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Ogrožena nujna 
helikopterska pomoč
Če zdravniki brez soglasja delodajal-
ca ne bodo več mogli opravljati dela
drugje, se lahko zgodi, da bodo heli-
koptersko nujno medicinsko pomoč
prisiljeni tudi zapreti ...
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AKTUALNO

Danes bo oblačno in deževno.
V soboto bo pretežno jasno, 
dopoldne bo po nižinah megla.
V nedeljo bo delno jasno z 
občasno povečano oblačnostjo. 

VREME

jutri: pretežno jasno ..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

.

Sporni ekskurziji 
na sodišču
Primer župana Medvod Stanislava
Žagarja, osumljenega storitve petih
kaznivih dejanj zlorabe uradnega 
položaja ali uradnih pravic, že na 
sodišču.
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GORENJSKA

Taras se je rodil doma
Simona Dijak iz Hlebc je svojega sin-
čka Tarasa načrtovano rodila doma, v
spremstvu babice iz avstrijskega
Gradca. Porod doma je najlepši, naj-
bolj udoben in najbolj praktičen, pra-
vi mlada mamica. 

11

Skoki niso le za fante
V skakalnem centru v Sebenjah je ta
teden potekala počitniška šola skaka-
nja, ki jo je pripravil Nordijski smu-
čarski klub Tržič. V njej skačejo tudi
dekleta.

24

ZADNJA

63 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Ana Hartman

Kranj - Gorenjske šole so ta
teden zaradi zimskih počit-
nic samevale. Večina učen-
cev in dijakov je šolske skrbi
odvrgla že minuli petek,
nato jih je čakal teden dni
počitniškega veselja na sne-
gu, v športnih dvoranah, na
tečajih, delavnicah in drugih
dejavnostih, ki so potekale v
številnih gorenjskih krajih. 

Kot ponavadi se je med
zimskimi počitnicami pove-
čal vrvež na smučiščih, kjer
so se zvrstili številni tečaji
smučanja in deskanja. Za
aktivnejše proste dneve ved-

no poskrbijo tudi v kranj-
skem Škrlovcu, dnevnem
centru za mlade in družine.
Otroci so ta teden ustvarjali
snežne skulpture, plavali,
drsali ter uživali v filmskem
dopoldnevu in na delavnici
stand up komedije. Pri ne-
katerih aktivnostih so se
mladim iz Škrlovca pridru-
žili še vrstniki iz škofjelo-
škega in tržiškega mladin-
skega centra. 

Za aktivne počitnice so
poskrbeli tudi v Škofji Loki.
Otroci so imeli na voljo stre-
ljanje, badminton, igre v ba-
zenu v Stari Loki, namizni
tenis, lokostrelstvo, mali no-

gomet, gimnastiko, akroba-
tiko, skoke z veliko prožno
ponjavo ... Dobro so bile 
obiskane tudi tri kreativne
delavnice, ki jih je v Gasil-
skem domu na Trati pripra-
vila Lokalna akcijska skupi-
na LAS - Škofja Loka. Na
medgeneracijsko ustvarjal-
no delavnico so otroci pripe-
ljali še stare starše. Na odli-
čen odziv je naletel tudi po-
čitniški otroški tečaj kuha-
nja v srednji gostinski in 
turistični šoli v Radovljici, v
radovljiškem pokritem olim-
pijskem bazenu pa so pote-
kale igre v vodi, mini vater-
polo, vodna košarka ... 

Počitniško veselje se končuje
Zimske počitnice se bližajo koncu. Za nekatere so bile bolj, za druge manj
aktivne, odvisno, kako so izkoristili pestro ponudbo počitniških programov.

Nekateri otroci so proste dneve izkoristili tudi za druženje s starimi starši. Takole so v 
gasilskem domu na Trati pri Škofji Loki ob pomoči babic ustvarjali iz gline. / Foto: Gorazd Kavčič 

Vilma Stanovnik

Dolenja vas - "Naj daleč ska-
če Peter Prevc," je te dni naj-
bolj popularno geslo, ki so ga
v Dolenji vasi pripravili svo-
jemu junaku letošnjih zim-
skih olimpijskih iger v Van-
couvru Petru Prevcu. 

Z glasnim vzklikanjem so
ga minulo sredo zvečer pri-
čakali sredi vasi, vsi pa so mu
želeli stisniti roko in čestitati
za imenitne nastope, poseb-
no za 7. mesto na manjši
olimpijski skakalnici, 16.
mesto na veliki skakalnici in
imenitno predstavo na ekip-
ni tekmi, ki so jo naši skakal-
ci končali na 8. mestu.

Navdušeni pričakali junaka
Te dni se naši športniki že vračajo iz olimpijskih iger, ki se v Kanadi 
zaključujejo v nedeljo, najbolj prisrčen sprejem pa so doma v Dolenji vasi
pripravili 17-letnem junaku skakalnih tekem Petru Prevcu.

Leto LXIII, št. 16, cena 1,35 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

Mlademu skakalnemu junaku Petru Prevcu je čestital tudi
stric Mihael Prevc, župan Železnikov. � 7. stran

PURANJI ZREZEK, 
ŠAMPINJONOVA OMAKA, 
KROMPIRJEV PIRE,
MENU SOLATA

MENU
PONUDBA

3,30
redna cena 5,00

PRIHRANEK 1,70
Ponudba velja do 7.3.2010

SPAR SLOVENIJA d.o.o., Ljubljana, Letališka 26   www.spar.si

Visoki računi dvigajo pokrovke
Cene ravnanja z odpadki v Kranju višja za 350 odstotkov. � 5. stran
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Danica Zavrl Žlebir 

Ljubljana - Stranke SDS,
SLS in SNS ministrici Kata-
rini Kresal sedaj očitajo oško-
dovanje javnih financ in zlo-
rabo uradnega položaja pri
najemu prostorov za potrebe
nacionalnega preiskovalnega
urada in klientelistične pove-
zave pri tem poslu. Lastnik
stavbe, ki jo ministrstvo jem-
lje v najem za nacionalni
preiskovalni urad, Igor Poga-
čar je namreč poslovno sode-
loval z odvetnikom Mirom
Senico, življenjskim sopotni-
kom Katarine Kresal. Na kli-
entelizem opozarjajo tudi v
zvezi z afero z bulmastifi,
kajti Miro Senica je bil tudi
odvetnik lastnika psov Saše
Baričeviča in naj bi imel
ključno vlogo pri vrnitvi psov
lastniku, potem ko so mu jih
odvzeli zaradi napada na Sta-
nislava Megliča. V zgodbo s
psi naj bi bili vpleteni mnogi
ljudje, ki so po besedah vla-
gateljev interpelacije tako ali
drugače povezani z LDS, mi-
nistrici pa v zvezi s tem očita-
jo poskus zlorabe političnega
vpliva na delo policije. Zma-
go Jelinčič iz SNS meni, da
gre celo za širše politične
kroge, zato meni, da bi mo-
rala odstopiti vsa vlada ali
vsaj nekaj ministrov in pre-
mier Borut Pahor, ki brani
Kresalovo in naj bi poskušal
vse skupaj prikriti.

Kresalova na obtožbe iz in-
terpelacije zagotavlja, da so
stvari, povezane z najemom
prostorov, jasne, zakonite in
v skladu z zakoni, o čemer je
dokumentacija tudi dostop-
na javnosti. Pravi še, da bo in-
terpelacija tudi priložnost, da
pridejo na dan tudi zgodbe iz
mandata, ko je bil minister
Dragutin Mate in je prišlo do
gradnje devetdeset milijonov
evrov vredne stavbe za potre-

be policije na Litostrojski, na
neprimernem mestu in
mimo določb javnega naro-
čanja. Zatrjuje tudi, da v pri-
meru Baričevič ni na nikogar
vplivala in da kot ministrica
ni nikoli zlorabila svoje funk-
cije. Ministrico podpirajo v
stranki LDS in tudi koalicija
ji stoji ob strani. 

Kako pa interpelacijo ko-
mentirajo v dveh strankah
na Gorenjskem? Bojan Ho-

man, ki vodi gorenjski odbor
stranke SDS, o tem pravi:
"Interpelira se le tiste minis-
tre, ki s svojim ravnanjem
sami silijo v interpelacijo. Ta
vlada ima več dobrih minis-
trov, katerih delo daje rezul-
tate, pa tudi več slabih: Kre-
salova, Golobič, Križanič ...
Glede na to, kako koalicija
drži skupaj, interpelacija ver-
jetno ne bo uspela, ponuja
pa priložnost, da ljudje izve-
do za stvari, ki naši družbi
niso v čast. Kolikor je deni-
mo pasja afera vredna obža-
lovanja, pa se je ob njej izka-
zalo, da smo v naši državi
dve vrsti ljudi, navadni ljudje
brez vpliva in elite, ki lahko
prek zvez dosežejo karkoli.
Ocenjujem, da premier Pa-
hor v tem primeru deluje
zmedeno in neodločno, na-
mesto da bi odstranil Katari-
no Kresal."

Predsednica gorenjske
LDS Davorina Pirc pa pravi:
"Problem je očitno to, da
stranka LDS raste in da mi-
nistrica Katarina Kresal svoje
delo opravlja kvalitetno in te-
meljito, za marsikoga pa je to
moteče. Mislim, da z argu-
menti ne bo težko ovreči in-
terpelacije. Posebno prozor-
no pri očitkih opozicije je nji-
hovo povezovanje ministrice
z afero bulmastifi. Sicer pa
LDS podpira svojo predsed-
nico, stvari, ki se dogajajo, pa
stranko čvrstijo."

Nova interpelacija za ministrico
Po letu dni od prve je opozicija vložila že drugo interpelacijo zoper notranjo ministrico Katarino 
Kresal. Prvič so ji očitali izbrisane, sedaj klientelistične povezave.

Darilo
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ANICA ŽAGAR iz Stahovice.

KRATKE NOVICE

Danica Zavrl Žlebir 

Ljubljana - Tudi zdravstvena
zakonodaja se bo spremeni-
la. Ta teden je minister za
zdravje Borut Miklavčič
predloge zdravstvene refor-
me usklajeval s sindikati,
včeraj pa je predlog zakono-
daje obravnavala tudi vlada.
Novi zakon o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem za-
varovanju naj bi prinesel v
zdravstveno blagajno nove

prihodke in hkrati znižal ne-
katere stroške. Po oceni mi-
nistrstva za zdravje bi bili fi-
nančni učinki okoli sto tisoč
evrov, s čimer bi bila zago-
tovljena vsebinska in finanč-
na vzdržnost obveznega
zdravstvenega zavarovanja v
prihodnjih treh do štirih le-
tih. Spremembe so tudi pri
pravicah, kjer so bila uskla-
jevanja ministrstva s social-
nimi partnerji najtežja.
Tako v sindikatih denimo

niso zadovoljni s predlo-
gom, da obvezno zdravstve-
no zavarovanje ne bi več po-
krivalo prvega dne bolniške
odsotnosti za nego družin-
skega člana, pač pa bi to ob-
vezo z nadomestilom plače
za ta dan prevzeli delodajal-
ci ali pa bi zaposlenim omo-
gočili enodnevni dopust. Po-
zornost zbuja tudi nižji prag
solidarnosti pri nekaterih
poškodbah zunaj dela, kjer
so razmeroma visoka tvega-

nja, denimo pri športih,
med njimi so tudi borilne
veščine, gorsko kolesarjenje,
planinarjenje, alpsko smu-
čanje ... Ta tveganja bi ob-
vezno zdravstveno zavarova-
nje pokrivalo 40-odstotno,
za razliko bi se lahko dodat-
no zavarovali. Predlagane so
tudi spremembe pri plačeva-
nju bolniških nadomestil:
delodajalec ni namesto 30
plačeval 25 dni odsotnosti z
dela, v primerih, ko bi šlo za
poškodbe ali bolezni, pove-
zane z delom, pa bi se nje-
gova obveznost povečala s
30 na 45 dni. 

Vlada o zdravstveni zakonodaji

Katarina Kresal / Foto: Tina Dokl

Ljubljana 

Državni zbor o ustavni obtožbi predsednika 

Državni zbor bo na redni seji, ki se začne 1. marca, odločal o
ustavni obtožbi predsednika republike Danila Türka, ki so jo
zaradi odlikovanja Tomažu Ertlu vložili poslanci SDS in SLS,
češ da je s tem grobo kršil ustavni red, neposredno pa naj bi
šlo za kršitev večine členov drugega poglavja ustave, ki govo-
ri o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Poslanke
in poslance čaka tudi razprava o predlogu družinskega zako-
nika ter odločanje o ureditvi statusa izbrisanih, govorili pa
bodo tudi o pokrajinski zakonodaji, kot jo predlaga SDS, to-
rej 13 pokrajin in poseben status za glavno mesto. D. Ž.

Ljubljana 

Spomnili so se Janeza Drnovška

Minili sta dve leti, odkar je umrl nekdanji predsednik države
Janez Drnovšek. Ob obletnici so se ga med drugimi spom-
nili tudi člani Gibanja za pravičnost in razvoj. Janez Drnov-
šek je pokopan v rodnem Zagorju. Strokovnjak s področja
ekonomije je v politiki postal opazen kot predsednik pred-
sedstva nekdanje Jugoslavije. Bil je glavni pogajalec sloven-
skega vodstva z vodstvom nekdanje Jugoslavije in Jugoslo-
vansko ljudsko armado. Po osamosvojitvi je bil predsednik
stranke LDS, bil je predsednik vlade, leta 2002 je na čelu dr-
žave zamenjal Milana Kučana. Zadnja leta se je, že hudo bo-
lan, obrnil k duhovnosti. V spominu nam bo ostal tudi po
svojem diplomatskem prizadevanju za preprečitev humani-
tarne katastrofe v Darfurju, kamor je kot svojega posebnega
odposlanca poslal Toma Križnarja. D. Ž.

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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Kamnik

Brane Golubovič potrdil kandidaturo za župana

Na jesenskih lokalnih volitvah se bo za mesto kamniškega
župana potegoval tudi podžupan Brane Golubovič. "Kamnik
potrebuje stabilno in izkušeno vodstvo, ki bo znalo nadalje-
vati zastavljene projekte in hkrati ustvarjati nove priložnosti,
da bi vsi skupaj lahko živeli bolje. Znanje in izkušnje, ki sem
jih pridobil kot podžupan in pred tem kot vodstveni delavec
znotraj ministrstva za šolstvo in šport in sodelavec Držav-
nega zbora RS, so za vodenje občine neprecenljive, zato jih
želim uporabiti za to, da povežem ogromen potencial, ki ga
Kamničanke in Kamničani imamo," je odločno napovedal
Golubovič, ki se namerava, če bo izvoljen, funkciji župana
posvetiti stoodstotno, zato se je pred dobrim mesecem tudi
umaknil z mesta predsednika LDS Kamnik. J. P. 

Ljubljana 

Golobič zaslišan pred preiskovalno komisijo

Ta teden so se začela zaslišanja v parlamentarni preiskavi v
zvezi z ravnanjem Gregorja Golobiča, ministra za visoko šol-
stvo in znanost ter predsednika stranke Zares. Preiskavo so
zahtevale opozicijske SDS, SNS in SLS zaradi suma Golobi-
čevega izogibanja plačevanju davkov v Sloveniji ter suma kli-
entelizma in koruptivnega ravnanja za pridobitev posojil in
poslov za podjetja v skupini Ultra. Očitkov je še več, Gregor
Golobič pa je na zaslišanju, ki ga je v sredo začela posebna
parlamentarna komisija, vse zavrnil kot neutemeljene. Meni
namreč, da gre za poskus politične diskriminacije, kar naj bi
mu naprtili v SDS, ker naj bi bili užaljeni zaradi volilnega po-
raza in ker naj bi poskušali s tem preusmeriti pozornost s kli-
entelističnega ravnanja v prejšnjem mandatu. D. Ž.

Davorino Pirc smo vprašali tudi o izjavi Nika Kavčiča,
da je treba zamenjati vodstvo LDS. ”Niko Kavčič je av-
toriteta v stranki LDS, v slovenski politiki in v prete-
klosti v gospodarstvu, vendar je tak način razmišljanja
že nekoliko povozil čas. Danes so volitve tiste, ki odlo-
čajo, kdo bo vodil stranko ali držav0, ne pa nekakšne
lože. Vsaj upam, da je tako,” je dejala predsednica
LDS na Gorenjskem.
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Boštjan Bogataj

Kranjska Gora - V zadnjih
dveh tednih, torej med šol-
skimi počitnicami, so polici-
sti skupaj z inšpektorji in-
špekcijskih služb poostrili
nadzor spoštovanja predpi-
sov na smučiščih in uporabo
vozil v naravnem okolju. Le-
tos so se na Gorenjskem
zgodile že štiri nesreče s
smrtjo smučarja, vendar vse
na neurejenih delih smučišč
(med letoma 2000 in 2009
je bilo skupno v Sloveniji pet
nesreč s smrtjo na smučiš-
čih).

Sredi tedna so policisti
kranjske policijske uprave
preventivno akcijo izvedli na
šestih gorenjskih smučiščih
(Krvavec, Zelenica, Stari vrh,
Vogel, Kamna Gorica in
Kranjska Gora), kjer so po-
ostrene nadzore opravljali
tudi s pomočjo helikopterja.
"Pozorni smo bili na hitre in
predrzne smučarje, ki ne
ogrožajo le sebe, ampak tudi
druge smučarje," je povedal
Boštjan Glavič s Policijske
uprave Kranj. Nekaj smučar-
jev so tokrat le opozorili,

med njimi je bil tudi smu-
čar, ki je svojega otroka med
smučanjem držal v naročju,
opozorili so tudi nekaj vozni-
kov motornih sani.

"Za voznika motornih
sani, ki je na Krvavcu v času

obratovanja in kljub zmanj-
šani vidljivosti zaradi megle
prečkal smučišče, smo poda-
li predlog prekrškovnemu
organu," je eno od redkih v
sredo izdanih sankcij opisal
Glavič. Vozniku ne bo ušla

kazen, visoka od dvesto do
šeststo evrov. Enajst polici-
stov smučarjev je v skrbi za
preventivo opravilo tudi več
pogovorov s straši in vaditelji
smučanja, vse v želji, da bi
bilo nesreč na smučiščih
čim manj. 

Tudi ta konec tedna bodo
policisti na vseh smučiščih
delovali z okrepljenimi eki-
pami, sicer pa jih lahko
smučarji na gorenjskih
smučiščih opazijo skoraj
vsak dan. "Kršitev je zaradi
ozaveščanja smučarjev in
tudi naše prisotnosti vse
manj, žal pa je več težav in
tudi usodnih posledic, ko
smučarji zavijejo na neure-
jene dele smučišča, kot se je
letos zgodilo na Starem
vrhu, Krvavcu, Voglu in na
Zelenici," dodaja Glavič.
Več težav imajo policisti z
lovljenjem voznikov motor-
nih sani (čeprav so jih nekaj
letos že kaznovali), saj jim
enostavno pobegnejo. Tudi
zato se v lovljenje voznikov
motornih sani, ki ne smejo
voziti v naravnem okolju,
vključuje tudi helikopter Le-
talske policijske enote.
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Policisti med preventivno akcijo na smučiščih v Kranjski
Gori. Več policistov bo na smučiščih še ta konec tedna.

Boštjan Bogataj

Kranj - Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve je
leta 2008 podelilo štiri kon-
cesije institucionalnega var-
stva za starejše (domovi za
starejše) na Gorenjskem.
Domove naj bi odprli: v
Kranjski Gori do 1. septem-
bra 2010, v Žireh do 1. de-
cembra 2009, v Cerkljah 1.
julija 2010 in v Komendi do
30. junija 2010. Pri vseh
gradnjah pa se zatika. Uprav-
na enota Škofja Loka je pod-
jetju Deos prejšnji teden za-
vrnila izdajo gradbenega do-
voljenja (lani decembra pa je
gradbeno dovoljenje razve-
ljavilo ministrstvo za okolje)
za dom v Žireh.

"Na odločbo upravne eno-
te se bomo pritožili, saj so
nam postavili nerazumno
kratek rok za dopolnitev vlo-
ge za izdajo gradbenega do-
voljenja, hkrati pa so odločbo
izdali pred iztekom tega
roka," pravi Bojan Kranjc, di-
rektor podjetja Deos. Ta bo
nadaljeval priprave na grad-
njo, v najslabšem primeru
pa bodo oddali novo vlogo za
izdajo dovoljenja. Na vpraša-

nje, kdaj bo dom v Žireh od-
prt, direktor ne more odgo-
voriti, zagotavlja pa, da bo za-
čel obratovati dobro leto po
pridobitvi pravnomočnega in
dokončnega gradbenega do-
voljenja. V zemljišča, projek-
te in študije je Deos do sedaj
vložil več kot milijon evrov. 

Gradbinec GIP bi moral
začeti delati v nekaj mesecih,
vendar se, po neuradnih in-
formacijah, zatika pri denar-
ju. Projekt je sicer vreden
okoli 24 milijonov evrov, od
petih gradbenih dovoljenj

ima poseben zavod pridob-
ljena tri. "V interesu občine
je, da se gradnja čim hitreje
začne, zato sem zelo aktiven
tudi pri pridobivanju poten-
cialnih soinvestitorjev," pravi
Franc Čebulj, župan občine
Cerklje. Tudi občina je pri-
pravljena vložiti petino vred-
nosti potrebne investicije, če-
prav Čebulj trdi, da gre za re-
gijski projekt: "Gorenjska je
v Sloveniji največja siva lisa
skrbi za starejše v domovih,
zato potrebujemo več večjih
in rentabilnih domov." Mi-

nistrstvo zato poziva, da naj
za gradnjo domov nameni
nekaj denarja iz državnega
ali evropskega proračuna.

"Ministrstvo v tem času
preverja izvajanje termin-
skih planov za vsako podelje-
no koncesijo, do sedaj nismo
še nobene odvzeli. V tej fazi
bi bil lahko razlog odlašanje
z začetkom izvajanja konce-
sije brez utemeljenega razlo-
ga, objektivne razloge pa
upoštevamo," pojasnjujejo
na ministrstvu za delo, ki ga
vodi Ivan Svetlik. Od kar
dvajsetih podeljenih koncesij
po vsej Sloveniji pred dvema
letoma je polovica koncesio-
narjev zaprosila za podaljša-
nje roka začetka izvajanja
koncesije. Neuradno smo iz-
vedeli še, da koncesijo za šir-
ši obseg dela želijo pridobiti
tako v Bohinjski Bistrici kot
Naklem, kjer sta bila domova
za starejše na Gorenjskem
nazadnje odprta. Po zakonu
o socialnem varstvu lahko
koncesionarji svojo pravico
za opravljanje javne službe
prenesejo tudi nanje (ali
koga drugega). Bojan Kranjc
iz Deosa to možnost v pri-
meru Žirov zavrača. 

Gradnja domov povsod zamuja
Pred dvema letoma je država podelila štiri koncesije za izvajanje institucionalnega varstva starejših
na Gorenjskem. Na nobeni lokaciji še niso začeli graditi!

Na dom za starejše občane še vedno čakajo tudi v
Kranjski Gori, kjer naj bi stanovalce po prvih načrtih
sprejeli že letošnjo jesen. Ker se gradnja še ni začela,
ni verjetno, da bi se to zgodilo. M. A.

(Ne)Varna gorenjska smučišča
V zadnjih dveh tednih so policisti smučarji več prisotni tudi na gorenjskih smučiščih. Smučarje večinoma
opozarjajo, pozorni pa so na njihove psihofizične lastnosti in vse, kar ogroža druge smučarje. Urša Peternel

Kranj - Minister za zdravje
Borut Miklavčič je pred dne-
vi napovedal poostren nad-
zor nad tem, kateri zdravniki
poleg rednega dela v javnih
zavodih delajo prek pogodb
o delu tudi pri drugih delo-
dajalcih. Kot vztrajajo na mi-
nistrstvu, zdravniki potrebu-
jejo soglasje svojega deloda-
jalca. Ukrep je namenjen
zlasti ureditvi dela tistih
zdravnikov, ki delajo hkrati v
zasebnih zdravstvenih zavo-
dih. A kot kaže, bi ukrep lah-
ko ogrozil tudi delovanje ne-
katerih nujnih medicinskih
služb, kot sta denimo heli-
kopterska nujna medicinska
pomoč in dežurne službe v
odročnih krajih. V Helikop-
terski nujni medicinski po-
moči (HNMP), katere nosi-
lec je Osnovno zdravstvo Go-
renjske, namreč vsi zdravni-
ki in reševalci za svoje delo
nimajo soglasja svojih delo-
dajalcev, priznava strokovni
vodja Osnovnega zdravstva
Gorenjske prim. prof. dr.
Janko Kersnik, dr. med.
"Redno so zaposleni v različ-
nih javnih zavodih, denimo v
kliničnem centru, v splošnih
bolnišnicah ... Nekateri so-
glasje delodajalca za delo v
enoti nujne helikopterske
medicinske pomoči imajo,
nekateri pač ne. Doslej nihče
ni bil tako strog, da bi ta so-
glasja zahteval. A če bi pri
tem res vztrajali, lahko heli-
koptersko nujno medicinsko

pomoč kar zapremo!" opoza-
rja dr. Kersnik. Kot dodaja, bi
zastale tudi nekatere druge
dejavnosti, denimo dežurne
službe v nekaterih bolj odro-
čnih krajih, saj zdravniki
niso zainteresirani za delo
tam. "Veseli smo, da so
zdravniki sploh pripravljeni
delati, in to v svojem pro-
stem času. Ko delajo v heli-
kopterski enoti - dežurajo v
svetlem delu dneva - imajo v
redni službi prost dan, kori-
stijo ure ali pa vzamejo do-
pust. To so najbolj pridni,
marljivi in usposobljeni ljud-
je," poudarja sogovornik. Kot
dodaja, so tudi v Sindikatu
zdravnikov in zobozdravni-
kov Fides prepričani, da
zdravniki soglasja svojega
delodajalca za delo izven ma-
tične ustanove ne potrebuje-
jo, če delo pri drugem delo-
dajalcu ne predstavlja kon-
kurence za matično ustano-
vo zdravnika. Dela v helikop-
terski enoti pa nikakor ne bi
mogli šteti za konkurenco
delu v bolnišnici ali klinič-
nem centru. Po besedah
prim. Kersnika bodo zdaj po-
čakali na odločitev inšpekcij-
skih služb, ali so s tovrstnim
delom kršeni kakšni zakoni.
Vsekakor pa bodo v Osnov-
nem zdravstvu Gorenjske v
bodoče za vsakega zdravnika
ali zdravstvenika, ki bi bil pri-
pravljen delati v enoti heli-
kopterske nujne medicinske
pomoči, pred sklenitvijo po-
godbe o delu zahtevali tudi
soglasje delodajalca ...

Ogrožena nujna 
helikopterska pomoč

Medgeneracijski center Komenda, ki bo pod eno stre-
ho združeval dom za ostarele, oskrbovana stanovanja,
štiri oddelke otroškega vrtca, tri zdravstvene ambulan-
te in nekaj drugih prostorov, bodo v Komendi začeli
graditi še v prvi polovici tega leta. Kot je povedal žu-
pan Tomaž Drolec, je pred dvema tednoma gradbeno
dovoljenje postalo pravnomočno, v roku enega mese-
ca pa bodo objavili razpis za izvajalca. V projekt je ob-
čina že vložila več kot milijon evrov. J. P. 
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Urša Peternel

Jesenice - "Življenje na
Spodnjem Plavžu je postalo
skorajda neznosno. Smrad z
deponije Mala Mežakla je iz
leta v leto hujši, zlasti v pole-
tnih mesecih!" S temi bese-
dami je Simona Demšar,
stanovalka ene od hiš, ki so
najbližje deponiji Mala Me-
žakla na Jesenicah, opisala
po njenem neznosne razme-
re zaradi smradu z deponije.
Hiša Demšarjevih je od de-
ponije oddaljena nekaj manj
kot štiristo metrov, poleg nji-
hove pa naj bi smrad trpeli
še v osmih sosednjih hišah
na Spodnjem Plavžu. Obči-
no Jesenice so že lani opozo-
rili na problem in ta se je od-
zvala tako, da so junija lani
pričeli izvajati meritve smra-
du. Te so pokazale, pravi
Demšarjeva, da je bilo stanje
najslabše avgusta, ko je pri
njihovi hiši kar enajstkrat
"zelo smrdelo", štirikrat je
vpisana ocena "smrdi", en-
krat pa "malo smrdi". "Bolj

je bilo vroče, bolj je smrdelo,
zlasti hudo je bilo proti veče-
ru, ko se je obrnil veter in
prinesel smrad," je povedala
Demšarjeva. Še slabše naj bi
bilo stanje na počivališču
Hrušica ob avtocesti, kar naj
bi opažali tudi številni turi-
sti. Kot je dodala Demšarje-
va, se stvari na Občini Jese-
nice premikajo zelo počasi,
na zadnji seji občinskega
sveta, ko so želeli spregovori-
ti o problemu, pa niso dobili
besede. Svojega obiska na
seji namreč niso najavili. So
pa pred kratkim na Občino
Jesenice poslali poenoten
predlog, s katerim zahtevajo,
da naj bi bili stanovalci v
ogroženih hišah oproščeni
plačila odvoza smeti, obe-
nem pa naj bi prejemali me-
sečno rento. Ta naj bi za šti-
ri hiše, ki so najbližje depo-
niji, znašala tristo evrov me-
sečno, za ostalih pet hiš pa
po sto evrov. Sestanek na
Občini Jesenice še pričakuje-
jo, je povedala Demšarjeva.
Da se bodo s stanovalci

Spodnjega Plavža sestali, je
potrdil tudi župan Tomaž
Tom Mencinger. Povedal je,
da bodo na Občini Jesenice
vsekakor prisluhnili pritož-
bam krajanov tega dela Jese-
nic. Po njegovih besedah bi
bilo prav, če bi bili v bodoče
oproščeni plačila odvoza
smeti, medtem ko se bodo
glede višine morebitne me-
sečne rente še dogovorili. Si-
cer pa so na Občini Jesenice
začeli tudi več aktivnosti, s

katerimi naj bi občasno pove-
čane emisije smradu karseda
zmanjšali. Tako so že kupili
PVC folijo za prekritje depo-
nije ter vgradili dodatne od-
plinjake, iz katerih odsesava-
jo deponijski plin, pripravlje-
ni pa so projekti za energet-
sko izkoriščanje tega plina.
Župan je še povedal, da so v
letošnjem proračunu zagoto-
vili tudi denar za ureditev ko-
munalne infrastrukture za
objekte na Spodnjem Plavžu.

Renta zaradi smradu z deponije?
Krajani, ki živijo v bližini deponije Mala Mežakla, zahtevajo brezplačen odvoz odpadkov in rento.
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Zaradi pene, ki se ob deževju pojavlja na kanalih pri 
počivališču Hrušica, domačine skrbi, da deponijska skleda
ne drži in strupene snovi uhajajo v podtalnico.

Mateja Rant

Bled - Konec leta naj bi začeli
drugi del celovite obnove Blej-
skega gradu, ki bo po ocenah
vredna okrog pet milijonov
evrov. Že spomladi pa se bodo
v Zavodu za kulturo Bled, ki
upravlja grad, lotili obnove
glavne sprehajalne poti na
grad z Grajskega kopališča.
Pot je po besedah direktorja
zavoda za kulturo Matjaža 
Završnika v izredno slabem
stanju, saj je v vseh teh letih
skorajda niso vzdrževali.

Sprehajalno pot na grad so
uredili ob prenovi gradu v

petdesetih letih prejšnjega
stoletja, tako da so stopnice in
oporni zidovi že močno do-
trajani in zato nevarni za
sprehajalce. Na najbolj str-
mih delih, je pojasnil Završ-
nik, naj bi po novem pot za-
ščitili tudi z ograjo. "Pričaku-
jemo, da bomo gradbeno do-
voljenje pridobili do zgodnje
pomladi, obnova pa bo vred-
na okrog sto tisoč evrov." Ta
čas že pripravljajo tudi idejni
načrt za nadaljevanje celovite
obnove gradu. Pred dvema le-
toma so obnovili muzejski
trakt, konec leta pa naj bi pri-
šle na vrsto še viteška dvorana

in restavracije. "Do konca po-
letja naj bi pripravili projek-
tno dokumentacijo, konec
leta pa bomo predvidoma lah-
ko začeli delati. Obnovo bi na-
mreč radi končali do pomladi
prihodnje leto, ko praznuje-
mo tisočletnico prve omem-
be gradu," je razložil Završ-
nik. Nadaljujejo tudi priprave
na gradnjo dvigala, ki ga bodo
morali v skladu s smernicami
zavoda za varstvo kulturne
dediščine vgraditi v skalo.
Skupno vrednost obeh na-
ložb ocenjujejo na pet milijo-
nov evrov, pri čemer računajo
tudi na evropski denar. 

Na gradu se je v zadnjem
času, pravi Završnik, zmanj-
šal predvsem obisk organizi-
ranih skupin, medtem ko se
število individualnih obisko-
valcev povečuje. Kljub črno-
gledim gospodarskim napo-
vedim jim je lani uspelo
ustvariti 1,3 milijona prihod-
kov, kar je približno enako
kot leto prej. Zato Završnik
ostaja optimist tudi letos, pri
čemer, dodaja, bodo tako kot
lani še več pozornosti name-
nili promociji. Za ogled Blej-
skega gradu morajo odrasli
odšteti sedem evrov, otroci
pa pol manj.

Tisočletnico bo pričakal obnovljen

Radovljica

Nove nepravilnosti v radovljiški občinski upravi

Potem ko se je z delom radovljiške občinske uprave ukvar-
jala inšpekcija za kadrovske zadeve, so konec lanskega leta
delo preverjali še upravni inšpektorji Inšpektorata za javno
upravo, ki so opravili nadzor nad izvajanjem Zakona o up-
ravnem postopku in uredbe o upravnem poslovanju.
Obsežen zapisnik, ki ga je občina Radovljica objavila na svoji
spletni strani, govori o vrsti nepravilnosti predvsem na 
področju dela občinske inšpekcije, pri čemer za enega od
postopkov celo meni, da je "ponoven dokaz nesposobnosti
in neznanja." Inšpekcija ugotavlja tudi nezakonito podel-
jeno javno pooblastilo podjetju Alpdom ter nedopustno
poseganje župana in direktorja občinske uprave v samosto-
jnost pri delu uradnikov. Zato so inšpektorji županu Janku
S. Stušku med drugim predlagali, da takoj poskrbi za
strokovno izpopolnjevanje uradnih oseb, ki vodijo in od-
ločajo v upravnih postopkih, da zagotovi, da bo inšpekcijski
nadzor izvajala strokovno usposobljena oseba ter se takoj
preneha vmešavati v postopke na prvi stopnji in tako zagotovi
izvajanje načel ustavnosti in zakonitosti. M. A.

Bohinjska Bistrica

Hotel s polnilnico za
električne avtomobile

V Bohinj Park eko hotelu so
kot prvi v Sloveniji svojim
gostom ponudili možnost
polnjenja električnih avto-
mobilov.  Vsem, ki se pripe-
ljejo z električnim avtomo-
bilom, omogočijo brezplač-
no uporabo tako garaže kot
polnilnice. Tako so storili še
nov korak v smeri ekološke
ozaveščenosti, trajnostnega
turizma in razvoja Bohinja
kot zelene destinacije, je po-
udaril direktor hotela Anže
Čokl in dodal, da so s tem
znova dokazali, da je eden
njihovih temeljnih družbe-
no odgovornih ciljev kar naj-
več prispevati k dolgoročni
ohranitvi narave. M. R.

Stojan Saje

Podljubelj - Poročila sta se
na prestopno leto, ko je imel
februar 29 dni. Pred pol sto-
letja je bil to ponedeljek. Jože
je prišel na kratek dopust od
vojakov, da je sklenil zakon z
Minko. Takrat in do nedav-
nega nista razmišljala o zlati
poroki. Pa sta jo dočakala!
Slavje bo jutri, 27. februarja,
v domu krajanov v Podljube-
lju. Tja se bosta odpravila
peš, ker živita v sosednji hiši.
Z njima se bo veselilo več
kot šestdeset povabljencev.
Jubilejni obred bo opravil žu-
pan Borut Sajovic.

Iz Podljubelja izhaja Min-
ka, edinka v družini Kropiv-
nik. Starša sta delala v tržiški
predilnici, ona pa se je že
pred petnajstim letom zapo-
slila v tovarni Peko. Po petin-
tridesetih letih dela v proiz-
vodnji se je upokojila. Jože je
Tržičan, rojen za Mošenikom
v delavski družini. Izučil se je
za elektromonterja, najprej je
delal v tovarni Runo, pozneje
pa do upokojitve v Elektro
Kranj. Zanimivo je, da je za
Minko prej vedela ena od nje-
govih treh sester, ki je bila
njena sodelavka. To je ugoto-
vil, ko je Minko ogovoril na
avtobusu med potjo iz Ljub-
ljane. Potem sta se pogosteje
videvala, postala par in si za-
želela skupnega življenja.

"Za poroko sem potrebo-
vala dovoljenje, ker sem
šele oktobra dopolnila
osemnajst let. Morala je biti
pred pustom, ker postni čas
ni bil primeren. Drugi raz-
log je bila najina prva hči
Majda, ki se je rodila maja
1960. Naslednje leto se je
Jože vrnil od vojakov, janu-
arja 1962 pa sva dobila še
Mojco. Obe živita doma s
svojima družinama. Majdi-
ni otroci so Blaž, Neža in
Miha, Mojca pa ima Neno.
Vse sem varovala, prva dva
še pred upokojitvijo," je za-
upala Minka Hladnik. Njen
mož Jože je dodal: "Vmes
smo zgradili prizidek k
hiši, leta 1973 pa smo se lo-
tili obnove vse stavbe. Med-
tem ko je žena skrbela za
otroke, vrt in živali, sem jaz
veliko delal drugod. Bil sem
delegat KS v Skupščini Ob-
čine Tržič, predsednik in
podpredsednik KS Podlju-
belj, poveljnik PGD Podlju-
belj in podpoveljnik Občin-
ske gasilske zveze Tržič.
Tekmoval sem v smučanju,
sankanju, kegljanju in stre-
ljanju. Še danes ne morem
brez športa."

Oba sta potrdila, da sta za-
dovoljna z vsem, kar sta
ustvarila skupaj. Po zlati po-
roki načrtujeta oddih v topli-
cah, kamor rada hodita zara-
di ohranjanja zdravja.

Slavje s svojci in sosedi
Minka in Jože Hladnik iz Podljubelja sta
dočakala 50-letnico poroke.

Minka in Jože Hladnik, zlatoporočenca iz Podljubelja

KRATKE NOVICE
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OBČINA ŠENČUR
Kranjska cesta 11
4208 Šenčur
tel. 04/ 2519-100, fax. 2519-111
e-pošta: obcina@sencur.si
Šenčur, dne 22.02.2010

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU ZA ZBIRANJE
PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE

ŠENČUR ZA LETO 2010 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh občine Šenčur www.sencur.si
objavljen razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine
Šenčur za leto 2010.

Priznanja občine Šenčur so: 
- naziv Častni občan Občine Šenčur,
- Zlata plaketa Občine Šenčur,
- Srebrna plaketa Občine Šenčur,
- Bronasta plaketa Občine Šenčur,
- spominsko priznanje Občine Šenčur

Pogoji, postopek in način podeljevanja priznanj so opisani v objavljenem
razpisu na spletnih straneh občine Šenčur. 

Predlagatelji morajo svoje pobude pisno posredovati do 26. marca
2010, do 10. ure, na naslov: Občina Šenčur, Kranjska 11, 4208
Šenčur s pripisom PRIZNANJA OBČINE ŠENČUR 2010.

Župan 
Miro Kozelj, l.r. 

O
B

Č
IN

A 
Š

E
N

Č
U

R
, K

ra
nj

sk
a 

ce
st

a 
11

, Š
E

N
Č

U
R

.

Bi tudi ti
pokojninsko
varčeval?

Pokliči 080 19 56 
ti bomo vse razložili.

Dodatne informacije  
na www.sop.si.

Domžale

Zmeren potres stresel
okolico Domžal

V sredo, dvajset minut čez
6. uro zjutraj, je okolico
Ljubljane stresel zmeren po-
tresni sunek z magnitudo
3,2 po Richterjevi lestvici z
žariščem v bližini Dola pri
Ljubljani. Tresenje tal so 
čutili tudi prebivalci Dom-
žal, Mengša, Trzina, Lukovi-
ce, južnega dela Kamnika in
Komende. J. P. 

Na novo odprta trgovina v Šenčurju
Vas od 1. marca dalje vabi na obisk

s posebnimi otvoritvenimi popusti.

Poslovna cona A Šenčur
info@prosencom.com, tel.: (04) 257 14 28

www.prosencom.com

Odprto od ponedeljka do petka 
od 8:00 do 16:00, 

sobota od 8:00 do 12:00.

Cerklje 

V Cerkljah imajo godbo na pihala

Že januarja so v Cerkljah ustanovili godbo na pihala, ta 
teden pa je bil že prvi občni zbor tega novoustanovljenega
društva. Vanj je vključenih 58 članov, na nedavni avdiciji pa
so sprejeli 46 prihodnjih godbenikov. "V občinskem proračunu
smo za nakup inštrumentov in za siceršnje delovanje 
godbe, ki bo vadila v prostorih nekdanje občinske knjižnice,
predvideli 35 tisoč evrov," je povedal župan občine Cerklje
Franc Čebulj, podpredsednik godbenega društva in pobudnik
za ustanovitev. "V Cerkljah je godba delovala že v predvojnih
in povojnih letih, potem pa so jo leta 1958 s politično 
direktivo ukinili. Zamisel o tem, da bi jo znova ustanovili,
saj je v Cerkljah veliko nadarjenih glasbenikov, je zorela
kako desetletje. Sedaj nam je uspelo in občanom, zlati še
mladim, ponujamo dodatno možnost za kulturno dejav-
nost. V prihodnjih dneh se bo začel pouk teorije, poučevali
bodo priznani profesorji, sledil bo nakup inštrumentov,
nato bodo godbeniki začeli vaditi. Pričakujem, da bo cer-
kljansko godbo slišati ob občinskem prazniku." Predsednik
društva Godba na pihala Cerklje je Primož Močnik, dirigiral
bo Tomaž Kukovič. D. Ž.

Ljubljana 

Ponatis Humarjeve knjige

Ljubljanska založba Sanje je skupaj s podjetjem Humar
Third Eye izdala ponatis knjige Tomaža Humarja Ni
nemogočih poti. Knjigo so prvič predstavili v Klubu Cankar-
jevega doma v Ljubljani 18. februarja, na dan, ko bi znani
slovenski alpinist Tomaž Humar iz Kamnika dopolnil 41 
let. Žal ga je lani prehitela nesreča v steni himalajske gore
Lantang Lirung. Tako tudi ni mogel sam uresničiti želje, da
bi poskrbel za ponatis knjige, ki je bila že zdavnaj razpro-
dana. Namesto njega so to storili njegovi prijatelji. Prvotni
vsebini knjige so dodali pregled njegovih najpomembnejših
plezalskih podvigov v zadnjih osmih letih. Dve novi besedili
sta prispevala plezalska mojstra iz tujine Carlos Carsolio in
Reinhold Messner, velika Tomaževa občudovalca. V knjigi je
opisan tudi Tomažev zadnji vzpon, ki je bil zanj usoden.
Predstavitve ponatisa knjige so se udeležili Tomaževi svojci,
sodelavci in bližnji znanci, med njimi tudi njegov plezalski
kolega Stipe Božić iz Hrvaške. S. S.

Boštjan Bogataj

Kranj - "Že po prvi podražitvi
oktobra lani sem bila tako sla-
be volje, da nekaj mesecev
sploh nisem hotela plačati," o
visokih podražitvah komu-
nalnih storitev pravi Ivana
Kump iz Kranja. Upokojenka
je za njih še septembra (za av-
gust) plačala 15 evrov, nato se
je položnica Komunale Kranj
povzpela na 35, mesec kasne-
je na petdeset evrov. Prijazni
glas iz komunalnega podjetja
ji je svetoval, da nabavi manj-
ši zabojnik za odpadke, zato
je znesek padel na 35 evrov,
pred tednom pa je znova
(kljub manjši posodi) dobila
račun za 43 evrov. 

"Oktobra sem prejel račun
za 4,18 evra, kar ni veliko, če-
prav pridelam trikrat manj
smeti, kot mi jih obračunava-
jo. Prvi šok je bil že novem-
bra, ko so ceno povišali na
7,82 evra (višja za 87 odstot-
kov), drugi pa pred kratkim,
saj je bil znesek na položnici
visok kar 15,32 evra," je ogor-
čen Jordan Glavina iz Besni-
ce, ki je izračunal, da gre za
kar 347-odstotno podražitev. 

"Povedali so mi, da bom
plačevala manj, sedaj pa sem
znova skoraj na istem. Zakaj
tako povišanje cen v času kri-
ze?" sprašuje Ivana Kump in
dodaja, da v drugih občinah
ne poznajo tako visokih 'da-
jatev'. Po drugi strani Glavina
razume, da se storitve nekoli-
ko podražijo, vendar se je
cena ravnanja z odpadki v pri-

merjavi z elektriko in ogreva-
njem, povzpela v nebo. "Za-
kaj ne vpeljejo obračunavanja
na količino. Le na tovornjake
bi namestili tehtnice in vsak
bi plačeval le za količino od-
padkov, ki jo odda. Na ta na-
čin bi spodbujali tudi ločeno
zbiranje odpadkov," pravi. 

Del povišanja cen gre na
račun t. i. finančnega jam-
stva, ki ga je z uredbo določi-
la Agencija RS za okolje za
sanacijo odlagališč po zaprt-
ju. V primeru upokojenke
Kump gre za tri evre! Glavina
pravi, da je njemu vseeno,
kam odlagajo smeti, sprašuje
pa se, koliko Komunala
Kranj zbere denarja prek po-
stavke 'finančno jamstvo':
"Gre za grozljive številke,
zato bi se morale vse krajev-
ne skupnosti in občine na
Gorenjskem tepsti za posta-
vitev odlagališča."

Krivo je zaprtje 
odlagališča Tenetiše

V Komunali Kranj pojas-
njujejo, da so se z julijem lani
stroški odlaganja, vključno s
pripravo in prevozom odpad-
kov, zaradi zaprtja odlagališča
Tenetiše in odlaganja na
Malo Mežkalo in v Logatec,
močno povečali. "S 1. okto-
brom lani gospodinjstva pla-
čujejo višjo ceno zaradi pre-
voza na odlagališča in finanč-
no jamstvo," v sicer obširnej-
šem odgovoru zapiše Klara
Škrabec. Trdi, da je gospo-
dinjstvo s štirimi člani pred

podražitvijo s 120-litrskim za-
bojnikom za mešane odpad-
ke in odvozom enkrat teden-
sko plačevalo 6,26 evra na
mesec, sedaj pa 15,41 evra.
Posledično naj ne bi šlo za
350-odstotno podražitev.

V Komunali Kranj se zave-
dajo, da je podražitev občane
udarila po žepu. "S tem se so-
očajo vse občine v Sloveniji,
ki nimajo svojih odlagališč in
morajo voziti drugam. Poleg
tega pa je bila sprejeta nova
uredba, ki uvaja finančno
jamstvo," pojasnjujejo. Obča-
nom svetujejo, da dosledno
ločujejo odpadke in kupijo ali
najamejo manjši zabojnik.
Strinjajo se, da bi bil najbolj
pravičen sistem, ki bi temeljil
na dejanski količini odpad-
kov. "To možnost proučuje-
mo. Novi zabojniki bodo
opremljeni s čipi, ki jih bomo
uporabili za tehtanje odpad-

kov in beleženje števila praz-
njenj zabojnikov," pravi
Škrabčeva. Prej kot ta ukrep
pa bodo izvedli manjšo frek-
venco odvoza odpadkov in na
ta način znižali zneske na
položnicah. 

Nova postavka na računih
za odpadke je tudi višina fi-
nančnega jamstva. Kolikšen
bi bil znesek za Kranjčane, če
bi obdržali odlagališče Teneti-
še, danes ne ve nihče, zato pa
morajo Kranjčani za vsako
tono odpadkov nameniti kar
35 evrov. Za kolikšen skupni
znesek gre, lahko samo ugi-
bamo. Na naše vprašanje, ali
zaradi tako visokega poviša-
nja računov za komunalne
storitve Kranjčani teh ne pla-
čujejo več redno, so nam v
Komunali Kranj povedali, da
v zadnjih mesecih beležijo
kar desetodstotno povečanje
neplačevanja.

Visoki računi dvigajo pokrovke
V uredništvu prejemamo številne ogorčene klice Kranjčanov, ki bentijo nad višanjem cen za odvoz
odpadkov. Cene višje kar za 350 odstotkov!

Ivana Kump ne razume, zakaj se zneski na položnicah v
času krize tako nerazumno zvišujejo. / Foto: Goraz Kavčič

Ana Hartman

Breznica - V uredništvo smo
prejeli pismo dveh občank
Naklega, ki sta se na kulturni
praznik, 8. februar, odpravili
v Vrbo. Na bližnjem parkiriš-
ču na Breznici ju je zmotil
neznosen smrad, ki se je širil
s travnika, neki domačin pa

jima je povedal, da se smrad
že vrsto let širi iz javne kana-
lizacije. "Sprašujeva se, ali
pristojni organi nimajo volje,
da sanirajo to sramoto. Fekal-
ni izcedki res niso v ponos
občini in kulturnim ustano-
vam, ne nazadnje tudi Preše-
ren ne bi bil ponosen," sta za-
pisali v pismu. Žirovniški žu-

pan Leopold Pogačar je pojas-
nil, da je pri parkirišču skup-
na greznica za vas Breznica,
ki jo bodo sanirali s priključit-
vijo lani zgrajenega kanaliza-
cijskega sistema Breznica-
Vrba na povezovalni kanal
Vrba-Studenčice in povezavo
celotnega sistema s čistilno
napravo Radovljica. "Smrad

se na Breznici pojavlja le 
občasno, javno podjetje Jeko-
in pa ga sanira z dodatkom
kemikalij in s črpanjem. 
Problema se zavedamo, zato
tudi pospešeno gradimo
omenjeno kanalizacijo. Težav
bo predvidoma konec v drugi
polovici letošnjega leta," je 
še razložil Pogačar.

Neznosen smrad ob kulturnem prazniku

KRATKE NOVICE
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Po dolgotrajni
gradnji športne dvorane na
Trati bo ta po zimskih po-
čitnicah slednjič le odprla
vrata učencem Osnovne
šole Cvetka Golarja in dru-
gim uporabnikom. Po teh-
ničnem pregledu pred me-
secem dni so morali odpra-
viti še napake pri gradnji.
Športno dvorano bo uprav-
ljal Zavod za šport Škofja
Loka, ki sicer že upravlja
ŠD Poden. 

Sodoben športni objekt
ne bo služil le šolarjem in
športnikom, pač pa bo
predstavljal tudi osrednji
večnamenski prostor za
organizacijo raznovrstnih
kulturnih in družabnih pri-
reditev. Športna dvorana je
sicer zasnovana kot tripol-
na dvorana (dolga 45 in ši-
roka 27 metrov) s spremlja-
jočimi prostori, primerna
za igranje rokometa, košar-
ke in odbojke.

V nadstropju preurejene
stare telovadnice so pridobili
še dodatno dvorano, kabi-
nete za pedagoške delavce,
shrambo orodja, tehnični
in elektro prostor, avlo s
stopniščem, prostor za TV.
Za šolske, krajevne in
športne prireditve bodo v
glavni dvorani tribune s
približno petsto sedeži. V
novem prizidku so tudi tri
nove učilnice. Dvorano
bodo ogrevali obnovljivi viri
energije: s pomočjo toplo-
tnih črpalk bodo izkoriščali
geotermalno energijo pod-
talnice, drugi vir so sončni
kolektorji, streha pa je pri-
pravljena tudi za montažo
fotovoltaičnih elementov. V
energetskem pogledu bo ta
športna dvorana zagotovo
med najsodobnejšimi ob-
jekti v državi, s ponosom
sporočajo z občine Škofja
Loka, ki je ta del investicije
prijavila na razpis Ekolo-
škega sklada Republike Slo-
venije za kreditiranje okolj-

skih naložb in pridobila
ugoden kredit v višini dveh
milijonov evrov. Končna
vrednost naložbe, ki sta jo
ob občini financirala tudi
ministrstvo za šolstvo (250
tisoč evrov) in fundacija za
šport (68 tisoč evrov), je
okoli 5,5 milijona evrov. 

"Žal je gradnja in uspo-
sobitev športne dvorane
kasnila, kar je povzročilo
slabo voljo predvsem pri
bodočih uporabnikih dvo-
rane. Zamuda pri zaključe-

vanju del je nastala pred-
vsem zaradi reševanja sta-
tičnih težav stare telovadni-
ce in dopolnilnih projek-
tnih rešitev za pedagoški
del prizidka pri osnovni
šoli. Precejšen del krivde za
zamudo je tudi na strani
glavnega izvajalca gradbe-
nih del in zaradi slabe koor-
dinacije glavnega inženi-
ringa pri gradnji," sporoča
Jernej Tavčar iz službe za
stike z javnostjo Občine
Škofja Loka.

V dvorano po počitnicah
Občina Škofja Loka je slednjič dobila uporabno dovoljenje za novozgrajeno športno dvorano in 
dozidane učilnice pri Osnovni šoli Cvetka Golarja na Trati.

Maja Bertoncelj

Medvode - Nadzorni odbor
Občine Medvode je lani spo-
mladi izdal končno poročilo
v zvezi z nadzorom zakoni-
tosti in smotrnosti porabe
denarja za namen strokov-
nega potovanja Odbora za
kmetijstvo in gozdarstvo pri
občinskem svetu v Španijo
in na Irsko. Ugotovili so ne-
pravilnosti in poročilo posre-
dovali pristojnim službam.
Iz občinskega proračuna je
bilo v ta namen porabljenih
dobrih 18 tisoč evrov. 

V zvezi z omenjenima
strokovnima ekskurzijama
je prijavi prejela tudi Komi-
sija za preprečevanje ko-
rupcije, kjer so ju proučili
ter primer poslali Okrožne-
mu državnemu tožilstvu v
Ljubljani in Sektorju krimi-
nalistične policije. Iz Poli-
cijske uprave Ljubljana so
potrdili, da so v zvezi z de-
lom poslovanja občine
Medvode kriminalisti Poli-
cijske uprave Ljubljana vodi-
li predkazenski postopek in
o zbranih ugotovitvah mar-
ca lani obvestili pristojno to-

žilstvo. O tem smo takrat že
pisali, saj so nam posredo-
vali informacijo, da so zoper
eno osebo podali kazensko
ovadbo zaradi suma storitve
kaznivega dejanja zloraba
uradnega položaja ali urad-
nih pravic po 1. in 3. odst.
261. člena kazenskega zako-
nika. Da gre za župana
Medvod Stanislava Žagarja,
so potrdili na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Ljublja-
ni. Zapisali so, da je bila zo-
per njega konec septembra
lani zahtevana preiskava za-
radi petih kaznivih dejanj

zlorabe uradnega položaja
ali uradnih pravic, in sicer
pred preiskovalnim sodni-
kom Okržnega sodišča v
Ljubljani. Zadeva je torej že
na sodišču. "Zadeva je prišla
na naše sodišče 26. oktobra
2009. Razpisan je bil en na-
rok, in sicer 29. januarja
2010. Več podrobnosti vam
zaradi faze zadeve ne more-
mo posredovati, saj to ni v
skladu s Sodnim redom.
Naroki so v tej fazi zaprti za
javnost," pa so sporočili z
Okrožnega sodišča v Ljub-
ljani.

Sporni ekskurziji na sodišču
Župan Medvod Stanislav Žagar osumljen storitve petih kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja. 

Danica Zavrl Žlebir

Kranj - V našem uredništvu
se je oglasil Božo Vidakovič,
ki ga je krajevna organizacija
Rdečega križa pred nedav-
nim povabila na krvodajal-
sko akcijo. Po akciji naj bi šli
krvodajalci na izlet, za kate-
rega pa bi morali plačati 15
evrov. To ga je zmotilo, češ
da je brezposeln, ki živi z ne-
kaj več kot dvesto evri social-
ne pomoči, poleg tega pa je
večkratni krvodajalec, zakaj
bi mu torej ne omogočili
brezplačnega izleta. Ko se je

pritožil, so mu dan potem
poslali opravičilo in novo va-
bilo na krvodajalsko akcijo,
tokrat brez izleta. Še vedno
jezen se krvodajalske akcije
tokrat ni udeležil. Pravi, da
se je ne bo nikoli več, raje bo
šel v sosednjo Avstrijo, kjer
za odvzeto kri plačujejo. Pre-
pričan je tudi, da se pri nas s
krvjo trguje.

Krvodajalčevo zgodbo smo
preverili na Območnem
združenju Rdečega križa
Kranj, kjer nam je sekretar-
ka Milka Miklavčič odgovo-
rila: "Omenjenemu krvoda-

jalcu smo žal res poslali na-
pačno (lansko) vabilo, za
kar se še enkrat opraviču-
jem. Sicer pa je pogosta
praksa, da krajevne organi-
zacije Rdečega križa po kr-
vodajalski akciji organizira-
jo tudi izlete. Ponekod za-
nje krvodajalci prispevajo
del denarja, v organizaci-
jah, kjer s članarino (ali
drugimi donacijami) zbere-
jo dovolj denarja za svoje
delovanje, pa lahko krvoda-
jalcem to omogočijo brez-
plačno. Krajevna organizaci-
ja RK v KS bratov Smuk pa

ne deluje, tako kot še neka-
tere v našem območnem
združenju, in tako krvoda-
jalcem ne morejo omogočiti
izleta. Toda krajevna skup-
nost je predlani zato, da bi
spodbudila krvodajalstvo,
prispevala denar za izlet po
krvodajalski akciji. Lani tega
sofinanciranja ni bilo, krvo-
dajalci pa so želeli izlet, tudi
če bi bilo treba zanj doplača-
ti. Tako so v lansko vabilo
zapisali, da je za izlet treba
doplačati 15 evrov. Ob letoš-
nji krvodajalski akciji za kr-
vodajalce z območja KS bra-
tov Smuk pa letos, kot reče-
no, izleta sploh ni bilo. Žal
mi je, da je prišlo do tega ne-
sporazuma." 

Za izlet bi moral plačati

info@g-glas.si

VPIS OTROK V VRTEC ŠKOFJA LOKA
za šolsko leto 2010/2011

Vabimo vas k vpisu otrok v naslednje programe:
- dnevni program v trajanju od 6 do 9 ur (za otroke, stare od 11

mesecev do 3 let)
- dnevni program v trajanju od 6 do 9 ur (za otroke, stare od 

3 do 6 let)
- poldnevni program v trajanju od 4 do 6 ur (za otroke, stare od 

3 do 6 let) - popoldanski oddelek
- program cicibanovih uric v obsegu 60 ur na leto (za otroke od 

4. do 6. leta, enkrat na teden v popoldanskem času).

Vpis bo potekal od 8. marca do 12. marca 2010 v Vrtcu Škofja Loka,
v enoti BIBA, Podlubnik 1e, v naslednjih terminih:

ponedeljek, 8. 3.: od 9.00 - 12.00 in od 13.00 - 18.00 ure
torek, 9. 3.: od 9.00 - 12.00 in od 13.00 - 18.00 ure
sreda, 10. 3.: od 9.00 - 12.00 in od 13.00 - 18.00 ure
četrtek, 11. 3.: od 9.00 - 12.00 in od 13.00 - 16.00 ure
petek, 12. 3.: od 9.00 - 14.00 ure

Možnost vključitve otrok je z novim šolskim letom, torej od 
1. septembra 2010 dalje.

Vpisnice najdete na spletni strani vrtca "vrtec.skofjaloka.si", 
dobite jo lahko tudi v vrtcu.

Oddaja vpisnic je osebna, v terminih vpisovanja.

Ob vpisu vas bomo seznanili z našimi programi, ki so predstavljeni
v publikaciji vrtca.

VLJUDNO VABLJENI!

INT vrata, d. o. o.
Todraž 11, 4224 Gorenja vas
t: 04 510 54 00, f: 04 510 54 01
e-pošta: info@int-vrata.si, www.int-vrata.si

razpisuje prosto delovno mesto 

POSLOVNE SEKRETARKE (m/ž)
Pogoji:
● VI. ali VII. stopnja izobrazbe poslovni sekretar, ekonomist ali 

organizacija dela
● znanje enega tujega jezika angleščina ali nemščina
● poznavanje programskih orodij Word, Excel, Outlook 
● opravljen vozniški izpit kategorije B 
● zaželene delovne izkušnje na področju poslovnega koordiniranja
● zaželeno je, da je kandidatka samostojna, odgovorna, zanesljiva in ima

veselje do tovrstnega dela

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 10. marca
2010 na naslov: INT vrata, d. o. o., Todraž 11, 4224 Gorenja vas.

Postavili mi
bodo berlinski
zid

V zvezi s člankom oziroma
odgovorom Janeza Sušnika
na članek "Postavili mi bodo
berlinski zid", ki je bil objav-
ljen v Gorenjskem glasu dne
19. februarja 2010, vam po-
sredujemo naslednji odgovor:

V navedenem odgovoru Ja-
nez Sušnik navaja, da so pre-
bivalci Šenčurja in Srednje
vasi prepričani, da je bil iz-
virni greh iz preteklosti, ko je
bil v Sajevčevem naselju zgra-
jen večstanovanjski blok in
označuje to kot spodrsljaj Ob-
čine Šenčur in Upravne enote
Kranj, ki ne bi smela izdati
gradbenega dovoljenja za
gradnjo večstanovanjskega
bloka v Sajevčevem naselju.

V zvezi s tem pojasnjuje-
mo, da upravna enota vodi
postopke izdaje gradbenega
dovoljenja v skladu s predpisi
in odloča na podlagi vseh

zbranih dokazov in ugotov-
ljenih dejstev. Za izdajo grad-
benega dovoljenja morajo biti
izpolnjeni določeni pogoji, na
podlagi določil Zakona o gra-
ditvi objektov, upoštevana
morajo biti določila veljavne-
ga prostorskega akta. Ni stvar
upravne enote, kakšne rešitve
v zvezi s prostorskimi uredit-
vami sprejema občina. Če in-
vestitor, ki zaprosi za izdajo
gradbenega dovoljenja, izpol-
ni pogoje, ki jih določajo pred-
pisi, mu je upravna enota
gradbeno dovoljenje dolžna
izdati. Upravna enota ostaja
zavezana zakonitemu delo-
vanju - tudi v vseh drugih, bo-
dočih postopkih, ki se bodo
odvijali na tem območju. 

Sklepno torej ugotavljamo,
da je Upravna enota Kranj v
navedenem primeru ravnala
zakonito in da ne držijo trdit-
ve Janeza Sušnika, ki se v
omenjenem članku nanašajo
na njeno delo.

mag. Olga Jambrek, 
načelnica

PREJELI SMO

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

Škofja Loka - Z današnjim
slovesnim odprtjem v središ-
ču Škofje Loke se bo ob 19.
uri začelo že 35. tekmovanje
za Pokal Loka. Prireditev, ki
je eno najbolj uveljavljenih
smučarskih tekmovanj za
dečke in deklice med 11. in
15. letom starosti v svetu, bo
letos rekordna, saj organiza-
torji iz SK Alpetour pričaku-
jejo okoli dvesto petdeset tek-
movalcev, poleg njih pa še
precej trenerjev in spremlje-
valcev, tako da so imeli kar
dosti dela, kako jim zagotovi-
ti dovolj prostih ležišč. Na
koncu je spet zmagala zanes-
ljivost izkušenega Gašperja
Zakotnika, ki jim je od  Med-
vod do Kranja z okolico in se-
veda v Škofji Loki in obeh do-
linah našel prostor pri devet-
najstih različnih ponudni-
kih. "Najprej so že prejšnji
teden k nam prišli Rusi in
dva Argentinca, za njimi pri-
hajajo vsi drugi in trudili se
bomo, da jim naš kraj in
naše tekmovanje ostane v le-
pem spominu," je povedal
Gašper Zakotnik, predsed-
nik organizacijskega odbora
Janez Poljanec pa je povabil
vse domačine in obiskovalce,
da smučarje pozdravijo že
danes zvečer na zabavni pri-
reditvi na Mestnem trgu (za
zabavo bo igrala skupina
Energija), nato pa zanje navi-
jajo tudi na Starem vrhu,
kjer bo jutri slalomska, v ne-
deljo pa še veleslalomska tek-

ma. Jutri bo ob 18. uri na
Mestnem trgu tudi razglasi-
tev slalomskih zmagovalcev,
najboljši veleslalomisti pa
bodo kolajne dobili po tekmi
na smučišču.

"Vreme nam z odjugo pri
pripravi prog sicer ni najbolj
naklonjeno, toda naredili
bomo vse, da tekmo izpelje-
mo po čim boljših močeh," je
povedal Alpetourov trener
Uroš Peternelj, predsednik
kluba organizatorja Janez De-
kleva pa je spomnil tudi na
številne smučarje, ki so prve
tekmovalne izkušnje nabirali
prav na Pokalu Loka, nato pa
so bili uspešni v svetovnem
pokalu in na olimpijskih ig-
rah. Med njimi so seveda tudi
mnogi slovenski smučarji, od
Mateje Svet, Urške Hrovat,

Špele Bračun, Mitja Dragšiča,
Tine Maze, Andreja Šporna,
Matica Skubeta ...

K sreči imajo veliko mla-
dih naslednikov, ki se bodo
tudi na 35. Pokalu Loka bori-
li za čim boljše uvrstitve. Na-
stopilo bo tudi kar precej
obetavnih gorenjskih smu-
čarjev, od Triglavanov Miha
Hrobata in Nika Strleta do
Alpetourovega Gala Giaco-
mellija, ki bodo naši aduti
med starejšimi dečki. Veliko
stavimo tudi na Andraža Ra-
kovca in Luka Križaja (oba
Alpetour), ki bosta skušala
presenetiti med mlajšimi
dečki. Seveda ne gre pozabiti
deklet. Med mlajšimi dekli-
cami bosta to zlasti Zala Ko-
bentar (Blejska Dobrava) in
Lejla Habjan (Železniki),

med starejšimi deklicami pa
Špela Mičunovič (Triglav).
Gorenjska bo tudi tretja eki-
pa (kot organizatorji imamo
pravico nastopa s tremi eki-
pami), v njej pa se bodo bori-
li Nika Hafner (APT), Eva
Fojkar (POL), Meta Hrovat
(KRG) in Maja Bernard
(MDV) med mlajšimi dekli-
cami, Matic Čerin, Anže Je-
mec, Rok Klemenčič, Timo-
tej Giacomelli (vsi Alpeto-
ur) med mlajši dečki, Eva
Klemenčič (Alpetour), Pa-
tricija Teraž (Triglav), Mari-
ja Primožič (POL), Katja Lo-
kar (RAD) med starejšimi
deklicami ter Matija Liko-
zar, Maj Mlakar (oba Alpe-
tour), Rok Šmejic in Miha
Sušnik (oba Triglav) med
starejšimi dečki.

OBVESTILO
Vpis otrok v vrtec pri Osnovni šoli Simona Jenka Kranj in vrtec pri

Podružnični šoli Primskovo, rojenih 2005 - 2007, za drugo
starostno obdobje (od tri do šest let) za šolsko leto 2010/2011,

bo potekal od 3. marca do 5. marca 2010.

Vloge za vpis otrok bo sprejemala vzgojiteljica v vrtcu pri Osnovni
šoli Simona Jenka Kranj, Ulica XXXI. Divizije 7a 

(za oba vrtca) od 12. do 17. ure.
Vloge starši dobijo v tajništvu šole, v vrtcu ali na spletni strani šole:

http://www2.arnes.si/~osjkranjkr/.

Mladi po sledeh olimpijcev
Smučarski upi iz vseh koncev sveta se bodo jutri in v nedeljo pomerili na že 35. Pokalu Loka, 
na njem pa so svoje prve zmage dosegali tudi nekdanji in sedanji olimpijci na čelu z Janico Kostelić,
Tino Maze, Maticem Skubetom in mnogimi drugimi. 

Smučišče na Starem vrhu bo tudi letos prizorišče zanimivih obračunov mladih smučarskih
upov, ki na Gorenjsko prihajajo iz kar tridesetih držav. Lanski ekipni pokal bo branila 
mlada reprezentanca Avstrije, ki je zmagala pred ekipo Slovenije. / Foto: Gorazd Kavčič

"Tako kot ste na Petra po-
nosni krajani Dolenje vasi,
tako smo nanj ponosni vsi
občani Železnikov. Ponosni
smo, da imamo spet svojega
olimpijca. Jaz, ki Petra po-
znam že od malega, pa sem
ponosen tudi na to, da sem ga
pred leti na skakalnici tudi
kdaj premagal. Res pa je, da
je bil takrat Peter precej
manjši in se je šele učil sko-
kov tu na bližnji skakalnici na
Bregarici," je ob slovesnem
trenutku povedal župan Že-
leznikov Mihael Prevc, ki se
zadnje čase menda ne pred-
stavlja več kot župan, ampak
kot stric Petra Prevca. 

Na Petra pa ni ponosen
zgolj župan in stric Mihael
Prevc, pač pa tudi njegov oče
Dare, ki ga je učil prvih kora-
kov na smučeh. Nanj sta po-
nosna tudi mlajša brata Cene
in Domen, ki mu uspešno

sledita na poti smučarja ska-
kalca, pa tudi mami in mlajši
sestri, ki so te dni zanj stiska-
le pesti in upale, da se zado-
voljen vrne s svoje prve velike
preizkušnje. Prav tako so
zanj navijali številni prijatelji
in sosedje. "Peter nam je na
olimpijskih igrah pripravil
lepo presenečenje, saj je sed-
mo mesto rezultat, ki si ga ni-
hče ni upal napovedati. Po-

skrbel pa je tudi, da smo Do-
lenjčani spet prišli skupaj in
se veselimo z njim," je po-
udaril predsednik KS Dolenja
vas Jernej Demšar, za uspeš-
ne nastope pa mu je čestital
tudi predsednik ŠD Dolenja
vas Boris Egart.

Na priložnostnem priredit-
venem odru so o Petru spre-
govorili tudi njegov prvi tre-
ner pri kranjskem Triglavu

Milan Romšak, njegov seda-
nji trener Jani Grilc in pred-
sednik SK Triglav Jože Javor-
nik, vsi pa so prepričani, da
bo Peter s pridnim delom
lahko posegel v svetovni vrh
in še velikokrat razveselil svo-
je navijače in sebe. Tega si se-
veda želi tudi Peter.

"Za olimpijske igre si ni-
sem postavljal posebnih ci-
ljev, sedaj pa sem seveda za-
dovoljen. Tudi vzdušje v Ka-
nadi je bilo enkratno, saj nis-
mo bili tam zgolj skakalci,
ampak prek dva tisoč športni-
kov z različnih koncev sveta.
Ogledali smo si tudi Whistler
in Vancouver, navijali smo za
naše tekačice, tako da je čas
hitro minil," je povedal Peter
in dodal, da bo časa za počitek
sedaj malo, saj ga že v torek
čaka nastop na državnem 
prvenstvu, nato pa skandi-
navska turneja, letos pa še
ne bo nastopil na svetovnem
prvenstvu v Planici. 

Navdušeni pričakali mladega junaka
�1. stran

Peter z mlajšima bratoma Domnom in Cenetom

Vilma Stanovnik

Kranj - Minuli konec tedna
je v Novem mestu potekal
zaključni turnir pokala Spar
za košarkarje. Nanj sta se
uvrstili tudi trenutno najbolj-
ši gorenjski ekipi, ki pa sta
tekmovanje žal končali že v
četrtfinalu. Ekipa LTHcast
Mercatorja iz Škofje Loke se
je namreč na prvi tekmi po-
merila z moštvom Zlatoroga
Laško, varovanci Aleša Pipa-
na pa so odpor Ločanov, ki
jih vodi Dalibor Damijano-
vić, strli šele v podaljšku in
slavili s 83 : 76. Manj napeto
je bilo na četrtfinalni tekmi
med ekipama Uniona Olim-
pije in domžalskim Helio-
som, saj so ljubljanski košar-
karji slavili prepričljivo s 97 :
63. Varovanci Jureta Zdovca
in Aleša Pipana so se prebili
tudi skozi polfinale, kjer je
ekipa Uniona Olimpije izlo-
čila Krko, Laško pa Geoplin
Slovan, ter se na koncu po-

merili v velikem finalu. Ko-
šarkarji Uniona Olimpije so
bili s 84 : 68 boljši od Zlato-
roga in znova osvojili naslov
pokalnih prvakov.

Ta teden košarkarji v 1. ligi
Telemach igrajo 19. krog.
Ekipa Domžal je že v torek
na domačem parketu z 78 :
63 ugnala moštvo Geoplina
Slovana, ekipa Šenčurja CP
Kranj jutri gostuje na Polzeli
pri Hopsih, košarkarji LTH-
cast Mercatorja pa se bodo v
domači dvorani na Podnu ob
20. uri pomerili z ekipo
Elektre Esotecha.

Košarkarice, ki so zaključi-
le 1. del državnega prvenstva,
pokalno tekmovanje štirih
najboljših ekip čaka ta konec
tedna v Celju. V sobotnem
polfinalu se bosta med seboj
pomerili ekipi HIT Kranjske
Gore in Triglava (ob 17. uri),
drug polfinalni par pa je
Merkur Celje - AJM. Finale
bo na sporedu v nedeljo ob
17. uri. 

Po moških za pokal 
še ženske
V slovenskem košarkarskem pokalu so minuli
konec tedna slavili igralci Uniona Olimpije, ta
konec tedna pa se obetajo obračuni deklet.

Kranj

Tekme na skakalnici se kar vrstijo

Po uspešno izvedenih tekmah celinskega pokala in minuli
konec tedna še dveh tekmah pokala FIS (slavila sta Tomaž
Naglič in Klemen Omladič) bo na kranjski skakalnici živah-
no tudi v prihodnjih dneh. Pri Smučarskem klubu Triglav
Kranj namreč za ta torek, 2. marca, pripravljajo državno pr-
venstvo v skokih ter nordijski kombinaciji za člane, mladin-
ce in za dekleta. Tekmovanje, na katerem bo mogoče videti
večino naših najboljših skakalcev in nordijskih kombinator-
cev, se bo začelo ob 13. uri s kvalifikacijami, ob 14. uri bo sle-
dila skakalna tekma nordijskih kombinatorcev, ob 14.20 pa
najprej posamično tekmovanje, predvidoma ob 16. uri pa še
ekipno tekmovanje skakalcev. Za termin tekov se bodo orga-
nizatorji dogovorili na tehnični seji. Prihodnji torek, 9. mar-
ca, bodo v državnem panožnem nordijskem centru v Kranju
člani, mladinci in dekleta tekmovali še za pokal SZS. V. S.

Bled

Sara študira, trenira in tekmuje

Iz Amerike te dni prihajajo tudi spodbudne vesti o uspešni
blejski plavalki Sari Isaković, sicer članici Plavalnega kluba
Gorenjska banka Radovljica. Sara, ki uspešno študira na uni-
verzi Berkley, te dni s svojo univerzitetno ekipo tekmuje na pr-
venstvu Pac 10 v Long Beachu v Kaliforniji. Razveseljivo je
predvsem, da se Sara v vodi odlično počuti, forma se stop-
njuje, največ pa Sara in njene soplavalke pričakujejo na priha-
jajočem prvenstvu NCAA. Pred tem Saro čaka še kar nekaj
študijskih obveznosti. V. S.
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Matjaž Gregorič

Kranj - Pri rednem nadzoru
uporabe vinjet je bilo doslej
odkritih sedem uporabnikov
avtocest in hitrih cest, ki so
na svoje vozilo namestili po-
narejene vinjete. V Darso-
vem cestninskem uporabni-
škem centru pa so bili doslej
odkriti štirje ponaredki, o
vseh sumih ponarejenih vi-
njet so takoj obvestil policijo,
je povedal Marjan Koler iz
Darsove službe za komuni-
ciranje. 

Vozniki, ki so jih nadzor-
niki odkrili s ponarejeno vi-
njeto na avtocesti, so dobili
plačilne naloge z globo za
vožnjo s ponarejeno vinjeto
ali za vožnjo brez uporabe
veljavne vinjete, seveda pa so
za nadaljevanje vožnje mo-
rali takoj kupiti tudi veljavno
vinjeto. Vse te voznike, ka-
kor tudi tiste imetnike pona-
rejenih vinjet, ki so bile od-
krite v cestninskem uporab-
niškem centru, je Dars prija-
vil policiji, ki je pristojna za
nadaljnje ukrepanje. Sicer
pa je za ponarejanje in upo-
rabo ponarejenih vrednotnic
ali vrednostnih papirjev za-
grožena kazen zapora do
treh let. Darsovi cestninski

nadzorniki bodo aktivnosti
za odkrivanje ponarejenih
vinjet nadaljevali tudi v pri-
hodnje, poleg rednih nadzo-
rov bo več tudi poostrenih in
nenapovedanih obsežnejših
akcij. V primeru poostrenih
nadzorov bo občasno lahko
prihajalo tudi do zastojev,
napoveduje Koler. Najpogo-
stejše točke izvajanja nadzo-
ra na gorenjskem avtocest-
nem kraku so na cestnin-
skih postajah Torovo, poči-
vališču Voklo, viaduktu Pe-
račica, ter na izvozih Radov-
ljica in Bled.

Poleg tega državni uprav-
ljavec avtocest znova poziva
vse uporabnike avtocest in
hitrih cest, da kupujejo vi-
njete na uradnih prodajnih
mestih, kjer prejmejo tudi
račun o nakupu. Obenem pa
opozarja vse, ki so vinjete
pridobili na kakršen koli
drugačen način kot z naku-
pom na uradnem prodaj-
nem mestu, da preverijo, ali
ni njihova vinjeta morebiti
ponarejena. V tem primeru
naj vinjeto sami odstranijo z
vozila ter se tako izognejo
zgoraj naštetim sankcijam. 

Uporabnik lahko uteme-
ljeno posumi, da gre za po-
naredek, če je zaščitna folija
vinjete segala čez rob same
vinjete in na njej ni bilo čr-
nih vertikalnih črt. Ponareje-
na vinjeta je na otip papirna-
ta in ne celulozno gladka.
Originalna in ponarejena vi-
njeta se razlikujeta še v vrsti
podrobnosti, ki jih tako cest-
ninski nadzorniki, usluž-
benci v cestninskem uporab-
niškem centru DARS, d. d.,
ter policisti lahko hitro iden-
tificirajo in potrdijo ali ovrže-
jo sum ponaredka.

Zapor za ponarejene vinjete
Cestninski nadzorniki DARS, d. d., so letos na gorenjskem avtocestnem kraku izdali 266 plačilnih
nalogov zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjet.

Vidne razlike med originalno (levo) in ponarejeno vinjeto

Župan Občine Šenčur na podlagi 9. člena Pravilnika o vrednotenju in sofi-
nanciranju športnih programov v Občini Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 13/04 in 5/06), ter Letnega programa športa v Občini Šenčur za leto
2010, objavlja 

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV 

V OBČINI ŠENČUR ZA LETO 2010

I.
Občina Šenčur bo iz sredstev proračuna v letu 2010 sofinancirala v
višini 107.595 EUR naslednje vsebine:

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, kakovostni in
vrhunski šport, delovanje društev

1.1. interesna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2. interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,
1.3. športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport,
1.4. interesna športna vzgoja mladine,
1.5. interesna športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni 

in vrhunski šport,
1.6. kakovostni šport,
1.7. vrhunski šport,
1.8. delovanje društev.

2. Šolska športna tekmovanja
- Razpisana sredstva: 84.250 EUR

3. Športna rekreacija,
- Razpisana sredstva: 11.684 EUR

4. Razvojne in strokovne naloge v športu
4.1. Izobraževanje, usposabljanje, izpopolnjevanje strokovnega kadra v športu,

- Razpisana sredstva: 1.461 EUR
4.2. Večje športne prireditve

- Razpisana sredstva: 10.200 EUR

Programi, ki so predmet tega razpisa, bodo vrednoteni v obsegu, ki je
opredeljen v Letnem programu športa Občine Šenčur za leto 2010, ter na
podlagi določil Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju športnih pro-
gramov v Občini Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 13 /04 in 5/06).

II.
Za sofinanciranje športnih programov lahko kandidirajo naslednji izvajalci
športnih programov:
- športna društva in klubi, ki imajo sedež in registrirano športno 

dejavnost v Občini Šenčur 
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem in 

delovanjem na območju Občine Šenčur,
- zavodi, gospodarske družbe, samostojni športni delavci in druge organi-

zacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa 
vzgoje in izobraževanja.

Športna društva, klubi in njihova zveza v Občini Šenčur, imajo pod enakimi
pogoji prednost pred ostalimi izvajalci letnega programa športa pri sofi-
nanciranju njihovih športnih programov. 

III.
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci
športne dejavnosti iz prejšnje točke tega razpisa, ki izpolnjujejo pogoje:
- sedež oz. stalno bivališče v Občini Šenčur in tam tudi delujejo, 
- materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih

športnih aktivnosti, 
- najmanj eno leto registrirana dejavnost,
- zagotovljena redna in programsko urejena vadba, 
- urejena evidenca članstva oziroma evidenca o udeležencih programa.

IV.
Rok za prijavo oziroma oddajo vlog je 19. marec 2010.

V.
Obrazce za prijavo na javni razpis bodo kandidati prejeli v tajništvu Občine
Šenčur, Kranjska cesta 11, Šenčur in na spletni strani Občine Šenčur
www.sencur.si.

VI.
Popolne vloge izpolnjene v skladu z določili tega razpisa, v skladu z navodili
v razpisnih obrazcih, ter z vsemi dokazili in s pripisom "Javni razpis-Šport-
2010", se pošljejo s priporočeno pošiljko, ali se oddajo osebno na naslov:
OBČINA ŠENČUR, Kranjska cesta 11, 4208 ŠENČUR.

VII.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni, od dneva ko bodo
vse prispele vloge na javni razpis popolne, v skladu z določili 12. člena Pravil-
nika o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v Občini Šenčur.

VIII.
Vse dodatne informacije lahko dobite osebno ali pisno na občinski upravi Občine
Šenčur, pri Vesni Bolka, univ. dipl. pol., ali na telefonski številki 2519-110.

Številka: 671-0001/10
Datum: 26. 2. 2010                                           Občina ŠENČUR

ŽUPAN 
Miro KOZELJ , l.r.

Šenčur

Vlomilec izkoristil družinski dopust 

Med večdnevnim dopustom družine je neznani storilec ta
teden vlomil v hišo v Šenčurju in odnesel več zlatnine,
prenosni računalnik, prenosni telefon in uro. Lastnike je
oškodoval za približno devet tisoč evrov. Policisti bodo 
zoper storilca podali kazensko ovadbo na Okrožno državno
tožilstvo v Kranju. B. B.

Kranj

Kdo bo po novem dostavljal hrano?

V torek pozno zvečer je neznanec ukradel Renaultovo
petko sive barve, registrska številka KR 91-48E, v katerem
je voznik pustil originalne ključe. Ker je vozilo prirejeno za
razvoz hrane, lahko samo ugibamo, ali si je tat želel
postreči s hrano ali pa je tako nujno potreboval prevoz.
Policisti o storilcu še zbirajo obvestila, napisali pa bodo
kazensko ovadbo. B. B.

Stojan Saje

Zelenica - Letošnja smučar-
ska sezona na Zelenici se je
začela zaradi pomanjkanja
snega šele konec januarja.
Februarja zmanjšuje obisk
smučišča slabo vreme. Ne-
davna nesreča zunaj smučiš-
ča, kjer je snežni plaz poko-
pal deskarja, je sprožil števil-
ne polemike o varnosti obis-
kovalcev Zelenice.

"Naše smučišče je povsem
varno," je zatrdil direktor
družbe RTC Zelenica Janez
Šmid ob našem torkovem
obisku. O snežnih razmerah
je pojasnil: "Lani je padlo več
kot sedem metrov snega. Ker
je bil moker, se je sprijel s
podlago. Kljub veliki količini
ni bilo nevarnosti za plazove.
Letos je povsem drugače.
Suh sneg se je februarja
močno plazil. Sedaj so sicer
vsi večji plazovi zdrsnili s po-
bočij, a je zaradi varnosti vse-
eno že tri dni zaprta proga na
zgornjem plazu. Službena
transportna pot ni del smu-
čišča. Tam vseeno hodijo
tudi drugi. Ko je nevarnost
plazov, tam postavimo table

z opozorili. To bi morali
upoštevati," je poudaril
upravljavec smučišča, ki vsak
dan tudi sam nadzira dogaja-
nje na njem.

Vodja smučišča Silvo God-
nov je povedal, da poleg
obeh sedežnic delujejo vse
tri vlečnice ob koči na Zele-
nici. Med počitnicami se je
obisk vsaj malo povečal, ni
pa gneče na smučišču. Edini
problem so obiskovalci, ki
ne spoštujejo opozoril za ne-
varnosti. "Že štiri desetletja
sem reševalec na Zelenici.
Letos skoraj ni poškodb na
smučišču. Bolj nas skrbi ne-

varnost plazov. Tudi danes
sem delal preizkuse trdnosti
snega ob zgornjem delu pro-
ge. Ker se ob majhni obre-
menitvi lahko sproži plaz, je
ob zgornji postaji še vedno
zapora. Žal nekateri tega ne
upoštevajo; kljub prepovedi
smučajo v dolino," je ugoto-
vil Tone Kralj iz GRS Tržič.
Besede reševalca je potrdil
policist smučar Tomaž Me-
žek iz Policijske postaje Tr-
žič. Ocenil je, da samo opo-
zarjanje na nevarnosti bolj
malo zaleže. Nekateri radi
izzivajo usodo, čeprav je to
neumnost brez meja.

Smučarji gluhi za opozorila
Smučišče Zelenica je varno, zatrjuje direktor Janez Šmid. Zaradi plazov 
zaprt zgornji del proge, a tega ne spoštujejo.

Silvo Godnov in Tone Kralj, vodja smučišča Zelenica in 
dolgoletni reševalec

Šenčur, Jesenice, 
Škofja Loka

Gasilci posredovali pri
številnih požarih

Skozi ves teden so morali
gasilci posredovati pri šte-
vilnih, a na srečo manjših
požarih. V ponedeljek zgo-
daj zjutraj sta zagorela re-
klamni pano in nadstrešek
slaščičarne, ki so ga pogasi-
li poklicni gasilci z Jesenic.
Isti dan zvečer so kranjski
poklicni gasilci in prosto-
voljni iz Šenčurja pogasili
goreče saje v dimniku hiše v
Lužah v občini Šenčur. Na-
slednji dan so enako delo
opravili še škofjeloški pros-
tovoljni gasilci v Blaževi uli-
ci v Škofji Loki. Večje škode
ni bilo. Zaradi kratkega stika
je v sredo zagorela tudi elek-
trična napeljava v električni
omarici v kleti nedograjene
hiše v naselju Križ v občini
Komenda. Požar so pogasili
prostovoljni gasilci iz Most,
Križ in Komende. B. B.

KRATKE NOVICE
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AKTUALNO

POGOVOR

ZANIMIVOSTI

KNJIGE IN LJUDJE

RAZGLED

Zanimivosti PogovorPogovor

Za mrzlimi stenami je še življenje
Skupni sanitarni prostori v samskem domu, ki si tega imena ne zaslužijo več. / Foto: Tina Dokl

Simona Dijak iz Hlebc je 
svojega sina Tarasa rodila
doma. Stran 11

Šola Jela Janežiča iz Škofje Loke
je dobila priznanje Blaža
Kumerdeja. Stran 13

Nataša Zrim Martinjak, 
ravnateljica Osnovne šole 
Helene Puhar Stran 12



10

Aktualno

Suzana P. Kovačič 

Stanovanjski blok na De-
lavski 26 v Stražišču pri Kra-
nju je dotrajan, propada. Ve-
čina stanovalcev, leta 1996
jih je bilo 357, se je do danes
izselila, peščica jih je ostala.
Ti, ki so ostali, pripovedujejo,
da nimajo kam, da nimajo
denarja za drage najemnine
drugod in da si zaslužijo po-
moč kranjske občine pri re-
ševanju njihove stanovanjske
stiske. Štiričlanska družina iz
tega bloka, mama naj bi ime-
la tudi težave z zdravjem, je
na primer šele sedemindvaj-
seta na lestvici za neprofitno
občinsko stanovanje s pripa-
dajočo kvadraturo. Poleg te
družine naj bi po neuradnih
podatkih na Delavski 26 pre-
bivali še materi samohranilki
in šest samskih. Pa sploh ne
bivajo v stanovanjih, to prav-
zaprav nikdar niso bila, am-
pak v sobah v velikosti dva-
najstih kvadratnih metrov, ki
zaradi razsute notranjosti
niso več primerne niti za bi-
vanje v sili. Lastnik objekta
Janez Janša iz podjetja Info-
Hip ima odločbo, s katero
lahko še zadnje stanovalce
kadarkoli izseli, kranjski pod-
župan Igor Velov pa pravi, da
je lastnika prosil za potrpež-
ljivost in da stanovalcem,
pred dvema letoma jih je bilo
še več, poskuša pomagati, ka-
kor se le da. V primeru De-
lavske 26 gre za začarani so-
cialni kotel, ki vre že petnajst
let in za katerega je še najtež-
je presoditi, kdo ga je najbolj
podžgal.

A prav nič vroče ni danes
stanovalcem, ki še živijo v
bloku in ki se, kot pravijo, v
teh časih sami ne znajdejo
več dobro. Od štirinajstega
januarja so tudi brez elektri-
ke. "V objektu Delavska 26
sta bili dve merilni mesti,
plačnik porabljene električne
energije je podjetje InfoHip.
Merilni mesti smo odklopili,
skupni dolg pa znaša
16.157,23 evrov," je sporočil
Leopold Zupan, vodja Služ-
be za uporabnike omrežja
pri Elektro Gorenjska. Dolg
za porabo električne energi-
je, pa ta odklop ni prvi, se je
nabral v več letih. Treba je
tudi povedati, da so nekateri
stanovalci v preteklosti redno
plačevali stroške energije in
tudi komunale, nekateri pa
ne. Da so nekateri plačevali

tudi najemnino lastniku ob-
jekta, nekateri pa ne. Pošteni
so torej nastradali tudi zaradi
neplačnikov. 

Spori ostri kot britev

Pišemo o nekdanjem Tek-
stilindusovem samskem
domu, v katerega so se nase-
lile delavske družine. Ko je
šel Tekstilindus v stečaj, so
upnike poplačali s prodajo
premoženja. Decembra 1995
je tudi ta njihov objekt na
Delavski 26 (nekdaj Delav-
ska 19) z zemljiščem dobil
novega gospodarja, kranjsko
podjetje InfoHip solastnikov
Janeza Janše in Petra Klofu-
tarja (ta se je kasneje z Jan-
šem razšel). Izklicna cena za
nepremičnino je bila 193 mi-
lijonov nekdanjih tolarjev, a
so jo uspeli prodati šele na
četrti dražbi za 50 milijonov
tolarjev. Janša in Klofutar sta
kupila nepremičnino, skupaj
s stanovalci iz socialno šib-
kejšega sloja. Skupnega jezi-
ka stanovalci in novi lastnik v
resnici nikdar niso našli.
Najemniki večinoma niso
zmogli plačevati na novo iz-
računanih pridobitnih na-
jemnin, ki so bile za podjet-
nika logične. Stanovalci so
prevzeli nadzor nad stavbo
in pravico iskali na sodišču.
Reakcije so bile tudi čustve-
ne; da so dom zgradili delav-
ci, da ga imajo za svojega, da
bi ga odkupili, pa za to nima-
jo pravice ... Po sedmih letih
spora med lastnikom in pre-
bivalci je vmes posegla tudi
kranjska občina pod vod-
stvom tedanjega župana Mo-
horja Bogataja. Lastnik Janša
je občini ponudil stanovanja
v najem, a je bila ponudba za

občino previsoka, obstoječi
prostori so se jim tudi zdeli
neprimerni za stanovanja.
Za občino bi bil tedaj zani-
miv nakup celotne stavbe, v
kolikor bi prišlo do javne
dražbe, in nato sanacija. De-
lavski dom je do danes ostal
geto v naselju. 

Podžupan Velov: 
"Iščemo rešitev"

Milenko Čajič stanuje na
Delavski 26 in razkaže pros-
tore. Vrat večina sob nima
več, vodovodne cevi so poče-
ne, pohištvo nametano in
polomljeno, povsod je mraz,
prepih ... Sanitarije, čeprav si
tega imena ne zaslužijo več,
so skupne, tuširanje z mrzlo
vodo pozimi pa je le za naj-
bolj pogumne in zdrave. Ča-
jič poudari, da je slovenski
državljan in kranjski občan,
da na tem naslovu živi že leta
in da pričakuje, tako kot še
nekaj preostalih stanovalcev,
da jim na kranjski občini po-
magajo. "Ne pričakujem ni-
česar, kar bi bilo zastonj,
samo nekaj človeku dostoj-
nega. Če ne bo odziva, se
bom obrnil na varuhinjo člo-
vekovih pravic. Naj vidi, v
kakšnem živimo."

Za sogovornika v članku
smo želeli tudi Janeza Janšo,
ki je nepremičnino kupil le-
galno na javni dražbi. A pri
njegovem podjetju InfoHip
ni najti nobene kontaktne
številke, na prijavljenem na-
slovu podjetja je tabla druge-
ga podjetja. Se je bil pa pri-
pravljen pogovarjati kranjski
podžupan Igor Velov. "Obči-
na se s tem ukvarja zato, ker
gre za naše občane, ki imajo
stanovanjski problem, in ne

iz vidika lastništva. Ko sem
se sam začel ukvarjati s tem,
je bilo v delavskem domu še
petintrideset družin, njihovi
stanovanjski problemi so se
postopoma reševali. V zad-
njih dveh letih mi je uspel
dogovor z lastnikom Jane-
zom Janšo, da stanovalcem
ni zaklepal vrat, dokler ne
najdemo rešitve. Resna reši-
tev se je kazala z ljubljan-
skim podjetjem, ki dela za
stanovanjski sklad; del objek-
ta bi preuredili v dom starej-
ših občanov, del pa v nizko
cenovno stanovanjsko grad-
njo, s čimer bi rešili tudi sta-
novanjski problem za seda-
nje stanovalce. A je v ozadju
še poplačilo upnika, zato do
te rešitve ni prišlo. Janez Jan-
ša je zatem dejal, da ne bo
mogel več čakati in da bo
moral ljudi izseliti, ker sicer
ne bo dobil kupca. Izseli pa
jih lahko kadarkoli, ker ima
odločbo sodišča. In kaj smo
naredili na občini? Nekateri
od stanovalcev so bili tako vi-
soko na neprofitni listi, da so
občinska stanovanja že dobi-
li, nekateri so se znašli sami.
Tem, ki so še ostali, se trudi-
mo pomagati. Prav zdaj smo
našli namestitev za materi
samohranilki, saj gre za iz-
redno pomoč v primerih, če
ima oseba mladoletnega ozi-
roma šolajočega otroka. S
tem nismo preskočili lestvice
čakajočih za neprofitna sta-
novanja, ampak našli začas-
no rešitev, da enostarševski
družini ne bosta ostali na ce-
sti. Prosilce na listi za nepro-
fitna stanovanja spodbuja-
mo, naj si sami poskušajo
najti stanovanja na trgu, saj
imajo možnost subvencioni-
ranja tržne najemnine. Je pa
res, da marsikje na trgu ho-
čejo imeti najemnino za pol
leta vnaprej, česar si ljudje
ne morejo privoščiti. Zdaj
smo v pogovorih s stanovanj-
skim skladom za 65 stano-
vanj v najem na Sotočju, s
tem bi rešili veliko."

Stanovalci, s katerimi smo
se pogovarjali, so potrdili, da
jih je podžupan Igor Velov
poklical na pogovor. Prišli so
tudi nekateri tisti, ki so se že
izselili. Stanovalec Milenko
Čajič pa je povedal, da bi,
tako kot ekipi Gorenjskega
glasa, tudi vodstvu občine in
predstavnikom Centra za so-
cialno delo Kranj rad poka-
zal, v kakšnem živijo ... 

petek, 26. februarja 2010

Za mrzlimi stenami 
je še življenje
Od štirinajstega januarja so stanovalci Delavske 26 v Kranju brez elektrike. Pišemo o nekdanjem 
Tekstilindusovem samskem domu, ki so ga pred petnajstimi leti na javni dražbi prodali zasebniku.
Večina stanovalcev se je odselila, nekaj jih je ostalo. Za te naj bi tudi na občini pomagali iskati 
stanovanjsko rešitev.

Milenko Čajič pokaže, kaj je ostalo od nekdanjih naseljenih
sob. I Foto: Tina Dokl

Hodnik v večnadstropnem bloku I Foto: Tina Dokl

V propadajoči stavbi je še življenje. I Foto: Tina Dokl

Za temi okni se pišejo življenjske zgodbe. "Nič ne zahtevamo
zastonj, samo človeku nekaj dostojnega." I Foto: Tina Dokl

Delavska 26, že petnajst let zgodba brez konca. Na eni 
strani socialni kotel, na drugi strani legalen zasebni kapital. 

14. januarja so ostali brez elektrike. V tem stanovanju se širi
močan vonj po petroleju, ki za silo ogreje prostor. 
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Zanimivosti

Urša Peternel

"Popolnoma sem zaupala
babici in svojemu telesu, svo-
ji sposobnosti, da lahko ro-
dim na povsem naraven na-
čin, doma. Porod doma je
najlepši, najbolj udoben in
najbolj praktičen. Ko se za-
čnejo popadki, ti ni treba ni-
kamor, pokličeš babico, ki
pride na dom, in počakaš, da
narava opravi svoje ...," o svo-
ji izkušnji poroda na domu
pripoveduje 36-letna Simona
Dijak iz Hlebc, ki je avgusta
lani svojega sinčka Tarasa
načrtovano rodila doma. Da-
nes skoraj sedemmesečni
modrooki kobacač se je rodil
v varnem domačem okolju,
na tleh v dnevni sobi, kjer da-
nes navdušeno preizkuša
svoje sposobnosti plazenja
(zaenkrat v vzvratni smeri)
in preobračanja s trebuha na
hrbet in spet nazaj ...

"Ko sva videla babico,
sva vedela ..."

Zanimivo je, da je Simona,
ki je dokončala ekonomsko
fakulteto in študij MBA v
Ameriki, sicer pa sta oba s
partnerjem Alešem navduše-
na športnika, tudi potapljača,
pred skoraj štirimi leti prvo
hčerko Lino rodila na običa-
jen način, v jeseniški porod-
nišnici. "Z izkušnjo sem bila
povsem zadovoljna," prizna-
va. A ko je deset dni po poro-
du srečala prijateljico, ji je ta
opisala svojo izkušnjo poro-

da v porodni hiši v Avstriji.
"Takrat se mi je odprl čisto
nov svet," se spominja Simo-
na. "Nisem mogla verjeti, da
samo nekaj kilometrov od
meje obstaja povsem druga-
čen način, ki omogoča žen-
ski, da rodi bodisi v porod-
nišnici bodisi v porodni hiši
ali pa celo doma. Takoj sem
začutila, da bi bil tak način
poroda zame zelo zanimiv in
žal mi je bilo, da zanj nisem
vedela že prej. A prvi porod
je bil za mano in o tem ni-
sem več razmišljala ..." Vse
dokler ni drugič zanosila ...
Ko so bili za njo prvi trije me-
seci druge nosečnosti, se je
vnovič povezala s prijateljico,
ki ji je podrobno opisala svo-
jo porodno izkušnjo iz av-
strijske porodne hiše. Simo-
na je začela z raziskovanjem
možnosti, s partnerjem Ale-
šem sta obiskala dve porodni
hiši v Avstriji, eno v Trgu
(Feldkirchnu), drugo v Mari-
ji na Zilji (Maria Saal). "Ob
tem, ko sem se pogovarjala s
tamkajšnjimi babicami, me
je prešinilo: Kaj pa, če bi ro-
dila kar doma?!" pripoveduje
Simona. "In bolj ko sem raz-
mišljala, intenzivno razisko-
vala, brala literaturo, se pogo-
varjala z ženskami z izkuš-
njo poroda na domu, bolj se
je v meni utrjevala odločitev,
da bom tudi sama rodila kar
doma." Z Alešem sta našla
babico v avstrijskem Gradcu,
ki hodi na porode na domu
tudi v Slovenijo in v hrvaški
Zagreb. "Odločila sva se za

obisk pri njej; s seboj sem
imela cel seznam vprašanj. A
že takoj, ko sem jo zagledala,
ko sem videla, kako topla
oseba je, koliko znanja, izku-
šenj in modrosti ima, sem
vedela: To je to!" In ko sta se
z Alešem vračala iz Gradca,
je tudi on izrazil enake ob-
čutke. Tako sta se odločila,
da bo njun drugi dojenček
na svet prijokal kar doma, v
Hlebcah ...

Popadki so se začeli 
zvečer 

Simona je ves čas noseč-
nosti hodila na redne pregle-
de k svoji ginekologinji v je-
seniško bolnišnico. A svoje
namere, da bo rodila doma,
ji ni zaupala, saj ni vedela, ali
bi bila takšnemu načinu po-
roda naklonjena. Jo je pa na
vsakem pregledu izčrpno
povprašala o vseh stvareh, ki
so se ji zdele pomembne.
"Tako sem bila dobro sezna-
njena z vsem, zlasti z dejav-
niki tveganja, ki bi mi lahko
preprečili namero, da rodim
doma. To bi se zgodilo, če bi
bil denimo dojenček narobe
obrnjen, če bi imela pre-
eklampsijo, predležečo po-
steljico, če bi se popadki za-
čeli pred dopolnjenim 37.
tednom nosečnosti ..." A k
sreči je šlo vse kot po maslu
in rok, določen za 5. avgust,
se je hitro približal. "Četrtega
avgusta zvečer so se začeli
prvi blagi popadki. Lino sva
dala spat, sama pa sem še
brala knjigo. Po sms-u sem
obvestila babico, da imam
prve popadke, a da so blagi
in da se zjutraj slišiva." Po-
padki so se počasi stopnjeva-

li, Simona jih je začela meri-
ti in nato je ob štirih zjutraj
poklicala babico, vedoč, da
bo ta za pot iz Gradca do
Hlebc potrebovala kakšni
dve uri in pol vožnje. Babica
ima vso opremo pripravlje-
no, prav tako ima ves čas pri-
žgan mobitel in v petnajstih
minutah se lahko odpravi na
pot. "Zanašala sem se nase,
na svoje občutke. Popadki so
se počasi stopnjevali, a vede-
la sem, da imam še dovolj
časa." Medtem sta z Alešem
pripravila vse potrebno za
porod, po stanovanju sta na-
mestila rjuhe, blazine, ne-
premočljive podloge, medi-
cinsko žogo ... Za razliko od
porodne sobe v porodnišnici,
v kateri porodnice velikokrat
morajo ležati, se je Simona
med popadki ves čas gibala,
hodila po stanovanju, iskala
položaje, ki so ji najbolj
ustrezali. Ob pol osmih zju-
traj je prispela babica, preve-
rila, koliko je Simona odprta
in s prenosnim dopplerjem
pomerila dojenčkov utrip
srca. Zanimivo je, da ima ba-
bica v svoji torbi vse potreb-
ne pripomočke za nadzor
stanja ploda in porodnice, ter
tudi zdravila in opremo za
reševanje morebitnih zaple-
tov med porodom in po
njem. Pri svojem delu pa
uporablja tudi homeopatska
zdravila.

Medtem je Aleš starejšo
hčerko Lino odpeljal v vrtec
(obiskuje waldorfskega), saj
sta s Simono začutila, da bi
bilo njeno sodoživljanje po-
padkov in kasneje poroda
prevelika čustvena preizkuš-
nja za triletnico. Malo pred
dvanajsto uro so se popadki

začeli stopnjevati, Simoni se
je predrla tudi voda in ob 12.
uri in 46 minut se je z nekaj
potisnimi popadki rodil Ta-
ras. Simona ga je rodila v če-
pečem položaju ob kavču v
dnevni sobi, pri čemer ji je
pomagal Aleš. Dojenček je
normalno zadihal in kmalu
tudi že pil mamino mleko.
"Babica ima s seboj tudi vso
opremo za reanimacijo otro-
ka, predvsem pa je tako izku-
šena, da zna oceniti, ali je
otrok v težavah. V takem pri-
meru bi seveda takoj ukrepa-
la." Babica je ostala pri Simo-
ni še tri ure, v tem času pa
preverjala, kako se krči ma-
ternica, pri čemer je glavna
skrb, da ne pride do popo-
rodne krvavitve. Njena nalo-
ga je tudi, da pomaga pri pri-
stavljanju dojenčka k prsim.
V sosednji Avstriji denimo je
porodnica upravičena še do
dvanajstih obiskov babice,
pri nas žal ne, tako da se je
nekaj ur po porodu babica
poslovila.

Kraj rojstva: Hlebce

Nekaj dni po porodu je Si-
mona napisala elektronsko
sporočilo svoji ginekologinji
in jo seznanila, da je načrto-
vano rodila doma. Ginekolo-
ginja ji je čestitala in ji zaže-
lela vse dobro, pripisala pa
je, da se sama za porod na
domu ne bi nikoli odločila.
Ginekologinja je morala iz-
dati tudi potrdilo, da se je
otrok res rodil (to potrdilo bi
lahko izdal tudi pediater), na
osnovi tega potrdila in nekaj
formularjev pa so na matič-
nem uradu Tarasu izdali
rojstni list. Kot kraj rojstva je

tako napisano: Hlebce. Si-
monina mama se je pozani-
mala pri vaški kronistki in
izvedela, da se je zadnji kra-
jan s krajem rojstva Hlebce
rodil pred 49 leti! In kako so
vse skupaj sprejemali Simo-
nini starši, s katerimi živijo
v isti hiši? "O tem smo se ve-
liko pogovarjali, starša pa sta
navajena, da takšne odločit-
ve sprejmem s premisle-
kom in odgovorno," odgo-
varja Simona. Pa odziv oko-
lice? "Na običajno vprašanje
'Kje si pa ti rodila?' so vsi
pričakovali, da bom odgovo-
rila: Na Jesenicah, v Kranju
... A ko sem odgovorila, da
kar doma, v Hlebcah, je bila
večina tako šokirana, da
sploh niso mogli izdaviti na-
daljnjih vprašanj ..." A Si-
mona o svoji izkušnji govori
brez zadržkov, sproščeno,
saj je prepričana, da je zelo
pomembno, da ženske
vedo, da imajo pri porodu
možnost izbire. "Vem, da je
veliko žensk, ki bi rade rodi-
le fiziološko, torej povsem
naravno, a jim pri nas žal v
porodnišnicah to ni vedno
omogočeno. Zato je zelo po-
membno, da izvejo, da v tu-
jini obstaja sistem, ki omo-
goča porod v porodnišnici, v
porodni hiši ali doma. Prav
bi bilo, da bi tudi pri nas sle-
dili drugim evropskim drža-
vam. Zavedam se, da porod
v porodni hiši ali doma nika-
kor ni primeren za vsako
žensko. Daleč od tega! Mno-
ge se varno počutijo edinole
v porodnišnici. In prav je
tako. A država bi morala
ženskam omogočiti izbiro,
tudi poroda na domu!" je
prepričana Simona.

Sedemmesečni Taras in njegova mamica Simona / Foto: Anka Bulovec

Kako Simona odgovarja na najbolj
pogosto vprašanje: Kaj pa, če se pri
porodu doma kaj zakomplicira? 
"Vsaka ženska, ki rodi doma, se zaveda
te možnosti. A babice so strokovno 
usposobljene in znajo pravilno oceniti
stanje. Poleg tega lahko doma rodiš le,
če imaš nosečnost z nizkim 
tveganjem. V nasprotnem primeru 
te že pred porodom usmerijo 
v bolnišnico. Podatki tudi kažejo, 
da je v povprečju v porodnišnico treba
preseliti le deset odstotkov porodov 
na domu." 

Taras 
se je rodil
doma
Simona Dijak iz Hlebc je svojega sinčka Tarasa
načrtovano rodila doma, v spremstvu babice iz
avstrijskega Gradca. Izkušnja je bila tako nekaj
posebnega in edinstvenega, da bi jo ponovila še
enkrat, je odločena Simona.
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Suzana P. Kovačič 

Kaj je bolj prav, otroci s po-
sebnimi potrebami ali otro-
ci z motnjo v duševnem
razvoju?

"Sodobni trendi so zelo ve-
zani na terminološko destig-
matizacijo otrok s posebnimi
potrebami. Po eni strani je
danes ta termin že stigma,
po drugi pa status, nenazad-
nje že nadarjeni otroci odsto-
pajo od povprečja in so prav
tako otroci s posebnimi po-
trebami. Osebno menim, da
se lahko naredi tudi škoda,
če se prehitro prevzame nek
nov termin zavoljo moderno-
sti, predvsem zato, ker ta 
lahko prikrije ali popači bis-
tvo pojava. Stroka vsekakor
ima neko podlago, ki je ne
gre negirati, se pa tudi v stro-
kovni javnosti pojavljajo raz-
lična mnenja glede najpri-
mernejše terminologije. Vse-
kakor pri delu z otroki ne gre
sloneti na motnjah, ampak
mora biti izhodišče, kaj vse
zmorejo in česa se lahko na-
učijo. V našo šolo sprejema-
mo otroke, ki potrebujejo
prilagojeno izobraževanje.
Najbolj prav je, da je otrok
vključen v sebi najbolj pri-
merno obliko vzgoje in izob-
raževanja. Spreminjanje ter-
minologije ni bistveno pri
tem, da je otrok bolje sprejet,
zares socialno vključen in da
se optimalno razvija. Vsak
termin s časom lahko prido-
bi negativno oznako, razlogi
za to pa so globlje od samega
pojmovanja. Razprave pri
tako občutljivih področjih
sploh niso enostavne."

Otroci, ki imajo večje učne
težave. Kdaj pridejo k vam?

"Različno, čez celotno ob-
dobje osnovnega izobraževa-
nja. Vedno manj je otrok, ki
pridejo k nam v prvi razred,
ravno zaradi sodobnih tokov
integracije in nekaterih dru-
gih družbenih dejavnikov,
zaradi katerih se tudi otroci,
ki potrebujejo prilagojeno izo-
braževanje, najprej vključu-
jejo v redne osnovne šole.
Tudi kasneje, tekom šolanja,
so značilni zamiki vključeva-
nja otrok k nam, številni
otroci se celo nikoli ne vklju-
čijo. S kolegi se sprašujemo,
kdo so tisti otroci, ki ne do-
končajo osnovne šole, tisti, ki
v srednji šoli takoj odpovejo
in to kljub pozitivnim rezul-
tatom v osnovni šoli, tisti s
hudimi čustvenimi stiskami
tekom celotnega šolanja?
Teh otrok ni malo in velika
verjetnost je, tudi glede na
zakonitosti odstopanj, ki ve-
ljajo za vsako generacijo, da

so to otroci, ki so ali bi potre-
bovali prilagojeno izobraže-
vanje in bi bili tako lahko
uspešnejši in bolj srečni." 

Otrok v redni šoli dobi sta-
tus otroka s posebnimi po-
trebami. Če se izkaže, da je
to zanj preveliko breme, ga
prešolajo k vam. Verjetno to
pomeni kar velik stres za
otroka in starše. Ali morajo
starši v to privoliti?

"Seveda je to zelo stresno,
vendar verjetno bolj kot sam
dogodek prešolanja je še bolj
stresno za otroka vse, kar se
dogaja pred tem. Pogosto
prihaja do navzkrižja inte-
resov med vpletenimi. Starši
imajo pri odločitvah o izobra-
ževanju svojega otroka seve-
da pomembno vlogo in prav
je tako. Ne bi pa se smelo za-
nemarjati koristi otroka.
Otroška duša je zelo ranljiva
in ne predstavljamo si, kaj
vse mora otrok pretrpeti in
kaj doživlja, če se mu ne
uspe potrditi, se stalno sooča
z neuspehom, je stalno pod
drobnogledom in je ves čas
na obrobju. Ni nujno, da
otroci stiske kažejo navzven
z nekim odstopajočim vede-
njem, čeprav to ni redko.
Otroci se znajo tudi zelo do-
bro zapreti vase in tiho trpe-
ti, redki so otroci, ki svoje sti-
ske verbalizirajo. Predvsem
pa se vse to dolgoročno nala-
ga v otrokovo doživljanje
sebe, sveta in drugih. Zato je
vedno treba imeti pred očmi
predvsem to, da je otrok tisti,
ki ima pravico do pravega 
izobraževanja zanj, starši pa
so tisti, ki so mu pri tem v
pomoč. Tudi šolska stroka
ima pri tem pomemben del
odgovornosti s prepoznava-
njem in pravilnim usmerja-
njem posameznega otroka." 

Povsem človeški je dvom
staršev, kaj pa če se je stro-
ka zmotila, kaj pa če otrok
vendarle zmore končati red-
no osnovno šolo. 

"V primeru dvoma starši
lahko vedno zaprosijo za
drugo mnenje. Starše gre po-
polnoma razumeti, znajdejo
se v težki situaciji, ko se mo-
rajo soočiti s tem, da ne gre
vse po običajni poti, kot mo-
goče pri sorojencu ali sose-
dovem otroku. Njihove sti-
ske so velike in ti prehodi bi
verjetno bili lažji, če bi starši
v pravem trenutku dobili
prave informacije in ne bi
bili pri tem tako sami. Na
naši šoli spodbujamo med-
sebojno pomoč staršev, da bi
si pomagali v začaranem
krogu vprašanj. Lažje za
otroke pa je, če so čim prej

vključeni v pravi program.
Bolj ko se ta čas podaljšuje,
večje stiske doživlja tudi
otrok in ko pride k nam, po-
trebuje dalj časa, da se umiri.
Praviloma pa po prešolanju
čez čas otroci pri nas zacveti-
jo, kar ugotavljajo tudi starši.
Izkušnje kažejo, da je tudi za
starše prešolanje otroka neke
vrste odrešitev. Družina ni
več kar naprej za zvezki in
ima na lepem veselega in
uspešnega otroka. Naši otro-
ci resda ne dosegajo visokih
akademskih rezultatov v pri-
merjavi z nekaterimi drugi-
mi otroki, so pa v vseh osta-
lih stvareh običajni otroci z
običajnimi lastnostmi, se
smejijo, veselijo in so tudi
žalostni, imajo svoja močna
področja, talente in nadarje-
nosti. Vsak otrok se mora po-
trditi na en način in kakšna
stiska je, če moraš ves čas
teči maraton za sošolci, ki jih
nikoli ne ujameš." 

Ko otroci končajo prilagoje-
no osnovnošolsko izobraže-
vanje pri vas, kakšne imajo
nadaljnje možnosti šola-
nja?

"Lahko nadaljujejo sred-
nješolsko izobraževanje v
nižjih poklicnih programih.
Nadalje je danes naš izobra-
ževalni sistem dovolj trans-
parenten tudi za prehajanje
po vertikali in nikomur ne
zapira vrat. Še vedno so ne-
upravičeni negativni pred-
sodki do poklicne izobrazbe,
saj potrebe na trgu dela kaže-
jo ravno nasprotno. Poplava
visoko in doktorsko izobra-
ženih sebi znižuje ceno in

postavlja družbena in osebna
pričakovanja v zvezi z izobra-
zbo na glavo in ne zagotavlja
nujno uspeha. To bo prav go-
tovo vodilo v pojav novih
družbenih problemov, govo-
ri pa v prid tezi, kako po-
membno je otroka primerno
socialno in čustveno oprem-
ljati in da ni vse v klasičnem
znanju. Niso vsa znanja, po-
trebna za uspeh in srečo v
človeškem kapitalu, ki pred-
postavlja ravno izobrazbo,
ampak ima ključno vlogo 
pri tem tudi socialni kapital,
ki se manifestira skozi posa-
meznikove odnose, socialno
mrežo in veščine, s katerimi
si posameznik odpira vrata.
In če so naši otroci v tekmo-
valni družbi znanja opre-
mljeni s slednjim in imajo
pozitivno samopodobo, po-
tem so tudi oni lahko na poti
do uspeha. Mnogim našim
bivšim učencem je uspelo
veliko več od številnih gim-
nazijcev in celo diplomiran-
cev."

Vašo šolo obiskujejo tudi
otroci z zmernimi, težjimi
in težkimi motnjami v tele-
snem in duševnem razvoju.
Kakšen je cilj izobraževa-
nja?

"Ti otroci so vključeni v po-
sebni program vzgoje in izo-
braževanja, čigar poudarki
so v spodbujanju razvoja,
razvijanju posameznih spre-
tnosti, pridobivanju osnov-
nih znanj, doseganju opti-
malne samostojnosti z aktiv-
no participacijo v socialno
družbo. Pomembno je krepi-
ti močna področja, odkrivati

talente, nadarjenosti in jih
razvijati. To so pomembne
potrditve za te otroke. Tudi
pri teh otrocih se sledi napre-
dek, individualizirano glede
na posameznika. Šolanja 
po zaključku tega programa
ne nadaljujejo, pri nas so do
21. leta, kar pomeni, da sta-
rostno obdobje srednješol-
skega izobraževanja pokrije-
mo mi. Veliko se jih po za-
ključku vključi v varstveno-
delovne centre oziroma 
sorodne organizacije."

Na tem delovnem mestu
ste leto dni. Polni načrtov,
predvidevam.

"Šola postaja Center za ce-
lostno strokovno obravnavo
otrok s posebnimi potreba-
mi. Imamo veliko prednost v
znanju in izkušnjah za delo s
to populacijo, predvsem pa si
prizadevamo za to, da se pri-
lagajmo potrebam sodobnih
otrok in svoje znanje dopol-
njujemo in razvijamo. Kapi-
tal te šole so posebni pristopi
in načini poučevanja vsakega
otroka. Na šoli imamo že vr-
sto let tudi mobilno službo, s
katero naši specialni pedago-
gi nudijo pomoč otrokom s
posebnimi potrebami v red-
nih šolah in vrtcih in svetova-
nje zaposlenim za delo z nji-
mi. S tem pomembno pri-
spevamo k integraciji otrok v
njihovo domače okolje. Tudi
naši šoli sodobni trendi kaže-
jo, kje so naše poti, kje se
moramo prilagoditi, dopolni-
ti in kje krepiti svojo zgodovi-
no. Bistvo našega dela pa je
delovati v dobro otrok in to je
vsa umetnost."

Tudi naši otroci zmorejo
V Osnovni šoli Helene Puhar v Kranju izobražujejo otroke s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojene oblike vzgoje in
izobraževanja. Ravnateljica dr. Nataša Zrim Martinjak govori o sodobnih izzivih vključevanja teh otrok v izobraževalni sistem. 

"Naši otroci 
resda ne 
dosegajo visokih
akademskih
rezultatov 
v primerjavi 
z nekaterimi
drugimi otroki,
so pa v vseh
drugih stvareh
običajni otroci z
običajnimi 
lastnostmi, se
smejijo, veselijo
in so tudi 
žalostni, imajo
svoja močna 
področja, talente
in nadarjenosti." 

Nataša Zrim Martinjak / Foto: Gorazd Kavčič

Nataša
Zrim 
Martinjak
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Tema doktorske disertacije Neže
Finžgar nosi naslov "Pranje s težkimi
kovinami onesnaženih tal v zaprti 
procesni zanki". Ker je onesnaženost s
težkimi kovinami po svetu zelo 
razširjen, težko rešljiv problem, želi z
rezultati disertacije prispevati k razvoju
učinkovite, poceni in procesno 
preproste metode čiščenja tal, ki so
močno onesnažena s težkimi kovinami.

Mateja Rant

V obrazložitvi priznanja so
poudarili, da ste razvojno
usmerjena šola. Kaj konkret-
no so imeli s tem v mislih?

"Prav gotovo to, da vsi za-
posleni vedno gledajo na
otroka kot na celostno oseb-
nost. In to je tudi eden glav-
nih ciljev šole. Po drugi
strani pa tudi to, da se niko-
li ne zadovoljimo s tistim,
kar znamo. Želimo presku-
siti še kaj več, ne ustrašimo
se novih izzivov oziroma
preskusiti česa novega z na-
menom, da bi izboljšali po-
goje dela in dosegli večji
napredek učenca."

Kako dosegate te cilje?
"V šoli imamo več inova-

cijskih projektov. Učitelji
preskušajo v praksi, ker
sami izkusijo skupaj z
učenci. Prednost teh odkri-
tij je v trajnosti, saj se po-
tem res uporabljajo v razre-
du. Tak je bil recimo pro-
jekt Aktiven učenec, učitelj

koordinator, v okviru kate-
rega smo ocenjevali aktiv-
nost učencev in učiteljev.
Bili smo močno preseneče-
ni oziroma razočarani nad
sabo, kako malo aktivni so
učenci, čeprav smo ure na-
črtovali tako, da bi dosegli
ravno nasprotno. Pokazalo
se je, da je treba spremeni-
ti to prakso in učencem za-
upati, da zmorejo biti aktiv-
ni. To smo dosegli s pre-
mišljenim, natančnim na-
črtovanjem in individuali-
zacijo pouka, pri kateri uči-
telj ozavešča aktivnost vsa-
kega učenca."

Svoje znanje uspešno pre-
našate tudi naprej ...

"Rezultati inovacijskih
projektov so dostopni v stro-
kovnih revijah. Na naši šoli
izdelujemo tudi učbenike in
delovne zvezke; ta čas jih je
izšlo že pet, v pripravi pa je
sedem gradiv. Naši učitelji
so tudi recenzenti, svoje zna-
nje prenašajo tudi drugim
učiteljem."

Številni poudarjajo, da je
delo z osebami s posebni-
mi potrebami ne le delo,
ampak poslanstvo. Se stri-
njate s tem?

"Prav gotovo. Menim, da
strokovni delavci ne bi zdr-
žali, če ne bi bili s srcem pri
svojem delu. Treba je na-
črtno gojiti skrb in ljube-
zen do dela z učenci. In
mislim, da brez medseboj-
nega sodelovanja, spodbu-
janja in podpore ne bi bili
uspešni. Pri svojem delu
morajo biti tudi zelo inova-
tivni, imeti morajo domiš-
ljijo, biti vztrajni ..."

Vaše delo zahteva veliko
potrpežljivosti, sestavljeno
je iz majhnih zmag in
uspehov. Pri vašem delu pa
verjetno ne štejejo zgolj re-
zultati, ki jih je mogoče
konkretno izmeriti s šolski-
mi ocenami, recimo?

"Pomembno je, da učitelji
svoje delo načrtujejo skupaj.
Pri nas so razredi majhni,
zato se lahko bolj poglobiš v

delo z enim samim učen-
cem in ga toliko bolje spo-
znaš. Naši prvi partnerji pri
delu so starši. Mislim, da je
to velika prednost naše šole,
ker lahko dejansko spoznaš
otroka in starše in prisluh-
neš njihovim potrebam."

Delo z osebami s posebni-
mi potrebami zahteva še
posebno občutljivost. Kako
se trudite pridobiti njihovo
zaupanje?

"Bistvo našega dela je spo-
znavanje otrokovih značilno-
sti, njegovih šibkih in moč-
nih področij, in seveda pra-
vilno načrtovanje, v okviru
katerega upoštevaš razvoj
otroka. Treba je biti domi-
seln, uporabljati vso sodo-
bno tehnologijo ..."

Na katere od vaših dosež-
kov ste še posebej ponosni?

"Verjetno bi se vsi strinja-
li, če bi rekli, da so to tisti
mali koraki dan za dnem,
dobra volja učencev, napre-
dek in zadovoljstvo staršev ...

Ne ustrašijo se izzivov
Med letošnjimi dobitniki priznanj Blaža Kumerdeja, ki jih zavod za šolstvo podeljuje za odlično 
partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, je tudi Osnovna šola
Jela Janežiča Škofja Loka. Pri tem so izpostavili zlasti zasluge ravnateljice Marjete Šmid, ki s svojim
vodenjem in zgledom spodbuja strokovne delavce na šoli.

Marjana Ahačič

Tovrstne štipendije letos
že četrto leto zapored pode-
ljujejo Slovenska nacionalna
komisija za Unesco, Sloven-
ska znanstvena fundacija in
družba L'Oreal Slovenija.
Enoletne štipendije v višini 5
tisoč evrov lahko štipendistke
porabijo v katerikoli namen,
ki ni nujno v povezavi z nji-
hovim doktorskim delom.

Neža Finžgar se v okviru
doktorskega študija na Bio-
tehniški fakulteti Univerze
v Ljubljani ukvarja z razvo-
jem nove inovativne meto-
de čiščenja tal, ki so močno
onesnažena s težkimi kovi-
nami. Doma je predvsem
mama dvema malčkoma,
leto in pol staremu Tomiju
in štiriletnemu Jaku.

Ste takrat, ko ste se prijavlja-
li na razpis za Unescovo šti-
pendijo, razmišljali o tem,
za kaj jo boste porabili ?

"Ne, seveda ne, bolj mi je
šlo za potrditev, za dejstvo,
da nekdo ceni moje delo, da
meni, da sem nekaj dobro
naredila."

Veste zdaj?
"Družina, gradnja, ustano-

vitev podjetja; to so stvari, s
katerimi se zdaj najbolj in-
tenzivno ukvarjam: verjetno
po naštetem ni več vpraša-
nje, kam bo šel denar."

Kaj je najbolj štelo pri odlo-
čitvi komisije, da med 29
prijavljenimi izbere prav
vas?

"Merila so bila verjetno
podobna tistim na univerzi:
število objavljenih člankov,
predstavitev na konferencah,
morebitni patenti ... Seveda
je hitrost objave določene
raziskave zelo odvisna od
teme; tu sem prav gotovo
imela srečo". 

Kako ste se pravzaprav za-
čeli ukvarjati z metodami
za čiščenje tal, ki so one-
snažena s težkimi kovina-
mi?

"Vedno sem si želela dela-
ti nekaj v zvezi z okoljem, saj
sem že kot zelo mlado dekle
videla, da stvari ne gredo v
pravo smer. V bistvu se še
vedno ukvarjam točno s tem
- z okoljem - in mojega dela

na tem področju prav gotovo
še nisem zaključila." 

Ampak kot deklica prav go-
tovo niste sanjali o tem, da
boste raziskovali načine,
kako očistiti tla?

"Seveda ne, a v četrtem
letniku fakultete sem se
očitno odločila za pravi iz-
birni predmet, ki ga je pre-
daval moj sedanji mentor
in v okviru katerega sem iz-
delala diplomsko nalogo.
Mentor me je povabil k na-
daljnemu sodelovanju in
prijavila sem se na razpis
za mlado raziskovalko. Če
sem iskrena, do takrat ni-
sem razmišljala o tem, da
bi postala znanstvenica.
Kasneje se je izkazalo, da
delo v laboratoriju ni samo
zanimivo, zaradi izjemnih
sodelavcev je lahko celo za-
bavno!"

Očitno je vaše življenje do-
kaz za to, da je mogoče obo-
je - imeti družino in karie-
ro. Je kaj, kar je obema va-
šima vlogama skupno?

"Obema področjema,
družini in raziskovanju, je

skupno predvsem to, da me
zelo privlačita. V sebi se ne-
prestano borim, komu na-
meniti čas." 

Dejali ste, da vam Unesco-
va nagrada predvsem kaže,
da ste na pravi poti. Kje se
vidite čez pet, deset let?

"Zaradi dobrih rezultatov
novo razvite tehnologije za
pranje s težkimi kovinami
onesnaženih tal smo se že
dlje časa poigravali z misli-
jo o ustanovitvi podjetja.
Letos smo jo uresničili in
sedaj sem direktorica pod-
jetja, ki se bo ukvarjalo z re-
mediacijo tal. Seveda bo
podjetje tudi raziskovalno
usmerjeno; če hočeš
ustvarjati visoke dodane
vrednosti, je potrebno veli-
ko vlagati prav v raziskave.
Čez pet let se vsekakor še
vidim v podjetništvu, čez
deset let pa je že tako daleč,
da si težko vizualiziram."

Če bi imel dan kake štiri
ure več, kaj bi z njimi?

"Spala bi. In se več ukvar-
jala s športom. Ampak naj-
prej bi spala."

Med znanostjo in družino
Neža Finžgar, tridesetletna raziskovalka iz Nove vasi pri Radovljici, je ena od treh letošnjih prejemnic
štipendije nacionalnega programa "Za ženske v znanosti." 

Če imaš vse to, potem vse
drugo pride zraven."

Kakšno je vaše stališče do
vključevanja otrok s poseb-
nimi potrebami v redne
šole?

"Idealna šola bi bila šola,
kjer bi bili lahko vsi skupaj.
A moramo res paziti, da se v
tej skupni šoli vsi maksi-
malno dobro počutijo, raz-
vijajo svoje potenciale, so

zadovoljni ter priznani s
strani vrstnikov in učiteljev.
Ko vse to lahko uresničim,
ni pomembno, kje sem. Ta-
koj ko ločujemo in ima ne-
kdo posebne potrebe, smo
že različni. Vsakemu je tre-
ba priznati njegov prispe-
vek. Dokler moramo samo
potrpeti s tabo, smo te nave-
ličani. A prav vsak lahko ne-
kaj doprinese. V Sloveniji
smo pri tem na dobri poti."

Neža Finžgar / Foto: Gorazd Kavčič

Marjeta Šmid / Foto: Gorazd Kavčič
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Brez nesreč s smrtnim
izidom
V minulem tednu (od 15. do 21. februarja) je v
prometnih nesrečah na slovenskih cestah umrla
ena oseba, so sporočili z Generalne policijske
uprave. Na Gorenjskem so policisti minuli 
teden obravnavali 27 prometnih nesreč, v katerih
je bilo lažje poškodovanih pet oseb. Zaradi vožnje
pod vplivom alkohola so gorenjski policisti 
pridržali kar trinajst voznikov. Do ponedeljka 
je na slovenskih cestah umrlo šest oseb (lani 
devetnajst). Na Gorenjskem letos še ni bilo 
nesreč s smrtnim izidom (lani štirje mrtvi).

Damjana Šmid

moj pogled

Moj otrok ima avtizem (7)

Starši so bili do nedavnega
več ali manj prepuščeni posa-
meznim presojam strokovnja-
kov in še danes se zgodi, da se
vrtijo v krogu različnih dia-
gnoz, mnenj in pristopov. Pri
tem ostajajo pogosto sami, od-
ločitve pa so na njihovih ra-
menih. Zato je najbolje, da že
v času iskanja diagnoze in
tudi kasneje poiščejo ljudi, ki
imajo podobne izkušnje. Že
pogovor z ljudmi, ki vedo, o
čem človek govori, je koristen
in daje upanje. Takšni ljudje
so nam v pomoč, saj nas sez-
nanijo z različnimi metoda-
mi, nam posredujejo naslove
kontaktnih oseb, delijo svoje
izkušnje. Poleg tega je skupaj
lažje premikati meje in iskati
nove rešitve. Ker je naša deže-
lica majhna, se tudi na po-

dročju avtizma krešejo različ-
na strokovna mnenja. Od
tega nimajo ne otroci in ne
starši nobene koristi. Prav je,
da imajo starši izbiro in da se
sami odločajo, kam bodo šli
in katere metode bodo upo-
rabljali. Pri tem potrebujejo
predvsem strokovnjake, ki
znajo vzpostaviti osebni od-
nos, ne zgolj opraviti formal-
nosti. Po podatkih, ki mi jih
je uspelo pridobiti, so najbolj
delujoči v dveh društvih. Druš-
tvo za avtizem DAN ponuja
staršem pomoč in informacije
na različnih lokacijah. Dr.
Alenka Vojska Kušar je napi-
sala knjigo "Naš Ambrož".
"Avtizem - kako najti pot iz
tega blodnjaka" pa je naslov
knjige, ki jo je napisal dr. Da-
vid Petterson. Pomoč nudijo

tudi v Centru za avtizem,
kjer poleg diagnosticiranja
opravljajo še vrsto drugih sto-
ritev. Med drugim seznanjajo
starše in strokovne delavce z
metodami in strategijami, ki
pomagajo tako otroku kot
družini pri premagovanju te-
žav. Njihove informacije za
vzpostavljanje komunikacije,
za razumevanje senzorike
otrok z avtizmom in za rav-
nanje pri ponavljajočem vede-
nju so za starše uporabne in
konkretne. Poleg tega lahko
obiskujete njihove šole za
starše, naročite literaturo in
dvd-je s področja avtizma in
se seznanite z novostmi na
tem področju. Pohvalno in
spodbudno delovanje ljudi, ki
jim ni vseeno, kako živijo
ljudje z avtizmom.

Med članki v reviji pa je od-
kril še nekaj drugega: da
lahko gre na računalniški te-
čaj. Najprej je pomislil, kaj
mi bo, saj sem prestar, po-
tem pa se je spomnil na sa-
moto, v katero je uklet 24 ur
na dan, in z nasmehom na
obrazu in malo dobre volje
je uredil tudi to. Prijazen
glas na drugi strani telefona
pa mu je zagotovil, da ga bo
že kdo od drugih tečajnikov
mimogrede pobral z avtom,
tako da mu za to ni treba
skrbeti.
Ivan je ugotovil, da se lahko
tudi iz običajnih stvari rodi
pustolovščina in tega je bil
zelo vesel.
Iti od doma mu sploh ni bilo
tako težko, kot je sprva mis-
lil. Časa je imel tako ali tako
na pretek, in če se je že mo-
ral odločati med gledanjem
televizije in tečajem iz raču-
nalništva, potem je bila od-
ločitev lahka. Žal je pozabil,
da so njegovi prsti trdi in da
se mu, zlasti leva roka, rahlo
trese, kar mu je šlo pri prvih
korakih iz računalništva
rahlo na živce.
"Hehehe, ko sem prišel v ti-
sto učilnico, se mi je zdelo,
kot da sem zavil v kakšen mu-
zej fosilov," se poskuša rahlo
ponorčevati na svoj račun.
V razredu so bili le trije mo-
ški, med več kot dvajsetimi
ženskami, ki so bile v večini
primerov priložnostne funk-
cionarke v domačih društvih
upokojencev. Bile so zelo
glasne in so že vse "vedele",
tako da se je Ivan čudil, kaj
sploh delajo tam. Ena je s
seboj prinesla piškote, dru-
ga je na dan potegnila ste-
klenico borovničevega liker-
ja in ne da bi se prej pozna-
le, jim je že v dobrih desetih
minutah uspelo narediti iz
nič - žurko.
"Tega pri ženskah nisem ni-
koli dobro razumel. Kako

jim pade na pamet, da pri-
dejo celo na povsem običa-
jen tečaj oborožene z vsem,
za kar se potem izkaže, da je
nujno potrebno za spozna-
vanje," pravi Ivan, ki tudi si-
cer trdi, da bo, vsaj kar se
poznavanja žensk tiče, zelo
neumen umrl.
Poučeval jih je mlad fant, na
videz je imel komaj kaj več
kot dvajset let, in Ivana je
motilo, da so imele ženske
do njega bolj malo spoštova-
nja. Sedel je v prvi klopi, da
ja ne bi česa preslišal. Preda-
vatelj je bil zelo prijazen in
je razlagal lepo počasi in
razločno, da si je lahko posa-
mezne korake zapisoval v
beležko. Prvi dan se je na-
učil veliko: znal je odpreti e-
pošto, poiskati nekatere in-
ternetne strani, zapomnil pa
si je tudi, kje lahko prebere
dnevno časopisje, če si to
želi.
"Ko sem popoldne poklical
vnuka in ga prosil, naj mi
pomaga pri nakupu računal-
nika, je bil spet zgrožen. Ja,
dedi, je rekel, kaj ti bo to?
Saj ne znaš, prestar si. O,
kako so me ujezile njegove
besede! Utihnil sem in začel
govoriti nekaj drugega. Na-
slednji dan pa sem prosil
našega učitelja, če mi lahko
on priskoči na pomoč. Takoj
je bil za to. Obljubil mi je,
da ga mi bo pripeljal domov,
inštaliral in mi pomagal
urediti papirje za nakup in-
ternetnega paketa. Mogoče
se bo moje navdušenje
komu zdelo smešno, ampak
res sem bil v devetih nebe-
sih. Slutil sem, da mi ne bo
nikoli več dolgčas ..."
To se je potem, čez čas, res
zgodilo. Na tečaju se je na-
učil ravno toliko, da je pri-
bližno vedel, za kaj gre. V
beležki je imel zapisano naj-
nujnejše, kar je potreboval,
kadarkoli pa je lahko pokli-

cal tudi predavatelja. Nekaj-
krat je ta moral celo priti na
obisk, da je računalniku
spet "pomagal na noge", kaj-
ti Ivan je po nerodnosti pri-
tisnil na tipke, na katere ne
bi smel.
"Počasi sem se vsega naučil.
Tudi prsti so bili vsak dan
manj okorni. Vsako jutro
sem na internetu prebiral
časopise in kmalu sem se
celo naučil, kako lahko tudi
sam napišem kakšno misel
na časopisnih forumih. O,
kako sem bil srečen, ko so
mi prvič odgovorili. Ko sem
vnuku prvič napisal e-pošto,
ga je skoraj kap. Ni mogel
verjeti, da sem tega zmožen!
Danes si piševa pisma, kot
da bi to bilo nekaj samo po
sebi umevnega."
Nenadoma je Ivan ugotovil,
da je postal dan veliko kraj-
ši, kot je bil še kakšen mesec
nazaj. Če ponoči ni mogel
spati, se je prav tako usedel
za računalnik in zmeraj se
je kaj našlo, da je raziskoval
ali prebiral. Ker so ga zani-
mali tuji kraji, je zelo pogo-
sto - z miško v roki - potoval
po neznanih deželah, ki jih
ne bi nikoli odkril, če ne bi
bilo interneta. Potem pa se
je odločil, da bo začel pisati
tudi dnevnik. O sebi in o
svojem preteklem življenju.

(se nadaljuje)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

Razpečevali heroin 
in kokain
V Ljubljani so začeli soditi domnevnim članom
kriminalne združbe, ki naj bi se ukvarjala z 
razpečevanjem in preprodajo kokaina in heroina
v Sloveniji kot v tujini. Po ugotovitvah policije 
in tožilstva naj bi vodja združbe, 36-letni 
Makedonec Mustaf Izairi, zbral hudodelsko
združbo, da je iz Makedonije dovažala mamila 
v Slovenijo, od tu pa so nato organizirali 
nadaljnje prevoze v Avstrijo in Švico. Ustavili 
so jih šele avstrijski varnostni organi, ki so 
septembra 2008 pri prevozu pol kilograma 
heroina iz Slovenije v Avstrijo prijeli zakonca
Besima in Ano Kastrati. Odkrili so tudi 
prevzemnika odkrite pošiljke, ki jima je sicer
uspelo zbežati, so pa avstrijski policisti vseeno
ugotovili, da naročnik prevoza prihaja iz 
Slovenije. V obširni preiskavi, v kateri si je 
policija pomagala tudi s posebnimi ukrepi, so
tako kriminalisti prišli na sled Mustafu Izairiju,
najemniku lokala na ljubljanski železniški 
postaji. Poleg njega so prepovedane proizvodnje
in prometa z mamili obtožili še tri Slovence 
in dva makedonska državljana. Tožilstvo je 
prepričano, da je imel vsak od šesterice 
obtoženih točno določeno vlogo v združbi, kar
pa so obtoženi v preiskavi zanikali. 

Potrdili sodbo za umor 
Višje sodišče v Kopru je potrdilo obsodbo 
Matjažu Svetini, ker je leta 2007 umoril frizerja
Danijela Hvalo, je pa dvanajstletno zaporno, 
ki jo je določilo prvostopenjsko sodišče, znižalo
za tri leta. Tudi po mnenju višjih sodnikov je
obtoženi pokojnika povozil z osebnim vozilom
in mu s tem vzel življenje, ni pa še povsem 
pojasnjeno, kdo je 63-letnega frizerja pred tem
večkrat zabodel in porezal. Svetina se zagovarja,
da je na kraju, kjer sta bila dogovorjena, opazil
pokojnika, ki je negibno ležal na jasi. Ko je 
poskušal z avtom zapeljati vzvratno in oditi, 
pa je zapeljal čez truplo. Sodni izvedenec je 
sicer ugotovil, da je bil Hvala, ko ga je obtoženec
povozil, še živ. 

petek, 26. februarja 2010

Zgodba o Ivanu, ki ni dovolil, da bi ga živega zakopali

Dokler bom živ, bom migal



Miha Naglič

Veliko je knjig, tudi v slo-
venščini, ki so imele ambi-
cijo celovito prikazati sveto-
vno zgodovino. Zgodovina,
ki jo je v zbirki Velika ilu-
strirana enciklopedija ob
koncu lanskega leta izdala
Mladinska knjiga, je najno-
vejša in res velikopotezna, v
besedi, še bolj pa v slikah.
To je že peta knjiga v tej en-
ciklopedični zbirki, pred
njo so izšle Živali, Zemlja,
Človek in Vesolje. Delo cele
skupine avtorjev in uredni-
kov je najprej izšlo 2007 v
angleščini pri globalni zalo-
žbi Dorling Kindersley (ki
je del še večje skupine Pen-
guin). Izvirnik ima podna-
slov: "The Definitive Visual
Guide", torej nekakšen do-
končni slikovni pregled
zgodovine; sliši se domišlja-
vo, a ni brez osnove.
Knjiga vsebuje sedem raz-
delkov: Začetki človeštva
(4,5 mln.-3000 pr. n. št.),
Vladarji in hierarhije
(3000-700 pr. n. št.), Misle-
ci in verniki (700 pr. n. št.-
600 n. št.), Vojaki, popotni-
ki in izumitelji (600-1450),
Renesansa in reformacija
(1450-1750), Industrija in
revolucija (1750-1914), Ljud-
stvo in oblast (1914-danes).
Dodano je poglavje Zgodo-
vina narodov, pregled po dr-
žavah. Na koncu ima kot
vsako spodobno delo te vr-
ste stvarno kazalo ter naved-
bo virov in gradiva. Nekate-
ra zgodovinska dogajanja,
dogodki, ostaline in osebno-
sti so v tem nizu posebej iz-

postavljeni: Zgodnje druž-
be, Ramzes II., Egipčanski
artefakti, Aleksander Veliki,
Julij Cezar, Kleopatra, Kelt-
ske kovine, Bitka pri Milvij-
skem mostu, Džingiskan,
Islamski zakladi, Bitka pri
Hastingsu, Bitka pri Ajn
Džalutu, Od Aztekov do In-
kov, Izabela Kastiljska, Ko-
lumb pristane na Bahamih,
Bitka pri Lepantu, Leonardo
da Vinci, Elizabeta I., Liz-
bonski potres, Orožje in
oklepi, Ludvik XIV., Zavzet-
je Bastilje, Napoleon Bona-
parte, William Wilberforce,
Kultura ameriških Indijan-
cev, Abraham Lincoln, Karl
Marx, Kraljica Viktorija, Sa-
rajevski atentat, Josip Visa-
rionovič Stalin, Sovjetska
propaganda, Adolf Hitler,
Stalingrad, Dan D, Hiroši-
ma, Mahatma Gandi, Al-
bert Einstein, Kennedyjeva
smrt, Berlinski zid, Martin
Luther King, 11. september
2001. Zgodovina me je
zmeraj zanimala in pri-
znam, da si domišljam, da o
veliki večini teh naslovov
vsaj nekaj malega vem. Dva
sta me presenetila. Bitka pri
Ajn Džalutu? Zgodila se je
3. septembra 1260 pri Ajn
Džalutu (Goljatov izvir) v
Palestini, ko se je vojska
mameluških (egiptovskih)
sultanov spopadla z Mongo-
li in jih premagala. Slednji
so bili največja vojaška sila
tedanjega sveta, njihov im-
perij je segal od Tihega oce-
ana do Sredozemskega
morja. Njihov poraz v tej
bitki je bil mejnik, po njem
je začela njihova moč slabe-

ti. William Wilberforce? Ta
pa je bil britanski politik,
"evangelijski parlamenta-
rec", ki si je goreče prizade-
val za odpravo suženjstva
(abolicionizem) v vseh bri-
tanskih dominionih (med
katere so tedaj sodile tudi
poznejše ZDA). "Vsi smo
krivi ... pri tem sprijenem
početju", je 1789 (v letu za-
četka francoske revolucije)
izjavil v Spodnjem domu.
Leta 1807 je dosegel odpra-
vo trgovine s sužnji, zakon o
odpravi suženjstva samega
pa je bil sprejet 1833, nekaj
mesecev po njegovi smrti.
In ne nazadnje: ste kdaj po-
mislili, kako veliko vlogo
ima v zgodovini človeštva
podnebje? Naša vrsta se je
uveljavila prav zato, ker je
uspela preživeti velike lede-
ne dobe v najzgodnejših ča-
sih. Zdaj, ko smo na vrhun-
cu svoje moči, pa smo spet
soočeni z izzivom velikih
podnebnih sprememb ...
Zanimalo me je tudi, kolik-
šen je v tej knjigi delež Slo-
venije? V Zgodovino je pri-
šla samo enkrat, na strani
450 oziroma v članku z na-
slovom Vojna v Jugoslaviji.
"Leta 1990 sta Slovenija in
Hrvaška izvolili vlado na pr-
vih večstrankarskih volitvah
/.../ Leta 1991, potem ko je

republika Slovenija razglasi-
la neodvisnost od Jugoslavi-
je, je jugoslovanska vojska, v
kateri so prevladovali Srbi, s
posredovanjem skušala pre-
prečiti odcepitev. V tistem
trenutku je bila vojska slabo
pripravljena in se je morala
umakniti /.../ Mednarodni
odziv je bil mlačen. ZDA so
uradno priznale neodvis-
nost Slovenije in Hrvaške,
vendar se v spopad niso
vmešale ..." Poleg članka o
Sloveniji v razdelku Zgodo-
vina narodov (na straneh
518-21) je to edina omemba
Slovenije in nečesa sloven-
skega v Zgodovini. Nobene-
ga drugega slovenskega do-
godka, osebnosti ... Naš del
sveta in naši ljudje najbrž
objektivno res niso imeli
večjega deleža v tej veliki
zgodbi? Pač pa se Josip
Broz Tito, po materi Slove-
nec, ki naj bi si po mnenju
nekaterih ne zaslužil imena
ulice v Ljubljani, pojavi kar
na sedmih straneh, na že
omenjeni 450 ima tudi sli-
ko. Je že tako: prvotna so
dejstva, razlage drugotne.
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Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi
Po koroških vaseh, kjer so
Slovenci organizirani v kul-
turnih društvih, igrajo zad-
nje mesece monokomedijo
Golaž ali Gulyas po madžar-
sko režiserke in avtorice
dramskih besedil Alenke
Hain. Rojena je bila v Kra-
nju, sedaj pa živi na Koro-
škem in pomaga pri dram-
skih uprizoritvah številnim
slovenskim kulturnim druš-
tvom. V Golažu ali Gulyasu
je glavni in edini igralec
Aleksander Tolmaier iz Ce-
lovca, ki je diplomiral na
Akademiji za gledališče, ra-
dio, televizijo in film v Ljub-
ljani. Z idejami in dobro vo-
ljo nabit mladenič je bil rojen
v znani zavedni slovenski

družini Tolmaier na Radi-
šah. Njegov oče je Foltej, 
njegov stric pa je Nužej 
Tolmaier, dolgoletni organi-
zator kulturne, znanstvene
in raziskovalne dejavnosti
med Slovenci na Koroškem
in do upokojitve pred dvema
letoma tajnik Krščanske kul-
turne zveze. Po celovški pro-
slavi v počastitev slovenskega
kulturnega praznika, ki jo je
vodil in jo sklenil z doživeto
recitacijo Zdravljice, mi je
Aleksander povedal, da dela
kot svobodnjak. Na Koro-
škem zanj ni velikih možno-
sti za zaposlitev, saj je le v
Celovcu poklicno gledališče.
Zelo rad dela z otroki. Z nji-
mi je že nastopal v Sloveniji,

kjer bi se sam ali s skupina-
mi rad predstavil pogosteje,
zato pričakuje še več sodelo-
vanja med kulturnimi druš-
tvi na obeh straneh državne
meje. 
Koroška bo tudi letos pela.
Tradicionalna prireditev Ko-
roška poje bo letos v nedeljo,
7. marca, ob 14.30 v veliki
dvorani Doma glasbe v Celov-
cu. Letošnje pevsko srečanje
ima zanimiv naslov: Naša
narečja v pesmi in besedi.
Koroška je namreč značilna
tudi zaradi številnih narečij,
med katerimi so nekatera že
izginila, drugim pa bije za-
dnja ura. Pred stoletjem ali
kasneje, ko so bila narečja še
živa, je Ziljan komaj razumel

Rožanca in Podjunčana, če
sta govorila v svojem nareč-
ju. Nekje sem slišal, da je
bilo za krompir v koroških
narečjih kar šest izrazov!
V Kanalski dolini, ki se razte-
za od Trbiža naprej in kjer se
Slovensko kulturno središče
Planika prizadeva za ohrani-
tev slovenskega jezika in kul-
ture, bodo danes organizirali
Dan slovenske kulture.
Osrednja prireditev bo ob 19.
uri v Ukvah/Igovizza, do ka-
terih je s Trbiža in vznožja
Višarij le nekaj kilometrov
vožnje. Ob tej priložnosti bo
Slovence v Kanalski dolini
obiskal tudi minister za Slo-
vence v zamejstvu in po sve-
tu dr. Boštjan Žekš. 

Knjige in knjigoljubi (35)

Zgodovina z veliko žlico
Zgodovina, Velika 
ilustrirana enciklopedija,
Mladinska knjiga, 
Ljubljana, 2009, 612
strani, 129,90 evra.

Slovenci v zamejstvu (183)

Gledališče Aleksandra Tolmaierja

Odtis Armstrongovega
"malega koraka" na Luni,
20. julija 1969

Kraljica Elizabeta II. na obisku pri Titu, 1972

Odtis človeškega stopala
ob avstralskem jezeru 
Mungo, star okrog 20.000 let

Abolicionist William Wilberforce (1759-1833), "evangelijski
parlamentarec"

Naslovnica knjige

Aleksander Tolmaier, igralec
z diplomo ljubljanske
akademije / Foto: Jože Košnjek
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razgled

Zdi se, da se v zadnjem času
glavni politični spoprijem v
Sloveniji dogaja na način
afer. Že pred volitvami 2008
je izbruhnila afera Patria, ka-
tere glavna skrita oseba naj bi
bil gospod J. Zdaj pa je ta, kot
kaže, vrnil udarec: v "garažni
aferi", v kateri poleg ljudi na-
stopajo tudi psi, skuša opozi-
cija razkriti vso pokvarjenost
leve tranzicijske elite. Češ, a
vidite: že res, da so pokvar-
jenci tudi med duhovniki,
zlasti tisti, ki skrivaj praktici-
rajo pedofilijo, ampak takih
prascev, kot so ti ta novi bo-
gataši in oblastniki, pa naš
svet še ni videl, sodomija je
hujša od pedofilije. "Ni se še
polegel prah okrog spornega
odlikovanja, ko se je zgodila
garažna afera. Mučna in tra-

gična smrt pripadnika tranzi-
cijske levičarske elite je raz-
galila delovanje mafijskega
omrežja, ki omogoča ljudem
brez vesti stanje, v katerem je
vse dovoljeno. Dobesedno
vse. Niso jim dovolj samo
zlorabe sistema in ljudi, pred
njimi niso varne niti domače
živali."
Gornji navedek je iz uvodni-
ka, ki ga je podpisal Janez
Janša in je objavljen na splet-
ni strani SDS pod nadvse te-
atralnim naslovom, oprtim
na samega Dostojevskega:
"Boga ni. Vse je dovoljeno."
Datum objave: 19. februar.
To je prejšnji petek. Naključ-
je (je bilo res le to?) je hotelo,
da je dal istega dne Niko Kav-
čič, ki še vedno velja za sivo
eminenco slovenske levice,
svoj čas pa je bil tudi politič-
ni mentor Janeza Janše, od-
mevno izjavo za POP TV. V
njej je tudi on izjemno ostro
kritiziral sedanje stanje na
slovenski levi strani in zahte-
val tako organizacijske kot
kadrovske spremembe. Na-
povedal je, da se nam kmalu
prikaže "nov obraz" (zaen-
krat je še brez imena), neka-
teri od znanih pa bi morali
čim prej oditi, zlasti Katarina
Kresal. "Nobena vlada od
Peterletove naprej se mi ne
zdi uspešna. Ljudem, s kate-
rimi sem imel opravka v so-
cializmu - Boris Kidrič, Sta-
ne Kavčič in Boris Kraigher -
vsa garnitura od Peterleta in
Drnovška naprej ne seže niti
do gležnjev. Ne po svojem
znanju, privrženosti, preda-
nosti, pogumu in sposobno-
stih. Brez teh ljudi ne bi bilo
osamosvojitve." Odgovor ti-
stih, na katere letijo ti očitki,
bi lahko strnili v ugotovitev,
da se Niko Kavčič ne more
sprijazniti s stanjem, v kate-

rem se vsakokratna elita, ka-
kršna že je, ne izbira več na
tajnih partijskih sestankih,
ampak jo izvoli ljudstvo na
demokratičnih volitvah. - Si
takšno oblast, kakršno ima,
ljudstvo potemtakem tudi
zasluži? Kakorkoli že, afere,
ki smo jim priča, so dostojno
nadaljevanje političnega pre-
igravanja (po srbsko "nad-
mudrivanja") v slogu kultur-
nega boja, ki sta ga v sloven-
sko politiko uvedla klerikalec
Anton Mahnič in liberalec
Ivan Tavčar v zadnjem deset-
letju 19. stoletja. Po mojem
bi svojim naslednikom v tem
trenutku prisodila kar visoko
oceno.
Težava je v tem, ker dejanski
problemi tega naroda, ki nas
težijo z aferami ali brez njih,
niso zato nič manjši. Ko-
mentator Srdjan Cvjetović, ki
je na sceno zahodno od Kol-
pe in Sotle pogledal z vzhod-
ne strani teh rek, je zapisal:
"Življenja navadnih smrtni-
kov neposredno bremenijo
druge težave: proizvodnja
slovenskih podjetij se seli v
tujino, brezposelnost, ki na
srečo ni tako tragična kot na
Hrvaškem, razžira socialno
sliko Slovenije, mladi ljudje,
ki so vedno bolj prepričani,
da je večja verjetnost zadetka
sedmice na lotu kot sklepa-
nja delovnega razmerja za
nedoločen čas ... Če bi vsem
tem naštetim in drugim
ključnim nenaštetim teža-
vam vseh ljudi namenili pri-
merno veliko energije, časa
in prizadevanj - sorazmerno
pozornosti, kot jo je pritegni-
la 'afera bulmastifi', bi vizija
premierja Pahorja o dosega-
nju kroga najrazvitejših dr-
žav verjetno bila nekoliko
lažje uresničljiva." Je treba k
temu sploh še kaj dodati?

Politika kot afera
Miha Naglič

Mihovanja

Marjeta Smolnikar

sedmica

Posledice šokantnega tragič-
nega dogodka z bulmastifi,
katerih zadnja uradna lastni-
ca je bila pokojna zdravnica
Zora Roter, sicer prijateljica
prav tako že pokojnega zdrav-
nika Saše Baričeviča, se širijo
na nepričakovana politična
prizorišča. Javna in skrivna,
se pravi zakulisna.
Primer je v nepričakovane
vode razširil oziroma zape-
ljal nekdanji vplivni udbo-
vec, bankir in partijec Niko
Kavčič, ko je javno kritiziral
vladajočo levico z Borutom
Pahorjem na čelu. V vlad-
nem trojčku je nastal "urne-
bes", ki ni daleč od smrtne
politične zone. Vsi po vrsti so
se spravili na starosto sloven-
ske levice, v smislu, da gre za

senilnega, če ne kar nekoliko
prismuknjenega starca.
Če prezremo diktirane par-
tijske čase, ki se - resnici na
ljubo - vlečejo kot kurja čreva
od sredine druge svetovne voj-
ne pa do dandanes, potem 
je Niko Kavčič gospod z veli-
ko začetnico. Ne zaradi nje-
govega še vedno aktualnega
političnega vpliva, pač pa 
zaradi njegovega domoljubja
in poštenja. Tako ni v vseh
preteklih desetletjih spreme-
nil niti svojega politične-
ga prepričanja niti se ni
gmotno okoristil s svojo ne-
kdanjo in sedanjo družbeno
in politično močjo. Kolikor
mi je dano vedeti ali naj-
manj slutiti, ni v njegovi lasti
nobena pogrešana umetnina

narodovega neprecenljivega
pomena. V času, ko je stal 
na piedestalu svoje bančne in
politične moči, ni takratne-
ga družbenega premoženja
oškodoval niti s krajo enega
ali celo več stanovanj v druž-
beni lasti. Ni si zgradil luk-
suzne vile, recimo, na Po-
kljuki ali v prestižnem Porto-
rožu. Na stroške Slovenk in
Slovencev si ni privoščil jahte
in z njo "švaliral" vzdolž ja-
dranske obale in še dlje na
odprto morje. 
Skratka. Gospod Niko Kavčič
je eden redkih udbovcev, ban-
kirjev in vplivnih slovenskih
politikov nekdanjih in seda-
njih časov, za katerega si v
zvezi s prilikami, navedenimi
v prejšnjem odstavku, upam

tvegati in vtakniti roko v
ogenj.
V situaciji, v katero so nas z
večjimi ali manjšimi zaslu-
gami spravile vse dosedanje
slovenske vlade nedemokra-
tično ali demokratično izvo-
ljene, je vladna ekipa Boru-
ta Pahorja vendar pika na
"i" domače politične prakse.
Predvsem je moteča njihova
materialna pogoltnost in spol-
na izprijenost.
Tisto, kar v tem dekadentnem
političnem in družbenem
okolju Slovenija pod urgentno
potrebuje, nikakor ni tako
imenovana izhodna strategi-
ja, pač pa dvig morale na nor-
malno evropsko raven. 
Šele, ko bomo državo postavi-
li na moralno trdni temelj,

bomo splavali iz vseh drugih
težav. Za to pa potrebujemo
resno, ugledno, sposobno in
moralno vladno ekipo. Vpra-
šanje je le, kdo od zmagovite
aktualne levice ima med no-
gami toliko onega, da si upa
sestaviti od gospodarskih, fi-
nančnih, političnih, farma-
cevtskih, odvetniških in vseh
drugih znanih in neznanih
lobijev neodvisno vladno eki-
po. Ena redkih in izjemnih
političnih oseb, ki bi ji zaupa-
la mandat za sestavo nove
vlade, ni nihče drug kot Ljubi-
ca Jelušič. Ja. Prav ste pre-
brali. Aktualna obrambna mi-
nistrica, ki se je želi vladni
predsednik Borut Pahor (v
imenu nekoga drugega) zne-
biti zlepa ali zgrda. Žal. 

7

Vaš razgled

Storžič smo vajeni opazovati iz drugačnega zornega kota. Takega, kot je 
na fotografiji, pa vidijo ptice, bi lahko parafrazirali naslov knjige o Alpah 
avtorjev Matevža Lenarčiča in Janeza Bizjaka. In z enakim razgledom so
nagrajeni planinci, ki se v zimskem dnevu povzpnejo na vrh. / D. Ž. 

petek, 26. februarja 2010

Politični urnebes

Pozor, kolesar! Ne, ne, šala, samo star bicikel, ki ga je nekdo potisnil v sneg
in sedaj ob cesti proti Podbrezjam plaši avtomobiliste. Lahko pa je tudi 
dobra preventivna zamisel, da bi vozniki upočasnili vožnjo, misleč, da se
jim z desne približuje kolesar. Ni pa izvirna, saj že dolgo poznamo makete
srnjadi ob cestah. D. Ž., foto: Tina Dokl
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Štefan Žargi

Mengeš - V torek so v Lekovi
tovarni zdravil slovesno sim-
bolično odprli nov proizvodni
obrat za modificirane protei-
ne druge generacije, ki pred-
stavljajo izboljšano obliko
bioloških zdravil. "Biološka
zdravila, ki postajajo nepo-
grešljiv del sodobnega zdrav-
ljenja, so zaradi zahtevnih
raziskav in razvoja draga. Po-
dobna biološka zdravila, kjer
je Sandoz pionir v svetu,
omogočajo, da so ta ključna
zdravila dostopna več ljudem.
Še posebej smo ponosni, da
so vsa tri Sandozova podobna
biološka zdravila (rekombini-
rani rastni hormon somatro-
pin, epoetin za zdravljenje
slabokrvnosti in onkološko
zdravilo filgrastim) dostopna
tudi bolnikom v Sloveniji in
naša prizadevanja v biofar-
macevtiki bodo vplivala tudi
na vzdržnost zdravstvenega
sistema," je na odprtju po-
udaril član uprave Leka Zvon-
ko Bogdanovski.

Največja tuja vlaganja

Kot je znano, je slovensko
tovarno zdravil Lek (danes
ima okoli 2400 zaposlenih)
pred osmimi leti prevzela
družba Sandoz, divizija sku-
pine Novartis s sedežem v
Švici, vodilna družba za ge-
nerična zdravila v svetu, ki
ponuja širok izbor kakovost-
nih, cenovno dostopnih zdra-

vil, ki niso več zaščitena s pa-
tenti. Novartis in Sandoz sta
v sedmih letih za vse naložbe
v Sloveniji namenila okrog
devetsto milijonov evrov in
sta s tem največja tuja vlaga-
telja v naši državi. V razvoj
biofarmacevtike je Sandoz
doslej vložil 45 milijonov ev-
rov. Po odprtju proizvodnega
obrata za rekombinatorno
tehnologijo leta 2004, razvoj-
nega centra biofarmacevtike
leta 2007 je Lek lani dobil
tudi regulatorno odobritev za
proizvodnjo učinkovine epo-
etin alfa v Mengšu. Novi
obrat s 430 kvadratnimi me-
tri površine je stal 3,74 milijo-
na ameriških dolarjev. Do-
dajmo, da v Mengšu proizva-
jajo le učinkovine, ki jih nato
v Avstriji in Nemčiji napolni-
jo v embalažo (kot so na pri-
mer injekcije) ter zapakirajo.

Priznanje slovenskemu
znanju

Razvoj centra biofarma-
cevtike v Leku, ki je eden od
treh v Sandozu, je vsekakor
tudi velika potrditev za naše
strokovnjake. V centru dela
prek 150 strokovnjakov, med
njimi 33 doktorjev znanosti
in šest magistrov znanosti,
povprečna starost delavcev
centra pa je 35 let. Kot del
globalne farmacevtske druž-
be imajo neprecenljivo mož-
nost delati doma in hkrati
pridobivati znanje in izkuš-
nje po svetu. Ker potrebe po
bioloških zdravilih na sveto-
vnem trgu nenehno rastejo,
ima Lek in s tem Slovenija z
najsodobnejšo tehnologijo
in vrhunskim znanjem iz-
jemne možnosti za nadaljnji
razvoj. "Razvoj in proizvod-

nja biofarmacevtskih zdravil
sta izjemno zapletena in pol-
na izzivov in z izjemnim na-
borom novih izdelkov v raz-
voju sta Sandoz in Novartis
odločena tudi v prihodnje ig-
rati vodilno vlogo pri podo-
bnih bioloških zdravilih," je
poudaril direktor biofarma-
cevtike v Sandozu Ameet
Mallik.

Cenejša zdravila 
so dostopnejša

Podobna biološka zdravi-
la so, kot smo slišali na od-
prtju, od dvajset do trideset
odstotkov cenejša od origi-
nalnih in zato dostopnejša.
Po oceni Evropskega zdru-
ženja za generična zdravila
(EGMA) naj bi javni zdrav-
stveni sistem v Evropi pri
nadomestitvi samo petih
bioloških zdravil, ki jim po-
teče patent, letno prihranil
kar 1,6 milijarde evrov. Na
odprtju je bil zato navdušen
tudi slovenski minister za
zdravje Borut Miklavčič, ki
je 23. februar tudi zaradi do-
sežka Leka označil kot po-
memben dan: "Ostanite
center odličnosti, Slovenija
vam bo za to hvaležna! Za
nas je vsaka cena zdravil
previsoka, za farmacijo vsa-
ka prenizka, a smo s Sando-
zom vedno našli skupna
stališča, ki pomagajo ohra-
njati finančno vzdržnost
slovenskega zdravstvenega
sistema."

Biološka zdravila iz Leka
V farmacevtski družbi Lek, članici skupine Sandoz, so odprli nov obrat za proizvodnjo tehnološko 
zahtevnih biofarmacevtskih učinkovin.

Predsednik uprave Leka Vojmir Urlep (levo) in direktor 
biofarmacevtike v Sandozu Ameet Mallik

Štefan Žargi

Kranj - Kot so sporočili iz
Iskratela, so v sredo na kon-
ferenci FTTH Council Eu-
rope 2010 v Lizboni na Por-
tugalskem predstavili novo-
sti za širokopasovno pove-
zovanje uporabnikov. Nov
izdelek SI3000 Lumia je in-
teligentno vozlišče za novo
generacijo komunikacij, s
katerim bodo operaterji gra-

dili omrežja, v katerih upo-
rabniki dostopajo do stori-
tev prek optičnega ali kom-
biniranega omrežnega do-
stopa. SI3000 Lumia po-
stavlja standard hitrosti
uporabniškega dostopa na
novo raven. S hitrostjo 100
Mb/s postaja uporabniška
povezava zmogljiv prenosni
kanal za storitve, kot so vi-
deo na zahtevo, igranje iger
prek spleta, spletna televizi-
ja, video konference ipd. V
primerjavi s konkurenčni-
mi izdelki ima SI3000 Lu-
mia bistveno prednost, saj
je predvidena za gradnjo do-
stopnih omrežij z arhitektu-
ro ISA (Intelligent Service
Access - inteligenten dostop
do storitev). Arhitektura
ISA je alternativni pristop h
gradnji omrežja, ki zaradi
rabe zmogljivejših gradni-
kov, kot je SI3000 Lumia,
močno zmanjšuje stroške
gradnje, delovanja in po-
znejšega vzdrževanja.

"Iskratel je v zadnjem ob-
dobju oblikoval celovit pri-
stop h gradnji dostopovnih
omrežij. Poimenovali smo ga
EdgeSynergy. Njegov temelj-
ni gradnik je prav SI3000 Lu-
mia, ki odgovarja na žgoča
vprašanja sodobne dostopov-
ne infrastrukture. Z njo rešu-
jemo problematiko celovite-
ga upravljanja z naročniki in
njihovimi storitvami, izpol-
njujemo vedno večje zahteve

po prenosnih zmogljivostih
omrežja ter sledimo določi-
lom vladnih organov glede
odpiranja omrežja. Prepričan
sem, da je SI3000 Lumia za-
gotovilo za uspešno nadaljnje
širjenje optičnih omrežij
FTTH in FTTx," ocenjuje Jer-
nej Roblek, vodja produktne
linije za dostopovna omrežja
v Iskratelu.

Za novo generacijo 
komunikacij
Iskratel se je na konferenci v Lizboni predstavil 
s celovitim pristopom h gradnji dostopovnih
omrežij in predstavil nov izdelek SI3000 Lumia.

Štefan Žargi

Ljubljana - Osrednjo pozor-
nost so na torkovi seji upra-
vnega odbora Obrtno-podjet-
niške zbornice Slovenije
(OZS) namenili obravnavi
Slovenske izhodne strategije
2010-2013, pri čemer so ugo-
tovili, da OZS pri nastajanju
tega pomembnega dokumen-
ta ni sodelovala niti ni bila k
sodelovanju povabljena. Mi-
nister Gaspari je izhodišča za-
njo konec januarja sicer pred-
stavil Skupščini OZS, vendar
je OZS pisno gradivo prejela
šele dan po tem, ko je vlada
strategijo že sprejela. Nanjo
torej ni mogla vplivati, pač pa
bo morala vplivati na konkret-
ne zakone in druge predpise,
ki bodo iz nje izhajali, so za-
htevali člani upravnega odbo-
ra. Besedilu strategije so očita-

li, da je presplošno, pogrešali
so trdna zagotovila, da bodo
delodajalci v zameno za višje
minimalne plače s spremem-
bo delovne zakonodaje zares
dobili obljubljene sprostitve
na področju trga dela in s tem
večjo konkurenčnost na trgu,
manjkajo pa tudi resni ukrepi
za izboljšanje plačilne disci-
pline v državi in zagotovilo, da
bo pravna država delovala hi-
treje, manjkajo ukrepi za
zmanjšanje sive ekonomije,
premalo pa je tudi zagotovil,
da bo bančni sistem podprl
zdravo gospodarstvo, ki se
hoče razvijati, ne pa zgolj kr-
pal luknje, ki so jih povzročile
njegove zgrešene naložbe.
Glede tako imenovane "soci-
alne kapice" pa so bili člani
upravnega odbora OZS ogor-
čeni, saj naj bi država pri-
manjkljaj, ki ga bo povzročila,

skušala nadomestiti tudi z
zvišanjem dajatev (prispev-
kov) najmanjših gospodar-
skih subjektov. Obrtniki in
mali podjetniki lahko tako na
podlagi protikriznega ukre-
panja vlade sklepajo le, da je
vlada prisluhnila evropske-
mu aktu za mala podjetja,
katerega prvo načelo je "po-
misli najprej na male" - in to
tako, da se je na male najprej
spomnila z višjimi dajatva-
mi, so nekoliko sarkastično
ugotavljali člani upravnega
odbora OZS. Nekateri so
zato od vodstva OZS zahte-
vali, naj zveza svoje člane po-
zove k državljanski nepokor-
ščini, saj je očitno, da vlada
razume le jezik ulice oziro-
ma se je pripravljena ukla-
njati le njegovemu diktatu.

Sklenili so, da bo OZS vse
svoje pripombe in predloge v

zvezi z izhodno strategijo str-
nila v poseben dokument, ki
ga bo predstavila vladi. Prva
priložnost za to bo bližnji XI.
posvet delodajalcev obrtni-
kov in podjetnikov Slovenije
v Radencih, ki se ga bo v pet-
ek, 5. marca udeležil tudi
predsednik vlade Borut Pa-
hor. Brez večje razprave pa je
upravni odbor OZS sprejel
tudi predlog Trgovinske
zbornice Slovenije za skleni-
tev unije o sodelovanju delo-
dajalskih organizacij Slove-
nije. Namen unije, ki naj bi
jo sklenile TZS, OZS, GZS,
Združenje delodajalcev Slo-
venije in Združenje deloda-
jalcev obrti in podjetnikov
Slovenije ZDOPS, je okrepiti
medsebojno sodelovanje in
pogajalsko moč teh organi-
zacij, ki imajo v mnogočem
zelo podobne interese.

Obrtniki so jezni na vlado
Člani upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije so se na Izhodno strategijo in 
predvidene ukrepe zelo ostro odzvali.

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

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

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

Prostovoljno
pokojninsko
zavarovanje

z  8,29 % donosa 
v letu 2009

Dodatne informacije  
na www.sop.si.

S hitrostjo 100 Mb/s postaja uporabniška povezava
zmogljiv prenosni kanal za storitve.
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Janez Kuhar

Cerklje na Gorenjskem - Le-
tos Kmetijska zadruga Cer-
klje praznuje 110-letnico ob-
stoja. Zadružništvo ima na
Cerkljanskem bogato tradici-
jo. Začetki Kmetijske zadru-
ge Cerklje segajo v leto 1900,
ko sta bili ustanovljeni Mle-
karski zadrugi v Cerkljah in
Šenčurju. Na območju občin
Cerklje in Šenčur je bilo kas-
neje ustanovljenih več za-
drug. Nekatere med njimi so
usahnile, druge so se medse-
bojno združevale. Procesi
združevanja so se tako stekli
v zadrugi Cerklje in Šenčur,
ti dve pa sta se nazadnje
združili v Kmetijsko zadrugo
Cerklje.

Zadrugi v Cerkljah in Šen-
čurju sta se združili v enovito
Kmetijsko zadrugo Cerklje
leta 1964. Leto 2004 je za-
znamovalo združitev s Kme-
tijsko gozdarsko zadrugo Ko-
menda, naslednje leto
(2005) pa se jim je pridružila
še Kmetijsko gozdarska za-
druga Moravče. Kmetijska
zadruga Cerklje ima danes
736 zadružnikov. Že četrti
mandat je predsednik zadru-
ge Janko Golorej, osmo leto
pa jo uspešno vodi direktor
Miro Jenko.

Največji delež dejavnosti
cerkljanske zadruge je od-
kup mleka in živine, še pred
nekaj leti je bil glavni krom-
pir. Na drugo mesto sodi
preskrba s kmetijskim re-
promaterialom prek petih tr-
govin v lasti zadruge. Naj-
močnejša je skupina pride-

lovalcev mleka, ki šteje 230
zadružnikov. Po besedah di-
rektorja Jenka si bo zadruga
še naprej prizadevala za na-
daljevanje svoje tradicije, to
je združevati kmete in jim
pomagati pri nadaljnjem
razvoju. "Naša vizija je jas-
na. Ostati želimo partner na-
ših zadružnikov, in to na na-
čin, da bodo sami spoznali,
zakaj je smiselno poslovati z
našo zadrugo. Kot primar-
nim strankam želi zadruga
svojim zadružnikom ponu-
diti kmetijske artikle po kon-
kurenčnih cenah. Po drugi
strani želimo strukturo pro-
dajnih artiklov približati
tako potrebam podeželskega
človeka, kot kmeta.

"V zadnjem obdobju je
Kmetijska zadruga Cerklje
veliko vlagala v povečanje
poslovnih prostorov, zlasti
trgovin. Razširila je ponud-
bo trgovskega blaga, tako da
danes lahko kupimo poleg

kmetijskega repromateriala
tudi veliko blaga namenje-
nega podeželskemu člove-
ku, ki ga potrebuje za oskr-
bovanje svojih vrtov, zelenic
in domov v celoti," pravi di-
rektor in dodaja, "lani so se
blagovni tokovi večinoma
povečali, kar pomeni, da
smo odkupili več mleka in
živine kot preteklo leto, ker
pa so bile cene v preteklem
letu nižje, je na tem podro-
čju prihodek kmetijske za-
druge nekoliko nižji. Skupni
prihodek Kmetijske zadruge
Cerklje v letu 2008 je bil
petnajst milijonov evrov,
lani pa za okoli dvanajst od-
stotkov manjši." Tudi proda-
ja kmetijskega repromateri-
ala je bila v določenih blago-
vnih skupinah večja, v dru-
gih pa tudi manjša, zato je
bil tudi finančni prihodek
manjši. Prodaja v malopro-
dajnih enotah, ki so v Cer-
kljah, Šenčurju, Voklem,

Komendi in Moravčah, se je
zaradi nižjih cen tudi zniža-
la za okrog dvanajst odstot-
kov. "Letos si želimo enake-
ga sodelovanja s kmeti, raz-
vijati naša prodajna mesta in
tudi sodelovanje s sosednji-
mi zadrugami, če zato obsta-
ja obojestranski interes. Že-
limo si poslovno bolj mirne-
ga leta. V zadrugi si tudi pri
cenovnih razmerjih želimo
več reda in uravnoteženosti.
Investicije bodo odvisne od
možnosti, v prihodnje si že-
limo dodatno urediti skla-
diščne in dvoriščne prostore
v Cerkljah in nove prostore
za trgovino v Šenčurju. V
Komendi pa smo se v začet-
ku letošnjega leta preselili iz
dosedanjih trgovinskih pros-
torov v stavbo, ki je v lasti za-
druge na isti lokaciji, saj so
dosedanje trgovske prostore
dobili nazaj denacionaliza-
cijski upravičenci," zaključu-
je Jenko.

Še naprej bodo združevali 
Kmetijska zadruga Cerklje skupaj s svojimi predhodnicami obeležuje stodesetletno tradicijo.

Kmetijska zadruga Cerklje praznuje 110-letnico obstoja.Miro Jenko
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● odkup listavcev
● odkup iglavcev
● plačilo v osmih dneh
● izvajanje sečnje 

in spravilo lesa
● upravljanje z gozdom
● prodaja drv

www.vobenca.si
040 640 791
041 640 791
04 23 15 325

Matjaž Gregorič

Ljubljana - Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano je v Uradnem listu
RS objavilo javni razpis za
ukrep Tehnična pomoč čebe-
larjem, za katerega je name-
njenih 80 tisoč evrov nepov-
ratnih sredstev, delež pri-
spevka Evropske unije znaša
polovico. Prijava na razpis
mora biti na Agencijo RS za
kmetijske trge in razvoj po-
deželja posredovana po pri-
poročeni pošti do objave ob-
vestila o zaprtju razpisa, če
bodo porabljena vsa sredstva
oziroma najkasneje do 31. av-
gusta 2010. Vlagatelj lahko
vlogo vloži tudi na vložišču
agencije. Dodelitev nepovrat-
nih sredstev za ukrep vklju-

čuje sofinanciranje čebelar-
ske opreme in pomoč čebe-
larjem začetnikom v obliki fi-

nanciranja prvega nakupa.
Upravičenci za ukrep sofi-
nanciranja čebelarske opre-

me so čebelarji, ki opravljajo
čebelarsko dejavnost na
ozemlju Slovenije in so med
drugim vpisani v Centralni
register čebelnjakov. Čebe-
larji lahko med drugim uve-
ljavljajo sofinanciranje naku-
pa čebeljih panjev, zaščitne
opreme, sušilnika za cvetni
prah in črpalke za med. Pod-
pora za ukrep pomoč čebe-
larjem začetnikom pa je na-
menjena začetnikom za na-
kup prvih treh panjev.

Agencija bo odpirala in ob-
ravnavala vloge ter zahtevala
odpravo njihovih pomanj-
kljivosti po vrstnem redu od-
daje vlog, oziroma po vrst-
nem redu popolnih vlog, ki
izpolnjujejo predpisane po-
goje do porabe razpoložljivih
sredstev.

Razpis za tehnično pomoč čebelarjem
Čebelarjem letos 80 tisoč evrov nepovratnih sredstev, polovico bo prispevala Evropska unija. Pomoč
le za čebelarje, vpisane v centralni register čebelnjakov.

Čebelarji bodo letos od države in Evropske unije dobili 
80 tisoč evrov tehnične pomoči. / Foto: Tina Dokl

VPIS V VRTEC
za šolsko leto 2010/2011, za sprejem 1. 9. 2010

PREDŠOLSKE OTROKE BOMO VPISOVALI V:
DNEVNI PROGRAM, 

(za otroke od 1. leta starosti do vstopa v šolo),
ki traja od 6 do 9 ur dnevno 

POLDNEVNI PROGRAM 
(za otroke od 3. leta starosti do vstopa v šolo)

Otroke bomo vpisovali od 8. do 10. marca 2010 
od 8. do 17. ure v vrtcu na Bledu. 

Vloge za vpis lahko starši pošljejo tudi po pošti, 
vendar morajo 

v vrtec prispeti najkasneje 11. 3. 2010.

Informacije dobite na telefonski številki 
04/574 21 77.
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Kranj

Brezplačna ekskurzija na Štajersko

RAGOR, CTRP Kranj in KGZ Kranj v sklopu projekta Doda-
na vrednost ponudbi podeželja vabijo na brezplačno ekskur-
zijo z ogledi dobrih praks na Štajersko. Udeleženci si bodo
ogledali predelavo jabolk v krhlje, kis in jabolčnik na kmetiji
Podgrajšek, predelavo mleka v mlečne izdelke na kmetiji
Čuš in vinogradniško-živinorejsko kmetijo s proizvodnjo
električne energije na kmetiji Leber-Bračko. Ekskurzija bo v
četrtek, 4. marca. Avtobus bo ob 7.15 krenil izpred železni-
ške postaje na Jesenicah in bo ustavljal še ob 7.30 pred KGZ
Sava v Lescah in pred centrom Sloga v Kranju, kjer bo pred-
vidoma ob 8. uri. Dodatne informacije in prijave na telefon-
skih številkah 04/581 34 16 (Klemen Klinar) ali na 04/280 46
33 (Lidija Šnut). M. G.

Portorož

Tradicionalni posvet zadružnikov 

Zadružna zveza Slovenije prireja v Portorožu tradicionalni
letni posvet zadružnikov, ki bo potekal 9. in 10. marca. Le-
tošnji posvet bo namenjen prihodnosti skupne kmetijske
politike, okolju in novi vlogi zadrug v globalnem okolju. Po-
svet zadružnikov sodi med enega najpomembnejših dogod-
kov v slovenskem prostoru na področju zadružništva in
kmetijstva, ki predstavlja aktualna dogajanja in napoveduje
smernice v zadružništvu in kmetijstvu v prihodnje. M. G.

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



19
GORENJSKI GLAS
petek, 26. februarja 2010 REPORTAŽA info@g-glas.si

Janez Štrukelj

Jedi za zimske dni K U H A R S K I R E C E P T I114
Nadevane 
perutninske prsi
Sestavine: 40 dag perutnin-

skih prsi, 8 dag gnjati, 8 dag
prekajenega in kuhanega jezi-
ka, 1 perutninske prsi, 15 dag
teletine, 6 dag korenčka, 6 dag
rdeče sveže paprike, 1 dl sladke
smetane, 5 dag pistacij, 3 dag
graha, sol, poper, muškatni
orešček, vejica rožmarina, ba-
zilika po okusu, malo konjaka.
Priprave: Perutninske prsi
potolčemo v obliki pravokot-
nika. Preostale perutninske
prsi in teletino zmeljemo,
dodamo na kocke narezano
gnjat, jezik, korenje, papriko,
grah in očiščene pistacije, za-
činimo in dodamo sladko
smetano. Dodamo še dva ru-
menjaka, malo konjaka in
dobro premešamo. S pri-
pravljeno mešanico prema-
žemo perutninske prsi, jih

zvijemo v rulado, zavijemo v
alufolijo in damo kuhat v sla-
no vodo. Kuhamo jih 30 mi-
nut. Rulado v vodi ohlajamo
čez noč. Naslednji dan jo de-
korativno narežemo in nalo-
žimo na ploščo ali krožnik.
Okrasimo s sadjem. Poleg
ponudimo eno od hladnih
solat in omako cumberland.

Omaka cumberland: Brusni-
ce s pomočjo cedilke pretlači-
mo, dodamo ribezov žele,
nekaj rdečega vina, sol, po-
per, sok ene pomaranče,
malo gorčice in nastrgan
hren. Omaki lahko dodamo
nekaj na rezance narezanih
pomarančnih olupkov.

Sirovi štruklji

Vlečeno testo: 30 dag namen-
ske moke, 1 jajce, mlačna oki-
sana in slana voda po potrebi.

Priprava: Iz naštetih sestavin
naredimo vlečeno testo, nare-
dimo hlebčke, ki jih premaže-
mo z oljem. Tako pripravlje-
no testo se bo lepše vleklo in
se ne bo trgalo. Spočito testo
razvaljamo na pomokanem
prtu. Robove odrežemo, na-
mažemo z maščobo in nato s
pripravljenem nadevom in
zvijemo v štrukelj. Zavijemo
ga v alufolijo, ki jo namažemo
z oljem in potresemo s prese-
janimi drobtinami. Kuhamo
v slanem kropu 30 minut.
Kuhane odvijemo in razreže-
mo. Prelijemo jih z na maslu
prepraženimi drobtinami.

Nadev: 40 dag skute, 2 dl kisle
smetane, 2 jajci, 8 dag marga-
rine, 8 dag drobtin, 12 dag kru-
ha, sol, poper. 
Priprava: Skuti primešamo
jajci, na kocke narezan svež

bel kruh. Nadev po okusu za-
činimo. Nekaj maščobe raz-
pustimo in pokapljamo po
razvaljanem testu. Dve tretji-
ni testa namažemo s priprav-
ljenim nadevom. Testo zvije-
mo v štrukelj. 

Zapečeni listi 
z gozdnimi sadeži

Sestavine: zavitek vlečenega te-
sta, pol l stepene sladke smeta-
ne, 20 dag zamrznjenih gozd-
nih sadežev, 10 dag sladkorja v
prahu, 1 žlica maraskina, 8
dag zamrznjenih jagod, slad-
kor v prahu.
Priprava: Vlečeno testo izre-
žemo z gladkim modelčkom
(8 cm) na 18 kosov. Pekač na-
mažemo z maslom, nanj po-
ložimo izrezane liste in spet
premažemo z maslom. Spe-
čemo v segreti pečici. Gozd-

ne sadeže očistimo, operemo
in narežemo na male kocke
ter jih posladkamo s sladkor-
jem v prahu. Jagodno mar-
melado in maraskino zmeša-
mo. V hladilniku naj stoji tri
ure. Smetano stepemo in na-
brizgamo po gozdnih sade-
žih. Na vsak pečeni list damo
najprej smetano in nato
gozdne sadeže, dodamo na-
slednji list in to naredimo tri-
krat. Na vrhu mora biti peče-
ni list, ki ga potresemo s slad-
korjem v prahu. Poleg damo
nekaj mariniranih gozdnih
sadežev in prelijemo z jagod-
no omako.

Jagodna omaka: Jagode pre-
tlačimo, dodamo deciliter
vina, limonov sok in slad-
kor, primešamo nekaj jedil-
nega škroba, skuhamo in
ohladimo.

Jelena Justin

Koča na Hleviški planini
je še ena od planinskih po-
stojank, kjer je potrebno do-
biti žig, če zbiramo štemplje
Slovenske planinske poti.
Ker je izlet geografsko pre-
cej oddaljen, lahko ubijemo
dve muhi na en mah in pre-
živimo lep dan. 

Najbližja pot z gorenjske
strani, da pridemo do Idrije,
nad katero je Hleviška plani-
na, je, da se zapeljemo do Ži-
rov in tam zavijemo desno
proti Idriji. Zaradi obilnih bo-
žičnih padavin, ki so sprožile
številne plazove, je cesta še
zmeraj zaprta, zato je trenut-
no najbližje, da se do Idrije
zapeljemo skozi Cerkno.
Avto parkiramo v središču
Idrije in nadaljujemo peš.
Hodimo v smeri Vojskega,
na kar nas opozarjajo smero-
kazi. Cesta nas pripelje do na-
slednjega križišča, kjer je
označeno Hleviška planina
levo, Vojsko desno. Nadalju-
jemo še vedno desno in v ne-
kaj minutah dosežemo odcep
označene, markirane poti na
Hleviško planino. Nekaj časa
še hodimo po cesti, ki se pa-
noramsko dviga nad Idrijo,
zato se nam odpre čudovit
razgled. Od zadnje hiše na-
prej je pot makadamska. V
naslednjem križišču zavije-
mo desno in takoj nato levo.
A brez skrbi, dobro je označe-
no. Vzpenjamo se skozi
gozd, po dobro označeni poti.
Po približno uri in pol hoje
dospemo na gozdno cesto, ki

nas pripelje do križišča, kjer
se nam z leve strani priključi
cesta s Pšenka. Sledi še do-
brih pet minut hoje do koče
na Hleviški planini, ki stoji
na zgornjem robu velike jase.
Idrijci so prvo postojanko
uredili v hiši, ki so jo odkupi-
li v hiši gozdarja Križiča že
daljnega leta 1948. Koča je
priljubljena izletniška točka,
in ker je postala del Sloven-
ske planinske poti, je kmalu
postala pretesna, zato so jo
nato povečali in obnavljali. 

Od koče krenemo levo,
mimo žiga in vpisne skrinji-
ce, do gozda, kjer se povzp-
nemo do vrha. V spodnjem
delu, ki poteka deloma tudi
po skali, je potrebno nekaj
previdnosti, posebej če se od-
pravimo po dežju. Hodimo
po grebenu, precej strmo,
potem pa pot zavije levo na
travnato sleme. Ko smo en-
krat na slemenu, vidimo
pred seboj tudi vrh Hleviške
planine, kjer na vpisni knjiži-
ci piše le Hleviše 908 m. 

Travnati vrh Hleviške pla-
nine nudi panoramski raz-

gled na Idrijsko. Na vzhodu
se nam pokaže Idrija z Med-
vedjim Brdom; na južni stra-
ni se dviga Crnovška planota
z Javornikom in Spikom; Tr-
novski gozd z Golaki; pogled
na sever se ustavi na Porez-
nu, Črnem vrhu nad Novaki,
Blegošu, Ratitovcu, Bevko-
vem vrhu in Ermanovcu itd.
Obzorje, ki je kot kulisa, pa
zapirajo Julijske Alpe. Baje
se vidijo celo Karavanke in
Kamniške Alpe, a tega ne
vem, kajti ob mojem obisku
me je spremljala megla. Ja,
žal lahko rečem le, da sem
bila na Hleviški planini, a od
izleta, razen gibanja po sve-
žem luftu, nimam nič 

Hleviška planina je do-
stopna tudi tistim, ki imate
težave s hojo, a se še vedno
radi gibate po naravi. Iz Idri-
je se namreč po lokalni cesti
odpeljete proti šest kilome-
trov oddaljenemu Čekovni-
ku, kjer gozdna cesta zavije
desno in po dveh kilometrih
je parkirišče, ki je od Hlevi-
ške planine oddaljeno dobrih
pet minut hoje. Omenjena

cesta je idealna tudi za gor-
sko kolesarjenje, pešačenje
po njej pa bi bilo mukotrpno
in suhoparno. 

Da ubijemo dve muhi na en
mah, pa predlagam, da si
ogledamo še obnovljeno Bol-
nišnico Franja, ki je tudi del
Slovenske planinske poti.
Bolnišnica je med leti 1943
in 1945 delovala blizu vasi
Dolenji Novaki pri Cerknem
v težko dostopni soteski Pasi-
ce, imenuje pa se po zdravni-
ci dr. Franji Bojc Bidovec. 

Nadmorska višina: 908 m
Višinska razlika: 573 m
Trajanje: 3 ure
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Hleviše (908 m)

Vrh nad rudarskim mestom
Še en žig Slovenske planinske poti. Ob vzponu se pod nami odpira pogled na mesto, znano po 
rudniku živega srebra in čipkah. 

Travnato sleme Hleviške planine / Foto: Jelena Justin

Vpisna skrinjica na vrhu / Foto: Jelena Justin

Koča na Hleviški planini je v zimskem času odprta ob 
sobotah, nedeljah in praznikih. / Foto: Jelena Justin
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS     
telefon: 04 201 42 00

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

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

TRST: 6. 3.; MADŽARSKE TOPLICE: 4. - 7. 3., 8. - 11. 4, 24. - 27. 4., 13. - 16. 5., 27.
- 30. 5.; BERNARDIN: 21. - 24. 3. ; 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.

Karakterne posebnosti in inovatorska strast 
velikih ustvarjalcev v preteklosti
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno
zdravje, vabi v torek, 2. marca, ob 16. uri na predavanje in
učno animacijo Karakterne posebnosti in inovatorska strast
velikih ustvarjalcev v preteklosti, ki bo v društveni pisarni na
Oldhamski c. 14. 

Sakralna dediščina Žirovnice
Žirovnica - Iz Društva upokojencev Žirovnica vabijo na pre-
davanje in razstavo sakralne dediščine občine Žirovnica.
Predaval bo Franc Legat in sicer v torek, 2. marca, ob 19. uri
v dvorani Doma društva upokojencev Žirovnica (gostišče
Osvald).

Občni zbori
Mojstrana - Letni občni zbor Planinskega društva Dovje-Mo-
jstrana bo danes ob 18. uri v Osnovni šoli 16. decembra v
Mojstrani.

Gozd-Martuljek - Planinsko društvo Gozd-Martuljk vabi na
letni občni zbor, ki bo jutri ob 19. uri v novem gasilskem
domu v Gozd-Martuljku.

Tečaj šolanja psov
Jesenice - Kinološko društvo Jesenice vabi na sestanek za
spomladanski tečaj šolanja psov. Začetek tečaja bo 1. mar-
ca, sestanek pa jutri ob 18. uri na sedežu društva na Blejski
Dobravi 160. 

Naklo - Iz Kinološkega društva Naklo obveščajo, da bodo za-
čeli s programi male šole ter osnovnega in nadaljevalnega
šolanja in vabijo na vadišče v Naklem (ob glavni cesti Kranj-
Naklo) v ponedeljek ob 17. uri.

Krvodajalska akcija
Kranj - Območno združenje Rdečega križa Kranj obvešča, da
je razpored avtobusov v Splošno bolnišnico Jesenice za od-
vzem krvi naslednji: v petek, 5. marca: ob 7. uri KO RK Prim-
skovo - Dom krajanov Primskovo; ob 9. uri KO RK Gorenja
Sava - vse avtobusne postaje Gorenja Sava; petek, 12. mar-

OBVESTILA

PREDAVANJA
ca: ob 6.30 KO RK Podbrezje - avtobusna postaja Podbrez-
je; ob 8. uri KO RK Podblica - avtobusna postaja Podblica;
ob 10. uri KO RK Struževo - avtobusna postaja Struževo; pet-
ek, 19. marca: ob 7. uri KO RK Naklo - avtobusna postaja Na-
klo; ob 8.30 KO RK Visoko - avtobusna postaja Visoko; v pet-
ek, 26. marca: ob 7. uri KO RK Zlato polje - pred KS Zlato
polje, Ul. F. R. Staneta 13; ob 8.30 EŠ, Trgovska šola - glavna
avtobusna postaja Kranj, postajališče št. 1.

Obvestila društva jeseniških invalidov
Jesenice - Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča
člane, da bo marca zbor članov MDI Jesenice, na katerem
bodo potekale volitve organov za novo mandatno obdobje.
Za udeležbo se lahko do 6. marca v pisarni društva. Obveš-
čajo tudi, da sprejemajo prijave za 4-dnevno ohranjevanje
zdravja v Madžarskih toplicah in 10-dnevno v hotelu Delfin.

Balada o taščici
Ribno - Danes ob 19.30 si v Zadružnem domu Ribno lahko
ogledate predstavo Balada o taščici.

Plešasta pevka
Visoko - Jutri ob 19. uri bo v Domu Krajanov Visoko na ogled
komedija absurda Plešasta pevka.

Oprostite, napačna soba
Kropa - V nedeljo ob 18. uri bo v Kulturnem domu Kropa na
sporedu komedija Oprostite, napačna soba.

Skok čez plot
Goriče - Danes bo ob 19.30 v Goričah gostoval Smeh Teater
z Brezij z igro Franca Ankersta Skok čez plot.

Marjetka str. 89
Sveti Duh - Danes ob 19.30 bo v Kulturnem domu pri Sv.
Duhu komedija Marjetka str. 89. 

Sosedje
Šenčur - Dramska skupina kulturno umetniškega društva Pod
lipo Adergas bo jutri ob 19. uri in v nedeljo ob 18. uri uprizori-
la v dvorani Doma krajanov v Šenčurju dramo Sosedje.

PREDSTAVE

Kulturno društvo Jože Papler Besnica, ki je predlani praznovalo stoletnico svo-
jega plodnega kulturnega delovanja, je eno najstarejših slovenskih še delu-
jočih kulturnih društev. V prvih desetletjih obstoja so igrali ljudska drams-
ka dela in prirejali koncerte pevskih zborov v različnih priredbah in zased-
bah. Kasneje so uspešno gostovali tudi po evropskih prestolnicah ter on-
stran Karavank pri rojakih Slovencih.
Ti dve dejavnosti sta postali kar "železni program" besniškega kulturnega
društva, ki bo, kot kaže, tudi v prihodnje. Druge kulturne dejavnosti jim kar
uspešno sledijo.
Poleg knjižničarstva, ki deluje že od vsega začetka, so se doma in v tujini
zelo uveljavili lutkarji in ustvarjalni radioamaterji. 
Pred petnajstimi leti je začela delovati in se odlično uveljavila tudi OFS
Ajda, ki nadaljuje našo bogato folklorno tradicijo. Sledijo jim zelo uspešni
likovniki in literati. Moderatorji in multimedijci se tudi že uveljavljajo. 
O izjemno plodnem delovanju našega Kulturnega društva pričajo tudi mno-
ga domača in tuja priznanja, kar je zelo nazorno opisano v zborniku Priče-
vanja. Javni sklad kulturnih dejavnosti RS pa je KD za uspešno stoletno
delo podelil posebno priznanje. 

Jasen program in vizija kulturno-umetniške in izobraževalne dejavnosti, še
posebej pa volja do dela mnogih kulturnih zanesenjakov, starejših in
mladih, zagotavlja, da se bo stoletna tradicija v sozvočju s potrebami in ča-
som nadaljevala in razvijala v nove oblike.

Klub študentov Kranj vabi na potopisni večer Od Dakarja do Marakesha z
javnim prevozom. V nedeljo, 28. februarja 2010, bo ob 19.30 v Klubarju
predaval Uroš Žajdela. Vstop prost.

Smučarski klub Alpetour iz Škofje Loke organizira 35. Pokal Loka, ki bo
potekal od 26. do 28. februarja v Škofji Loki. Na tekmovanju se bodo v
različnih disciplinah pomerili mladi smučarji iz številnih držav. Mednarod-
no tekmovanje otrok bo tudi letos potekalo na smučišču Stari vrh. Orga-
nizatorji vsako leto poskrbijo za sprevod tekmovalcev ter za zanimivo ot-
voritveno dogajanje, ki bo potekalo danes ob 19. uri na Mestnem trgu v
Škofji Loki. Vljudno vabljeni.

Kulturno-umetniško društvo Kranj vas vabi na glasbeni večer s projekcijo
Krep artists videos, ki bo v soboto, 27. februarja 2010, ob 20. uri v pros-
torih mladinskega centra na Tomšičevi ulici 21 v Kranju. Vabljeni!

Zavod O v okviru projekta "Ozaveščanje o drogah - droge in jaz" vabi na
ogled trilogije Pusher, danskega režiserja Nicolasa Refna. Trilogija je eden
najbolj nazornih prikazov kriminalnega podzemlja, ki je povezan pred-
vsem z drogo. Pridružite se jim v nedeljo, 28. februarja 2010, ob 20. uri
v Kinu Ostriga v Škofji Loki.

Kulturno društvo Jože Papler Besnica
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Pevsko-glasbena skupina osmih prijateljev

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

Prvenstvo Tržiča v veleslalomu
Tržič - Odprto občinsko prvenstvo Tržiča v veleslalomu bo
jutri z začetkom ob 10.30 na Zelenici.

Na Košenjak
Tržič - Vodniški odsek Planinskega društva Tržič vabi v so-
boto, 6. marca, na Košenjak (1522 metrov). Prijave in infor-
macije po tel. 5971 536 do zasedbe mest (30).

Na Viševnik ali po pokljuških planinah
Križe - Planinsko društvo Križe jutri vabi na planinski izlet na Vi-
ševnik ali po pokljuških planinah. Prijave po tel.: 041/714-742.

Na ogled obrtniškega sejma v München
Preddvor - Združenje podjetnikov Preddvor vabi v soboto, 6.
marca, na strokovni izlet v München, na ogled obrtniškega
sejma IHM - München 2010. Prijave sprejemajo po e-pošti
podjetniki.preddvor@gmail.com do torka, 2. marca, oz. do
zasedenosti avtobusa.

Po Jurčičevi poti
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira 7. mar-
ca tradicionalni pohod po Jurčičevi poti. Prijave sprejemajo
po tel.: 031/345 209 ali 531 55 44 v sredo in četrtek od 18. do
19.30.

IZLETI

PRIREDITVE
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

KRANJ, center, Prešernova ul., 70
m2, dvosobno, meščansko stanova-
nje, v celoti adaptirano. Stanovanje
ima fantastično lego s pogledom na
glavno mestno ulico. IZREDNA PO-
NUDBA! CENA 89.900 eur, ☎ 040/
433-331 10001051

KRANJ, CENTER 146 m2, 5 sobno
stanovanje, adaptirano l.2009, 3/4
nad., dvigalo, odlična lokacija, cena
176.000,00 EUR, Vograd, Štefan Pi-
škur s.p., Čužnja vas 26, Trebelno, ☎
041/636-264

10001097

ODDAM

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

10000916

OPREMLJENO stanovanje za več
samskih oseb, ☎ 04/25-21-238, po
20. uri

10001090

HIŠE
PRODAM

HIŠO z zaprtim gostinskim lokalom, v
lepem kraju ob morju, Jurjevo na Hrva-
škem, ☎ 04/53-00-909

10001060

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

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

10000489

POSESTI
KUPIM

PARCELO, ☎ 041/361-100 10000564

KMETIJSKO zemljišče na relaciji Vrba
- Radovljica, plačilo takoj, ☎
031/727-035 10001067

ODDAM

TRAVNIK 2,5 ha, košnja v Otočah pri
Posavcu, ☎ 031/505-087 10001074

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

LOKAL za trgovino, obrt ali agencijo v
Kranju, Prešernova ulica, ☎ 04/23-
26-059, 040/810-711 10001096

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

10000563

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

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih
vozil, gotovinsko plačilo, Avto Kranj, d.
o. o., Kranj, Savska 34, Kranj, ☎
04/20-11-413, 041/707-145, 031/
231-358 10000566

RENAULT Clio, l. 98 bele barve, odlič-
no ohranjen, ☎ 041/612-032

10001098

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

2 KOM rabljeni gumi 6,50 R16, ☎
031/716-629 10001087

JEKLENA platišča 14 col za Fiat pun-
to ali Brava z letnimi gumami, ☎
04/56-94-802, zvečer 10001030

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

10000851

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

ELEKTROMOTOR 5,5 KW, 1410
obr./min, ☎ 031/604-957

10001016

MIZARSKO kombinirko, š.25 debelin-
ka, poravnalka, frezar, ☎ 041/858-
149 10001045

KUPIM

MIZARSKI ponk, ☎ 04/51-41-297,
051/392-628 10000998

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

BREZŠIVNE Manesmanove cevi, fi
300 mm, ☎ 031/716-629 10001086

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

10000960

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

GARAŽNA vrata brez podboja, 250x
230, 240x210, ☎ 041/260-691

10001095

NOVA vhodno vrata s podbojem, zelo
ugodno, ☎ 041/271-953 10001085

VHODNA in garažna vrata Jelovica,
ohranjena, ☎ 031/329-207

10001061

PODARIM

OKNA 110x110 dvojna zasteklitev, pri-
peljem na dom, ☎ 040/431-634

10001091

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

DRVA, suha, bukova in mešana, razža-
gana, okolica Kranja, ☎ 041/784-
055 10000994

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

10001021

SUHA, mešana drva, ☎ 041/841-
632 10001084

STANOVANJSKA
OPREMA

OGREVANJE, 
HLAJENJE
PRODAM

RABLJEN bojler 200 l (Stroj) iz nerja-
večega jekla, ☎ 031/676-235

10001035

ŠTEDILNIK kiperbuch, ☎ 051/897-
496 10001069

KUPIM

OBTOČNO črpalko za centralno ogre-
vanje dol 180, priključek 1”, ☎
041/315-635 10001077

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

NOVE smuči Elan 168 in nov masažni
jacuzzi, ☎ 030/307-057 10001044

STARINE
PRODAM

PISALNI stroj mercedes, star 90 let in
stare gramofonske plošče, ☎ 051/
427-576 10001079

OTROŠKA
OPREMA
PODARIM

OTROŠKI voziček, ☎ 040/431-634
10001092

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

10000052

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

MLADIČE nemške ovčarje z rodovni-
kom, stari dva meseca, ☎ 031/618-
045 10001099

HIŠNEGA zajčka s kletko, starega eno
leto, cena 20 EUR, ☎ 040/161-491

10001040

PODARIM

MLADI muci, ☎ 041/672-096
10001018

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CEPILEC za drva, na veliki sveder,
nov, nerabljen, firma Jagodic, ☎
04/57-25-063 10001004

CIRKULAR, močan kovinski z el. mo-
torjem 4Kw, klino 55 cm in koritom za
debela drva, ☎ 031/239-234

10001066

CISTERNO za gnojevko 1700 l, pajek
3,5 m, macesnove plohe, ☎ 041/
608-642 10000972

ČELNI nakladač za gnoj in traktor De-
utz torpedo 45 KM, ☎ 04/25-51-457

10001076

NAKLADALNO prikolico SIP 25 in
zgrabljalnik SIP 280, zadnja platišča z
gumami za traktor Samo, ☎ 031/343-
177 10001056

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

10001034

SEKULAR za žaganje drv, ☎ 04/20-
46-578, 031/812-210 10001012

SLAMOREZNICO, ☎ 04/25-31-170
10001082

TRAKTOR IMT 539m cepilec za drva
in pajek SIP, ☎ 041/865-675 10001002

KUPIM

SAMONAKLADALKO SIP, trosilec za
hlevski gnoj in tračne grablje, ☎
051/673-752 10001001

SEJALNICO za žito, dvovrstni okopal-
nik za krompir in avtomobilsko prikoli-
co, ☎ 041/608-765

0001054

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

10000247

TRAKTOR Univerzal, Zetor, Štore ali
IMT, lahko tudi v slabem stanju, plačilo
takoj, ☎ 051/203-387

10001011

TRAKTOR Štore 484, ☎ 040/951-
707 10001032

TRAKTOR IMT ali Ursus, ☎ 031/309-
694 10001033

PRIDELKI
PRODAM

BALIRANO otavo v kockah, ☎ 041/
673-163 10001036

CVIČEK in modro frankinjo, odlične
kakovosti, ugodno, nad 50 l lahko do-
stavim, ☎ 031/398-837 10001071

JEDILNI krompir dezire, Sr. Bela 20,
Preddvor 10001000

KRMNI krompir, ječmen in pšenico,
Škofja Loka, ☎ 041/857-703

10001053

KRMNO korenje, ☎ 04/25-91-276
10001006

KROMPIR za krmo, ☎ 041/347-243
10001055

KROMPIR, jedilni, beli bazmast, tudi
za krmo, ☎ 04/23-12-309 10001083

MESO mladega goveda, ☎ 04/25-
21-499 10001003

MOTOVILEC, vsak dan sveže nabran,
zelo lep, Zupan, Hudo 10, Tržič, ☎
04/59-57-353 10001058

OKROGLE silažne bale, možnost do-
stave, ☎ 041/675-453 10001072

SENO in otavo, razsuto in v okroglih
balah ter pšenico in ječmen, ☎
031/546-969 10001073

ZGODNJI, semenski krompir kifelčar
1,50 EUR/kg in orehe v lupini, ☎
04/59-56-890

10001057

KUPIM

OKROGLE, silažne bale, ☎ 031/426-
469 10001062

SENO, balirano v kockah, ☎ 041/
758-958 10000995

SENO, otavo, bale ali menjam za gove-
do, ☎ 04/51-41-114

10001065

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

AVTOHTONO, brejo telico ciko in te-
ličko staro štiri tedne, ☎ 04/58-01-
278 10000996

BIKA, starega 13 mesecev, mesne
pasme, ☎ 031/241-425

10001052

BIKCA lisaste pasme, star 10 mese-
cev, ☎ 041/603-107

10000992

BIKCA simentalca 320 kg in jagnjeta,
težka 25 do 35 kg, ☎ 040/539-023

10001070

BREJO zajkljo, ☎ 04/25-25-560
10001029

BREJO telico in dva ČB bikca, stara
10 dni, ☎ 041/347-499

10001050

ČB BIKCA, starega 7 dni, ☎ 031/
596-077 10001014

ČB BIKCA, starega en mesec, ☎
04/57-25-015 10001038

Nič ne čakaj, 
pokliči 
080 19 56!

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

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

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

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

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

■ zakoličbe objektov, komunalnih
vodov, cest

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

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Šorlijevo naselje, dvosobno v
III. nadstr. izmere 64,82 m2, l. izgr.
1968, kopalnica v celoti obnovljena,
ostalo potrebno obnove, cena
106.000,00 EUR.
Kranj, Vodovodno stolp, trisobno v
III. nadstr., l. izgr. 1965, obnovljeno l.
2005 (kopalnica, WC, CK na plin)
vpisano v ZK, klet, balkon, cena
125.000,00 EUR.
Kranj, Zlato polje, trisobno v I. nad-
str. v izmeri 79 m2, l. izgr. 1953. pre-
novljeno l. 2004 - okna, kopalnica,
tlaki, CK na plin, dve kleti, vselitev po
dogovoru, cena 107.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi iz-
mere 48,00 m2, v hiši so samo štiri
stanovanja, l. izgr. 1960, stanovanje
izdelano l. 1991, CK, cena 77.500,00
EUR.
STANOVANJE ODDAMO V NAJEM
Kranj, Drulovka, manjša visoko pri-
tlična hiša tlorisa 30 m2 na parceli
velikosti 500 m2, l. izgr. 1951, v celo-
ti prenovljena in opremljena l. 2009,
v pritličju - kuhinja, jedilnica z dnev-
no sobo, WC, v nadstr. - spalnica,
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Stanovanja v 3PGF na lepi soncni
lokaciji, vrtec, šola, trgovina, center
Kranja, izvoz na avto cesto v nepo-
sredni bližini. Na razpolago: stano-
vanja 101 m2 z ograjenim atrijem
101 m2 1.490 €/m2, 1 nadstropje
103 m2 1.290 €/m2, mansarda 70 ali
140 m2 1.290 €/m2  Cene z ddv. 
Inf: 041 669 742, 051 607 577

pomožni prostor in kopalnica, CK,
največ za dve osebi vseljivo takoj,
cena 630,00 EUR/mesečno + stroški
+ 2x varščina.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, staro mestno jedro, enonad-
stropna s 120 m2 stanovanjske povr-
šine na parceli velikosti 262 m2, l.
izgr. 1935, prenovljena l. 2002 - okna,
vse instalacije, kopalnica, CK na olje,
dvorišče, kjer je možno parkiranje za
dva avtomobila, terasa s 115 m2 vrta,
cena 208.000,00 EUR. 
Trstenik, na izredno lepi sončni loka-
ciji, medetažna s 300 m2 uporabne
stanov. površine na parceli velikosti
1144 m2, l. izgr. 1999, cena
439.000,00 EUR, v kateri je vključe-
na tudi vsa oprema izdelana po
meri.
Gorenjska, Cegelnica pri Naklem,
visokopritlična, tlorisa 8,5 x 8 m2 na
parceli velikosti 539 m2, l. izgr.
1939, delno obnovljena l. 1994 -
okna, streha, kopalnica, WC, gara-
ža, vsi priključki, CK na olje, ZK ure-
jena, cena 140.000,00 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO
Kranj, Savska loka, skladišče z pi-
sarnami, visoko pritličje v izmeri
790 m2, lahko tudi v dveh delih po
440 m2 in 350 m2, l. izgr. 1962, pre-
novljeno l. 2005, višina stropa 5 m,
možnost dostave (rampa), samo-
stojni vhod, cena 465 EUR/m2, lah-
ko tudi za najem po ceni 4,5
EUR/m2 + stroški.
Tržič, v centru mesta na glavni uli-
ci, pritličje v izmeri 30 m2, l. izgr.
1900, že delno prenovljen, prime-
ren za neživilsko trgovino, cena
47.000,00 EUR.
VIKEND - PRODAMO
Trstenik-Orle, zidan, visokopritlič-
ni, tlorisa 46 m2 na parceli velikosti
478 m2, lepa sončna lokacija, gara-
ža, dostop tlakovan, ob vikendu
tudi manjša brunarica, l. izgr. 1997,
cena 240.000,00 EUR skupaj z opre-
mo.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklemu, v industrijski
coni v izmeri 5957 m2 za proizvod-
njo, skladišča, parkirišče, cena 144
EUR/m2 in še pribl. 18 EUR/m2 za
komunalni prispevek.

LOTO
Rezultati 16. kroga, 24. februarja 2010

2, 3, 9, 11, 21, 23, 37 in 7

Lotko: 6 3 2 5 5 1
Loto PLUS: 4, 6, 20, 24, 29, 34, 36, in 35

Predvideni sklad 17. kroga za Sedmico: 530.000 EUR
Predvideni sklad 17. kroga za Lotka: 550.000 EUR

Predvideni sklad za PLUS: 240.000 EUR
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1. B rokometna liga za ženske 

RK NAKLO MERKUR : 
ŠD JADRAN BLUEMARINE HRPELJE KOZINA

SOBOTA, 27. 2. 2010, ob 18.00 uri 
ŠPORTNA DVORANA V STRAHINJU

VABLJENI * VSTOP PROST 
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Občina Naklo



ČB BIKCA, starega dva tedna, ČB/LS
bikca, starega 3 tedne in LS bikca, sta-
rega dva meseca in LS teličko, staro
en mesec, ☎ 04/25-01-163

10001048

DVA ČB bikca, ☎ 041/254-711
10001017

DVA ČB bikca, stara en mesec, ☎
041/347-507 10001075

DVE breji kravi simentalki, ☎ 04/57-
42-725 10001020

JAGNJETA za meso ali rejo, ☎ 04/
25-51-171, 051/410-138

10000847

JAGNJETA za zakol ali rejo, ☎ 041/
548-038 10001068

JALOVO kravo ali menjam za brejo si-
mentalko, sprejemam naročila za
meso mladega bika, ☎ 04/25-71-
084 10001013

JARKICE rjave, bele piščance za dopi-
tanje, rdeče peteline, teličko simental-
ko, Hraše 5, ☎ 01/32-27-029

10001094

KRAVO ciko, pašno, drugič 7 mes.
breja, ☎ 04/25-03-220

10000973

KRAVO simentalko za zakol, staro 9
let, težko 600 kg, ☎ 031/259-208

10001028

KRAVO simentalko, brejo in telice sim.
od 7 mes. do 1 leta, pašne, ☎
041/571-150

10001063

PUJSKE, stare 9 tednov, ☎ 04/51-
00-090 10001007

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

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

10000970

TELICO simentalko, staro 3 mesece
in meso od krave, ☎ 031/324-185

10000997

TELICO simentalko v 8 mes. brejosti
in žrebeta lipicanca, ☎ 041/262-342

10001023

TELICO ČB/LS v 9. mesecu brejosti,
A kontrola, ☎ 041/695-261

10001059

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev,
☎ 041/358-030, po 18. uri

10001078

TELIČKE simentalke, stare od 1 do 4
tedne A-kontrola, ☎ 041/655-969

10000999

TRI bikce, simentalce, stare do 3 ted-
ne in kupim bikca do 130 kg, ☎
051/304-368

10001010

ZAJCA, samca, starega 9 mesecev,
☎ 04/20-21-257, 040/735-487

10000993

ZAJKLJE, plemenske in zajca nemški
lisec ter nogavice iz domače volne, ☎
04/25-51-908, 031/389-123

10001025

KUPIM

BIKCA mesne pasme, lahko mešan s
ČB, starega do 3 tedne, ☎ 040/133-
969 10001027

BIKCA simentalca, starega do 10 dni,
☎ 04/53-33-041

10001037

BIKCA simentalca, starega do 14 dni,
☎ 04/53-31-280

10001046

OSTALO
PRODAM

TRAKTORSKE gume dim. 14,9 -28,
☎ 041/962-860

10001080

KUPIM

VOZ - gumiradl z dero, kolesa vsaj 15
col, dobro ohranjen, ☎ 041/538-583

10000974

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

ČIŠČENJE, likanje, varstvo otrok, po-
moč starejšim, imam izkušnje, ☎
051/428-551

10001042

INŠTRUKCIJE iz matematike za OS in
poklicne šole, dolgoletne pedagoške
izkušnje, ☎ 040/936-331

10001008

LIKANJE, šivanje, čiščenje..., ☎
031/516-290 10001093

NA VAŠEM domu, čiščenje stanovanj-
skih hiš, Kranj z okolico in Tržič z oko-
lico, ☎ 031/227-726

10001081

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

10000986

VARSTVO vašega malčka na vašem ali
našem domu, imam izkušnje, ☎
04/59-61-665

10001089

IŠČEM DELO kot prevoznik kolesarjev
in koles po SLO in tujini, ☎ 041/675-
530

10001047

IŠČEM DELO kot voznik, ☎ 031/
604-918 10001039

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

10001015

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

10000719

POSLOVNE
PRILOŽNOSTI
IŠČEM izkušenega računovodjo za
odprtje računovodskega servisa - part-
nerstvo. Pisne ponudbe na naslov: Na-
mestnik, Trg svobode 5, 4290 Tržič,
☎ 040/387-288

10001088

STORITVE
NUDIM

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

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

BELJENJE in kitanje sten in ostala no-
tranja pleskarska dela. Ugodno! Jernej
Balanč s.p., Slikopleskarstvo, Čepulje
7, Kranj, ☎ 031/842-788 10001026

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

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

10000006

IZVAJAM vsa gradbena dela, adapta-
cije, notranje omete vseh vrst, fasa-
de, hitro in poceni, Adil Sopaj s.p.,
Sr. Bitnje 31, Žabnica, ☎ 041/583-
009

10001009

POLAGAM keramične ploščice, Pe-
čarstvo  Lumpret Marjan s.p., Brode
11, Škofja Loka, ☎ 041/705-197

10001031

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

10000567

SLO DOM - stene, stropi knauf, arm-
strong; izd. podstreh in adaptacije sta-
novanj; laminati, okna, vrata, str. okna
velux; pleskarska in vzdrževalna dela,
Slavko Markotič s.p., Suška c. 28, Šk.
Loka, ☎ 041/806-751

10001024

IŠČEM

ZA STAREJŠO gospo, pokretno, z za-
četno demenco iščem mlajšo neveza-
no upokojenko, s smislom in voljo za
nego starejših in delo v gos., ki bi ob-
vezno stanovala pri nas, ostalo po do-
govoru, šifra: DEŽELA KRANJSKA

10000914

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM

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

10000742

ZASEBNI STIKI
39-LETNI moški išče dekle za resno
zvezo, ☎ 041/281-343 10001049

ČE SI DELIŠ prijateljstvo, partnersto,
topel dom, je lepo, samota ubija, bodi
star 52-58 let, razvezan/vdovec, špor-
ten, narava ti ni tuja, situiran, oglasi se
Gorenjki istih vrlin, šifra: SONČNI
DNEVI 10001043

ŠPORTNIK Slovenec iz Medvod, atlet-
sko povsod obdarjen, išče žensko za
intimna srečanja in prijateljstvo. Pošlji
opis na, ☎ 041/892-135, Robi

10001019

RAZNO
PRODAM

LESENE A lestve, dol 1-4 m (3-12 kli-
nov), Zbilje 22, Medvode, ☎ 041/
981-210 10000848

ZABOJNIK za smeti, 240 l, kovinski,
nepoškodovan, ☎ 040/161-491

10001041

KUPIM

TRAČNICE od male železnice, vsaj 20
m, ☎ 051/336-749 10001064
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ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, starega očeta, pradedka,
brata, strica in tasta

Petra Pičmana
Štruklovega ata

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatel-
jem, znancem, sodelavcem Ognjišča in Agromehanike za nese-
bično pomoč, izraze sožalja, podarjene sveče, cvetje, sv. maše in
darove po namenu. Hvala našemu g. župniku za lepo opravljen
pogrebni obred in pevcem za lepo petje. Hvala tudi dr. Muleje-
vi,  dr. Jerajevi in negovalcema osebju Bolnišnice Jesenice.
Iskrena hvala tudi vsem, ki ste se prišli poslovit od našega ata in
ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njegovi
Britof, Predoslje, Suha, 18. februarja 2010

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je zapustila dolgoletna sodelavka v pokoju

prof. Olga Eržen
profesorica klavirja

Priljubljeno pedagoginjo bomo ohranili v lepem spominu.

Kolektiv Glasbene šole Tržič
OSMRTNICA

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojenec

Ludvik Mrzlikar
Od njega se bomo poslovili jutri, v soboto, 27. februarja 2010, ob 13. uri 

na mestnem pokopališču v Kranju.

Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Aerodrom Ljubljana, d. d.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame

Francke Ravnihar
roj. Šifrar

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki so nam
izrekli sožalje in darovali cvetje in sveče. Iskrena hvala gospe Štefi Muhar za ganljiv 
poslovilni govor in gospema Mileni Reven in Minki Bergant za nesebično pomoč. 

Zahvaljujemo se tudi zdravnici dr. Bojani Dežman za dolgoletno zdravljenje, osebju 
Bolnišnice Jesenice in gospodu župniku Francetu Oražmu za lep pogrebni obred. 
Hvala vsem, ki ste se prišli poslovit od mame in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni
Lipce, 20. februarja 2010

Ni noč, ampak luč
ni konec, ampak začetek
ni nič, ampak večnost

(Victor Hugo)

ZAHVALA

V 76. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi mož, oče, stari oče in stric

Marijan Žepič
Zlato polje 12a, Kranj

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena
sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni obred in pevcem 
za zapete žalostinke.

Žalujoči vsi njegovi
Februar 2010

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

OSMRTNICA

V 80. letu starosti nas je zapustil mož, oči, ata in pradedek

Milan Markič 
iz Tržiča, roj. 20. 5. 1930

Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v soboto, 27. februarja 2010, ob 14. uri v Tržiču. 
Žara bo od 10. ure dalje v mrliški vežici v Tržiču.

Vsi njegovi!
Tržič, Kranj, Železniki, Bled
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ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega očeta, tasta, dedka in pradedka

Antona Rihtaršiča
roj. 1914

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem
in prijateljem za izrečena sožalja, vsem, ki so darovali cvetje in
sveče ter ga spremili na zadnji poti, k večnemu počitku. Zahva-
la naj gre tudi dr. Šubicu in dr. Končanu iz ZD Škofja Loka. Za-
hvala naj gre g. župniku Ivanu Miheliču iz Bukovščice za oprav-
ljen pogrebni obred in sv. mašo ter pevskemu zboru Škrjančki.
Posebna zahvala naj gre tudi Območni organizaciji ZB Škofja
Loka, ki so ga pospremili z govorom, spominskim vencem in
praporom, ter gospodu Antonu Bogataju iz očetovega rojstnega
kraja Podgore, za zadnje poslovilne besede. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči: hčerke Vera, Jana in Milena ter sinova Tone in Jurij 
z družinami
Sv. Duh, St. Loka, Kokrica, 21. januarja 2010

ZAHVALA

V 62. letu starosti se je od nas poslovila naša draga žena, mami,
mama, sestra, teta, tašča

Angela Paušer
roj. Štirn iz Hotemaž

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem, ki ste ji stali ob strani v času njene bolezni. Hvala
vam za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše,
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Posebna zahvala
dr. Damjani Pogačnik - Peternelj, DUK pomoč na domu Kranj.
Zahvala tudi podjetju Navček, d. o. o., gospodu kaplanu Berglju,
gospodu iz Trstenika, pevcem iz Predoselj, trobentaču, RK Kranj,
RK Olševek Hotemaže, DU Šenčur, podjetju Etis, d. o. o., Domu
upokojencev Kranj, skupini Srce in posebej še gospodu Andreju
Aljančiču za poslovilni govor. Hvala tudi vsem, ki vas nismo po-
sebej imenovali pa ste vseeno pomagali na kakršen koli način. 

Žalujoči: mož Ivan, sin Miran, hči Lidija z družino in 
drugo sorodstvo
Hotemaže, 16. februarja 2010

ZAHVALA

Po hudi bolezni nas je v 64. letu zapustila draga žena, mami,
sestra, teta, sestrična

Cilka Sajovic
roj. Valjavec
po domače Betorbežova iz Šenčurja

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi se iskreno zahvaljujemo
vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem
za podarjeno cvetje in sveče ter izrečena ustna in pisna sožalja.
Posebna zahvala gre zdravnicama mag. Mojci Modic, dr. med.,
in dr. Barbari Skopec, medicinskemu osebju hematološkega od-
delka UKC Ljubljana, nekdanjim sodelavcem in sodelavkam
Planike Kranj, Društvu upokojencev Šenčur, gospodu župniku,
pevcem iz Predoselj, nosačem, zastavonošem in zaposlenim
Komunale Kranj ter pogrebni službi Navček. 
Prisrčna hvala vsem, ki ste se prišli poslovit od nje in ste jo po-
spremili na zadnjo pot, pa tudi vsem, ki vas nismo posebej ime-
novali, pa ste vseeno pomagali na kakšen drugačen način. 

Žalujoči vsi njeni
Šenčur, 20. februarja 2010

ZAHVALA

V 80. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, ati, dedi in brat

Franc Lunar
iz Cegelnice pri Naklem

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sovašča-
nom, sodelavcem, prijateljem in znancem za izrečena sožalja,
podarjeno cvetje, sveče in maše. Iskrena hvala patronažni sestri
ge. Mariji Jenko za pomoč na domu in njegovi zdravnici dr.
Branki Bizjak za zdravljenje v času njegove bolezni. Hvala tudi
DU Naklo, gospodu župniku Janezu Zupancu za lepo opravljen
pogrebni obred in sveto mašo, pevcem Zupan za zapete žalo-
stinke ter pogrebni službi Navček za vse pogrebne storitve.
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči: žena Rozka, sinova Marko in Peter z družinama ter 
sestra Marica
Cegelnica, Naklo, 13. februarja 2010

ZAHVALA

ZAHVALA

V 87. letu nas je zapustil naš dragi ata

Stane Bernik
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, darove za
cerkev in sv. maše. Posebna zahvala g. Andreju Vilfanu za lep
poslovilni govor in molitev. Hvala tudi pevcem, pogrebni službi
Navček, PGD Žabnica, DU Žabnica in g. župniku Jožetu
Perčiču. Vsem imenovanim in neimenovanim iskrena HVALA.

Žalujoči vsi njegovi
Žabnica, Virmaše, 20. februarja 2010

ZAHVALA

V 85. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, stari oče in bratranec

Janez Gašperin
Kukovčev Janko s Pivke pri Naklem

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvalju-
jemo se g. župniku Janezu Zupancu za lep pogrebni obred in po-
grebno mašo. Hvala pogrebni službi Navček in pevcem iz Predoselj
za lepo petje. Prisrčna zahvala zdravnici dr. Tatjani Primožič za več-
letno zdravljenje in patronažni sestri Barbari Metlikovič za obiske
na domu in lajšanje bolečin. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: žena Martina, hčerka Majda, vnuka Rok in Klemen
Pivka, Naklo, februar 2010

ZAHVALA

V 91. letu nas je zapustila mama, stara mama in prababica 

Ivana Kosmač
roj. Kopač

Iskrena hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, ki
so v teh trenutkih sočustvovali z nami. Hvala za izrečena
sožalja, darovane sveče in cvetje. Hvala župniku Igorju Jerebu
za opravljen pogrebni obred, pogrebni službi v Žireh, Kranj-
skemu kvintetu in trobentaču. 

Žalujoči: vsi njeni
Žiri, Kokrica, Tenetiše, 17. februarja 2010

Tišina in mir.
Odnesli so jo v deželo življenja,
čemu zastavljati vprašanja?
Odslej je njeno bivališče počitek
in njena obleka luč.
Za vedno.
Tišina in mir
(I. Laranga) 

Nespremenjena življenja reka
teče dalje, nihče ne opazi,
da nekdo ji kapljo je izpil.

(Alojz Gradnik)

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina, ki boli,
saj tebe več med nami ni. 

V 88. letu starosti se je od nas poslovila draga mama

Marija Golob
roj. Dolinar, po domače Kovačeva mama
iz Virmaš pri Škofji Loki

Ob nenadomestljivi izgubi drage mame se zahvaljujemo sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem za izrečene sožalja, darovano cvet-
je, sveče ter darovane sv. maše. Zahvala gospodu župniku Romanu
Poljaku za lep pogrebni obred. Hvala tudi pevcem Zupan in pogreb-
ni službi Akris. Hvala vsem, ki ste jo v času njenega življenja obisko-
vali, vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji
poti. Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat lepa hvala.

Žalujoči: hčere Minka, Lojzka in Tončka z družinami, 
brat Peter, sestri Tilka in Lojzka ter ostalo sorodstvo
Virmaše, 15. februarja 2010

Življenje celo si garal, 
za dom družino vse si dal,
sledi ostale so povsod,
od dela tvojih pridnih rok ...

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu za vedno zapustila naša draga mama, 
babica, prababica in tašča

Štefanija Presterl
roj. Hafnar, iz Stražišča

Od nje se bomo poslovili jutri, v soboto, 27. februarja 2010, ob 12. uri na pokopališču 
v Bitnjah. Žara bo na dan pogreba od 8. ure dalje v poslovilni vežici v Bitnjah.

Žalujoči hčeri Mojca in Nuša z družinama in ostalo sorodstvo
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes bo oblačno in deževno. Meja sneženja bo med 800
in 1200 metri nad morjem. V soboto bo pretežno jasno, 
zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V nedeljo bo 
delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. 
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Franc Sovinc, Škofja Loka: 

"Kri sem prvič dal že pred
več kot 40 leti. V tovarni
smo včasih imeli dva prosta
dneva, pa sem se odločil za
to. Doslej so mi jo vzeli 35-
krat, kri pa sta že potrebo-
vala tudi sin in hči."

Ana Hartman

Sebenje - Nordijski smučar-
ski klub Tržič Trifix (NSK)
med zimskimi počitnicami v
skakalnem centru v Sebe-
njah prireja počitniško šolo
skakanja, ki se zaključuje da-
nes popoldne. Mladim smu-
čarskim skakalcem, ki prid-
no trenirajo že dalj časa, so
se tako pridružili vrstniki, ki
so ta šport začeli spoznavati
šele pred kratkim. Večina od
njih se je za skoke navdušila
na regijskem šolskem pr-
venstvu, ki je konec januarja
potekalo v Sebenjah. Kot je
razložil predsednik kluba Ja-
nez Brzin, se je kar nekaj
otrok na tekmovanje v sko-
kih z alpskimi smučmi pri-
pravljalo v Sebenjah, po
uspešnih nastopih pa so se
nekateri odločili, da bodo
vztrajali in začeli pridno tre-
nirati. 'Novinci' so se med
našim obiskom v počitniški
šoli skakanja najprej ogreli s
smukom po hrbtišču ene od
skakalnic, vsi pa so težko ča-
kali, da se spustijo po majh-
ni skakalnici. "Najprej mora-
jo dobiti občutek za hitrost
in skoke," je pojasnil Brzin.

Med zavzetimi 'novinci' je
tudi sedemletna Nejka Re-
pinc Zupančič, ki je bila na
regijskem tekmovanju naj-
boljša med tekmovalci, roje-
nimi leta 2002. "Smučarski

skoki niso le za fante, tudi
punce dobro skačemo. Naj-
bolj mi je všeč, ko sem v zra-
ku. Strah me ni prav nič, do-
slej sem največ skočila osem
metrov in pol," nam je za-
upala Nejka, ki na velikih
tekmah navija za Robija
Kranjca. In kako je nad Nej-
kinimi skoki navdušena nje-
na mama? "Seveda me je
strah hujših padcev, vendar
skakanje Nejki predstavlja
veliko veselje. Za ta šport se
je navdušila tudi zaradi prija-
telja Juša, ki je skakalec.

Tako je že celo leto govorila,
da bi rada trenirala skoke,
nato pa sva pred kratkim z
očetom le popustila. Če jo bo
to veselilo tudi v prihodnje,
jo bova podpirala," je odvrni-
la Nejkina mama Barbara
Repinc.

Med osemintridesetimi
mladimi skakalci v tržiškem
klubu pa skoke trenira še
eno dekle - osemletna Maja
Drinovec, ki se je pred le-
tom dni odločila, da bo šla
po stopinjah starejših bra-
tov, nordijskih kombinator-

cev. "Zdaj skačem na deset-
metrski skakalnici, poleti pa
tudi na petnajstmetrski. Naj-
več sem skočila petnajst me-
trov in pol, moj vzornik pa je
Simon Ammann," nam je
zaupala. Sedemletni Matic
Hladnik skoke trenira drugo
leto, njegov najdaljši skok pa
meri 14 metrov. "Prav nič
me ni strah. Nekajkrat sem
že padel, a ni bilo nič hujše-
ga," nam je zaupal Matic, ki
upa, da bo nekoč skakal kot
avstrijski šampion Gregor
Schlierenzauer.
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo
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Franc Oblak, Dolenje Brdo: 

"Krvodajalec sem že 30 let,
kmalu bom imel 50 odvze-
mov. Dobro se počutim, pa
tudi občutek, da nekomu
pomagaš, je zelo dober. Krvi
še nisem rabil in upam, da
je tudi ne bom."

Ivan Ogris, Škofja Loka: 

"Krvodajalcem sem se pri-
družil pred tremi leti, ko je
zbolel sin, ki je rabil veliko
krvi. Kri nameravam dajati
tudi v prihodnje, dokler se
bo dalo."

Majda Mrak, Škofja Loka:

"Kri dajem šele pet let, prej
mi je služba to onemogoča-
la. Nič slabše se ne počutim
zaradi tega. Prav je, da na ta
način pomagamo drugim,
tudi sama sem že dvakrat
potrebovala kri."

Darko Miklavčič, 
Gorenja vas: 

"Krvodajalstvo je zelo ko-
ristno. Krvi sicer še nikoli
nisem rabil in upam, da je
tudi ne bom. Sam dajem kri
dvanajst let, po odvzemih
se še bolje počutim."

Skoki niso le za fante
V skakalnem centru v Sebenjah ta teden poteka počitniška šola skakanja. "Smučarski skoki niso le za
fante, tudi punce dobro skačemo. Najbolj mi je všeč, ko sem v zraku," pravi sedemletna Nejka.

Krvodajalstvo 
je koristno
Ana Hartman

Ta teden je v Železnikih, Ži-
reh in Škofji Loki potekala
krvodajalska akcija. Nekate-
re krvodajalce smo povpra-
šali, kaj jih vodi k temu hu-
manemu dejanju.

Foto: Gorazd Kavčič

Trener Viko Zima daje mladim skakalcem še zadnje napotke, preden se odpravijo na vrh 
skakalnice. / Foto: Gorazd Kavčič

Komenda

Občina načrtuje zadolževanje

Komendski svetniki so na svoji zadnji seji obravnavali pred-
log proračuna za leto 2010, ki predvideva za 7,7 milijona ev-
rov prihodkov, kar je 68 odstotkov lanskega proračuna, in
8,6 milijona evrov odhodkov, od tega slabo polovico za in-
vesticije. V letošnjem letu bo občina morala poplačati še pri-
zidek k športni dvorani in postavitev montažnega vrtca,
med večjimi investicijami letošnjega leta pa so gradnja des-
nega zavijalnega pasu v Mostah, ureditev Kranjske poti in
ceste na Gmajnici, nakup zemljišč za športni center in grad-
nja prizidka k OŠ Moste. Za največje investicije - Športni
center Komenda, gradnjo vzhodnega prizidka k šoli in grad-
njo kanalizacije - občina načrtuje tudi novo dolgoročno 
zadolževanje. "Občina se lahko zadolži za največ osem 
odstotkov proračuna preteklega leta in mi v proračunu na-
črtujemo posojilo v višini 1,3 milijona evrov. To za našo ob-
čino ni veliko, če pa nam bo uspelo prodati dovolj zemljišč
v poslovni coni, pa niti to zadolževanje ne bo potrebno," je
povedal župan Tomaž Drolec. J. P. 

Kranj 

"Zdravkomate" postopno ukinjajo 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v
tem tednu ukinil samopostrežne terminale za potrjevanje
zdravstvenih kartic v območnih enotah Celje, Koper, Kranj,
Krško, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto in Ravne
na Koroškem. V teh območnih enotah so namreč že v celo-
ti prešli na neposredno pridobivanje podatkov zdravstvene-
ga zavarovanja iz informacijskih sistemov ZZZS in treh
prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic, zato zavarovanim
osebam ni več treba potrjevati kartic zdravstvenega zavaro-
vanja. To je potrebno le še v ljubljanski in mariborski regiji,
kjer bodo na novi način dela prešli do poletja. M. R.

Škofja Loka

Slepi in slabovidni razstavljajo

Članice in član Medobčinskega društva slepih in slabovid-
nih Kranj, ki obiskujejo likovne delavnice, znova vabijo 
na razstavo svojih slik. Prvič so se predstavili lani ob 
mednarodnem dnevu bele palice v Kranju, razstavljali so že
na Jesenicah, v sredo, 3. marca, ob 15.30 pa bodo odprli 
njihovo razstavo v Centru slepih, slabovidnih in starejših v
Škofji Loki. D. Ž.

KRATKE NOVICE
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TALENT BOSTA VODILA
DVA PREIZKUŠENA 
TALENTA

Slovenija ima talent bosta vodila Pe-
ter Poles in Vid Valič. S predizbori so
uspešno zaključili, na avdicije gre
250 najboljših. 

02

LJUDJE

KO ZADIŠI RIBA

Slanikova pojedina je znova privabi-
la številne obiskovalce, Gorenjski
tisk pa se je znašel med nagrajenci
za vrhunsko izdelavo kuharske 
knjige. / Foto: Tina Dokl

VROČA ŽEMLJICA

ŠIMEK JEZIKA 
NE ŠPARA

V ponedeljek je v radovljiški Linhartovi
dvorani nastopil Vinko Šimek. Na odr-
ske deske je stopil v vlogi stand-up hu-
morista v Stal je, stoji in ni vrag, da ne
bo spet vstal! / Foto: Anka Bulovec
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lovenija ima talent
že pred samim za-
četkom beleži izje-
men odziv, saj se je
na predizbore prija-

vilo več kot dva tisoč tekmo-
valcev. Predizbori so potekali
po vseh večjih mestih po Slo-
veniji in se uspešno zaključi-
li. Ekipo kreativnih produ-
centov POP TV pa je po kon-
čanih predizborih čakala tež-
ka naloga - izmed vseh prika-
zanih skritih talentov so mo-
rali izbrati najbolj zanimive
za naslednji krog. Vstopnice
za avdicije so podelili 250
najboljšim tekmovalcem.

Donald Rose, kreativni di-
rektor produkcije, je povedal,
da odločitev ni bila lahka:
"Število mest na avdiciji je
omejeno, zato so priložnost,
vstopnico za avdicijo dobili
najbolj zanimivi in posebni
kandidati. Vsekakor smo iz-
redno zadovoljni z raznoli-
kostjo in talenti tekmovalcev
in verjamem, da bodo zado-
voljni tudi gledalci." 

Avdicije so se že začele.
Potekajo v SNG Drama Ljub-
ljana, en krog je mimo, na-
slednji pa bo med 6. in 8.
marcem. Izbrane tekmoval-
ce tokrat ocenjuje tričlanska
strokovna žirija: Branko Ča-
karmiš, Lucienne Lončina in
Brane Kastelic. O usodi na-
stopajočih pa odloča tudi pri-
sotno občinstvo.

Z avdicijami se prižgejo
kamere in prične se zares.

Zavzeto, duhovito in na svoj-
stven način jih spremljata
(bosta spremljala) tudi sim-
patična voditelja Peter Poles
in Vid Valič.

"Iskali smo sproščena, du-
hovita, iznajdljiva in profesi-
onalna voditelja. Z novim
projektom smo želeli ponu-
diti tudi nove obraze in tako
smo se odločili za sodelova-
nje z enim od najboljših
stand-up komedijantov v 
Sloveniji - Vidom Valičem.
Peter Poles pa je s svojo 
karizmo in sproščenostjo po
mojem mnenju ustvarjen 
za tak šov," je še dodal Do-
nald Rose.

Polesa pozna večina Slo-
vencev, saj ga že dalj časa
spremljamo na malih ekra-
nih kot voditelja, prislužil pa
si je celo dva viktorja - za
obetavno medijsko osebnost
in najboljšega voditelja za-
bavne TV oddaje. Vodenja
novega šova se veseli: "Čas
je že bil, da spet naredimo
nekaj velikega, in Slovenija
ima talent kot šov in oddaja
to vsekakor bo. Že format
oddaje veliko obeta - izbira-
mo najboljše med najboljši-
mi in delamo nekaj, kar pri
nas še ni bilo narejeno - me-
šamo talente vseh vrst, da bi
na koncu našli tistega prave-

ga, ultimativnega zmagoval-
ca. Novi izzivi in kompleks-
na naloga." 

Vid Valič pa je eno najbolj
vročih imen slovenske stand-
up komedije. Za sabo ima že
več kot 150 nastopov na raz-
ličnih festivalih, literarnih
večerih in kulturnih dogod-
kih. Razglašen je bil tudi za
najboljšega stand-up komika
v slovenski verziji tekmova-
nja Last comic standing. So-
delovanje v slovenskem Slo-
venija ima talent mu pomeni
nov voditeljski izziv. Vesel je
sodelovanja s Petrom, pre-
pričan pa je tudi, da bo šov
poln zabave, smeha in solz.

TALENT BOSTA VODILA 
DVA PREIZKUŠENA TALENTA
Slovenija ima talent bosta vodila Peter Poles in Vid Valič. Predizbore so uspešno končali, na avdicije
gre 250 najboljših. 

Alenka Brun

S

Globoka grla in Upornica na konju tretjič

Na TV PIKI se je že začela nova angleška mini serija Glo-
boka grla, ki jo boste lahko spremljali vsak torek, ob
19.55. Odvetnik Ben se skupaj s svojo kolegico in ljubico
Alisho odloči za novo kariero: od zdaj naprej bosta v po-
moč ljudem, ki so pripravljeni tvegati in na glas sprego-
voriti proti velikim goljufivim korporacijam, pokvarjenim
politikom in vsem drugim pohlepnežem. Prav tako pa je
že štartala, od ponedeljka do petka, ob 15.55 na isti tele-
viziji Upornica na konju. Kris Furillo je zaradi kraje avto-
mobila pristala v popravnem domu. Ko je odslužila ka-
zen, so ji ponudili službo na farmi konjev. Tu se je še po-
sebno navezala na konja po imenu Wildfire, na ranču pa
jo čaka tudi ljubezen. A. B.

Mengeška marela že 26. po vrsti

Člani mengeške godbe jutri, 27. februarja, ob 19. uri v
dvorani Kulturnega doma Mengeš pripravljajo tradicio-
nalno prireditev Pod mengeško marelo. Poleg domačih
godbenikov bo letos v ospredju glasba Pomurja, saj
organizatorji nadaljujejo tradicijo predstavljanja posa-
meznih slovenskih pokrajin. Nastopili bodo tudi pevci
moškega komornega zbora Mengeški zvon, domači 
ansambli Alpski kvintet, Veseli Gorenjci in Veseli Be-
gunjčani, Ansambel Štrk iz Ljutomera ter člani Kulturno-
turističnega društva Ceker iz Fokovcev. Z godbo bo ne-
kaj svojih uspešnic zapel tudi Vlado Kreslin, prireditev
pa bo povezovala Bernarda Žarn. J. P.
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Peter Poles in Vid Valič

KINO SPORED

Petek, 26. 2.
11.20, 13.20, 15.20, 17.20 ALVIN IN
VEVERIČKI 2 (sinhronizirano)
17.05, 20.20 AVATAR 3D
13.00, 19.30 KJE STA MORGANOVA?
12.00, 19.05, 21.15, 23.25 LEGIJA
16.50 MOŽJE, KI STRMIJO V KOZE
21.40 NA ROBU TEME
12.30, 15.00 OBLAČNO Z MESNIMI
KROGLICAMI 3D (sinhronizirano)
17.10 ŠOLA ZA ŽIVLJENJE
12.40, 15.30, 18.00, 20.30, 23.00
VALENTINOVO
19.20, 21.30, 23.40 VOLKODLAK

Sobota, 27. 2.
11.20, 13.20, 15.20, 17.20 ALVIN IN
VEVERIČKI 2 (sinhronizirano)
17.05, 20.20 AVATAR 3D
13.00, 19.30 KJE STA MORGANOVA?
12.00, 19.05, 21.15, 23.25 LEGIJA
16.50 MOŽJE, KI STRMIJO V KOZE
21.40 NA ROBU TEME
12.30, 15.00 OBLAČNO Z MESNIMI
KROGLICAMI 3D (sinhronizirano)
17.10 ŠOLA ZA ŽIVLJENJE
12.40, 15.30, 18.00, 20.30, 23.00
VALENTINOVO
19.20, 21.30, 23.40 VOLKODLAK

Nedelja, 28. 2.
11.20, 13.20, 15.20, 17.20 ALVIN IN
VEVERIČKI 2 (sinhronizirano)
17.05, 20.20 AVATAR 3D
13.00, 19.30 KJE STA MORGANOVA?
12.00, 19.05, 21.15 LEGIJA
16.50 MOŽJE, KI STRMIJO V KOZE
21.40 NA ROBU TEME
12.30, 15.00 OBLAČNO Z MESNIMI
KROGLICAMI 3D (sinhronizirano)
17.10 ŠOLA ZA ŽIVLJENJE
12.40, 15.30, 18.00, 20.30 
VALENTINOVO
19.20, 21.30 VOLKODLAK

Ponedeljek, 1. 3. 
15.20, 17.20 ALVIN IN VEVERIČKI 2
(sinhronizirano)
17.05, 20.20 AVATAR 3D
19.30 KJE STA MORGANOVA?
19.05, 21.15 LEGIJA
16.50 MOŽJE, KI STRMIJO V KOZE
21.40 NA ROBU TEME
15.00 OBLAČNO Z MESNIMI KROGLICAMI
3D (sinhronizirano)
17.10 ŠOLA ZA ŽIVLJENJE
15.30, 18.00, 20.30 VALENTINOVO
19.20, 21.30 VOLKODLAK

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

PLANET TUŠ KRANJ



lasbeni šoli na Je-
senicah in v Ra-
dovljici sta med
15. in 18. februar-

jem gostili 13. regijsko tek-
movanje mladih glasbeni-
kov Gorenjske, ki so ga po-
magale organizirati tudi
glasbene šole iz Škofje
Loke, Kranja in Tržiča. V

treh starostnih kategorijah
je nastopilo 51 mladih glas-
benikov, ki so se pomerili v
disciplinah klavir, klarinet,
saksofon, kljunasta flavta
in flavta. Kot je povedala
ravnateljica Glasbene šole
Jesenice Martina Valant, je
zlato priznanje osvojilo 29
tekmovalcev, ki so se tako
uvrstili na 39. tekmovanje
mladih glasbenikov Slove-
nije, ki bo marca v Velenju,

Žalcu in Celju. Srebrno pri-
znanje je prejelo dvajset
mladih glasbenikov, brona-
sto pa dva tekmovalca. Pri-
znanja je najboljšim glas-
benikom podelil jeseniški
podžupan Boris Bregant,
tekmovanje pa so sklenili s
koncertom dobitnikov zla-
tih priznanj z največ točka-
mi v posamezni disciplini
in kategoriji. Na njem so
nastopili pianistka Ana Re-

beka Kamšek, saksofonisti
Ana Pretnar, Andraž Knap
in Nina Pohleven, klarine-
tist Benjamin Šivec, flav-
tistke Neža Ribnikar, Jerca
Žmitek in Katarina Rogelj,
s kljunasto flavto so se
predstavile Nadja Arhar,
Marjana Jocif in Eva Mulej,
med dobitniki zlatih pri-
znanj z največ točkami pa
je bil tudi pianist Dan Až-
man Pistotnik.
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KULTURA

REGIJSKO TEKMOVANJE
MLADIH GLASBENIKOV

Ana Hartman

G

Mednarodnem
koncertnem ciklu,
ki kakovostno pod-
pira steber glasbe-

nega dogajanja na škofjelo-
škem - Kristalni abonma v
Sokolskem domu, se boste
tudi letos srečevali z vokal-
no, vokalno-instrumentalno,
s komorno in solistično glas-
bo. Še posebej so veseli, ker
jim bodo letošnji program
popestrili gostje z Japonske-
ga, Irskega, Danskega in vr-
hunski glasbeniki iz salzbur-
ške Univerze Mozarteum. 

Pestro programsko podo-
bo mesta bosta letos dopol-
nila dogodka, ki v Škofjo
Loko prinašata utrip festival-
skega življenja: tradicionalni
Mednarodni festival pihal-

nih orkestrov, ki ga letos od-
pira Orkester Slovenske voj-
ske ter Mednarodni festival
folklornih skupin.

Nič manj odmevno ne bo
dogajanje v galerijah Loške-
ga muzeja in Sokolskega
doma. Ob koncu leta bodo
ljubitelji filma na svoj račun
prišli s Filmskim gledališ-
čem z vrhunskimi dosežki
umetniškega filma posa-
meznih držav. Letos bodo
predstavili belgijski film. V
letu 2011 pa bodo v sodelova-
nju z Gimnazijo Škofja Loka
organizirali Teden danskega
filma.

Že jutri, 27. februarja, se
ob 19. uri obeta pester pro-
gram na Loškem odru. Čast-
ni gost bo japonski velepos-
lanik v Republiki Sloveniji,
njegova ekscelenca Shigeha-
ru Maruyama. Program bo

vseboval nastop skupine
Otroci ritmov, ki jo sestavlja-
jo učenci tolkal Glasbene
šole Škofja Loka: Bor Pogač-
nik, Tilen Šubic Krpič, Neja
Mlakar in Martin Doljak.
Skupina je bila ustanovljena
v šolskem letu 2006/07 pod
mentorskim vodstvom prof.
Jake Strajnarja. Skupina je v
različnih zasedbah nastopa-
la na odmevnejših priredit-
vah, predvsem doma. Pred-
stavila se bo tudi skupina
Wariki (Akira Katogi, Shun-
suke Kimura, Etsuro Ono
in Kuniko Obina), ki na svo-
jih nastopih združuje lokal-
no glasbo in plese z vse Ja-
ponske. Njihov repertoar
vključuje tako poustvarjeno
različico tradicionalnih ulič-
nih nastopov, shishimai
(levji ples), kagura (ljudska
glasba in ples, namenjena

šintoističnim bogovom), z
budističnimi božanstvi nav-
dahnjene motive, praznič-
no glasbo in ples, kot tudi
njihova avtorska dela. Sku-
pina pri svojih nastopih
uporablja tradicionalna
glasbila: bobne taiko, sha-
misen, flavta yokobue, koto
in kokyu.

Cikel koncertov se bo na-
daljeval vse do konca marca
v Sokolskem domu. V pet-
ek, 5. marca, bodo zavzeli
oder Instrumentalni ansa-
mbel Aeternum, dan kasne-
je Komorni zbor Aeternum,
Mladinski orkester iz Carlo-
wa in škofjeloški Godalni
orkester Arseia se bosta
predstavila 13. marca, 26.
marca pa bodo nastopili ko-
penhagenski dekliški zbor
Sankt Annae Pigekor in ko-
morni zor Megaron.

WARIKI IN OTROCI RITMOV
Začenja se II. Mednarodni cikel koncertov, ki bodo v izvedbi domačih - škofjeloških in tujih 
umetnikov, predstavljali inovativno dopolnjevanje koncertne ponudbe na Škofjeloškem. 

Alenka Brun

V

Domžale

Godalni kvartet s Poljskega

V torek, 2. marca, bo v KD Franca Bernika v Domžalah
ob 20. uri (abonma MODRI in IZVEN) nastopil Godalni
kvartet Apollon Musagete, ki ga sestavljajo Pawel Zalej-
ski (violina), Bartosz Zachlod (violina), Piotr Szumiel (vi-
ola), Piotr Skweres (violončelo). Mladi poljski godalni
kvartet je bil ustanovljen leta 2006 na Dunaju. Že po
dveh letih delovanja je zmagal na 57. mednarodnem tek-
movanju ARD v Münchnu in poleg tega na istem tekmo-
vanju prejel še tri posebne nagrade. V nadaljevanju se je
njihova kariera okitila še s številnimi nagradami. Kvartet
je do danes nastopil v najpomembnejših evropskih glas-
benih dvoranah, njihove nastope pa so na nosilce zvoka
posnele številne radijske in televizijske postaje. Glasbe-
niki študirajo na Evropski akademiji za komorno glasbo
in se izpopolnjujejo pri ansamblih in profesorjih, kot so
Johannes Meissl, Hatto Beyerle in Godalni kvartet Alban
Berg. Lani so prejeli štipendijo za študij pri slovitem Go-
dalnem kvartetu Emerson v New Yorku. V naslednjih se-
zonah načrtujejo koncerte v berlinski Filharmoniji, v dvo-
rani Wigmore v Londonu, v münchenski dvorani Herku-
les ter na leipziškem Bachovem festivalu. Letos jeseni bo
Godalni kvartet Apollon Musagete pripravil tudi prvo
zgoščenko za založbo Oehms Classics. Program: J. Hay-
dn, Godalni kvartet Št. 24 v A-duru, op. 20, št. 6, Hob.
III: 36; W. Lutoslawski, Godalni kvartet; J. Brahms, Go-
dalni kvartet v a-molu, op. 51 št. 2. A. B.

Domžale

Enajsti Gostičevi dnevi

V spomin na opernega pevca Jožeta Gostiča vas vabijo
na slovesnosti konec tega tedna. Začenjajo se namreč že
11. Gostičevi dnevi. V nedeljo, 28. februarja, bo najprej
ob 11. uri v cerkvi Marijinega rojstva na Homcu spomin-
ska sveta maša, ob 12. uri pa predstavitev zgoščenke
Jože Gostič na Homcu. V Kulturnem domu Franca Berni-
ka 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

Jutri, 27. februarja, bodo ob 18.30 v Galeriji Klet na
Slovenski cesti v Mengšu odprli fotografsko razstavo
Tamina Petelinška z naslovom Pozitivi. A. B.

Šenčur

Stevardese zadnjič pristajajo v Šenčurju

Danes bo v domu krajanov Šenčur ob 20. uri zadnja
ponovitev komedije PAZI! Stevardesa! Mark je povprečen
moški z navidez zelo urejenim življenjem. Ima uspešno
kariero, privošči si celo nergavo gospodinjsko pomočnico
Berto in je zaročen. Vse lepo in prav, razen ene malenkosti
- da je zaročen trikrat. Prva zaročenka, gospodična Dona,
prihaja iz Amerike. Druga, Monik iz Francije, tretja, Hana,
je Nemka in vse so stevardese. Izbral jih je natančno in
previdno, saj se morajo njihove linije prekrivati, tako da se
nikoli ne srečajo. Idealno življenje, se nekje pohvali Mark.
Nato pa se stvari zapletejo. Najprej pride k Marku na
obisk njegov prijatelj iz faksa, Primož Gajsten. Zmedo pa
povzročijo zaradi hudega viharja odpovedani letalski leti
njegovih zaročenk, ki se druga za drugo vračajo domov, v
varno zavetje. Panika! Se bodo srečale? Bo Mark
razkrinkan? Ali se bo izvlekel iz zagate?  Kdor še ne ve,
kako se je zaključilo, bo to izvedel v soboto. A. B.

Najboljši na regijskem tekmovanju mladih glasbenikov Gorenjske v družbi jeseniškega podžupana Borisa Breganta

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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PETEK, 26. 2.

11.50 To nenavadno življenje 12.15 Živalski
čudeži 13.05 Črne vdove 13.55 Vohunjenje
14.20 Policija na delu 15.10 Okoljska straža
15.35 Mestni zdravniki 16.25 Lovci na glave
17.15 Sedem dni, ki je spremenilo New Orleans
18.10 Živeti za vsako ceno 19.00 Policija na
delu 19.50 Okoljska straža 20.15 Hitro ukrepa-
nje 21.05 Jasnovidni detektivi 21.55 Ženske za
rešetkami 22.50 Moč, oblast in pravičnost
23.35 Dokazi 00.00 Hitro ukrepanje 

07.50 Judeževa žena, 55. del 08.45 V iskanju
očeta, 44. del 09.40 Usoda, 83. del 10.30 Miza
za tri, 70. del 11.25 Kriva te ljubezni, 67. del
12.20 Družinske vezi, 105. del 13.10 Judeževa
žena, 55. del 14.05 V iskanju očeta, 44. del
15.00 Nikoli ni prepozno, 120. del 15.55 Miza
za tri, 70.-71. del 17.40 Maščevanje ljubezni,
46. del 18.35 Nikoli ni prepozno, 121. del
19.30 Usoda, 83. del 20.20 Miza za tri, 71. del
21.10 Nikoli ni prepozno, 121. del 22.05 Dru-
žinske vezi, 105. del 23.00 Nič več, 7. del 23.55
Judeževa žena, 55. del 00.50 Kriva te ljubezni,
67. del 01.40 Zaljubljena, 11. del 

SOBOTA, 27. 2.

08.55 Dar življenja 09.45 Živalski čudeži 10.35
Katastrofe stoletja 11.25 Pod krinko 12.15 Roj-
stvo 13.05 Družinsko drevo 13.55 Dar življenja
14.45 Živalski čudeži 15.30 Katastrofe stoletja
16.20 Pod krinko 17.10 Zdravnice 18.00 Ne-
varna reševanja 18.50 Živalski heroji 19.45 Ta-
lenti 20.10 Ženske, ki ljubijo barabe 21.00 Zlo-
čini v Avstraliji 21.50 Policijske enote 22.40 Ži-
valski heroji 23.30 Okostnjaki pripovedujejo
00.20 Ženske, ki ljubijo barabe 

06.55 Judeževa žena, 51.-55. del 11.20 Kuhamo
s slavnimi, 17. del 12.20 Nikoli ni prepozno,
117.-121. del 16.50 Sanjski moški, 21. del 17.40
Maria Rosa išče ženo, 86. del 18.35 Idealen par,
8. del 19.30 Moške zgodbe, 26. del 20.30 Tako
je življenje, 29. del 21.25 Dotik neba 23.00 Do-
nja Flor, 15. del 23.55 Življenje z Anito, 13. del
00.50 Idealen par, 8. del 01.40 V iskanju očeta,
40. del 02.35 V iskanju očeta, 41.-44. del 

NEDELJA, 28. 2.

07.40 V ognjenih zubljih 08.05 Družinsko dre-
vo 08.55 Nenavadni ljubljenčki 09.45 Živalski
čudeži 10.35 Katastrofe stoletja 11.25 Pod
krinko 12.15 Rojstvo 13.05 Družinsko drevo
13.55 Nenavadni ljubljenčki 14.45 Živalski ču-
deži 15.35 Katastrofe stoletja 16.25 Pod krinko
17.15 Zdravnice 18.05 Nesnagi za petami
18.30 Nesnagi za petami 18.55 Urgenca 00.45
Nesnagi za petami 

06.00 Idealen par, 9. del 06.55 Miza za tri, 67.-
71. del 11.20 V kuhinji z Angelom in Mario, 10.
del 12.20 Maščevanje ljubezni, 42.-46. del
16.50 Sanjski moški, 22. del 17.40 Maria Rosa
išče ženo, 87. del 18.35 Idealen par, 9. del 19.30
Moške zgodbe, 27. del 20.30 Tako je življenje,
29. del 21.25 Dotik neba 23.00 Donja Flor, 16.
del 23.55 Življenje z Anito, 14. del 00.50 Idealen
par, 9. del 01.40 Usoda, 79.-83. del 

PONEDELJEK, 1. 3.

10.55 Mejna policija 11.45 To nenavadno živ-
ljenje 12.15 Živalski čudeži 13.05 Zdravnice
13.55 Vohunjenje 14.20 Policija na delu
15.10 Okoljska straža 15.35 Mestni zdravniki
16.25 Spremenilo mi je življenje 17.10 Anato-
mija katastrofe 18.00 Mejna policija 19.00
Policija na delu 19.50 Okoljska straža 20.15
Medicinski detektivi 21.05 Jasnovidni detekti-
vi 21.55 Ženske za rešetkami 22.50 Moč, ob-
last in pravičnost 23.35 Dokazi 00.00 Medi-
cinski detektivi 

10.30 Miza za tri, 71. del 11.25 Kriva te ljubez-
ni, 68. del 12.20 Družinske vezi, 106. del 13.10
Judeževa žena, 56. del 14.05 V iskanju očeta,
45. del 15.00 Nikoli ni prepozno, 121. del
15.55 Miza za tri, 71.-72. del 17.40 Maščeva-
nje ljubezni, 47. del 18.35 Nikoli ni prepozno,
122. del 19.30 Usoda, 84. del 20.20 Miza za tri,
72. del 21.10 Nikoli ni prepozno, 122. del
22.05 Družinske vezi, 106. del 23.00 Nič več, 8.
del 23.55 Judeževa žena, 56. del 

TOREK, 2. 3. 

10.55 Mejna policija 11.45 To nenavadno živ-
ljenje 12.15 Živalski čudeži 13.05 Zdravnice
13.55 Vohunjenje 14.20 Policija na delu 15.10
Okoljska straža 15.35 Mestni zdravniki 16.25
Spremenilo mi je življenje 17.10 Anatomija ka-
tastrofe 18.00 Mejna policija 19.00 Policija na
delu 19.50 Okoljska straža 20.15 Medicinski
detektivi 21.05 Jasnovidni detektivi 21.55 Srh-
ljivo 22.50 Moč, oblast in pravičnost 23.35 Do-
kazi 00.00 Medicinski detektivi 

07.50 Judeževa žena, 57. del 08.45 V iskanju
očeta, 46. del 09.40 Usoda, 85. del 10.30 Miza
za tri, 72. del 11.25 Kriva te ljubezni, 69. del
12.20 Družinske vezi, 107. del 13.10 Judeževa
žena, 57. del 14.05 V iskanju očeta, 46. del
15.00 Nikoli ni prepozno, 122. del 15.55 Miza
za tri, 72.-73. del 17.40 Maščevanje ljubezni,
48. del 18.35 Skrivnosti ljubezni, 1. del 19.30
Usoda, 85. del 20.20 Miza za tri, 73. del 21.10
Skrivnosti ljubezni, 1. del 22.05 Družinske vezi,
107. del 23.00 Nič več, 9. del 23.55 Judeževa
žena, 57. del 00.50 Kriva te ljubezni, 69. del 

SREDA, 3. 3.

10.05 Anatomija katastrofe 10.55 Mejna poli-
cija 11.45 To nenavadno življenje 12.15 Žival-
ski čudeži 13.05 Zdravnice 13.55 Vohunjenje
14.20 Policija na delu 15.10 Napaka? 15.35
Mestni zdravniki 16.25 Spremenilo mi je življe-
nje 17.10 Anatomija katastrofe 18.00 Mejna
policija 19.00 Policija na delu 19.50 Napaka?
20.15 Medicinski detektivi 21.05 Jasnovidni
detektivi 21.55 Srhljivo 22.50 Moč, oblast in
pravičnost 23.35 Dokazi 00.00 Medicinski de-
tektivi 

08.45 V iskanju očeta, 47. del 09.40 Usoda, 86.
del 10.30 Miza za tri, 73. del 11.25 Kriva te lju-
bezni, 70. del 12.20 Družinske vezi, 108. del
13.10 Judeževa žena, 58. del 14.05 V iskanju
očeta, 47. del 15.00 Skrivnosti ljubezni, 1. del
15.55 Miza za tri, 73.-74. del 17.40 Maščevanje
ljubezni, 49. del 18.35 Skrivnosti ljubezni, 2. del
19.30 Usoda, 86. del 20.20 Miza za tri, 74. del
21.10 Skrivnosti ljubezni, 2. del 22.05 Družinske
vezi, 108. del 23.00 Nič več, 10. del 23.55 Jude-
ževa žena, 58. del 00.50 Kriva te ljubezni, 70. del 

ČETRTEK, 4. 3. 

10.05 Anatomija katastrofe 10.55 Mejna polici-
ja 11.45 To nenavadno življenje 12.15 Živalski
čudeži 13.05 Zdravnice 13.55 Vohunjenje
14.20 Policija na delu 15.10 Napaka? 15.35
Mestni zdravniki 16.25 Spremenilo mi je življe-
nje 17.10 Anatomija katastrofe 18.00 Mejna
policija 19.00 Policija na delu 19.50 Napaka?
20.15 Medicinski detektivi 21.05 Jasnovidni de-
tektivi 21.55 Srhljivo 22.50 Moč, oblast in pra-
vičnost 23.35 Dokazi 00.00 Medicinski detektivi 

09.40 Usoda, 87. del 10.30 Miza za tri, 74. del
11.25 Kriva te ljubezni, 71. del 12.20 Družinske
vezi, 109. del 13.10 Judeževa žena, 59. del
14.05 V iskanju očeta, 48. del 15.00 Skrivnosti
ljubezni, 2. del 15.55 Miza za tri, 74.-75. del
17.40 Maščevanje ljubezni, 50. del 18.35 Skriv-
nosti ljubezni, 3. del 19.30 Usoda, 87. del 20.20
Miza za tri, 75. del 21.10 Skrivnosti ljubezni, 3.
del 22.05 Družinske vezi, 109. del 23.00 Nič več,
11. del 23.55 Judeževa žena, 59. del 

● Romantica

● Reality TV

● Romantica

● Reality TV

● Romantica

● Reality TV

● Romantica

● Reality TV

● Romantica

● Reality TV

● Romantica

● Reality TV

● Romantica

● Reality TV

"S sestro sva se hudo sprli. Si-
cer se večkrat skregava, ven-
dar je naslednji dan običajno
že vse pozabljeno. Tokrat pa
je drugače. Predmeta spora
ne bi opisovala, vendar sem
zelo prizadeta, ker takšnega
dejanja od sestre nikoli ne bi
pričakovala. Vedno sva si bili
blizu. Nikakor ne morem po-
zabiti hudih besed, ki so bile
izrečene, počutim se ogoljufa-
no in izdano. Nikakor ji ne
morem oprostiti, ko pomis-
lim nanjo me stisne v želod-
cu, pa tudi dva meseca že ne
govoriva. Bojim se, da sva se
sprli za vedno. Z vsakim
dnem, ki mine, postane težje.
Včasih bi jo kar poklicala in
vse skupaj pozabila. Ko pa dr-
žim slušalko v roki, se takoj
spomnim vsega in me zagra-
bi bes. Kako naj ji odpustim?
To je lažje rečeno kot storje-
no, ker se moja cela notra-
njost temu upira. Upam, da
mi boste pomagali s kakšnim
dobrim nasvetom. Hvala!" T.

Draga T.,
Nikoli ni preprosto nekomu
svetovati, kako naj odpušča.

Splošnega pravila, ki bi se
ga lahko držali, namreč ni.
Vsakdo odpušča po svoje -
nekateri hitro, drugi pa po-
časi ali celo nikoli. Pri tem
ima vsakdo možnost izbire
in pravico, da nekomu od-
pusti ali pa ne. Večinoma pa
je to težak proces, kajti "od-
puščanje je zavestna odpoved
vsakemu maščevanju ob krivi-
ci ali žalitvi in dejavno priza-
devanje za dober odnos z na-
sprotnikom, ne glede na nje-
govo ravnanje ali odziv na od-
puščanje. Je torej osebno pre-
seganje krivice, ki jo je človek
doživel od drugega, ustvarjal-
ni odnos do njega." (Dr. Jože
Ramovš) 
Pogosto pa seveda traja dol-
go, preden lahko resnično
odpustimo. Pri tem ne sme-
mo preskočiti ali potlačiti
svojih občutkov. Dopusti to-
rej, da se v tebi razmahne
bes. Jeza in bes ti bosta po-
magala vreči iz sebe vse, kar
te je prizadelo. Le tako se
boš lahko distancirala od
neljubega dogodka in boš
zmožna pogledati na zgod-
bo tudi iz drugega zornega

kota. V trenutku prepira je
namreč vsak ujet v svoj prav
in naravnan tako, da zaščiti
sebe in svoja čustva. Takrat
ne moremo drugače, kot da
drugega spravimo na kole-
na z žalitvami, očitki in kriti-
kami. Če hočemo ali ne: živ-
ljenje prinaša situacije, ko
drug drugega prizadenemo.
Mogoče je najbolj modro in
preprosto, da nekatere žalit-
ve in prepire sprejmemo kot
lekcijo, ki nas je čakala in iz
katere lahko izluščimo mod-
rost, ki nam jo pošilja stvar-
stvo. Za konec ti lahko po-
nudim čisto konkreten na-

svet, ki je že marsikomu po-
magal v procesu odpušča-
nja in prinaša veliko olajša-
nje: vzemi list papirja in
nanj zapiši vse, kar te je pri-
zadelo. Opiši celoten prepir.
Pisanje ima drugačen uči-
nek kot govorjenje. Ko piše-
mo, črpamo iz globljih pla-
sti in tako lažje izražamo,
kar drugače raje potlačimo.
Vzemi si čas, naj se ti ne
mudi in kar je najpomemb-
neje - brez cenzure! Ko boš
svoja čustva izlila na papir,
še enkrat preberi napisano
in sežgi. Želim ti veliko
moči! 

TV SPORED

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

Razlaga sanj in Anita svetuje

Z letošnjim januarjem se je v prilogi Razvedrilo začela
razlaga Vaših sanj, pripravili pa smo še svetovalno 
rubriko. Lahko nam pišete preko elektronske pošte ali
klasično. Elektronski naslov: info@g-glas.si, pripišite 
Za razlago sanj/uredništvo Razvedrila in Anita Di Grazia 
bo izbrala med prispelimi pismi ter razlago ali nasvet 
objavila v eni petkovih številk Gorenjskega glasa. Pod-
pišite se z namišljenim imenom. Pisma lahko pošljete 
tudi na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 
Kranj in ravno tako pripišete Za razlago sanj/uredništvo
Razvedrila ali Nasvet. 

ariborčan, ig-
ralec, humo-
rist, novinar,
televizijski in

radijski voditelj, pevec, pi-
sec besedil ter pionir slo-
venske stand up komedije
Vinko Šimek je v poldrugo
uro trajajoči humoristični
predstavi dodobra nasmejal
polno in krohota željno Lin-
hartovo dvorano. Šimeka
bolj kot ne pozna nekoliko
starejša generacija, in sicer
po komičnem liku Jaka 
Šraufciger iz narodnoza-
bavnih glasbenih televizij-
skih oddaj. Lahko bi rekli,
da je bilo posledično temu pri-
merno tudi občinstvo v Ra-
dovljici - srednjih in zrelih let.

V predstavo je Šimek
spretno vklopil spesnjene
šale - glasbene vložke s ša-
ljivo vsebino. Pravzaprav se
hec prične že z uvodno pes-
mijo, v kateri poslušalstvo
nagovori, naj se smejejo vsi,
tudi tisti, ki nosijo protezo,
saj so ravno ti ljudje najbolj
srečni, ker nimajo zobobo-
la. Predstava vsebuje tudi

veliko dobrih idej, šal na ra-
čun slovenskih hib. Vinko,
ki zase pravi, da je bil vse
življenje nepredvidljiv, a ni-
koli vodljiv, se sarkastično
dotakne tudi aktualnega do-
gajanja, predvsem politič-
nega, kjer si brez dlake na
jeziku privošči Pahorja, Ko-
sorjevo, Türka, Kresalovo,
Kanglerja, Erjavca, Jelinči-
ča. O bistriškemu poslancu
Jožetu Jerovšku je celo
spesnil pesem O Pepiju
kmetavzu. Ne gre niti
mimo pasjega pokola, saj se
zdravniki sedaj pozdravlja-
jo: ''Živjo kolega, jebo te
pas!'', in resničnostnega
šova Kmetija ter zvezd Ar-
turja in LaToye. Niti pri šol-
stvu, policiji in cerkveni in-
štituciji ne špara besed, po-
šali pa se tudi na račun ko-
munizma in demokracije.
Nikakor pa Vinko Šimek ne
bi bil Šimek, če ne bi znal
biti šokanten in kritičen
tudi do samega sebe in svo-
je žene, za katero pravi, da
jo po dolgih letih srečnega
zakona še vedno drži za
roko, ker če hudiča spusti,
gre takoj v trgovino in vse
zapravi.

ŠIMEK JEZIKA NE ŠPARA
V ponedeljek je v radovljiški Linhartovi dvorani nastopil Vinko Šimek. Na odrske deske je stopil v vlogi
stand up humorista, tokrat v svoji novi komediji z naslovom Stal je, stoji in ni vrag, da ne bo spet vstal!.

Anka Bulovec

M

Vinko Šimek 

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

NASVETI IZ SAMOSTANSKE CELICE
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Radio Kranj, 97,3 Mhz
(www.radio-kranj.si/progrm.php)
Ljubitelji glasbe, nove sveže in tiste z lestvic, boste prišli na
svoj račun ob 17.15. Gostimo skupina I.C.E. Če boste v soboto
zgodaj vstali, potrebujete dober Pregled dogodkov minulega
tedna, prisluhnite mu ob 6.30. V sobotni Temi dneva boste
zvedeli vse o kulturnem utripu Kranja v teh dneh pa tudi o Po-
kalu Loka, ki se bo zgodil ta konec tedna. Glasovalci in lovci na
nagrade, bodite z nami tudi ob 13.30, ko bomo izbirali in gla-
sovali za naj smučišče. Radijski nahrbtnik ob 16.15 prinaša ak-
tualne poglede v nevarnosti plazenja. Ljubiteljice Wernerja pa
ga boste slišale v soboto popoldne ob 17.15, ko bo predstavil
zadnje glasbene novosti. Nedeljski glasbeni gost ob 9.15 bo
Jože Gajšek. Bi radi kupili, morda prodali, potem boste ob
12.15 nastopali v rubriki Mali oglasi. Radijska razglednica pa
vas tokrat popelje v Naklo. Ponedeljek je dan za oddajo Se res
poznamo, razkrili bomo, kdo je nova ravnateljica glasbene
šole Kranj - Petra Mohorčič. Ponedeljek bomo zaključili šport-
no.

Radio Ognjišče, 102,3, 104,5 in 105,9 Mhz
(www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm)
V petek ob 17. uri: Marjan Lipovšek in njegova gorniška foto-
grafija bo naša tema v tokratnih Doživetjih narave. Z nami bo
France Stele, ki se je z vsestranskim Lipovškom osebno po-
znal in si dopisoval. Sobota ob 17. uri: Kako stare so naše ljud-
ske pesmi in kakšni so prvi zvočni zapisi slovenskega ljudske-
ga izročila. To bo v oddaji Pevci zapojte, godci zagod'te pojas-
nila dr. Marija Klobčar. Sobotna gostja ob 18.30 bo mezzoso-
pranistka Bernarda Fink. Govorila bo o svojem pogledu na
umetnost, življenju vrhunske poustvarjalke, slovenskih koreni-
nah, Argentini, Avstrijski Koroški in o svoji življenjski poti. Od-
daja Graditelji slovenskega doma v nedeljo ob 19. uri bo osve-
tlila lik pesnika in duhovnika Antona Erjavca. Spominjamo se
ga ob stoletnici rojstva. 

Radio Triglav, 96,00 Mhz 
(www.radiotriglav.si/spored/)
Danes bomo v oddaji Doktor Petek ob 13.10 govorili z vodjo
Centra za hemodializo v Splošni Bolnišnici Jesenice Igorjem
Rusom, govorili o transplantacijskih dejavnostih. Ob 16. uri
bo na vrsti Razgled s Triglava na občino Bled. Sobotno jutro
bo namenjeno otroškemu programu. V nedeljo boste malo
po 9. uri slišali Triglavsko kuhalnico, v kateri bomo nanizali
nekaj receptov za solate. Vaše male oglase bomo sprejemali
po 11. uri. Malo po 13. uri bo naš gost Tomi Trbovc, govorili
pa bomo o pripravah na letošnje tekme za svetovni pokal v
poletih v Planici. V ponedeljek bo ob 8.10 na vrsti oddaja Jej-
mo malo, jemo zdravo. Po 13. uri se bo začel Športni ponede-
ljek. V torek bomo ob 9.10 pogledali na filmska platna. Ob 16.
uri boste lahko slišali pregled dogodkov v občini Bohinj. V
sredo bomo ob 9.10 govorili o naših malih prijateljih. Ob 16.
uri bomo pregledali dogajanje v občini Jesenice. Ljubiteljice in
ljubitelji mode boste na svoj račun prišli ob 18.10, ko se bo za-
čela oddaja Moda in čas. V četrtek bomo 7. uri odkrivali Za-
klade ljudske modrosti, po 9. uri bo na sporedu oddaja Tri-
glavski zeleni vrtiček, malo po 13. uri pa bo program v zname-
nju kulture. 

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

Radio Sora, 91,1 Mhz
(www.radio-sora.si)
Današnji program bomo skoraj v celoti posvetili Pokalu Loka;
o njem bomo govorili v oddaji aktualno ob devetih in mu po-
svetili popoldansko petkovo razglednico, kamor se bomo
oglašali tudi neposredno z večerne uvodne slovesnosti. V so-
botnem kvizu ob devetih bomo obiskali prodajalno pohištva
Prevc, nato slišali ponovitev četrtkove oddaje Vprašanja in po-
bude, popoldne pa namenili športu. Naš tokratni nedeljski
gost ob devetih bo Bojan Požar, v kmetijski oddaji ob enajstih
pa vas bomo spomnili na subvencijsko kampanjo. V ponede-
ljek ob devetih bomo spraševali poslanca Milana Čadeža, kas-
neje prisluhnili minutam za Grozd, popoldne pa pripravili obi-
čajne prispevke, ki sodijo v ponedeljkovo programsko shemo.
V torek bomo v oddaji Vrelci zdravja in lepote gostili strokov-
njakinjo za prehrano Marijo Merljak, kasneje radovedno spra-
ševali, kaj je sejem in zakaj je pomemben, popoldne in večer
pa obarvali najprej kulturno, nato pa še zimzeleno. V sredo ob
devetih bo z nami Prešernovo gledališče, ob enajstih bomo
obdelali dogajanje v žirovski občini, v planinski oddaji pa go-
vorili o 35-letnici planinskega društva Sovodenj. V četrtek ob
devetih bomo obiskali kapucinsko knjižnico, ob enajstih reše-
vali nova vprašanja in pobude, kasneje izbirali mojega zdrav-
nika, zvečer pa vandrali s harmoniko. 

f o t o g r a f s k e m
smislu zima naj-
brž ni najbolj po-
srečen letni čas? 

"Ah ne. Zima
je čudovit letni čas. Pred-
vsem zato, ker se vse malo
ustavi in umiri in je več časa
za urejanje in pregledovanje
fotografij, katerih "zalogo" si
naredil čez leto. Ni lepšega,
kot sedeti na toplem, obdelo-
vati fotografije in pustiti do-
mišljiji prosto pot."

Naj vprašam še drugače,
vaše fotografije so tako živo-
pisne, da človeka nehote
navdajajo k misli, da vam
zimska belina ni ravno blizu?

"Seveda tudi pri meni ob-
staja bela barva. Barve imajo
sicer zelo močan čustven po-
men, bela in črna prinašata
močne, velike zgodbe, zato
se recimo portretov ljudi lote-
vam skorajda izključno v
črno-beli tehniki. Mislim, da
je tudi zima dobra za fotogra-
firanje. Trenutno nastaja se-
rija fotografij "zima v mestu"
in ko sem bil zadnjič na Ble-
du, sem naredil serijo nena-
vadnih fotografij z zamrznje-
nim jezerom." 

Hmmm, pomislil sem na ve-
like zgodbe, ki jih pripovedu-
jejo črno-bele fotografije ene-
ga največjih slovenskih foto-
grafov Janeza Marenčiča, s
katerim sta si menda bila
precej blizu?

"Nekaj mesecev po njegovi
smrti pred tremi leti me je
bilo kar nekako strah, češ kaj
bo pa sedaj z mojo fotografi-
jo, ko njega ni več. Bil je na-
mreč prvi, ki mi je dal prizna-
nje za moje fotografije, na-
stale z digitalnim fotoapara-
tom in obdelane z računalni-
škimi orodji. Spomnim se,
ko sem jih prinesel med ko-
lege fotografe na sestanek
našega društva. Nastala je
nekakšna panika, starejši ko-
legi so rekli, glej, da tega ne
boš kazal drugim, to niso več
fotografije ... Marenčič, naj-
starejši med njimi, pa je
moje fotografije vzel v roke
in jih začel prelagati sem in
tja. Bila je stroga tišina, nakar
je rekel: "Od danes naprej ni-
mam nič več proti digitalni
fotografiji, kolega Niko, mid-
va pa se bova odslej tikala."
Marenčič je bil hraber in si je
upal sebe in svoj vpliv zasta-
viti za moje fotografije. To
mi še zdaj da misliti. Lahko

rečem, da imam veliko srečo,
da sem srečal take ljudi in z
njimi prehodil tudi del svoje
fotografske poti. Eden takih
je bil tudi Marko Aljančič,
njegovi odlični portreti pa so
vedno dajali navdih moji por-
tretni fotografiji."

Zares fotografirati ste začeli
dokaj pozno?

"Niti ne. Začel sem že v
mojih gimnazijskih letih v
takratnem Centru za estet-
sko vzgojo, kjer sem tudi v
temnici nabiral prve izkuš-
nje. V tistem času sem tri
mesece kot fotograf, sicer
brez formalne izobrazbe, de-
loval celo v Gorenjskem mu-
zeju. Ko se je leta 2001 iz ne-
kdanjega kluba formiralo Fo-
tografsko društvo Janez Pu-
har, me je tja pripeljal sosed,
sicer odličen fotograf Marjan
Kukec, ki si je naredil "slabo
uslugo", saj odtlej ni imel
miru pred mano, ker sem bil
vseskozi pri njem z novimi
in novimi fotografijami. On
je zelo topel in tudi s kritiko
prizanesljiv človek. V vmes-
nem obdobju pa nisem kaj
dosti fotografiral. Zanimivo,
ko sem kupil digitalni Canon
EOS 5, sem se tudi moral
sprijazniti, da znanje iz tem-
nice ne velja več kaj dosti."

Pa vendar, dvomljivcev na
temo digitalne fotografije 
in pomoči računalnika pred-
vsem na začetku ni manjka-
lo ... 

"Računalnik je predvsem
neke vrste nadomestilo za
nekdanjo temnico, v kateri
smo v bistvu počenjali podo-
bne stvari, le da je bilo delo
bolj zamudno in rezultati so
bili slabši. Ne gledam na to,
ali je fotografija popravljena
ali ne, gre za različnost žan-
rov, naravoslovna, novinar-
ska, dokumentarna fotografi-
ja ne prenesejo manipulaci-
je, v kreativni fotografiji pa
se je vedno dogajala mani-
pulacija z različnimi razvijal-
ci, negativi, filtri, izdelovali
smo maske, kombinirali raz-
lične posnetke ... Če je dobro
narejeno, je vseeno, s čim in
na kakšen način, klasično ali
digitalno. Jaz živali recimo
ne fotografiram kot feno-
men stvarstva, ampak jih
uporabim za neke zgodbe."

Kaj je prej, fotografije, iz ka-
terih naredite zgodbo, ali
zgodba v glavi, ki vas "po-
šlje" v lov za fotografijami? 

"Najprej fotografija nasta-
ne v glavi, potem na terenu.

Zgodba tako obstaja že veli-
ko prej in ko jo vidim na te-
renu, jo tudi poslikam. Foto-
grafija je zelo osebna zadeva
in včasih imam neprijeten
občutek, da kadar fotografije
postavim na ogled, ljudem
odprem tudi svojo glavo in
tisto, kar se v njej "pase"." 

Pomislil sem na vaše znane
tri goske pred križem, več-
krat nagrajeno fotografijo
doma in v tujini ...

"Zgodba je taka. Sodeluje-
mo s fotografskim društvom
iz hrvaškega Djurdjevca in
na nekem obisku pri njih so
nas peljali k precej kontro-
verznemu umetniku Šimu-
niću, ki se je enkrat dal pri-
vezati na križ, pa so prišle tri
ženice od maše in so rekle:
"Nori Šime je naredil Jezusa
na križu, kot bi ta bil živ." In
so pokleknile in pomolile.
Umetnik se ni mogel smeja-
ti, čeprav bi se rad. Ko sva šla
z mojo Nušo na Jošta, sem v
Zabukovju videl domačijo in
enak križ, pa sem naredil fo-
tografijo. Potem sem samo
še dodelal zgodbo, dodal tri
goske ... Na fotografije z
zgodbo se ljudje tudi bolje
odzovejo. Fotografija je lah-
ko tehnično brezhibna, a če
nima razsežnosti zgodbe, je
le ena izmed mnogih. Zgod-
ba je predvsem nadgradnja
tehnične plati fotografije.
Najlepša zabava je pravza-
prav pot od ideje do fotogra-
fije. Ni lepšega kot trenutek,
ko začutiš, da nekaj delaš in
da je to po vrhu še dobro.
Kot da bi preplezal visoko
steno, to je trenutek, od kate-
rega lahko živiš še ves teden
in ne potrebuješ nič za jesti."

Za svoje fotografije ste preje-
li tudi že številne nagrade ...
Kaj pravzaprav šteje, vseka-
kor veselje do dela, kaj pa na-
grade?

"Oboje. Ampak nagrade
so nagrade, potrditev, da de-
laš dobro, sam pa bolj uži-
vam, ko delam svoje fotogra-
fije. In konec koncev, v bis-
tvu je glavna čarovnija foto-
grafiranja v tem, da ustvar-
jalci svoja dela pokažejo, jih
razstavijo, gledalci pa si jih
ogledujejo. Ni potrebno go-
voriti, saj je fotografija kot
taka univerzalni jezik." 

Kaj fotografskega imate tre-
nutno v mislih?

"Kar počnem, me nikoli
ne obremenjuje. Ponavadi
me "žulijo" stvari, ko me
kdo prosi, da fotografiram
kakšen dogodek, da mu na-
redim posnetek tega in one-
ga ... Vem namreč, da mo-
ram. Sicer pa najraje foto-
grafiram, kadar "ni mus".
Letos bo kar pestro leto, kar
nekaj fotografij bo še po-
trebno pripraviti za razne
razstave, saj naše Fotograf-
sko društvo Janez Puhar le-
tos praznuje 100-letnico, se-
veda pa bo čas tudi za tisto,
kar mi je v fotografiji naj-
ljubše. Sicer pa vsaka foto-
grafija nekako živi svoje živ-
ljenje. Včasih so te pravi
egoisti, vsaka zase funkcio-
nira odlično, ko pa jih je po-
trebno spraviti skupaj za
eno tako veliko razstavo, kot
je ta na občini, pa nastane
kar en mali problem. Kakš-
ne zgodbe spraviti skupaj?
Jaz namreč ne pišem roma-
nov, ampak knjigo kratkih
zgodb."

NE ROMAN, KRATKE ZGODBE
Do sredine marca je v Galeriji Mestne občine Kranj še na ogled razstava fotografij Nika Sladiča. 
Deset let s pomočjo digitalne fotografije in računalnika piše nekoliko drugačne fotografske zgodbe,
za katere je tako na domači kot mednarodni fotografski sceni dobil številne nagrade in priznanja.

Igor Kavčič

V

Niko Sladič, Avtoportret
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Marec"

Najprej vas lepo pozdravljam
in vam zaželim vse najlepše v
letu 2010. Moram vam pove-
dati, da redno prebiram vašo
rubriko in mi je zelo všeč. Ne-
kaj časa nazaj sem vam pisa-
la za hčerko glede rojstva in
napisali ste mi, da bo živahen
otročiček oz. bo prinesel son-
ce v družino. Moram vam po-
vedati, da se je to res zgodilo.
Je ena velika sončnica, na-
mreč rodila se je punčka.
Pred tem pa imajo dva fanta.
Mamico skrbi, kako bosta le-
tos v šoli, ker sta dobesedno
obsedena s sestrico. Sedaj
imam spet vprašanje. Marca
bomo spet dobili dojenčka,
rodila bo druga hči, in me za-
nima, ali bo vse v redu. Na
koncu pa še vprašanje zame.
Marca se upokojim, zanima
me, ali bo vse potekalo po
pričakovanjih, kako bo z mo-
jim zdravjem in zdravjem

moža. Za odgovore se vam
zahvaljujem in še naprej veli-
ko uspeha pri delu. 

Vesela sem za vas in vašo
družino. Vnučko obkroža
veliko ljubezni in je res son-
ček, ki vam vsem prinaša
veliko lepega. Bratca bosta v
šoli pridna, zato niso po-
trebne skrbi. Dojenček, ki
pride marca, komaj že čaka,
da se rodi in vas spozna. Vi-
dim nasprotni spol, kot ga
že imajo, tako da bosta v
paru. Porod bo potekal brez
posebnosti in ne bo carske-
ga reza. Seveda je hčerko
strah, zaradi prejšnje izkuš-
nje, vendar se ji ne ponovi.
Vaša upokojitev in vse, kar
je povezano s tem, bo pote-
kalo po vaših pričakovanjih.
Oba z možem se zdravstve-
no kar dobro držita in tudi v
prihodnosti ne vidim nič kaj
posebnega, da bi vas mora-
la opozoriti. Mož je v prete-

klem letu doživel neko razo-
čaranje, povezano s strani
sorodnikov, kar ga še na tre-
nutke zaboli. Njegova odlo-
čitev je bila pravilna, čeprav
težka. Želim vam veliko le-
pih sončnih trenutkov z va-
šimi vnuki. Srečno.

"Poslovnost"

Pozdravljeni, gospa Tanja!
Obračam se na vas, ker me
zanima, ali se bo moje življe-
nje obrnilo na bolje. V prete-
klem letu se je en kup stvari
obrnilo na glavo, tako sem
občasno čisto na tleh. Ostala
sem brez službe in jo sedaj že
nekaj mesecev brez uspeha iš-
čem. Ali se mi bo nasmehnila
sreča na tem področju? Zani-
ma me tudi najstarejši sin. Je
brez ciljev in želja. 

Letos imate Puščavnika kot
simbol rasti, kar vam prina-
ša veliko sprememb na

osebnem področju. Je sim-
bol, ki vas bo motiviral pri
uresničitvah vaših ciljev. Re-
šili boste vse stare zadeve,
na primer vašo šolo, in se v
jesenskem obdobju pripra-
vili na nove podvige, kar bi
se lahko nanašalo tudi na
vašo zaposlitev. Prek neke
starejše osebe se obeta lepa
priložnost. Umikali se boste
vsem tistim, ki na vas nega-
tivno vplivajo, in iskali druž-
bo ljudi, ki imajo enake in-
terese kot vi sami. Sin je v
prelomnem obdobju, saj bo
ravno v tem letu prekinil s
starimi vzorci, med njimi so
tudi njegove slabe navade,
zaradi katerih ni zmogel biti
uspešen. Pred seboj bo imel
cilj in vse bo naredil, da ga
doseže. Lep pozdrav.

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Kar bomo naredili danes, nam ne bo treba jutri. Ta misel
nas bo vodila čez dan, ko bomo hiteli z opravili, ki so nam
odvečni, a vseeno precej pomembni.

27. februarja 2010
Sobota 
Jelko, Gabrijel, Domen

Ker sami s seboj današnji dan ne bomo preveč zadovoljni,
se lahko zgodi, da bomo težko prenašali napake drugih.
Proti večeru nas čaka presenečenje.

1. marca 2010
Ponedeljek
Albin, Svit, Nina

Potrebujemo spremembe in naredili bomo korak naprej,
saj je to edina možnost, da se približamo svojemu cilju, ki
nam vedno več pomeni.

2. marca 2010
Torek
Janja, Karel, Hinko

Uresničili se nam bodo načrti, ki smo jih že dolgo prelaga-
li. Iskali bomo rešitev v čustvenih zapletih, za katere smo
krivi tudi sami, in jo našli.

3. marca 2010
Sreda
Marinko, Asto, Milanka

Obeta se nam nek neprijeten dogodek, na katerega ne
bomo mogli vplivati. A na koncu dneva nam bo uspelo vse
skupaj videti in sprejeti z dobre plati.

4. marca 2010
Četrtek
Kazimir, Adrijan, Zarja

Že na začetku dneva si bomo rezervirali nekaj ur samo za
druženje z ljudmi, ki nam veliko pomenijo, in načrt nam
bo v celoti uspel.

5. marca 2010
Petek
Janže, Pepca, Vanek

28. februarja 2010
Nedelja
Roman, Ožbej, Gabi

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

Ne bomo se trudili delati tistega, kar od nas pričakujejo,
ampak kar bomo sami ocenili, da je najboljše v dani situ-
aciji. Zadovoljni bomo in dobre volje.

Oven (21. marca - 21. aprila) 
V tem tednu se vam obeta resnično nekaj lepega. Od no-
tranje sreče, ki vas bo napolnila, boste dobili pogum, in
naredili boste korak, ki si ga že dolgo časa želite, a niste
imeli zaupanja vase in v svoje odločitve. Petek bo vaš do-
ber dan.

Bik (22. aprila - 20. maja)
V prihodnjih dneh bodite zelo previdni pri denarnih za-
devah. Ker se boste izmikali jasnim dejstvom, bo denar-
nica prej prazna, kot boste pričakovali. Na delovnem po-
dročju vas čakajo spremembe, vendar to ne pomeni, da
se lahko nehate truditi.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Obetajo se vam spremembe na osebnem področju. Do-
zorevanje v duhovnem smislu se vam stopnjuje, zato bo-
dite pripravljeni na rezultate, ki bodo prišli prej, kot si
lahko mislite. Okoliščine, ki so bile še pred nedavnim ne-
gativne, bodo kar naenkrat ugodne za vas. 

Rak (22. junija - 22. julija)
Le malo bo manjkalo, da bi pozabili na drobne stvari, ki
vašim najbližjim veliko pomenijo. Ste zelo obremenjeni
z raznimi skrbmi, tako da to ne bo nič čudnega. Nekdo,
od kogar najmanj pričakujete, vas bo presenetil. Dobre
novice.

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Cel teden boste poskušali stvari in misli postaviti na svo-
je mesto. Na samem začetku z rezultatom ne boste za-
dovoljni, saj bo potrebno vložiti malo več časa. Na delo-
vnem področju se vam kmalu odpira priložnost, ki je ni-
kakor ne smete zamuditi.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Šele na koncu tedna boste spoznali, oziroma se zaveda-
li svojih napak, ki ste jih sprožili. Prizadeli ste druge in ra-
zočarali sebe. Ker ne poslušate dobro, vam pride do be-
sednega nesoglasja in se obremenjujete po nepotreb-
nem. Čaka vas osebni uspeh.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Ne samo, da boste drugim dopustili, da vas razvajajo,
ampak boste tudi sami sebi posvetili več pozornosti. Že
nekaj časa ste se počutili dokaj nestabilno in brez občut-
ka varnosti težko živite. Zato vam bodo dogodki v tem
tednu zelo koristili.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Razočarali in hkrati prizadeli vas bodo ljudje, za katere bi
si to najmanj mislili. Kar nekaj časa boste potrebovali za
trezen razmislek, a nenazadnje boste ugotovili, da je
tako čisto prav. Obetajo se vam spremembe na čustve-
nem področju.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Obdobje, ki je pred vami, bo zelo dobro za reševanje sta-
rih in tekočih uradnih zadev. Kar se tiče denarnih zadev,
vam bo vaša naravna previdnost prišla zelo prav, saj se
boste s tem izogibali nespametni naložbi. Presenečenje
vas čaka v ljubezni.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Obremenjevali se boste z denarnimi zadevami, na koncu
pa spoznali, da vaše finančno stanje niti ni tako slabo. Pri
pomembni odločitvi vam bo pomagal pogovor z nekom,
ki le od daleč spremlja tok dogajanja, zato ima tudi dru-
gačen pogled.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Uspeli vam bodo vsi finančni podvigi in občutek zmage
vam bo dal veliko nove energije, ki jo boste še potrebo-
vali. Znate sprejeti pomoč, a najbolj se zanesete nase,
saj so vas izkušnje iz preteklosti dobro izučile. Veseli bo-
ste novic.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Obeta se vam veliko dobre volje in dobre družbe. Oseb-
no praznovanje vam bo izpraznilo denarnico, a to vas ne
bo spravilo ob dobro razpoloženje. Presenetil vas bo tudi
nekdo, na katerega ste že skoraj pozabili. S finančno na-
ložbo pa raje še malo počakajte.

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

Kdo vtaknjen je v luknjo,
tam strumno stoji,
vse dokler od njega

le kaplja visi?

Izžrebali in nagradili bomo
dva pravilna odgovora
(enega, ki ga bomo prejeli
preko SMS, in drugega, ki
ga bomo prejeli po pošti).
Nagrado boste prejeli po
pošti. Pravilna rešitev zad-
nje objavljene uganke se
glasi Miklavž. Med prispe-
limi odgovori smo izžreba-
li Cveto Tušek in Pavlo
Demšar.
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NAGRADNA KRIŽANKA
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Nagrade: 1. nagrada: 3 zgoščenke, 2. nagrada: 2 zgoščenki in 3. nagrada: 
1 zgoščenka. Tri nagrade podarja Gorenjski glas.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 10. marca 2010,
na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi
v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

Seka Aleksić je rojena 23. aprila 1981 kot Svetlana Seka Aleksić v kraju
Zvornik v Bosni in Hercegovini. Že kot otrok je imela rada glasbo. V osnovni
šoli je bila zaradi izjemnega talenta dolgo solistka v šolskem zboru, s 
katerim je sodelovala v številnih tekmovanjih in pogosto osvajala prva 
mesta. Prvi profesionalni nastop je imela leta 1996 z orkestrom, ki se je
imenoval "Strogo poverljivo" (strogo zaupno, op. p.). V naslednjih nekaj
letih jo je pevska pot vodila po vsej nekdanji Jugoslaviji. V začetku 
decembra 2002 je bil ob močni produkciji in medijski promociji založbe
"Grand" objavljen prvi album Seke Aleksić z vodilno uspešnico "Da sam
muško", ki je dosegla veliko popularnost. Drugi album je sledil leta 2003
(tudi ta je izšel v začetku decembra), z njim pa je Seka nedvomno potrdila
svoj uspeh in tako tudi utrdila svoj vodilni položaj na srbski estradni 
sceni. Kmalu zatem je začela prejemati različna priznanja, kot so: oskar
popularnosti, hit leta, izvajalka leta, album leta, scenski nastop leta,...
Julija 2005 je Seka izdala že tretji album, z naslovno pesmijo "Dodji i uzmi
me". To je bil svojevrstni provokativno-ljubezenski izziv dekleta oziroma
ženske, ki so jo vse dame prepoznale kot del svojega ženskega sentimen-
ta. Sredi oktobra 2007 je bil objavljen njen že četrti album "Kraljica". 
Istega leta je na knjižnem sejmu v Beogradu predstavila svoj prvi ljubezenski 
roman z naslovom "Moje ime je nesreča".
Konec novembra leta 2009 je posnela že peti album "Slučajni partneri". 
Album, ki ga je dodelala s preverjenim timom, kot so Marina Tucaković, 
Dragan Brajović Braja, Romario, Basa ... in na njemu objavila kar 15 novih
z emocijami polnih pesmi. Prav te pesmi bo z vsemi drugimi uspešnicami
predstavila na koncertu, ki bo 13. marca 2010 ob 21. uri na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani. Več o Seki na: http://www.sekaaleksic.com
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l j u b l j a n s k e m
Grand hotelu Uni-
on so pripravili že
85. Tradicionalno
Slanikovo pojedi-

no, razstavo in pojedino kulina-
ričnih mojstrovin iz morskih
in sladkovodnih dobrot. Mimo-
grede pa je svojo tiskovno kon-
ferenco pripravilo še Društvo
kuharjev in slaščičarjev Slove-
nije. Predstavili so aktivnosti
slovenske nacionalne kuharske
reprezentance, ki se je vrnila z
mednarodnega tekmovanja In-
tergastra 2010 v Stuttgartu,
društvu pa je bilo januarja letos
na 34. WACS kongresu v San-
tiagu v Čilu zaupano nadaljeva-
nje predsedovanja članicam

WACS južne Evrope. Pridobili
so še certifikat WACS Global
Master Chef, kar pomeni še 
zadnjo potrditev ob nasled-
njem preverjanju znanja oziro-
ma izvajanju praktičnega dela
mojstrskih izpitov s strani
WACS-ovega komiteja za izob-
raževanje. Društvo bo nosilec
certifikata in hkrati odgovorno
za evidenco nosilcev tega pre-
stižnega naziva. 

Iz Stuttgarta pa so se kuharji
vrnili s kopico odličij. Davor
Družinec (JZG Brdo Hotel Ko-
kra) je s hladno ploščo za osem
oseb osvojil zlato medaljo,
Branko Podmenik (Lek storit-
ve, d. d., Ljubljana) je s trihod-
nim dnevnim menijem dobil
srebro, Alma Rekić (Sava hote-
li Bled, d. d., Park) s tremi raz-
ličnimi tortami bron, Marko

Pavčnik (Hotel Evropa, d. o. o.,
Celje) se je izkazal s finger foo-
dom in osvojil zlato, zlata pa sta
bila tudi Barbara Lisjak in Ma-
rino Furlan (Hit, d. d., Perla Ca-
sino & hotel). Barbara s pripra-
vo restavracijskih sladic, Mari-
no pa z masleno skulpturo:
pravljico o Zlatorogu. Ekipi sta
spremljala še Janez Dolšek
(Grand hotel Union) in Borut
Jakič (HIT, d. d., Nova Gorica).

Uspešen trenutek pa je pred
kratkim doživel kranjski Go-
renjski tisk. Februarja je v Pari-
zu potekal prvi mednarodni se-
jem kuharskih knjig Paris 
Cookbook Fair. Na predvečer
odprtja sejma se je že petnajstič
zapored odvijala slovesnost ob
podelitvi nagrad za najboljše
dosežke na področju kuhar-
skih knjig v letu 2009, ki jih

podeljuje združenje Gour-
mand International. V katego-
riji najboljša tiskarna kuhar-
skih knjig Best Cookbook
Printer in the World je prvo na-
grado in čudovito stekleno
skulpturo, ki jo je oblikovalo
podjetje Swarowski, tokrat pre-
jelo grafično podjetje Gorenj-
ski tisk iz Kranja za izdelavo
kuharske knjige znane ljub-
ljanske restavracije CUBO z
naslovom CUBO doma. 

Če vam je kaj zbudilo tek,
pa se lahko danes zvečer od-
pravite na Bled, kjer v Hotelu
Triglav Bled pripravljajo
kulinarični večer priznanega
francoskega kuharja Erica Sa-
peta in Uroša Štefelina, ki je v
januarju tudi spoznaval Eri-
cove skrivnosti provansalske
kuhinje. 

DRUŽABNA KRONIKA

Zmagovalka baft Bombna misija

Na podelitvi nagrad britanske filmske
akademije je iraška vojna drama Bomb-
na misija popolnoma zasenčila 3D spek-
takel Avatar. Med šestimi "britanskimi
oskarji" sta bila tudi najprestižnejša - za
najboljši film in režijo. Kathryn Bigelow,
ki je za sabo pustila nekdanjega moža

Jamesa Camerona, je tako postala prva ženska, ki je pre-
jela bafto za režijo. Posvetila jo je temu, da "ne bi niko-
li pozabili na potrebo po doseganju miru". Za igro sta
bila nagrajena domačina Colin Firth in Carey Mulligan.

Nimata miru pred oboževalci

Da s soigralko iz sage Somrak Kristen
Stewart nista par le na platnu, temveč
tudi zasebno, je končno potrdil "vam-
pir" Robert Pattinson. "Izredno težko
je, vendar sva res skupaj." Zaradi var-
nosti sta celo na bafte, kjer je bila ona
nagrajena za vzhajajočo zvezdo, prišla

ločeno: "Ne moreva priti hkrati, saj oboževalci ponorijo.
Vedno se trudiva, da zbujava čim manj pozornosti."

Ženskam všeč Beyonce, moškim Megan Fox

Pop diva Beyonce je po mnenju Britank
zvezdnica z najlepšim telesom, medtem
ko Otočani menijo, da ima najbolj pri-
vlačno postavo hollywoodska igralka
Megan Fox, kaže najnovejša anketa
Twentieth Century Fox Home Entertain-
ment. Sveže poročena Katie Price, bolj

znana kot Jordan, je kot najmanj poželjiva zvezdnica
končala na zadnjem mestu, pa tudi postava suhljate Vic-
torie Beckam je najmanj všeč tako moškim kot žen-
skam.

Pustila nezvestega moža

"Cheryl Cole se ločuje od svojega moža
Ashleyja Cola. Medije prosi, naj spoštu-
jejo njeno zasebnost v teh težkih časih.
Drugega komentarja nimamo," je spo-
ročila predstavnica britanske pevke in
sodnice X-Factorja. Nogometašu Chel-
sea in angleške reprezentance naj bi kar

prek SMS sporočila, da je med njima konec in mu naro-
čila, naj se nemudoma izseli. Dokončno ji je prekipelo,
potem ko se je v zadnjem mesecu javilo vsaj pet njego-
vih ljubic.

Gorenjska nagrajenca Davor Družinec in Alma Rekić.
Davor je dobil zlato za hladno ploščo, Alma je navdušila
s tortami in osvojila v Stuttgartu bron. Jagodno torto je
kombinirala celo s pistacijami, medtem ko je na Slaniko-
vi pojedini Davor predstavil še eno svojo mojstrovino:
ledeno skulpturo morske deklice. / Foto: Tina Dokl

KO ZADIŠIJO RIBE
Slanikova pojedina je spet privabila številne obiskovalce, Gorenjski tisk pa se je znašel med 
nagrajenci za vrhunsko izdelavo kuharske knjige.

Preddverje z atrijem je ponudilo tudi vonj po paelli. / Foto: Tina Dokl

Harmonija idej, okusov in barv kulinaričnih mojstrovin 
iz morskih in sladkovodnih dobrot je naravnost vabila. 
/ Foto: Tina Dokl

Alenka Brun

V

Predsednik uprave družbe Gorenjski tisk Andrej Krope,
urednik nagrajene knjige Matevž Kmet, lastnik restavracije
CUBO Boštjan Trstenjak in predsednik združenja 
Gourmand International Edouard Cointreau / Foto: arhiv nagrajencev

VRTIMO GLOBUS

Nasmejani kuharski mojstri Igor Jagodic (Sportina 
Turizem), Danilo Kozar (Terme 3000) in Matjaž Pozderec
(Kulinarika Pozderec) / Foto: Tina Dokl

Tiskovne konference so se udeležili nagrajena Alma Rekić,
sekretar Srečko Koklič in predsednik Društva kuharjev in
slačičarjev Slovenije Tomaž Vozelj ter nagrajena kuharja
Davor Družinec in Marko Pavčnik. / Foto: Tina Dokl

Morda bi poizkusili košček surove ribe ... / Foto: Tina Dokl




