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Država bo izselila 
domačine
Tako meni kranjskogorski župan Jure
Žerjav, njegov blejski kolega Janez
Fajfar pa geodetom očita nelogično
vrednotenje: "Ne more biti hiška s
pogledom na pokopališče vredna
enako kot hiša s pogledom na jezero."

3

AKTUALNO VREME

jutri: pretežno oblačno
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V Kranju niso delali
Kranjski kriminalisti so pridržali dva
državljana Kosova, ker naj bi kot
odgovorni osebi štirih gradbenih
podjetij v Kranju v slabih dveh letih
161 državljanom Kosova omogočila
nezakonito bivanje v Sloveniji, kjer pa
so "izpuhteli" v neznano.
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KRONIKA

Oblak brani ob Atlantiku
Še ne 18-letni nogometni vratar Jan
Oblak iz Škofje Loke brani na Portu-
galskem za klub Beira Mar iz Aveira.
Tja ga je posodila Benfica, prav veliko
priložnosti za dokazovanje na no-
gometnih igriščih pa doslej še ni dobil.
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Hotela Jelen ni več
V soboto so v Kranju začeli rušiti
zdaj že nekdanji hotel Jelen, na nje-
govem mestu pa bo investitor,
družba Elektroservisi Trzin, zgradil
dvorec Jelen. Če bo šlo vse po načr-
tih, naj bi bil dvorec zgrajen sredi leta
2012.

Danes bo pretežno oblačno in
povečini suho vreme. Jutri in 
v četrtek bo prevladovalo
oblačno vreme, občasno bo
rahlo deževalo. 

24

NA KONCU

63 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Danica Zavrl Žlebir 

Škofja Loka - To je tudi odgo-
vor na vprašanje: Je kriza v
okolju ali v nas, s katerim je
voditelj Glasove preje Miha
Naglič sklenil pogovor z naj-
višje postavljenim Sloven-
cem (in Gorenjcem) v evrop-
ski hierarhiji, evropskim ko-
misarjem za okolje Janezom
Potočnikom. Glasova preja
je bila tokrat v Sokolskem
domu v Škofji Loki, ki so ga
lani obnovili tudi s pomočjo
evropskega denarja, komi-
sarja pa je pred tem sprejel
tudi novi škofjeloški župan
Miha Ješe.

Janez Potočnik, gorenjski
rojak, doma iz Krope, pa to
pot ni bil prvič gost Glasove
preje. Gostili smo ga že aprila
2004, tik pred slovenskim
vstopom v Evropsko unijo, ko
je bil vodja slovenskih poga-
jalcev. V prejšnjem mandatu
Evropske komisije je bil ko-
misar za področje znanosti, v
novem pa je odgovoren za
okolje, kjer je po njegovih be-
sedah v primerjavi s prejš-
njim manj denarja in več po-
litike, okoljska politika pa
mora biti vgrajena v vse dru-
ge politike. Na Glasovi preji je
sogovornik spregovoril o tem,
kako deluje Evropska komisi-

ja, kjer sta strokovna in poli-
tična raven jasno ločeni, kako
je kriza vplivala na odnos do
okolja, kakšne so razlike med
razvitejšimi in tistimi manj
razvitimi v odnosu do okolja
in kje je tu Slovenija. Po biot-
ski raznovrstnosti smo med
prvimi v Evropi, več kot tretji-
no območja imamo zaščite-
nega z Naturo 2000, bogati
smo z gozdovi in pitno vodo,
resne težave pa imamo z zra-
kom, industrijskimi objekti
in smetmi, je povedal komi-
sar Potočnik. V nasprotju s
splošnim prepričanjem smo
uspešni tudi pri črpanju ev-
ropskega denarja.

Glasova preja z Janezom Potočnikom
Svet je danes tako povezan med seboj, da moramo nujno povečati svojo
odgovornost do okolja, pravi evropski komisar za okolje Janez Potočnik,
gost 105. Glasove preje.

Boštjan Bogataj

Kranj - Odločitev za predča-
sen odhod iz Save je Janez
Bohorič sprejel sam. "Gre za
splet okoliščin. Najprej me-
dijski pritiski, kar je težko
prenašati iz tedna v teden.
Natolcevanja niso bremenila
le mene, ampak so omajala
tudi imidž Save, zato smo za-
čeli čutiti pritiske tudi s stra-
ni bank. Drugi razlog pa je
dober kandidat, ki je mene
in nadzorni svet prepričal s
strokovnostjo, karakterjem,
vizijo in konceptom. Govo-
rim o Mateju Naratu," o raz-
logih za odhod z mesta pred-
sednika uprave Save pravi
Bohorič. Zaradi predčasne-
ga, a sporazumnega odhoda

pa Bohorič ne bo prejel od-
pravnine, čeprav bi mu po
pogodbi pripadlo dvanajst
mesečnih plač. 

Matej Narat je 43-letni ma-
gister ekonomije, ki je po-
klicno pot začel kot asistent
na Ekonomski fakulteti v

Ljubljani, bil vodja zakladniš-
tva pri Factor banki, vodil
marketinško agencijo Stu-
dio Marketing J. W. T, bil iz-
vršni direktor za komercial-
no področje v SKB banki, od
leta 2002 je bil član uprave
NLB. Pred dobrim letom dni
je prevzel mesto direktorja
področja finančnih trgov,
mednarodnega poslovanja
in investicijskega bančništva
v NLB. Funkcijo predsedni-
ka uprave Save bo zasedel
konec marca 2011. Bohorič
naj bi nekaj časa ostal še Na-
ratov svetovalec, Vinko Per-
čič in Emil Vizovišek, člana
uprave Save, za zdaj ostajata
na tem položaju.

Bohorič odhaja, prihaja Narat
Po petnajstih letih na vrhu Save se bo marca prihodnje leto poslovil Janez Bohorič. Nadzorni svet
Save je za novega predsednika uprave imenoval Mateja Narata.

Gost 105. Glasove preje je bil najvišje postavljeni Slovenec (Gorenjec) v evropski hierarhiji,
dr. Janez Potočnik, komisar za okolje. / Foto: Gorazd Kavčič

Janez Bohorič / Gorazd Kavčič Matej Narat / Foto: KT
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Igor Kavčič

Škofja Loka - Nagrade Sklada
Staneta Severja v spomin na
tega velikega igralca so letos
prejeli: poklicna igralca Na-
taša Matjašec Rošker iz Dra-
me SNG Maribor in Renato

Jenček iz SLG Celje, za delo
na ljubiteljskem odru Mira
Rebernik Žižek iz Ljutome-
ra, študentsko Severjevo na-
grado pa je prejel obetavni
študent dramske igra na
AGRFT Žiga Udir iz Besnice
pri Kranju.

Podelili Severjeve nagrade
V nedeljo so na Loškem odru štiridesetič podelili
Severjeve nagrade.

�27. stran



2
GORENJSKI GLAS

torek, 21. decembra 2010POLITIKA danica.zavrl@g-glas.si

Danica Zavrl Žlebir 

Kranj - Triindvajsetega de-
cembra 1990 je na volišča
prišlo 93,2 odstotka držav-
ljank in državljanov. Za
osamosvojitev se je izreklo
95 odstotkov udeležencev
oziroma 88,5 odstotka vseh
volilnih upravičencev. Ple-
biscit je sledil demokratič-
nim spremembam, ki so se
konec osemdesetih let
prejšnjega stoletja zgodile z
vzponom slovenske civilne
družbe, demokratične pro-
cese pa so pospešile tudi
vse bolj zaostrene razmere
znotraj jugoslovanske fede-
racije. Jugoslavija je razpa-
dla, po letu 1990 pa je zače-
la formalno nastajati slo-
venska država. Že januarja
leta 1990 so bile tako v Slo-
veniji razpisane prve več-
strankarske volitve po drugi
svetovni vojni. Aprila je na
volitvah zmagala Demokra-
tična opozicija Slovenije
(Demos), ki je tudi obliko-
vala vlado. Premier je postal
Lojze Peterle. Za predsed-

nika slovenskega predsed-
stva je bil izvoljen Milan
Kučan, predsednik sloven-
ske skupščine je postal
France Bučar.

Ob dvajsetletnici odločitve
za samostojno slovensko dr-
žavo se bodo ravno na dan
plebiscita zvrstili slovesni do-

godki. V četrtek, 23. decem-
bra, bo ob 17. uri popoldne v
ljubljanski stolnici najprej
maša za domovino. Zvečer
bo slavnostno zasedal držav-
ni zbor, po 20. uri pa bo v
Cankarjevem domu osred-
nja proslava ob jubileju. Slav-
nostni govornik bo predsed-

nik vlade Borut Pahor, sledil
bo umetniški program z na-
slovom SvobOda samostoj-
nosti, nato pa bodo v veliki
dvorani Cankarjevega doma
odprli razstavo ob obletnici
plebiscita. Na ogled bo do 19.
januarja, nato pa se bo selila
po Sloveniji. 

Dvajset let od plebiscita
Ta teden bomo zaznamovali dvajseto obletnico plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije,
ki je odprl pot slovenski osamosvojitvi pol leta pozneje.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MINKA BEVK iz Mengša.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Županova Micka
V Prešernovem gledališču Kranj si boste v sredo, 29. decem-
bra, ob 19.30 lahko ogledali že dvestoto ponovitev predsta-
ve Županova Micka. Dvema naročnikoma bomo omogočili,
da jo bosta v paru ogledala brezplačno. Če se želite potego-
vati za par brezplačnih vstopnic, odgovorite na nagradno
vprašanje: Kako je ime fantu, s katerim se na koncu poroči
Micka? Odgovore s svojimi podatki pošljite najkasneje do
petka, 24. decembra, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova
4, Kranj ali na: koticek@g-glas.si.

Dobrodelni koncert

Lions klub Škofja Loka pripravlja veliki dobrodelni koncert, ki
je tudi osrednji dogodek za zbiranje humanitarnih prispev-
kov, s katerimi klub že devet let razveseljuje slepe in slabo-
vidne, družine v stiski, invalide in osebe s posebnimi potre-
bami ter nadarjene dijake in študente. Na dobrodelnem kon-
certu, ki bo v soboto, 15. januarja, ob 18. uri v Športni dvora-
ni Trata v Škofji Loki, bo nastopila vokalna skupina Perpe-
tuum Jazzile. Naročniki Gorenjskega glasa se lahko potegu-
jete za brezplačno vstopnico, ki sicer stane 15 evrov. Katere-
ga leta je dirigent Tomaž Kozlevčar začel sodelovati s Perpe-
tuum Jazzile? Odgovore s svojimi podatki nam na zgornja
dva naslova pošljite najkasneje do petka, 7. januarja.

Silvestrovanje za otroke na Bledu

Ne pozabite oddati izpolnjenih kupončkov za sodelovanje v
žrebanju za privlačne nagrade!

Matevž Pintar

Prebivalce Dupelj smo v
anketi spraševali, ali bi bilo
dobro, da v Vogvarjevi hiši v
Spodnjih Dupljah uredijo
naravoslovno-izobraževalni
prostor. Ta projekt je hkrati
povezan z nadgradnjo te-
matske poti pod Krivo jelko
in ureditvijo rokovnjaškega

tabora. Zanimalo nas je
tudi, če soglašajo, da občina
Naklo čim prej dogradi ka-
nalizacijo tudi v Zgornjih
Dupljah.

Z ureditvijo naravoslovno-
izobraževalnega prostora v
Vogvarjevi hiši se strinja 86
odstotkov sodelujočih v an-
keti. Sedmim odstotkom
vprašanih se zdi za to škoda

denarja, prav toliko pa nam
jih na to vprašanje ni znalo
odgovoriti.

Velika večina vprašanih
(94 odstotkov) soglaša, da
občina Naklo čim prej dogra-
di kanalizacijo tudi v Zgor-
njih Dupljah, 3 odstotki pa s
tem ne soglašajo.

Sodelujočim smo v zahva-
lo ponudili brezplačne izvo-

de Gorenjskega glasa. Če
ste našo ponudbo sprejeli,
vas znova pokličemo, da
nam zaupate tudi svoje
mnenje o časopisu. Če bi ga
želeli prebirati še naprej,
nas pokličite v Klicni studio
slepih na številko 04/51 16
404 in se nanj naročite.
Novi naročniki si izberejo
tudi lepo darilo.

Naravoslovno-izobraževalni prostor bi v Dupljah imeli

Da, urejanje 
naj se čimprej 

začne
86%

Ne, za to je 
škoda denarja

7%

Ne vem
7%

N = 70

Menite, da bi bilo v Vogvarjevi hiši 
v Spodnjih Dupljah dobro urediti 
naravoslovno-izobraževalni prostor?   

Da
94%

Ne
3%

Ne vem
3% N = 70

Ali soglašate, da občina Naklo 
čimprej dogradi kanalizacijo tudi 
v Zgornjih Dupljah? 

Izraz slovenskega domoljubja na športni prireditvi / Foto: Tina Dokl

Cerklje 

Rosvita Pesek drevi v Cerkljah

Danes, 21. decembra, ob 19. uri bo v Kulturnem hramu Ig-
nacija Borštnika v Cerkljah večer z dr. Rosvito Pesek, sicer
televizijsko novinarko in urednico, ki bo v tednu proslavlja-
nja dvajsetletnice slovenskega plebiscita predstavila svojo
knjigo. Ta nosi naslov Osamosvojitev Slovenije "Ali naj Re-
publika Slovenija postane samostojna in neodvisna drža-
va?". Izšla je pri založbi Nova revija in prikazuje najpo-
membnejše postavke v nastajanju samostojne slovenske
države od demokratičnih procesov iz osemdesetih let. Glav-
nino vsebine predstavlja čas od pomladi 1990, ko se je kon-
stituirala nova skupščinska in izvršna oblast, do konca leta
1991, ko je Republika Slovenije dobila prva pomembnejša
mednarodna priznanja. D. Ž.

Ljubljana 

Državni svet o pokojninski reformi

Na današnji izredni seji državnega sveta bodo na zahtevo
interesne skupine delojemalcev in državnega svetnika Mi-
haela Jenčiča obravnavali zakon o pokojninskem in invalid-
skem zavarovanju, ki ga je prejšnji teden sprejel državni
zbor. Zanj predlagajo odložilni veto in ponovno glasovanje
v državnem zboru. D. Ž.

Bled

Milan Rejc novi predsednik blejske LDS

Člani občinskega odbora LDS Bled so se minuli petek zbrali
na rednem letnem zboru, na katerem so izvolili tudi nov izvrš-
ni odbor. Predsednik je postal Milan Rejc, dosedanji predsed-
nik Srečo Vernig pa bo odslej opravljal funkcijo podpredsed-
nika. Zbora se je uvodoma udeležila tudi predsednica LDS in
ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal. V pogovoru, ki
ga je vodil Srečo Vernig, je poudarila pomen razdrtja pogod-
be s finsko Patrio in delovanje pravne države, pri čemer je iz-
postavila potrebo po potrpežljivosti v kazenskih postopkih
glede menedžerskih prevzemov in napovedala odločnejše ko-
rake LDS v vladni koaliciji. Zbor so zaključili z družabnim sre-
čanjem in v načrtovanju prihodnjega dela. M. R.

Danica Zavrl Žlebir 

Ljubljana - Državljani Bos-
ne in Hercegovine ter Alba-
nije lahko od 15. decembra
naprej na šengensko ob-
močje vstopajo brez vizu-
mov. Ob priložnosti odpra-
ve viz je slovensko turistič-
no gospodarstvo v sodelova-

nju s Slovensko turistično
organizacijo (STO) za dr-
žavljane BiH pripravilo po-
sebno ugodne turistične pa-
kete, kjer za ceno enega lah-
ko potujeta dva. To novost
so pred kratkim predstavili
v Sarajevu. Pri liberalizaciji
vizumov za ti dve državi je v
veliki meri sodelovala Slo-

venija, pravzaprav sloven-
ska poslanka v Evropskem
parlamentu Tanja Fajon, ki
je prejšnje leto dosegla od-
pravo vizumov za Srbijo in
Črno goro, prizadeva pa si,
da bi se do tega dokopal ves
zahodni Balkan. Tanja Fa-
jon pravi, da odprava viz po-
meni boljše sodelovanje na

gospodarskem in politič-
nem področju ter večjo mo-
bilnost vseh državljanov,
predvsem mladih, ki bodo
lahko že prihajajoče božič-
ne in novoletne praznike iz-
koristili za obisk sorodni-
kov in prijateljev v državah
Evropske unije. Kot zanimi-
vost še omenimo, da so v
Tirani v znak hvaležnosti za
vizumsko liberalizacijo ene-
ga od lokalov poimenovali
Fajon.

Ob odpravi viz dobrodošli v Sloveniji 



Boštjan Bogataj

Radovljica - Pobuda, ki so jo
sprožili v občini Kranjska
Gora, je padla na plodna tla
na zgornjem Gorenjskem,
župani pa upajo, da se jim
bodo priključili po vsej Slove-
niji. "Pri vrednotenju nepre-
mičnin so bile spregledane
špekulativne transakcije ne-
premičnin. Pri določanju trž-
ne vrednosti bi morali upoš-
tevati, ali gre za objekte do-
mačinov ali tiste za občasno
bivanje, saj so slednji višali
ceno v občinah s turizmom,"
pravi kranjskogorski župan
Jure Žerjav. 

Na Bledu bi lahko lastniki
plačevali trikrat višji znesek
za davek od sedanjega nado-
mestila za uporabo stavbne-
ga zemljišča, v Kranjski Gori
kar trinajstkrat višji davek.
"Na Bledu moramo dobiti
več vrednostnih con, saj ne
more biti dvojček hiša s po-
gledom na pokopališče oce-
njena enako kot hiša s pogle-
dom na jezero. Lastnike vseh
nepremičnin pozivam, da se
pritožijo na ocenjeno vred-
nost," pravi Janez Fajfar, žu-
pan Bleda. "Če bi imeli mož-
nost regulacije davka, bi z
nižjo stopnjo obdavčili obča-
ne in bi bila višina enaka

zdajšnjemu nadomestilu,"
še pravi Žerjav in alarmant-
no doda: "Zadnji cilj občine
je, da bi se zaradi davka mo-
rali domačini odseljevati v
manj obdavčene cone, centre

pa prepustiti za počitniške
objekte."

V petek so župani zgornje
Gorenjske na sestanku s
predstavniki Geodetske
uprave RS dorekli nekaj kon-

kretnih ciljev: skupaj naj bi
uskladili vrednostne cone in
njihove ravni, občine bodo
poskrbele, da bodo občani
podali čim več pritožb (prosi-
jo tudi za podaljšanje roka za
pritožbe), župani pa bodo za-
čeli tudi izvajati aktivnosti,
da bi bila stopnja nepremič-
ninskega davka manjša od
sedaj predvidene. "Pripombe
občanov bomo strokovno
preizkusili in morda tudi
upoštevali," je povedal Du-
šan Mitrović, direktor mno-
žičnega vrednotenja nepre-
mičnin pri geodetski upravi.

Zgornjegorenjske občine
so po mnenju županov di-
skriminirane v primerjavi s
preostalimi občinami zaradi
turistične atraktivnosti, geo-
deti pa naj bi vrednotili ne-
premičnine kar počez.
Transakcije nepremičnin se-
daj bolj ali manj stagnirajo,
cene so nižje od ovrednote-
nih, so nam prejšnji teden
potrdili tudi nepremičninar-
ji. Mitrović pravi, da cene
niso padle za več deset od-
stotkov, ampak šest do se-
dem odstotkov, kar še ni raz-
log za korekcijo vrednotenja
cen: "Ocene bomo spremlja-
li tudi v prihodnje in jih naj-
manj vsaka štiri leta, lahko
pa tudi prej, korigirali."
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Kranj - Društvo medicinskih
sester, babic in zdravstvenih
tehnikov (DMSBZT) Gorenj-
ske je na sobotni prireditvi v
Prešernovem gledališču naj-
bolj zaslužnim članicam po-
delilo stanovska priznanja
srebrni znak 2010. Letos so
jih prejele medicinska sestra
Dragica Jensterle z Blejske
Dobrave, ki je zaposlena v
Psihiatrični bolnišnici Begu-
nje, Alenka Rostohar, višja
medicinska sestra z Jesenic,
ki dela v tamkajšnjem zdrav-
stvenem domu, diplomirana
medicinska sestra Alojzija
Prestor iz Bolnišnice Golnik
- Klinični oddelek za pljučne
bolezni in alergijo, prihaja pa
z Zgornjega Brnika, in diplo-
mirana medicinska sestra
Jana Lavtižar z Jesenic, zapo-
slena v tamkajšnji splošni
bolnišnici. Dobitnice so bile
priznanj zelo vesele. "Delo
medicinske sestre je napor-
no, a tudi lepo. Ta priznanja
so pohvala za naše dolgolet-

no delo in obenem tudi
spodbuda za naprej," je ob
tej priložnosti povedala Aloj-
zija Prestor.

Priznanja jim je podelila
Judita Slak, predsednica go-
renjskega društva z več kot
1100 članicami in člani, ki
bo prihodnje leto praznovalo

55 let. "S svojim delom, za-
nosom in trudom v skrbi za
človeka ste v nas prebudile
posebne občutke zadovolj-
stva," je poudarila Slakova.
Dogodka so se udeležili tudi
Darinka Klemenc, predsed-
nica Zbornice zdravstvene
in babiške nege Slovenije -

Zveze strokovnih DMSBZT
Slovenije, izvršna direktori-
ca zbornice Monika Ažman,
državna podsekretarka za
področje zdravstvene nege
pri ministrstvu za zdravje
Zdenka Tičar in direktorji
gorenjskih zdravstvenih
ustanov. 

Priznanja medicinskim sestram
Srebrne znake 2010 so prejele Dragica Jensterle, Alenka Rostohar, Jana Lavtižar in Alojzija Prestor.

Država bo izselila domačine
Tako meni kranjskogorski župan Jure Žerjav, blejski kolega Janez Fajfar pa geodetom očita nelogično
vrednotenje: "Ne more biti hiška s pogledom na pokopališče vredna enako kot hiša s pogledom na
jezero."

Vsi župani zgornje Gorenjske so na vprašanje, kakš-
no stopnjo davka bi sprejeli, če bi lahko sami odločali
o tem, povedali, da takšno, ki bi zgolj nadomestila se-
danje nadomestilo za uporabo zemljišč. ”Žal mi je, da
bi ljudi, ki so vse življenje vlagali v hiše, sedaj prisilili
v selitev,” pravi Jure Žerjav, žirovniški podžupan Leo-
pold Pogačar pa dodaja, da bodo naredili vse, da jim
ne pobegnejo investitorji. ”Višji davek bi uvedli za vi-
kendarje, saj so nas njihovi nakupi pripeljali do višje
cene nepremičnin in posledično davka,” meni bohinj-
ski podžupan Jože Sodja.

Dobitnice srebrnih znakov (od leve): Alenka Rostohar, Jana Lavtižar, Dragica Jensterle in
Alojzija Prestor / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Jesenice - Novi prostori
omogočajo boljši in poeno-
ten postopek sterilizacije na
enem mestu in s tem zago-
tavljajo še večjo varnost bol-
nikov. Nova centralna sterili-
zacija, za katero je tristo tisoč
evrov prispevalo Ministrstvo
za zdravje, drugo pa Splošna
bolnišnica Jesenice, bo po
zagotovilih strokovne direk-
torice Sandre Tušar ena naj-
modernejših v Sloveniji.
"Zgrajena je po najnovejših
evropskih standardih, vključ-
no z nadtlakom v prostorih,
ki omogoča doseganje asep-
tičnih delovnih razmer. V
novi sterilizaciji imamo na-
meščeno moderno opremo z

monitorji, ki omogoča sterili-
zacijo vsega sanitetnega ma-
teriala in instrumentov ter
varno delo za zaposlene, saj
jim ni treba rokovati z uma-
zanim materialom," je še 
poudarila.

Novi prostori v kleti glavne
stavbe bolnišnice obsegajo
129 kvadratnih metrov, kar
je neprimerljivo več od dose-
danjih 62 kvadratnih me-
trov, v njih pa bo delalo deset
srednjih in dve diplomirani
medicinski sestri. V Splošni
bolnišnici Jesenice ocenjuje-
jo, da bodo z novim načinom
dela v centralni sterilizaciji
pri testih sterilnosti, potreb-
nih za zagotavljanje kakovo-
sti, prihranili tudi do sto ti-
soč evrov letno. 

Prenovljeni prostori 
sterilizacije
V Splošni bolnišnici Jesenice so v petek slovesno
odprli prenovljene in na novo opremljene prostore
centralne sterilizacije.

Prostore centralne sterilizacije so iz nekdanjih 62 razširili
na kar 129 kvadratnih metrov in moderno opremili. 
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Vilma Stanovnik

Kranj - Po konstitutivni seji
mestnega sveta sredi novem-
bra so se minulo sredo
kranjski svetniki sestali na
drugi seji, na njej pa naj bi
imenovali tudi nov nadzorni
odbor in različne komisije.
Zapletlo pa se je že pri ime-
novanju nadzornega odbora,
v katerem naj bi bil tudi Mar-
jan Gantar, ki pa naj zaradi
svoje funkcije (predsednik
OZ RK Kranj) ne bi smel biti
član. Kot je predsedniku Ko-
misije za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja
Zmagoslavu Zadniku očitala
svetnica Hermina Krt, ni
etično niti moralno, da v
nadzornem odboru nimajo
večine člani iz opozicijskih
vrst. Zato so glasovanje o
nadzornem odboru umakni-
li z dnevnega reda. 

Veliko kritik je bilo nato
slišati tudi na račun predla-
ganih različnih komisij, pri
čemer je večina svetnikov
opozarjala, da funkcije, gle-
de na volilne rezultate, niso
pravično razdeljene oziro-
ma, kot je dejala svetnica

Vlasta Sagadin, je bila koali-
cija preveč pogoltna. Komi-
siji za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja so oči-
tali tudi, da ni upoštevana
strokovnosti predlaganih
kandidatov za različne komi-
sije, tako da so na koncu gla-
sovali le o statutarno pravni
komisiji in jo v sestavi Sta-
nislav Boštjančič, Klemen
Valter, Igor Velov, Neža Mi-
halič in Andrej Šušteršič
tudi potrdili. 

Prav tako so svetniki potr-
dili, da še naprej ostane dve-
urno brezplačno parkiranje
na Hujah ob Likozarjevi ce-
sti, pri Čebelici in po novem
tudi pri Zlati ribi. Svetniki so
sprejeli tudi novo, 1,9 odstot-
ka višjo vrednost točke za iz-
račun nadomestila za upora-
bo stavbnega zemljišča v ob-
čini. Precej so imeli tudi po-
bud: od reševanja usode
kranjske porodnišnice do
obratovanja bazena za fizio-
terapijo pri zdravstvenem
domu, pa tudi do vloge obči-
ne pri delu javnega podjetja
Kranjska komunala, kjer se
menda kmalu obetajo tudi
spremembe pri vodenju.

Koalicija je bila
pogoltna
Tudi to je bil eden od očitkov na sredini seji 
sveta Mestne občine Kranj, ko naj bi potrdili liste
s kandidati za različne komisije. Simon Šubic

Cerklje - Vodstvo Osnovne
šole Davorina Jenka je pred-
lagalo od skoraj devet do do-
brih dvanajst odstotkov višje
cene vzgojno varstvenih pro-
gramov v vrtcu Murenčki,
kar se je tako županu Francu
Čebulju kot večini občinskih
svetnikov zdela prevelika po-
dražitev. Kljub opozorilom
ravnateljice Damijane Božič
Močnik, da vrtec s sedanjimi
cenami ne more normalno
poslovati, se je občinski svet
odločil s podražitvijo počaka-
ti vsaj do naslednje seje, ko
naj bi na mizo prejeli tudi
natančno poročilo o stroških
vrtca. 

"Vrtec v Cerkljah je kra-
sen, zdi se mi tudi dobra po-
teza, da je občina eno skupi-
no jasli dala tudi v Zalog. Le-
tos smo dobili tudi novi del
vrtca, ki je eden najlepših v
Sloveniji," je ravnateljica v
uvodu polaskala županu, ki
pa ga pohvala ni preveč gani-
la. Na ravnateljičine naved-

be, da cen niso spreminjali
že od avgusta 2008 in so
zato za normalno poslovanje
vrtca že prenizke, je Čebulj
odgovoril, da je podražitev
preslabo obrazložena, poleg
tega pa tako velikega skoka
cen v Cerkljah še nikoli niso
doživeli. 

Za vrtec dodatnih 
61 tisoč evrov

Občinska uprava je izra-
čunala, da bi predlagana po-
dražitev vrtčevskih progra-
mov samo za občino pome-
nila dobrih 61 tisoč evrov
dodatnih stroškov na leto,
medtem ko je letos za po-
kritje razlike med ekonom-
sko ceno in plačili staršev
namenila 650 tisoč evrov.
"Z novimi cenami bomo
prišli med trideset najdraž-
jih vrtcev v Sloveniji, čeprav
gre za najmodernejši vrtec,
ki ne predstavlja velikih
stroškov za vzdrževanje. S
podražitvijo bi povzročili
pravo malo revolucijo v Cer-

kljah," meni župan. Ravna-
teljica ga je opomnila, da
najbrž ne razpolaga z najno-
vejšimi cenami vrtcev po
Sloveniji, saj bi se po nje-
nem izračunu z novimi ce-
nami uvrščali v slovensko
povprečje. 

Šola je predlagala, da bi
ceno vrtčevskega programa
jasli povišali na 452 evrov
(sedaj 415 evrov), za kombi-

nirani oddelek in oddelek
starostne skupine treh in
štirih let na 375 evrov (sedaj
341 evrov), program druge-
ga starostnega obdobja pa
naj bi po novem stal 341 ev-
rov (sedaj 304 evre). V enaj-
stih oddelkih vrtca Muren-
čki v Cerkljah in Zalogu
imajo sicer 198 otrok, od
tega 42 iz prvega starostne-
ga obdobja. 

Podražitev vrtca preložili
Občinski svet Cerklje je na decembrski seji zavrnil predlagano podražitev vzgojno-varstvenih 
programov v Vrtcu Murenčki. O novih cenah bodo znova odločali predvidoma januarja, ko naj bi bilo
pripravljeno podrobno poročilo o finančnem poslovanju vrtca.

Stojan Saje

Naklo - Vodstvo Občine Na-
klo je sklenilo ustanoviti pro-
jektno investicijski odbor, ki
bo skrbel za razvoj občine. V
njem so člani vseh strank v
občinskem svetu. Župan
Marko Mravlja je dejal, da
želi pomoč pri predlogih od-
lokov in drugih aktov. Ne
misli začeti projektov brez
podpore svetnikov. Njegov
predlog je podprl Aleš
Krumpestar, ker bo tako laž-
je odločati v občinskem sve-
tu. Ivan Meglič je menil, da

bo novi odbor le debatni
klub brez veljave, saj njegovi
sklepi ne bodo obvezujoči.
Večina svetnikov je vseeno
potrdila sklep o imenovanju
tega odbora; vodil ga bo
Zdravko Cankar, člani pa
bodo Jernej Markič, Peter
Celar, Ivan Meglič, Stane
Koselj in Aleš Krumpestar.

Tudi sestava drugih odbo-
rov je motila nekatere. Mar-
jan Babič je vprašal, po
kakšnem ključu je Komisija
za mandatna vprašanja, vo-
litve in imenovanja sestavila
odbore. Ugotovil je, da so

kandidati Ljudske stranke
izpadli iz dveh odborov; ni-
kogar nimajo niti v uredni-
škem odboru občinskega
glasila. Menil je, da v prejš-
njem mandatu niso tako
prezrli opozicije. Janez Štu-
lar je ocenil, da gre za di-
skriminacijo njihove stran-
ke, zato drugi prevzemajo
tudi odgovornost za odločit-
ve. Ivan Meglič se je čudil,
da niso upoštevali njegove
želje za sodelovanje v dveh
odborih. Večina je potrdila
vse predloge. Odbor za
družbene zadeve bo vodila

Nikolina Rozman, odbor za
splošne zadeve Albin Gol-
ba, odbor za gospodarstvo
Aleš Krumpestar, odbor za
komunalo in infrastrukturo
Peter Celar, statutarno ko-
misijo Franci Bajt, komisijo
za odlikovanja Albin Golba,
nadzorni odbor pa Rok Roz-
man. V uredniškem odboru
glasila bo osem članov, tudi
Ivan Meglič iz Slovenske
ljudske stranke. Predsedni-
ca občinske volilne komisije
bo Tatjana Hudobivnik,
Ivanka Jerala pa njena na-
mestnica.

Diskriminacija pri odborih
Tako so ocenili sestavo novih odborov občinskega sveta Naklo Marjan Babič, Janez Štular in Ivan
Meglič iz SLS.

Razpisuje prosta delovna mesta:

Več delavcev - lakirničarjev (M/Ž) 

Potrebna znanja in izkušnje:
IV. stopnja izobrazbe lesarske usmeritve ali druge
tehnične smeri 
zaželene so delovne izkušnje na področju površinske ob-
delave lesa ali drugih materialov 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
določen čas - 3 mesece, z možnostjo zaposlitve za
nedoločen čas.

Nudimo delo v podjetju s tradicijo in stalno rastjo
proizvodnje in prodaje na evropskih trgih ter:
delo v urejenem delovnem okolju
stimulativno plačilo za uspešno opravljeno delo

Kandidati naj pisne prijave z opisom dosedanjih izkušenj in
potrdili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8 dneh po objavi na
naslov: LIP BLED, d. o. o., Rečiška c. 61 A, 4260 Bled, s pripisom
"razpis-lakirničar". 

Informacije po tel. 04/579 51 22 - Anton Koncilja.

Franc Čebulj Damijana Božič Močnik

Bohinjska Bistrica

Na Poljah bi želeli skakalni center

V proračunu za prihodnje leto so pri občini predvideli tudi 27
tisoč evrov za ureditev odvajanja vode in nujna vzdrževalna
dela na Hansenovi skakalnici na Poljah. "Obenem so že dlje
časa prisotne pobude, da bi na tem mestu uredili skakalni
center in bi mladi skakalci lahko vadili v domačem kraju.
Vendar pa je to prevelik zalogaj za občino," je ob tem pojas-
nil župan Franc Kramar. Ta skakalnica, je še dodal, namreč
nosi posebno simboliko, saj je letos minilo devetdeset let od
prvega državnega rekorda v smučarskih skokih. Na tej ska-
kalnici je leta 1931 skakala tudi prva ženska, to je Anica Sta-
re ali Spotčova Anica, in sicer kar v krilu. Ta čas za skakalni-
co skrbi smučarsko-skakalni klub iz Bohinja, pri nujnih vzdr-
ževalnih delih pa vedno priskočijo na pomoč tudi tamkajšnji
vaščani, je prizadevnost krajanov pohvalil župan. M. R.

Bohinjska Bistrica

Povezani bi bili močnejši

Na pobudo bohinjskega župana Franca Kramarja naj bi se
minulo soboto srečali župani, ki so na zadnjih volitvah kan-
didirali brez podpore katere od političnih strank oziroma
zgolj s podporo volivcev. Vendar pa se je zaradi obilice sne-
ga v Bohinjsko Bistrico uspelo prebiti le peščici županov, ki
so napovedali udeležbo na srečanju, zato so se odločili, da
bodo srečanje ponovili spomladi. "Želimo, da bi se nestran-
karski župani povezali med sabo, saj menimo, da bi bili lah-
ko skupaj močnejši pri uveljavljanju interesov," je razložil
Franc Kramar in dodal, da nikakor ne gre za povezovanje na
politični ravni, ampak bi oblikovali nekakšno civilno družbo
nestrankarskih županov. "Povezujejo nas številne skupne
težave, zato bomo skupaj poskušali nastopati proti državi,"
je še pojasnil Kramar. M. R.
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Železniki - Predlog za sesta-
vo odborov in komisij občin-
skega sveta je na decembrski
seji razdelil občinske svetni-
ke v Železnikih. Komisija za
mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja, ki jo sestav-
ljajo svetniki Peter Mesec
(Premik), Alojz Demšar
(SDS) in Leopold Nastran
(SD), je namreč po mnenju
šestih svetnikov SLS ter po
enega iz vrst NSi in liste Svet
pod Ratitovcem sestavila
predlog, ki ne odraža volil-
nih rezultatov in s tem krši
demokracijo, zato so glaso-
vanje obstruirali. Predlog je
bil kljub temu sprejet, saj
imajo stranke Premik, SDS
in SD z devetimi svetniki od
sedemnajstih večino v svetu.

Svetniki SLS, NSi in Sveta
pod Ratitovcem so pred gla-
sovanjem zaman skušali
prepričati komisijo, naj še
enkrat premisli o svojem
predlogu in ga ustrezno do-
polni. "S tem predlogom bo
grobo kršena volja občanov,"
jih je opozoril Brane Berton-
celj (Svet pod Ratitovcem).
Spomnil je, da je stranka
SLS s 35 odstotki glasov na
volitvah dobila le 15-odstotno
zastopanost v odborih, na
drugi strani pa ima stranka
Premik z 21-odstotno podpo-
ro volivcev kar 38-odstotno
zastopanost v odborih, SDS
z 18-odstotki volivcev 26-
odstotno zastopanost v odbo-
rih, SD in lista Svet pod Rati-
tovcem sta na volitvah dobili
deset odstotkov glasov, a ima
prva 18-, druga pa 2,5-odstot-
no zastopanost v odborih,
NSi pa ni oddal predlogov.
Janez Thaler (NSi) je dejal,
da takšen predlog kaže, da so

stranke, ki imajo večino v
svetu, vzele oblast v svoje
roke, saj imajo večino v vseh
odborih. "SLS je predlagala
dvajset kandidatov, uvrstili
ste jih pet. Dva svetnika nista
nikjer uvrščena, kar se doslej
še ni zgodilo, nekateri pa so
v dveh," je bil ogorčen Janez
Ferlan (SLS).

Člani mandatne komisije
so na očitke odvrnili, da so
dobili malo predlogov, zato
so imeli težave pri sestavi
odborov in komisij, problem
pa je bilo tudi nesorazmer-
no število predlogov po od-
borih. Po mnenju Mesca je
izračun statistike glede na

volilne rezultate popolno za-
vajanje. Dejal je še, da je bilo
njihovo vodilo pri sestavi
prav volilni rezultat, ki so ga
v celoti izpolnili, saj so deni-
mo predlog stranke SLS pri
odboru za gospodarstvo v
celoti upoštevali, pri odboru
za družbene dejavnosti 33,3-
odstotno, pri odboru za ko-
munalno dejavnost pa so
njen predlog upoštevali
42,8-odstotno. Na pripravo
novega predloga mandatno
volilna komisija ni pristala,
saj si po mnenju Mesca za-
radi priprave proračuna in
številnih projektov, ki čakajo
na izvedbo, ne morejo pri-
voščiti, da ob koncu leta še
ne bi imeli odborov, ki bi 
nadaljevali delo. 

Igra številk
Imenovanje odborov in komisij je povsem
razdelilo novi občinski svet v Železnikih. 

Maja Bertoncelj

Medvode - Z letošnjim šol-
skim letom je prva zasebna
osnovna šola v Sloveniji, ki
deluje po posebnih načelih
montessori, sprejela prvo
skupino otrok. Deluje v na-
jetih prostorih v Preski pri
Medvodah, dolgoročno pa 
iščejo prostorske rešitve v
Ljubljani, kjer je tudi sedež
Montessori inštituta, znotraj
katerega deluje osnovna šola
kot najmlajša enota zavoda. 

Šolo je pretekli teden obis-
kal minister za šolstvo in
šport Igor Lukšič in si ogle-
dal, kako poteka pouk.
"Pouk poteka zelo dobro.
Nenavadno je to, ker je to
šola, ki je razšolana. Klasič-
na šola, kjer gre za frontalno
učenje po urah, tu ne obsta-
ja. Gre za to, da se cel proces
prilagodi otroku, da otrok
usmerja lastno dejavnost
glede na trenutno razpo-
loženje in zanimanje, da 
ga učitelj pri tem podpira,
spodbuja in vodi, kar je nuj-
no za nov tip ljudi, ki jih 

postmoderna, postindustrij-
ska družba potrebuje. V tej
smeri bi bilo prav, da se čim
več teh elementov preseli
tudi v javne šole in to je tudi
ena od nalog, ki jim bomo
sledili do konca tega manda-
ta," je povedal Igor Lukšič in
dodal: "Slovenija potrebuje
tudi tovrstne šole in na mi-

nistrstvu bomo naredili vse,
kar je v naši moči, da se ta
šola ohrani in da opozorimo
javnost, da je to pomemben
prispevek k pluralizmu šol-
skih praks. To je za Sloveni-
jo velika zadeva."

Poleg ministra si je pouk z
zanimanjem ogledal tudi
medvoški župan Stanislav

Žagar. Osnovno šolo mon-
tessori jima je predstavila
ravnateljica Melita Kordeš
Demšar, ki je bila zadovoljna
z ministrovim odzivom:
"Minister razume, kaj se do-
gaja v našem razredu, in vidi
pozitivne strani, ki jih ta na-
čin šolanja lahko prinese
tudi v javne šole." 

Minister v šoli montessori
Prvo in za zdaj edino zasebno osnovno šolo montessori v Sloveniji je obiskal minister za šolstvo in
šport Igor Lukšič. Tovrstno šolo je podprl in dejal, da predstavlja pomemben prispevek k pluralizmu
šolskih praks.

Igor Lukšič si je pouk ogledal v družbi ravnateljice Melite Kordeš Demšar.

Mateja Rant

Bled - Na Višji strokovni šoli
za gostinstvo in turizem
Bled so minuli teden pred-
stavili projekt Impletum, ka-
terega glavni cilj je pomoč
višjim strokovnim šolam pri
uvajanju novih izobraževal-
nih programov. Med dru-
gim je v okviru omenjenega
projekta nastalo več kot 350
sodobno zasnovanih učbeni-
kov, ki so študentom višjega
strokovnega izobraževanja
brezplačno dostopni prek
spleta. V prihodnje jih bodo
nadgradili še e-učbeniki, ki
so v nastajanju, je pojasnil
vodja projekta Impletum

Marjan Velej.
Pri projektu Impletum -

Uvajanje novih izobraževal-
nih programov na področju
višjega strokovnega izobra-
ževanja v obdobju od 2008
do 2011 sodeluje sedem kon-
zorcijskih partnerjev, med
katerimi je tudi višja strokov-
na šola za gostinstvo in turi-
zem z Bleda. Po besedah di-
rektorice omenjene šole
Jane Špec že tretje leto izva-
jajo prenovljen program go-
stinstvo in turizem, prizade-
vajo pa si pridobiti še kakšen
nov višješolski program. Kot
eden od partnerjev so tudi v
njihovi šoli pripravili precej
spletnih gradiv. "To je naš

prispevek h kakovostni iz-
vedbi višješolskih progra-
mov, s tem pa sledimo tudi
sodobnim smernicam na
področju turizma, ki je
usmerjen v trajnostni turi-
zem," je poudarila Jana
Špec. Po besedah koordina-
torja za področje gostinstva
in turizma Petra Mihelčiča
so pripravili 19 učbenikov za
to področje in 23 izbirnih ka-
talogov. Po besedah Marjana
Veleja študenti zelo posega-
jo po teh gradivih. 

Sam projekt pa so prek na-
tečaja Ustvarjanje novosti -
navdih mladosti! približali
tudi srednješolcem, ki tako z
lastno ustvarjalnostjo spo-

znavajo nove možnosti izob-
raževanja, ponuja pa jim
tudi razmislek o izbiri prave-
ga poklica. Novi izobraževal-
ni programi, uvajanje kate-
rih podpira Impletum, so po
besedah Marjana Veleja obli-
kovani v skladu z novimi iz-
hodišči in ponujajo precej
novosti. "Programi se pri-
pravljajo na podlagi enega ali
več poklicnih standardov ter
so kompetenčno zasnovani
in kreditno ovrednoteni," je
pojasnil Velej. Obenem novi
programi šolam omogočajo,
da ponudijo svoje izbirne
predmete in module, ki
združujejo teorijo in prakso
posameznih strok.

Brezplačni učbeniki na spletu
V okviru projekta Impletum je med drugim nastalo več kot 350 novih učbenikov za področje višjega
strokovnega izobraževanja, ki so brezplačno dostopni prek spleta.

Kamnik
Razstava ročnih del z božičnimi motivi
V prostorih Društva upokojencev Kamnik so pripravili razsta-
vo vezenih izdelkov in drugih ročnih del z božično-novoletni-
mi motivi, ki so jo članice ženske sekcije pripravile ob 60-let-
nici društva. "Naša skupina sicer združuje članice društva, pa
tudi številne mlajše ljubiteljice ročnih del, tako da delujemo
kot samostojen krožek. Dobivamo se enkrat tedensko in zani-
manja za različne tehnike vezenja in drugo ročno ustvarjanje
je vsako leto več," je povedala Majda Vavpetič (na sliki), men-
torica krožka, ki o ročnih delih poučuje že dvajset let, ima pa
tudi certifikat obrtne zbornice. Na razstavi, ki je bila zaradi po-
manjkanja prostora na ogled le dva dni, so obiskovalci lahko
občudovali različne prte, slike, kvačkane novoletne okraske,
praznične namizne dekoracije in mnogo drugega. J. P. 

Župan Mihael Prevc 
ocenjuje, da so odbori in
komisije sestavljeni 
nedemokratično, ker da
še nikoli doslej niso tako
odstopali od volilnih 
rezultatov.



Jasna Paladin

Kamnik - Titan je, kot kaže,
premagal gospodarsko krizo,
saj bo podjetje kljub težkemu
obdobju, ko je lani brez dela
ostalo 95 zaposlenih, razme-
re na trgu pa so jim požrle do
štirideset odstotkov prihod-
kov, leto sicer zaključilo z iz-
gubo iz poslovanja, a bo bis-
tveno manjša kot leto prej. 

"Gospodarska kriza je Tita-
nu prinesla zelo hud udarec
in lahko rečem, da se nam je
v sedlu uspelo obdržati pred-
vsem zaradi velike in finanč-
no močne francoske skupine
Securidev, ki ji pripadamo.
Vpliv krize se v naši panogi
sicer še čuti naprej, a prihod-
ki bodo letos za dobrih dvaj-
set odstotkov višji kot v letu
2009," je za Gorenjski glas
povedal Robert Srabotič, ge-
neralni direktor, ki je to funk-
cijo prevzel 11. oktobra letos,
v kamniško podjetje pa prišel
iz kranjske Iskre MIS, kjer je
bil večji del kariere zaposlen
kot predsednik uprave. 

Z gospodarsko krizo so se v
podjetju uspešno spopadli z
optimiziranjem vseh poslov-
nih procesov, zmanjšanjem

investicij in stroškov storitev.
"Zelo dobro nam je uspelo
poiskati sinergije med sestr-
skimi podjetji in iz tega na-
slova smo dosegli dodatno re-
alizacijo. Letos smo v Kam-
nik preselili proizvodnjo iz
Italije in v drugi polovici leta
že dobavljali te izdelke na
trge Italije, Španije in Portu-
galske, kar je tudi pripomo-
glo k izboljšanju realizacije
ter splošnega stanja. Skratka,

gremo sicer s počasnejšimi
koraki, a zanesljivo nazaj nav-
zgor proti številkam, ki smo
jih imeli pred krizo," je opti-
mističen Srabotič, ki si priza-
deva v podjetju okrepiti pred-
vsem razvojno dejavnost, saj
bi na področje visoke dodane
vrednosti lahko posegli le z
inovativnimi izdelki.

"Vsako leto pride iz razvoja
do deset novih izdelkov. Za
bazični razvoj je vsekakor po-

trebnih več let dela in veliko
preizkusov. Letos smo ponos-
ni na novo generacijo cilin-
drov, ki se je tudi na trgu zelo
lepo prijela. Tudi zdaj je v
teku razvoj produkta z zelo vi-
soko dodano vrednostjo, več
še ne želimo izdati. Osredoto-
čili pa se bomo na t. i. sisteme
Master Key, ki so namenjeni
večjim objektom, kot so bol-
nišnice, šole, ministrstva,
dvorane ...," je še povedal ge-
neralni direktor in dodal, da v
Titanu v prihodnjih treh letih
načrtujejo zmerno rast.

Titan, kjer izdelujejo pred-
vsem ključavnice, sodi med
evropske proizvajalce sred-
njega in višjega kakovostne-
ga razreda. Njihovi trgi so
zelo razpršeni, od Rusije do
severne Afrike, vseeno pa
največ, približno šestdeset
odstotkov, izvozijo v države
zahodne Evrope, dvajset na
Balkan, prav toliko je tudi do-
mačih kupcev. V podjetju je
trenutno 250 zaposlenih, od
tega trideset za določen čas.
Ob koncu leta bodo po bese-
dah direktorja prejeli skrom-
ne nagrade, simbolna darila
pa bo Titan podaril tudi zve-
stim poslovnim partnerjem.

Titan že beleži zmerno rast
Titan zadnja dva meseca vodi novi direktor Robert Srabotič, ki optimistično napoveduje vnovično
rast proizvodnje. Poslovanje letos že boljše kot lani, prihodnost pa vidi v razvoju inovativnih izdelkov.

Cveto Zaplotnik

Kranj - Jesen 2008 je zazna-
movala huda finančna kriza,
v kateri so se tudi na Ljub-
ljanski borzi tečaji delnic
skokovito znižali. Indeks SBI
TOP kot najpomembnejši
borzni indeks je ob koncu
leta 2007 presegal mejo
2500 točk, leto kasneje je
bila njegova vrednost le še
854 točk, konec prejšnjega

tedna je bil le malo višji. Med
redkimi delnicami (iz spod-
nje tabele), ki so od konca
leta 2008 do sredine letoš-
njega decembra pridobile
vrednost, so delnice Krke,
Gorenja, Mercatorja, Nove
KBM, KD ID in Zavarovalni-
ce Triglav, najbolj globoko pa
so v tem času "potonile" del-
nice Istrabenza, Intereurope,
Pivovarne Laško in Save
Kranj.

Nekatere delnice še nižje 
kot pred dvema letoma
Najbolj so "potonile" delnice Istrabenza, 
Intereurope, Pivovarne Laško in Save Kranj.

"Eden glavnih ciljev te uprave je blagovno znamko Titan
narediti spet živo," pravi Robert Srabotič. / Foto: osebni arhiv

Kranj

Dobra dejanja namesto novoletnih daril

V UniCredit Banki Slovenija se bodo tudi letos, podobno kot
že v preteklih štirih letih, odpovedali novoletnim darilom in
bodo za to predvideni denar raje namenili otrokom iz soci-
alno šibkih družin. Z donacijo jim bodo omogočili izvedbo
medijskega tabora v počitniškem domu v Kranjski Gori in
brezskrbne počitnice na Debelem rtiču. V vseh poslovnih
enotah banke zbirajo do konca leta nove in rabljene igrače,
družabne igre, knjige, barvice, didaktične igrače in pripo-
močke za ustvarjanje izdelkov, ki jih bodo ob prehodu v
novo leto podarili otrokom iz socialno šibkih družin. C. Z.

Ljubljana

Davčna uprava že poziva k vložitvi napovedi

Davčna uprava je že pozvala zavezance, ki oddajajo premič-
no ali nepremično premoženje v najem, da najkasneje do
17. januarja 2011 vložijo napoved za odmero akontacije do-
hodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za
leto 2010. Napoved lahko vložijo prek portala eDavki ali na
predpisanem obrazcu. Napovedi ni treba vložiti zavezan-
cem, ki so dosegli dohodek iz najema skupnih prostorov v
večstanovanjskih stavbah (npr. hišniških stanovanj) prek
upravnikov. C. Z.

Kranj

Elektro Gorenjska zanika netransparentnost 

Rado Pezdir je z Društvom za pravno državo opozoril, da je
Elektro Maribor z novembrom za odjemalce uvedel storitev
vodenja računa. "Za to ni pravne podlage," pravi Pezdir. Šta-
jerci so takoj ustavili tovrstno zaračunavanje, ki pa ga že dve
leti izvaja Elektro Gorenjska. Direktor Bojan Luskovec spo-
roča, da so očitki o neutemeljeno zaračunanih stroških vo-
denja računa izkrivljajoči in kažejo na nepoznavanje veljav-
ne zakonodaje.  "Gre za fiksni strošek in ni odvisen od po-
rabe električne energije. Odjemalci so zato v enakem izho-
dišču," pojasnjuje Luskovec in dodaja, da nepravilnosti ni
ugotovil niti tržni inšpektorat. B. B.

Naklo

V Državnem zboru o odpravninah

Ta teden bodo v Državnem zboru razpravljali o avtentični raz-
lagi 21. člena insolvenčnega zakona, po katerem Ladislav Haf-
ner in Katarina Benedik, prisilna upravitelja Merkurja oziroma
Mersteela, odpuščenim delavcem pred začetkom prisilne po-
ravnave ne izplačata odpravnin in odškodnin za predčasen
odhod. Ministrstvo za pravosodje je prejšnji teden pojasnilo,
da izvršna veja oblasti ni pristojna za avtentično razlago, ven-
dar naj bi bila zakonodaja pisana v prid delavcem. O tem
bodo poslanci predvidoma odločali v sredo ali četrtek. Letos
je Merkur zapustilo skoraj šeststo delavcev, zaradi pokojnin-
ske reforme naj bi jih še nekaj deset do konca leta. B. B.
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice

Gibanje tečajev delnic na Ljubljanski borzi

Delnica Enotni tečaj (v evrih)
31. 12. 2008 31. 12. 2009 17. 12. 2010 

Gorenje Velenje 10,51 12,41 13,60 
Intereuropa Koper 8,73 5,65 3,90
Krka Novo mesto 48,27 64,04 63,69
Luka Koper 20,97 23,84 16,80 
Mercator Ljubljana 158,08 153,17 165,00
Petrol Ljubljana 268,82 321,69 264,00 
Telekom Slovenije 118,60 134,66 87,00
Istrabenz 23,54 6,90 4,60 
Aerodrom Ljubljana 25,00 32,00 18,46 
Pivovarna Laško 47,98 27,15 15,00 
Sava Kranj 253,21 240,13 96,50
Nova KBM 9,43 11,44 10,55
Abanka 62,78 - 49,00
Zavarovalnica Triglav 15,26 25,40 17,60
Pozavarovalnica Sava 11,45 13,83 8,35
NFD 1 0,857 0,881 0,680 
KD ID 3,66 5,30 5,25
SBI TOP 854,26 982,67 859,87

Nadzorni svet Save je na
zadnji seji podal tudi soglas-
je k predlogu uprave za ures-
ničitev prodajne opcije za
delnice družbe Merkur (na
osnovi prodajne pogodbe
med Savo in Merfinom). Gre
za tisti desetodstotni delež
Merkurja, katerega možnost
odprodaje s strani Save (ozi-
roma odkupa s strani Merfi-
na) je bila lani decembra po-
godbeno podaljšana za eno
leto. Po izvedbi prodaje si bo
uprava Save prizadevala za
uspešno izterjavo terjatve do
družbe Merfin. 

Uprava Save je nadzorne-
mu svetu z Miranom Kalči-
čem na čelu predstavila tudi

poslovni načrt za leto 2011 in
napovedala, da ga bo dopol-
nila z načrtom poslovne in fi-
nančne reorganizacije Save.
Prihodnje leto bo spet leto
zmerne rasti in donosnosti
poslovanja, pričakujejo, da
bo prihodkov od prodaje za
11 odstotkov več kot letos. Po-
slovna skupina Sava naj bi z
letošnjih najmanj osemdese-
tih milijonov evrov izgube v
prihodnjem letu obrnila kri-
vuljo v dobrih 13 milijonov
evrov čistega dobička, od
tega naj bi 38 odstotkov do-
bička prišlo iz naslova fi-
nančnih dejavnosti Save,
pretežni del dobička pa bo
prispevalo Gumarstvo.

Bohorič je v petek potrdil,
da je največja trenutna težava

slaba kratkoročna likvidnost.
"Formirali smo skupino, ki
bo načrtno in preudarno iz-
koristila naše priložnosti za
izboljšanje likvidnosti. Kot
prvo priložnost vidimo proda-
jo 23-odstotnega deleža Aban-
ke," pravi. Težave z likvid-
nostjo niso posledica slabega
poslovanja, ampak delovanja
Merfinovcev in bank, ki so
pomagale pri prevzemu Mer-
kurja in financiranju Merfi-
na. Bohorič dodaja, da gre v
primeru smole z Merkurjem
na srečo za enkratni dogodek,
ki pa Save ne more spraviti na
kolena: "V preteklih letih smo
zbrali toliko rezerv, da bomo
pokrili letošnjo izgubo in ne
bomo spreminjali niti divi-
dendne politike."

Sava ima veliko premože-
nja, tako rekoč sedi na zlatu,
pravi Bohorič in našteje last-
ništvo v Abanki, Gorenjski
banki, dejavnosti Gumar-
stvo, Turizem in Nepremič-
nine. "Kljub temu pa smo v
tem trenutku likvidnostno
prizadeti. Tega ni težko se-
šteti, če poznamo naše pri-
hodke, zadolženost in obre-
sti. Vsakdo lahko ugotovi, da
pritok denarja iz tekočega
poslovanja trenutno ne zado-
šča za poravnavo obveznosti.
Zato sedaj prodaja Abanke, v
prihodnosti pa morda še
česa drugega," pojasnjuje Ja-
nez Bohorič. Na ta način se
bo izboljšala kreditna sposo-
bnost Save, zadolženost bo
manjša skoraj za tretjino,
Sava bo rešena likvidnostnih
težav in bo lahko znova inve-
stirala v razvoj, pojasnjuje
predsednik uprave. 

Bohorič odhaja, prihaja Narat
�1. stran



Cveto Zaplotnik 

Preska - Društvo rejcev go-
vedi črno-bele pasme v Slo-
veniji je v sredo na občnem
zboru v Preski pri Medvo-
dah podelilo govedorejske
zvonce rejcem, ki so s svoji-
mi kravami sodelovali na ev-
ropski razstavi v Cremoni,
ter rejcem, katerih krave so
letos presegle življenjsko
mlečnost sto tisoč kilogra-
mov mleka. Priznanje za so-
delovanje na razstavi so pre-
jeli Anton Dolenc iz Vrbenj,
Tomaž Mis iz Zavrha pod
Šmarno goro, Zdenka Pur-
gar iz Podbrezij, Alojz Logar
iz Gorič in Mirko Rimahazi
iz Spodnjih Gorij, priznanje
za življenjsko mlečnost krav
pa Tomaž Mis (za dve kra-
vi), Alojz Logar, Gašper Za-
bret iz Bobovka, Anton Do-
lenc, Marija Leben iz Spod-
njih Dupelj in Branko Kalan
z Okroglega. Posebno pri-
znanje je prejel Anton Do-
lenc (v njegovem imenu ga
je prevzel sin Klemen) za
petnajst let staro kravo Bizo,
ki je kot prva krava v Slove-
niji dala skupno več kot de-
set tisoč kilogramov maščo-
be in beljakovin. V dvanaj-
stih letih in štirih mesecih
prireje so pri njej namolzli
130.918 kilogramov mleka
ali povprečno 29,05 kilogra-

ma mleka na dan v dobi pri-
reje. V celotni količini na-
molzenega mleka je bilo

5649 kilogramov oz. 4,32
odstotka maščob in 4368 ki-
logramov oz. 3,34 odstotka

beljakovin, skupno torej
10.017 kilogramov maščobe
in beljakovin.

Sto ton mleka na kravo
V gorenjskih hlevih je sedem črno-belih krav, ki so letos presegle življenjsko mlečnost sto tisoč 
kilogramov mleka. Dolenčeva krava Biza je prva v Sloveniji, ki je v življenjski dobi dala skupno že več
kot deset tisoč kilogramov maščobe in beljakovin.

Dobitniki govedorejskih zvoncev za krave z življenjsko mlečnostjo nad sto tisoč kilogramov
mleka skupaj z generalnim direktorjem direktorata za kmetijstvo Brankom Ravnikom in
predsednikom društva rejcev govedi črno-bele pasme Markom Dolinarjem

Črno-bele krave z življenjsko mlečnostjo nad sto tisoč kilogramov mleka
Krava Lastnik Življenjska Povpr. na dan Maščobe Beljakovine

mlečnost v dobi prireje
Buba Anton Dolenc 110.012 kg 31,54 kg 3,86 % 3,23 %
Brozga Anton Logar 107.270 kg 23,55 kg 4,78 % 3,12 %
Liska Tomaž Mis 104.654 kg 28,66 kg 4,05 % 3,50 %
Kreta Marija Leben 103.430 kg 24,93 kg 4,12 % 3,23 %
Soča Tomaž Mis 102.725 kg 27,68 kg 3,93 % 3,32 %
Pica Gašper Zabret 101.767 kg 28,59 kg 4,01 % 3,09 %
Toška Branko Kalan 100.561 kg 21,73 kg 3,66 % 3,07 %
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mesarija KEPIC
PREDELAVA MESA IN PRODAJA

Kepic Aleš, s.p., Krvavška 14, 4207 Cerklje, 
CERKLJE: 04/25 26 900, 0590 24 979

PRIMSKOVO: 04/2042 659
PLANINA: 04/23 31 223

V naših prodajalnah Vam nudimo meso in mesne izdelke
po ugodnih cenah.

Cenjenim strankam se zahvaljujemo za izkazano zaupanje 
in vam želimo vesel  Božič ter srečno in zadovoljno 

Novo leto. Se priporočamo.

Trgovski center Bled, 
31. 12. 2010 ob 15. uri

Program: 
❄ Mladi pevski talenti glasbene šole Osminka 
❄ Predstava za otroke (Lutkovno gledališče Jesenice) 
❄ Klovn Žare, Pismonoša Aljoša, Pika Nogavička 
❄ Dedek Mraz z darili za vse otroke 
❄ Medved Čalapinko 
❄ Pujsek Papi, Levček 
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Povezovalci programa:  
Zajček Sporty ter Miri in Dedek 
❄ brezplačna poslikava obraza
❄ simbolično odštevanje zadnjih sekund

starega leta s podžupanom Tonijem Mežanom
❄ ob 16. uri odpiranje otroškega šampanjca  
❄ žrebanje pisem želja za leto 2011 - glavna nagrada: 

enodnevni izlet v Benetke za 2 osebi
❄ nagrade sponzorjev za izžrebance 

Zaželeno je, da na silvestrovanje prinesete vsaj eno šolsko potrebščino
(zvezek, ravnilo, barvice, svinčnik ...), RK Bled pa bo poskrbel, da bodo
prišle v roke tistih otrok, ki jim bodo še kako prišle prav. 

Organizator: 
Športna agencija Sporty 

www.sporty.si

KS BLED

KUPON ZA ŽREBANJE PISMO ŽELJA ZA LETO 2011

V letu, ki prihaja, si želim:  

Ime, priimek: 

Naslov:

Starost:                              Tel. št.: 

E-pošta: 

Kupon (če otrok še ne zna pisati, kupon izpolnijo starši) izrežite in ga pošljite
na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, najkasneje do
srede, 29. decembra. Lahko ga oddate tudi v nabiralnik na poslovni stavbi
Gorenjskega glasa ali ga oddate v nabiralnik za žrebanje pred prireditvijo.
Pogoj za podelitev prve nagrade je prisotnost na silvestrovanju, o drugih
nagradah boste obveščeni po pošti.

500
kremnih rezin 

za otroke

Cveto Zaplotnik

Kranj - Državni svet je ob
koncu novembra na sprejete
spremembe zakona o dohod-
nini izglasoval veto, pri tem
pa je ugotovil, da bi spre-
membe bistveno povečale
davčno obremenitev in admi-
nistrativne obveznosti kmetij,
hkrati pa bi poslabšale tudi
njihov dohodkovni in socialni
položaj, saj bi se jim zmanjša-
le možnosti za uveljavljanje
štipendij, otroških dodatkov
in drugih socialnih pravic, ki
so vezane na višino dohodka.
Znesek 7500 evrov skupnega
dohodka iz kmetijske dejav-
nosti, kolikor naj bi bila meja
za obvezno vodenje knjigo-
vodstva na kmetiji in za ob-
davčitev po dejanskem do-
hodku, se je državnim svetni-
kom zdel prenizek, zato so
predlagali, da bi ga dvignili na
15 tisoč evrov katastrskega (in
ne skupnega) dohodka. Zav-

zeli so se tudi za to, da bi v
prehodnem obdobju (2010-
2012) v obdavčitev namesto
petdesetih odstotkov vključili
le trideset odstotkov dejansko
prejetih subvencij.

Ko je vlada potlej obravna-
vala zahtevo državnega sveta,
da državni zbor znova odloča

o spremembi zakona, je
vztrajala pri sprejetih zakon-
skih rešitvah, pri tem pa na-
vedla, da ne pomenijo sploš-
nega povečanja davčnega
bremena. Približno tretjini
kmetij, ki uveljavljajo sub-
vencije, se bo davčna osnova
celo znižala. To velja pred-
vsem za manjše kmetije, ki
so jim doslej na podlagi pov-

prečnih zneskov subvencij
pripisovali večje zneske sub-
vencij, kot so jih dejansko
prejele. Za letos se davčna
osnova nikomur ne bi smela
zvišati, saj naj bi pri izračunu
poleg katastrskega dohodka
upoštevali petdeset odstot-
kov dejansko prejetih obdavč-

ljivih subvencij ali povprečni
znesek subvencij na hektar,
kar bi bilo ugodneje. V pri-
hodnjih dveh letih naj bi v
davčno osnovo vštevali po-
lovico prejetih subvencij, v
letu 2013 pa prvič vse. Kmet-
je zdaj prispevajo v državno
blagajno od 11 do 12 milijo-
nov evrov dohodnine, za le-
tos naj bi jo celo nekoliko

manj, z letom 2013 pa naj bi
se davčni prihodki povečali
za tretjino.

Po sprejetem zakonu
bodo kmečka gospodinjstva
z več kot 7500 evrov skupne-
ga dohodka iz osnovne kme-
tijske in gozdarske dejavno-
sti obdavčena na podlagi de-
janskih prihodkov ter dejan-
skih ali normiranih odhod-
kov, zato bodo morala obvez-
no voditi knjigovodstvo. V
Sloveniji je po vladnih poda-
tkih trenutno okoli 3100
takšnih kmetij, v letih 2013
in 2014 pa se bo v obvezno
knjigovodstvo moralo vklju-
čiti le tisoč kmetij, saj bo
osnova dohodek leta 2011, v
katerem pa bodo upoštevali
le petdeset odstotkov obdav-
čljivih subvencij. Da bi tem
kmetijam olajšali vodenje
knjig, v vladi razmišljajo, da
bi pri računovodskih stan-
dardih uvedli posebne rešit-
ve za kmete.

Tretjina kmetij z nižjim davkom
Državni zbor je v četrtek, po vetu državnega sveta, dokončno sprejel spremembe zakona o dohodnini,
ki zadevajo predvsem obdavčitev kmetijskih dohodkov.

V kmetijsko gozdarski zbornici so zadovoljni, da so v
sodelovanju s poslanci izboljšali nekatere rešitve,
predvsem za leto 2010; na podlagi izkušenj davčnega
leta 2010 pa bodo predlagali spremembe zakona.

Ljubljana

Nižji dohodek in višja prispevna stopnja

Vlada je na četrtkovi seji spremenila uredbo o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest, s katero je zaradi znižanja katastr-
skega dohodka zvišala prispevno stopnjo in porazdelitev de-
narja med občine prilagodila spremenjeni dolžini gozdnih
cest. Ker se je katastrski dohodek za leto 2010 za vse katastr-
ske kulture, torej tudi za gozdna zemljišča, znižal za 36 od-
stotkov, bi prihodnje leto s pristojbino zbrali 794 tisoč evrov
manj denarja kot v lanskem letu; tako zbrani denar pa ne bi
zadoščal za minimalno vzdrževanje cest oz. bi zagotavljal le
vzdrževanje dobre četrtine cest. Da se to ne bi zgodilo, je vla-
da za zasebne gozdove dvignila prispevno stopnjo na 14,7 od-
stotka od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, za državne
gozdove, ki jih upravlja sklad kmetijskih zemljišč in gozdov,
pa na dvajset odstotkov. V Sloveniji je po zadnjih podatkih
12.365 kilometrov gozdnih cest, od tega jih je 8399 kilometrov
v zasebnih gozdovih, 3966 kilometrov pa v državnih. C. Z.
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Kranj - Kranjski kriminalisti
so pridržali štiridesetletnega
državljana Kosova s stalnim
prebivališčem in njegovega
29-letnega brata z začasnim
prebivališčem v Sloveniji ter
zoper njiju podali več kazen-
skih ovadb, ker naj bi kot od-
govorni osebi štirih gradbe-
nih podjetij v Kranju v slabih
dveh letih 161 državljanom
Kosova omogočila nezakoni-
to bivanje v Sloveniji. Pre-
iskovalna sodnica je za oba
odredila pripor. 

"Osumljena sta tujcem
omogočila nezakonito biva-
nje s ponarejanjem pogodb
o zaposlitvi, s katerimi sta
zanje pridobila delovno do-
voljenje, na Upravni enoti
Kranj pa dovoljenje za za-
časno prebivanje, čeprav se
je v preiskavi pokazalo, da
uradno nikoli niso opravlja-
li dela v Sloveniji. Možno
je, da so delali na črno, a
bolj verjetno je, da sta jim
le omogočila prihod na šen-
gensko območje, kjer so se
tujci neznano kam razšli,"
je pojasnil Boštjan Lindav,

vodja Sektorja kriminali-
stične policije na Policijski
upravi Kranj. Kriminalisti
so zoper brata vložili kazen-
sko ovadbo zaradi petih
kaznivih dejanj prepoveda-
nega prehoda meje ali
ozemlja države (zagrožena
kazen do petih let zapora),
161 kaznivih dejanj ponare-

janja listin (do dve leti za-
pora) ter 310 kaznivih de-
janj overitve lažne vsebine
(do treh let zapora).

O morebitni pridobljeni
protipravni koristi kranjski
kriminalisti še nimajo po-
datkov, iz podobnih prime-
rov v preteklosti pa vedo, da
je za tovrstno urejanje do-

kumentov treba odšteti pri-
bližno dva tisoč evrov na
osebo, je pojasnil Lindav.
Preiskava se nadaljuje, saj
policija sumi, da naj bi pri-
prta gradbenika nelegalen
prihod v Slovenijo in s tem
na šengensko območje
omogočila najmanj štiristo
tujcem. 

V Kranju niso delali
Državljana Kosova naj bi prek svojih gradbenih podjetij v Kranju s pretvezo, da bodo v njih delali,
številnim sodržavljanom omogočila nelegalen prihod v Slovenijo, tu pa so "izpuhteli" v neznano. 
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Nakup 
koledarja 
je plemenita
poteza

Polepšajte vaš dom s koledarjem
2011 s fotografijami poklicnih
gasilcev Gasilsko reševalne
službe Kranj in postavni fantje
bodo ”varovali” vaš dom kar 
celo leto!

Cena koledarja je le 10 EUR.
Celoten izkupiček od prodaje 
gre v humanitarne namene. 
Z nakupom koledarja boste 
zadovoljni vi, pa še pomagali
boste.

Koledar lahko kupite na 
Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, 
ga naročite po telefonu: 
04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Tupaliče

Oropali bencinski servis

V soboto ob 15.30 je neznani moški oropal bencinski servis
v Tupaličah pri Kranju. S pištolo v roki je od prodajalca izter-
jal denar, nato pa je zbežal. Kot je pojasnil napadeni proda-
jalec, je bil ropar moški, star od 25 do 30 let, govoril je slo-
vensko. Oblečen je bil v sivo trenirko s kapuco. V bližini ben-
cinskega servisa ga je čakalo osebno vozilo Alfa Romeo tem-
no modre ali črne barve, ki ga je vozil moški, oblečen v tem-
no moder ali črn velur, nosil pa je tudi kapo. Kljub postav-
ljenim zasedam na okoliških cestah policisti roparjev niso
odkrili, zato prosijo morebitne priče in druge, ki bi karkoli
vedeli o opisanem ropu, da pokličejo na intervencijsko šte-
vilko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200. S. Š.
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Tržič, Naklo

Sosedom grozil z razstrelitvijo jeklenke

V petek popoldne so morali policisti na hitro evakuirati 
stanovanjski blok na Čevljarski ulici v Tržiču. Tam sta se
menda sprla soseda in eden od njiju, star 59 let, naj bi 
drugemu zagrozil, da bo vse skupaj pognal v zrak. Poleg 
policistov so zato na kraj dogodka prispeli tudi gasilci. Ko je
jezni stanovalec čez čas sam prišel iz stanovanja, so mu 
policisti odvzeli prostost, gasilci pa so odhiteli v kuhinjo in
zaprli plinski jeklenki, iz katerih je uhajal plin. Stanovanje 
so tudi prezračili, nakar so se sosedje lahko varno vrnili 
v svoja stanovanja. V Spodnjih Dupljah pa je v nedeljo 
zvečer v prtljažniku avtomobila razneslo plinsko jeklenko,
na kateri je šestdesetletni domačin predhodno odprl ventil.
Ob eksploziji je zagorel tudi avto, pri tem pa je moški dobil
opekline, zato so ga odpeljali na urgenco kliničnega centra
v Ljubljani. S. Š.

Šef gorenjskih kriminalistov Boštjan Lindav: "Za takšno urejanje dokumentov ponavadi 
računajo dva tisoč evrov na osebo." / Foto: Tina Dokl

Kranj

Tatvina na avtocesti

V nedeljo nekaj pred 21. uro so policisti prejeli obvestilo o
drzni tatvini na gorenjski avtocesti. Na bencinskem servisu
je najprej nekdo poškodoval pnevmatiko na avtomobilu 
turista iz Italije. Slednji se je nato s sopotnico odpeljal proti
Jesenicam, pri izvozu za Spodnji Brnik pa se je zaradi 
predrte pnevmatike ustavil. Do njega je peš iz nasprotnega
smernega vozišča pristopil neznanec in jima ponudil po-
moč. Ko je odšel, sta Italijana ugotovila, da je nekdo iz vozi-
la ukradel žensko torbico, v kateri so bili denarnica s šeststo
evrov gotovine in dokumenti. 

Podnart, Nemški Rovt

Zakaj je zagorelo?

V nedeljo popoldne je v Podnartu do tal zgorela lesena 
lopa, v kateri je bilo poljedelsko orodje, starejši moped 
in drva. Lastnica je škodo ocenila na okoli tri tisoč evrov.
Včeraj zgodaj zjutraj pa je v Nemškem Rovtu zagorel 
kozolec. V obeh primerih policisti še niso ugotovili, kaj 
(oz. kdo) je zanetilo požar.

Kamna Gorica

Greli avtomobil, a ga zažgali

V petek popoldne je v Kamni Gorici v garaži zagorel osebni
avtomobil. Kot so kasneje ugotovili policisti, so lastniki k 
avtomobilu pristavili električni grelec, ker je bilo vozilo 
zamrznjeno. To naj bi tudi povzročilo požar, v katerem je 
bil poškodovan avtomobil in tudi del garaže. Škode je za
okoli petnajst tisoč evrov.  S. Š.

Škofja Loka

Izginil kabel

Nekaj noči nazaj so z delovišča v Škofji Loki ukradli okoli se-
demdeset metrov električnega kabla. Po oceni oškodovanca
je škode za okoli sedem tisoč evrov. S. Š.

Tržič

Nasilen do partnerke

Pred dnevi je v Tržiču 57-letni moški fizično napadel 39-let-
no partnerko. Ker se to ni zgodilo prvič, so mu policisti iz-
rekli prepoved približevanja. S. Š.



Maja Bertoncelj 

Pokljuka - Avstrijec Daniel
Mesotitsch, Norvežanka
Tora Berger, Šved Björn
Ferry, Nemka Magdalena
Neuner in mešana štafeta
Švedske so po rezultatski
plati zaznamovali letošnje
tekme svetovnega pokala v
biatlonu na Pokljuki. Uspeš-
ni so bili tudi slovenski bia-
tlonci. Najboljšo uvrstitev je
s 4. mestom na sprintu do-
segel Jakov Fak, 5. je bila
mešana štafeta v postavi An-
dreja Mali, Teja Gregorin,
Klemen Bauer in Jakov Fak,
uvrstitev v deseterico pa je
na individualni tekmi uspe-
la tudi Gregorinovi. Bila je
deveta. Poleg omenjenih so
na Pokljuki nastopili še Ta-
deja Brankovič Likozar, Ja-
nez Marič, Peter Dokl in
Vasja Rupnik. 
Biatlonci in strokovno vod-
stvo so po nedeljski tekmi, s
katero se je končal pokljuški
biatlonski praznik, odšli do-
mov. Prav veliko dni v krogu
domačih pa biatlonci ne
bodo preživeli. Od 26. do
30. decembra bodo skupaj
trenirali na Pokljuki, 2. ja-
nuarja jih čaka državno pr-
venstvo na tekmi s skupin-
skim startom, že takoj na-
slednji dan pa potujejo na
četrto prizorišče tekem sve-
tovnega pokala v letošnji
zimi. Po tekmi mešanih šta-
fet je četverica, ki je nastopi-
la, strnila vtise s Pokljuke in
pojasnila, kako bodo preži-
veli božično-novoletne praz-
nike. "Z nastopi na Pokljuki
sem zadovoljen, čeprav niso
bili stoodstotni. Sem perfek-
cionist in v tem mi je lahko
za zgled Ole Einar Bjoern-
dalen. Pokljuko je zaznamo-
val tudi mraz. Imel sem
dela, kot bi imel s seboj še
kakšnega otroka. Menjal

sem rokavice, lepil obliže za
zaščito proti mrazu, ... V
preteklih dneh sem prvič za-
čutil, kako se slovenski bia-
tlonci počutijo na domačem
prizorišču. Všeč mi je, da so
me ljudje sprejeli. Sedaj
grem domov na Hrvaško.
Če tam razmere ne bodo do-
bre, pridem do božiča nazaj
na Pokljuko, kjer se poču-
tim kot doma. Tudi prazni-
ke bom preživel aktivno," je
dejal Jakov Fak, trenutno
prvo ime slovenskega biatlo-
na. Teja Gregorin je bila za-
dovoljna predvsem s teka-
škim delom: "Tek je dober
že od začetka sezone. Edina

težava je streljanje stoje.
Verjetno bom sedaj za kakš-
ne tri dni dala puško v kot,
potem se bo pa treba posve-
titi stoječemu položaju.
Upam, da še znam streljati
in da bodo tudi rezultati za
to še boljši. Na Pokljuki me
je najbolj razveselilo 5. me-
sto v mešanih štafetah, če-
prav nisem pokazala, kar bi
morala. Med prazniki bom
skušala čim bolj uživati, se
posvetila prijateljem in pro-
sti čas izkoristila za kakšen
sprehod." Svoje nastope pa
je z negativnim predzna-
kom ocenil Klemen Bauer:
"Izjema je le štafetni na-

stop. Še dobro, da je bila ta
tekma, da se ne bom na tek-
movalni premor podal z 79.
mestom, kar ne bi bilo pre-
več obetavno. Proste dni
bom izkoristil za deskanje
na snegu in malce odmislil
biatlon." Slabši del Andreje
Mali pa je bil na Pokljuki v
nasprotju z ostalimi tek: "S
strelskim delom sem lahko
zelo zadovoljna, tekaško pa
se pozna, da je to že tretja
postaja svetovnega pokala.
Vseeno so bili to eni mojih
boljših nastopov na poklju-
ških tekmah, tako da sem
zadovoljna. Proste dni bom
preživela doma."

REKREACIJA NA 
TEKAŠKIH SMUČEH
Kako naj se začetniki lotijo
teka na smučeh? Kakšno
opremo izbrati, kako se
primerno obleči? Pogovar-
jali smo se z Majo Benedi-
čič, vaditeljico Vitalis teka
na smučeh, nekdanjo re-
prezentantko in olimpijko.

VEDNO BOM NA 
STRANI IGRALCEV
Tisto, kar so ljubitelji
hokeja na Gorenjskem
že dolgo pričakovali, se
je uresničilo prejšnji te-
den, ko je mesto glavne-
ga trenerja naše hokej-
ske reprezentance pre-
vzel Matjaž Kopitar.

Več na 12. straniVeč na 10. in 11. strani Več na 13. strani

Časopis izhaja mesečno www.gorenjskiglas.siŠportni glas je priloga časopisa Gorenjski glas Urednica: Maja Bertoncelj

Po Pokljuki mini počitnice
Pokljuka je bila zadnje prizorišče tekem svetovnega pokala v letošnjem letu. Biatlonce sedaj čaka 
nekaj dni med domačini in priprave na nadaljevanje sezone. Že drugi dan v novem letu bo na Pokljuki
državno prvenstvo, na katerem si prve slovenske zvezdice želi Jakov Fak.

TRMAST TRIGLAV IN GOLICA
Nogometno društvo Triglav
2000 praznuje 90 let. Ob tem
so predstavili tri novosti: klub-
sko geslo Triglav = trmast,
klubsko himno Avsenikovo Na
Golici in napovedali podpis po-
godbe z novim največjim spon-
zorjem, ki naj bi pokril četrtino
stroškov članske ekipe.

Pokljuški biatlonski praznik se je končal s tekmo mešanih štafet, na kateri je Slovenija
osvojila 5. mesto. Takole sta predala Ihanca Klemen Bauer in Teja Gregorin. I Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

Tekme svetovnega pokala v
biatlonu na Pokljuki so
uspele tudi po organizacij-
ski plati. Končno oceno je
dal Peter Zupan, podpred-
sednik OK Pokljuka in pred-
sednik Zbora za biatlon pri
SZS: "Letos smo imeli srečo
z vremenom, tako da so bile
prve snežne priprave nareje-
ne pred mesecem in pol. V
tistem času smo pripravljali
proge in izdelovali umetni
sneg za primer, če ne bi bilo
zadosti snežnih padavin.
Okrog 35 delavcev je delalo
več kot mesec dni, v celo-
tnem obdobju pa je bilo an-
gažiranih več kot tristo po-
kljuških delavcev, ki so člani
ŠD Pokljuka, okrog 70 je
bilo pripadnikov ministrstva
za obrambo in Slovenske
vojske. Tekmovanja so bila
vsa izvedena po programu
mednarodne biatlonske zve-
ze na zelo kakovostni ravni,
kar so nam potrdili tudi sod-
niki iz mednarodne biatlon-
ske zveze. Izrečenih je bilo
veliko pohval. Splošna oce-

na je ob rezultatih, ki so jih
naši biatlonci dosegli, zelo
pozitivna. Nisem pričakoval,
da bomo tako uspešno opra-
vili vse naloge, ki so v orga-
nizaciji zastavljene, in trdno
verjamem, da bo sloves Po-
kljuke kot dobrega organiza-
torja šel po vsem svetu."
Za sezono 2011/2012 Poklju-
ke ni v koledarju tekem sve-
tovnega pokala. Nekaj mož-
nosti, da bi najboljši biatlon-
ci na svetu kljub temu prišli
k nam, pa vendarle je. "Kole-
dar je oblikovan, možnosti
pa so v decembru v primeru
slabih snežnih razmer ali
kakšnih drugih težav pri dru-
gih prirediteljih. V tem pri-
meru bi morali vskočiti prak-
tično v enem tednu. Kontro-
lorji za izvedbo pogojev za
tekmovanje se odločijo se-
dem do deset dni pred tek-
movanjem. Če kakšen od teh
prirediteljev ne bo imel zago-
tovljenih vseh pogojev, lahko
vprašajo nas. Vsekakor pa
bomo organizirali tekmo niž-
jega ranga, da organizacijska
ekipa ostane v kondiciji," je
pojasnil Zupan. 

Pohvale prirediteljem
Za sezono 2011/2012 Pokljuke ni v koledarju 
tekem svetovnega pokala. Nekaj možnosti, da bi
najboljši biatlonci na svetu kljub temu prišli k
nam, pa vendarle je.

Tekme na Pokljuki si je v treh dneh ogledalo okrog deset 
tisoč gledalcev. I Foto: Tina Dokl
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na rekreacijo

Maja Bertoncelj

Kranjčanka Maja Benedičič
je po lanski sezoni tekmo-
valne tekaške smuči posta-
vila v kot. S smučarskim te-
kom, v katerem je tekmova-
la tudi na olimpijskih igrah,
pa še naprej ostaja poveza-
na. Sedaj teče zase, za re-
kreacijo, vodi pa tudi tečaje
Vitalis teka na smučeh. "Da
omilimo sloves teka na
smučeh kot garaškega špor-
ta, smo razvili dodano vad-
bo k smučarskemu teku. To
je Vitalis smučarski tek, ki
poleg krepitve mišic krepi
tudi notranje organe, dvi-
guje energijo pred aktiv-
nostjo in po njej, napolni
baterije, onemogoči telesu
utrujenost ter pripravi po-
sameznika brez kondicije
na popoln užitek na smu-
čeh. Poleg naštetih ugod-
nih rešitev posameznik iz-
kusi prvovrsten stik s sa-
mim seboj in naravo," je
opisala Vitalis tek na smu-

čeh, s katerim se lahko sez-
nanite v januarju na tečajih,
ki jih bo vodila v Planici.
Vprašali smo jo za nekaj
nasvetov za vse tiste, ki se
boste letos prvič poskusili
na tekaških smučeh.

Pri teku na smučeh lahko
izbiramo med klasično in
prosto tehniko. Katero iz-
brati?
"Za začetnike je boljša izbi-
ra klasična tehnika, ker je
bolj podobna naravnemu
gibanju. Če se utrudimo,
lahko vedno le hodimo na
smučeh. Pri prostem kora-
ku je gibanje s strani koor-
dinacije in ravnotežja za-
htevnejše, zato je skoraj ob-
vezen tečaj proste tehnike.
To pa zato, da z določenimi
predvajami pridemo do
optimalnega gibanja. Vsako
gibanje, ki se oddaljuje od
naravnega, potrebuje čas
ter vajo, da se celoten orga-
nizem na vseh nivojih nanj
navadi."

Kakšen je pravilen klasični
korak?
"Klasična tehnika je stara
mama nordijske hoje. Je pou-
darjena hoja na smučeh. Pri
klasiki je pomemben čas
odriva, ko sta stopali vzpo-
redno, ter stabiliziranje ra-
menskega obroča in trebuš-
nih mišic ob vbodu palic v
sneg. Nadalje se osredotoči-
mo na siljenje stopala v
smeri naprej, prenosu teže
oziroma bokov s smučke na
smučko. Klasično tehniko
praviloma izvajamo v ureje-
ni vzporedni smučini."

Kako pa tečemo v prosti teh-
niki?
"Prosta tehnika je hitrejša
od klasične. Je novejša in
nekoliko zahtevnejša za za-
četnike. Pri prosti tehniki z
robovi smučk odrivamo v
stran in nazaj. Tehnika teka
je bolj dinamična. Kakor pri
klasiki je tudi pri prosti teh-
niki pomembna stabilizaci-
ja ramenskega obroča in

trebušnih mišic pri vbodu
palic v sneg. Prosta tehnika
je podobna drsanju ali rola-
nju, s tem da si pri teku po-
magamo še s palicami."

Za vse, ki se bodo letošnjo
zimo prvič postavili na teka-
ške smuči: kakšno opremo
naj kupijo?
"Za začetnike je najbolj po-
membno, da se posvetujejo
v specializiranih trgovinah s
tekaško opremo. Oprema za
klasično tehniko je drugač-
na od tiste za prosto. Klasič-
na smučka je daljša, bolj
ukrivljena in mehkejša,
medtem ko je smučka za dr-
salni korak krajša in trša.
Palice za klasično tehniko
segajo do višine ramen, za
prosto tehniko pa do brade.
Obutev prav tako izberemo
glede na tehniko teka. Čevlji
za prosto tehniko so višji,
ker fiksirajo gleženj, in ima-
jo trši podplat, v nasprotju s
čevljem za klasično tehniko,
ki je nižji in z mehkejšim

Rekreacija na tekaških smučeh
Kako naj se začetniki lotijo teka na smučeh? Kakšno opremo izbrati, kako se primerno obleči? 
Pogovarjali smo se z Majo Benedičič, vaditeljico Vitalis teka na smučeh, nekdanjo reprezentantko in
olimpijko.

Preden se je podala na sneg, je Maja v predelu čevlja za
boljši oprijem namazala svoje smuči za klasično tehniko.



Športni glas, torek, 21. decembra 2010

na rekreacijo

podplatom. Osebno priporo-
čam kombiniran čevelj, s ka-
terim lahko optimalno izva-
jate obe tehniki teka in seve-
da prihranite pri nakupu.
Priporočljiv je tudi nakup
kvalitetnih rokavic, ki vas va-
rujejo pred mrazom, prepre-
čujejo žulje ter omogočajo
boljši oprijem palic."

Kako se obleči na primer pri
desetih stopinjah pod ničlo?
"Pomembno je večplastno
oblačenje in da so oblačila iz
kakovostnih materialov. To
pomeni, da odvajajo pote-
nje. Priporočljiva je podka-
pa, ki zaščiti ušesa in vratni
predel. Bolje se je obleči
malce več, ker lahko potem
odlagamo oblačila. Sama si
pomagam tudi s smrekovim
mazilom, s katerim se na-
mažem po stopalih, nogah
in rokah."

Je tek na smučeh primeren
tudi za tiste brez posebej do-
bre kondicije?
"Vitalis smučarski tek pri-
pravi posameznika brez kon-
dicije na optimalno gibanje
brez nepotrebnega mučenja.
Z vajami dvignemo posa-
meznikovo vitalno energijo,
kolikor je le-ta potrebuje, da
na smučkah teče tehnično
pravilno in pri tem uživa.
Vaje so usmerjene tako, da
delujemo na um, čustva ter
fizično telo. Program je se-
stavljen iz raziskav Uporab-
ne kineziologije, metode Z
dotikom do zdravja."

Kateri tereni so primerni za
začetnike?
"Za začetnike so primernejši
ravninski tereni ter tereni z
rahlim spustom. Na ravnin-
skih terenih se učijo veščin
privajanja na opremo za tek
in osnovnih elementov teka,
medtem ko na rahlih spu-
stih pridobivajo občutke za
drsenje na smučeh. Učitelji
teka na smučeh izbiramo te-
rene, ki so varni za začetnike
in jim ne predstavljajo pre-
velike obremenitve."

Kako se lotiti spustov, ki se
jih sploh začetniki ponavadi
bojijo?
"Na tečajih teka na smučeh
se učimo paleto tehnik spuš-
čanja po strminah. Tehnike

se izvajajo postopno, od laž-
jega k težjemu. Ko so tečaj-
niki začetniki že vešči stabil-
nega teka, jih napotimo na
vzpone. Težimo k temu, da
začetnikom ne nalagamo to-
vrstnih strahov pred spušča-
njem po strminah. Za nas je
pomembno veselje in spro-
stitev tečajnikov."

Zakaj sploh na tečaj?
"Tek na smučeh je šport, ki
je dokazano eden izmed naj-
bolj zdravih aktivnosti, ker
je v gibanju veliko mišic.
Med tekom je zaposleno
celo telo. Pri teku je po-

membno, da je trup stabili-
ziran, ker nosi in varuje no-
tranje organe. Na tečaju, ki
ga bom vodila, se bomo na-
učili klasične ter proste teh-
nike, in nenazadnje tudi vaj,
ki krepijo notranje organe,
da stabilizirate trup. Okrepi-
li boste fizično telo (mišice,
učenje novih gibov, izme-
njava starega zraka v telesu,
izgorevanje maščob), um
(pozitivna miselna naravna-
nost, jasnost misli, usmerje-
nost) in čustva (veselje med
tekom, umirjenost, dvig
energije za razreševanje med-
osebnih odnosov,...)."

Maja Benedičič: "Klasična tehnika je stara mama nordijske hoje. Je poudarjena hoja na
smučeh."

Prosta tehnika je podobna drsanju ali rolanju, s tem da si
pri teku na smučeh pomagamo še s palicami. I Foto: Tina Dokl

SLOvenSKI maratoni

Rekreativni tekači na smučeh lahko svojo priprav-
ljenost preskusijo na Pokalu SLOvenSKI maraton, ki
je vsako sezono bolj poznan. Skupno zmago bosta v
novi sezoni branila Marko Rupnik in Barbara Šteblaj.
V koledarju tega tekmovanja za leto 2011 je deset
maratonov, od tega trije na Gorenjskem. Pokal se bo
2. januarja začel s HALTI maratonom Bohinj, nadal-
jeval s tekom po Logarski dolini (9. januarja),
maratonom Rogla - UNITUR Rossi (15. januarja),
maratonom Tamar (22. januarja), Osankarico (29.
januarja), Bloškimi teki (6. februarja), Trnovskim
maratonom (13. februarja), smučarskim tekom Rib-
niške koče (20. februarjem), maratonom Vojsko (27.
februarjem), za konec pa bo še Pokljuški maraton
Adriatic Slovenica (12. marca).
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šport osebno

Vilma Stanovnik

Matjaž Kopitar je bil vrsto
let eden najboljših jeseni-
ških in slovenskih hokeji-
stov, za svoj šport pa je nav-
dušil tudi oba sinova. Starej-
ši Anže je zadnja leta postal
eden od zvezdnikov naj-
močnejše lige na svetu,
NHL, tudi mlajši Gašper pa
uspešno igra čez lužo in je
član naše mlade reprezen-
tance. Matjaž je po zaključe-
ni karieri postal trener, bil
je že tudi pomočnik selek-
torja slovenske reprezentan-
ce, trenutno je trener mla-
dinske ekipe Kingsov v Los
Angelesu, z navdušenjem
pa je sprejel tudi mesto na
čelu naše članske reprezen-
tance. 
"Ponudba za mesto glavne-
ga trenerja tik pred repre-
zentančnim mednarodnim
turnirjem na Jesenicah je
zame predstavljala prese-
nečenje, čeprav je res, da
smo se z vodilnimi na Ho-
kejski zvezi Slovenije že
poleti pogovarjali o vode-
nju mlade reprezentance.
V tej reprezentanci je kar
nekaj odličnih hokejistov,
česar do sedaj nismo znali
izrabiti, čeprav lahko, zlasti
v primeru poškodb starej-

ših igralcev, postanejo po-
memben člen članske eki-
pe," pravi 45-letni Kopitar,
ki je mesto glavnega tre-
nerja prevzel pod pogojem,
da bo lahko z reprezentan-
co delal dolgoročno. 
"Moja ideja je, da je takšno
delo lahko le dolgoročno,
po določenem obdobju pa
se je treba ozreti nazaj, na-
rediti analizo in ugotoviti,
ali je bil narejen napredek
ali smo ostali na mestu ali
morda celo nazadovali. Ta-
krat se lahko odločiš za na-
daljevanje sodelovanja,"
pravi Matjaž, ki računa tudi
na podporo domače zveze.
"Če so pri krovni organiza-
ciji pripravljeni in sposobni
s fanti urediti vse, kar je tre-
ba urediti zunaj ledene plo-
skve, sem tudi jaz s svojo
ekipo stoodstotno sposoben
reprezentanco voditi na
ledu. V garderobi smo te
dni s fanti že razčistili, da
proti njim ne nastopam kot
tiran, ampak bomo skušali
v najboljših odnosih preži-
veti skupno okoli trideset
dni na leto. Zato lahko za-
gotovim, da bom ves čas na
strani igralcev, vzdušje v
garderobi pa ne bo diktator-
sko, temveč prijateljsko,"
poudarja Matjaž Kopitar, ki

je imel že lani kar nekaj po-
nudb za treniranje z različ-
nimi klubi po Evropi. 
"Ker z družino živimo v
Ameriki, moj dom pa je
Slovenija, se za te ponudbe
nisem odločil, mesto tre-
nerja naše reprezentance
pa je služba, ki je zame res
primerna. Lahko sem
doma, lahko v Ameriki,
zato mi to delo ustreza," do-
daja Matjaž Kopitar, ki se
ne boji prvega velikega izzi-
va, ki ga za našo reprezen-
tanco predstavlja obstanek
v elitni skupni svetovnega
hokeja. Svetovno prvenstvo
bo namreč potekalo konec
aprila in v prvi polovici
maja drugo leto na Slova-
škem, naše pa že v predtek-
movanju čakajo obračuni z
reprezentancami Rusije,
Slovaške in Nemčije. 
"Cilj mojega dela je sicer
dolgoročen, seveda pa na
Slovaško ne bomo šli z belo

zastavo. Skupina je res tež-
ka in močna, bistvo pa je,
da ekipa diha in ostane
skupaj in skuša priti do ci-
lja. Seveda pa imamo vsi
ogledala in treba se je zave-
dati moči nasprotnikov,"
tudi pravi Matjaž Kopitar,
ki bo morda imel na klopi
tudi sina Anžeta, če bo se-
veda ekipa Los Angeles
Kingsov, za katero igra v
ligi NHL, že zaključila s
tekmovanjem. 
"Če Anže ne bo več igral v
NHL ligi, bo seveda na raz-
polago za reprezentanco. Če
sem iskren, sicer upam, da
ga v reprezentanci ne bo,
ker bo to pomenilo, da ures-
niči svoje želje in želje svoje
ekipe in igra v končnici
NHL. Seveda bi rad igral
tudi za reprezentanco, vse
pa seveda ne bo šlo in v tem
primeru ga bomo pričakali
odprtih rok," še pravi Mat-
jaž Kopitar.

Vedno bom na strani igralcev
Tisto, kar so ljubitelji hokeja na Gorenjskem že dolgo pričakovali, se je uresničilo prejšnji teden, ko je
mesto glavnega trenerja naše hokejske reprezentance prevzel Matjaž Kopitar.

Miroslav Cvjetičanin

Nekdanji odlični kolesar in
dolga leta kolesarski trener
v kranjski Savi je zadnjih se-
dem let poleg tega opravljal
tudi delo selektorja sloven-
skih mladincev. Prav delo z
reprezentanti ga je povzdig-
nilo iz povprečja trenerske-
ga dela, zato je rezultat tega
dela tudi ta nagrada, ki v
tem trenutku ne bi mogla
pristati v boljših rokah.
Marko Polanc je nepreki-
njeno v kolesarskem svetu
oziroma v klubu Sava Kranj
že celih 34 let. Leta 1977 se
je pridružil klubu kot tek-
movalec in si do leta 1994,
ko je snel startno številko s
hrbta, nabral nekaj zelo od-
mevnih uspehov. 
Prijatelji iz kolesarskega pe-
lotona, sotekmovalci in na-
sprotniki se ga spominjajo
kot nepopustljivega in pre-
tkanega kolesarja, ki je ved-
no imel občutek za dobro
vožnjo. V kolesarskih zgod-
bah se ga omenja kot kole-
sarskega Jureta Zdovca, ki je
prav tako blestel po nepopus-
tljivosti. Zgodbe pravijo, ko
si Polanca dobil na zadnje
kolo, se ga nisi mogel znebi-

ti nikoli več in ko si mislil, da
te ne more več nihče prehite-
ti, te je prehitel ravno Marko
Polanc. Po končani tekmo-
valni karieri je svojo trener-
sko pot začel v kategoriji deč-
kov. Njegova pot se je potem
samo še strmo vzpenjala in
je zato v vseh teh letih zago-
tovo postal eden najboljših
trenerjev, kar jih premore
slovensko kolesarstvo, tako
da si je Marko pravzaprav
ustvaril še uspešnejšo karie-
ro, kot pa jo je imel v tekmo-
valnih časih. Že na začetku
so mu zaupali vodenje repre-
zentance mlajših članov in
takoj zatem je bil od leta
1995 do 1998 še desna roka
selektorja članskih vrst Go-
razda Penka. 
V svoji dosedanji trenerski
karieri je ustvaril nešteto dr-
žavnih naslovov, zmag na
najboljših dirkah ter dva ev-
ropska prvaka. Prvi je bil
Martin Čotar, ki je to postal
v posamični vožnji na čas.
Prav tako je bil trener Krist-
janu Fajtu, ki je bil pod nje-
govo taktirko tretji v Evropi,
letos pa še vedno odmeva
uspeh in naziv najboljšega
na stari celini Blaža Bogata-
ja. Tadej Valjavec ga ima v

osebnih zapiskih zabeleže-
nega kot trenerja, ki ga je
učil, mu pomagal in stal ob
strani celih šest let, in kot
pravi, je prav Polanc bil ob
njem v njegovih najbolj kri-
tičnih, a tudi najuspešnejših
mladinskih časih. Med kole-
sarji je veljal za trdega in ne-
izprosnega trenerja, ki ni
nič prepuščal naključju, niti
ni popuščal, ko je šlo za red
in disciplino, hkrati pa je
znal spodbujati in motivira-
ti. Tako kot je to že v navadi
v trenerskem življenju, je
zato moral marsikaterim
staršem kot tudi tekmovalcu
"polagati račune", a kot sam
pravi, je bilo takih primerov
malo in vsi so se končali
tako, da ima danes mirno in
čisto vest. 
Ko se je že vedelo, da bo
Marko Polanc nagrajen s to
prestižno nagrado, je kot
bomba odjeknila novica, da
bo po 34 letih zapustil svoj
matični klub in se preselil v
večno rivalski Rog iz Ljub-
ljane. S tem dejanjem bo
Sava Kranj izgubila enega
najboljših trenerjev, kar jih
je kdaj bilo v kolesarstvu,
kar bo zagotovo omajalo
kvaliteto dela v klubu. Kot

pravi Marko, se je za to po-
tezo odločil zlasti zaradi no-
vih izzivov in slabe klime v
klubu, ki pa je niti on ni več
mogel izboljšati. V klubu so
nastale take razmere, da so
Marka enostavno izključile
iz vizije, ki bi klub dodatno
motivirala k boljšim uspe-
hom v že tako težkih časih.
Da bi bila nesreča za klub še
večja, se je skupaj z Mar-
kom v ljubljanski klub od-
pravil tudi njegov sin Jan, ki
je bil letos najboljši mladi-
nec v Sloveniji in je na sve-
tovnem prvenstvu zasedel
peto mesto. Prihodnje leto
bi Jan moral prestopiti v
savsko člansko vrsto. Vedno
zadržan, tih in delaven Mar-
ko Polanc je tako odšel no-
vim izzivom nasproti, in kot
sam pravi, je vedno vsako
dejanje za nekaj dobro. V
novem okolju z novimi ljud-
mi bo skušal podeljeno na-
grado še dodatno oplemeni-
titi, v kranjskem klubu pa se
bodo mogoče šele ob tej na-
gradi Marka Polanca zave-
deli izgube, čeprav so se od
njega poslovili na najlepši
možni način in sicer z na-
grado za dolgoletno zvesto-
bo, ki mu jo je podelil klub.

Odhaja s priznanjem v žepu 
Kolesarska zveza Slovenije je na tradicionalni prireditvi Večer zvezd podelila posebno priznanje za
uspešno delo v kolesarstvu Kranjčanu Marku Polancu. 

Marko Polanc z nagrado Kolesarske zveze Slovenije za
uspešno delo z mladimi kolesarji

Matjaž Kopitar je prejšnji teden prevzel vodenje slovenske
hokejske reprezentance. / Foto: Tina Dokl

"Cilj mojega dela je sicer 
dolgoročen, seveda pa 
na Slovaško ne bomo šli z belo
zastavo.” 
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nogometna

Maja Bertoncelj

V Nogometnem društvu Tri-
glav 2000 praznujejo 90-let-
nico. Gre za društvo, ki ima
okrog štiristo aktivnih igral-
cev vseh starosti, v njem pa
sodeluje 25 trenerjev in vadi-
teljev. S člansko ekipo Triglav
Gorenjska v letošnji sezoni
igrajo v prvi slovenski nogo-
metni ligi, kjer so že bili v se-
zonah 1998/99 in 2001/02.
Obletnico delovanja praznu-
jejo s tremi večjimi dogodki.
Včeraj so imeli okroglo mizo
z naslovom "Nogomet je prvi
in pravi gorenjski šport", jutri
bodo podelili priznanje čast-
nemu članu kluba, izpostavili
pa so še uveljavljanje novega
klubskega gesla Triglav = tr-
mast, ki ponazarja njihovo
nepopustljivost na igrišču od
prve do zadnje minute, vztra-
janje pri njihovem konceptu,
športnih vrednotah in ciljih. 
"Triglav je prvič v svoji zgodo-
vini definiral klubsko geslo,
ki je povezano z našim delo-
vanjem in geografsko pozici-
jo. Gorenjce poznamo tudi
po trmi, v tem primeru po ti-
sti pozitivni, ki prinaša uspe-
he. Trmast Triglav je naše vo-
dilno geslo. Za svojo himno
smo kot prvi gorenjski klub
razglasili Avsenikovo Na Go-
lici, seveda z dovoljenjem av-
torja skladbe. Triglav je regij-
ski klub, ta skladba pa je sve-

tovno znana, je slovenska in
je gorenjska. Z njo najbolje
povemo, od kod smo in kakš-
ni smo," je dve izmed novosti
predstavil Miran Šubic, direk-
tor kluba, in nekaj besed do-
dal še o tretji novosti: "Smo
tik pred podpisom pogodbe z
novim pokroviteljem kluba,
ki bo vsaj delno pomagal raz-
bremeniti težak finančni 
položaj. Gre za ugledno in
znano slovensko podjetje, ki
bo naš največji pokrovitelj in
bo prispeval okrog četrtine
denarja za člansko ekipo.
Podpis pogodbe pričakujemo
do božiča." O imenu pokrovi-
telja in o znesku, ki ga bo le-
ta prispeval, Šubic še ni želel
govoriti, je pa spregovoril ne-
kaj besed o proračunu: "Pri-
merljiv proračun za nas je
šeststo tisoč evrov, ki pa ga
mi ne dosegamo. Smo klub
brez glavnega sponzorja.
Tudi nov pokrovitelj ne bo
prispeval zneska, da bi dose-
gel ta rang. Bo pa po novem v
imenu naše ekipe." 

Na priprave februarja
Nogometaši v prvi slovenski
nogometni ligi so jesenski
del prvenstva zaradi snega
končali prej, kot je bilo pred-
videno. Triglav Gorenjska bo
prezimila na osmem mestu.
"Z jesenskim delom nisem
zadovoljen v tem smislu, da

je bil obisk na domačih tek-
mah premajhen in da ljudje
niso prepoznali, kakšno do-
bro, pošteno, delovno ekipo
imamo. Po drugi strani pa
smo izredno zadovoljni z re-
zultati članske ekipe, saj smo
dosegli tekmovalni cilj, ki je
bilo osmo ali višje mesto.
Trener in športni direktor sta
naredila analizo in izpostavi-
la potrebo po morda enem,
dveh igralcih, ki bi nam po-
magala predvsem pri tem, da
zadržimo prvoligaški status.
O imenih se konkretno 
nismo pogovarjali. V zim-
skem prestopnem roku je
večina igralcev zasedenih in
jih je zelo težko dobiti. Okre-
pitve niso imperativ, če vsi
ostali naši igralci ostanejo.
To bo znano v začetku janu-
arja, pred začetkom priprav,"
je jesenski del ocenil Šubic. 
Nogometaši so zadnji tre-
ning pred krajšim premo-
rom imeli v petek. S pripra-
vami na spomladanski del
začnejo 10. januarja. Aktivni
pa bodo tudi čez praznike.
"Potrebno bo ohranjati kon-
dicijsko pripravljenost do pr-
vega skupnega treninga. Ja-
nuarja bomo trenirali v Kra-
nju, prvi teden bo verjetno v
igri predvsem steza okoli
igrišča. Udeležili se bomo
turnirja v malem nogometu v
Velenju, februarja pa so v na-
črtu priprave v tujini," je ne-

kaj podrobnosti pojasnil De-
jan Burgar, kapetan in prvi
strelec Triglava Gorenjske.
Kje bodo opravili priprave, še
ni povsem jasno, kot smo iz-
vedeli, pa je trenutno najbolj
v igri Turčija. Jasen pa je cilj v
spomladanskem delu. "Pono-
viti ali celo nadgraditi jesen-
ski del. Če bomo tudi v drugi
polovici prvenstva osvojili
dvajset točk, nam osmo me-
sto ne sme uiti," je odločen
Burgar. 
V Kranju pa niso zadovoljni
le s člansko izbrano vrsto,
temveč tudi z mlajšimi selek-
cijami. "Izredno smo zado-
voljni z našo nogometno aka-
demijo, morda tokrat celo ne
toliko s skupnim rezultatom
kot s posamičnimi in s tem,
da se vse več naših mladih
fantov prebija v slovenske re-
prezentance. Imamo dva
standardna reprezentanta
med mlajšimi kategorijami,
ki sta nezamenljiva v svojih
ekipah. To sta Klemen Šturm
iz Železnikov in Tilen Kle-
menčič iz Žirov. To samo po-
trjuje, da je Triglav regijski
klub. Trdimo, da brez dobre-
ga dela tudi drugih klubov in
sodelovanja z njimi ne more-
mo biti uspešni, zato se iskre-
no zahvaljujemo vseh klu-
bom, ki nam zaupajo svoje
mlade talente, da jih spravi-
mo na višjo raven," je zaklju-
čil Šubic. 

Trmast Triglav in Golica
Nogometno društvo Triglav 2000 praznuje 90 let. Ob tem so predstavili tri novosti: klubsko 
geslo Triglav = trmast, klubsko himno Avsenikovo Na Golici in napovedali podpis pogodbe 
z novim največjim sponzorjem, ki naj bi pokril četrtino stroškov članske ekipe. 

Maja Bertoncelj

Škofjeločan Jan Oblak je svo-
jo nogometno pot začel v NK
Ločan. Leta 2003 je odšel v
Olimpijo, sredi junija letos
pa prestopil v Benfico, portu-
galski klub, ki brani naslov
državnega prvaka. Slednji so
ga nato posodili v Beira Mar
iz Aveira, ki je med manjši-
mi klubi v prvi portugalski
ligi. Vratar, ki bo 7. januarja
dopolnil 18 let, je tudi že
član slovenske mlade repre-
zentance do 21 let.

Poleti ste iz Olimpije presto-
pili v Benfico. Z njimi ste
bili na pripravah. Vaš po-
gled na ta veliki klub?
"O Benfici lahko povem veli-
ko lepih besed. To je res ve-
lik klub, kar dokazujejo tudi
navijači. Kamorkoli greš,
povsod te spremljajo v veli-
kem številu. Kar se tiče
organizacije, je v klubu vse
urejeno do potankosti. Zelo
sem vesel, da sem prestopil
in podpisal pogodbo za tako
velik klub."

Za eno sezono so vas poso-
dili v Beira Mar. Ste ob od-
hodu na Portugalsko priča-
kovali takšno odločitev?
"Da odidem na posodo v
manjši klub, kot je Beira
Mar, je bila izključno moja
želja."

Zadovoljni?
"Nisem najbolj zadovoljen,
saj nisem odigral veliko te-
kem. Branil sem pokalne
tekme, v prvenstvu pa sem
večinoma sedel na klopi. Pa

tudi treningi niso na takšni
ravni kot v Benfici."

Kako ste zadovoljni z vašim
napredkom?
"Mislim, da bi lahko v tem
polletju napredoval veliko
več, kot sem."

Treningi v primerjavi s Slo-
venijo?
"V tem klubu mislim, da v
primerjavi s treningi v slo-
venskih klubih ni velike raz-
like." 

Klub prihaja iz Aveira, kjer
sedaj živite.
"Živim v lepem delu Aveira
ob Atlantiku. Imam stano-
vanje. Zadnja dva meseca je
bil pri meni moj oče, in
morda bo tako tudi v na-
prej."

Kako preživljate prosti čas?
"Igram video igrice, sem na
internetu in seveda treni-
ram tudi individualno."

Kako se sporazumevate?
"Sporazumevam se večino-
ma angleško, učim pa se
tudi portugalsko."

Pridete kaj domov?
"Domov sem prišel ob re-
prezentančnih akcijah, ki se
jih redno udeležujem.
Septembra 2011 se nam za-
čnejo kvalifikacije za evrop-
sko prvenstvo."

Vaši nogometni cilji za leto
2011?
"Želim čim bolj napredova-
ti, in upam, da bom čim bolj
zdrav."

Oblak brani ob Atlantiku
Gorenjski nogometaš: še ne 18-letni vratar Jan Oblak brani na Portugalskem za klub Beira Mar iz
Aveira, mesta ob Atlantiku, ki ga številni imenujejo portugalske Benetke. Tja je posojen iz Benfice,
prav veliko priložnosti za dokazovanje pa še ni dobil. 

Miran Šubic, direktor kluba, in Dejan Burgar, kapetan 
in najboljši strelec ekipe Triglav Gorenjska, pod novim 
geslom / Foto: Tina Dokl

Nogometaši Triglava Gorenjske (v rdeče-belih dresih) so 
izpolnili tekmovalni cilj v jesenskem delu prvenstva, v 
spomladi pa si želijo večjo podporo s tribun. / Foto: Gorazd Kavčič

Jan Oblak nogometno pot nadaljuje na Portugalskem. 
Pri njem je bil zadnja dva meseca tudi njegov oče.
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”Da odidem na posodo v 
manjši klub, kot je Beira Mar, 
je bila izključno moja želja. 
Nisem pa najbolj zadovoljen, 
saj nisem odigral veliko tekem.
Branil sem pokalne tekme, 
v prvenstvu pa sem večinoma
sedel na klopi.” 
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Vilma Stanovnik

Bled - S slovesnostjo in 
podelitvijo priznanj se je v 
petek zvečer uradno zaklju-
čila letošnja veslaška sezona,
ki za slovensko veslanje ni
bila posebej uspešna. 
Z nastopom v finalu svetov-
nega prvenstva in končnim
šestim mestom v enojcu se je
najbolj izkazal član VK Bled
Luka Špik, ki si je s tem rezul-
tatom zaslužil veliko prizna-
nje Veslaške zveze Slovenije.
Štiri posadke so si zaslužile
mala priznanja. Za osvojeno
zlato kolajno med dvojci na
Mladinskih olimpijskih igrah
sta prejela Jure Grace in Gre-
ga Domanjko, za peto mesto
na evropskem prvenstvu lah-
ka veslača dvojnega dvojca
Matevž Malešič in Jure Cvet,
za šesto mesto med enojci na
Evropskem prvenstvu Jan
Špik ter veslača dvojnega
dvojca Žiga Pirih in Andraž
Krek za šesto mesto na svetov-
nem prvenstvu do 23 let. Pri-

znanja so dobili tudi njihovi
trenerji Miloš Janša (trener
Luke Špika, Jana Špika, Žiga
Piriha in Andraža Kreka),
Dušan Jurše (trener Jureta

Graceta in Grega Domanjka)
in Jan Ilar (trener Matevža
Malešiča in Jureta Cveta). 
Na slovesnosti so podelili
tudi jubilejna priznanja za

trenersko delo. Za 25 let ga je
prejel Milan Kocjančič, za 20
let Dušan Jurše ter za 15 let
Jošt Dolničar in Iztok Buti-
nar.

Veliko priznanje Luku Špiku
Veslaška zveza Slovenije je na Bledu podelila priznanja najboljšim.

Maja Bertoncelj

Kranj - Deskar na snegu Rok
Flander se je po skoraj treh
letih znova veselil zmage na
tekmi svetovnega pokala. Na
najvišji stopnički je zadnjič
stal 12. januarja 2008 v La
Molini, tokrat pa je bil od
vseh tekmecev boljši na para-
lelnem veleslalomu v Kolora-
du. 
Dan je začel s četrtim me-
stom v kvalifikacijah, v kate-
rih je predvsem v drugi vož-
nji odpeljal vrhunsko. V
osmini finala je nato prema-
gal Avstrijca Ingemarja Wal-
derja, v četrtfinalu Kanadčana
Matthewa Morisona, v polfi-
nalu Avstrijca Manuela Veit-
ha, v finalu pa še Švicarja Ka-
sperja Fluetscha. Veselil se je

svoje četrte zmage v karieri
na tekmah svetovnega poka-
la. "Že po kvalifikacijah sem
vedel, da bo to moj dan. Tek-
ma je bila odlična. Na tem
snegu sem zelo užival. Veliko
sem tvegal, saj sem nastopil z
novo desko in novimi nasta-
vitvami plošče. Povsem sem
se prepustil občutku, kar se
mi je obrestovalo," je povedal
Rok Flander. Deskar iz Dra-
gočajne, ki se je pred sezono
odločil za samostojno pot s
svojo ekipo, je tako prvič v le-
tošnji sezoni stopil na oder za
zmagovalce in se tako na naj-
boljši možni način poslovil
od tekmovalnega leta 2010.
Svetovni pokal se bo nadalje-
val 9. januarja s paralelnim
slalomom v Bad Gasteinu. 

Flander najboljši v Koloradu

Maja Bertoncelj

Kranj - Za smučarsko tekači-
co Barbaro Jezeršek, članico
TSK Merkur Kranj, sta dva
odlična tekmovalna konca
tedna. "Po neuspešnem za-
četku v Skandinaviji sem za-
čela sanjsko v Alta Badii, kjer
sem dvakrat zmagala. Nada-
ljevalo se je še St. Ulrichu
pretekli konec tedna, kjer
sem osvojila peto mesto v
sprintu, drugo mesto na 5 km
prosto in četrto mesto na 10
km klasično. S tem sem še
povečala prednost v skupnem
seštevku in ostajam krepko
vodilna v celinskem pokalu,"
je včeraj povedala Kranjčanka

Barbara Jezeršek, ki je po dol-
gih letih znova stala na najviš-
ji stopnički, kar je več kot do-
bra motivacija za nadaljeva-
nje sezone. Nazadnje je zma-
gala v sezoni 2005/ 2006, ko
je bila še mladinka. 
"Zadnjih uspehov sem zelo
vesela in na Tour de Ski, kjer
se bom znova priključila ka-
ravani svetovnega pokala,
grem sproščena in brez pri-
čakovanj. Želim si le dobrih
nastopov in še boljših rezul-
tatov. Seveda pa mi je sedaj
cilj skupna zmaga v celin-
skem pokalu in dobri nasto-
pi na svetovnem prvenstvu v
Oslu," je zaključila Jezerško-
va.

Vodilna v celinskem pokalu
■ brušenje robnikov ■ brušenje drsne

ploskve ■ popravilo drsne podloge
■ impregnacija z likanjem ■ montaža vezi

Servis smuči in snowboardov:Servis smuči in snowboardov:

Gorenjesavska cesta 11, Kranj
T: 04 202 64 42

E:info@aha.si, S:www.aha.si
Delovni čas: pon.- pet.: od 9 - 12 ure, 15 - 19. ure, 

sob.  od 9 - 12 ure

Bled, Jesenice

Mladincem srebro, člani neporaženi

V soboto zvečer se je na Bledu končalo svetovno prvenstvo
divizije 1, skupine B, do 20 let v hokeju na ledu, na njem pa
je naša reprezentanca osvojila drugo mesto. Mladim risom
je za prvo mesto in uvrstitev v elitno skupino zmanjkalo le
malo, usoden pa je bil poraz 1:2 z Dansko, ki je osvojila prvo
mesto. Treh zmag in na koncu prvega mesta na mednarod-
nem turnirju EICH za Pokal Acroni pa so se v soboto zvečer
v Podmežakli veselili hokejisti naše članske reprezentance,
saj so najprej z 2:0 premagali Madžare, bili nato s 5:2 boljši
od Norvežanov in za zaključek še s 3:0 od Avstrijcev. V. S.

Kranj

Triglav in Kokra v polfinalu
Konec tedna so vaterpolisti odigrali kvalifikacije za članski
pokal za leto 2010. V Kranju sta kvalifikacije igrala Triglav in
Kokra, ki se jima je uspelo uvrstiti v polfinale, ki se bo igralo
že danes. Triglav bo polfinale igral v Mariboru, kjer bo
nasprotnik domači Branik, Kokra pa odhaja v Koper, kjer bo
igrala proti branilcu naslova Rokava Kopru. Zmagovalca pol-
finala pa se bosta že jutri pomerila za naslov najboljšega v
tem tekmovanju. J. M.

Kranj

Uspešno končal nastope čez lužo
Minuli konec tedna je naš najboljši skeletonec, Kranjčan
Anže Šetina uspešno nastopil na letošnji četrti tekmi 
svetovnega pokala. V Lake Placidu se je z 19. mestom uvr-
stil v finale, kjer pa je svojo uvrstitev še izboljšal, saj je do-
segel 17. mesto. S tem je tudi izenačil svojo najboljšo uvrsti-
tev v tej sezoni, saj je 17. mesto osvojil tudi na drugi tekmi
svetovnega pokala na olimpijski progi v Calgaryju. Sezono je
Anže sicer začel s 24. mestom na prvi tekmi v Whistlerju, na
tretji tekmi v Park Cityju pa je osvojil 22. mesto. Anžeta v no-
vem letu čakajo še štiri tekme svetovnega pokala, vse pa
bodo potekala v Evropi, kjer steze bolje pozna. "Zelo se ve-
selim malce počitka do novega leta, saj sem zadnjih pet ted-
nov res garal. Komaj pa že čakam tekme na evropskih ste-
zah, na katerih zagotovo lahko pričakujem še boljše rezulta-
te," je po ameriški turneji povedal Anže, ki mu bo minulo
leto zagotovo ostalo v lepem spominu, saj mu je uspelo ne-
kaj odličnih voženj v elitni konkurenci skeletoncev, poleg
tega pa je prvič nastopil tudi na olimpijskih igrah. V. S.

Naša hokejska reprezentanca je na domačem turnirju
EICH ugnala Madžare (na sliki), Norvežane in Avstrijce. 
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Letošnji dobitniki priznanj Veslaške zveze Slovenije skupaj s predsednikom Denisom
Žvegljem / Foto: Vid Ponikvar

Rok Flander se je veselil svoje četrte zmage v karieri na
tekmah svetovnega pokala.

Barbara Jezeršek se pripravlja na Tour de Ski.
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Jasna Paladin

Stahovica - Zimsko ligo na
Sv. Primoža nad Kamnikom
letos že drugič organizirata
Sandra Prešeren in Tomaž
Cukjati iz Kamnika, tudi
sama velika ljubitelja te 826
metrov visoke pohodniške
točke, ki si želita, da bi pohod-
niki, tekači in ljubitelji gora
aktivno preživeli tudi zimo.
"Gre za druženje športno ak-
tivnih ljudi, ki se enkrat na
teden, vsako soboto ob 9. uri
dopoldne, zberemo na dogo-
vorjenem izhodišču, ki je pri
lovskem domu na Vegradu v
Stahovici, nato pa vsak po
svojih najboljših močeh pri-
de do cilja. Vsak udeleženec
si čas hoje oz. teka meri sam,
nato pa rezultat vpiše v po-
sebno knjigo v okrepčevalni-
ci pri Perotu na Sv. Primožu.
Treba je teči oz. hoditi na-
okoli po cesti, brez bližnjic!
Sprva sva mislila, da bo to
zgolj druženje, vendar je liga
s pomočjo donatorjev lepo
zaživela. Že lani nas vreme
ni zadrževalo doma in enkrat
na teden smo se dobivali
kljub dežju, megli, mrazu in
snegu. Sodelovalo je 64 tek-
movalcev, opravili pa smo
petnajst vzponov," je poveda-
la Sandra Prešeren, ki je z
udeležbo in potekom lige za-
dovoljna tudi letos. Druženje
s tekmovalnim pridihom se
je začelo 27. novembra, traja-
lo pa bo do 6. marca, in že
prvega vzpona se je udeležilo
64 pohodnikov, toliko, kot
jih je bilo v lanski ligi preko
cele zimske sezone. Med nji-
mi so tako otroci kot gorski

tekači, najboljši pa za pot do
vrha, na kateri morajo pre-
magati 3500 dolžinskih me-
trov, 400 metrov višinske
razlike in klance s povprečno
11-odstotnim naklonom, po-
rabijo manj kot dvajset mi-
nut. Rekord proge ima v lasti
kamniški gorski tekač Se-
bastjan Zarnik, ki je do vrha
porabil 15 minut in 42 se-
kund.
Tudi letos udeležence čaka
petnajst vzponov, v tekmo-
vanje pa se bo štelo deset
najhitrejših. Sandra, ki je
tudi članica Kluba ljubiteljev
Kališča, sicer poudarja, da
bistvo lige ni v tekmovanju:
"Liga ni tekmovalnega zna-
čaja. Udeleženci lahko teče-
jo, hodijo in uporabljajo pa-
lice, časovni limit je tri ure,
na ligo pa lahko pride popol-
noma vsak. Prav tako se ligi
pohodniki pridružijo kadar-
koli, tudi le enkrat ali dva-
krat, pogoj je le, da se udele-
žijo skupinskega starta na
Vegradu. Za končni rezultat

bomo šteli le ligaše, ki se
bodo na vrh povzpeli vsaj
desetkrat, a upoštevali bomo
tudi tiste, ki bodo opravili le
nekaj vzponov."
Poleg udeležencev zimske
lige pa je vse več tudi takih
pohodnikov, ki se na Sv. Pri-

mož odpravijo v večernih
urah, po končanem delavni-
ku, ko je trud na zasneženi
in z naglavno svetilko osvet-
ljeni poti poplačan s čudovi-
tim razgledom na zvezdna-
to nebo in osvetljeni Kam-
nik.

Na Sv. Primož tudi pozimi
Sveti Primož nad Kamnikom je vse leto priljubljena izletniška točka, zato pohodnikov ne ustavijo ne
sneg ne kratki zimski dnevi. Takšnih z naglavnimi svetilkami ob večerih in z derezami je vse več, 
najbolj zagreti pa sodelujejo v zimski ligi, ki letos poteka že drugič.

Miroslav Cvjetičanin

V časopisni hiši Gorenjski
glas in njegovem športnem
društvu smo se odločili po-
vabiti vas na tečaj, na kate-
rem bi se naučili osnovnih
veščin tekanja s smučkami
po zasneženi naravi. To je
šport ali zvrst športne rekre-
acije, ki jo zelo priporoča-
mo, ne gleda na to, ali ste
mladi, stari, predebeli, pre-
suhi, preokorni ali netalenti-
rani za vsakršno telesno gi-
banje. Naši vaditelji so taki,
ki vam bodo prav gotovo ta
šport predstavili na najboljši
in najlepši možni način. Ne
bojte se, naučili se boste te-
kanja s smučmi lažje, kot si

lahko predstavljate. Tudi ti-
sti, ki menite, da že znate, si
boste prav gotovo upali pri-
znati, da le ne znate tako do-
bro, če niti osnovne šole
tega početja niste opravili.
Torej, vabimo vas, da nam
na naslov braco@g-glas.si
pišete, da ste zainteresirani
za vadbo ali pa, da nas na
številko 031/614 467 pokli-
čete in se prijavite. En dan
vadnine stane 10,00 evrov
in če boste že po enem dne-
vu ugotovili, da znate toliko,
kolikor rabite za svoje zado-
voljstvo, boste prišli zelo po-
ceni skozi, kajne? Rok prija-
ve je do 1. januarja 2011.
Mogoče pa vam pustim po-
tem še en teden časa za pri-

javo, ker vas bo verjetno več
hotelo iz sebe spraviti predo-
zirano količino hrane in pi-

jače, ki jo boste zaužili med
prazniki ... se bom še odlo-
čil.

Na smučke skupaj z Gorenjskim glasom
Smuči se reče tistim za smuk ali za veleslalom. Skakalnim se reče smučine, ker so tako dolge, široke,
ogromne. Tistim tekaškim, na katere vas pozivamo, pa se reče fižolovke ali lajšte, niti reml'ci ne, ker
so prešvoh, dobre pa so za podporo fižolu za boljšo rast. Torej smučke, bolj slovensko napisano in
ne toliko domače, gorenjsko. 

GIBAJTE SE Z NAMI
Miroslav Braco Cvjetičanin

Kako pisana druščina je naše
Glasovo športno društvo, sem
že omenjal. Prejšnji teden pa
sem se še enkrat prepričal,
kako dobra družba se je zbra-
la v tako kratkem času. Med
nami so študentje in študent-
ke, upokojenke in upokojenci,
brezposelni, zaposleni, samo-
zaposleni, tisti s titulami in
oni brez, navadni in nenavad-
ni ... po gorenjsko povedano;
vse sorte tiči. To je najlepše,
kar se enemu društvu lahko
zgodi. Nam se je to zgodilo,
čeprav nismo silili v to. Zgodi-
lo se je zato, ker smo začeli
spodbujati tek in kolesarstvo,
kot dve izredno množični zvr-
sti športa na Gorenjskem. Za
zdaj nam le delno uspeva. Kot
so bili tekači zelo dobro pove-
zani pred nekaj leti, zdaj to
niso več, zato je naša prva na-
loga v prihodnjem letu, da se
obnovijo časi, ko nas je teklo
precej več kot letos. Ta naloga
ne bo lahka, a sem prepričan,
da nam bo uspelo, saj smo v
našo družbo povabili tudi
take, ki imajo dovolj volje in
časa, da se posvetijo tistim, ki
radi tečejo ali se kakorkoli
ukvarjajo z gibanjem telesa in
pameti. Zato pa so kolesarji
ustvarili prav lepo skupino lju-
biteljev te športne rekreacije,
da bi skoraj bolje ne moglo
biti. Nekaj stalnih, pridnih
članov drži balanco v roki in
zato so se jim pridružili letos
še tisti, ki so v preteklosti cin-
cali. No, nekateri so nas tudi

zapustili iz razlogov, ki so
nam ali pa ne znani.  In ker
so med nami tudi taki, ki ne-
kaj vedo o tem, kar nas zani-
ma, smo imeli lani in pred ne-
kaj dnevi na našem že tradici-
onalnem predbožičnem sreča-
nju dva zanimiva predavate-

lja. Lani je bila to dr. Tina
Ahačič, ki nam je predavala,
kako gibki moramo biti, da
nam športanje ne bo muka, le-
tos pa je bil to mag. Janez
Zeni, ki nam je predaval o
vsem, kar je dobro vedeti o
zmernosti v prehrani in giba-
nju. Ko sem se ozrl naokoli in
gledal navzoče v naši časopis-
ni hiši, mi je bilo lepo pri srcu.
Imamo vse, kar resno športno
društvo rabi: odlične članice
in člane, prekrasne prostore, v
katerih se lahko zbiramo, in
jasno ljubezen do druženja,
rekreacije in športa. Kaj si lah-
ko zaželimo več? Lahko si za-
želimo več dela in s tem več
aktivnosti, kar je dobrodošlo, a
če ostane na letošnji ravni, po-
tem bom tudi prihodnje leto
lahko kaj lepega napisal. Druš-
tvo je jasli že zapustilo. Zdaj

je na svojih nogah in bo začelo
graditi od dobro postavljenih
temeljev naprej.
Vsem članicam in članom
Športnega društva Gorenjski
glas, kot tudi bralcem ter seve-
da sodelavcem želim prijeten
in vesel božič.

Jaslice

Pokrovitelji:
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Slušatelji, člani in članice Športnega društva Gorenjski
glas, so z zanimanjem poslušali predavanje.

Mag. Janez Zeni je pripravil
predavanje z naslovom: Za
zdravje in radost življenja. 

Prvega vzpona letošnje lige se je udeležilo še več pohodnikov kot lani. I Foto: arhiv organizatorja

Lige se udeležujejo stari in mladi, vzponom pa vedno sledi
prijetno druženje v okrepčevalnici na vrhu. 

Zakaj se ne bi naučili ali izpopolnili tekanja s smučmi?

Fo
to

: a
rh

iv
 o

rg
an

iz
at

o
rj

a



16 Športni glas, torek, 21. decembra 2010

reportaža

Stožice so se tresle
Odbojkarji ACH Volleyja so pred deset tisoč navijači v dvorani v Stožicah na drugi letošnji domači tekmi v Ligi prvakov s 3:2 v nizih premagali grški
Olympiacos. Napeta končnica, peklensko vzdušje. Kako je bilo, si oglejte v fotoreportaži. Nova priložnost za odbojkarski večer v Stožicah bo 12. januarja,
ko v goste prihajajo Poljaki.

Dvorana Stožice je polna tudi na odbojkarskih tekmah Lige prvakov. I Foto: Tina Dokl "ACH, ACH," je odmevalo iz grl številnih navijačev. I Foto: Tina Dokl

Blejski odbojkarji so se znova izkazali kot izredno borbena ekipa. Pomembna je bila vsaka
točka. I Foto: Tina Dokl

Grkov (v ozadju) niso razvedrile niti mične plesalke, ki so med odmori skrbele za vzdušje
v dvorani. I Foto: Tina Dokl

Za zmago je bilo treba odigrati pet nizov. Veselje po odločilni točki je bilo razumljivo 
veliko. I Foto: Tina Dokl

Po tekmi je kot vedno sledila zahvala navijačem. V Indijance so se oblekli tudi odbojkarji.
Besedilo: Maja Bertoncelj, foto: Tina Dokl



www.gorenjskiglas.si

Silvestrsko jutro. Sivo in
zoprno. Praga vsa vetrovna
in po izložbah sodeč
dolgočasna. Sicer nismo
prišli po nakupih, prišli smo
se zabavat. Še dobro, da je
naš malce zaprašen in
obnove potreben k.u.k.
hotel v mestnem središču in
v tem je njegova otipljiva
imenitnost. 
Turška kava v termoski je
izpuhtela že po poti in
seveda iščeva kavo. 
To, kar v napol prazni
slaščičarni dobiva v
skodelici, je zvarek kakšne
neuke coprnice. Hudičevo
slab začetek najdaljše noči v
letu. Namrgodena odideva
na Karlov most, enega
najstarejših kamnitih mostov
v Evropi, ki so ga
upoštevajoč astrološke
napovedi, začeli graditi 9.
julija 1357 ob 5.31. Stopiva
do plošče iz rdečega
marmorja na mestu, kjer so
23. marca 1393 vrgli v
Vltavo mučenca Janeza
Nepomuka, zavetnika voda,
mostov in predvsem
spovedne molčečnosti. Ker
kralju Vaclavu IV. ni hotel
povedati, česa se je
spovedala njegova žena, so
ga strašno mučili, nasilni
kralj sam ga je ožgal z baklo,
a Janez Nepomuk ni izdal
skrivnosti. 
No, zgodba ni ravno
spodbudna za izstrelitev v
veselje. A v moževi
orokavičeni roki se prikaže
prva pomoč. Mini
steklenička beherovke,
grenko-sladkega češkega
likerja, ki je bil nekoč zelo
cenjen maliganski spominek
iz Prage. Spodbuda za
nadaljevanje poti. V Zlati
ulički je slišati jezike
Evrope, svetlo se bleščijo
okna majhnih hišic, ko
omamno zadiši. Buhteljni!
Ena čeških znamenitosti, ki
jo poznamo tudi mi.
Postavim se v vrsto in
dobim naročilo, naj kupim
štiri. Dva, nič več! razodene
krepka lepotička pšeničnih
las. Enega z makovim
nadevom in enega s povidlo.
(Povidla je vrsta goste češke
marmelade iz zelo zrelih sliv
in brez dodanega sladkorja,
ki se zelo dolgo kuha in jo je
treba nenehno in
potrpežljivo mešati.)
Buhteljna sta še topla. In
slastna. Zdaj se postavi v
vrsto še mož. In pride s
štirimi! Polnjenimi z lešniki.
... Dovolj energije za
raziskovanje starega mesta.
Zavijeva v običajno gostilno
s povoščenimi karirastimi
prti in smrekovimi vejicami
v miniaturnih vazicah in

prosiva za jedilni list. A sta
Jugoslovana, vpraša natakar,
ko sliši najino govorico.
Pozna Makarsko in Bled.
Plošča postrežbe se zdaj
hitreje obrača. Odsvetuje
nama meso, ker je pretrdo,
in priporoči ‘krkonošské
kyselo’. Ne poznava. Malce
nenavadna kisla juha brez
mesa in s posušenimi
gobami. (Zvečer pristavijo
kvasec iz 40 ml mleka, 30 g
svežega kvasa in 60 g moke
ter ga pokritega postavijo
kam na toplo. V litru slane
vode skuhajo dva, na kocke
zrezana krompirja, 40 g
posušenih gob in dodajo
kumino. Posebej v dveh
ponvah spražijo 1 kg čebule
in na koncu vmešajo v
vsako ponev po eno jajce.
Kvasec in čebulo z jajci dajo
v juho in kuhajo še nekaj
minut. Okusno in nasitno -
v moji različici še z
dodatkom peteršilja.) ...
Št’astny nový rok, srečno
novo leto, nama vošči
natakar in doda: Le oglasite
se še, ko dobi napitnino.
Slavnostna večerja na
Hradčanih! Vsi smo dobre
volje, saj sneži, sneži! Prvo
razočaranje - gneča za mizo!
Plesišče pa za pet parov in
ne za avtobus ljudi, željnih
nore zabave. Zabavno pa je.
Prava umetnost je jesti, če
imaš komolce pritisnjene ob
rebra! Na plesišču so same
cepetecepetenogice, kakšna
figura je utvara. Le kdaj bo
polnoč, da zgineva, slišim
ob ušesu. A peš, rečem, jaz
sem v salonarjih! ...
Dvanajst udarcev!
Odštevanje! Čestitanje.
Mlačno in malobrižno, bi
rekel Cankar. Nenadoma
udobno sedim in glodam
buhtelj, ki s tistim jutranjim
nima sorodstvenih vezi. Mož
je izginil ... Ko ga spet
zagledam, stoji pri vratih in
mi miga. Razumem. S
taksijem do hotela in v
udobno preobleko! In brž na
Karlov most. Tu je polno,
razigrano, živo,
mnogojezično, igra jazz
kvintet s premori za ‘viski
time’ in vse pleše na zvoke
O, Marijana. In vroče obraze
hladijo kristali snežink! ...
Na novoletni dan zavijeva v
isto gostilno in ker rečeva,
da sva sijajno silvestrovala,
nama postrežejo z
utopljenci. (Utopljenci so
mešanica kislih kumaric,
narezane čebule in česna,
poprovih zrn, zelene paprike
in narezanih safalad ali
hrenovk, zalitih s kislo
marinado. Primerni 
za malico, za večerjo ali ...
za mačka!) 

BESEDILO_ALENKA BOLE VRABEC 

Praško slovo od starega leta pred žametno revolucijo 1989. Za devize tudi praška šunka in čudovit steklen nakit. 
Sramežljiva kulinarika, beherovka v žepu in dobra volja v podplatih. Slastne dišave v pekarni v Zlati ulički. 
Večerja na Hradčanih. Nič kraljevska ocena: boljša menza. 

Silvestrski buhteljčki
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PRIZNANJE

MALA KRANJSKA MICHELINKA
V letošnjem februarju je kranjska Restavracija Brioni od
francoskega združenja mladih gostincev JR d’E (Jeunes
Restaurateurs d’Europe) prejela visoko priznanje in članstvo v
vrstah te prestižne organizacije, ki danes vključuje okrog tristo
najboljših mladih gostincev iz vse Evrope. S sloganom ‘Talent
et Passion’ (talent in strast) organizacija podpira in navdihuje
mlade gostince v iskanju izvirnosti in predvsem kvalitete na
področju gostinstva. Do leta 2010 je bilo v združenje sprejetih
le pet slovenskih gostincev, kriteriji za vstop so zahtevni in
strogi, poznavalci pa štejejo priznanje tudi kot malo
Michelinovo zvezdico, tako da za kranjsko restavracijo pomeni
sprejem v članstvo JR d’E visoko priznanje in izjemno čast.

Kulinarično doživetje v Kranju
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Med avtobusno postajo in
starim mestnim jedrom v
Kranju najdemo
Restavracijo Brioni.
Sestavljajo jo že omenjena
restavracija s kulinariko
višjega tipa - temu je
prilagojen tudi njen
ambient; bistro, kjer vam
postrežejo z vsakodnevno
hrano; priljubljena
kavarna, saj slovijo po
lastnih okusnih tortah,
pečejo pa tudi pecivo,
kruh, delajo svoj sladoled
in potem je tu še lounge
bar v kleti, prostor, ki ga
lahko najamete, je pa
namenjen zaključenim
družbam, posebnim
eventom, praznovanjem -
sploh v decembrskem času
je zelo primeren za božične
in novoletne zabave. Ima
okoli 35 sedišč, z lahkoto
ga spremenite v plesišče,
DJ pa poskrbi za prijetno
glasbeno vzdušje. Poleti pri
njih obratuje še terasa.
Dobra kulinarika je vedno
sezonska in tega se na
Brionih v svoji šestletni
tradiciji obstoja držijo.
Hrano pripravljajo sproti,
nagibajo pa se tudi k temu,
da gostje od mize odidejo s
pravšnjim občutkom sitosti.
V bistroju vedno lahko
izbirate med dvema
dnevnima kosiloma,
podobno tudi v restavraciji,
le da sta tu menija

naprednejša, degustacijski
pa je vezan na sezono, se
spreminja in ima tudi temu
primerno ceno. V zadnjem
letu so Brioni postali
popularni tudi po slastnih
sendvičih - s piščancem, z
zelenjavo, z govedino, s
tuno ... Vina na bogati
vinski karti so blizu šefu
Tomažu Polencu, ki skrbi
za stik klasičnosti z
modernim, prelivanje barv
ter okusov na krožnikih.
Naj bo to torta ali juha iz
muškatne buče z ingverjem,

začinjena z malo cimeta in
kapesanto, kar vse skupaj
tvori žlahten in bogat okus,
tako da je ravno pravšnja za
uverturo v silvestrski
večer. Nadaljujete lahko z
govejim filejem kot
najboljšim delom mesa, ki
je primeren za silvestrovo,
naravnan zimsko, idealen
po mrzlem sprehodu, z
dodanim porom, šalotko,
naravno bogato omako in
rezino large patanegre. In
ker brez sladkega pri
Tomažu ne gre, predlaga

nekaj slastnega, vendar
lahkotnega, vseeno s precej
bogatim okusom: torto
Pavlovo. Narejena je brez
moke, iz meringa testa, ki
je tako rahlo, da se kar topi
v ustih. Za krasen barvni
kontrast poskrbi dodan
jogurtov muss z vanilijo,
prelit z mangovim pirejem
in pasijonko. Enostavno,
atraktivno in okusno.
Preverite sami. Gre za sveže
ideje z njihovega
restavracijskega
decembrskega menija.

Harmonija barv 
in okusa
Kranjski Brioni. Restavracija, bistro, kavarna in lounge bar. 

UDOBJE UDOBJE 3 PASIV POLAR ENATURA NATURA 3

LJUBEZEN NA PRVI IN STO TISOČ PRVI POGLED.

Lesena okna so bila od nekdaj odlična izbira. Les diha, varčuje z energijo, prostoru daje plemenit 
videz in nas v trajanju lahko celo nadživi. Vsako okno M SORA gre skozi zapleten in skrbno 
nadzorovan proces sestavljanja, ki vam zagotavlja, da bo vaše okno vir prijetnega in zdravega 
bivanja, vaš prostor bo z njim pridobil na optimalni osvetljenosti in energetski učinkovitosti. Okno je več kot pogled

PRODAJNI SALON LJUBLJANA
Letališka cesta 32b, Ljubljana
01 54 41 310, salon@m-sora.si 

M SORA OBLJUBE: 

PRODAJNI SALON ŽIRI
Industrijska 13, Žiri 
04 50 50 230, prodaja@m-sora.si

Za več informacij obiščite www.m-sora.si, prodajni salon 
M Sore ali pokličite na telefonsko številko 04 50 50 230.

Okno je več kot pogled

ŽELIMO VAM, 
DA VAS LETO 2011 OBDARI 
S ŠTEVILNIMI LEPIMI TRENUTKI, 
OBILICO ZDRAVJA, USPEHA 
IN ZADOVOLJSTVA.

Restavracija Brioni, Koroška cesta 10, 4000 Kranj, 
tel.: 04/20 10 750, e-pošta: brioni@siol.com; www.brioni.si 

Odpiralni čas - restavracija: 12.00-22.00, nedelja in prazniki
zaprto; bistro in kavarna: od pon-do čet- 8.00-23.00; 

pet in sob: 8.00 -24.00; nedelja in prazniki:10.00-22.00

01_KUHARSKI MOJSTER IN SOLASTNIK RESTAVRACIJE BRIONI TOMAž POLENEC 
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Zanimivosti
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Po ljudskem izročilu je čas
okoli zimskega solsticija prav
posebej magičen in
skrivnosten.  To naj bi bil
čas, ko se duhovi prednikov
vračajo na zemljo, možno je
napovedati prihodnost in si s
posebnimi dejanji zagotoviti
zdravje, ljubezen,
prijateljstvo in dobro letino.
Poleg obredov, šeg in
verovanj so bili priljubljeni
različni simboli sreče, ki so
posameznika obvarovali pred
nesrečo in boleznijo.
Nekateri so svojo
priljubljenost obdržali do
danes, kar dokazuje, da
nismo nič kaj manj
vraževerni od prednikov,
čeprav se tega ne zavedamo ... 
Podkev je bila kot simbol
sreče zelo razširjena. Če sta
bila njena krajca obrnjena
navzdol, naj bi ščitila pred

demoni in čarovnicami.
Obrnjena navzgor pa je ne le
prinašala srečo hiši, ampak
je ljudi varovala pred požari,
nesrečami, vremenskimi
vplivi in boleznimi.
Ozdravila naj bi celo take, ki
jih nosi luna, zato so jo
pritrjevali nad posteljo
nesrečnika.
V starem Egiptu je bil prašič
sveta žival, namenjena le za
dar bogovom. Kelti so z njim
povezovali onstranstvo in
kot jed je bil dovoljen le pri
religioznih praznovanjih. V
Grčiji in Rimu je bil celo
pravi statusni simbol: kdor
ga je imel, je bil privilegiran
in je veljal za zelo
premožnega. Mali prašički iz
čokolade ali testa še danes
simbolizirajo obilje. 
Okultisti so štiriperesni
deteljici že pred stoletji

pripisovali izredne magične
moči: zlahka je odganjala
sovražne demone in varovala
ljudi in živali pred raznimi
tegobami, prav tako pa je
ščitila pred blaznostjo.
Tistemu, ki jo je nosil pri
sebi, je zagotovila uspeh in
srečo v ljubezni. Nosečnice
so si jo všile v rokav, saj je
poskrbela za srečen porod.
Ta rastlinica je zmogla
prebuditi tudi umske
sposobnosti, zato so jo
polagali med strani knjige. 
Tudi pikapolonica je bila
zelo priljubljen simbol sreče.
Ta živalca naj bi bila nebeški
sel device Marije. V starih
časih je bilo razširjeno
verovanje, da ščiti otroke in
ozdravlja bolnike. Če se
slučajno znajde na vašem
rokavu, je nikar ne
preženite, z njo bi namreč

odgnali tudi svojo srečo.
Prav tako bodite pozorni,
kam odleti: njen let navzgor
vam namreč zagotavlja, da se
boste po zemeljskem
življenju lahko veselili z
angeli v nebesih, let navzdol
pa izraža, da se boste za
takšen privilegij morali
malce bolj potruditi. 
V starih časih, ko je ognjišče
predstavljalo središče doma,
je zamašen dimnik bil prava
katastrofa. Po hiši se je
razlezel mraz in tudi topli
obroki so izostajali. Tako je
dimnikar postal rešitelj iz
stiske in pravi simbol sreče,
saj je s svojim delom
omogočil nadaljevanje
normalnega poteka življenja.
Danes pa je aktualna vraža,
da se moramo prijeti za
gumb in si nekaj zaželeti, ko
srečamo dimnikarja.

Vsem občankam in občanom 
občine Naklo

žel imo vesele božične praznike 
in srečno novo leto 2011

župan Marko Mravl ja,
občinski svet in občinska uprava
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Posredujemo pri
PRODAJI/NAKUPU,

NAJEMU /ODDAJI vseh
nepremičnin po celi

Sloveniji. 
Dodatna ponudba 

FENG SHUI svetovanje 

VESELE BOŽIČNE
PRAZNIKE 

TER SREČNO 

2011

PE KRANJ
Bleiweisova cesta 30, 

4000 Kranj 
Tel.: +386 5 994 9370 

GSM: +386 41 347 323
E-mail: sandi@media-nepremicnine.si 

LJUBLJANA
Koprska 94
1000 Ljubljana, 
Tel: +386 1 568 8000
GSM: +386 51 686 320  
E-mail: karmen.vidmar@media-nepremicnine.si 

www.media-nepremicnine.si 

LEDENE SKULPTURE

‘LEDOLOMAC’ IZ SLOVENIJE
Miro Rismond iz Smlednika je sicer po poklicu kuhar,
zaposlen v ljubljanskem Grand Hotelu Union. Ujeli smo ga
ravno pri zadnjih potezah izdelovanja ledenega šanka v
Eskimski vasi na Krvavcu. 

Izdelovanja ledenih skulptur se je najprej lotil, ker ga je to
veselilo, potem pa je hobi kmalu prerasel v nekaj več. Zaenkrat
je edini, ki se v Sloveniji z zadevo ukvarja tako intenzivno in
dela skulpture na ključ. Led dela sam, orodje za izdelavo
skulptur pa je takšno in drugačno. Glede na videno, bi lahko
rekli, da uporablja tako najmanjše dleto kot likalnik, celo
motorno žago za velike kose.

Predvsem mu naročajo ledene skulpture za različne večerne
dogodke, poroke, veliko naročajo hoteli. Kakšne skulpture pa
naročajo? ”Na eventih je ponavadi poudarek na dogodku, rdeči
niti dogodka, logotipih, hoteli lahko bolj bazirajo na pravljičnih
likih. Zanimivi so tudi ledeni kozarci, posode,” pove Miro, ki že
razmišlja o ledenih silvestrskih skulpturah iz filma Alica v
Čudežni deželi za znan hotel v Portorožu. ”Na voljo so mi dali
šest blokov, ogledal sem si film, naredil šablono in zaenkrat jim
je zamisel všeč.”

Tujina Mira pozna, Hrvatje imajo zanj prav svoje ime:
‘ledolomac iz Slovenije’, za svoje delo je prejel že kar nekaj
nagrad. Z ledeno kreacijo Pegazovo rojstvo (IKA Erfurt 2008)
je osvojil zlato za Slovenijo. Če je točilni pult v igluju naredil v
nekaj dneh, je za Pegaza potreboval kar dobre tri mesece 
- v komori, na minus deset stopinj Celzija. A. B.
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Zagotovljena sreča
BESEDILO_ANITA DI GRAZIA

www.gorenjskiglas.si

Poroke, rojstva, obletnice,
zabave ...

Delite osebno srečo! 
Vaše predloge sporočite Alenki Brun 
po e-pošti: alenka.brun@g-glas.si 
ali po telefonu: 041/699 005. 
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Pavla Kliner

Kaj, če bi bližnje preseneti-
li z magičnimi rastlinami, ki
naj bi po starodavnem ljud-
skem izročilu prinašale vse,
kar navadno zaželimo ljudem
- zdravje, ljubezen, srečo ... 

Rastline za zdravje 

Naši predniki so nekaterim
rastlinam od nekdaj pripisova-
li posebne, kaj posebne, kar
magične lastnosti. Svoj čas sta
bila zdravljenje in čaranje ne-
ločljivo povezana. Tako so bile
tudi rastline za coprnijo in
zdravilo pogosto iste. Vsi
vemo, da se človek še danes ne
pozdravi brez kančka božje
pomoči. Kadar si želimo povr-
niti zdravje, imejmo pri sebi
bršljan ali lovor. Bolezen naj bi
premagali tudi s pomočjo ze-
lene, koprive, koriandra, ku-
mine, bora, cedre in gardenije. 

Rastline za ljubezen 

Tudi pravo ljubezen se da
priklicati in doživeti s po-
močjo magičnih moči malih

zeli. Pri sebi nosimo list po-
prove mete ali melise in že
se nam lahko izpolni največ-
je hrepenenje. Ljubezen pri-
našajo tudi rožmarin, grah,
fižol, češnja, bela omela, ing-
ver, kostanj in jasmin. 

Rastline, ki prinašajo 
srečo 

Če stare vraže kaj veljajo, je
do sreče razmeroma lahko
priti. Prinesla naj bi nam jo že
korenina baldrijana ali pa kak-
šen bršljanov list. Lahko pa jo
prikličemo tudi s plahtico,
sporišem, lokvanjem, velikim
omanom, zeleno, praprotjo,
belo omelo ali belo lilijo. 

Rastline, ki prinašajo 
denar 

V času finančne krize, ki ji
kar ni videti konca, nam bo
nemara še najbolj koristilo,
če si priskrbimo kakšno ma-
gično rastlinico, ki je že na-
šim prednikom pomagala,
da so jim kovanci prileteli z
neba. In to sploh ne bo tež-
ko, saj je visoko na seznamu

rastlin, ki naj bi prinašale de-
nar, rastlina, ki jo premore
domala vsako slovensko go-
spodinjstvo - kamilica. Druž-
bo ji delajo še nageljnove
žbice, bazilika, majaron in
lucerna. 

Rastline, ki prinašajo 
posel

K dobri kupčiji, danes bi
rekli poslu, pripomorejo ma-
terina dušica, zimzelen, rož-
marin, lan, smreka, majaron
oz. dobra misel. Torej, če
imate v družini kakšnega
podjetnika ali koga, ki pogo-
sto sklepa pomembne posle,
zdaj veste, katere rastline
mu bodo pri tem v pomoč.
Podarite mu kakšno od njih.

Čarovne rastline tudi
zdravijo

Če rastlinice slučajno ne
bodo pomagale v čarovne
namene, bodo gotovo omili-
le kakšno zdravstveno in le-
potno tegobo, če jih bomo
pripravili v čaju, kopeli ali iz
njih pripravili obkladek.

Belo omelo je najbolje poda-
riti ljudem, ki imajo težave s
povišanim krvnim tlakom,
glavoboli, histerijo, nemir-
nim srcem in aterosklerozo.
Koprive so pravcato darilo za
slabokrvne, oslabele ali re-
konvalescente. Vedno so jih
vesele tudi ženske, ki si želi-
jo telo očistiti strupov in ne-
čistoče ter tako vplivati na
lepši videz kože. Bršljan bo
stal ob strani ljudem, ki se
želijo odkrižati celulita, od-
večnih kilogramov, krčev,
vnetij in kašlja. Lovor bo
spodbudil prebavo, lajšal sla-
bosti v želodcu, preprečeval
vrenje v črevesju ter poma-
gal pri bolečem žrelu. Pre-
gnal bo tudi pivskega mačka
in zamorjenim pokazal iz-
hod iz labirinta neprijetnih
misli. Koriander in kumino
bi izbrali tisti, ki jih pogosto
mučijo trebušni krči oz. koli-
ke. Rožmarin podarimo lju-
dem, ki imajo slab spomin,
ali tistim, ki so slabo prekrv-
ljeni. Lucerne bodo veseli vsi
tisti, ki bi želeli preprečiti
prezgodnje staranje, moški,
ki imajo težave s prostato, ali

doječe mamice, ki se jim
zdi, da imajo premalo mle-
ka. Poleg tega bo okrepila
tudi imunski sistem in raz-
strupila telo. Ingver je kot
nalašč za ljudi, ki jim pregla-
vice povzročajo kardiovasku-
larne bolezni. Preprečuje

zgoščevanje krvi in pojavlja-
nje strdkov. Učinkovito lajša
kašelj, prehlad, gripo in dru-
ge težave z dihali. Preventiv-
no deluje proti nalezljivim
boleznimi, zmanjšuje hole-
sterol in ima blage afrodizič-
ne lastnosti. 

Mnogo lepega 

v prihajajočem letu 2011, 

veliko osebnega zadovoljstva,

sproščujočega spanca, 

predvsem pa zdravja Vam želi

kolektiv Slovenske postelje.

Dober spanec v letu 2011.
Trgodom No.1, d.o.o.

Podarimo magične rastline
Že imate pripravljenih nekaj steklenic vina in prav toliko zavitkov kave za novoletna darila?

Poprova meta

Klinčke podarimo ljudem, ki jim želimo obilo denarja.

Žimnice , ki jih sanjate podnevi
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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, WWW.ROZMANBUS.SI, TEL.: 04/53 15
249: MADŽARSKE TOPLICE: 29. 1. - 1. 2.; TRST: 7. 1.; BANJA VRUČICA, 
SILVESTROVANJE: 30. 12. - 2. 1.; ŽIVE JASLICE V RAZKRIŽJU: 8. 1. 

VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO 2011

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

Za otroke v knjižnicah
Kranj - Jutri, v sredo, 22. decembra, bo ob 17.30 pravljična
ura v Pionirskem oddelku. Otroci bodo lahko prisluhnili
črnogorski ljudski pravljici Kruh, oreh in lešnik. V četrtek, 23.
decembra, bo med 16. in 19. uro ustvarjalna delavnica
Klobuček za novoletno zabavo.

Jesenice - Jutri, v sredo, 22. decembra, bo ustvarjalna
delavnica z naslovom Rudolf ob 17. uri, v četrtek, 23. de-
cembra, bo ura pravljic ob 17. uri.

Slovenski Javornik - Danes, v torek, 21. decembra, bo ust-
varjalna delavnica ob 16. uri.

Hrušica - V knjižnici bo v četrtek, 23. decembra, ura pravljic
ob 17. uri. 

Na Kum
Kranj - Planinci Društva upokojencev Kranj vabijo 2. januarja na
pohod na Kum. Z vlakom se boste peljali do Trbovelj. Prijave
sprejemajo v društveni pisarni do srede, 29. decembra.

Bralna krožka
Kranj - Danes, v torek, 21. decembra, bo ob 17. uri bralni
krožek za starejše v Pionirskem oddelku kranjske knjižnice,
pogovor bo tekel o knjigi Ferija Lainščka Ločil bom peno od
valov.

Kranj - V četrtek, 23. decembra, bo ob 9.30 bralni krožek za
starejše v Domu upokojencev Kranj.

Koncert Štajercev v Begunjah 
Begunje - V dvorani pod Avsenikovo marelo v Begunjah bo
jutri, 22. decembra, celovečerni božični in novoletni koncert
priznanega narodnozabavnega ansambla Štajerskih 7. Začel
se bo ob 20. uri. Glasbeniki in pevci se bodo predstavili s
skladbami, ki so osvojile Slovenijo in so znane tudi po
Evropi. Rezervacije sprejemajo po telefonu 04/533 34 02 in
04/530 70 30.

Božični koncert 
Duplje - V župnijski cerkvi sv. Vida v Spodnjih Dupljah bo v
nedeljo, 26. decembra, ob pol šestih popoldne tradicionalni
božični koncert domačih zborov: moškega pevskega zbora
Triglav Duplje pod vodstvom Nade Krajnčan in ženskega
pevskega zbora Dupljanke pod vodstvom Katje Klančnik Jelenc. 

Ti nori tenorji
Lesce - Hortikulturno turistično društvo Lesce vabi danes, v
torek, 21. decembra, ob 18.30 v OŠ Frana S. Finžgarja na
ogled komedije Ti nori tenorji. Igrali bodo igralci Gledališča
Belanskega z Bohinjske Bele. 

KONCERTI

KONCERTI

OBVESTILA

IZLETI

PRIREDITVE

Stojan Saje

Strahinj - Jeseni 1980. leta
so v Kranju ustanovili Druš-
tvo za varstvo in vzgojo ptic
Lišček. V njem se je zbralo
petnajst gojiteljev ptic. Med
ustanovitelji je bil tudi seda-
nji predsednik društva Ivan
Posavec iz Naklega. Delo se-
kretarja že dolgo opravlja
njegov sovaščan Franci Re-
mic. Oba sta ponosna, da
imajo danes blizu štirideset
članov iz Gorenjske in enega
koroškega Slovenca iz bliži-
ne Beljaka.

"Osnovno poslanstvo druš-
tva je širjenje skrbi za var-
stvo zunanjih ptic. Večina
članov goji razne vrste ptic.
Najlepše radi pokažemo na
razstavah. Imamo več priza-
devnih gojiteljev, ki žanjejo
uspehe doma in v tujini.
Društvo se lahko pohvali, da
je doslej pripravilo osem re-
gijskih razstav in tri držav-
ne. Devetnajsto državno
razstavo so sprejeli zelo na-
klonjeno v Biotehniškem
centru Naklo. V dvorani v
Strahinju se je zbralo 140
gojiteljev iz 22 slovenskih
društev, ki so razstavili 1100
ptic različnih vrst. Ogledali
so si jih številni obiskovalci,
kar nas je prijetno presene-
tilo. S pomočjo sodnikov pri

Zvezi gojiteljev ptic Sloveni-
je smo izbrali najlepše ptice
v enajstih skupinah. Lastni-
kom teh ptic in šestim mla-
dim gojiteljem smo podelili
pokale," sta povedala pred-
sednik in sekretar.

Nagradili so šampione iz
štirih skupin kanarčkov, treh
skupin papig ter skupin fav-
na Evrope, križanci in eksoti.
V zadnjih skupinah sta dobi-
la pokala Janko Mravlja in

Franci Potočnik iz Škofje
Loke, za srednjo papigo član
društva Komenda Franc 
Petelinkar iz Zbilj, za stan-
dard papigo pa Ivan Hafner
iz Škofje Loke. Slednji je
priznal, da je vesel osmega
pokala s petih letošnjih tek-
movanj v Sloveniji in Italiji.
Ptice goji trideset let; je
član društva Aleš Paulin v
Škofji Loki in Lišček v Kra-
nju. Malega pokala se je ve-

selil tudi triletni Blaž Kavaš
iz Beltincev; on je bil s sred-
njo papigo tretji, njegov oče
Darko pa drugi. Kot je dejal
predsednik zbora sodnikov
Karel Gjergek, je bilo težko
izbrati najboljše ptice med
vrhunskimi. Predsednik
slovenske zveze Iztok Ci-
lenšek je pohvalil društvo
Lišček, ki je lahko vzor dru-
gim tudi pri organizaciji
razstav.

Tisoč sto pernatih lepotic
Ob 30-letnici delovanja je Društvo za varstvo in vzgojo ptic Lišček gostilo državno razstavo in 
tekmovanje ptic. Izmed tisoč sto ptic so izbrali enajst najlepših.

Marjana Ahačič

Kranjska Gora - Tekmova-
nja tradicionalnega 50. poka-
la Vitranc bodo v Kranjski
Gori sicer šele prvi konec
tedna v marcu, aktivnosti, ki
bodo zaznamovale visoki ju-
bilej tega pomembnega do-
godka, pa so organizatorji
začeli že zdaj. Tako so v to-
rek v Liznjekovi hiši v
Kranjski Gori odprli spo-
minsko razstavo, ki obisko-
valce popelje v sam začetek
prirejanj tekmovanj v alp-
skem smučanju ter prika-
zuje razvoj in rast Pokala
Vitranc vse do danes. Pred-
stavitev spremljajo zvočni
posnetki za Slovence naj-
bolj napetih in hkrati naj-
lepših trenutkov v Podkore-
nu. Petdesetletnico tekmo-
vanj so pospremili tudi z iz-
idom knjige z naslovom Po-
kal Vitranc slavi ... Delo Jo-
žeta Dekleve, Jožeta Pogač-
nika in Janeza Šmitka kro-
nološko opisuje vse tekme
od leta 1961, ko so se po vi-
tranški strmini prvič spustili
najboljši smučarji. 

"Vsaka zmaga ima velik
prostor v vitrinah vrhunskih
tekmovalcev. Zmaga doma
je nekaj fantastičnega, zma-
gati doma kar dvakrat pa so
sanje, ki so se uresničile
meni," se je prejšnji teden
na slovesnem odprtju Bojan

Križaj spomnil svojih kranj-
skogorskih zmag. Na zmago
v domači Kranjski Gori je
ponosen tudi Jure Košir, ki
se je ob tej priložnosti spom-
nil na pokojnega Roka Petro-
viča, za katerega pravi, da
ima eno najlepših zmag v

zgodovini Pokala Vitranc.
"Vselej sem s ponosom tek-
moval v Kranjski Gori," je še
dejal Košir, ki je skupaj z Bo-
janom Križajem in kranjsko-
gorskim županom Juretom
Žerjavom odprl jubilejno
prireditev. 

Začetek jubilejnega Pokala Vitranc 
Z odprtjem spominske razstave, predstavitvijo knjige in prižigom ure, ki odšteva sekunde do začetka
prvega tekmovanja, se je uradno začel 50. Pokal Vitranc.

Ivan Hafner iz Škofje Loke je bi vesel osmega pokala z letošnjih tekmovanj.

Razstavo v Liznjekovi hiši in uradni začetek 50. pokala Vitranc sta ob županu Kranjske
Gore Juretu Žerjavu odprla nekdanja vrhunska smučarja Bojan Križaj in Jure Košir.
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

ŠK. LOKA - Groharjevo nas., popol. ob-
novljeno garsonjero, 26 m2, II. nad.,
mirno okolje, ☎ 070/502-260 10006900

VAROVANO stanovanje na Planini -
novo, ☎ 041/705-234 10006870

DVOSOBNO stanovanje, Jesenice, Ti-
tova ul., 56 m2, obnovljeno, urejena
ZK, 67.000 EUR, ☎ 041/375-318

10006744

DVOSOBNO stanovanje v Kranju, z
lastno centralno na plin, ☎ 031/538-
674

10006985

ODDAM

MANJŠE stanovanje ženski, po dogo-
voru, ☎ 040/522-153

10007012

DVOSOBNO stanovanje na Jesenicah
- Koroška Bela, ☎ 041/500-943

10006992

POSLOVNI PROSTORI
KIOSK s hitro prehrano v Kranju pro-
dam ali oddam v najem, ☎ 041/756-
737 10006887

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FIAT Panda 4 x 4, letnik 1994, bele
barve, lepo ohranjena, nove gume, ☎
041/227-338

10006994

TEHNIKA
PODARIM

BARVNI TV, ☎ 04/20-41-661
10006890

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

‘OBL’ stroj in kombinirko, ☎ 040/
499-409 10007013

PODARIM

ŠIVALNI stroj Bagat - Slavica, v omari-
ci, ☎ 041/378-085 10006978

GRADBENI
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

DRVA - metrska ali razžagana, možna
dostava, ☎ 041/718-019 10006630

BUKOVA drva, cena 55 EUR, mešana
drva, cena 40 EUR, možnost razreza
in dostave, ☎ 040/338-719 10006633

LESNE brikete za kurjavo, ☎ 04/53-
31-648, 040/887-425 10006706

SUHA hrastova drva, ☎ 031/585-
345 10006939

SUHE smrekove in javorove plohe ter
deske, ☎ 031/343-161 10006879

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

RAZTEGLJIV kotni kavč, zelo dobro ohra-
njen, za simbolično ceno 100 EUR, ☎
04/51-52-044, 031/879-579 10007003

HOBI
KUPIM

STAR denar, srebrnike, zlatnike,
značke, medalje in ostalo, ☎ 030/
670-770 10007015

DARILA
PRODAM

STEKLENICE z naravno zraslo hru-
ško viljamovko, napolnjene z domačim
žganjem, različne oblike in velikosti,
ugodno, ☎ 051/235-186 10006997

UMETNINE,
NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, različnih velikosti, oblik
in motivov, ugodno. Lepo darilo!, ☎
040/567-544 10006818

KUPIM

ZLATO - star nakit, zlatniki, lomljeno
zlato, ne glede na ohranjenost in 
čistočo, ☎ 041/998-576, barbara.
simegi01@gmail.com 10006458

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

KRZNENO jakno nerc, novo, št. 42-44,
poceni, ☎ 04/20-26-343 10006993

OTROŠKA
OPREMA
KUPIM

OTROŠKE smučke, dolžine 70 cm, in
smučarske čevlje, št. 27-28, Škofja
Loka, ☎ 051/370-928 10006938

PODARIM

OTROŠKO posteljico z jogijem, brez
vijakov, ☎ 04/51-41-227 10006909

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
OČALA na recept, okulistični pregle-
di, kontaktne leče, popusti za upoko-
jence in člane sindikata. Optika Alek-
sandra, Qlandia Kranj, C. 1. maja 77,
04/234-234-2, www.optika.si 10006679

ŽIVALI
IN RASTLINE
PODARIM

KUŽKE, mešančke, črno-bele, manj-
še rasti, stara 2 meseca, ☎ 040/516-
409 10006956

LEPEGA psička, manjše rasti, starega
2 meseca, bele barve, prijaznim lju-
dem, ☎ 031/322-837 10006857

MLADE mucke, stare 3 mesece, ☎
04/51-41-266 10006910

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

SEKULAR za žaganje drv s koritom in
mizo, ☎ 04/20-46-578, 031/812-
210 10006899

TRAKTORSKE verige, 420-70-24, nove
in vpenjalno ploščo za snežni plug, ☎
04/57-23-427, 041/547-994 10006990

KUPIM

TRAKTOR Imt, Ursus ali Zetor, ☎
051/761-002 10006868

TRAKTOR IMT 539, ohranjen in prodam
IMT 533 z bočno kosilnico Mortel, ☎
04/23-11-964, 041/481-588 10006983

PRIDELKI
PRODAM

BELI jedilni krompir fiana in rdeči de-
sire, ☎ 041/971-508 10006875

DOMAČA jabolka, Strahinj 10/a, Na-
klo, ☎ 041/659-975 10006982

KROMPIR, beli in rdeči, jedilni, mož-
na dostava, ☎ 031/585-345 10006940

OREHOVA jedrca, ☎031/244-010
10007011

VINO kraški teran, odličen, ugodna cena in
dostavim, ☎041/614-862 10006350

VINO - cviček, integrirana pridelava, v
rinfuzi ali ustekelničen, z dokumenta-
cijo, ☎ 031/206-874 10006797

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA limuzin, starega 14 dni, Olše-
vek 40, ☎ 031/255-194 10007000

VEČ PRAŠIČEV za zakol, težkih od
180 do 220 kg, krmljeni z domačo
krmo, ☎ 040/610-958 10006991

BIKCA rjave pasme, starega teden
dni, ☎ 041/515-867 10007001

ČB BIKCA, starega 7 dni ter menjam ali
prodam mlado jalovo kravo, ☎ 04/25-
71-548, 040/800-278 10006984

ČB BIKCA, starega 1 teden, ☎
041/692-722 10006998

ČB BIKCA, starega 10 dni, ☎ 04/25-
61-600 10007002

ČB BIKCE, stare 10 dni, ☎041/691-243
10007005

KRAVO simentalko za zakol, pšenico, ječ-
me, oves, ☎04/23-11-964 10006986

PLEMENSKE, orjaške lisce, samice, stare
10 mesecev, ☎040/674-088 10007006

PRAŠIČA, od 150 do 240 kg, doma-
ča reja, ☎ 04/51-50-400 10007004

PRAŠIČE za zakol, domača krma, ☎
04/25-95-600 10006995

PRAŠIČE, težke 50 do 60 kg, za na-
daljnjo rejo, ☎ 031/793-390 10007007

TELICO simentalko, 8 mesecev bre-
jo, ☎ 04/25-23-104 10006989

VEČ BREJIH telic, od 4 do 7 mese-
cev, ☎ 041/873-887 10007009

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni,
☎ 031/687-062 10006988

ODKUPUJEMO krave, telice, bike - za iz-
voz, plačilo takoj, Smrekca center, d.o.o.,
Žabnica, ☎ 04/25-51-313 10006919

OSTALO
PRODAM

SENO in otavo ter hrastove plohe, debe-
line 5 cm, zračno suhe, ☎ 04/51-21-
662 10007014

SUHA hrastova drva in teličko simentalko,
staro 1 teden, ☎ 041/378-937 10006996

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIM dekle za strežbo v baru na
Petrolovem servisu v Komendi, Anza,
d.o.o., Adergas 22, Cerklje, ☎
041/718-975 10006999

IŠČEM

DELO - kv. gostinec z izkušnjami pri
delu v strežbi, ☎ 051/728-243

10006987

STORITVE
NUDIM

ASTERIKS SENČILA, Rozman Peter, s.
p., C. na Loko 2, 4290 Tržič, ☎ 59-55-
170, 041/733-709; žaluzije, roloji, role-
te, lamelne zavese, plise zavese, komar-
niki, markize, www.asteriks.net 10006631

BELJENJE, kitanje sten, odstranjeva-
nje tapet, antiglivični premazi, barva-
nje vrat, Pavec Ivan, s. p., Podbrezje
179, Naklo, ☎ 031/392-909 10006481

IZVAJAMO adaptacije kopalnic, stano-
vanj - v zimskem času nudimo 5 % po-
pust. GV Jožef Žefran s.p., Bistrica
13/a, Naklo, ☎ 041/570-877 10007016

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan
hrup, 10 let garancije. BE & MA, d. o.
o., Ekslerjeva 6, Kamnik, ☎ 01/83-15-
057, 041/694-229 10006695

ZASEBNI STIKI
PREPROST podjetnik z otrokom si
želi zveste punce, ☎ 041/859-096

10006560

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje
za vse, ki si iskreno želite življenja v
dvoje, ☎ 031/836-378 10006561

RAZNO
PRODAM

BOŽIČNE jaslice - hlevčke, izdelane
iz naravnih materialov, ☎ 04/53-10-
114, 041/202-089 10007008

DESKE, različnih velikosti, za izdelavo
gajbic, zelo ugodno, ☎ 04/53-12-
374 10007010

PODARIM

KOVINSKO ptičjo kletko, ☎ 04/20-
42-284, 04/20-46-561 10006926

ZAHVALA

V 83. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica,
prababica, tašča, teta in sestrična

Štefanija Česen
rojena Svetelj

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, znancem in so-
delavcem Komunale Tržič za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje,
sveče, darove za svete maše in spremstvo na njeni zadnji poti.
Posebna zahvala gospodu kaplanu za pogrebni obred, pevcem,
nosačem, Bolnišnici Golnik - Oddelku 600, dežurni službi
Zdravstvenega doma Kranj in pogrebni službi Navček. Vsem, ki
ste kakorkoli počastili njen spomin, iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni
Šenčur, Žiganja vas, 15. decembra 2010

Tiho, kot je živela, nas je tudi zapustila draga sestra in teta

Boža Bratkovič
Od nje smo se poslovili v družinskem krogu.

Franc, Miran, Vlasta, Marjana, Jaka, Andreja, Ajda
Kranj, 20. decembra 2010

Z bolečino v srcu sporočamo, da je svoj življenjski krog zaključila naša dobra mama, 
tašča, babica in prababica

Tilka Udovč
po domače Cepinova Tilka iz Žirov

Žara pokojnice bo pripeljana na pokopališče na Dobračevo pri Žireh, v sredo, 22. decembra 2010, 
ob 15. uri. Pogreb bo v četrtek, 23. decembra 2010, ob 15. uri na Dobračevi pri Žireh.

Za njo žalujejo: hči Mojca in sin Vanek z družinama
Žiri, Dragočajna, Ljubljana, Pirniče, Novo mesto

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

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

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

d.
o.

o.

Male oglase sprejemamo; v petek, 
24. in 31.12., do 11. ure za objavo v
torek, 28. 12. in 4. 1. 2011. 
Delovni čas: pon., tor. in čet. od 7. do
15. ure, sreda od 7. do 16. ure ter 
petek, 24. in 31. decembra, od 
7. do 12. ure. SREČNO 2011

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

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

V življenju ni tako zelo pomembno, kje smo, 
ampak kam smo namenjeni.

Da bi pripluli do pristana, moramo pluti z vetrom ali proti njemu.
Toda pluti moramo! 

Ne smemo se ustaviti na naplavini ali se zasidrati pred ciljem!

POJDITE Z NAMI!

Mestni odbor N.Si Kranj

Blagoslovljen božič in 
srečno leto 2011!

Ker 
spoštujemo

krščanske 
vrednote!

Ker smo 
tu doma!

Ker pri nas 
beseda velja!

Skupaj 
ustvarjamo 

prijazno 
občino Kranj!
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LOTO

Rezultati 101. kroga - 19. decembra 2010
1, 2, 8, 10, 16, 21, 39 in 31

Lotko: 1 2 2 1 7 6
Loto PLUS: 2, 8, 23, 24, 25, 26, 30 in 29

Sklad 102. kroga za Sedmico: 500.000 EUR
Sklad 102. kroga za Lotka: 100.000 EUR
Sklad 102. kroga za PLUS: 190.000 EUR
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Filip Mohorič: 

"Zadovoljni smo, da imamo
svojo državo, a bi bilo v njej
lepše živeti, če ne bi bilo 
toliko pohlepa. Ljudje pa
smo tudi preveč pohlevni
do tistih vplivnežev, ki niso
pošteni."

Lojze Primožič: 

"Danes ni ravno tako, kot
smo si tedaj predstavljali,
namreč da bo pravna drža-
va, da bomo živeli v blago-
stanju. Zgrešili smo, ker ni
poštenja, zlasti pri tistih, ki
nas vodijo."

Brigita Eling B.: 

"Imela sem veliko iracional-
nih pričakovanj, ki pa so se
razbila na čereh realnosti,
zlasti v tistem obdobju, 
ko sem bila "po pomoti" 
izbrisana."

Andrej Štremfelj: 

"Dobro je, da smo samostoj-
na država in da sami odloča-
mo, a zdi se, da je preveč oko-
riščanja. Če bi se lahko zdru-
žili tako enotno kot pred 20
leti, bi se morda lahko uprli
tistim, ki iščejo le koristi."

Monika Tavčar: 

"Ob plebiscitu sem bila še
zelo mlada, danes pa me-
nim, da je ta dogodek po-
membno spremenil Sloveni-
jo. Tako enotni, kot smo bili
v tedanjih razmerah, nismo
bili nikoli več potem."

Enotni kot nikoli
prej in potem
Danica Zavrl Žlebir 

Dvajset let je, odkar smo se
na plebiscitu izrekli za svojo
lastno državo. Kako danes
na to gledajo državljani, so
se naša takratna pričako-
vanja izpolnila?

Foto: Gorazd Kavčič

Napoved za Gorenjsko

Danes bo pretežno oblačno in povečini suho vreme. V višjih
legah bo pihal jugozahodni veter. V sredo in četrtek bo 
prevladovalo oblačno vreme, občasno bo rahlo deževalo. 
Pihal bo jugozahodni veter. Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Vilma Stanovnik

Kranj - Potem ko so na dvo-
rišču hotela Jelen v začetku
oktobra slovesno položili
temeljni kamen novega
stanovanjsko poslovnega
objekta in napovedali sko-
rajšnjo rušitev razpadajoče
hotelske stavbe, so si mi-
nulo soboto zadnji mimo-
idoči še lahko ogledali stari
hotel Jelen. 

Od sobote hotela namreč
ni več, po opravljenem ru-

šenju tako hotelske stavbe
kot sosednih stavb, vključ-
no s staro Merkurjevo po-
slovno stavbo, ki so jih za-
čeli podirati že prej, pa se
bo začela gradnja tako ime-
novanega dvorca Jelen. In-

vestitor je družba Elektro-
servisi Trzin, kot je že ob
pripravljalnih delih povedal
vodja projekta Brane Ribič,
pa bo gradnja odvisna tudi

od poteka arheoloških ra-
ziskav in geološkega stanja
zemljine. Če bo vse po na-
črtih, naj bi bil dvorec Jelen
zgrajen sredi leta 2012. Za

gradbena dela na objektu
skrbi podjetje Lesnina In-
ženiring, pri projektu pa
sodelujeta še projektant A
Biro in nadzor Proctor.

Hotela Jelen ni več
V soboto so začeli rušiti sedaj že nekdanji hotel Jelen, na njegovem mestu pa bo zrasel dvorec Jelen. 

Jesenice

Donacija za nova okna v vrtcu

Tudi v družbi Savske elektrarne so se odločili, da ob koncu
leta del sredstev, ki bi jih sicer namenili za poslovna darila,
podarijo v dobrodelne namene. Letos so tako deset tisoč ev-
rov donirali Občini Jesenice, ki denar, kot je povedal župan
Tomaž Tom Mencinger, namenja za zamenjavo oken v
enem od jeseniških vrtcev. Gre za jeseni obnovljeno stavbo
na Tavčarjevi cesti, iz katere se je izselila Ljudska univerza
in v kateri so zaradi povečanega števila vpisanih otrok ure-
dili dodatne igralnice. Kot je ob tej priložnosti povedal direk-
tor družbe Savske elektrarne Drago Polak, se v podjetju za-
vedajo pomena zmanjševanja porabe energije z energetski-
mi sanacijami javnih objektov. M. A.

Pred rušenjem so si minulo soboto mimoidoči lahko še zadnjič ogledali nekdaj veličasten
hotel Jelen, ki je bil zadnja leta ena največjih sramot Kranja. / Foto: Gorazd Kavčič

Železniki

Maši bo daroval Anton Jamnik

Ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik bo petkovo pol-
nočno mašo daroval v župniji Železniki, kjer bo maševal
tudi na božič, v soboto, ob 10. uri. V stolnici sv. Nikolaja v
Ljubljani bo polnočno mašo v petek daroval ljubljanski
nadškof metropolit Anton Stres, ki bo dan kasneje ob 16. uri
v stolnici daroval še božično mašo. A. H.

Cerklje

Cerkljanski župan se je upokojil

Franc Čebulj funkcijo župana od 1. decembra opravlja nepo-
klicno, saj se je s tem mesecem upokojil. "Imam dovolj de-
lovne dobe, zadostil sem tudi starostnemu pogoju, zato sem
se odločil za upokojitev še po stari zakonodaji," je povedal.
Nepoklicnemu županu pripada plačilo v višini petdesetih 
odstotkov plače, ki bi jo prejemal kot poklicni župan. S. Š.

Če bo šlo vse po načrtih,
naj bi na mestu
porušenega hotela
zgradili dvorec Jelen do
sredine leta 2012.

Na podelitvi donacije: direktor Drago Polak (levo), župan 
Tomaž Tom Mencinger in ravnateljica VVO Zdenka Kovač

Jezersko 

Podžupan bo Peter Sušnik 

Na nedavni seji občinskega sveta Jezersko je župan Jure
Markič seznanil svetnike z imenovanjem podžupana. To bo
Peter Sušnik, ki je na volitvah dobil največje število glasov,
župan pa imenovanje utemeljuje tudi s Sušnikovimi moral-
nimi in organizacijskimi vrlinami. Peter Sušnik je o takem
zaupanju dejal: "Rezultat me je presenetil in se vsem
občanom, ki so glasovali v mojo korist, lepo zahvaljujem. S
tem so mi naložili tudi veliko dolžnost in po najboljših
močeh se bom potrudil, da bom svoje delo opravil korektno
v dobro skupnosti." Na seji so svetniki imenovali tudi člane
občinskih odborov in komisij. V nadzornem odboru bodo
Špela Tičar, Pascale Jacqueline Zadnik in Rok Skuber. D. Ž.
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LUBNIK ZA 
MADAGASKAR

Mešani pevski zbor Lubnik je z božič-
nim dobrodelnim koncertom zbral
dva tisoč evrov za medicinsko huma-
nitarno odpravo na Madagaskar.

26

LJUDJE

TEK BOŽIČKOV 
IN NOVOLETNI
DIRENDAJ

V soboto so v Preddvoru tekli
Božički, Društvo prijateljev mladine
Šenčur pa je doma pripravilo pred-
novoletno praznovanje na prostem.

KULTURA

TI IN JAZ, NEŽA IN MI 

Jutri pesnica Neža Maurer praznuje
življenjski jubilej 80 let, pred dnevi
pa je pri Mladinski knjigi izšla njena
jubilejna zbirka pesmi Sama sva na
svetu – Ti in jaz. Izbor pesmi je pri-
pravil Peter Kolšek.

27
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inulo soboto
je bil v Kri-
stalni dvorani
S o k o l s k e g a
doma v Škofji

Loki dobrodelni koncert
Božič z Lubnikom, s kate-
rim so zbirali denar za me-
dicinsko humanitarno od-
pravo na Madagaskar v pri-
hodnjem letu. Obiskovalci,
ki so napolnili dvorano, so
z nakupom vstopnic pri-
spevali dva tisoč evrov, po
aplavzih sodeč pa so v bo-
žičnem koncertu Mešane-
ga pevskega zbora Lubnik
uživali.

Pevke in pevci so v prete-
klosti večinoma peli pesmi v
slovenščini, od letošnjega fe-
bruarja pa jih vodi Urban To-
zon, s katerim so začeli pre-
pevati tudi v drugih jezikih.
To so pokazali tudi v prvem
delu sobotnega koncerta, saj
so prepevali sakralne skladbe
iz različnih glasbenih obdo-
bij v latinščini, nemščini, an-
gleščini in stari cerkveni slo-
vanščini. Začeli so z Gregori-
janskim koralom iz 9. stoletja,
nadaljevali s skladbo Ubi ca-
ritas Maurica Durufleja, s
skladbo Also hat Gott die welt
geliebt Heinricha Schutza so
'skočili' v barok, v klasicizem
s Haydnovo Du hast steht
dem Ruhm und Ehre, sledila

je Ave Maria - Bogorodice
devo Segeja Rachmaninova,
prvi del pa so sklenili s sklad-
bo The Birthday of a King
Williama Harolda Neidlin-
gerja ob klavirski spremljavi
Margarete Gregorinčič. "Pre-
pevanje v tujih jezikih nam
predstavlja poseben izziv.
Naučiti se moramo še kakš-
no francosko skladbo," je na-
povedal Tozon. V drugem
delu koncerta so prevladova-
le v slovenščino prevedene
skladbe Johna Rutterja, zbo-
ru pa se je na odru pridružil
priložnostni orkester Ad
Hoc. Ob njegovi spremljali
so v dvorani odmevale Mari-
jina uspavanka, Gospod te bla-
goslovi, Božična uspavanka,

Božična noč in Najlepši letni
čas, koncert pa so sklenili s
priljubljeno Sveto nočjo.

Več kot šestdeset pevk in
pevcev ter dvajset instru-
mentalistov je občinstvu pri-
čaralo čudovit uvod v božič-
ne praznike, prav tako pa
tudi skupini petih absolven-
tov medicinske fakultete, ki
se prihodnje poletje odprav-
ljajo na trimesečno medicin-
sko-humanitarno odpravo
na Madagaskar. V skupini,
ki bo Malgašem zagotavljala
osnovno zdravstveno in zo-
bozdravstveno oskrbo, so tri-
je Gorenjci: Škofjeločanka
Eva Omejc, Miha Gašperin
iz Begunj in Jernej Arh z
Blejske Dobrave.

LUBNIK ZA MADAGASKAR
Mešani pevski zbor Lubnik je z božičnim dobrodelnim koncertom zbral dva tisoč evrov za medicinsko
humanitarno odpravo na Madagaskar.

Ana Hartman

M

Mešani pevski zbor Lubnik je prepeval tudi ob spremljavi priložnostnega orkestra Ad Hoc. / Foto: Gorazd Kavčič

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Sestavila: Petra F.

TEŽJI 
SUDOKU

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU 

Rešitev:

KINO SPORED

Torek, 21. 12.
16.50, 19.00, 21.10 
ROMANCA MED PRIJATELJI
19.20, 21.45 TRON: ZAPUŠČINA 3D
16.00 LAHKA PUNCA
18.00, 20.00, 22.00 PARANORMALNO 2
17.10 ZGODBE IZ NARNIJE: 
POTOVANJE POTEPUŠKE ZARJE 3D
15.15 MEGAUM 3D

Sreda, 22. 12.
16.50, 21.10 ROMANCA MED PRIJATELJI
19.20, 21.45 TRON: ZAPUŠČINA 3D
16.00 LAHKA PUNCA
18.00, 20.00, 22.00 PARANORMALNO 2
17.10 ZGODBE IZ NARNIJE: 
POTOVANJE POTEPUŠKE ZARJE 3D
15.15 MEGAUM 3D

Četrtek, 23. 12.
16.50, 19.00, 21.10 NJENA DRUŽINA
16.00, 20.00 ROMANCE MED PRIJATELJI
18.10, 22.10 HUDIČ
15.15 MEGAUM 3D
17.10 ZGODBE IZ NARNIJE: 
POTOVANJE POTEPUŠKE ZARJE 3D
19.20, 21.45 TRON: ZAPUŠČINA 3D

Petek, 24. 12.
16.50, 19.00, 21.10 NJENA DRUŽINA
16.00, 20.00 ROMANCE MED PRIJATELJI
18.10, 22.10 HUDIČ
15.15 MEGAUM 3D
17.10 ZGODBE IZ NARNIJE: 
POTOVANJE POTEPUŠKE ZARJE 3D
19.20, 21.45 TRON: ZAPUŠČINA 3D

Sobota, 25. 12.
14.40,16.50, 19.00, 21.10, 23.20 NJENA
DRUŽINA
13.50, 16.00, 20.00 ROMANCE MED PRIJA-
TELJI
18.10, 22.10,0.00 HUDIČ
15.15 MEGAUM 3D
17.10 ZGODBE IZ NARNIJE: 
POTOVANJE POTEPUŠKE ZARJE 3D
12.50, 19.20, 21.45, 0.10
TRON: ZAPUŠČINA 3D

Nedelja, 26. 12.
14.40,16.50, 19.00, 21.10 NJENA DRUŽINA

13.50, 16.00, 20.00
ROMANCE MED PRIJATELJI
18.10, 22.10 HUDIČ
15.15 MEGAUM 3D
17.10 ZGODBE IZ NARNIJE: 
POTOVANJE POTEPUŠKE ZARJE 3D
12.50, 19.20, 21.45 TRON: ZAPUŠČINA 3D

Ponedeljek, 27. 12.
14.40,16.50, 19.00, 21.10 NJENA DRUŽINA
13.50, 16.00, 20.00
ROMANCE MED PRIJATELJI
18.10, 22.10 HUDIČ
15.15 MEGAUM 3D
17.10 ZGODBE IZ NARNIJE: 
POTOVANJE POTEPUŠKE ZARJE 3D
12.50, 19.20, 21.45 TRON: ZAPUŠČINA 3D

Torek in sreda, 21. in 22. 12. 
21.15 AMERIČAN
19.05 DRAGA, POČAKAJ, SEM NA POTI
15.00, 17.00 GREMO MI PO SVOJE
15.50, 18.00 MEGAUM (sinhro)
16.00 MEGAUM 3D (sinhro)
20.10 PARANORMALNO 2
15.40, 18.30, 21.10 TRON: ZAPUŠČINA 3D
16.05 ZGODBE IZ NARNIJE
18.10, 20.40 ZGODBE IZ NARNIJE 3D
18.35, 21.05 ŽIVLJENJE, KOT GA POZNAŠ

Četrtek, 23. 12.
20.00 SCOTT PILGRIN PROTI VSEM

Sobota, 25. 12.
20.00 LOMILEC SRC

Nedelja, 26. 12.
18.00 SCOTT PILGRIN PROTI VSEM
20.00 LOMILEC SRC

Sobota in nedelja, 25. in 26. 12.
18.00 TRON: ZAPUŠČINA
20.00 PISATELJ V SENCI

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo
pravico do spremembe programa.

KINO RADOVLJICA, LINHARTOVA DVORANA

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

PLANET TUŠ, KRANJ

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER)

nedeljo je bil v
telovadnici Osnov-
ne šole Poljane bo-
žični koncert Jer-
bas domačih, ki

sta ga že tretjič uspešno spra-
vila pod streho Občina Gore-
nja vas-Poljane in Agencija
Media butik. Znova se je iz-
kazalo, da so poslušalci želj-
ni dobre domače glasbe. Za-
njo so poskrbeli Beneški
fantje, Okrogli muzikanti,
ansambli Saša Avsenika,
Roka Žlindre, Vasovalci, Do-
načka, Rosa, Vrisk, harmoni-
kar Filip Kavčič in Poljanski
orgličarji. Slednji so tudi od-
prli koncert, in sicer skladbo
Cvetje v jeseni, ki velja za
uvodni pozdrav občinstvu.

Prireditev s podnaslovom
Sm se plašuru ke okul sta v do-
mačem narečju spretno vo-
dila Tončka Oblak in Ivan
Dolenec, ki sta obiskovalce z
besedo popeljala po pokraji-
nah, odkoder so prihajale
glasbene zasedbe. Da je glas
o prireditvi že segel tudi v de-
veto vas, dokazuje obisk pol-
nega avtobusa članov Turi-
stičnega društva Klapovuhi
iz občine Benedikt v Sloven-
skih goricah. Nad prireditvi-
jo je bil navdušen tudi Milan
Čadež, župan Gorenje vasi-
Poljan in državnozborski po-
slanec, ki je povedal tudi, da
je zelo zadovoljen z deli, ki
so jih letos opravili v občini.
Direktor Agencije Media bu-
tik Boštjan Avsec je tudi letos
vse izvajalce obdaril z jerba-
som domačih dobrot.

JERBAS DOMAČIH
Ana Hartman

V
Koncert so s skladbo Cvetje v jeseni odprli Poljanski 
orgličarji. / Foto: arhiv Media butika 
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ubilej. "Zelo težko se
spreminjam, pravza-
prav le sledim svojemu
načinu življenja. Ži-
vim, kot živim. Saj so
me hoteli spremeniti,

pa ni šlo," je v zanjo značil-
nem umirjenem tonu, hkrati
pa s preudarkom na nedavni
predstavitvi jubilejne zbirke
pesmi govorila Neža Maurer.
Slavistka, novinarka, uredni-
ca, direktorica, žena in mati
ter ena izmed tistih sloven-
skih pesnic, ki je v svojem li-
terarnem življenju doživela
veliko pozornost publike.
Več kot štirideset let že piše
poezijo in prozo, napisala je
več kot dvajset knjig za otro-
ke, trinajst pesniških zbirk za
odrasle, izdala nekaj izborov
poezije, okrog štiristo petde-
set njenih pesmi, največ
otroških, je tudi uglasbenih,
več kot osemdeset otroških
iger in oddaj je bilo predvaja-
nih po radiu, za televizijo je
na osnovi njenih pesmi na-
stalo sedem filmov ... Zares
velik in literarno bogat
ustvarjalni opus. Pred dnevi
se mu je pridružila še jubilej-
na zbirka Nežinih pesmi, ki
jih je avtor izbora Peter Kol-
šek umestil pod naslov Sama
sva na svetu - Ti in jaz. 

V jubilejno zbirko so uvr-
ščene pesmi za odrasle. Av-

tor izbora jih je razvrstil v tri
cikle ljubezenske, refleksiv-
ne in materinske pesmi. "To
so Nežini pesniški prameni.
Daleč najsvetlejši pramen je
ljubezenska poezija, v kateri
najdemo neizmerno boga-
stvo ljubezenskih motivov.
Njena ljubezenska poezija
ima tri dimenzije, kontem-
plativno, ljubezensko erotič-
no in iracionalno fatalno,"
razmišlja Peter Kolšek in do-
daja: "Sledi refleksivna po-
ezija, nekakšen njen dvogo-
vor med življenjem in smrt-

jo, tretji pramen pa so mate-
rinske pesmi, tiste o njenih
otrocih, vsakdanjih dogod-
kih, pesmi "od mene k tebi"
... Gre za enkratno avtorico,
katere pesmi so pravo boga-
stvo besed." 

Neža Maurer v svojih
pesmih ne išče po aktual-
nem času, ampak piše o
življenju. "Mnogo ljudi do-
življa tako kot jaz, a mogo-
če ne znajo pisati," je vedno
skromna Neža: "Če ne bi
tako doživljali, mojih pes-
mi tudi ne bi brali. Gre za

iskreno človeško čustvova-
nje, saj ljudje vendarle niso
brezčutni. Zato se tudi naj-
dejo v mojih pesmih." Neža
Maurer se je rodila 22. de-
cembra 1930 v Podvinu pri
Polzeli, diplomirala je kot
slavistka in v svojem pe-
strem življenju opravljala
različne poklice, ki so bili
tako rekoč vsi po vrsti pove-
zani z lepoto besede. Za-
dnja leta živi v Škofji Loki,
kjer je tudi doma, kot pravi.
Jutri je njen dan. In vseh, ki
jo poznajo.

TI IN JAZ, NEŽA IN MI 
Jutri bo pesnica Neža Maurer praznovala življenjski jubilej, 80 let, pred dnevi je pri Mladinski knjigi
izšla njena jubilejna zbirka pesmi Sama sva na svetu - Ti in jaz. Izbor pesmi je pripravil Peter Kolšek.

Igor Kavčič

J
tane Sever bi danes
za naše igralce zago-
tovo brez pomisle-
kov dejal: dobri so,
je v spominskem

nagovoru na 40. po vrsti po-
delitvi Severjevih nagrad po-
vedal igralec Aleš Valič, de-
kan Akademije za gledališče,
radio, film in televizijo. Na
licu mesta so na nedeljski
večer to dokazovali mladi, le-
tos diplomirani igralci, ki so
pred podelitvijo nagrad upri-
zorili Ionescovo Plešasto pev-
ko. S predstavo, ki so jo pri-
pravili pod vodstvom docen-
ta Branka Šturbeja, so med
drugim navdušili tudi stroko
na mednarodnem srečanju
študentov igre vsega sveta v
Peruju, kjer so bili med 27
predstavami uvrščeni med
najboljše tri. Med njimi je
tudi mlada igralka iz Kranja
Nina Rakovec, ki bo po no-
vem letu svojo igralsko kari-
ero začela v SLG Celje. 

Strokovna žirija v sestavi:
dramska igralka Damjana
Černe (predsednica), drama-
turginji Teja Rogelj in Staša
Mihelčič ter igralca Branko

Šturbej in Alenka Bole Vra-
bec, je med prispelimi pred-
logi izbrala štiri nagrajence.
Za igralske dosežke v profe-
sionalnih gledališčih v prete-
kli sezoni sta Severjevi na-
gradi prejela igralka Drame
SNG Maribor Nataša Matja-
šec Rošker in Renato Jenček
iz SLG Celje. Nagrado za
dolgoletno uspešno delova-
nje na ljubiteljskem igral-
skem odru je prejela Mira
Rebernik Žižek iz Ljutome-
ra, študentsko Severjevo na-
grado pa je za vlogo Sigis-
munda v dramskem delu
Calderona de la Barce Življe-
nje je sen prejel študent sed-
mega semestra dramske igre
Žiga Udir, po Aljažu Jovano-
viču iz Šenčurja in Kranjčan-
ki Nini Rakovec nov obeta-
ven igralec z Gorenjskega.

Kot je povedal predsednik
Sklada Staneta Severja, od-
slej tudi v vlogi škofjeloškega
župana, Miha Ješe, bodo 40-
letnico podeljevanja Severje-
vih nagrad dodatno proslavi-
li prihodnje leto, ko bodo v
Muzejskem društvu pripra-
vili zbornik, v katerem bodo
predstavili vseh, več kot dve-
sto dosedanjih Severjevih
nagrajencev.

ŠTUDENTSKA
KRANJČANU 
V Škofji Loki so v nedeljo že štiridesetič podelili
Severjeve nagrade. Med študenti v preteklem
letu izstopal Žiga Udir iz Besnice pri Kranju, tri
nagrade pa so odšle igralcem v severovzhodno
Slovenijo.

Igor Kavčič

S

Ob predstavitvi nove zbirke Neže Maurer sta svoji novi deli predstavila še dva znana
slovenska literata, ob 70-letnici Ervin Fritz pesniško zbirko Dolgi pohod, med bralce pa se
vrača tudi Evald Flisar z novo pustolovsko zgodbo Na zlati obali. / Foto: Igor Kavčič

Žiri, Jesenice

Trio violončelistov 

Jutri, v sredo, 22. decembra, ob 19. uri bo v galeriji Muze-
ja Žiri v Stari šoli v Žireh koncert tria violončelistov. Mladi
glasbeniki: Gorenjca Jošt Kosmač iz Žirov, Gregor Fele z
Jesenic in Martin Sikur s slovenske obale bodo predstavili
dela J. S. Bacha, L. van Beethovna, W. J. Kirkpatricka, V.
Štolcerja, O. Messiaena in anonimnih avtorjev. Že danes,
v torek, 21. decembra, se bodo mladi violončelisti pred-
stavili tudi v dvorani Glasbene šole Jesenice. I.K.

Kranj

Božično voščilo Glasbene šole Kranj 

Jutri, v sredo, 22. decembra, ob 18. uri ste vsi prijatelji
Glasbene šole Kranj vabljeni na Glavni trg v stari del mes-
ta, kjer vam bo več sto učencev šole voščilo vesele
praznike in vse dobro v novem letu. Učenci so pripravili
pester program, nastopili bodo pevci, zborček, jazz trio,
na koncu pa še tuba božički. Prepeval bo cel trg, saj so se
vsi učenci naučili dve pesmici, Vlada Kreslina in pa tradi-
cionalno božično. I. K.

Anton Tomaž Linhart: 
ŽUPANOVA MICKA

200. ponovitev legendarne
predstave!

Režiser: Vito Taufer
Igrajo: Matjaž Tribušon/Borut

Veselko, Darja Reichman, Gregor
Čušin/Matjaž Višnar, Tine Oman,

Vesna Pernarčič/Vesna Slapar, Rok
Vihar, Pavel Rakovec, Robert

Kavčič, Ciril Roblek.
Sreda, 29. decembra, ob 19.30 

v PG Kranj - IZVEN

Tone Partljič: 
PARTNERSKI ODNOSI

Komedija o neobičajnih 
partnerskih odnosih in 

nenavadnih partnerskih zapletih

Režija: Vinko Möderndorfer
Igrajo: Vesna Jevnikar, 

Vesna Slapar, Igor Štamulak, 
Borut Veselko, Darja Reichman,

Vesna Pernarčič
Petek, 31. decembra, ob 19. uri 

v PG Kranj - SILVESTRSKA 
PREDSTAVA

Praznujte s Prešernovim gledališčem Kranj

Nakup vstopnic pri blagajni gledališča (tel. 04/20 10 200) 
ali preko spletne strani www.kupikarto.si.

w
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VREME IN POČUTJE

tedenska vremenska napoved
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29.12.
četrtek
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30.12.

desetdnevna napoved

21. tor. Tomaž začetek zime, ob 10 h 7.41 16.19

22. sre. Mitja cvet 7.42 16.19

23. čet. Viktorija list 7.42 16.20

24. pet. Eva list 7.42 16.20

25. sob. Božič list 7.43 16.21

26. ned. Štefan dan samostojnosti, plod 7.43 16.22

27. pon. Janez korenina 7.43 16.23

setveni koledar obremenitev vzhod         zahod
...................................................................................................................................................................................................................

PREGOVOR
......................................................................................................

25. december - božič

Če vidiš Rimsko cesto na sveto noč sijati, 
se je dobre letine nadejati.

esetega decem-
bra se je v mehi-
škem Cancunu
zaključila 16.

konferenca o podnebju, na
kateri so predstavniki med-
narodne skupnosti poskuša-
li doseči zavezujoč globalni
dogovor na področju ukre-
panja proti podnebnim
spremembam. Glavne za-
ključke konference so pred-
stavili Jernej Stritih iz Služ-
be Vlade RS za podnebne
spremembe, Tanja Cegnar
iz Agencije Republike Slo-
venije za okolje ter Živa
Gobbo iz društva Focus.

Na konferenci je bil spre-
jet dogovor, ki zavezuje k
nadaljevanju pogajanj za po-

daljšanje kjotskega protoko-
la, ki sicer poteče leta 2012,
predvidena pa je tudi usta-
novitev posebnega "zelene-
ga" sklada za pomoč drža-
vam v razvoju. Razvite drža-
ve naj bi v sklad sprva pri-
spevale trideset milijard do-
larjev, do leta 2020 pa sto
milijard dolarjev na leto. Po-
seben odbor za sklad bo se-
stavljen iz 24 držav, od kate-
rih bo pol razvitih, pol pa dr-
žav v razvoju. Ustanoviti na-
meravajo tudi center za pod-
nebno tehnologijo, ki bo dr-
žavam v razvoju posredoval
tehnično znanje pri zmanj-
šanju izpustov toplogrednih
plinov in prilagajanju na po-
sledice podnebnih spre-
memb. Sprejetju dokumen-
ta je nasprotovala le Bolivija,
češ da ne vsebuje zadostnih

ukrepov za omejevanje pod-
nebnih sprememb. 

Dokument ne prinaša
končne odločitve glede na-
daljevanja kjotskega proto-
kola, ki so se mu poleg ZDA
odrekle med drugim še Ja-
ponska, Rusija in Kanada.
Države bodo nadaljevale po-
gajanja o znižanju izpustov
toplogrednih plinov, da ne
bi prišlo do prevelikega raz-
koraka po koncu prvega ob-
dobja veljavnosti protokola
leta 2012. Nujni bodo tudi
ukrepi, da se svetovne tem-
perature ne dvignejo za več
kot dve stopinji Celzija. Vse-
binske rešitve niso določe-
ne, gre za splošen poziv dr-
žavam, naj zmanjšajo izpu-
ste toplogrednih plinov. O
tem bodo potrebne še dodat-
ne znanstvene študije, pro-

učiti pa je treba tudi možno-
sti o oblikovanju novih trž-
nih mehanizmov, s katerimi
bi državam v razvoju poma-
gali pri omejevanju izpu-
stov. Deklaracija izraža tudi
podporo prizadevanjem za
zaščito gozdov, ki je po-
membna tema tudi za Slo-
venijo. Gre za poziv drža-
vam v razvoju, naj naredijo
načrte v tej smeri, ob tem pa
naj spoštujejo pravice do-
morodnega prebivalstva. 

Okoljske organizacije so
dosežek v Cancunu ocenile
različno. Deklaracijski ukre-
pi so sicer napredek, glede
na lansko konferenco v Ko-
penhagnu, ki je bila vse-
splošno razočaranje, vendar
pa smo od konkretnih ukre-
pov, ki bi pomenili rešitev
podnebja, še daleč.

O tiskovni konferenci v Cancunu so v Ljubljani spregovorili: Jernej Stritih, Borut Tavčar in Živa Gobbo / Foto: Zaklop

KONKRETNIH REŠITEV ŠE NI
V Centru Evropa v Ljubljani je potekala predstavitev glavnih dognanj podnebnega vrha v Cancunu,
kjer je potekala konferenca pogodbenic okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja.

VREMENSKE ZANIMIVOSTI
......................................................................................................

ponedeljek

1/4°C

Samo Lesjak

D

Biovremenska napoved

Vremenski vpliv bo v tem tednu večinoma obremenilen. 
Danes bo opazen tudi vpliv polne lune. Negativen vpliv 
pa bo ob koncu tedna popustil in počutje se bo izboljšalo.
Še vedno je potrebna pozornost na nizke temperature in 
pogoste dnevne vremenske spremembe.

Napoved za gorski svet

V gorah bo večinoma oblačno in ponekod megleno, le 
na Pohorju in v vzhodnih Karavankah bo delno jasno. V 
Julijskih Alpah bo zlasti dopoldne rahlo snežilo. Pihal 
bo okrepljen jugozahodni veter. Na 1500 m bo -3, na 
2500 m -6 stopinj C.

Snežne razmere

V Julijskih Alpah je na 2500 m do okoli 370 cm snega, na
1500 m pa do okoli 150 cm. Drugod po naših gorah je 
na 1500 m do okoli 60 cm snega. Predvsem na vetru izpo-
stavljenih legah je zaradi poledenele površine nevarnost
zdrsov. Nevarnost snežnih plazov se je zaradi sneženja 
povečala na 3. stopnjo. Na večinoma skorjasto podlago je
zapadel suh sneg, ki se s podlago ni sprijel. Le tam, kjer je
na skorji pršič, je medsebojna vez boljša. 

Snežna odeja na smučiščih

Kranjska Gora - do 65 cm, Krvavec - do 100 cm, Cerkno - 40
cm na do 70 cm, Črni vrh - do 60 cm, Stari vrh - 75 cm,
Soriška planina - do 90 cm, Straža Bled - do 30 cm, Kobla -
do 80 cm, Vogel - do 130 cm.
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red kratkim je na
Osnovni šoli prof.
dr. Josipa Plemlja
Bled potekal tradici-
onalni Plemljev dan,

ki je bil tokrat namenjen
praznovanju 40-letnice delo-
vanja turističnega podmladka
na šoli. Gre za najstarejši turi-
stični podmladek v Sloveniji,
ki ga je pred 40 leti ustanovi-
la učiteljica Katka Knaflič, po-
buda pa je prišla s strani blej-
ske gostinske šole, saj so na ta
način želeli povečati vpis. Tu-
ristični podmladek danes se-
stavlja okoli 35 učenk in učen-
cev, kot pravita mentorici Ma-
rina Vukaševič in Magda Bo-
gataj, ki krožek vodita že tri-
deset let, pa v njihovih aktiv-
nostih sodelujejo tudi drugi
otroci, saj je v turizem že vr-
sto let vpeta celotna šola.

Na prireditvi, ki so jo zače-
li s pesmijo Turizem smo
ljudje, so krožkarji izpostavi-
li pomembne mejnike v 40-
letnem delovanju. V tem
času je turistični podmladek
štirinajstkrat uspešno sode-
loval na turističnih festivalih,
nekoč tudi s sloganom Bo-

gat, lep, enkraten in domač -
Bled, tokrat pa so obiskoval-
cem zaigrali odlomek iz lut-
kovne igrice Riklijeva juhca
za zdravje. Turistični pod-
mladek je še posebej pono-
sen na pred petimi leti pri-
pravljeno nalogo Škrat Blej-
ko vas vabi, saj so animirano
pot na blejski grad tudi de-
jansko oživeli. Upajo, da jim
bo uspelo oživeti tudi kole-
sarsko pot, ki so si jo zamis-
lili v zadnji nalogi Z Blejkom

na pot do eko dobrot. Prire-
ditev je z nastopom obogatil
nekdanji turistični podmlad-
kar Marko Zemljič, ki je
pred leti prav na turističnem
festivalu začel svojo pevsko
pot. Na tista leta ima lepe
spomine: "Družili smo se,
ves čas smo spoznavali nekaj
novega."

Ravnatelj Ludvik Hajdi-
njak je v svojem govoru pou-
daril velik pomen sodelova-
nja šole s krajem, blejski žu-

pan Janez Fajfar pa je krož-
karjem zaželel, naj še naprej
ostanejo s srcem v turizmu,
upa pa, da jih bo čim več po-
stalo turističnih delavcev.  

Pred prireditvijo so na šoli
priredili delavnice za učence
in starše na temo Turizem
na Bledu. Pod spretnimi pr-
sti so nastajali predvsem tu-
ristični spominki, ki so jih
prodajali na novoletnem sej-
mu na terasi Hotela Park.
Zbran denar so namenili v

S SRCEM V TURIZMU
Plemljev dan so na Bledu posvetili praznovanju 40-letnice delovanja turističnega podmladka na šoli.

Ana Hartman

P

Del turističnega podmladka z mentoricama Magdo Bogataj in Marino Vukaševič, 
ustanoviteljico Katko Knaflič, predsednikom in tajnico turističnega društva Ludvikom 
Kerčmarjem in Vanjo Piber ter nekdanjim krožkarjem Markom Zemljičem / Foto: Tina Dokl

Kranjski župan s knjigami obdaril prvošolce

Kranjski župan Mohor Bogataj nadaljuje tradicijo predno-
voletnega obdarovanja prvošolcev po vsej občini s
knjižnim darilom. Knjige Ovca Boža avtorice Tine Perko se
bo razveselilo 546 prvošolcev, vsako leto pa župan na eni
od osnovnih šol darila izroči osebno. Letos je obiskal OŠ
Orehek, kjer je v petek s knjigo obdaril 57 prvošolcev - 46
iz matične šole in 11 iz njene podružnice v Mavčičah. Rav-
nateljica Ivka Sodnik je dejala, da so ob njegovem obisku
zelo počaščeni, učenci pa so ob tej priložnosti pripravili
krajši kulturni program. "V vaši šoli se dobro počutim, tu
je prava toplina," je učence nagovoril župan in jim zaželel,
naj lepo preživijo praznike. A. H.

Likovni natečaj: V pričakovanju dobrih mož
Dragi, otroci!

Kartonko Narišimo tropske živali tokrat prejme šestletna Tina
Juratovec iz Zgornjih Bitenj, ki nam je narisala, kako se je na
Gorenjskem glasu družila z dedkom Mrazom in snežno kraljico.
S knjižno nagrado bomo nagradili Miha Čepina in Ajdo Boga-
taj iz Gorenje vasi. 

Super ideja za darilo!

Naročnino lahko podarite v vrednosti, 
ki jo sami določite. Če se boste odločili za celoletno 
naročnino, vam bomo priznali še kup ugodnosti. 
Za več informacij nas, prosimo, 
pokličite, nam pišite ali se pri nas 
oglasite osebno! 

Podarite nekaj lepega.
Podarite naročnino na Gorenjski glas, 
ki za vas izhaja vsak torek in petek.
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PESMI MLADIH

Vsaka pesem ima svoj čar. Včasih je žalostna, drugič vesela,
vselej pa je ogledalo naše duše, zato se tako rade skrivajo,
ostajajo v predalih, zlasti prve pesmi. Z novim letom začen-
jamo novo rubriko "Pesmi mladih". Vabljeni ste še posebej
otroci in najstniki, dobrodošli ste seveda vsi drugi, ki ste
mladi po srcu. Svoje pesmi nam pošljite na elektronski
naslov pesmi.mladih@gmail.com ali pisno na naslov:
Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Ni se vam
seveda treba podpisati s polnim imenom, uporabite lahko
psevdonim. Rubriko bo urejala Metka, ki bo pri vsaki pesmi
zapisala svoje mnenje in vsak mesec izbrala pesem, ki ji bo
najbolj všeč. Izbrana pesem bo prejela knjižno nagrado, če
nam bo seveda avtor zaupal svoj naslov.

Uredništvo

Le še ta teden lahko sodelujete na našem likovnem
natečaju V pričakovanju dobrih mož. Nari-
šite nam dobre može, s čim vas je že razve-
selil Miklavž, kako ste ga pričakali, kaj si že-
lite od Božička ali dedka Mraza ... Skratka,
domišljiji pustite prosto pot, likovne izdelke v
poljubni tehniki pa pošljite na naslov Go-
renjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj, s pripisom Likovni natečaj.
Sprejemali jih bomo še do ponedelj-
ka. Ne pozabite pripisati vaših po-
datkov (ime, priimek, starost in na-
slov). Čez teden dni bomo objavili
najboljše likovno delo po našem iz-
boru in ga nagradili s kartonko
Narišimo tropske živali, dve likov-
ni deli pa bomo nagradili še s
knjižno nagrado.

Tina Juratovec, 6 let, Zgornje Bitnje 



oprski Tomos, Iskra
Avtoelektrika in Hi-
dria so pred nedav-
nim sprejeli dogovor

o sodelovanju pri razvoju in
izdelavi prvega električnega
mopeda, izdelanega s sloven-
skim znanjem. Dvokolo bo
pod uveljavljeno blagovno
znamko Tomos na ceste
predvidoma zapeljalo v začet-
ku leta 2012, namenjeno pa
bo predvsem trgom zahodne
in severne Evrope, vključno s
Slovenijo.

Gre za prvi električni mo-
ped, ki bo izdelan izključno v
Sloveniji in s slovenskim zna-
njem. Za del razvoja bodo po-
skrbeli strokovnjaki Hidriine-
ga inštituta za avtomobilsko
industrijo, za elektromotor in
krmiljenje bo poskrbela Iskra
Avtoelektrika, okvir mopeda
bo na koprski lokaciji proizva-
jala Hidria, nosilec projekta
pa je Tomos, ki bo poskrbel

za proizvodnjo končnih izdel-
kov in trženje že sicer uveljav-
ljene blagovne znamke.

Nova linija električnih mo-
pedov bo zasnovana na obsto-
ječih oblikovnih smernicah z
dodanimi modernimi dodat-
ki. Dvokolo bo tako imelo
vgrajena svetila s svetlečimi
diodami, tempomat, digitalno
merilno tehniko, poleg tega
pa bo omogočalo tudi električ-
ni način vzvratne vožnje.

V Tomosu pričakujejo, da
bodo v prvih dveh letih izdela-
li približno 3000 mopedov
na leto, glede na tržna gibanja
v industriji dvokoles pa ima

projekt izjemen potencial ra-
sti in bi v prihodnje letna pro-
izvodnja lahko presegla celo
deset tisoč mopedov. 

Dvokolo bo namenjeno
predvsem švicarskemu, ni-
zozemskemu, belgijskemu,
francoskemu, nemškemu,
danskemu, švedskemu in
seveda slovenskemu trgu.
Pri Tomosu ob tem računajo
tudi na večje kupce. 

eška Škoda si je z
novo generacijo
svojega največjega
modela krepko
utrdila ugled med

najbolj zvenečimi avtomo-
bilskimi znamkami. Superb
Combi s štirikolesnim pogo-
nom pa je avtomobil, ki v
sebi združuje celo vrsto pre-
sežnikov. Kombijevska razli-
čica največje Škode svoj ug-
led gradi že na prvem vtisu,
torej z elegantno zunanjost-
jo, ki je precej bolj vpadljiva
kot pri limuzini. Krojačem
avtomobilske pločevine je
namreč uspelo narediti zelo
estetski zadnji del, ki lepo
zaokroža celotno podobo kar
4,84 metra dolgega avtomo-
bila. 

Od zadaj naprej je Superb
Combi tudi nadvse prosto-
ren in uporaben avtomobil.
Prtljažna vrata lahko odpira
elektrificiran mehanizem,
kar se za avtomobil tega raz-
reda že skoraj spodobi. Pod
njimi je izjemno razkošen
prostor za prtljago, saj je 633
litrov osnovnega ter 1835 li-
trov prostora pri podrti zad-
nji klopi, kar sta številki za
vzbujanje zavisti pri konku-
renci. Prtljažnik je temeljito
obdelan, poleg kljukic za

obešanje vrečk in pritrditev
tovora so uporabni pripomo-
ček tudi predelne stranice,
mreža za pritrjevanje in
dvojno dno.

Prostorsko razkošje se na-
daljuje tudi v notranjosti,
kjer se prav noben potnik ne
bi smel počutiti utesnjeno.
Voznika čaka urejen delovni
prostor, kar je pri Škodinih
modelih že postalo hišno
pravilo.

Motorna izbira je pri tem
modelu dovolj pestra, že
znani 2,0-litrski štirivaljni
turbodizel pa zagotovo ena
boljših izbir. Navora ima do-
volj že pri nizkih vrtljajih, kar
omogoča lenarjenje z ročico
šeststopenjskega menjalni-

ka, ponuja dovolj energije za
naglo pospeševanje, hkrati
zna tudi dovolj preudarno
porabljati gorivo. V kombi-
naciji s štirikolesnim pogo-
nom ta avtomobil postane še
bolj vsestranski, zato se je z
njim mogoče brezskrbno za-
poditi v nekaj centimetrov
snega, peljati po slabih ma-
kadamskih cestah ali se zgolj

zanesti na nadzorno elektro-
niko, kadar je vozna podlaga
zgolj mokra ali spolzka. Pri
iskanju slabosti morda naj-
prej pade na misel parkira-
nje, ki je s tako dolgim avto-
mobilom seveda nekoliko
zahtevnejše opravilo.

A glede na cenovno ume-
stitev, se zlahka spregleda
tudi kakšna manjša zadrega. 
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AVTOMOBILIZEM

Matjaž Gregorič
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PRVI SLOVENSKI
ELEKTRIČNI MOPED
Dvokolesnik naj bi na ceste zahodnoevropskih
držav zapeljal leta 2012.

NA KRATKO

CHEVROLET - Prvi primerki
Chevroletovega električnega
modela Volt so pred krat-
kim zapustili tovarno v De-
troitu in bodo kmalu na vo-
ljo prvim kupcem. V začetku
leta je Chevrolet tehnolo-
škim navdušencem in zago-
vornikom električnih vozil
ponudil 15 vozil Volt, izdela-
nih pred serijsko proizvod-
njo, ki so lahko 90 dni med
prvimi preverjali, kaj Volt
ponuja v praksi. 

KIA - Kia je na razglasitvi di-
zajnerskih nagrad iF za leto
2011 postala dvojni zmago-
valec, saj so prejeli prestižni
oblikovalski nagradi za nova
modela - športnega terenca
Sportage in luksuzno limu-
zino Optima. 

TOYOTA - Toyota Slovenija
že tretje leto zapored podpi-
ra alpsko smučarsko repre-
zentanco in je že od leta
2008 del alpskega smučar-
skega sklada. Letos smučar-
jem namenja deset vozil
Avensis. Vozila so predali v
salonu AC Lovše v Kranju,
kjer bodo skrbeli tudi za nji-
hovo vzdrževanje. M. G.

Matjaž Gregorič
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DRUGAČNA PROSTORSKA RAZMERJA
Test: Škoda Superb Combi 2.0 TDI CR 4x4 Elegance

et let proizvodnje in
pol milijona kupcev
je bilanca Mazde5, ki
je v prvi generacijski

podobi nasledila model Pre-
macy. Po manjši vmesni
osvežitvi zdaj petka prihaja v
novi, vendar ne v revolucio-
narno drugačni podobi ter z
novimi vsebinami. S prenov-
ljenim modelom ima Mazda
seveda tudi večje prodajne
ambicije v razredu srednje
velikih enoprostorskih avto-
mobilov. 

Hiter pogled razkriva, da je
zunanjost ostala zelo podo-
bna kot pri predhodnici,
sprednji del je nekoliko bolj
napadalen, zadaj pa so obli-
kovalci zrisali vpadljive, ven-
dar ne najbolj posrečene
luči. Mazda5 ostaja med tisti-
mi enoprostorci, ki imajo
drsna bočna vrata in mož-
nost prevoza sedmih potni-
kov. Vrata lahko odpira tudi
elektrika, sedeži so enostav-

no zložljivi, za njimi pa se
povečuje ali zmanjšuje prt-
ljažni prostor. Notranji arhi-
tekti so na novo zasnovali ar-
maturno ploščo, ki je zdaj
podobna kot v drugih Mazdi-
nih modelih, in poskrbeli za
boljše materiale prevlek in
oblog. 

Kar precej novosti je pod
motornim pokrovom. Od
turbodizelskih motorjev je
tam samo novi 1,6-litrski šti-
rivaljnik s 85 kilovati (115
KM), družbo pa mu delata

bencinska stroja, novi 2,0-
litrski s 110 kilovati (150 KM)
in prenovljeni 1,8-litrski s 85
kilovati (115 KM). Menjalnik
je vsakokrat šeststopenjski
ročni, vsi trije motorji dose-
gajo ekološke normative
Euro 5. Ali se bo paleti pri-
družil še kakšen pogonski
stroj, ni znano. Kupci lahko
izbirajo med štirimi že prej
znanimi, vendar nekoliko
obogatenimi paketi opreme,
cene pa se začenjajo pri
19.390 evrih. 

Matjaž Gregorič

P

PETKA IMA SPET VIŠJE CILJE
Nova generacijska podoba in vsebina enoprostorske Mazde5

Vas zanima, kaj prikupni junak Krtek počne v vseh letnih časih?
Spomladi reši siničko, poleti skrbi za rožice in doživi lepo 
presenečenje, jeseni peče piškotke, pozimi pa ... brrr, uživa na
snegu. Pocrkljajte svoje najmlajše z barvitimi kartonkami, ki jih
bodo z veseljem opazovali in prebirali.

Redna cena posamezne knjižice je 6 EUR. Če jo kupite ali
naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 5 EUR za knjižico.
Če pa želite komplet vseh štirih, boste zanj odšteli 
le 18 EUR. Prištejemo še poštnino.

Knjigice lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4, Kranj, naročite po tel.: 04/201 42 41 
ali na: narocnine@g-glas.si. w
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OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI

Gibna prostornina: 1968 ccm 
Največja moč pri v/min: 125 kW/170KM 
Najvišja hitrost: 217 km/h
Poraba goriva po EU norm.: 8,4/ 5,4/ 6,5 l/100 km 
Maloprodajna cena: 33.025 EUR 
Uvoznik: Porsche Slovenija, Ljubljana
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NAGRADNA KRIŽANKA

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

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevil-
čenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah
do srede, 5. januarja 2011, na Gorenjski glas, Bleiweisova 
cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik
Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.
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Preživite najdaljšo noč v Koloseju
Pred nami je najdaljša noč v letu. Če se še niste odločili, kako
bi jo preživeli, si jo lahko popestrite z ogledom silvestrske
premiere v Koloseju De Luxe. Z začetkom ob 20. uri si boste
lahko v družbi drugih filmskih navdušencev ogledali triler 
Turist, v katerem sta glavni vlogi zaigrala Johnny Depp in 
Angelina Jolie ter s kozarcem penine nazdravili novemu letu.
Do konca leta pa se bo na platnih Koloseja De Luxe zvrstilo še
nekaj novih filmskih naslovov. V 3D-dvorani že lahko uživate v
domišljijski pustolovščini Tron. Pred božičem prihaja tretje 
nadaljevanje komedije o družini Focker, z zgovornim naslovom
Njuna družina. Glavne vloge so znova zaigrali Ben Stiller, 

Robert De Niro, Teri Polo, Owen Wilson, Harvey Keitel in 
Barbra Streisand. Prihajata tudi Wall Street in Hudič.
Če pa bi želeli z ogledom kinopredstave razveseliti tudi 
svoje najbližje, vam predlagamo, da jim kot darilo podarite
kartico Joker. Kartica je brezplačna, nanjo pa položite 
določeno vsoto denarja. Ob enkratnem pologu določene
vsote denarja se vam na kartico pripiše ustrezno število
brezplačnih vstopnic. S kartico lahko plačujete na 
blagajnah v vseh kinocentrih Kolosej, omogoča pa tudi 
nakup prek interneta in na avtomatih za vstopnice. 
V imenu Koloseja De Luxe vam želimo SREČNO NOVO LETO!
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uristično društvo
Preddvor je v so-
boto popoldne pr-
vič organiziralo
Tek Božičkov. So-

delovali naj bi člani domačega
in okoliških turističnih dru-
štev, vsako s po dvema udele-
žencema. Na koncu je bila
druščina pisana, vendar jih je
od desetih predvidenih na
koncu teklo sedem. Udele-
ženci so bili iz Preddvora,
Besnice in Križev. Tako so se
v božični opravi na tek podali
Anže Klančnik, Tilen Šavs,
Stane Resnik, Mirjam in Bra-
ne Božnik, Aljaž Potočnik in
Boštjan Bešter. Štartali so ob

15. uri, na cilju pa je bila več-
ina že po slabih dvajsetih mi-
nutah - kljub mrazu in snegu.
Proga jih je vodila od poslo-
valnice Turističnega društva
Preddvor do terase Hotela
Bor, kjer jih je čakala prva
spretnostna naloga: najprej je
bilo treba pojesti kos torte, po-
tem pa sestaviti in zaviti dari-
lo ter ga postaviti pod bližnjo
smrečico. Tek so potem bo-
žički nadaljevali okoli jezera
Črnava do picerije Urša, kjer
jih je čakala druga spretnost-
na naloga. Iz posebnih balo-
nov so delali figurice oziroma
nekaj, kar naj bi bilo podobno
figuricam. Cilj teka pa je bil v
gostilni Pr' Majč, kjer je do-
mača kuharica Lojzka Arnež
poskrbela za premražene tek-

movalce in jim postregla z
obaro. Tek je bil bolj zabavne-
ga kot tekmovalnega značaja,
vseeno pa čisto brez nagrad ni
šlo. Sodelujoči so dobili tudi
pokale in medalje. Najbolje se
je odrezal domačin Tilen
Šavs, drugi je bil Aljaž Potoč-
nik, tretja pa edina ženska
Mirjam Božnik.

Društvo prijateljev mladi-
ne Šenčur (DPM) pa je v so-
boto v Šenčurju drugo leto
zapored pripravilo prednovo-
letno praznovanje na pro-
stem oziroma Novoletni di-
rendaj. Dopoldne so na svoj
račun prišli otroci, ki jih je
obiskal Božiček, zabaval jih
je čarovnik Grega, peli so
mladi talenti, plesale pa Vr-
tavke in skupina Five. Popol-

danski program je bil najprej
namenjen starejšim, saj so
lahko prisluhnili Krvavškim
planšarjem in Trbojskim
ljudskim pevkam, pozdravil
pa jih je tudi dedek Mraz.
Nazadnje so prišli na vrsto še
mladi, saj sta na oder stopili
mladi glasbeni skupini Leer
iz Šenčurja in Distorzija iz
Vogelj. "Vse je lepo uspelo,
samo obisk bi lahko bil neko-
liko boljši. Najlepša hvala
vsem nastopajočim, saj so se
odrekli honorarju, celodnev-
ni izkupiček od prostovolj-
nih prispevkov pa bomo na-
menili družinam z več otroki
ali socialno šibkim, da jih
bomo popeljali na izlet," je
povedala Dragica Markun iz
DPM Šenčur. 

DRUŽABNA KRONIKA

Larry King končal pogovorno oddajo

Legendarni voditelj Larry King (77) se je
po 25 letih odločil zaključiti svojo dnev-
no pogovorno oddajo na CNN-u. V več
kot šest tisoč oddajah je King opravil in-
tervjuje z okoli petdeset tisoč ljudmi. Zad-
nja oddaja, ki si jo je ogledalo rekordnih
2,2 milijona ljudi, je bila nabita s čustvi

ter polna znanih gostov. Kingu sta se zahvalila tudi Ba-
rack Obama in Bill Clinton, Tony Bennett pa mu je zapel
The Best Is Yet To Come (Najboljše šele pride). CNN zago-
tavlja, da na Larryja v prihodnje še računajo.

Vrnitev Gartha Brooksa

V eni zadnjih oddaj Larryja Kinga je go-
stoval tudi eden največjih zvezdnikov 
country glasbe Garth Brooks (48), ki se
po skoraj desetih letih vrača na koncert-
ne odre. Zaradi katastrofalnih poplav na-
črtuje v Nashvillu odigrati devet dobro-
delnih koncertov. Ni treba poudarjati, da

so vsi že razprodani, občinstvo pa je bilo na prvem iz-
med njih navdušeno. Glasbenik je v ZDA prodal 128 mi-
lijonov plošč, kar ga uvršča na tretje mesto vseh časov:
za Beatli in Elvisom.

Umrl je Blake Edwards

V 88. letu starosti je umrl slavni ameriški
režiser Blake Edwards. V karieri je po-
snel več kot štirideset filmov, tako resnih
dram kot komedij. Najbolj je znan po
filmski seriji z nerodnim inšpektorjem
Clouseaujem (Pink Panter), komedijah
Velika dirka in Zabava ter romanci Zajtrk

pri Tiffanyju. Od leta 1969 je bil poročen z angleško ig-
ralko Julie Andrews. Leta 2004 je za svoje delo na film-
skem področju prejel častnega oskarja.

Ločitveni kotiček

V tabloidih je mnogo prahu dvignila no-
vica o razvezi igralskega para Ryan Rey-
nolds (34) in Scarlett Johansson (26), ki
se ločujeta po treh letih skupne zveze.
Poslovilno večerjo sta si privoščila v new-
yorški ribji restavraciji. Ločujeta se tudi
Zac Efron in Vanessa Hudgens, ki sta

skupaj plesala v filmu High School Musical. Michael C.
Hall (Dexter) je bil dokaj presenečen nad ločitvenimi pa-
pirji, medtem ko ima igralka Neve Campbell (Krik) s tem
že izkušnje, saj se ločuje drugič.

BOŽIČKI IN NOVOLETNI DIRENDAJ
V soboto so v Preddvoru tekli Božički, Društvo prijateljev mladine Šenčur pa je doma pripravilo 
prednovoletno praznovanje na prostem.

VRTIMO GLOBUS

Šenčurske otroke je v soboto zjutraj najprej razveselila nova
pošiljka snega, nato pa še Božiček. / Foto: DPM (Dragica Markun)

Na Novoletnem direndaju v Šenčurju se je predstavila tudi
skupina Leer iz Šenčurja. / Foto: DPM (Dragica Markun)

Nasmejana Lojzka Arnež in tridesetlitrski lonec obare / Foto: AB

Sedemindvajsetletna Petra Rehberger Avsenek se za
šankom kranjskega lokala Stara pošta znajde odlično.
Dekle je Kranjčanka, ki pa se je po poroki preselila v
Mošnje pri Podvinu. / Foto: AB

Predsednik Turističnega društva Preddvor Brane Likozar
daje še zadnje napotke pred startom. / Foto: AB

Sestavljanje in zavijanje novoletnega darila je šlo nekaterim
bolje, drugim slabše od rok. / Foto: AB

Pri balonih bi preddvorski Božički potrebovali vajo. / Foto: AB

A. Brun, S. Šubic
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