sloven-
skemu podjetju.

Tuji kupci na obisku
vsak dan

"Podatki Davčne uprave dr-
žijo, saj so Britanci takoj, ko
so iz Združenih držav prišle
napovedi o finančni krizi,
prenehali kupovati. Sledil je
še padec funta v primerjavi
z evrom in naš nepremič-
ninski trg se je za tujce usta-
vil," pravi Borut Kordež iz
nepremičninskega podjetja

Makler Bled, ki pove tudi,
da so bili v njihovi pisarni
potencialni tuji kupci od
leta 2004 do oktobra 2007
vsak dan, od takrat do konca
lanskega leta pa skupaj
morda pet. 
"Da, nakupi tujcev so lani
povsem presahnili, še več,
lani smo veliko nepremič-
nin v lasti tujcev prodajali
nazaj," pa pravi Tomaž Pi-
ber iz podjetja Trg Bled.
Razlogov za to je več, poleg
padca vrednosti funta in go-
spodarske krize tudi - po
mnenju tujcev - zbirokrati-
zirana Slovenija. "Angleži
ne razumejo, zakaj se pri
nas tako vleče postopek pri-
dobivanja gradbenega dovo-
ljenja ali pa, zakaj je tako
težko oddajati sobe v njiho-
vi nepremičnini. Veliko jih
zato sedaj prodaja," pojas-
njuje Piber. 

Veliko jih je že odšlo

Tuji kupci so kupovali vse,
kar se je pojavilo na trgu, ve-
liko jih je špekuliralo z na-
ložbo v nepremičnino v
mladi evropski državi. Do-
stop do Slovenije je bil ne-
kaj časa zelo enostaven in
poceni, marsikateri Anglež
je povedal, da je bila večerja
v Sloveniji cenejša (kljub le-
talski vozovnici) kot v Lon-
donu. "Situacija se je dra-
stično obrnila, nekateri so,
drugi pa bi še radi prodali,
vendar ponavadi pretiravajo
s ceno," pojasnjuje Kordež. 
Po podatkih Tomaža Pibra
je skoraj polovica tujcev, ki
so v slabih šestih letih kupi-
li nepremičnino na Gorenj-
skem, svoje stanovanje,
hišo ali zemljišče že prodala

in odšla. Največkrat so bili
cilji njihovih nakupov eno-
družinske hiše, vredne od
sto do dvesto tisoč evrov,
med vsemi je bilo največ
Angležev in Ircev. Po Kor-
deževih besedah so bile tu-
jim kupcem najbolj zanimi-
ve nepremičnine na Bledu
in v Bohinju, nekateri so
iskali le poceni nepremični-
no. Približno polovica je
bilo zgolj špekulantov, ki so
tudi dobro zaslužili, saj se je
cena v nemških markah
marsikje po uvedbi evra
zgolj prelila v enakoštevilč-
no evrsko vrednost (prej je
bilo stanovanje vredno sto
tisoč nemških mark, čez
dve leti sto tisoč evrov). 
"Seveda pa so se nekateri
preselili in na Gorenjskem
z družinami tudi živijo. Za
mnoge Otočane je bil to
zelo lahek nakup. Pred de-
setletjem so cene njihovih
nepremičnin v Veliki Brita-
niji poskočile od sto do dve-
sto odstotkov, zato so z lah-
koto najeli kredite in kupo-
vali po Evropi, hkrati pa je
bilo tudi razmerje med fun-
tom in evrom zelo dobro (1
proti 1,5), zato so kar hitro
zbrali denar za hišico na
Gorenjskem," pravi Kordež. 

Cene novogradenj 
rastejo

V preteklih letih so cene ne-
premičnin na Gorenjskem
delno rasle tako hitro tudi
zaradi tujcev, po drugi stra-
ni pa njihovo nezanimanje
v zadnjih letih (delno) pov-
zroča tudi padce cen (lani
skoraj devetodstotni padec
cen hiš). Po drugi strani je
zanimiv podatek Statistič-

nega urada, da cene novo-
zgrajenih stanovanj ne pa-
dajo več, nasprotno, za ma-
lenkost so se v zadnjem ob-
dobju celo zvišale (v primer-
javi z letom 2008 pa so še
vedno nižje za približno
petino), naraslo je tudi števi-
lo transakcij. 
V zadnjem četrtletju leta
2009 je bilo v Sloveniji pro-
danih 395 novogradenj, kar

je skoraj trikrat toliko kot v
enakem obdobju leto prej
(156). Primerjava podatkov
po četrtletjih v zadnjih letih
kaže, da so le tri četrtletja v
letu 2007 in prvo četrtletje v
letu 2008 beležili boljšo
prodajo kot zadnje četrtletje
lanskega leta. To morda
kaže, da se je nepremičnin-
ska kriza pri novogradnjah
že poslovila. Nepremičnin-

ski agenti tako ali tako pra-
vijo, da je bilo mogoče tudi
v času najhujše krize za
'pametno' ceno prodati vse.
Pri rabljenih nepremični-
nah je treba poudariti, da
trenutna cena stanovanj na
trgu dosega višje vrednosti
kot konec leta 2006, najviš-
je cene pa so bile dosežene
konec leta 2007 in v začet-
ku leta 2008. 

Tujcev Gorenjska ne zanima več
Še nekaj let nazaj so tujci, predvsem Angleži in Irci, z nakupi dvigovali ceno nepremičnin na Gorenjskem, zadnji dve leti pa jih ni več na spregled. 

Olga Drabik iz Zveze svo-
bodnik sindikatov Slovenije,
ki združuje tudi člane Tehni-
ka in SGP Gorenjc Radovlji-
ca in Kovinar gradnje ST z
Jesenic, pravi, da se na sindi-
katu oglašajo predvsem de-
lavci zaradi njihovih terjatev
do delodajalca, ki jih ne pla-
čuje oziroma jih plačuje pre-
malo, vendar je bilo tako
tudi pred gospodarsko krizo. 
"Zaposleni v času krize čuti-
jo večje pritiske in obreme-
nitve z delom, velikokrat nas
sprašujejo tudi o psihičnih
pritiskih, mobingu. Deloda-
jalci iščejo možnosti, kako
bi se 'rešili' delavcev, pred-
vsem starejših in invalidov,
pri tem pa imeli čim manj
stroškov," pojasnjuje Drabi-
kova. V podjetjih, kjer je pri-
soten ZSSS, zaposleni opa-
žajo, da vse težje pridobijo

nove posle. Odpuščanj sicer
ni, vendar delavcem s po-
godbo za določen čas te ne
podaljšajo. "Plač niso
zmanjševali, vprašanje, ali
je to sploh mogoče, pa je
umestno, saj so plače v grad-
benih podjetjih nizke. Po
drugi strani je veliko nadu-
rnega dela, ki je plačano le v
okviru zakonsko dopuščene-
ga fonda, ostale ure pa de-
lavci oddelajo na zalogo,"
pojasnjuje Olga Drabik. 

Banke in podjetja 
soodvisne

"Dela je trenutno res manj,
vendar so delavci, na primer
v Gradbincu, danes plačani
po sedem ur (kolektivna po-
godba), vsak mesec pa dobi-
jo po sto evrov dodatka, pla-
čani so tudi vsi prispevki.
Seveda pa trenutno ni do-

datka za poslovno uspeš-
nost, ker te pač ni," še pravi
Rajko Bakovnik. Sindikalisti
ne vedo ničesar o likvidno-
stih težavah, ki bi jih lahko
razgrnili vodilni, vendar, kot
rečeno, odgovorov nismo
dobili. Drabikova pravi, da
delavci poslabšanja likvid-
nosti zaenkrat ne čutijo, saj
plače dobivajo normalno,
tudi prispevki so plačani.
Tudi višjo minimalno plačo
naj bi gradbena podjetja
zmogla. "Večji problem bo
pri dogovarjanju o celotnem
sistemu nagrajevanja, saj
tako povečana minimalna
plača pomeni, da se bo moč-
no povečalo število delavcev,
ki jo bodo prejemali. Delavci
ne bodo pristali na uravni-
lovko."
O tem, ali banke stiskajo
gradbince ali gradbinci ban-
ke, bi danes težko rekli. V
podjetjih, kjer so kapitalsko

ustrezni in imajo relativno
dobre poslovne rezultate, te-
žav pri najemanju kreditov
ne čutijo. Vsekakor pa velja,
da sta bančni in gradbeni
sektor tako povezana, da
med njima velja ogromna
soodvisnost. Tudi zato pro-
pad (stečaj) kakega velika
gradbenega podjetja skoraj
zagotovo ne pride v poštev.
V nasprotnem primeru lah-
ko pade tudi katera (večja)
banka, to pa bi znova močno
zavrtelo spiralo gospodarske
krize v Sloveniji. Tudi priča-
kovanja potencialnih kupcev
nepremičnin, ki čakajo na
velik padec cen novih stano-
vanj, so prevelika. Ob more-
bitnem stečaju Vegrada bi
močno poskočile obrestne
mere za kredite, tako da bi
bil ta padec praktično izni-
čen, nam je povedal strokov-
njak, ki želi ostati neimeno-
van.

Dolgovi so, optimizem tudi

Tuji kupci (iz EU) so na Gorenjskem v zadnjih šestih letih kupili 34 nepremičnin, v zadnjih
dveh letih le eno (simbolična fotografija). I Foto: Tina Dokl

Prodane rabljene nepremičnine tujcem na Gorenjskem (DU Kranj)

Država\leto 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Avstrija 1
Irska 1 2 2 1
Madžarska 1
Nizozemska 1 1
Velika Britanija 3 4 12 4
Drugi 1
Skupaj 4 7 16 6 0 1

(vir: Davčni urad RS)
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Četrtletni indeksi cen novozgrajenih
stanovanj, Slovenija, 2007-2009/č4

Četrtletje Novozgrajena Rabljena
stanovanja stanovanja

Število Indeks Indeks
transakcij č4_06=100 č4_06=100

č4_06 278 100,0 100,0
č1_07 421 103,3 103,3
č2_07 541 104,1 100,8
č3_07 472 110,1 117,3
č4_07 311 120,2 120,7
č1_08 437 122,3 122,0
č2_08 346 123,6 121,6
č3_08 224 123,7 122,1
č4_08 156 121,2 117,2
č1_09 177 108,6 113,4
č2_09 161 105,9 109,7
č3_09 238 102,0 108,8
č4_09 395 102,2

(vir: Statistični urad RS)
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Podjetje

Boštjan Bogataj

Škofjeloški Šešir bo v krat-
kem praznoval 90-letnico
ustanovitve, direktor Miro
Pinterič pa je s podjetjem,
ki izdeluje najrazličnejša
pokrivala, povezan že 53 let!
Z manjšo prekinitvijo Šešir
vodi vse od leta 1971, danes
je tudi njegov najpomemb-
nejši lastnik. To, da ima v
podjetju glavno besedo, pa
vsem, ki poznajo Bizeljčana
iz Škofje Loke, ki je za svoje
delo prejel tudi priznanje
manager leta, ni treba pose-
bej poudarjati. 

Šešir je v zadnjih letih vse-
skozi na preizkušnji. V pre-
teklosti ste že povedali, da
bi radi vse zaposlene pripe-
ljali do upokojitve, potem
pa ga lahko tudi zaprete.
Kako poslujete?
"To leto bo najbolj kritično,
kar sem v Šeširju. Ne le za-
radi našega podjetja, am-
pak splošne situacije v
mednarodni in domači eko-
nomiji. Poraba se manjša,
hkrati pa na veliko uvaža
ceneno blago iz tretjih dr-
žav. Obseg prodaje našim
standardnim kupcem se je
zmanjšal, zato smo zmanj-
šali tudi standardni obseg

proizvodnje, hkrati pa smo
odprli dve novi tržni niši -
prva so židovski klobuki,
druga po klobuki za nizo-
zemsko policijo."

Kaj pa Slovenija? Delate za
slovenske policiste in voja-
ke?
"Slovenija v naši prodaji za-
seda le odstotek. Veste, k
nam lahko uvozi vsak vse,
kar želi, in mu ni treba iz-
polnjevati nobenih standar-
dov. Vse se valja po sloven-
skem trgu, mi pa na tak na-
čin že v Avstriji ne moremo
prodajati. Štiri leta je že, kar
smo delali za slovensko Po-
licijo, gotovo bo treba njiho-
vo zalogo obnoviti, seveda
pa delamo tudi za Sloven-
sko vojsko. Izdelujemo lepe
in kvalitetne izdelke."

Smo sredi olimpijskih iger.
Pred leti ste opremljali slo-
venske športnike, letos ne.
Zakaj?
"Na igrah smo sodelovali po
dveh linijah, saj smo delali
tudi za nemške športnike in
Azerbajdžan. Gledal sem od-
prtje iger v Kanadi. Kako ču-
doviti bi bili naši športniki s
pokrivali! Pa čeprav bi klobu-
ke takoj zmetali med gledal-
ce in bi v njih pisalo, da jim

jih podarja Slovenija. Veste,
kako lepa bi bila Tina Maze z
lepim pokrivalom. V Albert-
villu so se tepli za naše klo-
buke, sedaj pa nam ponujajo
številne izgovore, da jih ni
več z našimi športniki. Na ta
način smo zamudili lepo
promocijo Slovenije."

Kako vam je uspelo prido-
biti posel z židovskimi klo-
buki?
"Vera Židom zapoveduje
pokrivalo, zato so največji in
hkrati najzahtevnejši kupci.
Vsak kupi enega do dva na
leto. Američana, gospoda
Mendelson in Solomon, sta
ugotovila, da bi bilo donos-
no na Kitajskem postaviti
tovarno klobukov. V Evropi
sta iskala surovine in stroje,
kamorkoli so prišli, pa so
priporočili mene! Gospoda
Mendelsona poznam že od
prej, predstavil mi je projekt
in najprej sem mislil, da bi
radi tovarno na Kitajskem
zgradili na račun Šeširja.
Vendar bi jo postavili v vsa-
kem primeru, mi pa lahko
štiri leta živimo na račun
njihovega učenja. Sam sem
rojen v nemškem taborišču,
zato so me Židi vzeli za svo-
jega, in hitro smo sklenili
posel za šivanje klobukov v

prvi fazi. Čim kasneje jim
bo uspel prehod naprej, bo-
lje za nas."

Kako ste zaključili lansko
poslovno leto?
"Slabo, vendar smo prežive-
li. Če prebrodimo leto 2010,
bo Šešir še zelo dolgo živel."

Zakaj je to leto prelomno?
"Še od lani vlečemo določe-
ne tehnološke napake v to
leto, po drugi strani pa ni
prave prodaje v Evropi. Tudi
cene surovin se dražijo,
cene končnih izdelkov osta-
jajo enake, konkurenca iz
Kitajske je vse močnejša. Po
drugi strani pa domače oko-
lje ni prijazno do proizvod-
nje. Res je, da moramo gle-
dati na visoko dodano vred-
nost, da morajo biti izdelki
in proizvodnja ekološki ... Z
vsem se strinjam, vendar v
Sloveniji potrebujemo tudi
rokodelce, klobučarje, zidar-
je, mizarje ... Za vse bi se
našlo delo. Tudi pri nas. Pri
klobučarstvu stroj ne more
nadomestiti človeka. Mar ne
bi bilo škoda, da bi Šešir, ki
je blagovna znamka Slove-
nije, šel po gobe. Moj cilj je,
da ostanemo na eni lokaciji
s sedemdesetimi zaposleni-
mi. Podjetje bi moralo biti v
lasti delničarjev."

Koliko sodelavcev imate da-
nes?

"V tem trenutku nas je 68,
naš problem pa je konfekci-
ja v Stari vasi v občini Breži-
ce. Te bi rad spravil do upo-
kojitve in zaprl tamkajšnji
obrat."

Povedali ste, da delujete kar
na treh lokacijah: na Sp.
trgu v Škofji Loki, na Trati v
Škofji Loki in v Stari vasi.
Zakaj?
"Skupno imamo dvajset ti-
soč kvadratnih metrov povr-
šin, za katere drago plačuje-
mo nadomestilo za stavbno
zemljišče, potrebujemo jih
pa le štiri tisoč. Komu naj
jih danes prodamo? Vzdr-
žujemo jih in plačujemo
ogrevanje in podobno ... Ah,
zato pa smo danes v takš-
nem zosu. Delničar Šeširja
je bogat, po drugi strani pa
je podjetje stroškovno zelo
drago. Brez tega bi pozitiv-
no poslovali, celo o dividen-
dah in višjih plačah bi se
lahko pogovarjali."

Ste največji lastnik Šeširja?
"Naj bi bil. Vendar je to
zame le breme. Celotno
podjetje so ustvarili le zapo-
sleni, nič nam ni dala drža-
va. Dogovorili smo se, da
bomo imeli večje plače, ko
bomo odplačali tovarno (na
Trati, op. p.), pa je prišel hu-
dič in nam vse odnesel. Pri-
šli so Kadi, SOD-i, SRD-i,
NFD-ji in denacionalizacij-

ski upravičenci pa Triglav
investicije, GBD in drugi
skladi, od katerih smo mo-
rali kasneje sistematično
kupovati lastno podjetje.
Imeli smo pripravljen de-
nar, ki so ga delavci name-
nili kupovanju delnic. Vča-
sih smo kupovali tudi zato,
da ne bi prišle v roke špeku-
lantov. Vedno več nas je
lastnikov, saj prvi lastniki
po lastninjenju ne želijo
prodajati deleža v Šeširju,
ampak z njim umrejo, de-
duje pa ga več oseb. Zato
imamo danes 128 lastnikov,
od njih pa nihče noče pro-
dati. Drži tudi, da bi nas
NFD lahko že zdavnaj pro-
dal, vendar Šeširja ne bi bilo
več."

Zahteven direktor, 
ki zna po šihtu z 
delavci iti na pijačo
Miro Pinterič, direktor škofjeloškega podjetja Šešir
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Miro Pinterič je s Šeširjem povezan že od leta 1958, ko je kot štipendist opravil prvo prakso,
dobro desetletje pozneje pa je postal njegov direktor. Prihodnje leto, ko bo podjetje 
praznovalo devetdeset let ustanovitve, bo on praznoval štirideset let vodenja družbe.

Miro Pinterič se je v Šeširju zaposlil 1. septembra 1961. 
"Po prihodu nisem imel pravega dela, želel sem študirati. 
Direktor me je zavrnil, zato sem odšel v Brežice in se prijavil
za vojsko," pojasnjuje Pinterič. Po vrnitvi je bila situacija 
bistveno spremenjena. Lahko je šel študirat, postavili so ga 
v komercialo. "Najprej sem zelo trpel. Cele dneve sem bil med
stroji in jih preskušal," se spominja sogovornik. Veliko ni 
mogel ugovarjati, preselil se je v komercialo, kjer ga je vzel 
pod okrilje Ivan Savnik. Naučil ga je, da moraš pri kupcu, ki te
nažene skozi vrata, prej odpreti okno, da lahko zlezeš nazaj. 
Čez pol leta je Savnik odšel, enako tudi Janez Ziherl, nato pa je
umrl še direktor. "V enem letu so odšli trije vodilni. 
Pri 29 letih pa so mene želeli za direktorja. Katastrofa!" se z
nasmehom spominja Pinterič. Skupaj so prešli otroško fazo
učenja poslovanja in vse do začetka 90. let prejšnjega stoletja
odlično poslovali. Znani so po velikih poslih v Iranu in Rusiji,
ki so prinašali velike zaslužke. V prvem primeru pa je vera
(oziroma ajatola Homeini) zapovedala, da niso več smeli nositi
klobukov, v Rusiji pa je vmes posegla politika, kasneje je 
propadla tudi Jugoslavija, kamor je Šešir veliko prodajal. 
Dve leti, na začetku 80. let prejšnjega stoletja, je bil Miro 
Pinterič tudi predsednik izvršnega sveta (danes župan) Občine
Škofja Loka: "Tudi ti časi so bili čudoviti, spoznal sem veliko
ljudi, vendar sem trpel. Politika ni bila zame, saj sem za 
nekatere morda preveč vztrajal pri svojem sistemu." Kot 
gospodarstvenik, brez prevelikega besedičenja. Vsak mesec so
k njemu prihajali na posvet loški direktorji, saj so združeni 
lažje prebrodili takratno krizo.

Bi tudi ti
pokojninsko
varčeval?

Pokliči 080 19 56 
ti bomo vse razložili.

Dodatne informacije  
na www.sop.si.
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Davki

Cveto Zaplotnik

Kako uspešni ste bili lani v
Davčnem uradu Kranj pri
pobiranju davkov? Kaj kaže-
jo primerjave s prejšnjimi
leti? 
"V letu 2009 smo pobrali
573.846.000 evrov javnofi-
nančnih prihodkov, s čimer
smo načrtovane prihodke
presegli za pol odstotka. V
primerjavi z rekordnim le-
tom 2008 to predstavlja de-
vetodstotni upad prihodkov.
Največji upad je bil pričako-
vano pri davku od dobička
pravnih oseb, kar za 33,5 mi-
lijona evrov ali 55,4 odstot-
ka, na to pa je poleg gospo-
darske krize vplivala tudi
spremenjena davčna zako-
nodaja. Plačani prispevki za
socialno varnost so ostali na
ravni iz leta 2008 oz. so jo
celo presegli za 1,3 odstotka,
medtem ko so se prihodki
iz naslova dohodnine zniža-
li za 13 milijonov evrov, od
tega skoraj osem milijonov
evrov na račun manj plača-
ne dohodnine od obresti.
Od pomembnejših postavk
je treba omeniti še davek na
dodano vrednost, kjer so bili
prihodki v primerjavi z le-
tom 2008 nižji za 2,3 od-
stotka. Znižanje je pred-
vsem posledica zmanjšanja
izvoza in upada gradbene
dejavnosti."

Kolikšen je davčni dolg? Ko-
liko gorenjskih zavezancev
je na seznamu večjih dolž-
nikov, ki ga dvakrat na leto,
po stanju 31. maj in 31. de-
cember, pripravljate za raz-
kritje državnemu zboru? Ali
to razkritje kaj vpliva na pla-
čilno disciplino pri davkih?
"Dolg davčnih zavezancev
Davčne uprave Kranj do dr-
žave je na dan 31. december
2009 znašal 28.263.673 ev-
rov. V primerjavi z letom
2008 se je sicer povečal za
2,1 odstotka, vendar ocenju-
jemo, da smo lani narašča-
nje dolga kljub zaostrenim
pogojem poslovanja gospo-
darskih družb uspešno ob-
vladovali. Na seznamu več-
jih davčnih dolžnikov, ki je
bil pripravljen za razkritje
državnemu zboru po stanju
na dan 31. maj 2009, je bilo
838 gorenjskih zavezancev,
nov seznam dolžnikov po
stanju na dan 31. december
2009 pa je v pripravi in bo
zaključen predvidoma v
marcu. Menimo, da na pla-
čilno disciplino deloma vpli-
va tudi razkritje."

Kam predvsem usmerjate
inšpekcijski nadzor? Kaj so
najpogostejše kršitve? 

"Inšpekcijske nadzore smo
lani opravljali predvsem na
področju tveganih dejavno-
sti, kot so gradbeništvo, pre-
prodaja motornih vozil, zo-
bozdravstvo. Nadzori so bili
ciljno usmerjeni in so se
hkrati izvajali po vsej Slove-
niji. Tak način dela se je iz-
kazal za izredno učinkovit,
zato bomo tako nadaljevali
tudi letos in ga morda razši-
rili tudi na druge dejavnosti.
Inšpektorji Davčnega urada
Kranj so lani opravili 568 in-
špekcijskih nadzorov in do-
datno odmerili za 5.093.786
evrov davkov in prispevkov.
Posebno pozornost smo lani
namenili tudi nadzoru sive
ekonomije, opravili smo 197
inšpekcijskih nadzorov,
predvsem v dejavnostih, za
katere je značilno gotovin-
sko poslovanje. Praktično
pri vseh nadzorih so bile
ugotovljene nepravilnosti,
največ na področju DDV-ja
(ustanavljanje družb mis-
sing trader - neplačujoči go-
spodarski subjekti, sodelo-
vanje v davčnih utajah tipa
vrtiljak, izdajanje fiktivnih
računov), neizdajanje raču-
nov, delo na črno. V letu
2009 smo pričeli tudi nad-
zorovati prijave premoženja,
kjer ugotavljamo razkorak
med sredstvi za privatno po-
trošnjo, vključno s premože-
njem, in napovedanimi do-
hodki. V dveh zaključenih
inšpekcijskih nadzorih smo
obračunali za 132.545 evrov
dohodnine." 

V času gospodarske krize se
je povečala plačilna nedisci-
plina. Se to odraža tudi pri
plačevanju davkov? Je zara-
di tega več zahtev za obroč-
no odplačevanje, odlog ali
odpis davka? Je tudi več iz-
vršb, več izmikanja plačilu
davka? 
"Slabe gospodarske razmere
se seveda odražajo tudi na
področju plačevanja davkov,
in sicer ne toliko kot izogiba-
nje plačilu davčnih obvezno-
sti, temveč kot iskanje mož-
nosti za rešitev problema, ki
ga imajo gospodarski sub-
jekti z likvidnostjo. Tako se
je lani med drugim povečalo
tudi število vlog za obročno
plačilo ali odlog davčnih ob-
veznosti, v primerjavi z le-
tom poprej kar za 57 odstot-
kov. Na Davčnem uradu
Kranj smo ugodno rešili 96
vlog zavezancev, ki so izpol-
njevali zakonsko določene
pogoje za obročno plačilo
oz. odlog davčnih obvezno-
sti in so za to predložili do-
kazila. Največ vlog zavezan-
cev pa je bilo zavrnjenih za-
radi tega, ker kljub poslane-

mu pisnemu pozivu vloge
niso dopolnili.
Število izvršb se je lani v pri-
merjavi z letom 2008 pove-
čalo za 43 odstotkov. Višina
skupnega dolga, ki smo ga
izterjevali, je znašala 27,8
milijona evrov, kar je 30 od-
stotkov več kot v letu 2008.
Ocenjujemo, da je poveča-
nje predvsem posledica po-
daljševanja plačilnih rokov
in povečanja plačilne nedis-
cipline med poslovnimi
subjekti, manj pa posledica
tega, ker bi se povečevalo
število davčnih zavezancev,
ki bi se namerno izmikali
plačevanju davkov." 

Ste "davkarji" pri izterjavi
davkov sploh lahko kaj soci-
alni? Kako ravnate v prime-
ru, ko zavezanec dejansko
ne more plačati davka? 
"Davčna uprava je seveda
lahko socialna v okvirih, ki
jih določa zakonodaja. Ta
ima "socialno noto" vključe-
no v določilu, ki fizičnim
osebam omogoča odpis, del-
ni odpis, odlog in obročno
plačevanja davka v primeru,
če bi bilo ogroženo preživ-
ljanje davčnega zavezanca
in njegovih družinskih čla-
nov. V primerih, ko zaveza-
nec izpolnjuje pogoje, je gle-
de na doseganje različnih
kriterijev možen delen ali
popoln odpis davčnega dol-
ga. Sicer pa je dolžnost
davčnega organa, da dolgo-
vane zneske izterjuje do po-
teka absolutnega zastaralne-
ga roka, to je deset let od
dneva izvršljivosti davčnega
dolga. Dolga samostojnih
podjetnikov iz naslova nji-
hovega poslovanja in dolga
gospodarskih družb pa ni
mogoče odpisati."

Zavezanci so nekdaj sami
izpolnjevali dohodninske
napovedi, zdaj dobijo le in-
formativni izračun dohod-
nine. Kakšne so s tem vaše
izkušnje, kakšni so odzivi
zavezancev? 
"Informativni izračun do-
hodnine je velika pridobitev
na področju odmere dohod-
nine. Zavezancem sedaj ni
več treba zbirati dokazil, jih
shranjevati, vpisovati v na-
poved za odmero dohodni-
ne, čakati v vrstah za odda-
jo, zdaj davčni organ sestavi
informativni izračun na
podlagi podatkov za odmero
dohodnine, ki so mu jih
dolžni posredovati izplače-
valci dohodkov, ter poda-
tkov o vzdrževanih družin-
skih članih, ki jih uveljavlja-
jo zavezanci s posebno vlo-
go v primeru, če gre za spre-
membo, glede na medletne

podatke. Odziv zavezancev
na tak način odmere dohod-
nine je vsekakor pozitiven,
olajšano pa je tudi delo
davčnega organa." 

V kolikšnem deležu so 
informativni izračuni tudi
točni? 
"Informativni izračuni do-
hodnine so izpolnjeni na
podlagi podatkov izplačeval-
cev dohodkov, zato so toliko
točni, kolikor so točni poda-
tki, ki jih posredujejo izpla-
čevalci. Na Davčnem uradu
Kranj smo lani izdali
105.855 informativnih izra-
čunov dohodnine za leto
2008, na katere je bilo vlo-
ženih 7287 ugovorov (6,9
odstotka), od tega se je v
5156 primerih ugovor nana-
šal na podatke o vzdrževa-
nih družinskih članih in le v
1019 primerih so zavezanci
ugovarjali zaradi nepravil-
nih podatkov o izplačanih
dohodkih. Navedene števil-
ke kažejo, da so torej infor-
mativni izračuni točni."

Ali zavezanci pri dohodnini
že veliko poslujejo prek si-
stema eDavki?
"Poslovanje z DURS-om je
od uvedbe sistema eDavki bi-
stveno hitrejše in enostavnej-
še, s tem pa seveda tudi ce-
nejše, tako za zavezance ka-
kor tudi za davčni organ. To
so s pridom izkoristili pred-
vsem gospodarski subjekti,
ki v celoti poslujejo z davč-
nim organom prek sistema
eDavki. Zavezanci za dohod-
nino, torej fizične osebe, to-
vrstnega načina poslovanja
ne uporabljajo v tolikšni
meri, saj pri sistemu infor-
mativnih izračunov to niti ni
tako pomembno. Je pa priča-
kovati, da bodo napovedi za
odmero davka od dohodkov
iz kapitala prek sistema
eDavki vložili zavezanci, ki so
lani opravili večje število
transakcij z vrednostnimi pa-
pirji, saj je obvezna predloži-
tev napovedi za odmero do-
hodnine od dobička od od-
svojitve vrednostnih papirjev
in drugih deležev ter investi-

cijskih kuponov v elektronski
obliki prek sistema eDavki za
vse tiste zavezance, ki so ime-
li v predhodnem letu več kot
deset odsvojitev kapitala."

Davčna zakonodaja omogo-
ča zavezancem v določenih
okoliščinah tudi samoprija-
vo (davkov). Je na Gorenj-
skem veliko takšnih prime-
rov? 
"Zakon o davčnem postopku,
ki je pričel veljati 1. januarja
2005, je prinesel kot novost
inštitut samoprijave, ki omo-
goča zavezancem za davek
naknadno prijavo premalo
obračunanega in plačanega
davka, ne da bi bili zaradi tega
kaznovani tudi z globo za
storjeni prekršek. Število za-
vezancev, ki vložijo samopri-
javo, se iz leta v leto povečuje.
Tako je bilo na Davčnem ura-
du Kranj v letu 2009 vlože-
nih 2233 samoprijav (v letu
poprej 1425), na ta način pa je
bilo lani obračunanih in pla-
čanih za 1.824.834 evrov
davčnih obveznosti."

Cilka Habjan, direktorica Davčnega urada Kranj / Foto: Gorazd Kavčič

Gospodarske razmere se odražajo
tudi pri plačilu davkov
Cilka Habjan, direktorica Davčnega urada Kranj: "Število vlog za obročno plačilo ali odlog davčnih obveznosti se je lani v primerjavi z letom poprej
povečalo kar za 57 odstotkov."
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Dohodnina 2009

Cveto Zaplotnik

Kranj - Davčna uprava bo
tudi letos na podlagi razpo-
ložljivih podatkov (uradnih
evidenc, podatkov izplačeval-
cev dohodkov in podatkov o
vzdrževanih družinskih čla-
nih) sestavila informativni
izračun dohodnine. Prve in-
formativne izračune bo po-
slala dohodninskim zavezan-
cem že do konca marca, vse
pa bo odposlala najkasneje
do 31. maja. Izračun se bo
štel za vročenega petnajsti
dan od dneva odpreme, to je
najkasneje do 15. junija. Za-
vezanci bodo tudi letos lahko
sami preverili, ali jim je davč-
na uprava že poslala izračun.
To bodo lahko storili prek
virtualne davčne asistentke
Vide (za odgovor ji bodo mo-
rali zaupati svojo davčno šte-
vilko) ali prek telefonske šte-
vilke 01/4000 100.

Vsi ne bodo prejeli 
informativnega izračuna 
Informativnega izračuna do-
hodnine ne bodo prejeli
ljudje, ki niso zavezanci za
vložitev napovedi. Zavezanci
niso v primeru, če njihovi
dohodki, od katerih se sicer
plačuje dohodnina, lani niso
presegli 3.051,35 evra ali če
njihovi dohodki poleg pokoj-
nine niso presegli osemde-
set evrov, pri tem pa je po-
goj, da jim od pokojnine ni
bila odtegnjena ali plačana
akontacija dohodnine in pri
akontaciji dohodnine niso
uveljavljali posebne olajšave
za vzdrževane družinske čla-
ne. Od upokojencev bodo in-
formativni izračun prejeli le
tisti, ki so prejeli pokojnino,
od katere jim je bila odteg-
njena ali plačana akontacija
dohodnine, so poleg pokoj-
nine prejeli več kot osemde-
set evrov obdavčljivih do-
hodkov in so pri akontaciji
dohodnine uveljavljali po-
sebno olajšavo za vzdrževa-
ne družinske člane. Od štu-
dentov bodo informativni iz-
račun dohodnine prejeli vsi,
ki so lani imeli dohodke, viš-
je od 3.051,35 evra. 

Ne splača se zamolčati
previsokega vračila 
Ko bodo zavezanci prejeli in-
formativni izračun dohodni-
ne, bodo morali preveriti, ali
so vpisani podatki pravilni in
popolni oz. ali se ujemajo s
podatki, s katerimi sami raz-
polagajo, ali so v izračunu
upoštevane vse dohodninske
olajšave in ali je izračun pra-
vilen. Če se bodo z izraču-
nom strinjali, jim ne bo tre-
ba storiti ničesar, informativ-
ni izračun bo po preteku pet-
najstih dni od dneva odpre-
me avtomatsko postal odloč-
ba o odmeri dohodnine. Če

se z izračunom ne bodo stri-
njali, bodo v petnajstih dneh
od vročitve morali poslati na
davčni urad oz. izpostavo
ugovor na predpisanem ob-
razcu, ki ga bo možno dobiti
na davčnem uradu oz. izpo-
stavi ali si ga natisniti s splet-
ne strani. Ugovor morajo po-
dati tudi v primeru, če infor-
mativni izračun pokaže pre-
visoko vračilo dohodnine oz.
je davčna obveznost preniz-
ko ugotovljena. Če zaveza-
nec tega ne naredi, stori huj-
ši davčni prekršek, za katere-
ga je zagrožena globa od šti-
risto do 1200 evrov. V ugovo-
ru bo še možno uveljavljati
olajšavo za vzdrževane dru-
žinske člane, ne pa v pritožbi
zoper odločbo, izdano na
podlagi ugovora. V ugovoru
pa ne bo možno spremeniti

zahteve za namenitev dela
dohodnine za donacijo, za
leto 2009 je bilo to možno
narediti le do 31. decembra
2009. Davčna uprava bo
ugovor obravnavala v odmer-
nem postopku in izdala od-
ločbo o odmeri dohodnine
najkasneje do 31. oktobra. Z
dnem vročitve odločbe bo za-
čel teči 30-dnevni rok za iz-
polnitev davčne obveznosti
in 15-dnevni rok za vložitev
pritožbe na drugostopenjski
organ, to je na ministrstvo za
finance.

Nekateri bodo morali
sami vložiti napoved
Če dohodninski zavezanci
do 15. junija ne bodo prejeli
informativnega izračuna
dohodnine, bodo morali
sami vložiti napoved v obdo-

bju od 15. junija do 2. avgu-
sta. Napoved bodo morali
vložiti na posebnem obraz-
cu, ki ga bodo dobili na
davčnem uradu oz. izposta-
vi ali si ga bodo natisnili s
spletne strani Dursa. Razlo-
gov, da prav vsi davčni zave-
zanci ne bodo prejeli infor-
mativnega izračuna, je več,
tako se lahko zgodi, da davč-
na uprava ne bo mogla pri-
praviti izračuna, ker ji izpla-
čevalci niso poslali za to po-
trebnih podatkov.
Zavezanci bodo nakazilo
preveč plačane dohodnine
prejeli najkasneje v 30 dneh
od vročitve informativnega
izračuna, enako bo veljalo
za morebitno doplačilo do-
hodnine. Konkreten datum
bo naveden na informativ-
nem izračunu. 

Prvi informativni izračuni na
pošto že do konca marca
Davčna uprava bo do konca marca poslala zavezancem prve informativne izračune dohodnine.

Stopnje dohodnine za davčno leto 2009

Če znaša neto letna davčna osnova ... ... znaša dohodnina
do 7.410,42 evra 16 %
nad 7.410,42 evra do 14.820,83 evra 1.185,67 evra + 27 % nad   7.410,42 evra
nad 14.820,83 evra 3.186,48 evra + 41 % nad 14.820,83 evra

Davčne olajšave

Splošna olajšava
Če znaša skupni dohodek ... ... znaša splošna olajšava
do 8.557,30 evra 5.113,35 evra
nad 8.557,30 evra do 9.897,60 evra 4.082,35 evra
nad 9.897,60 evra 3.051,35 evra
Druge olajšave
Olajšava za invalida s 100-odstotno telesno okvaro 16.314,90 evra
Olajšava za zavezanca po dopolnjenem 65. letu starosti 1.313,17 evra
Olajšava za dijake in študente 3.051,35 evra
Olajšava za vzdrževane otroke:
- za prvega vzdrževanega otroka 2.251,46 evra
- za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 8.157,99 evra
- za drugega vzdrževanega otroka 2.447,62 evra
- za tretjega vzdrževanega otroka 4.082,27 evra
- za četrtega vzdrževanega otroka 5.716,92 evra
- za petega vzdrževanega otroka 7.351,57 evra 
Olajšava za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 2.251,46 evra
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje do 2.604,54 evra

Ko bodo zavezanci prejeli informativni izračun dohodnine, bodo morali preveriti, ali so 
podatki pravilni in popolni. Na sliki: obrazec brez vpisanih podatkov. / Foto: Gorazd Kavčič

Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Davčni zavezan-
ci, ki so lani odsvojili vred-
nostne papirje in druge de-
leže ter investicijske kupo-
ne, ter zavezanci, ki so od-
svojili izvedene finančne
instrumente, pridobljene
na dan 15. julij 2008 ali
kasneje, morajo do 1. mar-
ca letos vložiti na davčni or-
gan napoved o odmeri do-
bička, pri tem pa lani spre-
menjeni zakon o davčnem
postopku določa, da morajo
v primeru več kot desetih
tovrstnih odsvojitev vložiti
napoved v elektronski obli-
ki prek sistema eDavki.
Davčna uprava je pred krat-
kim rok za oddajo napovedi
za odmero dohodnine od
tovrstnih dobičkov v elek-
tronski obliki podaljšala do
31. marca. V tem obdobju
bodo banke in borzno po-
sredniške družbe pripravile
za svoje komitente t. i. pred-
izpolnjene napovedi in jih
odložile na portal eDavki,
zavezanci, ki še niso regis-
trirani v sistem eDavki, pa
bodo v tem času pridobili
ustrezne digitalne certifika-

te. Za zavezance, ki bodo
napoved oddali v papirnati
obliki, rok ostaja nespre-
menjen, torej 1. marec. 
Dodajmo še nekaj pojasnil.
Če je davčni zavezanec lani
prodal delnice, ki jih je pri-
dobil v postopku lastninje-
nja podjetja, mu napovedi
za odmero dohodnine od
dobička, doseženega s pro-
dajo vrednostnih papirjev in
drugih deležev, ni treba vlo-
žiti. Če je zavezanec prodal
delnice, ki jih je pridobil
pred 1. januarjem 2003,
mora vpisati v napoved na-
bavno vrednost na dan 1. ja-
nuar 2006, torej enotni tr-
govalni tečaj borze na dan
30. december 2005. Zave-
zancu v davčno napoved ni
treba vpisovati podatkov o
stroških borznega posredo-
vanja, saj bo davčni organ v
postopku odmere dohodni-
ne upošteval normirane
stroške v višini enega od-
stotka od nabavne in prodaj-
ne vrednosti. Stopnja obdav-
čitve dobička je 20-odstotna,
za vsakih pet let imetništva
se zniža za pet odstotnih
točk, po dvajsetih letih pa
prodaja ni več obdavčena.

Podaljšali rok 
za oddajo e-napovedi 

Ljubljana

Napoved za obdavčitev obresti do 1. marca
Davčni zavezanci, ki so lani z denarnimi depoziti pri bankah
in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in v drugih državah
Evropske unije, dosegli več kot tisoč evrov obresti, morajo
vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti. Obrazec
lahko dobijo na davčnem uradu oz. izpostavi, objavljen pa
je tudi na spletni strani davčne uprave (Dursa). Izpolnjene-
ga in podpisanega morajo najkasneje do 1. marca oddati po
pošti ali ga osebno prinesti na "davkarijo", napoved pa lah-
ko oddajo tudi po elektronski poti prek sistema eDavki. V
obrazec morajo vpisati podatke, ki so jim jih poslale banke
in hranilnice. Stopnja obdavčitve je 20-odstotna. Če je, na
primer, zavezanec dosegel s tremi depoziti v letu 2009 skupno
2100 evrov obresti, bo davek plačal le od zneska 1100 evrov,
za kar mu bo država izstavila položnico za 220 evrov. C. Z.

Prostovoljno
pokojninsko
zavarovanje

z  8,29 % donosa 
v letu 2009

Dodatne informacije  
na www.sop.si.

Kranj

Spremembe zakona 
o dohodnini
Državni zbor je nekoliko
spremenil zakon o dohodni-
ni, ki je po objavi v uradnem
listu začel veljati 13. februar-
ja. Večina zakonskih spre-
memb se bo uporabljala od
letošnjega 1. januarja dalje,
nekatere pa bo možno upoš-
tevati že pri dohodnini za
leto 2009. Tako naj bi čez-
mejnim delovnim migran-
tom že za lani priznali zmanj-
šanje davčne osnove v višini
sedem tisoč evrov. C. Z.
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Borza

Največ prometa s Krko
Na Ljubljanski borzi je bilo lani za 30 odstotkov manj prometa kot leto prej, še največ ga je bilo s Krko.

Glavno nagrado, osebni avtomobil 
Peugeot 308, je prejela Jasna Suhadolc, 
ki je že štiri leta zvesta stranka banke 
SKB. Na podelitvi nagrad je Jasna dejala, 
da se je za SKB odločila, ko je pred štirimi 
leti potrebovala stanovanjski kredit in 
je v SKB dobila najugodnejšo obrestno 
mero. S SKB je zelo zadovoljna, saj so 
njeni bančniki hitro odzivni in rešijo vsako 
težavo, kadar se pojavi. Pohvalila je tudi 
organizacijo nagradne igre, saj SKB 
poleg nagrade nagrajencem plača tudi 
dohodnino, tako da s prevzemom nagrade 
nimajo nikakršnih stroškov. 

Druga nagrajenka, Maša Gostinčar Cvar, 
je zvesta stranka SKB že kar 13 let in je bila 
v vsem tem času vedno zadovoljna. Zato 
je te dni tudi svojemu otroku v SKB odprla 
varčevalni račun. Maša je bila prijetno 
presenečena, ko je ravno na svoj rojstni 
dan izvedela, da bo za svojo zvestobo 
nagrajena s prestižnim križarjenjem. 

Tretja nagrajenka, Špela Kosem Todorovič, 
je pred sedmimi leti na priporočilo 
sorodnikov za svojo banko izbrala SKB. 
Pravi, da je prednost SKB zagotovo 
osebni pristop do strank in da bo SKB tudi 
v bodoče priporočala svojim znancem. 

SKB nagrajuje zveste uporabnike
Z edinstvenim programom na slovenskem bančnem trgu »SKB Zvestoba« in 
privlačnimi nagradami želi SKB stranke nagraditi za izkazano zaupanje. Žrebanje 
nagrad poteka vsake tri mesece, uprava banke SKB pa je 10. 2. 2010 podelila 
nagrade za prvo nagradno obdobje od 1. 10. do 31. 12. 2009. Nagrajevanje 
zvestobe strank SKB se nadaljuje tudi v letu 2010.

Za nagrado pa bo letošnje Olimpijske igre 
spremljala na novem LCD televizorju.  

Nagrajevanje zvestobe strank SKB se 
nadaljuje tudi v letu 2010. Ob koncu 
vsakega trimesečja bo banka podelila 
potovanje za dve osebi in druge privlačne 
nagrade, konec leta pa izžrebala super 
nagrado, osebni avtomobil. Nagrade 
prvega trimesečja, ki poteka od 1. 1. 
do 31. 3. 2010, so sanjsko potovanje v 
vrednosti 5.000 EUR, prestižno križarjenje 
v vrednosti 3.000 EUR in LCD televizor v 
vrednosti 2.000 EUR. Naslednje žrebanje 
srečnih nagrajencev bo v začetku aprila.

Uprava SKB se je svojim strankam zahvalila za 
zvestobo in pripadnost banki ter podelila prve na-
grade programa SKB Zvestoba.

www.skb.si

Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Na borzi je bilo
lani za 904 milijone evrov
prometa, od tega ga je bilo
720 milijonov evrov z delni-
cami, 156 milijonov z obvez-
nicami, drugo pa z delnica-
mi investicijskih družb in z
investicijskimi kuponi. Med
delnicami je bilo največ pro-

meta z delnicami Krke, Mer-
catorja in Pivovarne Laško,
med obveznicami z obvezni-
cami Slovenske odškodnin-
ske družbe 2. izdaje ter Re-
publike Slovenije 59., 63. in
61. izdaje, med delnicami
investicijskih družb pa z
NFD 1 in Krona Senior. Med
člani borze je bila po prome-
tu GBD Gorenjska borzno

posredniška družba peta z
99,5 milijona evrov prome-
ta, Gorenjska banka pa de-
veta s 84,3 milijona evrov.
Slovenski borzni indeks SBI
20 je po predlanskem padcu
za 67 odstotkov lani pridobil
približno desetino vrednosti,
indeks najpomembnejših
delnic SBI TOP pa je po
predlanskem znižanju za 66

odstotkov lani porasel za 15
odstotkov. Med delnicami
prve in standardne kotacije
so lani najbolj "poskočile"
delnice Zavarovalnice Triglav
(+ 66,45 %), Krke (+ 32,67
%), Aerodroma Ljubljana (+
28 %), Nove KBM (+ 21,31 %)
in Pozavarovalnice Sava (+
20,79 %), največ vrednosti
pa so izgubile delnice Istra-
benza (- 70,69 %), Kompasa
MTS (- 61,44 %), Pivovarne
Laško (- 43,41 %), Iskre Avto-
elektrike (- 36,93 %) in Inter-
europe (- 35,28 %).

Gibanje tečajev delnic na Ljubljanski borzi

Delnica Enotni tečaj (v evrih)
31. 12. 2008 31. 12. 2009 18. 2. 2010

Gorenje Velenje 10,51 12,41 13,48
Intereuropa Koper 8,73 5,65 5,56
Krka Novo mesto 48,27 64,04 65,79
Luka Koper 20,97 23,84 23,64
Mercator Ljubljana 158,08 153,17 160,00
Petrol Ljubljana 268,82 321,69 312,11
Telekom Slovenije 118,60 134,66 127,94
Istrabenz 23,54 6,90 6,98
Aerodrom Ljubljana 25,00 32,00 30,50
Pivovarna Laško 47,98 27,15 25,01
Sava Kranj 253,21 240,13 239,10
Nova KBM 9,43 11,44 12,00
Abanka 62,78 - -
Zavarovalnica Triglav 15,26 25,40 23,99
Pozavarovalnica Sava 11,45 13,83 11,35
NFD 1 0,857 0,881 0,922
KD ID 3,66 5,30 5,58
Krona Senior 5,50 6,78 7,65
Zvon Ena ID - 6,35 7,00

Gibanje borznih indeksov SBI 20 in SBI TOP

Leto SBI 20 SBI TOP
Vrednost  Donosnost       Vrednost    Donosnost

2003 3.931,64 + 17,71 % 707,94 n. p.
2004 4.904,48 + 24,74 % 915,40 + 29,30 %
2005 4.630,10 - 5,59 % 941,02 + 2,80 %
2006 6.382,92 + 37,86 % 1.473,33 + 56,57 % 
2007 11.369,58 + 78,13 % 2.518,92 + 70,97 %
2008 3.695,72 - 67,49 % 854,26 - 66,09 %
2009 4.078,64 + 10,36 % 982,67 + 15,03 %

Najbolj prometne 
delnice v letu 2009

Delnica Promet 
(v tisoč eur)

Krka 211.466

Mercator 169.671

Pivovarna Laško 146.108

Telekom Slovenije 33.769

Nova KBM 31.073

Na Ljubljanski borzi je bilo lani na trgovalni dan povprečno 3,6 milijona evrov prometa.
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Ko govorimo o plemenitih kovinah za
naložbe, mislimo na zlato, srebro, pla-
tino in paladij v obliki palic, ploščic in

kovancev. Naložbenik naj kupuje izdelke kov-
nic, ki so akreditirane na londonski borzi ple-
menitih kovin. To pomeni, da imajo "Good De-
livery Standard". Za pridobitev tovrstnega
standarda veljajo stroga pravila označb na pa-
lici in čistine. Naložbenik z nakupom palic pri-
dobi mednarodno likvidnost. To pomeni, da
ob prodaji ni potrebna dodatna kemijska ana-
liza. Pristnost palic in kovancev se ugotavlja
tudi s pomočjo serijske številke, ki zakonsko
ni obvezen podatek na palici, vendar naložbe-
niku nudi zaščito in sledljivost. V državah, kjer
naložbeniki lahko zastavijo zlato za najem
lombardnega posojila, je serijska številka
eden od pomembnih elementov pri sklenitvi
pogodbe.
Za naložbe priporočam tudi nakup kovan-
cev, ki so bili ali so zakonito plačilno sred-
stvo v državi izdajateljici in se ne prodajajo v
zbirateljske namene. Nam najbližji in najbolj
poznani so zlati kovanci Dunajski filharmoni-
ki in dukati.
Cena plemenitim kovinam se določa na sve-
tovnih borzah in jo upoštevajo vsi kredibilni
trgovci po svetu. Na borzno ceno zlata in
ostalih plemenitih kovin naložbenik plača
določen odstotek, v katerega so vključeni
zaslužek kovnice in trgovca ter stroški izde-
lave palic ali kovancev, zato je pomembno,
da je kupec vedno seznanjen z aktualno
borzno ceno. Zaradi relativno nizkega 
zaslužka glede na odgovornost poslov pri 

trgovanju s plemenitimi kovinami so izjem-
no redki trgovci in banke, ki imajo cenik za
palice in kovance stalno aktualen glede na
svetovno borzno ceno. Priporočilo potrošni-
ku velja, da se vedno sam prepriča o trenut-
ni borzni ceni, ko želi opraviti nakup ali 
prodajo plemenitih kovin.
Za resno naložbo priporočamo nakup zlatih
palic mase 31,1035 g (1 trojaška unča), 50
g, 100 g, 250 g in 500 g. Kovance lahko 
kupite za naložbe že od 3,11 g naprej do
31,1035 g. Pri manjših enotah zlata je cena
ponavadi višja. Ploščice mase 1g so tako za
naložbenike najdražje. Kilogramska zlata 
palica je zdaj vredna 27.000 evrov oziroma
4,74 odstotka več kot v enakem obdobju
lani. Cena zlatu pa je v zadnjih treh letih 
narasla za 62 odstotkov, računano v evrih. 
Platina, paladij in srebro so kovine, za katere
mora naložbenik ob nakupu plačati 20-
odstotni DDV. Za naložbo jih priporočamo
predvsem gospodarskim družbam, ki so 
zavezane k plačilu DDV. Platina je kovina, 
katere borzna cena za gram se giblje okoli
36 evrov, paladiju 10,40 evra, za kilogram
srebra je na borzi potrebno odšteti 383 evrov. 
Pazite, kje in kaj kupujete, ko se odločate 
za naložbe v plemenite kovine, saj še kako
velja, da ni vse zlato, kar se sveti. 

Irena Moro
Direktorica družbe Moro, prve in edine 
v Sloveniji, ki jo je World Gold Council 

priznal kot kredibilnega trgovca s 
plemenitimi kovinami.

Trgovanje s plemenitimi 
kovinami - ni vse zlato, kar se sveti
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Vzajemni skladi

Cveto Zaplotnik 

Ljubljana - Pred dobrimi
osemnajstimi leti je v Slove-
niji začel delovati prvi inve-
sticijski sklad, to je vzajemni
sklad Galileo, danes je na po-
dročju tovrstnih skladov veli-
ka ponudba. Investicijski
skladi delujejo kot samostoj-
ni vzajemni sklad, kot krovni
skladi s podskladi ali kot in-
vesticijske družbe, njihov
edini namen pa je zbiranje
denarja od fizičnih in prav-
nih oseb ter nalaganje de-
narja v vrednostne papirje in
druge likvidne finančne na-
ložbe. Po podatkih agencije
za trg vrednostnih papirjev
ima v Sloveniji dovoljenje za
upravljanje krovnih skladov

s podskladi, vzajemnih skla-
dov in investicijskih družb
štirinajst slovenskih družb
za upravljanje (DZU), še ob-
čutno daljši pa je seznam in-
vesticijskih skladov iz držav
članic Evropske unije, ki iz-
polnjujejo pogoje za trženje
in prodajo v Sloveniji.
Število vlagateljev v vzajem-
ne sklade, ki jih upravljajo
slovenske družbe za uprav-
ljanje (DZU), je po podatkih
agencije za trg vrednostnih
papirjev ob koncu leta 2005
prvič preseglo mejo dvesto
tisoč in sredi leta 2007 tristo
tisoč, oktobra 2008 se je že
povsem približalo meji štiri-
sto tisoč, nato pa se je zaradi
finančne in gospodarske kri-
ze do konca lanskega leta

zmanjšalo za več kot 7500,
na 392.476. Vrednost pre-
moženja v skladih je prvič
presegla milijardo evrov ju-
nija 2005 in se jeseni 2007
že povsem približala trem
milijardam evrov, nato pa se
je zaradi cenitve vrednostnih
papirjev in kasneje tudi zara-
di izstopa vlagateljev iz vza-
jemnih skladov začela zni-
ževati, dosegla marca lani
najnižjo vrednost v zadnjih

treh letih -1,42 milijarde ev-
rov in se do konca leta zviša-
la na 1,86 milijarde evrov.
Zanimivi so tudi podatki o
neto vplačilih. V obdobju
naraščanja tečajev vrednost-
nih papirjev je bil znesek
vplačil v sklade občutno več-
ji kot znesek izplačil iz njih,
predlani so bila vplačila le v
dveh mesecih višja od vpla-
čil, lani pa že v devetih me-
secih. 

Spet več vplačil kot izplačil
Na slovenskem trgu je bilo konec minulega leta več kot tristo skladov domačih in tujih družb za
upravljanje. V 128 skladih slovenskih družb je več kot 392 tisoč vlagateljev imelo v upravljanju 
1,86 milijarde evrov sredstev (brez investicijskih družb).

Cveto Zaplotnik 

Ljubljana - Investicijski sklad
KD Galileo, ki ga danes
upravlja družba KD Skladi
(iz Skupine KD Group), je
pred dobrimi osemnajstimi
leti zaoral ledino na podro-
čju slovenskih vzajemnih
skladov, ob koncu lanskega
leta pa je imel že približno
trideset tisoč vlagateljev in v
upravljanju 150 milijonov
evrov denarja.
Ko so sklad ustanavljali,
sploh še ni bilo zakonodaje,
ki bi urejala to področje, dr-
žava jo je sprejela šele dve
leti kasneje. V osemnajstih
letih je kljub finančnim kri-
zam dosegel povprečno
16,7-odstoten letni donos.
Kdor je, na primer, januarja
1992 vložil vanj sto evrov, je
imel na začetku letošnjega
leta na računu 1600 evrov,
pred začetkom krize oz. pa-
danja tečajev v letu 2008 pa
že celo več kot 3200 evrov. In
kdor je vanj vse od začetka
vlagal redno po sto evrov na
mesec, ima zdaj (ob upošte-
vanju triodstotnih vstopnih
stroškov) na računu približ-
no 64 tisoč evrov. Na začetku
je sklad vlagal denar le v slo-
venske naložbe, po uskladitvi

z zakonom o investicijskih
skladih in družbah za uprav-
ljanje je povečal delež naložb
v tuje vrednostne papirje, s
tem pa je poskrbel za večjo
geografsko razpršenost sred-
stev in za manjšo odvisnost
od gibanja tečajev slovenskih
delnic. 

Družba KD Skladi je ob
koncu lanskega leta uprav-
ljala že več kot 421 milijo-
nov evrov denarja v 17 pod-
skladih KD Krovnega sklada
in v KD ID, delniški investi-
cijski družbi, ki se mora naj-
kasneje prihodnje leto pre-
oblikovati v vzajemni sklad.

Kot pravi predsednik uprave
KD Skladi dr. Peter Groz-
nik, je cilj družbe v petih 
letih pridobiti 25-odstoten
tržni delež na slovenskem
trgu investicijskih skladov
in postati prepoznaven upr-
avitelj premoženja v srednji
Evropi.

Galileo je oral ledino
Januarja je minilo osemnajst let od ustanovitve prvega investicijskega sklada v Sloveniji. Kljub krizam
je dosegel povprečno 16,7-odstoten letni donos.

Nič ne čakaj, 
pokliči 
080 19 56!

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

Cveto Zaplotnik 

Ljubljana - Kot sta na novi-
narski konferenci povedala
Kruno Abramovič in Alek-
sandra Brdar Turk, predsed-
nik in članica uprave, je
družba lani kljub finančni
krizi in 45-odstotnemu zni-
žanju čiste vrednosti sred-
stev NLB Skladov do konca
leta 2008 poslovala skoraj
tako dobro kot leto prej. S
poslovanjem je ustvarila 1,1
milijona evrov dobička pred
obdavčitvijo oz. 987 tisoč ev-
rov čistega dobička. Skupni
obseg sredstev v investicij-
skih skladih, ki jih upravlja
družba, je ob koncu lanske-
ga leta znašal 305 milijonov
evrov. Z neto prodajo pod-
skladov krovnega sklada v
višini šest milijonov evrov je
dosegla 32-odstoten tržni

delež v neto vplačilih sloven-
skih družb za upravljanje.
Medtem ko se je v Evropi
rast vplačil v vzajemne skla-
de začela že maja lani, se je
v Sloveniji šele jeseni, to je
po besedah Kruna Abramo-
viča posledica tega, da je bil
slovenski kapitalski trg lani
manj donosen od globalnih
kapitalskih trgov in da so
bile v Sloveniji depozitne
obrestne mere občutno višje
kot v drugih državah evrske-
ga območja. In kakšne so
napovedi za letos? V družbi
NLB Skladi pričakujejo nad-
povprečno leto za naložbe v
delnice razvitih kapitalskih
trgov in nekaterih "mejnih"
trgov, nekoliko pa so zadrža-
ni do naložb na nekatere
večje kapitalske trge v razvo-
ju in do naložb v dolžniške
vrednostne papirje. 

Zadovoljni z lanskim
poslovanjem

V Družbi za upravljanje NLB Skladi so kljub 
finančni krizi zadovoljni z lanskim poslovanjem.

Donosnost podskladov krovnega sklada NLB glede na
vrednost enote premoženja (VEP) na dan 31. 12. 2009

*12 mes. *24 mes. *36 mes.
Azija delniški - - -
Dinamični delniški + 41,12 - 20,95 - 23,29 
Evropski delniški + 31,40 - 24,79 - 22,88 
Farmacija in zdravstvo 
delniški  + 20,68 - 7,38 - 15,53
Globalni delniški + 36,71 - -
Južna, srednja in vzhodna 
Evropa delniški +42,76 - 35,27 - 23,25
Kombinirani globalni + 17,89 - 10,19 - 4,99 
Naravni viri delniški + 44,41 - 18,09 - 0,17 
Nova Evropa uravnoteženi + 23,19 - 16,74 - 7,76 
Obvezniški EUR + 9,02 + 10,80 + 11,24 
Slovenski delniški + 0,86 - 61,98 - 34,27 
Svetovni razviti trgi delniški + 27,64 - 20,45 - 23,85
Visoka tehnologija delniški + 23,12 - 13,46 - 12,25  
Visoka rastoča 
gospodarstva delniški + 63,87 - 3,59 + 12,49 
Zahodni Balkan delniški + 17,79 - 62,18 - 

(Opomba: prikazano donosnost zmanjšujejo vstopni in izstopni stroški.) 

Podskladi krovnega
sklada NLB Skladi

Donosnost naložbe (%) v
investicijske kupone
VS v zadnjih 

Dr. Peter Groznik, predsednik uprave KD Skladi, Matjaž Gantar in Tomaž Butina, 
predsednik in član upravnega odbora KD Group, ter Andraž Grahek in Aleš Lokar, člana
upraviteljske ekipe KD Skladi, ob torti z osemnajstimi svečkami za sklad KD Galileo

V vzajemne sklade je bilo lani za skoraj 19 milijonov evrov
več vplačil kot izplačil, leto prej pa je bilo izplačil za 303 
milijone več kot vplačil.

In kolikšna je donosnost vzajemnih skladov 
v upravljanju slovenskih DZU? Pogled na 
tečajnico z dne 18. februar kaže, da so v zadnjem
letu skoraj vsi dosegli pozitiven donos, 
najdonosnejši so vrednost "točke" v enem letu
celo podvojili. Donosnost v zadnjih treh letih pa 
je pri večini še vedno negativna.

Kranj

Spremembe pri obdavčitvi motornih vozil
Devetega februarja so bile v uradnem listu objavljene spre-
membe zakona o davku na motorna vozila, ki bodo začele
veljati 1. marca. Stopnja davka po novem ne bo več odvisna
od nabavne vrednosti vozila, ampak od izpusta ogljikovega
dioksida. C. Z.

Kranj

Nižja stopnja DDV
Po spremenjenem zakonu
o davku na dodano vred-
nost (DDV) velja od 1. janu-
arja nižja, 8,5-odstotna
stopnja davka tudi za storit-
vi čiščenje oken in čiščenje
prostorov zasebnih gospo-
dinjstev. V davčni upravi
pojasnjujejo, da nižja stop-
nja ne velja za čiščenje
stavb, poslovnih prostorov,
skupnih prostorov v večsta-
novanjski stavbi, dimnikov
in kurišč, industrijske opre-
me ... C. Z.
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Podjetni

Marjana Ahačič

Radovljica - "Nobene evforije
ni bilo, ko smo dobili posel,
tudi neprespanih noči, v kate-
rih bi me skrbelo, ali bo šlo
vse po sreči, ne. Naročilo me
je našlo popolnoma priprav-
ljeno. Le malo pred tem sem
delavnico iz domače hiše pre-
selila v nove, svetle in funkci-
onalne prostore v bližini. In
po devetnajstih letih v tem po-
slu sem tokrat vedela, da de-
lam prav. Naročilo smo izpe-
ljali rutinsko, a profesionalno
in natančno," umirjeno in za-
dovoljno pripoveduje Nataša
Pristov, lastnica podjetja Pri-
na iz Radovljice. Skupaj z mo-
žem Andrejem Okornom in
tremi šiviljami so v času od 1.
septembra do 10. decembra
izdelali vseh 14.995 kosov
štartnih številk, ki jih nosijo
tekmovalci na letošnjih olim-
pijskih igrah v Kanadi. 
Z izdelovanjem športnih dre-
sov se je pred štiridesetimi
leti začela ukvarjati Natašina
mama. "Počasi smo dodajali
še štartne številke in čez ne-
kaj let tiskanje na drese," po-
jasnjuje. "Oče si je kot učitelj
športne vzgoje prek Zavoda
za šolstvo skupaj s profesor-
jem Dragom Ulago prizade-
val za dvig športne kulture
tudi na tem področju. Tako

so imela šolska športna druš-
tva tudi po naši zaslugi že
kmalu enotne drese."
Leta 1991 je Nataša prevzela
posel od mame. "Pravzaprav
si nikoli nisem želela v tekstil-
no industrijo. Celo obratno;
za mamo in očeta vse od mo-
jega najzgodnejšega otroštva,
ko sta začenjala posel, osem-
urni delavnik ni obstajal, zara-
di česar sem pogosto pogreša-
la pozornost staršev. Delavni-
co smo imeli v domači hiši,
zato sem ves čas otroštva po-
slušala drdranje strojev. A
sem se zaradi spleta različnih
okoliščin prav v času največjih
sprememb znašla na čelu
podjetja. Ni bilo lahko, saj se
je prav takrat za nas zaprl ju-
goslovanski trg, zato sem za-
čenjala tako rekoč na novo. K
sreči sta mi starša ves čas sta-
la ob strani." 
Pred približno desetimi leti je
začela sodelovati z avstrijskim
podjetnikom Gerhardom Rei-
cherjem, prek katerega je le-
tos poleti tudi dobila posel za

olimpijske štartne številke.
"Skupaj smo bili v dobrih in
slabih časih. V navezi z njim
smo delali štartne številke za
Svetovni pokal, kjer je bila
naša prednost dejstvo, da na
enem mestu naredimo vse:
krojimo, šivamo in tiskamo.
In da jih izdelamo hitro: v sve-
tovnem pokalu se sponzorji,
katerih logotipi so na štartnih
številkah, potrjujejo dobesed-
no v zadnji minuti."
Konkurenca je bila velika, na
koncu je bilo v igri pet ponud-
nikov. Podjetje Prina je dobi-
lo posel tudi zato, ker so bili
edini, ki so bili sposobni na
številke natisniti zahtevani
odtenek modre barve. "Naj-
prej sem vprašala svoje šivi-
lje, ali so pripravljene z mano
v ta projekt. Takoj so se stri-
njale in prvega septembra
smo začeli. Vseh pet: šivilje,
moj mož, ki je bil odgovoren
za tiskanje, in jaz. Izdelali
smo po tristo številk na dan.
Morda je še največji pritisk
predstavljalo dejstvo, da si na-

pak tako rekoč nismo smeli
privoščiti ... A se je k sreči vse
izteklo tako, kot sem pravza-
prav ves čas vedela, da se bo.
Zdaj brez skrbi in kakšnih po-
sebnih čustev zvečer na televi-
ziji pogledam, kako športniki
tekmujejo v njih. Pravzaprav v
zvezi s številkami pogledam
le, če tekmovalcem dobro pri-
stajajo. Prav danes sem dobila
elektronsko pošto iz Kanade,
v kateri organizatorji sporoča-
jo, da so nad njimi navdušeni.
Čez dan pa smo že v drugih
poslih. Takoj ko smo naredili
štartne številke za olimpijske
igre, smo že začeli delati za
svetovni pokal."
Pravi, da se ji življenje po le-
tošnjih olimpijskih igrah ne
bo prav nič spremenilo. "S
tem poslom prav gotovo ne
bom obogatela, čeprav mi je
prišel še kako prav, saj sem
bila prav letošnje poletje tik
pred tem, da odpustim dve ši-
vilji. Vesela sem, da mi tega
ni bilo treba. Tudi pogoji, ki
smo si jih izborili, so bili do-
kaj dobri, plačila pa redna."
Dejavnosti ne namerava širi-
ti, v poslu pa zdaj, čeprav jo je
vanj življenje nekako potisni-
lo, uživa. "Dobra ekipa smo,
delamo z različnimi naročni-
ki in pravo veselje je videti,
koliko imenitnih idej imajo
ljudje!"

Takšen posel zmore 
le odlična ekipa 
Štartne številke, v katerih tekmujejo tekmovalci na letošnjih olimpijskih igrah, so izdelali v podjetju
Prina Nataše Pristov iz Radovljice.

Jasna Paladin

Gmajnica - Komenda, ki z
okoliškimi vasmi že stoletja
slovi po glini in lončarstvu,
je zadnja leta tudi prek meja
znana predvsem po kako-
vostni sivi glini, ki jo vse več
ljudi uporablja za zdravlje-
nje. Janez Ferjuc z Gmajni-
ce s svojo ženo Cvetko na-
mreč že več desetletij koplje,
proučuje in pripravlja glino
v zdravilne namene, zadnjih
petnajst let pa tudi prodaja v
družinskem podjetju Bolus.
"Tradicija kopanja gline je
šla na Komendskem včasih
iz roda v roda, med lončarji,
ki so bili včasih skorajda pri
vsaki hiši, pa danes vztraja
le še eden. Glino je kopal in
lončarjem dostavljal že moj
oče in to sem od njega pre-
vzel tudi sam," pravi 63-let-
ni Janez Ferjunc, ki je vča-
sih vodil kmetijo, zadnjih
dvajset let pa se intenzivno
posveča proučevanju sive

gline, ki jo koplje v bližini
Komende, na obširnem ob-
močju, katerega del so že in
še bodo pozidali v poslovno
cono. "Imel sem veliko sre-
čo, da sem se pred leti pove-
zal z zdaj že pokojnim pa-
trom Simonom Ašičem, ki
je verjel v zdravilne lastnosti
gline in jo tudi iskal po vsej
Sloveniji. Svojstvene, prodor-
ne gline na bazi silicija na-
mreč ne najdemo kjerkoli.
Ta glina razstruplja telo, iz-
loča težke kovine, uniči viru-
se in bakterije ter okrepi
imunski sistem. Ima zaple-
teno sestavo, vsebuje pa tudi
veliko silicija, nosilca narav-
ne inteligence. V svetu je
redka, no, v Komendi pa jo
imamo. V zemlji leži že od
sedem do osem milijonov
let, v pasovih, debelih le kak-
šen meter in pol," pravi in
nadaljuje, da so se v vseh teh
dolgih letih vsi najboljši ele-
menti usedli na dno, zato iz-
kopano glino ločijo na dve

plasti. Zgornja plast je t. i.
industrijska glina, ki jo pro-
dajajo lončarjem, pečarjem,
kiparjem, šolam, kot šamot-
no moko in gradbeni mate-
rial. Spodnja plast pa je za-
radi svoje sestave primerna
za uživanje in zdravljenje,
zato jo skrbno pripravijo v te
namene.
Vso glino - kar petdeset ton
vsako leto - posušijo prek po-
letja na soncu na domačem
vrtu, saj želijo vse postopke
obdelave ohraniti povsem na-
ravne. Glina mora biti na-
mreč sušena v čistem in mir-
nem okolju, kar Gmajnica
brez industrije in intenzivne-
ga kmetijstva v okolici zagoto-
vo je. Po nekaj dneh sušenja
je glina pripravljena na mlet-
je. Industrijsko zmeljejo v
majhnem mlinu, zdravilno
pa na roke. Pri tem pomaga
tudi sin Janko in drugi sorod-
niki.
"Glina je moje življenjsko
delo. Dvajset let sem pre-

učeval in razvijal postopke
in učinke, ter vložil veliko
časa in denarja. Z lastnimi
rokami ni še nihče obogatel
in s prodajo gline tudi mi ne
bomo, a družina s to dejav-
nostjo lahko preživi. Proiz-
vodnje ne želimo širiti, saj
večjih naročil sami ročno ne
bi več zmogli, s stroji pa bi
glini odvzeli tisto kakovost,
za katero smo se trudili vsa
ta leta," pravi Janez Ferjuc
in ponosno doda, da so nje-
govi kupci tudi znani slo-
venski športniki in fiziotera-
pevti, ki glino uporabljajo za
obkladke pri poškodbah,
prodaja jo tudi v samostanu
Stična, nekaterih lekarnah
in v domači hiši. Veliko za-
nimanje za komendsko gli-
no so pokazali tudi Italijani
in Švicarji, saj se je glas o
pozdravljenih boleznih in
poškodbah razširil daleč na-
okoli, a Ferjucovi bodo vztra-
jali pri ročni obdelavi in
zgolj slovenskem trgu.

Družinsko podjetje zraslo z glino
Janez Ferjuc že štirideset let koplje in pripravlja naravno glino, ki jo prodaja v zdravilne, pa tudi 
industrijske namene. V družinskem podjetju še vedno vse delajo ročno, njihovi kupci pa so tudi tujci.

Povpraševanja po glini za zdravljenje je v zadnjih 
petnajstih letih čedalje več, pravi Janez Ferjuc.

Nataša Pristov, lastnica radovljiškega podjetja Prina, kjer
so izdelali skoraj 15 tisoč štartnih številk za olimpijske igre
v Kanadi. / Foto: Anka Bulovec

14.995 kosov štartnih številk so v podjetju 
Prina izdelali v dobrih treh mesecih. Naredili 
so jih tristo na dan, različne glede na discipline
in po spolu, skupaj v okoli petdesetih različnih
modelih. Nataši Pristov in njenemu možu Andreju Okornu 

v delavnici pomagajo le tri šivilje. I Foto: Primož Černe
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Štefan Žargi

Naklo - Petkova objava, da
lastniki Merkurja iščejo kup-
ca za tega največjega trgovca
s tehničnim blagom v celotni
jugovzhodni Evropi, je vzbu-
dila precejšnje zanimanje,
zlasti o znanih podatkih, da
je prodaja v Merkuju lani za-
radi gospodarske krize ob-
čutno upadla (v maloprodaji
za od deset do 15 odstotkov,
pri prodaji jekla za gradnjo
pa se je prepolovila) zaradi
česar naj bi imeli prevzemni-
ki Merkurja - okoli sto vodil-
nih, organiziranih v družbi
Merfin, težave z odplačili
kreditov. 
Na to naj bi kazalo tudi Mer-
kurjevo prodajanje (in po-
znejše jemanje v najem) ne-
katerih trgovskih centrov
(med njimi naj bi bil tudi tr-
govski center Merkurja v
Kranju) in odlašanje s popla-
čilom 57 milijonov evrov za

desetodstotni delež Save v
Merkurju.

Kot je pojasnil prvi mož
Merkurja, predsednik upra-
ve Bine Kordež, so lastniki
Merkurja odločeni, da dopu-
stijo odprodajo manjšinske-
ga deleža v posamezni divizi-
ji, saj je znano, da se je Mer-
kur Group predlani organizi-
ral v treh: Merkur (malopro-

daja), Mersteel (prodaja pod-
jetjem) in Big Bang (gospo-
dinjski aparati, zabavna elek-
tronika). 

"Nikakor pa se ne pogovar-
jamo o odprodaji katerekoli
od divizij ali celo celotnega
Merkurja," je odločen Bine
Kordež in dodaja: "Za odpro-
dajo manjšinskega deleža v
posamezni diviziji bi se odlo-

čili le, če bi s tem pridobili
nove trge in kupce, okrepili
nabavni položaj ali pridobili
kakšno drugo strateško pred-
nost na trgu. Z začetkom kri-
ze so ti pogovori sicer nekoli-
ko zamrli, zadnje čase pa je
zanimanja spet več. Vendar v
pogovorih doslej niso našli
nobenih prednosti oziroma
sinergijskih učinkov ob mo-
rebitnem vstopu. Zato tudi
ni nobenih konkretnih dogo-
vorov o vstopu novih lastni-
kov."

Preverili smo tudi objavlje-
no vest o tem, da Merkur
prodaja tudi odprt in pozneje
zaprt prodajni center v Viž-
marjih ter dve trgovini v
Škofji Loki. Pojasnili so nam,
da vest o prodaji v Vižmarjih
nima osnove, v Škofji Loki
pa bodo zaprli in prodali dve
dosedanji trgovini, ko bo od-
prt nov center. Tudi trditve,
da je bil prodan center v Kra-
nju, niso resnične.

Le za manjšinskega partnerja
Lastniki Merkurja so pripravljeni na vstop manjšinskega partnerja v eno od svojih treh divizij. 
Zanimanje tujcev se povečuje.

Cveto Zaplotnik

Kranj - Po zakonu o vrtcih in
pravilniku o plačilih staršev
za programe v vrtcih so star-
ši, glede na dohodke in pre-
moženje, razvrščeni v osem
plačilnih razredov, pri tem
pa prvi razred pomeni plači-
lo najmanj deset odstotkov
cene programa in osmi raz-
red plačilo največ osemdeset
odstotkov cene. Razliko do
polne cene prispeva občina.
Poglejmo, kakšni dohodkov-
ni razredi veljajo glede na
povprečno bruto plačo v letu
2008 od letošnjega 1. januar-
ja dalje.

Če družina razpolaga s
premoženjem, katerega
vrednost presega 42 tisoč ev-
rov, se plačilo, določeno na
podlagi dohodkov, poveča za
en plačilni razred. V prime-
ru, da vrednost premoženja
presega 84 tisoč evrov, se

plačilo poveča za dva plačilna
razreda, v primeru več kot
125 tisoč evrov vrednega pre-
moženja pa za tri razrede. Če
premoženje presega vred-
nost 210 tisoč evrov, morajo
starši plačati osemdeset od-
stotkov cene programa. Pre-
moženje družinskih članov
vključuje premično in nepre-
mično premoženje: stanova-
nje in stanovanjske hiše, ki
jih družinski člani ne upo-
rabljajo za stalno bivanje, po-
slovne prostore in poslovne
stavbe, prostore za počitek in
rekreacijo, plovila, stavbna
zemljišča, razen zemljišča,
na katerem stoji stanovanj-

ska hiša, v kateri družina
živi, osebno vozilo v vredno-
sti nad osemnajst minimal-
nih plač, kapitalske deleže v
gospodarskih družbah in za-
drugah, vrednostne papirje
in drugo premično premože-
nje večjih vrednosti.

Plačila staršev
Davčna uprava in ministrstvo za šolstvo sta
izdala skupno navodilo o plačilu staršev za vrtec.
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Štefan Žargi

Ljubljana - Pretekli teden je
Geodetska uprava Republike
Slovenije (GURS) objavila na
svoji spletni strani kvartalno
poročilo o povprečnih cenah
nepremičnin na slovenskem
trgu za četrto četrtletje 2009,
v katerem ugotavljajo, da trg
z nepremičninami po veli-
kem padcu v prvi polovici
lanskega leta oživlja. Čeprav
nepremičninski strokovnjaki
opozarjajo, da je treba biti pri
teh podatkih zaradi poznih
registracij pogodb previden,

pa podatki kažejo zanimive
spremembe. Pri stanovanjih
se je na Gorenjskem prodaja
v zadnjem četrtletju 2009 v
primerjavi s enakim četrtlet-
jem 2008 pri rabljenih sta-
novanjih povečala za 44 od-
stotkov, cene pa padle v pov-
prečju za sedem odstotkov,
medtem ko se je prodaja no-
vih podvojila, cene pa padle
za šest odstotkov (samo med
tretjim in četrtim četrtletjem
so cene padle za štiri odstot-
ke). Podobna gibanja so tudi
pri eno- in dvostanovanjskih
hišah: na Gorenjskem se je

prodaja v zadnjem četrtletju
lani v primerjavi z enakim
četrtletjem leto poprej več
kot podvojila, cene pa so se
zvišale. Za druge vrste ne-
premičnin podatkov po regi-
jah ni, v slovenskem merilu
pa se je število prodanih ga-
raž skoraj podvojilo in cene
povečale, prodaja pisarn je
po številu in cenah ostala pri-
bližno enaka, pač pa se je
prodaja lokalov več kot pod-
vojila in cene povečale za 15
odstotkov. Zanimivi so tudi
podatki o prodaji zemljišč.
Zemljišč za gradnjo je bilo v

slovenskem merilu v zad-
njem četrtletju v primerjavi z
enakim obdobjem predlani
prodanih za tretjino manj ob
skoraj enakih cenah (62 ev-
rov za kvadratni meter),
medtem ko je bilo na Go-
renjskem prodanih nekaj več
gradbenih zemljišč v povpre-
čju po 128 evrov za kvadratni
meter. Manj in po nižjih ce-
nah je bilo prodanih kmetij-
skih zemljišč (v povprečju za
2,4 evra za kvadratni meter),
enako velja za gozdna zem-
ljišča (po 0,76 evra za kva-
dratni meter).

Trg z nepremičninami je oživel
Podatki Geodetske uprave za zadnje četrtletje lanskega leta kažejo, da se je promet z 
nepremičninami po krizi v prvi polovici leta začel povečevati.

Zgornji Brnik

Nove informacijske rešitve na letališču

Z namenom zniževanja stroškov, večje zanesljivosti in iz-
boljšanja informacij za uporabnike je bilo na letališču v zad-
njem času uvedenih nekaj novih informacijskih rešitev, ki so
v določeni meri plod lastnega znanja sodelavcev Aerodroma
Ljubljana in dobrega sodelovanja med zaposlenimi in zuna-
njimi izvajalci. S projektom virtualizacije in optimizacije
strežniške infrastrukture je bilo doseženo preprostejše
upravljanje informacijske infrastrukture, večja zanesljivost in
razpoložljivost delovanja, bistveno nižji stroški za nakup
same rešitve in približno polovico nižji stroški za nakup na-
daljnjih licenc, vzdrževanje in energijo. Lotili so se avtomati-
zacije procesov v avioblagovnem skladišču in uvedli izme-
njavo dokumentov v elektronski obliki in si za cilj zastavili
brezpapirno poslovanje skladišča. V teh dneh na letališču te-
stirajo še prenovljeno programsko opremo za prikaz poda-
tkov na javnih informacijskih monitorjih, ki so namenjeni ob-
veščanju potnikov in obiskovalcev o poteku prometa na leta-
lišču. S prenovo so v informacijski sistem vnesli dodatno
funkcionalnost, uporabniki pa bodo razliko zaznali pred-
vsem v večji preglednosti in berljivosti informacij. Š. Ž.

Kranj

Sedež Goodyear Dunlop CSEE bo v Kranju

Iz Save Tires v Kranju so sporočili napoved spremembe v
vodstvu organizacije Goodyear Dunlop CSEE (Srednja ju-
govzhodna Evropa), katere del je tudi kranjsko podjetje
Sava Tires. Trenutni glavni direktor Andreas Niegsch bo
svojo uspešno kariero v korporaciji Goodyear nadaljeval kot
glavni direktor organizacije Goodyear Dunlop v Turčiji. Na
mestu glavnega direktorja organizacije CSEE ga bo nasledil
sedanji direktor prodaje in marketinga za regijo Vzhodna
Evropa, Bližnji vzhod in Afrika Thierry Villard. S spremem-
bo v vodstvu se bo glavni sedež organizacije iz Prage prese-
lil nazaj v Kranj. Spremembe bodo uvedene s 1. aprilom
2010. Ob tem je novi direktor izjavil: "Gospodarska kriza in
cene surovin na trgu pnevmatik kažejo, da nas tudi v pri-
hodnje čakajo številni izzivi. V zahtevnem okolju je naši eki-
pi pod vodstvom Andreasa Niegscha v zadnjih 18 mesecih
uspelo doseči izjemne rezultate, povečati tržne deleže, lan-
sirati nove produkte, obogatiti portfelj, razvijati zaposlene.
Osebno sem prepričan, da imajo naši trgi potenciale za na-
daljnjo rast. Moj cilj bo še naprej krepiti zaupanje tako za-
poslenih kot kupcev." Š. Ž.

Plačilni Mesečni bruto dohodek Plačilo
razred na družinskega člana (odstotek

v letu 2008 cene programa)

1. do 347,86 10 %
2. nad 347,86 do 487 eur 20 %
3. nad 487 do 626,14 eur 30 %
4. nad 626,14 do 765,29 eur 40 %
5. nad 765,29 do 974 eur 50 %
6. nad 974 do 1.252,29 eur 60 %
7. nad 1.252,29 do 1.530,57 eur 70 %
8. nad 1.530,57 eur 80 %

Ljubljana

V KD Banka tudi storitve za prebivalstvo

KD Banka je ob začetku poslovanja marca lani ponudila trgu
storitve privatnega, osebnega in investicijskega bančništva,
od letošnjega 15. februarja pa ponuja prek mreže posloval-
nic KD Finančna točka in elektronske banke tudi storitve za
prebivalstvo. Za prebivalstvo je razvila različne oblike oseb-
nega računa, plačilne kartice, varčevalni načrt, depozite raz-
ličnih ročnosti in elektronsko banko, ki omogoča naročanje
storitev komercialnega in investicijskega bančništva, pre-
gled nad storitvami pri KD Banki, izvajanje domačih, čez-
mejnih in mednarodnih plačil, nakup ali prodajo vrednost-
nih papirjev na domačem in tujih trgih ... Pristopnina za
elektronsko banko je trideset evrov, vendar je do konca le-
tošnjega leta ne bodo zaračunavali. S kartico BA Maestro bo
možno brezplačno dvigovati gotovino na vseh bančnih av-
tomatih v Sloveniji in v državah Ekonomske in monetarne
unije (EMU). C. Z.

Starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč po
predpisih o socialnem varstvu, so plačila v celoti
oproščeni. Če je v vrtec hkrati vključenih več otrok iz
iste družine, starši plačajo vrtec samo za najstarejše-
ga, za druge pa so plačila oproščeni.
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Jasna Paladin

Moravče - Slovensko kmetij-
stvo je v krizi, položaj kme-
tov pa težaven, je bil eden od
glavnih poudarkov okrogle
mize, kjer so si svoja vpraša-
nje, odgovore in pojasnila iz-
menjali moravški župan
Martin Rebolj, generalni di-
rektor direktorata za kmetij-
stvo Branko Ravnik, pred-
sednik Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije Ciril Smr-
kolj, nekateri drugi strokovni
sodelavci in kmetje iz Mo-
ravč, Lukovice, Kamnika,
Domžal in okoliških občin,
ki so do polovice napolnili
dvorano moravškega kultur-
nega doma.

Osrednja Slovenija bi bila
sicer zaradi bogate regije in
bližine trgovskih središč ter
lažje prodaje lahko za kmete
prijazna, a so prav na račun
prednosti pošteno prikrajša-
ni za evropska sredstva. "Slo-
venski kmet v teh časih ne
dobi dovolj denarja. Stroški
se povečujejo, dohodki pa
zmanjšujejo. V veliki krizi se
je letos znašla prašičjereja,"
je glavne težave izpostavil Ci-
ril Smrkolj in kljub kritikam

nekaterih kmetov o potratno-
sti Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije izpostavil
pomen delovanja tovrstnih
institucij, saj naj bi slovenski
kmetje le štirideset odstotkov
denarja dobili s prodajo svo-
jih pridelkov in kar šestdeset
odstotkov s pomočjo kmetij-
ske politike in nepovratnih
sredstev. Obseg razpisanih
sredstev za kmete v letoš-
njem letu bo po podatkih mi-
nistrstva znašal 360 milijo-

nov in v prihodnjih letih ni
pričakovati povišanja.

V občini Moravče in dru-
gih občinah severno od Ljub-
ljane je večina kmetov malih
ali pa svojo dejavnost oprav-
ljajo na višje ležečih kmeti-
jah. Površine obdelovalne
zemlje se iz leta v leto krčijo,
tudi zaradi številnih pozidav,
zato je za obstoj malih kme-
tov pomembno sodelovanje
z občinami. "Občina Morav-
če je v preteklih letih veliko

sredstev vložila v komunalno
infrastrukturo, v vodovod in
ceste, ki smo jih pripeljali
tudi do manjših zaselkov in
kmetij. Sredstev za kmetij-
stvo občine nimajo veliko,
lahko pa kmetom pomaga-
mo na ta način. Občina tudi
pripravlja pravilnik, s kate-
rim bi sofinancirali tiste
kmete, ki se bodo odločili za
katero od dopolnilnih dejav-
nosti," je povedal župan
Martin Rebolj.

Težki časi za male kmete
Občina Moravče je skupaj s kmetijskimi strokovnjaki pripravila okroglo mizo o težavah 
osrednjeslovenskih kmetov pri zagotavljanju njihovega obstoja.

Mali kmetje, ki jih je pri nas največ, težje dobijo denar, zato bi bilo treba za njihov obstoj
kmetijsko politiko prilagoditi, je bilo slišati na razpravi.

Cveto Zaplotnik

Begunje - V petek je bila v
Begunjah letna skupščina
Zveze združenj za medso-
sedsko pomoč - strojnih
krožkov Slovenije, gostitelj je
bil domači Strojni krožek
Bled, ki po besedah predsed-
nika krožka (in podpredsed-
nika zveze) Staneta Kuneja
deluje pet let in ima 221 čla-
nov, od katerih je približno
polovica aktivnih. Člani 
krožka so usposobljeni in 
opremljeni predvsem za iz-
vajanje del v gozdu. Kot je ob
tem dejal vodja blejske ob-
močne enote zavoda za goz-
dove Andrej Avsenek, zavod
podpira delovanje krožka, saj
je v gozdarstvu največji pro-
blem razdrobljenost pa tudi
nezainteresiranost precejš-
njega dela lastnikov. Jože
Dular z ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no je ugotavljal, da strojni
krožki lahko veliko prispeva-
jo k pocenitvi storitev, k bolj-
ši izkoriščenosti mehanizaci-
je in s tem tudi k večji kon-
kurenčnosti kmetijstva in
gozdarstva. Člani strojnih
krožkov so za delo primerno

usposobljeni in opremljeni,
takšno delo je tudi bolj var-
no, je dejal podpredsednik
kmetijsko gozdarske zbor-
nice Branko Tomažič in
predlagal organiziranje
medsosedske pomoči tudi v
času kmetovega dopusta. Ko
je predsednik zveze strojnih
krožkov Viljem Grobelnik
predstavil delo zveze v lan-
skem in predlanskem letu,
je izpostavil zlasti problem
financiranja. Kmetijsko mi-
nistrstvo je lani zaradi ne-
usklajenosti z zahtevami Ev-
ropske unije preklicalo raz-
pis, po zagotovilih z minis-
trstva bo objavljen letos, za
razpisani denar pa se bo
lahko potegovala tudi zveza.
"Če bomo dobili le žepnino,
bomo morali razmisliti o
drugačni organiziranosti,"
je dejal Grobelnik in pouda-
ril, da so lani porabili že vse
denarne rezerve. Letos v
zvezi načrtujejo dokončanje
celostne grafične podobe,
tečaj za izredne prevoze,
strokovno ekskurzijo, oskr-
bo z delovnimi oblačili, so-
delovanje na sejmih v Ko-
mendi in v Gornji Radgoni
ter pri prireditvah posamez-

nih strojnih krožkov - De-
moKošnja, DemoŽetev in
LesenEnDemo ...

V Sloveniji je 45 strojnih
krožkov, med njimi tudi
Bled, Pšata Bistrica, Domža-
le, Medvode, Radomlja, Gor-
jan, Gorenjska, Škofja Loka
... V krožke je včlanjenih ne-
kaj več kot šest tisoč kmetov.
Deset krožkov je lani opravi-
lo več kot pet tisoč delovnih
ur, največ, kar 9800 ur,
strojni krožek Pšata Bistrica,
vsak član krožka v Sloveniji
pa povprečno 25 ur.

Z žepnino bo težko delati
Na petkovi skupščini Zveze strojnih krožkov Slovenije so opozorili na 
finančne težave.

KRATKE NOVICE

Kranj

Novosti pri letošnjih subvencijah

Kmetijska svetovalna služba bo ta teden začela obveščati
kmete o letošnjih novostih pri uveljavljanju neposrednih
in okoljskih plačil v kmetijstvu, pri tem pa bo dala pouda-
rek ukrepom iz kmetijsko okoljskega programa (SKOP oz.
KOP). V četrtek, 25. februarja, ob 10. uri in ob 15.30 bo
predstavitev v zadružnih prostorih v Cerkljah, v petek, 26.
februarja, ob 10. uri v domu krajanov na Letenicah, v po-
nedeljek, 1. marca, ob 10. uri v zadružnem domu v Žabni-
ci in ob 19. uri v domu krajanov na Zgornji Beli, v torek,
2. marca, ob 10. uri v gasilskem domu v Mavčičah in ob
15.30 v dvorani Korotan na Zgornjem Jezerskem, v sredo,
3. marca, ob 10. uri v domu krajanov v Šenčurju in ob
15.30 v gasilskem domu v Spodnji Besnici, v četrtek, 4.
marca, ob 10. uri v zadružnih prostorih v Naklem in ob
15.30 v domu krajevne skupnosti na Pševem, v petek, 5.
marca, ob 10. uri pa še v prostorih KGZ Sloga na Primsko-
vem (v Kranju). C. Z.

Dobeno

Petnajst let Strojnega krožka Pšata - Bistrica

Člani društva za samopomoč med kmeti oz. Strojnega
krožka Pšata - Bistrica, ki združuje več kot 130 kmetov iz
občin Kamnik, Komenda, Mengeš, Vodice, Cerklje in Šen-
čur, so z občnim zborom na Dobenem nad Mengšom
pred dnevi zabeležili petnajstletnico svojega združenja. "Z
uspešnim delom kmetje že vrsto let dokazujemo, da ob-
činske meje za nas niso nobena ovira. Naši člani so v lan-
skem letu naredili več kot devet tisoč ur uslug na območ-
ju severno od Ljubljane in vse do Kranja," je povedal pod-
predsednik Jožef Romšak in predstavil načrte za letošnje
leto. "Pripravili bomo strokovno ekskurzijo na Primorsko,
prikaz košnje in žetve ječmena z najsodobnejšim kombaj-
nom in balirko ter prikaz strniščne obdelave. Želimo si, da
bi naša administrativna dela prevzela Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije, nestrpno pa pričakujemo tudi obljub-
ljeno kartico zaupanja." J. P.

Bled

Vpliv prehrane na ekonomiko prireje mleka

Kmetijsko gozdarska zadruga Gozd Bled bo v petek, 26. feb-
ruarja, ob 10. uri pripravila v zadružni predavalnici na Bledu
predavanje o vplivu prehrane na ekonomiko prireje mleka.
Predaval bo Matija Mis iz Jate Emone. C. Z.

Škofja Loka

O pridelavi zelenjave in trženju

Kmetijska svetovalna služba bo v petek, 26. februarja, ob
9. uri pripravila v gasilskem domu na Trati pri Škofji Loki
predavanje o pridelavi in trženju zelenjave ter o glivah na
kmetijskih površinah. Predavali bosta Ana Ogorelec, spe-
cialistka za zelenjadarstvo v Kmetijsko gozdarskem zavo-
du Ljubljana, in Marta Novljan iz Gobarskega društva
Škofja Loka. C. Z.

II.
MEDNARODNI 

CIKEL 
KONCERTOV

ŠKOFJA LOKA
2010

www.skofjaloka.si

I  WARIKI in OTROCI RITMOV
II  INSTRUMENTALNI ANSAMBEL AETERNUM

III  KOMORNI ZBOR AETERNUM
IV  MLADINSKI ORKESTER IZ CARLOWA

in ŠKOFJELOŠKI GODALNI ORKESTER ARSEIA
V  SANKT ANNAE PIGEKOR / 

KOPENHAGENSKI DEKLIŠKI ZBOR 
in KOMORNI ZBOR MEGARON

sobota, 27. februar, Loški oder
petek, 5. marec, Sokolski dom
sobota, 6. marec, Sokolski dom
sobota, 13. marec, Sokolski dom

petek, 26. marec, Sokolski dom

Stane Kunej

Kranj

Predavanje o
zavarovanju kmetov

Društvo kmečkih žena Kranj
vabi na predavanje z naslo-
vom  Družinski prejemki in
starševsko varstvo ter pokoj-
ninsko in invalidsko zavaro-
vanje kmetov, ki bo v četrtek,
25. februarja, ob 9. uri v sejni
sobi KGZ Sloga. Kako je s
starševskim varstvom, zdrav-
stvenim in pokojninskim za-
varovanjem v kmetijstvu, bo
povedala Polona Starc, spe-
cialistka za področje pravne-
ga svetovanja. M. G.
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KUHARSKI RECEPTI
Za vas izbira Danica Dolenc

Tedenski jedilnik

Nedelja - Kosilo: kremna juha iz brokolija, svinjska pečenka,
pražen krompir, hren v smetani, zelena solata, jabolčni 
zavitek; Večerja: topli kruhki, vložena zelenjava.
Ponedeljek - Kosilo: sarme, krompir v koscih z ocvirki, 
sadje; Večerja: koruzni žganci, mleko ali bela kava. 
Torek - Kosilo: polenta, goveji golaž, radič s fižolom; Večer-
ja: zeljnata solata s krompirjem, tuna iz konzerve, čebulni
kruh.
Sreda - Kosilo: dušena kisla repa, krvavice, pražen krompir,
sadna kupa s kivijem in banano; Večerja: široki rezanci s
skuto in orehi, kompot.
Četrtek - Kosilo: segedin golaž z govedino in svinjskim me-
som, njoki, pečena jabolka; Večerja: domača pica, jogurt.
Petek - Kosilo: fižolova juha z rezanci, skutni zavitek, zelena
solata ali kompot; Večerja: solata iz prekajene postrvi s
krompirjem, toast.
Sobota - Kosilo: goveja juha z vlivanci, meso iz juhe, hren 
v smetanovi omaki, mešana solata; Večerja: palačinke s 
pomarančnim ali limonovim sokom, sadni čaj.

Jabolčni zavitek s kislo smetano

Vlečeno testo: 40 dag moke, četrt litra mlačne vode, 5 žlic 
olja, 2 rumenjaka, 1 žlica sladkorja, 1 žlica limonovega soka 
ali kisa, sol.
Nadev: 1 kisla smetana, 1 kg jabolk, sladkor, cimet, rozine, 
naribana lupinica in sok polovice limone.

Iz vseh sestavin ugnetemo čvrsto testo, ki naj počiva vsaj
pol ure, nato ga razvaljamo in razvlečemo, premažemo s
kislo smetano, posujemo z naribanimi jabolki, rozinami,
sladkorjem, dišavami, zvijemo in svetlo rjavo spečemo.

Solata iz prekajene postrvi s krompirjem

Sestavine: 500 g prekajene postrvi, 500 g krompirja, 2 stroka
česna, vejica kopra, 2 dl majoneze, 1 dl kisle smetane, belo vino,
sok polovice limone, sol, beli poper.

Prekajeno postrv kuhamo 3 minute. Ribo očistimo kosti in
kože in razdelimo na koščke. Krompir skuhamo, olupimo in
narežemo na lističe. Krompirju in ribi dodamo sesekljana
stroka česna, sesekljano vejico kopra, majonezo, kislo sme-
tano, brizg belega vina, sok polovice limone in po potrebi
sol in sveže mleti beli poper.

Gornji recept smo vzeli iz najnovejše knjige znanega sloven-
skega kuharja Andreja Frica "Postrv iz reke na mizo".

Hren v smetanovi omaki po babičino

Ostrgaj žemlji skorjo, jo zreži in skuhaj v goveji juhi. Ko je
žemlja nekoliko razkuhana, prideni 1 do 2 žlici kisle smeta-
ne, žlico nastrganega hrena, nekoliko soli in žlico kisa. Ko
vse skupaj prevre, dobro razžvrkljaj in postavi na mizo.

V R A K O V I H K L E Š Č A H ,  2. DEL

Marjeta Smolnikar

Tisoč in en zgled
Zdrav človek ima tisoč raz-

ličnih želja, bolan eno samo:
ozdraveti. Kdo je to misel prvi
izrekel, ne vem, vsekakor drži.

Martin Kojc v svoji knjižici
Učbenik življenja navaja: "Pred
kratkim je več revij objavilo na-
slednji članek. Mlad, bogat mož
je imel hudo obliko tuberkuloze.
Iz vedenja zdravnikov je povzel,
da ne more več pričakovati iz-
boljšanja. Sebi in drugim ni ho-
tel biti v breme in začel je sam
iskati smrt. Bolezni navkljub je
jedel in pil kakor zdravi ljudje,
postal je drzen športnik, avto-
mobilski dirkač in akrobatski
pilot. Iz občutka brezbrižnosti
za prihodnost je postavil nešteto
rekordov, vendar zaželene smrti

ni dočakal. Po mnogih letih pa
se je zaradi vnovič prebujenih
vzgibov volje ponesrečil z leta-
lom in se ubil. Njegov domači
zdravnik se je zanimal za nje-
govo telesno stanje. Ko je seciral
njegovo truplo, so bila na njego-
vo veliko presenečenje pljuča po-
polnoma zdrava.

Tisoč zgledov iz praktičnega
življenja, pa naj gre za kakršne
koli situacije, dokazujejo, da
zaupanje in hkratno poudar-
janja dobrega v vsem, kar se
spet razodeva v stališču abso-
lutne brezbrižnosti (sama bi v
tem kontekstu uporabila ter-
min brezskrbnosti, op. M. S.)
do vsega dogajanja, poraja za-
želeno.

Nesreča bo izginila šele te-
daj, ko bo človek do dna spo-
znal moč zaupanja, ki izpol-
njuje želje, in hkrati poudarja
dobro v vsem.

Niti vprašanje svetovnega
miru se ne da rešiti na noben
drug način. Narodi se bodo
razorožili šele potem, ko bodo
spoznali, da je najmočnejše
obrambno orožje, ki ga človek
ima, slepo zaupanje, torej po-
udarjanje dobrega v vsem.

Najmočnejši človek, ki mu
nihče ne more do živega, mir-
no in brez vsakega zavarova-
nja čaka na to, kar mora 
priti. Vsak pa, ki se hoče le 
količkaj zavarovati, je na na-
pačni poti in bo prej ali slej

zanesljivo razočaran." Z 
bistvom Kojčevega razmišlja-
nja oziroma njegove življenjske
filozofije se zagotovo strinjam.
A imam na zgornje navedbe,
razen že omenjene uporabe iz-
raza brezbrižnost, še eno vse-
binsko pripombo. Ne strinjam
se niti z njegovo trditvijo, da 
je "vsak, ki se hoče le količkaj
zavarovati, na napačni poti 
in bo prej ali slej zanesljivo ra-
zočaran".

Tovrstna življenjska filozofi-
ja je po mojem prepričanju ozi-
roma razmišljanju napuh, ki
se hudo bolnemu prej ali slej
maščuje. S prezgodnjo smrtjo,
kajpada. Povedano drugače, 
v skladu s to filozofijo človek

povzdigne samega sebe nad
naravo ali, bolje rečeno, nad
Prasilo, pomeni nad Boga, ki
je kot stvaritelj gospodar nad
svojim stvarstvom.

Hudo bolnemu, ki želi
kljub nemoči medicinske zna-
nosti ozdraveti, svetujem: svo-
jo bolezen izročite Vsemogoč-
nemu. On je vaše življenjsko
zavarovanje in pod milim ne-
bom nihče drug. Brez njega
in vašega otroškega zaupanja
vanj ne bo šlo. To z vso odgo-
vornostjo trdim iz svoje lastne
izkušnje. In na drugi strani
iz pripovedovanja in izkušnje
tistih nesrečnikov, ki sem jih
srečala na Golniku, a so zdaj,
žal, že pokojni.
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Lažna kamilica 

Beli vratič (Tanacetum
parthenium) je tista simpa-
tična rastlinica, ki jo na prvi
pogled mnogi zamešajo s
kamilico, zato mu včasih re-
čemo tudi "lažna kamilica".
In res, njegov videz in vonj
precej spominjata na najbolj
priljubljeno rožico v ljud-
skem zdravilstvu. Beli vratič
gojimo po vrtovih v glavnem
kot okrasno rastlino, v zdra-
vilne namene pa ga vsaj pri
nas ne uporabljamo pogo-
sto. V našem ljudskem zdra-
vilstvu ni nikoli imel vidnej-
še vloge, v nekaterih deželah
pa liste že dolgo uporabljajo
za lajšanje različnih težav.
Izvira z območij Kavkaza ter
jugovzhodnih delov Evrope. 

Materine drobtinice 

Beli vratič je zelo staro
zelišče, ki ga je uporabljal
že antični človek. Najprej
naj bi se z njim pozdravil
neki Grk, ki je nesrečno pa-
del s strehe Parthenona, na
kar nakazuje tudi drugi del
botaničnega imena rastli-
ne. Že v 1. stoletju o belem
vratiču kot učinkovitem po-
močniku zoper vročino in
revmo piše slavni Diosku-
rid. V srednjem veku je po-
stal čislan kot eno boljših
zdravil za preprečevanje
migren in glavobolov. Svoj
čas so beli vratič uporablja-
li tudi pri ženskih boleznih,
zlasti za sproženje men-
struacije, za spodbujanja
luščenja posteljice po poro-
du in pri krčih maternice.
Ta raba je dala povod neka-

terim ljudskim imenom za
to zel, denimo materine
drobtinice ali materna zel.
Z belim vratičem so lajšali
še prebavne motnje in od-
pravljali gliste. 

Širi krvne žile 
v možganih

Ljudsko zdravilstvo v ne-
katerih naših bližnjih deže-
lah uporablja beli vratič po-
dobno kot kamilico - pri kr-
čih, prebavnih motnjah,
proti črevesnim zajedav-
cem, kot pomirjevalno
sredstvo ipd. Najpogosteje
pa se omenja kot sredstvo
za preprečevanje migrene,
kar je podprto tudi s števil-
nimi raziskavami. Širi na-
mreč krvne žile v možga-
nih, s čimer blaži migreno
zaradi slabše prehodnih žil.
Če želimo učinkovito pre-
prečiti migreno ali glavo-
bol, ga moramo jemati red-
no ob prvih znakih napada.
Obnesel naj bi se predvsem
pri zdravljenju migrene, ki
se ne odziva na običajno

zdravilsko zdravljenje. Po
nekaterih virih naj bi že en
sam zaužit list belega vrati-
ča na dan omilil težave z
migreno. Lahko ga zaužije-
mo na sendviču ali v solati.
Drugi viri priporočajo pitje
čaja ali tri do pet svežih li-
stičev na dan. Po ljudskem
izročilu beli vratič zdravi še
šumenje v ušesih in zobo-
bol, lajša bolečine pri revmi
in artritisu ter znižuje povi-
šano telesno temperaturo. 

Ni primeren za vse 

V zdravilne namene upo-
rabljamo navadno zelen del
rastline pred cvetenjem, vča-
sih pa tudi celo cvetočo ras-
tlino. Rastlina ima močno
grenak vonj in okus. Pripra-
vimo si jo v obliki poparka:
žličko posušene ali sveže
zeli prelijemo s skodelico
vrele vode, pustimo stati de-
set minut in precedimo. Pi-
jemo skodelico ali dve čaja
na dan v obliki kure. Nekate-
ri strokovnjaki svarijo pred
čezmernim uživanjem bele-
ga vratiča. Uživanju naj se
odpovejo posamezniki, ki v
stiku z njim dobijo izpuščaj,
ali so preobčutljivi tudi za
druge košarice, kot so kami-
lica, arnika in rman. Ob so-
časnem uživanju zdravil za
redčenje krvi in nekaterih
drugih sintetičnih zdravil ga
ne smemo uživati. Pametno
je, da se pred uporabo po-
svetujemo z zdravnikom.
Uživanje se odsvetuje tudi
nosečnicam in doječim ma-
teram. 

Beli vratič, izganjalec migrene
Beli vratič je bil dolgo časa pozabljeno zelišče, pred leti pa je spet prišel v ospredje. V Angliji so z več
kliničnimi raziskavami namreč potrdili njegovo učinkovitost pri preprečevanju migren in glavobolov,
zlasti tistih, ki so povezani s predmenstrualnim sindromom in v klimakteriju. Ta, kamilici izjemno
podobna rastlinica, naj bi znatno zmanjšala migrenske bolečine, pa tudi slabost in občutljivost na
svetlobo in hrup. A to še niso vse zdravilne odlike, ki jih ta aromatična zelika premore.
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Pavla Kliner

Beli vratič, preventiva pred migrenami

Tudi vas cvetovi spominjajo na cvetove kamilice?
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DELAVEC BREZ POKLICA
STREŽBA; rok do: 27.02.2010; SAŠA HROVAT S.P., MULJAVA 36
D, 1295 IVANČNA GORICA
POMOČNIK V KUHINJI; rok do: 14.03.2010; JOŠKOV HRAM,
d.o.o., ZALOG 1, 8000 NOVO MESTO
DELAVEC- DELO NA JESENICAH; rok do: 28.02.2010; LASER,
Bled, d.o.o., VURNIKOVA UL. 2, LJ
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
SORTIREC KOVIN - DEL. MESTO V KRANJU; rok do: 24.02.2010;
ADECCO H.R., d.o.o., BRNČIČEVA UL. 15 B, 1231 LJ - ČRNUČE
PROIZVODNI DELAVEC ZA MANJ ZAHTEVNA DELA DM V KAM-
NIKU; rok do: 24.02.2010; ADECCO H.R., d.o.o., BRNČIČEVA UL.
15 B, 1231 LJ - ČRNUČE
ČISTILEC; rok do: 26.02.2010; PINTAR JOŽE S.P., SV. DUH 21, ŠK.
LOKA
DELAVEC V PROIZVODNJI; rok do: 03.03.2010; MACHER, d.o.o.,
FINŽGARJEVA UL. 28, LESCE
OBDELOVALEC KOVIN
rok do : 01.03.2010; VIRGA, d.o.o., SKLADIŠČNA UL. 4, 6210
SEŽANA
VARNOSTNIK
rok do: 08.03.2010; BBR SECURITY, d.o.o., LETALIŠKA C. 5, LJ
KUHARSKI POMOČNIK
rok do: 24.02.2010; SODEXO, d.o.o., ŽELEZNA C. 16, LJ
rok do: 01.03.2010; SODEXO, d.o.o., ŽELEZNA C. 16, LJ
BOLNIČAR
rok do: 24.02.2010; OBALNI DOM UPOKOJENCEV, KROŽNA C. 5,
6000 KOPER 
MIZAR
MIZAR; rok do: 14.03.2010;, Mirko Mahorič s.p., GRADENŠAK 5
A, 2232 VOLIČINA
KLJUČAVNIČAR
rok do: 26.02.2010; GABRIJELA JANUŠIĆ s.p., POD OBZIDJEM 10
A, 8250 BREŽICE
AVTOKLEPAR
rok do: 27.02.2010; INTEGRAL AVTO, d.o.o. Jesenice - skupina
Alpetour Potovalna agencija, C. MARŠALA TITA 67, JESENICE
VARILEC
rok do: 18.03.2010; I.T.TIM, d.o.o., UL. HEROJA ŠARANOVIČA 37,
2000 MARIBOR
rok do: 14.03.2010; MIRABELA, d.o.o., ZAGREBŠKA C. 20, 2000
MARIBOR
rok do: 21.03.2010; Mirko Mahorič s.p., GRADENŠAK 5 A, 2232
VOLIČINA
AVTOMEHANIK
rok do: 11.03.2010; MATJAŽ KRMELJ S.P., GORENJA DOBRAVA
7, GORENJA VAS
ELEKTROINŠTALATER
rok do: 26.02.2010; ELEKTROINSTALACIJE KREATA, d.o.o.,
GORENJSKA C. 39, NAKLO
FRIZER
rok do: 27.02.2010; TAMARA JANŽA S.P., UL. NIKOLA TESLA 15,
1230 DOMŽALE

rok do: 14.03.2010; INTER STUDIO, d.o.o., ŠMARTINSKA C. 152, LJ
rok do: 21.03.2010; INTER STUDIO, d.o.o., ŠMARTINSKA C. 152,
LJ
rok do: 04.03.2010; MITJA, d.o.o., C. V MESTNI LOG 84, LJ
VOZNIK
rok do: 21.03.2010; JURE ZADEL S.P., BRINJE C. I 35, 1290 GRO-
SUPLJE
PRODAJALEC
rok do: 15.03.2010; SLOVENSKA KNJIGA, d.o.o., STEGNE 3, LJ
rok do: 06.03.2010; TURISTIČNI RADIO POTEPUH, d.o.o., POT NA
LISICE 4, BLED
KUHAR
rok do: 14.03.2010; MARTIN OSTERMAN S.P., DOBRUŠKA VAS
36, 8275 ŠKOCJAN
rok do: 06.03.2010; HOTEL MANTOVA, d.o.o., CANKARJEV TRG
6, 1360 VRHNIKA
rok do: 28.02.2010; INTERTREND, d.o.o., HOTEMAŽE 50, PRED-
DVOR
rok do: 14.03.2010; JOŠKOV HRAM, d.o.o., ZALOG 1, 8000 NOVO
MESTO
rok do: 24.02.2010; EMIL KOFLER S.P., TRATA 4, GORENJA VAS
NATAKAR
rok do: 27.02.2010; ADRO-GRADNJA, d.o.o., MOSTE 47,
ŽIROVNICA
SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
PEČAR; rok do: 25.02.2010; DELNICA, d.o.o., TRŽAŠKA C. 2, LJ
NASTAVLJALEC STROJA; rok do: 25.02.2010; GOLPLAST, d.o.o.,
BRODIŠČE 34, 1236 TRZIN
VZDRŽEVALEC LIVARSKIH STROJEV - (PNEVMATIK); rok do:
05.03.2010; ISKRA ISD - LIVARNA, d.o.o., SAVSKA LOKA 4, KRANJ
POMOČ V STREŽBI - DELO V KRANJU; rok do : 11.03.2010;
OMAN PAVLE OKREPČEVALNICA, S.P. LUCIFER BAR, SMRTNIKO-
VA UL. 4, LJ
VOZNIK TOVORNEGA VOZILA; rok do: 05.04.2010; PETTY, d.o.o.,
GORNJA BISTRICA 116 C, 9232 ČRENŠOVCI
PRODAJALEC; rok do: 09.03.2010; POLITEX storitve, d.o.o., C.
BORCEV 1, 1235 RADOMLJE
LESARSKI TEHNIK
rok do: 24.02.2010; LESKO, d.o.o., Žiri, POT V SKALE 10, ŽIRI
STROJNI TEHNIK
rok do: 23.02.2010; CIMOS TITAN, d.o.o., KOVINARSKA C. 28,
1241 KAMNIK
rok do: 24.02.2010; EMIL KOFLER S.P., TRATA 4, GORENJA VAS
ELEKTROTEHNIK
rok do: 26.02.2010; GABRIJELA JANUŠIĆ s.p., POD OBZIDJEM 10
A, 8250 BREŽICE
rok do: 24.02.2010; SG GUZELJ, d.o.o., KIDRIČEVA C. 97, ŠK.
LOKA
GOSTINSKI TEHNIK
rok do: 27.02.2010; ARCUSMEDICA, d.o.o., INDUSTRIJSKA C. 2 E,
6310 IZOLA 
rok do: 14.03.2010; JOŠKOV HRAM, d.o.o., ZALOG 1, 8000 NOVO
MESTO
EKONOMSKI TEHNIK
rok do: 06.03.2010; SIGN FACTORY, d.o.o., SUŠKA C. 7, ŠK. LOKA
rok do: 11.03.2010; CLAUDIJA HOČEVAR, S.P., GRČE 26, 3311
ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI

EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK
rok do: 24.02.2010; POLIKARP, d.o.o., VOPOVLJE 5 A, CERKLJE

PROGRAMERSKI TEHNIK
rok do: 02.03.2010; MOBILFON, d.o.o., MARIBORSKA C. 120,
3000 CELJE
ŠPORTNI TRENER
rok do: 07.03.2010; ŠPORTNI KLUB FLIP PIRAN, FAZANSKA UL. 1,
6320 PORTOROŽ 
ZOBOTEHNIK
rok do: 11.03.2010; ZOB-EX, d.o.o., ZG. BITNJE 7 A, ŽABNICA
SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
TRŽNIK/CA OGLASNEGA PROSTORA; rok do: 06.03.2010;
DUŠAN JAVŠNIK S.P., MAGDALENSKI TRG 9, 2000 MARIBOR
ZAVAROVALNI ZASTOPNIK - SVETOVALEC PRODAJE - DM V
KRANJU; rok do: 21.03.2010; GRAWE zavarovalnica, d.d. PE LJ,
KOMENSKEGA UL. 4, LJ
ZAVAROVALNI ZASTOPNIK - SVETOVALEC PRODAJE - DM NA
JESENICAH; rok do: 21.03.2010; GRAWE zavarovalnica, d.d., PE
LJ, KOMENSKEGA UL. 4, LJ
ZASTOPNIK I; rok do: 15.04.2010; MERKUR zavarovalnica, d.d.,
DUNAJSKA C. 58, LJ
ZASTOPNIK II; rok do: 15.04.2010; MERKUR zavarovalnica, d.d.,
DUNAJSKA C. 58, LJ
KOMERCIALIST; rok do: 24.02.2010; PROAKTIV PLUS, d.o.o.,
DRAGOMELJ 153 B, 1230 DOMŽALE
SKLADISCNI MANIPULANT; rok do: 24.02.2010; SG GUZELJ,
d.o.o., KIDRIČEVA C. 97, ŠK. LOKA
INŽ. ŽIVILSKE TEHNOLOGIJE
rok do: 06.03.2010; NEVENKA KOZJEK S.P. PREHRANSKI INŽ.
ING, STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE PISIS, C.
STANETA ŽAGARJA 9, KRANJ
INŽ. LESARSTVA
rok do: 24.02.2010; LESKO, d.o.o., Žiri, POT V SKALE 10, ŽIRI
INŽ. STROJNIŠTVA
rok do: 06.03.2010; KLADIVAR, d.o.o., INDUSTRIJSKA UL. 2, ŽIRI
INŽ. USNJARSKO PREDELOVALNE TEHNOL.
rok do: 11.03.2010; PEKO, d.d., C. STE MARIE AUX MINES 5,
TRŽIČ
EKONOMIST ZA KOMERCIALNO DEJAVNOST
rok do: 26.02.2010; SVILANIT SVILA - invalidsko podjetje, d.o.o.,
KOVINARSKA C. 4, 1241 KAMNIK
FIZIOTERAPEVT
rok do: 27.02.2010; VDC KRANJ, KIDRIČEVA C. 51, KRANJ
VIŠJA STROKOVNO IZOBRAZBA
MENTOR / SVETOVALEC UČITELJEM; rok do: 27.02.2010; DigiEd,
d.o.o., SMOKUČ 70, ŽIROVNICA
TURISTIČNI PREDSTAVNIK V TUJINI, VODNIK IN ANIMATOR; rok
do: 26.02.2010; INTELEKTA, d.o.o., PREŽIHOVA UL. 5, 9000
MURSKA SOBOTA
ORGANIZATOR PRODAJNEGA OBMOČJA; rok do: 24.02.2010;
SAVA HOTELI BLED, d.d., CANKARJEVA C. 6, BLED
UNIV. DIPL. INŽ. ELEKTROTEHNIKE ZA ENERGETIKO
rok do: 04.03.2010; ISKRA, MERILNI INSTRUMENTI IN STIKALA,
d.d., LJUBLJANSKA C. 24 A, KRANJ
rok do: 07.03.2010; ISKRA, MERILNI INSTRUMENTI IN STIKALA,
d.d., LJUBLJANSKA C. 24 A, KRANJ
UNIV. DIPL. INŽ. ELEKTROTEHNIKE ZA INDUSTRIJSKO ELEK-

TRONIKO
rok do: 07.03.2010; ISKRA, MERILNI INSTRUMENTI IN STIKALA,
d.d., LJUBLJANSKA C. 24 A, KRANJ
DIPL. INŽ. LABORATORIJSKE BIOMEDICINE (VS)
rok do: 28.02.2010; SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, POLJE 40,
6310 IZOLA 
UNIV. DIPL. BIBLIOTEKAR
rok do: 27.02.2010; ŠOLSKI CENTER ŠK. LOKA, PODLUBNIK 1 B,
ŠK. LOKA
DR. MEDICINE
rok do: 14.03.2010; OZG, OE ZD BLED, ZD BOHINJ, MLADINSKA
C. 1, BLED
rok do: 14.03.2010; OZG, OE ZD JESENICE, C. MARŠALA TITA 78,
JESENICE
rok do: 14.03.2010; OZG, OE ZD RADOVLJICA, KOPALIŠKA C. 7,
RADOVLJICA 
rok do: 24.02.2010; ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova
Gorica, REJČEVA UL. 4, 5000 NOVA GORICA
DR. DENTALNE MEDICINE
rok do: 14.03.2010; OZG, OE ZD ŠK. LOKA, STARA C. 10, ŠK.
LOKA
DIPL. FIZIOTERAPEVT (VS)
rok do: 09.03.2010; VDC KRANJ, KIDRIČEVA C. 51, KRANJ
DR. MEDICINE SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE
rok do: 14.03.2010; OZG, OE ZD BLED, ZD BOHINJ, MLADINSKA
C. 1, BLED
rok do: 14.03.2010; OZG, OE ZD ŠK. LOKA, STARA C. 10, ŠK.
LOKA
DR. MEDICINE SPECIALIST RENTGENOLOGIJE
rok do: 04.03.2010; OZG, O E ZD ŠK. LOKA, STARA C. 10, ŠK.
LOKA
DR. MEDICINE SPECIALIST ANESTEZIOLOGIJE Z REANIMA-
TOLOGIJO
rok do: 04.03.2010; UNIV. KLINIČNI CENTER LJ, ZALOŠKA C. 2, LJ
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA
FINANČNO RAČUNUVODSKA, KNJIGOVODSKA DELA; rok do :
04.03.2010; BLAGOJČO MICOV S.P., SREDNJE BITNJE 116, ŽAB-
NICA
GENERALNI SEKRETAR ŠOS; rok do: 24.02.2010; ŠTUDENTSKA
ORGANIZACIJA SLOVENIJE, DUNAJSKA C. 51, LJ
UNIVERZITETNA IZOBRAZBA
LOGOPED; rok do: 06.03.2010; OZG, OE ZD ŠK. LOKA, STARA C.
10, ŠK. LOKA

Prosta delovna mesta objavljamo po podatkih Zavoda RS
za zaposlovanje. Zaradi pomanjkanja prostora niso objavl-
jena vsa. Prav tako zaradi preglednosti objav izpuščamo
pogoje, ki jih postavljajo delodajalci (delo za določen čas,
zahtevane delovne izkušnje, posebno znanje in morebitne
druge zahteve). Vsi navedeni in manjkajoči podatki so
dostopni:
- na oglasnih deskah območnih služb in uradov za delo za-
voda;
- na domači strani Zavoda RS za zaposlovanje:
http://www.ess.gov.si;
- pri delodajalcih
Bralce opozarjamo, da so morebitne napake pri objavi
mogoče.

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
PROSTA DELOVNA MESTA NA GORENJSKEM (m/ž)
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Darja Ovsenik

Tako majhna deželica pod
Alpami in toliko plesalcev!
Pa ne le dobrih tekmovalcev
v športnih plesnih discipli-
nah in umetniških ustvarjal-
cev, ampak tudi ljudi, ki se
plesno izobražujejo na teča-
jih, seminarjih in delavnicah
pri nas in po svetu. Če prište-
jemo še vse družabne plesne
dogodke, folklorne skupine
in maturante, ki se vsako leto
po vsej Sloveniji zavrtijo na
največji četvorki na svetu,
lahko rečemo, da smo pravi
mali plesni čudež.

Prvih začetkov družabnega
plesa v Sloveniji se spomni
še marsikdo, ki se je plesnih
korakov učil pri očetu sloven-
ske plesne šole Adolfu Jen-
ku. Gospa, ki se je pridružila
plesnemu tečaju na Gorenj-
skem glasu, nam je zaupala,
da se je v Ljubljani v Jenkovi
šoli redno zbiralo po več kot
sto mladih, željnih plesa. V
zanosu je pripovedovala, da
se je tam vnela tudi marsika-
tera iskra ljubezni (pa ne le
do plesa) in da je imel go-
spod Jenko navado plesalce
in plesalke postrojiti v dve vr-
sti in za vsak ples zaklicati:
"Dame volijo!" Vsak drugi

ples so imeli priložnost izbi-
rati plesalci, tako da so ple-
salke vsak ples plesale z dru-
gim plesalcem, ki pa jih, za-
nimivo, nikoli ni primanjko-
valo.

V Sloveniji se je družabni
ples začel razvijati že nekoli-
ko prej. Meta Zagorc piše, da
so ljubljanski meščani že na
prehodu v 20. stoletje usvaja-
li korake na plesnih vajah, ki
so potekale od poletja do pu-
sta, medtem ko od pepelnič-
ne srede do velike noči ple-
sov zaradi posta ni bilo. Ple-
sali so na glasbo manjšega
orkestra ali pianista, včasih je
igral tudi gramofon. Najbolj
znan učitelj Giulio Morterra
je že leta 1902 Ljubljančane
poučeval plesa pri Maliču
(nekdanji Kino Komuna), v
Kazini in Narodnem domu.
Začetnik organiziranega
družabnega plesa pri nas
Vaclav Vlček je leta 1918 v
Ljubljani ustanovil baletno
šolo, nato pa je na prigovarja-
nje meščanov, da za dobro
vzgojo potrebujejo tudi zna-
nje plesa, začel poučevati
tudi družabne plese. Zani-
manje za vaje je raslo, zato je
odprl prvo privatno plesno
šolo za učitelje družabnega
plesa, kjer se je učil tudi moj-

ster Jenko. Tako se je že leta
1927 odvilo prvo plesno tek-
movanje Dravske banovine,
na katerem smo sodelovali
tudi Slovenci.

Po drugi svetovni vojni je
ples nekoliko zamrl, ker je
prihajal z zahoda in je veljal
za ideološko neprimernega.
Plesalce so ozmerjali s "fra-
karji", Jenkovo šolo pa so leta
1945 zato tudi zaprli. Ples
kljub vsemu ni zamrl, am-
pak so ga navdušeni plesalci
spretno skrivali znotraj do-
bro razvitih in priljubljenih
folklornih društev, kjer so
delovale tudi sekcije za šport-
ni ples. Za nadaljnji razvoj
plesa je kasneje začela skrbe-

ti Plesna zveza Slovenije, ki
aktivno deluje še danes,
organizira plesna tekmova-
nja in nudi izobraževanja za
plesne učitelje. Da je ples
razvit in da Slovenci radi ple-
šemo, potrdi tudi statistika:
V letu 2009 je bilo registrira-
nih 3134 plesnih tekmoval-
cev, v projektu Slovenija ple-
še pa se je po oceni Plesne
zveze udejstvovalo okrog 45
tisoč plesalcev. Če prišteje-
mo še vse, ki delujejo v okvi-
ru plesnih šol, klubov, dru-
štev in športnih centrov, ki
nudijo rekreacijo s plesom,
pa oznaka, da na sončni stra-
ni Alp leži prava mala plesna
dežela, ni iz trte izvita, kajne?

Plesni kotiček (4)

Mali slovenski plesni čudež

Janez Fajfar, Bled

Franc Kramar, Bohinj

Franc Čebulj, Cerklje

Toni Dragar, Domžale

Milan Čadež, Gor. vas-Poljane

Tomaž T. Mencinger, Jesenice

Milan Kocjan, Jezersko

Tone Smolnikar, Kamnik

Tomaž Drolec, Komenda

Damijan Perne, Kranj

Jure Žerjav, Kranjska Gora

Matej Kotnik, Lukovica

Stane Žagar, Medvode

Franc Jerič, Mengeš

Martin Rebolj, Moravče

Ivan Štular, Naklo

Miran Zadnikar, Preddvor

Janko S. Stušek, Radovljica

Miro Kozelj, Šenčur

Igor Draksler, Škofja Loka

Anton Peršak, Trzin

Borut Sajovic, Tržič

Brane Podboršek, Vodice

Peter Torkar, Gorje

Mihael Prevc, Železniki

Bojan Starman, Žiri

Leopold Pogačar, Žirovnica

Izbor za najbolj prijaznega in 
najbolj elegantnega župana

Pred jesenskimi volitvami je pravi čas, da s skupnimi močmi iz-
beremo gorenjskega župana, ki nas je najbolj prepričal s svojo
prijaznostjo in urejenostjo. Na glasovnici obkrožite ime samo
enega župana (veljavne bodo le pravilno izpolnjene glasovni-
ce), napišite svoje ime, priimek, naslov in telefonsko številko
(podatke bomo uporabili le za namen obveščanja). Izpolnjene
glasovnice nam pošljite najkasneje do petka, 12. marca, na na-
slov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Lahko jih
oddate tudi v nabiralnik pred našo stavbo. Ob koncu glasova-
nja bomo izžrebali nagrajenca, ki bo nagrajen s kosilom z zma-
govalnim županom. Podelili bomo še tri praktične nagrade.

Ime in priimek:

Naslov:

Tel.:
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WWW.GORENJSKIGLAS.SI

Katarina Venturini in Andrej Škufca, eden najuspešnejših
slovenskih plesnih parov / Foto: www.plesnazvezda.si 
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Odgovor na 
javno pismo 
Jakoba 
Demšarja

Jakob Demšar je v Gorenj-
skem glasu z dne 12. februarja
2010 objavil javno pismo gene-
ralnemu direktorju Slovenske
policije, v katerem piše o "poš-
tenih policistih" in njihovih
zgodbah.

Ko sem prebral "javno pis-
mo" Jakoba Demšarja iz Lesc,
nisem mogel verjeti, da nekdo,
ki je skoraj do upokojitve delal
v policiji, nosi v sebi toliko sov-
raštva do institucije, ki mu je
več kot 28 let dejala kruh. In
ravno ta institucija je bila do
Jakoba Demšarja vsa navede-
na leta tako velikodušna.
Omogočila mu je brezplačno
šolanje, usposabljanje in na-
predovanje od policista do di-
rektorja Policijske uprave
Kranj. Nudila mu je tako ime-
novano "beneficirano" delov-
no dobo, na podlagi katere je
tako zgodaj uveljavljal pokoj-
nino. Zagotovo pa se Jakob
Demšar nikoli ni vprašal, ali v
zadostni meri vrača policiji to,
kar mu je policija ves čas daja-
la.

Svoj bes in jezo do policije je
pokazal tudi v zgoraj navede-
nem članku ali bolje rečeno v
prostem spisu na temo "Kako
sovražim svoje nekdanje sode-
lavce". 

Res je, da je Jakob Demšar
moral zapustiti policijo skoraj
tik pred upokojitvijo in po vsej
verjetnosti od tam izvira nje-
gov bes in jeza na policijo kot
institucijo, in na vse tiste, ki v
njej delajo ali pa so nekoč de-
lali. Da je moral zapustiti po-
licijo, ni bil kriv Janez, o kate-
rem v svojem prostem spisu
piše Jakob Demšar in mu pri-
vošči to, kar se mu je zgodilo.
Policijo je Demšar moral za-
pustiti zaradi lastnih napak,
arogantnosti in nezakonitega
ter nestrokovnega dela. 

Ne morem pa razumeti, da
ima Jakob Demšar tako "kra-
tek" spomin. Tako kot "njego-
vemu Janezu" se je tudi nje-
mu zanimivo zgodil "BMW".

Zunaj delovnega časa je vozil
službeno vozilo policije
znamke BMW, ki mu je pre-
bil "karter", tisti del motorja,
v katerem je motorno olje.
Službeno vozilo je uporabljal
na relaciji Lesce-Kranjska
Gora. V izjavi o uničenju
službenega vozila je Demšar
zapisal: "Da je vozil skozi
mesto Jesenice in na cestišču
povozil tako velik kos železa,
ki je prebil karter službenega
vozila." Res so Jesenice žele-
zarsko mesto, zagotovo pa že-
leza ne odlagajo po glavni
mestni cesti, po kateri poteka
gost mestni promet. 

Jakob Demšar o dogodku ni
obvestil policije niti ni ustavil
vozila in zavaroval kraja "ne-
sreče", tako kot se od policista
zahteva in pričakuje, temveč
je vožnjo nadaljeval (po nje-
govi izjavi) v smeri Kranjske
Gore. V Gozd-Martuljku naj
bi službeni BMW "zaribal"
in vožnje je bilo konec.

O uničenju policijskega
BMW-ja, ki ga je Demšar, kot
že rečeno, vozil zunaj delo-
vnega časa, so krožile med po-
licisti različne govorice. Spo-
minjam se, da je pokojni A.
K., nekdanji komandir iz
Kranjske Gore, povedal, da je
karter bil razbit v gozdu, pod
Martuljškimi slapovi.

Kakorkoli že, dejstvo je, da
Jakob o uničenju službenega
vozila ni obvestil policije, da
pri njem ni bil opravljen preiz-
kus alkoholiziranosti, da zo-
per njega ni bil uveden disci-
plinski postopek in da ni pla-
čal škode za totalno uničeno
službeno vozilo. 

Škodo so plačali davkoplače-
valci. Sedaj pa Demšar zahte-
va, da generalni direktor poli-
cije "njegovega Janeza" zaradi
prometne nesreče odstrani iz
policije, štiri mesece pred upo-
kojitvijo. To je generalni direk-
tor policije že storil, brez Dem-
šarjeve sugestije.

Zgodba o BMW-ju obsega
samo eno stran iz debele knji-
ge o delu in liku Jakoba Dem-
šarja iz Lesc.

Jasim Suljanović, 
Begunje na Gorenjskem

Pričevanje vere
v javnosti

Pokojni papež Janez Pavel
II. je z znanim vzklikom "Ne
bojte se" pogosto opogumljal ver-
nike v (post)komunističnih dr-
žavah, naj svoje vernosti ne pri-
krivajo v javnosti, ampak jo jas-
no izpričajo. Tudi nadškof dr.
Anton Stres v pogovoru za bo-
žično številko Družine priporo-
ča, naj vsak katoličan "misijo-
nari" ne samo z zgledom, am-
pak tudi z besedo: "Da bomo
znali reči pravo besedo v pra-
vem trenutku."

Na gornje sem se spomnil ob
spremljanju TV oddaje Družin-
ske zgodbe 17. januarja 2010.
Kot prvo izrekam pohvalo ured-
ništvu, da je povabilo neko dru-
žino s "podeželja", tokrat celo iz
samega obrobja Slovenije. Kot je
bilo kmalu vidno, je bila v go-
steh tista prava klena, stanovit-
na in obenem zelo simpatična
družina. Občudovali smo dru-
žino Rustja iz vasi Brje na Vi-
pavskem: stari ata (nono)
Stanko, sin Miran z ženo An-
drejo ter njuna hčerka Sara in
sin Jernej, oba študenta glasbe-
ne akademije. Stanko je nekoli-
ko predstavil življenje vinograd-
niške kmetije, ki danes ni rož-
nato, iz pogovora z ostalimi čla-
ni družine pa je bilo takoj raz-
vidno, da je to izrazito glasbena
družina, živijo za glasbo, starša
pa tudi od nje.

Nato pa je nekje sredi oddaje
sledilo "tisto", kar želim podeliti
z vami, ki oddaje niste videli.
Voditelj oddaje Ambrožič, ki se
je gotovo predhodno podrobneje
pozanimal o glasbenih zvrsteh,
ki jih goji družina, je (po mojem
spominu) nekako takole vprašal
prisotne: "Ko pregledujem vaša
dela, je v njih veliko cerkvenih
pesmi. Kaj to pomeni ..." Am-
brožič je hotel vprašanje zaokro-
žiti še z nekaj besedami, toda
Sara ni čakala nanje, ampak je
spontano in mirno izrekla zame
najlepše štiri besede tistega veče-
ra: "Da smo verna družina ..." 

Kako preprosto, toda čudovito
pričevanje vere v javnosti! Prava
beseda v pravem trenutku!

Tudi v nadaljevanju se verske
tematike niso izogibali, saj sta

med drugim Sara in Jernej go-
vorila o spominih iz škofijske
gimnazije (ne zgolj gimnazije
ali srednje šole), oče Miran pa je
potožil, kako so v programih
glasbenih šol odlični cerkveni
skladatelji, cerkvene in tudi ljud-
ske pesmi po krivici zapostavlje-
ne. Posebej pa sem bil pozoren
ob pripovedi, kako so kot druži-
na izvedli svoj prvi glasbeni na-
stop pri kapucinih v Škofji
Loki ... 

Ivan Likar,
Škofja Loka

Ragor - Zgornja
Gorenjska in
kolesarske poti

Že pogled na zemljevid pove,
da je Zgornja Gorenjska, deže-
la med Karavankami in Alpa-
mi, geografsko zaključeno ob-
močje. Je dežela s podobno zgo-
dovino, dežela, ki jo je nekoč po-
vezovalo pridobivanje in prede-
lava železove rude, danes pa jo
povezuje predvsem turizem.
Tudi v cerkvenem oziru je to
ena dekanija, ki združuje vseh
25 župnij na tem območju. Ta
isti prostor pa pokriva tudi
Razvojna agencija Zgornje Go-
renjske - Ragor.

Ustanovitev te agencije je bila
po mojem dobra poteza župa-
nov zgornjegorenjskih občin,
kajti predstavljal sem si, da bo
ta agencija povezovala na go-
spodarskem, predvsem turistič-
nem področju občine ustanovi-
teljice in pospeševala njihov
razvoj.

Pa jih povezuje? Pospešuje
njihov gospodarski razvoj?
Opravičuje svojo ustanovitev,
svoj obstoj? Ne vem. Ta uvod
sem napisal, ker bi rad spodbu-
dil in zadolžil RAGOR, da se
loti čimprej najbolj perečega
problema turistične infrastruk-
ture Zgornje Gorenjske - kole-
sarskih poti.

Kolesarske poti so v današ-
njem času, v našem prostoru
osnovni del turistične infra-
strukture. Pa jih imamo? Ra-
zen Kranjske Gore in povezave
med Bledom in Lescami nobe-
ne vredne omembe. Tudi kole-

sarske poti, ki jih ponujajo Bo-
hinjci, so vse prej kot to. Če želi
turist - kolesar s kolesom priti z
Bleda v Bohinj, se izpostavlja
smrtni nevarnosti. Za deželo,
ki naj bi se imenovala turistič-
na, je prava sramota, da ne
zna dveh tako opevanih turi-
stičnih krajev povezati s kole-
sarsko potjo. Del krivde, da teh
poti ni, nosijo gotovo občine.
Kaj lahko občina naredi, je do-
kaz Kranjska Gora. Prepričan
sem, da prav odlične kolesarske
poti privabljajo v Kranjsko
Goro vse več gostov. 

Del krivde, da teh poti še ni,
pa po mojem mnenju nosi RA-
GOR, ki naj bi bil nosilec pove-
zovalnih projektov in kolesarske
poti so tak projekt. Tu bi se raz-
vojna agencija RAGOR mora-
la maksimalno angažirati in
poskrbeti, da bi se s kolesarski-
mi potmi prepredla vsa Zgor-
nja Gorenjska. Prepričan sem,
da bi se s strokovnim pristopom
prav za gradnjo teh poti prido-
bila znatna evropska sredstva.
Občine, ki jih pokriva RAGOR
pa bi se prav zaradi iniciative
RAGOR-ja prav gotovo bolj
angažirale. 

Že sedaj je veliko zamujene-
ga, zato ne bi smeli dopustiti,
da bo spet leto naokoli brez ene
nove kolesarske poti. Na potezi
je Ragor.

Avgust Mencinger,
Radovljica

"I feel Slovenia"
To je trenutno naš veljavni

slogan, ki so ga "narodili" stro-
kovnjaki agencije Pristop za vse
"Slovenceljne", mene osebno 
pa to moti. Prevedeno v sloven-
ski jezik naj bi pomenilo "Slove-
nijo občutim".

Jaz, osebno, jo čutim nekje
drugje kot pa v angleščini. Čutil
sem jo že v času fašizma, ker
nam je bilo prepovedano govori-
ti slovensko, čutil sem jo tudi v
JLA iz istih razlogov in čutim jo
tudi danes. Toda danes, ko be-
rem, gledam in poslušam naše
medije, se sprašujem, ali je to še
Slovenija? Kje je naša slovenšči-
na? Na radiu in televiziji "pla-
pola" ljubljanščina, ki je daleč

od knjižne! Ulice in trgovine so
(pre)polne angleščine. Kam nas
bo to kmalu pripeljalo? Ni dolgo
tega, ko nam je na televiziji raz-
lagal nekdo o svojem strokov-
nem delu, ki da ga je napisal
kar v angleškem jeziku, ki ga
bolj obvlada kot slovenščino!?
Žarko Petan je nekoč povedal:
"Jezik je edina domovina člove-
ka. V njej se zares udomačim."
Mogoče se niti ne zavedamo, da
se z vdorom angleščine v naš
vsakdan, dobesedno - jezikovno
prostituiramo! In to je večini
tudi všeč!? Kje je pri vsem tem
naša naroda zavest in domo-
ljubje? Ali nam je še potreben
Trubar, Cankar in Prešeren?
Zgleda, da ne! Dovolj nam je že
bogastvo reklame, svet virtual-
nosti in nihilizma. To še zmore-
mo!

In na koncu še zgodba v raz-
mislek. Prijatelj, Italijan, rojen v
Benetkah, otroštvo je preživel v
Sloveniji, šolal se je v Kranju,
zaposlil se je v Padovi, sedaj
tam upokojen, me pokliče pred
novim letom in pove: "A veš, da
se tudi jaz počutim Slovenca,
saj sem v Sloveniji živel sedem-
najst let. Na nočni omarici
imam Prešernove poezije, vsak
večer pred spanjem preberem ne-
kaj njegovih pesmi. Jih znam že
precej na pamet." in to ti pove
človek - iz dežele Danteja!? Ko-
mentar skoraj ni potreben. Mi -
Slovenci (toda brez mene) pa
kar - "I feel Slovenia"!!?

Edvard Erzetič, 
Škofja Loka

Še krave se 
smejijo ...

Naj zastavim eno samcato
javno vprašanje kranjskemu
županu, podžupanom in mest-
nim svetnicam/svetnikom MO
Kranj: "Kdo od vas bi v primeru
zasebne investicije, z lastnim
denarjem, na fasado svoje ob-
novljene bajte "popal" zarjavele
pločevinaste plošče; tako kot to
delate z denarjem davkoplače-
valcev na "novi" kranjski
knjižnici (nekdanji Globus)?!?"

Rastislav Rastko Tepina,
Kranj
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Serviser / monter vhodnih avtomatskih sistemov m/ž (Šenčur na Gorenjskem) 
Delo: Vodilni proizvajalec avtomatskih vhodnih sistemov vabi k sodelovanju
novega sodelavca m/ž, ki mu delo montaže, vzdrževanja in servisiranja pred-
stavlja veselje in izziv. Delo je pretežno terensko. Kandidat mora biti spreten, iz-
najdljiv in vesten, pripravljen mora biti na terensko delo. Nudimo vam urejeno
delovno okolje in možnost poklicnega razvoja. Record avtomatska vrata, d. o.
o., Poslovna cona A 26, 4208 Šenčur, prijave zbiramo do: 14. 03. 2010. Več na
www.mojedelo.com.
Prodajni zastopniki z lastnim s.p-jem m/ž (Gorenjska, dolenjsko-notranjska
regija) 
Delo: K sodelovanju vabimo Prodajne zastopnike m/ž za prodajo naših proizvo-
dov na območju Gorenjske ter dolenjsko-notranjskega dela Slovenije. Pričaku-
jemo kandidate z lastnim s.p-jem ali podjetjem, ki jih delo s strankami veseli,
prednost imajo kandidati s strojno oz. tehnično izobrazbo. Ponujamo vam sti-
mulativno plačilo, kakovostno izobraževanje in možnost napredovanja v prijet-
nem delovnem okolju. NCH, d. o. o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, prijave
zbiramo do: 13. 03. 2010. Več na www.mojedelo.com.
Poslovni sekretar ž/m (Kamnik) 
Delo: Medse sprejmemo Poslovnega sekretarja ž/m - za pripravo ponudb za
javne razpise, pripravo cenikov, pogodb, ponudb, korespondenco z domačimi
in tujimi poslovnimi partnerji, organizacijo različnih dogodkov ipd. Pričakujemo
univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri, vsaj 10-letne delovne izkušnje na
vodstvenih delovnih mestih, izkušnje na področjih dela, opisanih v opisu. Ob-
vezno aktivno znanje ang.. Mediline, d. o. o., Perovo 30, 1241 Kamnik, prijave
zbiramo do: 08. 03. 2010. Več na www.mojedelo.com.
Prodajalec/prodajalka za območje Slovenije (v svoji pisarni) 
Delo: Vaše naloge bodo obsegale: samostojno pridobivanje informacij, načrto-
vanje poti in koordinacija rokov; pridobivanje strank v industrijskih in komerci-
alnih dejavnostih (deloma s podporo iz centrale). Pričakujemo: dobro znanje
nemškega jezika, usmerjenost k ciljem, prepričljivost.. HASSEMER International
Business Synergies GmbH, Fuchshohl 107, 60431 Frankfurt am Main, Germany,
prijave zbiramo do: 18. 03. 2010. Več na www.mojedelo.com.
Vzdrževalec m/ž (Škofja Loka) 
Delo: Iščemo kandidate z opravljeno poklicno šola tehniške smeri, izkušnje na
podobnem delovnem mestu. Delo obsega elektro in strojno vzdrževanje stro-
jev za brizganje plastike. Nudimo organizirano malico na delovnem mestu;

možnost napredovanja in izobraževanje. Z izbranim kandidatom bomo sklenili
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. SIBO G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220
Škofja Loka, prijave zbiramo do: 19. 03. 2010. Več na www.mojedelo.com.
Kuharski pomočnik v Škofji Loki m/ž (Škofja Loka) 
Delo: Vaše naloge bodo: sodelovanje pri pripravi obrokov, čiščenje delovne po-
vršine in delovnih sredstev, delitev hrane, oskrbovanje delilne linije. Delovnik je
tri-izmenski. Sodexo, d. o. o., Železna cesta 16, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo
do: 18. 03. 2010. Več na www.mojedelo.com.
Kuharski pomočnik na Jesenicah m/ž (Jesenice) 
Delo: Vaše naloge bodo: sodelovanje pri pripravi obrokov, čiščenje delovne po-
vršine in delovnih sredstev, delitev hrane, oskrbovanje delilne linije. Delo je
enoizmensko. Sodexo, d. o. o., Železna cesta 16, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo
do: 17. 03. 2010. Več na www.mojedelo.com.
Osebni wellness svetovalec m/ž (Šenčur) 
Delo: V svoj krog svetovalcev vabimo honorarne in stalne sodelavce, ki jih zani-
ma področje zdrave prehrane in zdravega načina življenja in so: pozitivni, ure-
jeni in prijazni, komunikativni in radi delajo z ljudmi, sposobni timskega dela in
imajo vodstvene sposobnosti, samostojni in odločni, pripravljeni na dodatno iz-
obraževanje in svoje znanje v vlogi mentorja prenašati na nove sodelavce. Tan-
dem Maja Belehar s.p.,Partizanska ulica 22, 4208 Šenčur, prijave zbiramo do: 14.
03. 2010. Več na www.mojedelo.com.
Upravljavec CNC-stružnih avtomatov m/ž (Železniki) 
Delo: Podjetje hitro raste, kar naprej se dogaja nekaj novega, smo mlad kolektiv. Iš-
čemo upravljavca CNC-stružnih avtomatov m/ž, dela se dve izmeni. Pričakujemo V.
stopnjo izobrazbe strojne smeri, vsaj 1 leto delovnih izkušenj, vsaj nekaj znanja an-
gleščine, pridnost in vestnost. Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo
3 mesecev. Urejene delovne razmere in redno plačilo. Kemperle, d. o. o., Otoki 3,
4228 Železniki, prijave zbiramo do: 13. 03. 2010. Več na www.mojedelo.com.
Asistent direktorja m/ž (Kamnik) 
Delo: Zaposlitev nudimo mladim, ambicioznim kandidatom, ki se ne ustrašijo izzi-
vov, se želijo priučiti od enostavnejših nalog naprej ter se s pomočjo mladega, ambi-
cioznega tima dokažejo ter gradijo svojo kariero. Logos Trend, d. o. o., Ljubljanska ce-
sta 21 k, 1241 Kamnik, prijave zbiramo do: 06. 03. 2010. Več na www.mojedelo.com.
Knjigovodja m/ž (Šenčur) 
Delo: V. ali VI. stopnja izobrazbe ekonomske smeri, poznavanje slovenskih raču-
novodskih in davčnih predpisov, zaželeno: 3 leta delovnih izkušenj v računo-
vodstvu, prednost: poznavanje programa Pantheon. Ker se vsakodnevno sreču-
jemo z novimi izzivi in nalogami, tudi od novih sodelavcev pričakujemo določe-
na predznanja ter željo po pridobivanju novih izkušenj in voljo za učenje. Naše
delo poteka timsko. Ržišnik Perc skupina, Poslovna cona A2, 4208 Šenčur, prija-
ve zbiramo do: 11. 03. 2010. Več na www.mojedelo.com.
Vodja oddelka CAD - CAM m/ž (Zgoša/Begunje na Gorenjskem) 
Delo: Opis delovnih nalog: načrtovanje, nadzor in dokumentiranje izvajanja
rednih vzdrževalnih del, diagnosticiranje in odpravljanje napak na mehanskih,
električnih, hidravličnih, pnevmatskih in elektronskih sklopih CNC strojev, skrb
za stalno zalogo kritičnih nadomestnih delov, priprava tehničnih zahtev pri in-
vesticijah v nove stroje. Seaway Group d. o. o., Pot na lisice 2, 4260 Bled, prijave
zbiramo do: 28. 02. 2010. Več na www.mojedelo.com.

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o., Litostrojska c. 44c, 
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

HALO - HALO GORENJSKI GLAS     
telefon: 04 201 42 00

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

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

TRST: 6. 3.; MADŽARSKE TOPLICE: 4. - 7. 3., 8. - 11. 4, 24. - 27. 4., 13. - 16. 5., 27.
- 30. 5.; BERNARDIN: 21. - 24. 3. ; KOPALNI IZLET - BERNARDIN: 22. 2.;
TOPOLŠČICA: 29. 3., 28. 4.; MEDŽUGORJE: 7. - 9. 5.; PELJEŠAC: 18. - 25. 6., 24.
- 31. 7., 13. - 20. 9.; DUGI OTOK: 8. - 11. 6.;  25. - 28. 8.; 28. - 31. 8, 24. - 31. 8.;
MALI LOŠINJ: 25. - 30. 9.; GOLI OTOK: 24. 5.

Pozdravi od blizu in daleč
Škofja Loka - V Kašči na Spodnjem trgu bo jutri, v sredo,
24. februarja, Antonija Jelenc predstavila knjigo Pozdravi
od blizu in daleč, pripoved razglednic o veterinarju An-
tonu Slivniku, o Čebularjevi družini in o času okoli leta
1900.

Po Jurčičevi poti
Kranj - Kranjski pohodniki vabijo 6. marca na pohod po Jur-
čičevi poti, to je od Višnje Gore do Muljave. Prijave spreje-
majo v društveni pisarni do petka, 5. marca.

Na Arihovo peč
Kranj - Planinci kranjskih upokojencev vabijo 7. marca na
pohod na Arihovo peč. Prijave sprejemajo v društveni pi-
sarni do ponedeljka, 1. marca.

Glinščica-Soteska pri Trstu
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira 28. feb-
ruarja pohod Glinščica-Soteska pri Trstu. Prijave sprejemajo
po tel.: 031/345 209 ali 531 55 44 v sredo in četrtek od 18. do
19.30.

Na Polhograjsko goro
Žirovnica - Iz Društva upokojencev Žirovnica vabijo danes, v
torek, 23. februarja, na pohod na Polhograjsko goro (824 m)
iz Polhovega Gradca. Prijave sprejema Drago Kajdiž po tel.
5801 469 ali GSM 031/535 799 do ponedeljka. 

Na Obolno
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 4.
marca, na pohod na Obolno (776 metrov). Prijave z vplačili
sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 1. marca.

Stres in srčno-žilne bolezni
Kranj - Koronarno društvo Gorenjske vabi jutri, v sredo, 24.
februarja, ob 18. uri na predavanje v veliko dvorano Doma
krajanov na Primskovem, Jezerska cesta 41. Tema preda-
vanja je Stres in srčno-žilne bolezni, predavatelj pa dr.
Radovan Starc, dr. med., specialist internist, kardiolog.
Vstop je prost.

Biotska pestrost
Bled - Ob mednarodnem letu biotske raznovrstnosti bo
mag. Martina Kačičnik Jančar, predavateljica in biologinja,
podrobneje predstavila, kaj se skriva za besedama biotska

PREDAVANJA

IZLETI

raznovrstnost in trajnostni razvoj. Predavanje bo v četrtek,
25. februarja, z začetkom ob 18. uri v blejski knjižnici. 

Etiopija - dežela kontrastov
Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta bo danes, v torek, 23.
februarja, ob 19.30 Etiopijo predstavil Andraž Hrastar.

Romanje v Kompostelo
Radovljica - KD Sotočje in Župnija Radovljica vabita jutri, v
sredo, 24. februarja, ob 18.30 v Slomškovo dvorano v Žup-
nijskem domu v Radovljici na predavanje Romanje v Kom-
postelo. O doživetjih na tej znameniti romarski poti bosta
pripovedovali Rozina Markovič in Dora Oblak.

Pavle Kozjek - Življenje alpinista jutri
Bled - Triglavski narodni park v sodelovanju z založbo Di-
dakta vabi na predstavitev knjige z naslovom Pavle Kozjek -
Življenje alpinista jutri, v sredo, 24. februarja, ob 19. uri v
Info središču Triglavska roža na Bledu.

Občni zbor
Preddvor - Planinska sekcija Preddvor vabi člane na občni
zbor, ki bo v petek, 26. februarja, ob 18. uri v Domu krajanov
na Zgornji Beli.

Gozd-Martuljek - Letni občni zbor Planinskega društva
Gozd-Martuljk bo v soboto, 27. februarja, ob 19. uri v novem
gasilskem domu v Gozdu Martuljku.

V postnem času Križev pot
Stiška vas - V postnem času bo v srednjeveški cerkvi sv.
Križa v Stiški vasi pod Krvavcem vsako nedeljo ob 15. uri sve-
ta maša in premišljevanje križevega pota.

Med počitnicami v telovadnico
Železniki - Športno društvo Ratitovec vabi osnovnošolske
otroke med počitnicami v telovadnico OŠ Železniki, kjer
poteka organizirana vadba in sicer za otroke, stare od 6 do
10 let, od 9. do 10.30, za stare od 10 do 15 let pa od 10.30 do
12. ure. Dodatne informacije lahko dobite po tel.: 040/435
561.

Ustvarjalne delavnice
Rateče - V Kajžnkovi hiši bodo ta teden potekale ustvarjalne
delavnice: danes, v torek, 24. februarja, bo ob 13. uri delavni-
ca Pingvinčki, v četrtek, 25. februarja, ob 13. uri Darilne
vrečke, v petek, 26. februarja, pa bo na sporedu delavnica
Ledene rože. Delavnice so namenjene otrokom od 7. leta
starosti dalje, zaželene so predhodne prijave po tel.:
041/344 016 ali 04/587 61 48.

OBVESTILA

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

V knjižnicah za otroke
Kranj - V kranjski knjižnici lahko otroci jutri, v sredo, 24. feb-
ruarja, ob 17.30 prisluhnejo pravljici Veverica in nosorogec.

Škofja Loka - V Kašči na Spodnjem trgu bo pravljica Kres-
niček Bal na sporedu danes, v torek, 23. februarja, ob 17.30,
v knjižnici pa se bo delavnica za spretne prste Izdelajmo
lonček iz gline začela v četrtek, 25. februarja, ob 17.30.

Poljane - Delavnica za spretne prste Izdelajmo lonček iz
gline se bo v knjižnici začela danes, v torek, 23. februarja, ob
17. uri.

Bohinjska Bistrica - Orientalsko plesno glasbeno prireditev
Čarobni svet si lahko otroci v knjižnici ogledajo jutri, v sre-
do, 24. februarja, ob 17. uri.

Jesenice - V knjižnici bo jutri, v sredo, 24. februarja, računal-
niška delavnica ob 18. uri, v četrtek, 25. februarja, bo ura
pravljic ob 17. uri, v petek, 26. februarja, se bo Brihtina
pravljična dežela začela ob 10. uri.

Slovenski Javornik - Danes, v torek, 23. februarja, bo raču-
nalniška delavnica ob 16. uri.

V kranjski knjižnici
Kranj - Iz Osrednje knjižnice Kranj v tem tednu vabijo:
danes, v torek, 24. februarja, ob 18. uri v pravljično sobo na
bralni krožek za starejše, pogovor o knjig Skrivnostni primer
ali Kdo je umoril psa; v četrtek, 25. februarja, ob 17.30 na
pravljični četrtek v izposojevališču Šenčur, na ogled razstave
fotografij Sprehod skozi mesto in čas v avli Študijskega od-
delka ter na ogled razstave Saša Vuga - 80 let v vitrini Študij-
skega oddelka. Obveščajo tudi, da žal zaradi bolezni preda-
vatelja predavanje o Almi Karlin v sredo, 24. februarja,
odpade. 

PRIREDITVE

Stojan Saje

Tržič - Avgusta lani so začeli
graditi kanalizacijo v Sebe-
njah in Žiganji vasi, priklop
pa bo možen po koncu grad-
nje julija letos. Višina komu-
nalnega prispevka še ni zna-
na. Od lanskega poletja so
zgradili 420 metrov sekun-
darne kanalizacije v Sebenjah
in tristo metrov tega omrežja
v Žiganji vasi. Celoten projekt,
ki je ocenjen na 1,87 milijona
evrov, predvideva gradnjo
4228 metrov kanalizacije s
tlačnimi vodi in črpališči. Kar
85 odstotkov denarja za nalož-
bo bo prispeval Evropski sklad
za regionalni razvoj. Glavni
pogoj za pridobitev tega de-
narja je dokončanje del do
konca julija letos.

Delo so spremljale ovire, pri
čemer je bilo največ težav s
pridobivanjem služnosti na
načrtovani trasi kanalizacije.
Ker nekateri lastniki niso do-
volili prekopa zemljišč, je mo-

rala Občina Tržič delno spre-
meniti predvideno traso. To je
vplivalo na časovni zamik pri
gradnji. Kljub temu zagotav-
ljajo, da bodo dela končali v
določenem roku. Po končani
gradnji bodo prebivalci obeh
vasi dobili možnost, da se pri-
ključijo na javno kanalizacijo.
Koliko bo to stalo, še ni znano.
Občina Tržič še pripravlja pro-
gram opremljanja obeh nase-
lij, ki bo osnova za izračun ko-
munalnega prispevka. Pri
tem bodo upoštevali stroške
gradnje kanalizacije, ki jih pri-
speva občina. Pri odmeri ko-
munalnega prispevka bodo
upoštevali tudi, da so nekateri
prebivalci teh krajev že plače-
vali kanalščino. Pred izdajo
odločb bodo zavezanci dobili
natančnejše informacije o na-
činu izračuna prispevka.
Sproti jih bodo obveščali o ovi-
rah prometa zaradi gradenj.
Na glavni cesti in stranskih
ulicah bodo nujne tudi občas-
ne popolne zapore prometa.

Priklop  na 
kanalizacijo poleti 



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

DVOPOSTELJNE sobe delavcem, so-
uporaba kopalnice in kuhinje, v stano-
vanjski hiši v Šenčurju, ☎ 031/ 279-
121 10000916

POSLOVNI PROSTORI
PRODAM

POSLOVNI PROSTOR v centru Ra-
dovljice, vel. 53,59 m2, l.93, I. nad.,
obsega večji poslovni prostor, ločeno
pisarno, manjšo kuhinjo in sanitarije.
Primerno za takojšnjo uporabo, cena
po dogovoru, ☎ 031/203-169

10000911

ODDAM

POSLOVNI prostor oz. skladišče 160
m2, ob cesti, ☎ 051/363-123 10000971

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

MOTORNA
VOZILA
DRUGA VOZILA
PRODAM

RENAULT traffic 1.9 DCI, l. 05 potni-
ški, srebrne barve, lepo ohranjen, ☎
041/227-338 10000975

TEHNIKA
PRODAM

TELESKOP s stojalom, znamke Bušel,
povečava 60x200, ☎ 040/282-485

10000983

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

JESENOVE in javorjeve deske, suhe,
debelina 25 mm, ☎ 031/280-049

10000978

KRITINA pločevinasta 5 EUR/m2 ter
strešniki Bramac in Tondach 6
EUR/m2, ☎ 031/240-041 10000960

KURIVO
PRODAM

DRVA - metrska ali razžagana, možna
dostava, ☎ 041/718-019 10000550

DRVA okrogla, 30 eur, po dogovoru
razžagam in pripeljem, ☎ 070/323-
033 10000551

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

10000552

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

10000722

SUHA, bukova drva, Goriče 19, ☎
041/600-320 10000987

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KUHINJO, cena 250 EUR, mizo in šti-
ri stole, cena 50 EUR in hladilno oma-
ro 100 EUR - zaradi selitve, ☎
041/727-924 10000969

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

NOVE čevlje za tekaške smuči, št.
39,5, po polovični ceni, ☎ 04/59-57-
714, 031/389-181 10000982

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

POSLOVNI STIKI

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

SEKULAR za žaganje drv s koritom in
mizo, ☎ 04/20-46-578, 031/812-
210 10000850

PRIDELKI
PRODAM

KROMPIR za saditev, ☎ 041/767-
339 10000988

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

10000981

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA in telico simentalca, stara en
teden, ☎ 031/635-401 10000979

BIKCA simentalca, starega 10 dni, ☎
04/57-21-318 10000980

ČB BIKCA, starega 10 dni, ☎ 041/
515-867 10000984

ČB TELICI stari 8 in 16 mesecev, ☎
031/271-598 10000991

DVE OVCI z mladiči in jagneta za za-
kol, ☎ 030/368-447 10000977

RJAVE jarkice v začetku nesnosti, Sta-
nonik; Log 9, Šk. Loka, ☎ 041/694-
285 10000985

TELETA, težkega približno 180 kg za
rejo ali za zakol, ☎ 031/850-370

10000989

TELICO simentalko, brejo 7 mesecev
in 7 mesecev starega žrebeta lipican-
ca, ☎ 041/262-342, po 15. uri

10000970

OSTALO
KUPIM

BETONSKE rešetke za krave, Debe-
ljak, Podbrezje 150, ☎ 051/601-795

10000976

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

V REDNO zaposlitev vzamemo dekle
za strežbo v bifeju. Nedelje zaprto. Pis-
ne ponudbe na Center Zorman, Zbilje
20 C, Medvode, ☎ 01/36-12-445

10000903

ZAPOSLIMO voznika C kat. za vožnje
po Sloveniji in obmejnih državah ter
organizatorja prevozov Agro mobil,
d.o.o., Letališka ul. 37, Šenčur, ☎
041/698-385 10000944

MK ZALOŽBA razpisuje prosto delo-
vno mesto zastopnika - svetovalca za
trženje dodatnega, šolskega programa
našim stalnim strankam, pisne prošnje
Posredništvo Zdene Brovč, s. p., Vir-
maše 170, Škofja Loka 10000990

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 10000866

IŠČEM

POLAGANJE keramičnih ploščic, par-
ketarstvo, ☎ 040/200-365 10000986

STORITVE
NUDIM

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

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

ASFALTIRANJE in tlakovanje, izkopi
terena, prevzem vseh gradbenih del
novogradnje in adaptacije, keramična
dela in fasade, izdelava škarp, AES,
d.o.o., Sadnikarjeva ul. 4, Kamnik, ☎
01/83-17-285, 031/803-144

10000918

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

10000811

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

10000656

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

10000844

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvože-
na tesnila, do 30 % prihranka pri ogre-
vanju. Prepiha in prahu ni več! Zmanj-
šan hrup, 10 let garancije. BE & MA,
d. o. o., Ekslerjeva 6, Kamnik, ☎
01/83-15-057, 041/694-229

10000549

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

RAZNO
PRODAM

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

10000848

23torek, 23. februarja 2010
GORENJSKI GLAS

info@g-glas.siMALI OGLASI, ZAHVALE

Maistrov trg 12, 4000 Kranj
Tel. 04/202 13 53, 202 25 66

GSM 051/320 700, Email: info@k3-kern.si

d.
o.

o.

V 76. letu nas je zapustil naš dragi

Jožef Zakrajšek
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Posebna
zahvala osebju ZD Kranj in Bolnišnici Golnik za dolgoletno
zdravljenje. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. 

Žalujoči: žena Štefka, hčerka Dijana z možem, sin Andrej 
z ženo in vnuki Aleš, Matija, Matej, Matjaž in Miha

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

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER

razpisuje v Škofji Loki 
visokošolski strokovni študijski program 
1. stopnje:

MANAGEMENT 
- redni in izredni študij

INFORMATIVNI DAN
bo v petek, 26. februarja, ob 17. uri 
v prostorih Ljudske univerze Škofja Loka,
Partizanska 1 (bivša vojašnica).

Na informativnem dnevu bo možno dobiti
tudi informacije o podiplomskem študiju, 
kjer bo, predvidoma, znova možna vključitev
redno zaposlenih v redni študij, ki poteka 
ob popoldnevih. 

Informacije: 506-13-70, 506-13-03
www.fm-kp.si, www.lu-skofjaloka.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

ITD NEPREMIČNINE, d.o.o.
MAISTROV TRG 7, 

4000 KRANJ
TEL.: 04/23-81-120, 

04/23-66-670

041/755-296, 040/204-661, 
041/900-009

e-pošta: itd.nepremicnine@siol.net
www.itd-plus.si

www.jur-tan.si

JUR-TAN, nepremičnine, d. o. o.
PE Cankarjeva ulica 03 
(staro-mestno jedro), 

4000 Kranj, tel.: 04/236-92-14,
mobi: 041/451-857

e-pošta: info@jur-tan.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

Zoisova 1, 4000 Kranj
telefon: 04 2363 388, telefax 04 2363
389, gsm 041 860 938, 040  839 118

www.tridanepremicnine-ij.si
e-mail: trida789@volja.net

Kdor živi v spominih drugih,
ni mrtev, je samo oddaljen.
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo.

(Kant)

ZAHVALA

LOTO
Rezultati 15. kroga - 21. februarja 2010 

2, 9, 13, 16, 17, 27, 37 in 15
Lotko: 3 4 7 9 1 0

Loto PLUS: 1, 6, 11, 14, 18, 29, 36 in 13
Predvideni sklad 16. kroga: 425.000 EUR

Predvideni sklad 16. kroga za Lotka: 490.000 EUR
Predvideni sklad za PLUS: 225.000 EUR

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

Parkour/Free run
Tržič - V Galeriji Atrij bodo v četrtek, 25. februarja, ob 19. uri
odprli razstavo fotografij Mateja Slabeta z naslovom Parkour
/Free run.

RAZSTAVE

www.gorenjskiglas.si
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes bo oblačno, občasno bo deževalo. Meja sneženja bo
med 900 in 1100 metri nadmorske višine. V sredo bo zjutraj
še deževalo, čez dan bo suho, delno se bo razjasnilo. V
četrtek bo delno jasno.

Dina Kavčič

Kranj - Odprtje razstave je
potekalo v sproščenem in
prijetnem vzdušju, kjer se je
namesto o teoretičnih vidi-
kih umetnosti govorilo o
Dreji in njenem življenju. 

Kot študentko jo je hujša
prometna nesreča "prisilila",
da je na življenje začela gle-
dati z druge perspektive in
se bolj kot čemur koli druge-
mu posvetila ustvarjanju. Po
večletnem izpopolnjevanju
slikarskega znanja je napočil
čas popotovanj in kar sedem
let sta z možem Urošem od-
krivala različne države sveta,
v katerih sta običajno živela
po pol leta. Vsaka od njih je
na Drejo naredila vtis in 
se odraža v njenih delih, ki
jih lahko razdelimo v tri seri-
je: v prvi prevladuje dekora-
tivni slog, pozna se vpliv 
Gustava Klimta, drugo ozna-
čujejo geometrične linije in
oblike, ki osupnejo z močni-

mi barvami. Najnovejšo se-
rijo, ki nastaja zadnja štiri
leta, pa predstavljajo mozai-
ki, sestavljeni iz kamenčkov
z različnih plaž sveta, ki 
prikazujejo lepoto ženskega

obraza. Slikarka je predstavi-
la vsako delo posebej, raz-
krila ozadje in s tem dose-
gla, da smo delom dodali še
eno dimenzijo in jih zagle-
dali v povsem novi luči. Raz-

stava bo odprta vse do 18.
marca in jo vsekakor morate
videti, saj boste z brezplač-
nega ogleda razstave zagoto-
vo odšli polni novih vtisov.
Vabljeni! 

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Mimi Vesel:

"Žalostno, da že toliko časa
čakamo na obnovo. Obljub-
ljali so jo že ob gradnji nove
avtoceste, kasneje ob načr-
tih za Vurnikov trg. Prometa
je vedno več, cesta pa v vse
slabšem stanju."

Vinko Pintar:

"Stanje na tej cesti je katas-
trofalno, z obnovo bi morali
zares pohiteti. Ne vem, za-
kaj se nič ne zgodi; verjetno
ni niti prave volje niti dovolj
denarja. Pa nam obnovo
obljubljajo že dvajset let!"

Bogdan Daševič:

"Slišal sem, da se vendarle
nekaj načrtuje, in upam, da
bodo kmalu začeli z obno-
vo. Sploh z izgradnjo kro-
žišč, ki bi zagotovo umirila
promet skozi mesto in so
boljša od semaforjev."

Emilija Markelj:

"Cesta bi morala biti že
zdavnaj narejena na novo,
sploh pred šolo, kjer je ne-
pregledno križišče nevarno
tako za pešce kot za avto-
mobile. Upam, da se bo to
vendarle zgodilo čim prej."

Avlo Gorenjskega glasa
popestrila razstava 
Že tako pisana notranjost stavbe je še dodatno zaživela zaradi umetniških del Dreje Novak. 
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Filip Maurer:

"Kranjska cesta je že dolgo
potrebna prenove, a se nič
ne zgodi; še tam, kjer so že
začeli graditi, se je ustavilo.
To je sramota, sploh zato,
ker je na tej cesti nevarno
križišče pred osnovno šolo."

Vpadnica v Radovljico
je sramota

Marjana Ahačič

Obnova vpadnice v Radov-
ljico se napoveduje že vsaj
dve desetletji, a zaenkrat nič
ne kaže, da bo glavna mest-
na prometnica kmalu dobila
spodobne pločnike in kole-
sarsko stezo, kaj šele težko
pričakovana krožišča in
novo križišče. Radovljičani
menijo, da je to sramota. 
Foto: Gorazd Kavčič

Žiri

Zavrnili izdajo gradbenega dovoljenja

Upravna enota Škofja Loka je pred dnevi zavrnila izdajo
gradbenega dovoljenja podjetju Deos za projekt gradnje
doma za starejše v Žireh. Upravna enota je od investitorja
zahtevala dodatna soglasja, ki jih investitor v 15 dneh ni us-
pel pridobiti. Zavrnitev gradbenega dovoljenja postavlja od-
prtje doma na začetek, vprašanje pa je, ali bo ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve še dolgo čakalo, saj bi mo-
ral dom delovati že od konca prejšnjega leta. B. B.

Bled

Odnos med alpinistom in goro

V okviru sredinih literarno-fotografskih večerov v Info sre-
dišču Triglavska roža bodo tokrat v sodelovanju z založbo
Didakta predstavili knjigo Pavle Kozjek - Življenje alpinista.
Pavle Kozjek se je z alpinizmom ukvarjal tri desetletja, o
svojih alpinističnih podvigih pa je pisal za številne domače
in tuje revije. Knjiga predstavlja izbor teh zapisov. Jutri ob
19. uri bodo s fotografijami, filmskimi zapisi ter citati iz do-
mače in tuje alpinistične literature predstavili del odnosa
med alpinistom in goro. M. R.

Ljubljana

Spremenjene cene naftnih derivatov

Cene naftnih derivatov so od danes za malenkost spremen-
jene. V skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih de-
rivatov je cena 95-oktanskega motornega bencina po novem
nižja za 0,003 evra na liter in sedaj znaša 1,154 evra za liter.
Nižja je tudi cena 98-oktanskega bencina, in sicer za 0,004
evra in bomo tako za liter odšteli 1,172 evra. Cena dizelskega
goriva se zvišuje za 0,012 evra in odslej znaša 1,085 evra na
liter. Nekaj dražje bo tudi kurilno olje, povečuje se za 0,013
evra in bo znašala 0,650 evra za liter.  D. Ž.

Novorojenčki

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 44 novorojenčkov.
V Kranju se je rodilo 12 deklic in 15 dečkov. Najtežja je bila
deklica, ki je tehtala 4710 gramov, najlažjemu dečku pa je
tehtnica pokazala 2580 gramov. Na Jesenicah je prvič 
zajokalo 7 dečkov in 10 deklic. Najtežji je bil deček s 3840
grami, najlažji deklici pa se je kazalec na tehtnici ustavil 
pri 2470 gramih.

Odprtje razstave je s pesmijo pospremil Drejin očim Stane Vidmar. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka 

Krvodajalske akcije na Loškem

Včeraj so se na Škofjeloškem začele krvodajalske akcije.
Prva je bila v Železnikih, danes bo odvzem krvi v Žireh, 
24., 25. in 26. februarja pa v Škofji Loki, in sicer v šolskem
centru v Podlubniku. D. Ž.

Bled

Novi blejski svetnik je Janez Brence

Po odstopu svetnika Blaža Ažmana iz vrst SDS ga je v
občinskem svetu nadomestil Janez Brence, ki je bil izvoljen
kot naslednji na njihovi listi. Svetniki so na zadnji seji 
njegov mandat potrdili soglasno. M. R.

KRATKE NOVICE
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V OSLO GRE
HARMONIKA 

Na Evrosongu nas bo maja zastopala
dolenjsko-primorska naveza, ansam-
bel Roka Žlindre in Kalamari s pesmi-
jo Narodnozabavni rock. / Foto: AB

02

LJUDJE

ENOOKI, 
SKULPTURE IN
BIOKOVO

V začetku februarja so Enooki odprli
dobrodelno razstavo 96 fotografij,
katere izkupiček bo namenjen slepim
in slabovidnim otrokom. / Foto: Tina Dokl

KULTURA

O NUJNOSTI
NASPROTIJ 

V Galeriji Mestne hiše razstavlja prek-
murski slikar Mirko Rajnar. Več kot
trideset let sodelovanja med Gorenj-
skim muzejem in Galerijo Murska
Sobota.
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EMA 2010

etošnja Ema je pote-
kala na Gospodar-
skem razstavišču,
prvič se je zgodilo,
da so jo približali fe-

stivalnemu dogajanju, za
predizbor in izbor prodajali
celo vstopnice, večje zanima-
nje pa je bilo za finalni izbor.
O zmagovalni pesmi je to-
krat odločalo ljudstvo, tele-
fonski klici oziroma glasova-
nje je potekalo (tako na pred-
izboru kot na izboru na kon-
cu deset minut) po pravilu: z
ene telefonske številke se
lahko kliče le enkrat.

V soboto smo v predizbo-
ru slišali Saro Kobold, Brigi-
to Šuler, Nino Pušlar, Lango,
Sašo Zamernik, Ylenio Zo-
bec, Vasa & D Plejbeks, Mar-
tino Šraj, Marka Vozlja, Pe-
tro Pečovnik, Martino Feri
in Tomaža Nedoha, Zadnji
taxi, Manco Špik in Ansam-
bel Roka Žlindre & Kalama-
re. V uvodni točki je nastopil
Chorchyp, bolj znan kot 
član kranjskogroske skupine
Kocka, s svojo novo Pravljico,
ko pa smo čakali na rezulta-
te glasovanja, so šov pro-
gram dopolnile še Eva Čer-
ne, Rebeka Dremelj, Natalija
Verboten in skupina Regina
iz Bosne in Hercegovine. V
nedeljo pa so pred razglasit-
vijo nastopili Saška Lendero
pa lanski Quartissimo in
simpatični zmagovalec 54.
tekmovanja za Pesem Evro-
vizije Alexander Rybak, 25-
letni norveški violinist in pe-
vec, ki je lani v Moskvi zma-
gal s skladbo Fairytale. Pri
nas je predstavil tudi novo
skladbo Europe`s Skies.

Finale je odprl Omar Na-
ber, ki ni skrival navdušenja
nad kombinacijo Gal Gjurin
in Hamo ter njuno pesmijo
Črni konji čez nebo, ki je do-

segla sicer solidno uvrstitev,
se pa nikakor po številu pre-
jetih glasov ni mogla kosati z
zmagovalno Narodno zabav-
ni rock Ansambla Roka
Žlindre & Kalamarov, ki so z
neverjetnim naskokom
15.907 glasov za seboj pusti-
li celo paleto tekmovalnih
skladb. Najprej Nino Pušlar,
ki je prejela 3527 glasov, po-
tem Lango s 3462 glasovi, pa
Manco Špik z 2264 glasovi,
vendar je bila kot stara pov-
ratnica zadovoljna s svojo
uvrstitvijo, ni pa rekla, da se
morda Eme ne bo še kdaj
udeležila: če bo prava pe-
sem, zakaj pa ne. 

Iz predizbora pa so se v iz-
bor uvrstili Brigita Šuler,
Nina Pušlar, Langa, Martina
Šraj, Marko Vozelj, Manca
Špik in že omenjeni zmago-
valci Ansambel Roka Žlin-
dre & Kalamari, ki so že tu z
več kot šest tisoč glasovi
gladko posegli po prvem me-
stu. V izboru so se jim pri-
družili še povabljeni (in tudi
že omenjeni) Lea Sirk, Gal
Gjurin in Hamo, Stereotipi,

Nuša Derenda, TAngelsi,
Anastazija Juvan in Vlado
Pilja, kjer se je izkazalo, da
ima njegov 'bratranec' Lepi
Dasa očitno več navdušen-
cev. Odločilo pa je ljudstvo.
Tako bo našo državo 27.
maja v drugi polovici večera
(drugi predizbor) zastopal
'mišung' Ansambel Roka
Žlindre & Kalamari s pesmi-
jo Narodno zabavni rock,
kjer je tako za besedilo kot
aranžma poskrbel Marino

Legovič, Leon Oblak pa za
besedilo, je pa tudi oče pred-
stavljene ideje narodno za-
bavnega rocka. 

Če jim uspe preboj v fina-
le Evrosonga, potem bo ljudi
najverjetneje navdušila har-
monika, večina pa nas je že
ob pogledu na številko
15.907 ostala brez besed. In
odprtih ust. Nekdo v ozadju
pa je v pravilni slovenščini
šepnil: "Sto ljudi, sto oku-
sov."

V OSLO GRE HARMONIKA 
Ema 2010 je mimo. Letos je zmagovalna skladba narodno zabavna. Pa še s primesmi roka za povrh.
Tudi kanček popa lahko najdemo v njej. Narodno zabavni rok je njen naslov. Maja tako na Evrosong
potujejo Ansambel Roka Žlindre & Kalamari. Po besedah pevca Kalamarov Pepija so zanje glasovali
Dolenjci, Primorci in Slovenci.

Alenka Brun

L
Regina je Bernardi Žarn in Ivu Koresu zaupala, da jih navdušuje
slovenska skupina Laibach. / Foto: Zaklop

Marko Vozelj je nastopil v izboru kot prvi. Scena pa mu sobotne
ponovitve ni zdržala. Ena izmed dam je 'izgubila' svoj balon.

Rebeka Dremelj je imela zelo izdelan scenski in kostumografski
del svojega nastopa. / Foto: Zaklop

Manca Špik je v kreaciji Petra Thalerja na odru razvila 
slovenske barve. / Foto: Zaklop

Nuša Derenda v oranžni obleki Urše Drofenik, s soprogom
in avtorico komada Sanjava, Neisho. / Foto: Zaklop

Saša Lendero je odgovarjala na vprašanja, Tinkara Kovač pa
igrala fotografom. / Foto: AB

Natalija Verboten se je z videzom vrnila v leta slavnih igralk,
črno-belega filma, ko so prevladovale krajše frizure. / Foto: Zaklop
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Alexander Rybak je bil s svojo ekipo že v zaodrju deležen 
pozornosti slovenskih medijev. / Foto: AB 

Ansambel Roka Žlindre in Kalamari, dolenjsko-primorska kombinacija, je prepričala ljudstvo.
Z absolutnim 'naskokom' dobljenih glasov. / Foto: Zaklop



odelovanje med Go-
renjskim muzejem
in Galerijo Murska
Sobota sega že v se-

demdeseta leta prejšnjega
stoletja, ko je s Prekmurci
začel sodelovati takratni di-
rektor muzeja dr. Cene Av-
guštin. Ves ta čas so med
Kranjem in Mursko Soboto
potovale različne likovne in
fotografske razstave. Tako je
lani Gorenjski muzej v Prek-
murju predstavil črno-bele
fotografije enega največjih
slovenskih fotografov Janeza
Marenčiča (1914-2007), to-
krat pa se v Kranju, v Galeri-
ji Mestne hiše in v stebriščni
dvorani predstavlja akadem-
ski slikar Mirko Rajnar iz
Murske Sobote.

Dela slikarja srednje gene-
racije Mirka Rajnarja zazna-
mujejo subtilni tonski pre-
hodi in natančno določene
kompozicijske lokacije posa-
meznih polj na sliki. Slike iz-
hajajo neposredno iz zuna-
njih izkušenj in so v tem
smislu realistične oziroma
abstraktne. Podrejene so zu-
nanji izkušnji, vtisu prek-
murske krajine, ki jo določa
dolga ravnina z nizkim hori-
zontom. Tokrat se predstav-
lja z deli iz zadnjega obdo-
bja. 

Direktor murskosoboške
galerije in avtor tokratne po-
stavitve Robert Inhof je v
uvodnem nagovoru povedal,
da se je Rajnar sredi devetde-
setih let pridružil krogu sli-
karjev, v katerem so med
drugim bili Sandi Červek,
Franc Mesarič, Marjan Gu-
milar ..., a je v začetku nove-
ga tisočletja iz njegovega mo-
tivnega sveta izginila figura,
hkrati pa so tudi barvni toni
postajali vse bolj svetli. "Ne
gre za radikalno spremembo
v smislu drugačnosti, pred-
vsem gre za drugačno optiko
gledanja na določene pojme,
okolico ... Ko sem opustil fi-

guro, sem opustil človeka, na
prvo mesto pa sem postavil
idejo. Ta je nad vsem," raz-
mišlja Rajnar in dodaja, da se
je na ta način vrnil nazaj k
naravi, preko katere skuša
dobiti impulz, ki mu daje
nek optimizem za naprej.
Tega nisem našel ne novih li-
kovnih medijih, niti v elek-
tronskih medijih. "Glede na
to, da je bila razstava naslov-
ljena kot pregledna, sem iz-
bral dela, ki so nastala po letu
2000, znotraj njih pa sem iz-
bral dela, ki me v največji
meri predstavljajo in so zna-
čilna predvsem za to obdobje
mojega ustvarjanja," je še po-

vedal Mirko Rajnar. V svo-
jem likovnem delu raziskuje
predvsem medsebojna na-
sprotja. Nekatere njegove slike
so recimo naslovljene Nujnost
nasprotij, kar ni naključje, saj
je po avtorjevem mnenju ves
svet grajen na nasprotjih. "Na
eni strani gledamo na svet
skozi ekologijo, hkrati pa
spodbujamo proizvodnjo," je
mnenja Rajnar, ki se v večjem
delu razstave predstavlja z ve-
likimi formati, saj ob majh-
nem domačem ateljeju šele v
večjem galerijskem prostoru
slike lahko ogleda kot gleda-
lec. Razstava bo odprta do sre-
dine marca. 
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KULTURA

O NUJNOSTI NASPROTIJ 
V Galeriji Mestne hiše razstavlja prekmurski slikar Mirko Rajnar. Več kot trideset let sodelovanja med
Gorenjskim muzejem in Galerijo Murska Sobota.

Igor Kavčič

S okrat se v osrednji
domžalski galeriji
po skoraj desetih
letih predstavlja

akademski slikar Klavdij Tu-
tta. Na ogled je postavil dela
iz cikla, ki ga slika v zadnjih
letih in ga je pomenljivo na-
slovil Žuborenje barv. "Teme-
ljito izhodišče ustvarjanja
Klavdija Tutte je mediteran-
ska krajina, ki zaznamuje
tako oblikovno kot vsebinsko
plat njegovega slikarstva. Na
formalni ravni je to opazno v
tektonski kompoziciji, atmo-
sferičnosti, močnih kontra-
stih in pri izbiri za primor-
sko okolje značilnih barv in

motivov, v vsebinskem smis-
lu pa podoba krajine nastopa
kot metafora umetnikovega
odnosa do sebe in sveta,"
razmišlja likovna kritičarka
Mojca Grmek in dodaja, da
so v Tuttovem najnovejšem
ciklu slike v primerjavi s sta-
rejšimi veliko bolj prečišče-
ne, umirjene in zadržane ...
V okviru cikla je tudi serija
manjših kiparskih del, ki jih
Tutta označuje s sestavljen-
ko skulpture in slike hkrati.
Ob odprtju razstave v začet-
ku februarja je svojo najno-
vejšo zbirko pesmi z naslo-
vom Nisi in si predstavila
tudi likovna kritičarka Tatja-
na Pregl Kobe, likovno opre-
mo za njo je namreč pripra-
vil prav Klavdij Tutta. 

ŽUBORENJE
BARV IN POEZIJA
V Galeriji Domžale še do prvih dni marca 
razstavlja akademski slikar Klavdij Tutta.

Igor Kavčič

T

Ves svet je grajen na nasprotjih, ta so pravzaprav nuja človeškega razvoja. / Foto: Gorazd Kavčič

Akademski slikar Klavdij Tutta sredi žuborečih barv
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Škofja Loka

Pozdravi od blizu in daleč

V Galeriji Franceta Miheliča v Kašči na Spodnjem trgu v
Škofji Loki bodo jutri, 24. februarja, ob 19. uri predstavili
knjigo Antonije Jelenc Pozdravi od blizu in daleč. A. B.

Škofja Loka

Razstava puštalskih likovnih ustvarjalcev

Vabijo vas na odprtje razstave del Irene Marc, Agate
Pavlovec, Mojce Pintar, Irene Šuštar in Avgusta Babnika,
ki bo danes, 23. februarja, ob 19. uri v Mali razstavni ga-
leriji Občine Škofja Loka. Razstavo bo odprl župan
Občine Škofja Loka Igor Draksler, v kulturnem programu
pa bo nastopil Godalni orkester Glasbene šole Škofja
Loka. Razstava bo na ogled do 16. marca 2010.  A. B.

Kranj

Organsko usmerjene grafike na Pungertu

V sredo, 24. februarja, ob 20. uri bodo v kranjski Galeriji
Pungert - na koncu starega dela mesta, odprli razstavo
Boruta Grceta Bruta, ki se bo tokrat predstavil z bolj or-
gansko usmerjenimi grafikami v obliki velikoformatnih
triptihov. Razstava bo na ogled do 17. marca. A. B.

Domžale

Enajsti Gostičevi dnevi v spomin na opernega
pevca Jožeta Gostiča

28. februarja bo ob 11. uri v cerkvi Marijinega rojstva na
Homcu spominska sveta maša, ob 12. uri pa predstavitev
zgoščenke Jože Gostič na Homcu. V Kulturnem domu Fran-
ca Bernika v Domžalah bo ob 16. uri odprtje razstave Jože
Gostič - tenor, uro kasneje pa slavnostni koncert s solisti
Opere HNK Zagreb in SNG Opera in balet Ljubljana. A. B.

Mengeš

Pozitivi

V soboto, 27. februarja, bodo ob 18.30 v Galeriji Klet na
Slovenski cesti v Mengšu odprli fotografsko razstavo Ta-
mina Petelinška z naslovom Pozitivi. Večina razstavljenih
fotografij izvira še iz časov, ko je Tamino delal v verskem
medijskem prostoru. Pravi, da je hvaležen, ker mu je živ-
ljenje v njegovem delu po večini namenilo, da fotografira
le veselje do življenja, kar se izraža tudi v Pozitivi. A. B.
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8NAGRADNO VPRAŠANJE

KRANČKOVI ZAKLADI

NAGRAJENCI (7) :

8

Karmen Avsec, Črnuče
Zala Frelih, Železniki
Daša Kurnik, Škofj a Loka

Brrrr! Kar naprej 
me zebe!
Saj vem, otroci 
imate radi zimo 
in obožujete 
sneg. Čebelice 
imamo pa raje 
toplo vreme, ker se edino takrat 
lahko po mili volji potepamo. 
Pozimi pa tega ne zmoremo, zato 
smo precej osamljene. Jaz si dneve 
krajšam tako, da grem od časa do 
časa s prijatelji na čaj, v katerega si 
dodam res veliko medu. Mmmm … 
Zadnjič smo bili na Pungertu. Tam 
so imeli včasih zelo lepe vrtove z 
veliko sadnega drevja, zato si kar 
predstavljam, kakšen raj za čebele 
je bil to in koliko sladkega medu so 
lahko nabrale!
Tudi vi, moji dragi prijatelji, med 
uganjanjem snežnih vragolij spijte 
veliko čaja z medom. In ne bo ga 
mraza, ki bi vam prišel do živega! 

Na dopisnico napiši pravilen odgovor. 
Pripiši še svoje ime in priimek ter pošlji na naslov: Zavod za turizem Kranj, 
Glavni trg 2, 4000 Kranj, ZA KRANČKA, najkasneje do 13. marca 2010.

Pri žrebu bomo upoštevali tudi dopisnice nagradnega vprašanja št. 7, ki bodo prispele med 23. in 25. februarjem. 
Med prispelimi odgovori bomo izžrebali tri nagrajence, ki bodo prejeli majico s podobo Krančka.

A     ZA SKRIVANJE OTROK
B     V OBRAMBNE NAMENE
C     ZA ZABAVO MEŠČANOV

Bela zima je zunaj, otroci. 
Ste že naredili kakšnega snežaka? 
S človeško ribico Angelco, krtkom 
Lovrom in netopirčkom Lojzkom 

se najraje kepamo in ko nas že 
zelo zebe, se skrijemo v moj 

domek v rovih. Ste vedeli, da je 
v rovih stalna temperatura 

od 6 do 12 stopinj?
Ko pa si zaželimo skodelico 

vročega čaja, se s čebelico Banči 
in jamarjem Francljem 
dobimo na Pungertu. 

Veste kje je to?

PUNGERT
Čisto na koncu mesta je miren kotiček, 
kamor radi zahajajo otroci s svojimi 
starši. Tam je namreč veliko igrišče, kjer 
se otroci radoživo igrajo, medtem ko 
njihovi starši pridno pijejo limonado. 

Pungert pa ni znan le po otroškem 
igrišču, ampak tudi po gotski cerkvi sv. 
Fabijana, Sebastjana in Roka. Še bolj 
zanimiv pa je stolp iz 16. stoletja. Čez 
dobro leto boste otroci v njem dobili 
svojo novo igralnico. Ko je bil sezidan, so 
stolp uporabljali v obrambne namene, 
iz njega so namreč vojaki opazovali ali 
mestu grozi kakšna nevarnost. Kasneje je 
stolp služil za mestno ječo, kjer je bil zaprt 
tudi znan kranjski slikar Leopold Layer. 
Več o njem in o tem, zakaj je bil zaprt vam 
povem drugič, ker me sedaj že pošteno 
zebe in grem na čaj. A ja, ampak to vam 
pa še moram povedati, da so bili včasih na 
Pungertu vrtovi meščanov, kjer sem si rad 
narabutal sladkih jabolk ali hrušk. 
U, to so bili časi!

V kakšne namene je včasih 
služil stolp na Pungertu?

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

magovalec resnič-
nostnega šova
Survivor je postal
20-letni Aleksan-
dar Krajišnik, z

dvajsetimi leti najmlajši tek-
movalec. S tem je osvojil na-
slov zadnji preživeli in de-
narno nagrado v vrednosti
sto tisoč evrov. V finalu je
bila poleg njega in Vesne
tudi slovenska predstavnica
Teja Lapanja iz Škofje Loke.
Iz Beograda, kjer so v četrtek
pozno zvečer razglasili zma-
govalca, se je vrnila v nedeljo
zvečer. 

"Razplet je bil pričako-
van. Že prej sem vedela,
kako je glasoval plemenski
svet, vedela, da ima Alek-
sandar glas prednosti in da
bom od gledalcev v Srbiji
kot ženska in Slovenka tež-
ko dobila več podpore kot

on. Je pa Aca zmagal prav
tako zasluženo. Razočarana
nisem, sem pa sedaj malce
šokirana nad glasovanjem v
Sloveniji. Izvedela sem, da
je bilo na ekranu napačno
zapisano geslo za glasova-
nje zame," je povedala Teja
Lapanja, ki je zbrala drugo
največje število glasov. Fi-
nalni dan tekmovanja se je
sicer odvijal v beograjskem
studiu, vendar so gledal-
cem ponudili na ogled ve-
čino preobratov, ki so se
zgodili na filipinskem oto-
ku, kjer je 22 tekmovalcev
preživelo več kot mesec
dni. Ne glede na vse, Teji ni
prav nič žal, da je sodelova-
la. "Uresničila sem svoje
želje in imela sem se su-
per," je dejala Škofjeločan-
ka, ki je na finalni oddaji v
studiu imela tudi podporo
iz Slovenije. V Beograd so z
njo odšli tudi njen oče in
prijatelji. 

TEJA URESNIČILA
SVOJE ŽELJE
"Razplet je bil pričakovan. Aca si je zaslužil 
zmago, tako kot bi si jo tudi jaz," je povedala
Teja Lapanja, slovenska finalistka resničnostnega
šova Survivor.

Maja Bertoncelj
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SUDOKU
Navodila: v kvadrate vpišite števila od 1 do 
9 tako, da se ne bo nobeno število ponovilo
ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed 
odebeljenih devetih kvadratov.

Sestavila: Petra F.

KINO SPORED

Torek, 23. 2.
13.50, 16.20, 18.50, 21.20 VALENTINOVO
13.30, 15.30, 17.30 ALVIN IN VEVERIČKI
19.30 IGRAČAR
21.30 KJE STA MORGANOVA?
14.00, 16.00 OBLAČNO Z MESNIMI KROGLICAMI
18.00, 21.00 AVATAR 3D

Sreda, 24. 2.
13.50, 16.20, 18.50, 21.20 VALENTINOVO
13.30, 15.30, 17.30 ALVIN IN VEVERIČKI
19.30 IGRAČAR
21.30 KJE STA MORGANOVA?
14.00, 16.00 OBLAČNO Z MESNIMI KROGLICAMI
18.00, 21.00 AVATAR 3D

Četrtek, 25. 2.
13.20, 15.10, 17.00 ALVIN IN VEVERIČKI
18.50, 21.20 VALENTINOVO
13.10, 15.20, 17.30 KJE STA MORGANOVA?
19.40 BEOGRAJSKI FANTOM
21.30 DRUGI MOŠKI
14.20, 17.20, 20.20 AVATAR 3D

Petek, 26. 2.
13.20, 15.10, 17.00 ALVIN IN VEVERIČKI
18.50, 21.20, 23.50 VALENTINOVO
13.10, 15.20, 17.30 KJE STA MORGANOVA?
19.40 BEOGRAJSKI FANTOM
21.30, 23.30 DRUGI MOŠKI
14.20, 17.20, 20.20, 23.20 AVATAR 3D

Sobota, 27. 2.
13.20, 15.10, 17.00 ALVIN IN VEVERIČKI
18.50, 21.20, 23.50 VALENTINOVO
13.10, 15.20, 17.30 KJE STA MORGANOVA?
19.40 BEOGRAJSKI FANTOM
21.30, 23.30 DRUGI MOŠKI
14.20, 17.20, 20.20, 23.20 AVATAR 3D

Nedelja, 28. 2.
13.20, 15.10, 17.00 ALVIN IN VEVERIČKI
18.50, 21.20 VALENTINOVO
13.10, 15.20, 17.30 KJE STA MORGANOVA?
19.40 BEOGRAJSKI FANTOM
21.30 DRUGI MOŠKI
14.20, 17.20, 20.20 AVATAR 3D

Ponedeljek, 1. 3.
15.10, 17.00 ALVIN IN VEVERIČKI
18.50, 21.20 VALENTINOVO
15.20, 17.30 KJE STA MORGANOVA?
19.40 BEOGRAJSKI FANTOM
21.30 DRUGI MOŠKI
17.20, 20.20 AVATAR 3D

Torek, 23. 2.
11.20, 13.20, 15.20, 17.20 
ALVIN IN VEVERIČKI 2 (sinhronizirano)
17.05, 20.20 AVATAR 3D

21.00 KJE STA MORGANOVA?
18.30 NA ROBU TEME
11.50, 14.10, 16.20
OBLAČNO Z MESNIMI KROGLICAMI 
(sinhronizirano)
12.30, 15.00 
OBLAČNO Z MESNIMI KROGLICAMI 3D
(sinhronizirano)
12.50, 15.05, 17.10 
PRINCESA IN ŽABEC (sinhronizirano)
19.25, 21.35 ŠOLA ZA ŽIVLJENJE
12.40, 15.30, 18.00, 20.30 VALENTINOVO
19.20, 21.30 VOLKODLAK

Sreda, 24. 2.
11.20, 13.20, 15.20, 17.20 
ALVIN IN VEVERIČKI 2 (sinhronizirano)
17.05, 20.20 AVATAR 3D
21.00 KJE STA MORGANOVA?
18.30 NA ROBU TEME
11.50, 14.10, 16.20
OBLAČNO Z MESNIMI KROGLICAMI 
(sinhronizirano)
12.30, 15.00 OBLAČNO Z MESNIMI KROGLICAMI
3D (sinhronizirano)
12.50, 15.05, 17.10 
PRINCESA IN ŽABEC (sinhronizirano)
19.25, 21.35 ŠOLA ZA ŽIVLJENJE
12.40, 15.30, 18.00, 20.30 VALENTINOVO
19.20, 21.30 VOLKODLAK

Sobota, 27. 2.
18.00 PLANET 51

Nedelja, 28. 2.
17.00 PLANET 51

Četrtek, 25. 2.
20.00 MEJE RAZUMA

Petek, 26. 2.
18.00 PRINCESA IN ŽABEC
20.00 BOJ ZA KRI

Sobota, 27. 2.
16.00,18.00 PRINCESA IN ŽABEC (sinhronizirano)
20.00 BOJ ZA KRI

Nedelja, 28. 2.
16.00,18.00 PRINCESA IN ŽABEC (sinhronizirano)
20.00 MEJE RAZUMA

Petek, 26. 2.
18.00 KNJIGA ODREŠITVE
20.00 SHERLOCK HOLMES

Sobota, 27. 2.
18.00 SHERLOCK HOLMES 
20.00 KNJIGA ODREŠITVE

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

KINO RADOVLJICA, LINHARTOVA DVORANA

KINO ŽELEZAR, JESENICE

PLANET TUŠ, KRANJ

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER)

ladna zima se
počasi izteka in
kljub obilici
snega, ki omo-
goča vse mogo-

če zimske radosti na snegu,
se veselimo otoplitve in prvih
spomladanskih zvončkov,
saj to pomeni, da bomo na-
mesto treh temnih pulover-
jev in toplih plaščev lahko
oblekli kaj lahkotnejšega in
morda malce barvitejšega.
Pa poglejmo, kaj so nam za
letošnjo pomlad pripravili
modni oblikovalci.

Večne cvetlice 

Tako kot se spomladi
spodobi, bodo ne le v naravi,
temveč tudi na naših bluzah,

oblekah in majicah cvetele
cvetlice. Različno velike vzor-
ce pravih ali abstraktnih cve-
tlic boste namreč našle na
mnogih spomladanskih in
poletnih oblačilih. Lepo, igri-
vo in mladostno lahko delu-
jejo, vendar pa bodite pozor-
ni, da na del telesa, ki je za
vas moteč, ne boste oblekle
ravno najbolj kričečega cve-
tličnega vzorca. 

Dokolenke in nadkolenke

Zimski trend visokih škor-
njev se je prenesel v pomlad,
in sicer bomo namesto škor-
njev tokrat nosile dokolenke
in nadkolenke. Modni doda-
tek, ki ga sicer večina žensk
skriva, bo tokrat v ospredju.
V kombinaciji z visokimi od-
prtimi ali zaprtimi salonarji
bodo zadetek v polno. 

Perilo kot obleka

Navdih so modni obliko-
valci dobili zagotovo pri pop
zvezdnicah, kot sta Madonna
in Lady Ga Ga, in tako ne bo-

dite presenečeni, če boste
najbolj drzne modne odvis-
nice na ulicah videli v oble-
kah, ki so pravzaprav spod-
nje perilo. Spremljali jih
bodo tudi čipke in korzeti ter
bodiji vseh vrst, ki bi jih sicer
nosile le pod oblekami. Kar
pogumno, v toplih dneh 
lahko pokažete svoje lepo
spodnje perilo.

Športna oblačila

Ljubiteljice športnih obla-
čil boste zagotovo vesele, saj
boste svoje najljubše jopice s
kapucami in trenirke lahko
nosile kot modno opravo. Le
pazljivo, da ne oblečete celo-
tne fitnes oprave naenkrat.
Vedno kombinirajte športna
oblačila z drugimi oblačili,
kot so jeans, dokolenke, 
usnje, visoke pete ...

Vzorčasto potiskane hlače

Črte, cvetlice, grafični poti-
ski v vseh možnih abstrak-
tnih vzorcih bodo prevlado-
vali na vseh oblikah hlač. Za

bolj formalno elegantne pri-
ložnosti izbirajte med bolj
ozkimi elegantno krojenimi
hlačami z visokimi pasovi.

Urbana bojevnica

Urbana bojevnica kombi-
nira vojaški slog suknjičev z
zelo ženstvenimi kosi obla-
čil, kot so čipkasta krila in
žensko spodnje perilo, na
primer korzet ali kosi za bolj
futurističen videz. Natrgana
oblačila z visečimi kosi blaga
so del tega modnega sloga. 

Tania Mendillo

H

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe sporeda.

LEGIJA
Ko pade zadnji angel, se začne bitka za človeštvo. 

LEPOTNE SKRIVNOSTI

POMLADNE MODNE SMERNICE

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

ad svet se zgrne
srhljiva biblična
apokalipsa, saj je
Bog obupal nad

človeškim zlom in na
Zemljo poslal vojsko an-
gelov, da iztrebi nevredne
ljudi. A med nebeškimi bitji
je tudi nadangel Mihael, ki

prostovoljno zapusti nebesa,
da bi pred angelskim srdom
rešil mlado natakarico, ki v
sebi nosi odrešenika. V divji
bitki Mihaelu na pomoč
priskoči skupina neznancev,
ki so zatočišče poiskali v
odročnem avtocestnem
postajališču. Srhljivi posled-
nji boj za usodo človeštva se
lahko prične ...

Alenka Brun
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a dvajsetem med-
občinskem otro-
škem parlamen-
tu, ki je minulo
sredo potekal v

sejni dvorani kranjske obči-
ne, je na temo 'Stereotipi, ra-
sizem in diskriminacija' raz-
pravljalo 115 učencev z
osnovnih šol na območju
Upravne enote Kranj. O po-
sameznih tematskih sklopih
so mladi parlamentarci naj-
prej razpravljali v treh skupi-
nah, sklepe pa so nato pred-
stavili tudi ostalim vrstni-
kom. Svoja razmišljanja so
za Gorenjski glas strnili trije
učenci OŠ Franceta Prešer-
na Kranj. "Stereotipi in di-
skriminacija se pojavljajo že
v vrtcu in šoli. Pomembno
vlogo pri reševanju tega pro-
blema imajo starši, ki bi nas
morali naučiti, kaj je prav in
kaj ne," je razmišljal osmo-

šolec Gašper Polajnar. Deve-
tošolka Anja Vombergar je
poudarila, da ne smemo ka-
zati nikakršne tolerance do
diskriminacije: "Vse skupaj
se začne pri vsakem posa-
mezniku, ki si ustvari pred-
sodek o nekom. Tega se po-
navadi drži, namesto da bi
ga odpravil. S pogovorom se
da marsikaj rešiti." Osmo-
šolka Anja Klemenčič je
spomnila, da so učenci, ki na
primer nimajo najnovejših
oblačil, pogosto deležni po-
smeha, kar je prav tako di-
skriminacija. Opozorila je
še, da k diskriminaciji z na-
pačnim poročanjem večkrat
pripomorejo tudi mediji, ki
jim gre le za zaslužek: "Ne
smemo jim preveč zaupati,
treba je razmišljati s svojo
glavo."

Mladi parlamentarci so v
razpravi ugotavljali tudi, da
so stereotipi globoko ukore-
ninjeni v družbi, žal se po-

javljajo tudi pri otrocih, kar
izhaja iz družine ali okolja, v
katerem bivajo. Ne moremo
jih preprečiti, lahko pa nanje
opozarjamo. Poudarili so, da
se je o razlikah med nami
treba pogovarjati ter se jih
naučiti sprejemati in spošto-
vati. Drugačnih ne smemo
žaliti, zavedati se moramo,
da različnost družbo in posa-
meznike bogati. Strinjali so
se, da se moramo na krivice,
ki se dogajajo pri diskrimi-
naciji, odzvati, upreti pa se je
treba tudi rasizmu. Glavna
vzroka zanj sta po mnenju
učencev nepoznavanje in
strah. Razmišljali so, da rase
biološko ne obstajajo, druž-
beno pa. Rasizem bi bilo tre-
ba ustavljati po korakih, za-
četi pa bi bilo treba že v vrt-
cu, šoli in družini ...

Koordinatorja parlamenta
Francija Kržana z Društva
prijateljev mladine Kranj so
mladi parlamentarci prese-

netili z odkritostjo in pozna-
vanjem problematike: "Pu-
stiti jim moramo, da razmiš-
ljajo s svojo glavo in postane-
jo samostojni. Življenje to
od njih pričakuje." Z razpra-
vo so naredili vtis tudi na
častno gostjo parlamenta
Martino Jenkole iz Urada va-
ruhinje človekovih pravic.
Učenci so na koncu izglaso-
vali tri predstavnike za 20.
nacionalni otroški parla-
ment, ki bo zasedal 20. mar-
ca v državnem zboru v Ljub-
ljani, in sicer že omenjeno
Anjo Vombergar, Katjo Ko-
matar z OŠ Predoslje in Na-
ceta Jelovčana z OŠ Naklo.

Zaključek medobčinskega
parlamenta je minil v zelo
sproščenem vzdušju, za kar
je poskrbel pevec Omar Na-
ber. Okoli njega je bila po
koncu prava gneča, saj so
mnogi želeli njegov avto-
gram in se fotografirati z
njim.

RAZLIČNOST NAS BOGATI
Stereotipi so globoko ukoreninjeni v družbi, pojavljajo se tudi pri otrocih, kar izhaja iz družine ali
okolja, v katerem bivajo, so na medobčinskem otroškem parlamentu v Kranju ugotavljali učenci.

Ana Hartman

N

Mnogi so se na koncu želeli fotografirati z Omarjem
Naberjem, med njimi tudi učenci OŠ Orehek. 

O stereotipih, rasizmu in diskriminaciji je razpravljalo 115
učencev z osnovnih šol na območju Upravne enote Kranj. 

SUDOKU 
ZA OTROKE

Rešitev:

Navodilo za reševanje:
V mrežo uvrstite številke od 1 do 6. Upoštevajte:
1. V vsaki vrstici je vsaka številka vpisana le enkrat.
2. V vsakem stolpcu je vsaka številka vpisana le enkrat.
3. V vsakem pravokotniku s 3 x 2 polji je vsaka številka vpisana le enkrat.

Obiskala jih je lončarka

V vrtcu Janina v Kranju so pred kratkim gostili priznano
lončarko Barbo Štembergar Zupan. Malim
radovednežem je predstavila poklic lončarja in jim
povedala nekaj o glini in tehniki lončarjenja. Pokazala
jim je, kako se na lončarskem vretenu naredijo glinene
posodice, na primer za shranjevanje bonbončkov, pa
vrčki, vazice ... Nekaj izdelkov je vrtcu podarila. "Ko je
lončarka zaključila s predstavitvijo, so otroci v igralnicah
oblikovali iz gline izdelke po lastni domišljiji. To tudi
sicer večkrat počnemo, ker imajo glino radi in ker radi
ustvarjajo," je povedala organizacijska vodja vrtca Irena
Fabian. S. K.

TISOČ UGANK ZA MALČKE
Franc Ankerst vam zastavlja naslednjo uganko:

Kdo poboža vrh zvonika, ko čez goro le pokuka?

Do petka nam pošljite SMS z vsebino ug+rešitev+ime,
priimek in naslov na številko 031/691 111. Nekdo bo pre-
jel knjižno nagrado. Ime nagrajenca bomo objavili pri-
hodnji torek. Rešitev prejšnje uganke se glasi čevlji.
Tokrat nismo prejeli pravilnega odgovora.

Tudi gorenjski šolarji tekmujejo v ekoznanju

Učenci slovenskih ekošol se pripravljajo na Ekokviz, dr-
žavno tekmovanje v ekoznanju, na katerem sodelujejo
šesto-, sedmo- in osmošolci. V letu 2010, ki je medna-
rodno leto biotske raznovrstnosti, se bodo sodelujoči
pomerili v znanju o Naturi 2000, med njimi bodo tudi
gorenjski osnovnošolci z OŠ 16. decembra Mojstrana in
OŠ Železniki. Po lanski selitvi tekmovanja na splet Eko-
kviz tudi letos v celoti poteka prek računalnikov. Na sple-
tu je že objavljeno celotno učno gradivo, iz katerega
učenci nabirajo znanje. Prvi preizkus, na katerem bodo
sodelovale tričlanske ekipe s 187 osnovnih ekošol, bodo
šolska tekmovanja, in sicer 11. marca, ko bodo ekipe prek
računalnikov odgovarjale na 30 vprašanj o Naturi 2000.
Najboljše ekipe iz vsake regije se bodo pomerile na dr-
žavnem tekmovanju, ki bo 22. aprila, na dan Zemlje, v
Ljubljani. A. H.

Sestavila: Eva in Bine 
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OTROŠKA PERESA

Beseda je beseda in več kot beseda, kadar je prava

Beseda pomeni veliko in mnogo in več,
če jo uporabljaš, ko ni odveč.

Pomeni globino časa in dejanj,
če si pripravljen za odkrivanje novih spoznanj.

Smeje se s srečo, kadar ujameš v roko sončni žarek,
in joka z nesrečo, ko princeska popije zastrupljen zvarek.

Presenečena je, ko govoriš stvari, ki niso v tvoji navadi,
zdolgočasena, ko se vse ustavi, 
požrta beseda ti hodi po glavi ... 

Ukrade trenutke, ki so lepi, pozabi na molčečnost, 
če je nisi vreden.

In tako lahko postaneš beden.
Pozabljen in siv, z željo po novem začetku, po besedi, 

ki te boža in govori o petju ...

Ceni tvoj čas in tvoje trenutke do časa, ko jo pozabiš.
Vsaka sekunda je vredna, to beseda ve.
Obnaša se sila po svoje, če ji to le gre.

Išče človeka z domišljijo, s pravljicami o življenju in 
mene uči po hrepenenju.

Tisti delček mene, ki hoče ji uiti, 
ta košček misli hoče nekaj naučiti.

Prisluhnem ji, a ne iz navade. Čutim, da se splača.
Beseda je moja soseda, ki mi spoštovanje vrača.

Ela Hudovernik, 8. b, OŠ Gorje

Za vas beležimo čas

Ogrejte srce vaši najdražji ali najdražjemu s toplo in
mehko odejo po akcijski ceni: 25 evrov + poštnina

Odeja je iz mešanice bombaža in akrila, v velikosti
150x200 cm.

Prevzem odeje priporočamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4
v Kranju (nasproti glavne avtobusne postaje). Na vašo željo vam jo 
pošljemo tudi po pošti.
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obra tri leta je od
takrat, ko so pri
španskem Seatu
končno ustregli

tudi tistim, ki avtomobil ku-
pujejo predvsem za družin-
sko uporabo. Odgovor se
imenuje Altea XL in so ga v
lanski prenovitveni shemi
oborožili z nekaj manjšimi
spremembami. Opazijo jih
namreč le tisti, ki se malo bo-
lje spoznajo na Seatove avto-
mobile in vidijo, da so spre-
menjeni žarometi in zadnje
luči, maska hladilnika in ne-
kaj drugih malenkosti. Bolj
odločno so se oblikovalci loti-
li prenove notranjosti, kjer
voznika pričakajo novi meril-
niki, potnike pa nov radijski
sistem z možnostjo priključe-
vanja zunanjih nosilcev zvo-
ka. Prezrta ni boljša kakovost
plastike, ki je bila doslej šib-
kejši člen tega avtomobila, saj
drugih očitkov skoraj ni bilo. 

V konfekcijski številki XL
je 530 litrov prtljažnika, ki
ima dvojno dno, dodatno pa
se občutno poveča s podira-

njem zadnjih sedežev. Tudi
potniško udobje je na spod-
obno višji ravni, saj se zadnji
sedeži vzdolžno pomikajo za
celih 16 centimetrov; to lahko
služi tudi nadaljnjemu pove-
čevanju prtljažnega prostora,
s katerim Altea XL dokazuje
svojo naklonjenost družinski
rabi. Sedeži so dobro opri-
jemljivi in tudi ob pogledu na
armaturno ploščo se porajajo
občutki sedenja v športnem
avtomobilu. 

Zasluge za trušč ima že
znani 1,9-litrski turbodizelski
štirivaljnik, ki je sicer pred
bližnjo upokojitvijo. Stroj je
res precej glasen in pri višjih
hitrostih se sopotniki težko
pogovarjajo brez povišanega
glasu, ima pa tudi nekaj težav
s težo avtomobila, saj z
zmogljivostmi ni ravno vr-
hunski, ampak raje nekoliko
preslaboten. 

Kljub dolžinskemu prirast-
ku Altea XL nima težav z

vodljivostjo. Volan je prijetno
neposreden in nastavitev
podvozja je dovolj čvrsta, da
ne pride do pretiranega nagi-
banja v ovinkih; seveda pa je
požiranje cestnih grbin zato
nekoliko bolj grobo, kot bi
želeli potniki. V primerjavi z
običajno Alteo, konfekcijska
številka XL torej pomeni več
prostora in uporabnosti ob
še vedno poudarjenih medi-
teranskih lastnostih, seveda
pa tudi "podaljšano" ceno.
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AVTOMOBILIZEM

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI

Matjaž Gregorič

D

Gibna prostornina: 1896 ccm 
Največja moč pri v/min: 77 kW/105 KM 
Najvišja hitrost: 183 km/h
Poraba goriva po EU norm.: 6,8/ 4,5/ 5,4 l/100 km 
Maloprodajna cena: 20.882 EUR 
Uvoznik: Porsche Slovenija, Ljubljana

PODALJŠANA DODATNA VREDNOST
Test: Seat Altea XL 1.9 TDI Style

ri Mercedes-Benzu
so imeli lepo število
let v navadi, da so
svoje modele v kom-

bijevski karoserijski obliki
označevali s črko T. S priho-
dom kombija nove genera-
cije razreda E pa je "reda"
konec in zdaj pri stuttgart-
ski trikraki zvezdi vsakemu
trgu prepuščajo, naj si izbe-
rejo svoje poimenovanje.
To seveda prav nič ne vpliva
na elegantno zunanjost
kombija, ki ima spredaj
enake poteze kot limuzina,
zadaj pa na novo ukrojen
nahrbtnik, z rahlo kupejev-
skim prisekanim koncem,
kar skuša ustvariti nekaj
športnega pridiha. Z notra-
nje strani je pomembna
predvsem prostornost in
uporabnost; v prtljažnik gre

najmanj 690 litrov prtljage,
ko so podrta naslonjala zad-
nje klopi, pa skoraj dva ku-
bična metra. Ob tem je 
seveda treba dodati, da se
avtomobil ponaša z izvleč-
no nakladalno ploščadjo in
še z vrsto drugimi dodatki,
ki olajšujejo natovarjanje in
razporeditev tovora. V teh-
nološkem smislu prepriču-

je s številnimi asistenčnimi
sistemi, ki lajšajo voznikovo
delo in zagotavljajo večjo
stopnjo varnosti, seveda pa
je veliko odvisno od globine
kupčevega žepa. 

Motorna izbira je široka,
sestavlja jo pet turbodizel-
skih in pet bencinskih mo-
torjev, za nameček pa si je
mogoče omisliti še športno

različico AMG, v kateri rohni
6,3-litrski osemvaljnik s 386
kilovati (525 KM) in 630 Nm
navora, ki agresivneža z 
mesta do hitrosti 100 kilo-
metrov na uro požene v 
dirkaških 4,6 sekunde. Te-
mu primerna je tudi cena
132.600 evrov, medtem ko je
osnovni kombijevski E na-
prodaj 44.850 evrov. 

Matjaž Gregorič

P

ELEGANTNEJŠI NAHRBTNIK
Karavan je tretji član družine nove generacije Mercedes-Benzovega razreda E.
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Kresiji je v začet-
ku februarja druš-
tvo fotoreporter-
jev Slovenije Eno-
oki odprlo razsta-

vo 96 fotografij, 16. februar-
ja pa so začeli dobrodelno
dražbo, katere izkupiček bo
namenjen slepim in slabo-
vidnim otrokom.

Obiskovalci so ob odprtju
doživeli simulacijo različnih
oblik slabovidnosti in popol-
ne slepote, kar je bila tudi
rdeča nit samega odprtja, ki
ga je vodila igralka Alenka
Tetičkovič. Prisluhnili so
tudi recitalu Sonje Bokal, ki
je slepa že od rojstva, in Jelke

Vuk Novakovič, ki je oslepela
v rani mladosti. Na kitaro je
zbranim zaigral slepi kantav-
tor Rok Janežič.

Na že četrti dobrodelni
dražbi pa so zbrali kar 8560
evrov. Izmed 98 dražbenih
fotografij je najvišjo ceno do-
segla fotografija Janija Štrav-
sa Obvestilo redarstva, ki jo
je za tisoč evrov kupil župan
Mestne občine Ljubljana Zo-
ran Janković, skupno pa je za
fotografije največ namenil
novinar Jaka Tomc - kar
1740 evrov. Fotografije, ki
niso bile prodane na dražbi,
pa so še naprodaj po izklicni
ceni šestdeset evrov na foto-
grafijo. 

Pred kratkim pa je bila na
Planšarskem jezeru na Je-

zerskem zanimiva tekma na
ledu - borba za slovensko
udeležbo na hokejskem tur-
nirju Red Bull open Ice v
Minneapolisu. Pomerilo se
je šestnajst ekip s po šestimi
člani na drsalkah, dobra teh-
nika in taktika pa sta tokrat
prinesli zmago Pumpam.
Organizatorjem športno za-
bavnega turnirja je malce po-
nagajal led na jezeru, vendar
je zdržal. Čeprav so v tovrst-
nem turnirju groba igra in
visoki streli prepovedani, ig-
ralci niso mogli iz svoje kože.
Hujših pretepov sicer ni bilo,
so pa odmevali verbalni vlož-
ki.

Malce jo je zagodlo vreme
tudi ljubiteljem snežnih
skulptur v Bovcu in na Kani-

nu. Organizatorjem je po-
mešalo štrene močno sneže-
nje. Ne zamudite pa marca
zanimivega tekmovanja v
prostem smučanju in deska-
nju Freddride Battle Kanin
2010. Obljubljajo dobro špor-
tno in glasbeno zabavo.

Športno društvo BAM.Bi
pa je v soboto organiziralo
letno srečanje v gostišču Je-
zero ob Zbiljskem jezeru,
kjer je uradni program do-
polnilo prijetno druženje lju-
biteljev kolesarstva in po-
hodništva ter krožnik golaža,
predstavili pa so tudi april-
sko tradicionalno kolesarsko
turo, kjer letos prijavljenim
vzpon na gorski hrbet osred-
nje Dalmacije Biokovo (spet)
ne uide.

DRUŽABNA KRONIKA

Tiger Woods: ”Zelo mi je žal”

V skrbno nadzorovanem televizijskem
nastopu se je najboljši golfist sveta Tiger
Woods javno opravičil za "neodgovorno
in sebično" obnašanje, ki je, priznava,
vključevalo nezvestobo. "Vem, da sem
vas vse močno razočaral. Za vse, kar sem
storil, se iskreno opravičujem," se je ke-

sal. "Imel sem afere, varal sem. Kar sem storil, ni spre-
jemljivo, in edini človek, ki ga je treba za to kriviti, sem
sam." Pravi, da se bo vrnil na zelenice, kdaj, pa še ne ve.

Dylan in Hopkins kot slikarja

Legendi glasbe in filma Bob Dylan in An-
thony Hopkins se v Londonu predstavlja-
ta kot slikarja. Na razstavi z naslovom
Bob Dylan na platnu so razstavljene prve
slike na platnu tega ameriškega kantav-
torja; akrili v živahnih barvah pričajo o
njegovem umetniškem razvoju. Britan-

skega igralca, ki vsak dan slika na svojem domu v Malibu-
ju, pa je k razvijanju slikarskega talenta spodbudila tretja
soproga Stella Arroyave. Najraje ima akril in črnilo.

Celine Dion v dokumentarcu

Skozi oči sveta je naslov dokumentarne-
ga filma Celine Dion, ki je pred kratkim
napovedala nov, triletni sklop koncertov
v Las Vegasu. Ni le koncertni film o nje-
ni zadnji svetovni turneji, ampak jo pri-
kazuje tudi v vlogi mame, žene, hčerke,
šaljivke, turistke. Čeprav v življenju po-

čne neobičajne stvari, želi pokazati, da je normalen člo-
vek. "Nekako bi bila rada dostopna," pravi Kanadčanka,
ki tako naredi svoje petje še bolj resnično.

Zlati medved turškemu Medu

Turška drama Med, za Mlekom in Jaj-
cem zadnji del trilogije režiserja Semiha
Kaplanogluja, je na 60. Berlinalu dobil
zlatega medveda za najboljši film. Kriti-
ke je navdušila mogočna preprostost
zgodbe o šestletnem dečku Yusufu (igra
ga mladi Bora Altas), ki se odpravi v

gozd, da bi poiskal izginulega očeta, čebelarja. Srebrne-
ga medveda za najboljšega režiserja so prisodili Roma-
nu Polanskemu, še vedno v hišnem priporu v Švici, za
politično srhljivko Duh.

Voditelja predizbora Eme 2010 sta bila v soboto Bernar-
da Žarn in Ivo Kores, izbora v nedeljo pa Lorella Flego in
njen brat Andrea F. Takole pa sta v zlato-zeleni kombi-
naciji blesteli voditeljici nedeljskega finala. / Foto: AB

ENOOKI, SKULPTURE IN BIOKOVO
V ljubljanski galeriji Kresija je društvo fotoreporterjev Slovenije Enooki ponovno organiziralo 
dobrodelno dražbo. Planšarsko jezero je gostilo drsalce s ploščkom, Kanin bo marca prizorišče 
Freddride Battle Kanin 2010, Bambijevci pa so se družili na letnem srečanju.

Enooki so odprli razstavo fotografij ob simulaciji slepote. 
/ Foto: Tina Dokl

Najdražitelj, novinar Jaka Tomc / Foto: arhiv organizatorja

Alenka Brun

V

Janez Poljanec in soproga Marjanca iz Sp. Senice. Janez si je
prislužil naziv naj pohodnika. / Foto: AB

VRTIMO GLOBUS

Sladka zmaga jih je peljala v Minneapolis. / Foto: arhiv organizatorja

Da je uradni del druženja Bam.Bi tekel lepo, je poskrbel Aleš
Kalan, eden izmed pobudnikov za ustanovitev društva. / Foto: AB

Posebna očala, s katerimi so si obiskovalci odprtja razstave
lahko tudi ogledali fotografije. / Foto:arhiv organizatorja




