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Enotni kot nikoli prej
Državljani smo se 23. decembra 1990
na plebiscitu izrekli za samostojno
Slovenijo. Nekatere tedaj in še danes
aktivne politike smo vprašali, kako
gledajo na takratne dogodke in ali so
se jim v dvajsetih letih izpolnila priča-
kovanja.
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POLITIKA

Danes bo oblačno in deževno.
Jutri bo še oblačno, občasno bo
naletaval sneg. Meja sneženja
se bo spuščala. V nedeljo bo 
občasno še naletaval sneg.

VREME

jutri: oblačno ..
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Pesem, ki osrečuje 
milijone
Mlademu duhovniku Josephu Mohru
in organistu Franzu Xaverju Gruberju
se na sveti večer leta 1818 še sanjalo
ni, da bo njuna božična pesem svetov-
na uspešnica, ki jo pojejo na vseh 
celinah sveta.
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Topel dom 
za rejniške otroke
Francka Pestotnik iz Črnega grabna je
skupaj s svojo družino ponudila topel
dom že štirinajstim rejencem. "Za to
mora človek preprosto imeti srce,"
pravi v teh prazničnih dneh, ko mar-
sikateri otrok nima tako toplega
doma kot njeni rejenci.
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Merfinovci so nas oropali
"To, kar nekateri razglašajo, da Sava
zadnja leta tone v izgubah, je laž. Do
letos izgube nismo imeli, tudi letoš-
nja ni poslovnega izvora, ampak so
nas oropali. To je bil rop stoletja na
Gorenjskem," pravi Janez Bohorič,
predsednik uprave Save.

17

EKONOMIJA

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

Kranj - Osrednje državno
praznovanje je že za nami.
Včeraj so slovenski škofje
darovali maše za domovino.
Slavnostno je zasedal držav-
ni zbor, že dan poprej so se
sestali poslanci sedanjega
mandata in vseh dosedanjih
parlamentarnih sklicev in
naznanili sklop praznovanj
ob dvajseti obletnici sloven-
skega plebiscita. Z njim smo
takrat enotni, kot nikoli prej
(in tudi ne pozneje), izglaso-
vali svojo lastno, samostojno
državo. Dan samostojnosti
in enotnosti praznujemo 26.

decembra. Na sinočnji dr-
žavni proslavi, posvečeni
temu prazniku, smo lahko
prisluhnili spodbudnim be-
sedam politikov. 

Jutri pa je božič, ko kristja-
ni obhajajo Jezusovo rojstvo.
Slovenski cerkveni dostojan-
stveniki so ob prazniku svo-
jim vernikom naslovili bo-
žična voščila. Nadškof in
metropolit dr. Anton Stres je
v svoji božični poslanici de-
jal, da je rojstvo božjega sina
prineslo ljudem vero, upanje
in ljubezen. "To upanje nam
vsako leto obudijo in poživi-
jo božični prazniki. Okolišči-
ne, v katerih jih obhajamo,

so lahko različne. Letos so te
okoliščine za mnoge težke
in vzbujajo strah. A še hujše,
kar se nam lahko zgodi, je,
da izgubimo zaupanje in vo-
ljo, da bi se še naprej trudili
za poštenje, resnico, pravico
in dobroto med nami. Če
sprejmemo božično sporoči-
lo, se nam to ne bo zgodilo,"
pravi nadškofovo sporočilo.
Njegovo voščilo je namen-
jeno vsem, še posebej osam-
ljenim, bolnim, tistim v
gmotnih ali duševnih teža-
vah, trpečim, pa tudi tistim
zunaj meja domovine in ver-
nikom drugih krščanskih
skupnosti in cerkva. 

Veselimo se bližnjih praznikov
Včeraj smo slavili dvajsetletnico slovenskega plebiscita, jutri bo božič, v
nedeljo dan samostojnosti in enotnosti, prihodnji teden bo novo leto.

Družina Aljančič, Neža, Zara, Ana in Matevž je za božič že postavila jaslice. / Foto: Tina Dokl 
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Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana - Potem ko je dose-
danji minister za lokalno sa-
moupravo Henrik Gjerkeš v
torek odstopil (policisti so ga
pridržali, ker je vozil pod

vplivom alkohola), je v sredo
odbor stranke DeSUS skle-
nil, da za novo ministrico za
lokalno samoupravo in regi-
onalni razvoj predlagajo do-
sedanjo državno sekretarko
Dušo Trobec Bučan. Pred-

sednik stranke Karl Erjavec
meni, da je dosedanja držav-
na sekretarka v službi vlade
za lokalno samoupravo naj-
boljši možni predlog za
novo ministrico, saj to zago-
tavlja, da se bo delo na tem
zahtevnem področju nada-
ljevalo. Duša Trobec Bučan
je Kranjčanka, po izobrazbi
univerzitetna diplomirana
pravnica, ki je bila med dru-
gim tudi odvetnica in notar-
ka v Kranju, od leta 2006 pa

je delala na ministrstvih za
pravosodje, okolje in pros-
tor, od lani pa je državna se-
kretarka v vladni službi za
lokalno samoupravo. Bo
Duša Trobec Bučan že dru-
ga Gorenjka na ministr-
skem položaju? V vladi ima
Gorenjska sedaj ministrico
za gospodarstvo Darjo Ra-
dič, doma s Hrušice, ki je
nadomestila prejšnjega mi-
nistra Mateja Lahovnika, ko
je ta odstopil. 

Bo še ena Gorenjka ministrica?
Bo Kranjčanka Duša Trobec Bučan nova ministrica za lokalno samoupravo in regionalni razvoj?

Duša Trobec Bučan v družbi z že bivšim ministrom
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PE Kranj, Bleiweisova cesta 2, T.  04 28 00 777, www.lon.si

Naj bo mirno, naj bo lepo, 
ne le v praznični bleščavi. 
Naj vsak dan v Novem letu 
z nasmehom toplim vas pozdravi. 

Srečno!

Veselo praznovanje božiča 
ter dneva samostojnosti in enotnosti 

vam želi 

www.gorenjskiglas.si
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ANA KOZINA iz Medvod.

KRATKA NOVICA

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Vsem naročnikom in bralcem Gorenjskega glasa 
želimo vesele božične praznike!

Danes je dan za dobro delo

Danes je dan, ko se bodo mnogi odpravili še po zadnjih na-
kupih za praznično obdarovanje. Gorenjski glas vas vabi, da
se oglasite v nakupovalnem centru Qlandia v Kranju, kjer
bomo prodajali še zadnje kose "legendarnega" koledarja z
gasilci. Koledar bodo prodajali gasilci Gasilsko reševalne
službe Kranj in misice Kristina Lesjak, Ana Lipovšek in Anja
Butko, tako da boste lahko izbirali, kdo vam bo koledar pro-
dal. Pri tem ne pozabite, da boste z nakupom tudi vi poma-
gali in prispevali vaš delež za invalidski električni voziček za
sina enega izmed poklicnih gasilcev, del denarja pa bo na-
menjen enoti Sonček Kranj. Če boste želeli, se vam bodo ga-
silci na koledar tudi radi podpisali. Pridite in pomagajte!

20. novoletni gala koncert na Bledu

Za nekaj naročnikov bomo poskrbeli, da bodo v novo leto
zakorakali čim boljše, z obiskom novoletnega gala koncerta,
ki bo 1. januarja 2011 ob 18. uri v Festivalni dvorani na Ble-
du. Če se želite potegovati za par vstopnic, nam do torka,
28. decembra, pišite na koticek@g-glas.si in napišite, česa
si v novem letu najbolj želite. Ne pozabite pripisati vaših
kontaktnih podatkov.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj - O tem, kako danes
gledajo na takratne dogodke
in ali po dveh desetletjih lah-
ko rečemo, da so se nam iz-
polnila pričakovanja, smo
vprašali nekatere politike, ki
so bili aktivni v takratnih de-
mokratičnih procesih in so
še danes.

France Bučar, predsednik
prve slovenske skupščine v
samostojni Sloveniji: "Naša
takratna pričakovanja so se
stoodstotno uresničila, saj
smo si želeli samostojno slo-
vensko državo in jo tudi do-
bili. Nismo pa si predstavlja-
li, kakšna bo ta država, saj je
Slovenci nikoli prej nismo
imeli in tudi nismo vedeli,
kako jo voditi in upravljati.
Bili smo daleč od predstav o
moderni državi in v minulih
letih smo se na tem podro-
čju izkazali za precej nezre-
le. Uporabili smo kar nekda-
nje obrazce iz prejšnjega
enopartijskega sistema.
Družba se tako ni bistveno
spremenila."

Ivan Oman, član sloven-
skega predsedstva: "Sedaj
praznujemo dan samostoj-
nosti in enotnosti, pred dve-
ma desetletjema pa se je bilo
treba za enotnost zelo potru-
diti. Enotnosti med ljudmi ni
manjkalo, pač pa jo je bilo
treba doseči v politiki, o če-
mer so nekaj časa potekale
mučne razprave. Naposled
smo se dogovorili. Tisto ne-
deljo, 23. decembra 1990,
sem v Cankarjevem domu
čakal, kako se bo razpletel re-
ferendum. Ko je bilo prešte-
tih milijon glasov, je bilo jas-
no, kako enotno smo sprejeli
odločitev o lastni samostojni
državi. In kako je danes?
Včasih smo govorili o tem,
da ima Slovenija dobre mož-
nosti, da postane druga Švi-
ca, a so se ta pričakovanja ža-
lostno sfižila."

Lojze Peterle, predsednik
prve vlade v samostojni Slo-
veniji, danes pa evropski po-
slanec: "Na prvih demokra-

tičnih volitvah leta 1990 je
zmagal DEMOS, ki je edini
imel v programu postavitev
samostojne slovenske drža-
ve. Na tej podlagi je prišlo de-
cembra istega leta do enkrat-
ne plebiscitarne odločitve za
samostojnost. Samostojnost
je pomenila uresničitev naj-
večjega narodno-političnega
cilja Slovencev, nikakor pa ni
kriva za to, česar danes ne
moremo sprejemati kot stan-
dard demokratične pravne in
socialne države. Samostojna
slovenska država je naša te-
meljna vrednota, od nas pa je
odvisno, komu zaupamo ob-
last in kako živimo med se-
boj. Za to, kar imamo danes,
se pred dvajsetimi leti gotovo
nismo borili." 

Darja Lavtižar Bebler, po-
slanka v takratni skupščini
in v sedanjem parlamentu:
"Veselim se praznovanja
dvajsetletnice plebiscita in
ponosna sem, da sem bila
članica takratne skupščine,
ki je sprejela odločitev o
njem. Bila sem tudi članica
socialistov, ki smo dali prvo
formalno pobudo za plebis-
cit. Sodelovala sem tudi v ta-

kratni ustavni komisiji. Da-
našnja natolcevanja, da ima-
mo danes čisto nekaj druge-
ga, kar smo takrat pričakova-
li, niso na mestu. Takrat
smo pričakovali lastno drža-
vo in jo prvič v zgodovini
tudi dobili. Pričakovali smo
normalno demokracijo in
normalne pogoje za življe-
nje in danes smo, primerjal-
no gledano, ena normalnih
evropskih držav."

Viktor Žakelj, takrat pred-
sednik stranke socialistov, ki
je prva javno predlagala ple-
biscit: "Odločitev o plebiscitu
so potem sprejeli zbori ta-
kratne skupščine. Realizacija
je bila briljantna, obeti veliki
in danes lahko ocenimo, da
smo dosegli veliko, saj Slove-
nija sodi med trideset najbolj
razvitih držav v svetu. Manj-
ka pa nekaj poštenja in sood-
govornosti za lasten in sku-
pen razvoj, v politiki pa ob-
stajajo konflikti, kar ni do-
bro. Če bomo skupaj ustvar-
jali bolj optimistično klimo,
potem ob virih, ki jih imamo,
in ob pridnih ljudeh, kakrš-
ne ima Slovenija, lahko raču-
namo na boljšo prihodnost."

Jelko Kacin, takratni po-
slanec v slovenski skupščini
in današnji evropski posla-
nec: "Vem, da ljudje to spre-
jemajo z začudenjem, am-
pak v tistem času se nisem
ukvarjal s plebiscitom, pač
pa s pripravami na poznejšo
osamosvojitev Slovenije.
Kot namestnik sekretarja za
ljudsko obrambo in družbe-
no samozaščito sem se z
vodstvom RTV Ljubljana
dogovarjal o ukrepih, ki naj
jih nacionalna televizija iz-
vaja v okoliščinah po plebis-
citu. Jasno je bilo, da bo ple-
biscit uspel. Danes lahko re-
čemo, da so plebiscitna pri-
čakovanja izpolnjena. Tre-
nutna gospodarska in soci-
alna kriza ter kriza vrednot
ne smejo zamegliti pogleda
na tisto, kar smo dosegli s
plebiscitom. Brez tega da-
nes ne bi bili ne samostojni,
ne v EU in NATO, ne v šen-
genskem režimu in ne v
evro območju. Brez tega bi
nam bilo življenje veliko
težje, kot je sedaj, tako kot
je ljudem v državah zahod-
nega Balkana, ki vsega tega
nimajo."

Enotni kot nikoli prej
Državljani smo se 23. decembra 1990 na plebiscitu izrekli za samostojno Slovenijo. 

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana - Na izredni seji dr-
žavnega sveta so ta teden iz-
glasovali veto na nedavno
sprejeti zakon o pokojnin-
skem in invalidskem zavaro-
vanju.  

"Po moji oceni je negativ-
nim stališčem večine držav-
nih svetnikov do zakona bo-
trovalo nezadovoljstvo z ne-
katerimi rešitvami. Sindikati
so dokazovali, kako bi na lju-

di iz nižjih kvalifikacijskih
struktur negativno vplivalo
podaljševanje starostne meje
za upokojitev, prepričljivi so
bili tudi z nekaterimi med-
narodnimi primerjavami," je
pojasnil predsednik državne-
ga sveta Blaž Kavčič, ki je
sam zakonu naklonjen in
meni, da je v Sloveniji po-
trebno tako hitrejše vstopa-
nje ljudi v zavarovalni sistem
kot tudi reforma obstoječega
pokojninskega sistema.

Tako pa je na negativen od-
nos do slednje po njegovem
mnenju vplivala tudi splošna
klima nezaupanja do države,
kar pa ni značilno le za slo-
venske razmere, pač pa ena-
ko nezadovoljstvo dobiva za-
skrbljujoče dimenzije pov-
sod po svetu. Prepričan je
tudi, da bi se z višjo stopnjo
socialnega dialoga (nanj so
opozarjali tudi predlagatelji
veta) te nejasnosti dale uredi-
ti. Ob tem Blaž Kavčič znova

opozarja na zamisel, da bi
pri nas uvedli četrto branje
zakona, saj bi to pripomoglo
k izboljšanju zakonov in nji-
hovemu hitrejšemu spreje-
manju. Po odložilnem vetu
je šla pokojninska zakonoda-
ja ponovno v državni zbor.
Obeta se ji tudi referendum,
zato ne bo uveljavljena 1. ja-
nuarja 2011, pač pa minister
za delo Ivan Svetlik napove-
duje, da bo odložena za naj-
manj pol leta.

Z vetom zavrnili pokojninsko reformo

Čestitamo ob Dnevu samostojnosti in enotnosti 
ter Vam želimo vesel Božič ter Srečno 2011 

MO SDS Kranj
Mag. Branko Grims 

Vabimo Vas k podpisu Peticije proti ukinitvi Porodnišnice v Kranju
www.kranj.sds.si
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Vesele božične praznike in 
srečno novo leto 2011 

vam želi 
MESTNA ORGANIZACIJA DeSUS KRANJ

Predsednik - Ludvik Gorjanc

Medvode

Na Sv. Jakobu predsednik in ministri 
Demosove vlade

Tako kot vsako leto bo tudi letos na dan samostojnosti po-
tekala slovesnost na Sv. Jakobu nad Medvodami. Ob 18. uri
bo sveta maša za domovino. Somaševanje bo vodil ljubljan-
ski pomožni škof dr. Anton Jamnik, ob 19. uri pa bo sledil
kulturni program pred cerkvijo. Letos bo na Sv. Jakobu še
posebej slovesno. "Skupaj s predsednikom Demosove vla-
de Lojzetom Peterletom, ki je doslej na Sv. Jakobu manjkal
le enkrat, smo povabili ministre takratne prve vlade in kar
nekaj jih je že potrdilo udeležbo," je povedal Janez Šušteršič
iz organizacijskega odbora prireditve, na kateri se vsako leto
zbere veliko ljudi, ne glede na vreme. Pridejo iz različnih
koncev Slovenije, pa tudi iz zamejstva. M. B. 

France Bučar / Foto: Tina Dokl

Darja Lavtižar Bebler

Ivan Oman / Foto: Tina Dokl

Viktor Žakelj / Foto:Gorazd Kavčič Jelko Kacin / Foto:Gorazd Kavčič

Lojze Peterle / Foto: Tina Dokl
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Boštjan Bogataj

Begunje - "Elan leto zaklju-
čuje s tremi milijoni evrov iz-
gube, vendar po načrtih.
Smučarski del je pozitiven,
navtični še vedno negativen,
čeprav smo prodali načrtova-
no število bark," pravi Stojan
Nikolič, predsednik Elanove-
ga nadzornega sveta. Lastni-
ki Elana se ogrevajo za sveto-
valca, ki bo skušal prodati de-
lež begunjskega podjetja, do-
datnih deset milijonov evrov
pa bi porabili za razvoj. Ali
bodo dodatni denar zagotovi-
li strateški partner ali finanč-
ni investitorji, v Elanu tre-
nutno ne vedo, dokapitaliza-
cija pa ni življenjskega po-
mena, saj tekoče servisirajo
vse obveznosti.

"Pospešeno razvijamo
nove programe in tehnologi-
je na obeh glavnih progra-
mih, vstopili pa smo tudi na
najhitreje rastoče področje,
to so obnovljivi viri energije.
Dogovor s Siemensom ima-
mo že v žepu, za razvoj pa
potrebujemo dodaten de-
nar," pojasnjuje direktor Ro-
bert Ferko. Petletno pogodbo

s Siemensom so podpisali ta
teden, vendar morajo za pol-
no sodelovanje pri izdelavi
komponent za vetrne elek-
trarne dokupiti še nekaj
strojne opreme. Od desetih
milijonov evrov svežega ka-
pitala bi v nov program vloži-
li dva milijona evrov (že leta
2011 iz tega naslova pričaku-
jejo od pet do osem milijo-
nov evrov prihodkov), pre-
ostali del pa v marketing in
razvoj novih tehnologij. 

"Želimo vlagati v prihod-
nost in zagotoviti dolgoročno

stabilnost Elana. Že letos bi
lahko imeli odličen rezultat,
vendar menimo, da je bolj
pomemben razvoj in promo-
cija," direktor Ferko odgovar-
ja na vprašanje, ali je podjetje
še vedno v težkih časih.
Spomnimo, da so prejšnja
vodstva v prejšnjih letih ne-
nehno zahtevala dokapitali-
zacijo, imela kup dragih sve-
tovalcev, odpuščala, Elan pa
se ni in ni pobral iz rdečih
številk. Nasprotno je leto
2010 za Elan dobro leto, saj
so reorganizacijo in prestruk-

turiranje podjetja opravila do
začetka leta, našli so rešitev
glede hipotek, s tem refinan-
cirali svoj dolg, zato je finanč-
na situacija vzdržna, enako
tudi kapitalska struktura.

"Na vseh področjih smo le-
tos razvili nove proizvode, ki
generirajo nove in višje pri-
hodke. Tudi za prihodnost
imamo koncept, zato smo
optimistični," pojasnjuje
Ferko. Elan bo letos ustvaril
približno 79 milijonov evrov
prihodkov, prihodnje leto
pričakujejo približno 85 mili-
jonov evrov prometa. Sodelo-
vanje s Siemensom je pri-
neslo dvajset novih delovnih
mest, po vzpostavitvi polne-
ga sodelovanja še dodatnih
dvajset. "Na smučarskem
področju imamo amfibijo, ki
po prvih vtisih naših partner-
jev kaže velik potencial v pri-
hodnji sezoni, saj naj bi bil to
edini pravi koncept smučar-
ske industrije za prihod-
nost," je optimističen Robert
Ferko, ki napoveduje tudi šti-
ri nove modele plovil. Skupi-
na Elan naj bi prihodnje leto
končala v črnih številkah, to-
rej pozitivno. 
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Optimistična prihodnost Elana
Elan bo leto sicer zaključil z izgubo in iskanjem strateškega ali finančnega partnerja, vendar je 
prihodnost zelo svetla: nova smučka, nova plovila in sodelovanje s Siemensom.

3
GORENJSKI GLAS
petek, 24. decembra 2010 AKTUALNO info@g-glas.si

Stojan Nikolič Robert Ferko

Fo
to

: T
in

a 
D

ok
l

Mateja Rant

Bled - "Lepo je, da se ob spo-
minu na velikega človeka
spomnimo tudi njegove ma-
tere, saj smo materam marsi-
kaj dolžni," je ob odkritju na-
grobnega spomenika Augu-
sti Kelsen poudaril avstrijski
veleposlanik Ernest Kubesch,
ki si je na pobudo nekdanje-
ga predsednika avstrijskega
državnega sveta Herberta
Schambecka dolgo prizade-
val, da bi našli njen grob. Au-
gusta Kelsen se je pred drugo
svetovno vojno zatekla na
Bled, je pojasnil župan Janez
Fajfar, da je kot Judinje ne bi
deportirali, njen sin Hans
Kelsen pa je v zadnjem hipu
pobegnil v ZDA.

Hans Kelsen, je ob tem
spomnil Herbert Scham-
beck, velja za tvorca prve av-
strijske republiške ustave po
padcu monarhije, katere 90-
letnico so zaznamovali prav
letos. "Ta je po mnenju stro-
kovnjakov še dandanes izred-
no sodobna ustava, ki med
drugim prva uvaja ustavno
sodišče, je temelj ustavam
mnogih držav, tudi naše," je
poudaril Janez Fajfar. Po pre-
pričanju predsednika sloven-

skega ustavnega sodišča Er-
nesta Petriča je Hans Kelsen
tako trden temelj v pravni
stroki, kot je Albert Einstein v
naravoslovju. V nagrobni
spomenik, ki so ga postavili
njegovi materi, so po njego-
vem dobro ujeli simboliko, ki
predstavlja večplastnost člo-
vekovega življenja ter člove-
ške družbe in njenega razvo-
ja. "Obenem je tudi spomin
na humanizem ljudi, ki so
tvegali lastno življenje in ji
pomagali preživeti tiste težke
čase," je še dejal Petrič.

Po razlagi župana Janeza
Fajfarja sta se pravnikova
mati in sestra z Dunaja za-
tekli na Bled, kjer jima je
Jula Molnar, rojena Vovk,
lastnica Grand hotela Topli-
ce, kot svojima zvestima
gostjama našla stanovanje v
"Cukelnovi" vili, v kateri da-
nes domuje Društvo upoko-
jencev Bled. "Po prihodu
Nemcev na Bled je pogum-
na gospa Molnarjeva po pri-
povedovanju njenih neča-
kinj, Verice Sfiligoj in Meli-
te Vovk, iz predala v pisarni

nacistične policije v hotelu
Toplice izmaknila doku-
mente obeh judovskih prija-
teljic. S tem ju je obvarovala
gotove deportacije, če že ne
smrti," je še razložil župan.
Ob tem se je Verici Sfiligoj
in Meliti Vovk zahvalil tudi
za odločilno pomoč pri iska-
nju groba. "Brez njunega
odličnega spomina skoraj
gotovo ne bi prišlo do spo-
menika Augusti Kelsen in s
tem posredno tudi do izred-
ne promocije Bleda," je
končal Fajfar.

Spomin na mater velikega pravnika
Na blejskem pokopališču so v ponedeljek odkrili nagrobni spomenik Augusti Kelsen, materi največjega
pravnika 20. stoletja in utemeljitelja ustavnega sodstva Hansa Kelsna.

Popravek

V zadnji številki Gorenjskega glasa smo na tretji strani v
članku z naslovom "Država bo izselila domačine" napačno
zapisali, da je Leopold Pogačar žirovniški podžupan. Leo-
pold Pogačar je namreč župan občine Žirovnica. Zaradi ne-
ljube napake se opravičujemo. Uredništvo

Na blejskem pokopališču so odkrili nagrobni spomenik Augusti Kelsen, materi največjega
pravnika 20. stoletja in utemeljitelja ustavnega sodišča Hansa Kelsna. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Bohinj, Bled, Kranjska Gora
- V turističnih središčih na
Gorenjskem je ta čas sicer še
mogoče dobiti prosto ležišče,
a jim je turistične zmogljivo-
sti že uspelo napolniti skoraj
do zadnjega kotička. Vendar
pa bo na obisk v prazničnih
dneh zagotovo vplivalo tudi
vreme, meni direktor Turiz-
ma Bohinj Klemen Langus,
ki jim ta čas ni najbolj naklo-
njeno. A kot obljublja, si lah-
ko gostje pri njih obetajo obi-
lico zabave tudi brez zimske-
ga vzdušja.

Bohinjski hoteli in zaseb-
ne sobe bodo tako po bese-
dah Klemena Langusa pred-
vsem zadnje dni letošnjega
in prve dni novega leto solid-
no zasedeni, in sicer od 80-
do 95-odstotno. "Zaenkrat to-
rej kaže bolje kot lani, ko ob
tem času v Bohinju sploh
nismo imeli snega. Računa-
mo, zlasti če bo vreme zdrža-
lo, da bo precej gostov prišlo
tudi v zadnjem hipu." Ta čas
med gosti poleg Slovencev

prevladujejo še Angleži, Hr-
vati in Italijani. Že za božične
praznike so solidno zasedeni
tudi blejski hoteli, je pojasni-
la direktorica Turizma Bled
Eva Štravs Podlogar. "Za
novo leto pa je še mogoče do-
biti posamezne sobe, vendar
računamo, da se bodo tudi te
napolnile." Zaradi nekoliko
ponesrečenega datuma letoš-
njih praznikov, ko so prosti
dnevi tako ali tako v soboto in
nedeljo, pa bodo gostje ostali
krajši čas. Na Bledu bodo
praznike preživljali večino-
ma Italijani, Angleži, Srbi,
Hrvati in Rusi. Tudi v Kranj-
ski Gori se po besedah direk-
torice LTO Kranjska Gora
Mirjam Žerjav vse od božiča
lahko pohvalijo z dobro zase-
denostjo, saj so zmogljivosti
zapolnili 95-odstotno. "Opa-
žamo pa, da se ljudje za re-
zervacije odločajo vse kasne-
je, saj na njihovo odločitev
vpliva tudi vreme." Poleg do-
mačih gostov, je pojasnila, ta
čas prevladujejo gostje iz Ve-
like Britanije, Hrvaške, Itali-
je, Rusije in Ukrajine. 

Turistična središča 
se polnijo
V vseh večjih gorenjskih turističnih krajih so 
zadovoljni z zasedenostjo med prazniki, še 
posebno dobro kaže za prihodnji konec tedna.
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Stojan Saje

Tržič - Komunala Tržič je že
na seji novembra predlagala
sprejem cen novih storitev,
ki je nujen zaradi prehoda
na ločeno zbiranje odpadkov
in začetka rednega obratova-
nja centralne čistilne napra-
ve. Takrat so občinski svetni-
ki terjali od vodstva podjetja
dodatne informacije in po-
drobnejše izračune cen, zato
po razpravi niso sklepali o
predlogih. Za sejo 22. de-
cembra so dobili dopolnjeno

gradivo, pred tem pa je di-
rektor Sebastijan Zupanc
seznanil vodje svetniških
skupin z vsebino posamez-
nih predlogov pri oblikova-
nju cen.

Razprava o štirih predlo-
gih cen se je vseeno vlekla tri
ure. Že na začetku jo je za-
pletel Pavel Rupar s predlo-
gom, naj občinski svet poob-
lasti za določanje cen komu-
nalnih storitev direktorja Ko-
munale Tržič in župana Ob-
čine Tržič. Ker se to ni zgodi-
lo, je svetniška skupina SDS

odrekla podporo pri spreje-
mu cen. Predlog cene zbira-
nja in prevoza biološko raz-
gradljivih odpadkov (1,3389
evra na osebo mesečno) so
sprejeli ob zahtevi, da se
cena preveri po enem letu.
Za potrditev cene omrežnine
pri čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na
centralni čistilni napravi so
našteli po enajst glasov Za in
Proti, čeprav bi gospodinj-
stva plačevala prvo leto le po-
lovično ceno. Župan Borut
Sajovic je izrazil razočaranje

nad to odločitvijo, ki bo pri-
krajšala občinski proračun
za okrog 260 tisoč evrov. Po-
jasnilo direktorja Komunale
Tržič, da je priključenih na
čistilno napravo že 7.500
uporabnikov, je pripomoglo
k sprejemu cene čiščenja od-
padnih voda. Za to storitev
bo treba plačati 0,6262 evra
na kubični meter vode. Svet-
niki so potrdili tudi cene sto-
ritev, ki so vezane na praz-
njenje greznic in malih ko-
munalnih čistilnih naprav
ter ravnanje z blatom.

Omahovanje, ki bo drago
Tržiški občinski svet ni sprejel predloga cene omrežnin pri čiščenju odpadnih voda. Župan Borut
Sajovic je opozoril, da bo zato okrog 260 tisoč evrov manj v proračunu občine.

Ana Hartman 

Železniki - Župan Mihael
Prevc je za podžupana Obči-
ne Železniki znova imenoval
Janeza Ferlana, predsednika
stranke SLS, ki ima v tem
mandatu največ svetniških
mest. Ferlan bo to funkcijo
opravljal že četrti mandat, v
občinski svet pa je bil izvo-
ljen že petič. "Občani mi
očitno zaupajo. Ne le, da so
me petkrat izvolili za svetni-
ka, vedno so v občinski svet

izvolili tudi največ svetnikov
stranke, ki jo vodim na ob-
močju občine, in sicer prvič
kot predsednik Slovenskih
krščanskih demokratov, dru-
gič kot predsednik združene
SLS + SKD in dvakrat kot
predsednik SLS. Ključ do
uspeha je dobro delo na več
področjih, zmeren pristop in
sodelovanje z vsemi, ki ima-
jo resen namen kaj narediti
za občane, ne le govoriti in
kritizirati," pravi Ferlan.
Imenovanje za podžupana

mu v tem mandatu pomeni
več kot kdajkoli, saj ni bil
imenovan v noben odbor in
komisijo, svetniška večina
strank Premik, SDS in SD
pa je po njegovem mnenju
tudi ostalim kakovostnim
kadrom SLS preprečila delo
v delovnih telesih občinske-
ga sveta. "Podžupan bo med
drugim koordinator med
mano in občinskimi odbori,
zahteval bom njegovo priso-
tnost na odborih," je napove-
dal župan Prevc. 

Ferlan še četrtič podžupanMedvode

V Medvodah prvič 
dva podžupana

Župan Medvod Stanislav
Žagar je svetnike na 2. seji
seznanil z imenovanjem
podžupanov. Občina bo pr-
vič v zgodovini imela dva.
To sta Saša Ciglar iz vrst
SDS, ki je na županskih vo-
litvah dobil drugi največ gla-
sov, in Leopold Knez iz Ne-
strankarske liste za napre-
dek krajev občine Medvode,
ki je bil podžupan že v prejš-
njem mandatu. M. B.

Gorenja vas

Podžupan 
bo Tomaž Pintar

Milan Čadež, župan občine
Gorenja vas - Poljane, je na
zadnji seji občinskega sveta
napovedal, da bo do konca
leta za podžupana imenoval
svetnika Tomaža Pintarja.
Ta je bil na zadnjih lokalnih
volitvah izvoljen na listi
SDS, tako kot župan. Pintar
prihaja z Gorenjega Brda, 
je samostojni podjetnik -
mizar. B. B.

KRATKE NOVICE

Domžale

Otroški Živ žav in silvestrovanje na prostem

Občina Domžale v zadnjih dneh starega leta pripravlja več
prireditev, namenjenih vsem generacijam. Kot je povedala
podžupanja Andreja Pogačnik Jarc, želijo z otroškim Živ 
žavom, ki bo potekal 28. in 29. decembra od 16. do 19. ure,
obogatiti mestni Češminov park, ki potrebuje več takšnih
vsebin. "Želimo si, da se otroci med počitnicami odpravijo
na prosto. V parku bodo stojnice z izdelki, nastalimi na 
šolskih delavnicah, bolšji sejem igrač in zabavni program z
Damjano Golavšek." V torek bo otroke obiskal Božiček, v
sredo pa dedek Mraz. Tradicionalno silvestrovanje, na 
katerem tudi letos pričakujejo več tisoč ljudi, bo v Športnem
parku Domžale, začelo se bo ob 22. uri ob zvokih Letečih
muzikantov. Uradnega ognjemeta sicer ne bo, saj Občina
zaradi brniškega koridorja za to ne dobi dovoljenja, a župan
pravi, da posameznikom uporabe pirotehničnih izdelkov 
ne morejo prepovedati. Občina je za novoletne prireditve 
in dopolnjeno novoletno ulično okrasje letos namenila 
25 tisoč evrov. J. P. 

Radovljica

Križišče pred šolo je končno urejeno 

Po štirih mesecih izvajanja gradbenih del so prejšnji teden
v Radovljici vendarle zaključili rekonstrukcijo križišča 
Kranjske ceste in Šercerjeve ulice, ki vodi tudi do obeh 
radovljiških osnovnih šol. Kot je povedala Manca Šetina
Miklič z občine Radovljica, so obsežna dela vključevala 
obnovo vodovoda ter rekonstrukcijo dosedanjega križišča v
dve "T"-križišči, ureditev površin za pešce in kolesarje ter
druge potrebne komunalne infrastrukture. "S tem so preu-
rejeni prometni tokovi za izboljšanje prometne pretočnosti
in varnosti udeležencev v cestnem prometu. Možna pa bo
tudi vzpostavitev semaforizacije tega križišča, če se bo v
praksi pokazalo, da je to potrebno." Občina je za gradbena
dela namenila približno dvesto tisoč evrov, Komunala 
Radovljica pa je za obnovo komunalnih vodov namenila še
približno sto tisoč evrov. M. A.

Žiri

Dolenc odstopil 
s svetniškega položaja

Aleš Dolenc, direktor M
Sore in na zadnjih lokalnih
volitvah izvoljeni svetnik na
Listi za razvoj Žiri, je izsto-
pil iz žirovskega občinskega
sveta. "Za kandidaturo sem
se odločil v prepričanju, da
Žiri potrebujejo tudi glas
ljudi, ki so strankarsko ne-
opredeljeni, da kot gospo-
darstvenik prispevam izkuš-
nje in znanje ter da imajo M
Sora, kmetijska zadruga,
naši člani in zaposleni in
občina Žiri skupne intere-
se," je razložil Dolenc. Za-
druga in občina sta v prete-
klosti sodelovali pri zagonu
industrijske cone, v lasti
ima zemljišča, ki so za obči-
no lahko zanimiva, občina
se oskrbuje v prodajalnah
M Sora, ... "Pred dnevi sem
se žal prepozno seznanil z
zakonom o integriteti in
preprečevanju korupcije. V
njem so jasna določila, ki
preprosto pomenijo, da ob-
čina ne sme poslovati s
podjetjem, če direktor tega
podjetja hkrati opravlja
funkcijo svetnika," je svoj
odstop pojasnil Aleš Do-
lenc. Svetniki so na njegovo
mesto imenovali Antona
Klemenčiča. B. B.

Radovljiški župan Ciril Globočnik, fizioterapevtki Mirna
Smolej in Tamara Zore, ki sta pokazali, kako podarjeni
aparat deluje, ter donatorka Irena Moro. / Foto: Gorazd Kavčič

Žirovnica

Žegnanje konj tudi v Žirovnici

Konjeniški klub Stol tudi letos na štefanovo prireja tradi-
cionalno žegnanje konj. Konjeniki se bodo v nedeljo ob 10.
uri zbrali na parceli konjeniškega kluba, uro kasneje pa bo
žegnanje konj pred farno cerkvijo na Breznici. A. H.

Radovljica

Podarili aparat za rehabilitacijo komolca

Radovljičanka Irena Moro, direktorica podjetje MORO 
& KUNST iz Ljubljane, ki trguje z naložbenim zlatom in 
drugimi plemenitimi kovinami, je v sredo Zdravstvenemu
domu Radovljica podarila sodoben, 10 tisoč evrov vreden
aparat za rehabilitacijo komolca. "Kot Radovljičanka sem
posebej ponosna, da smo lahko pomagali prav tu, čeprav si-
cer delujemo po vsej Sloveniji," je ob tem dejala Irena Moro.
"Prav je, da družbe, ki dosegajo dobre rezultate, donirajo
sredstva v svojem okolju in s tem ravnajo družbeno 
odgovorno." Družba MORO & KUNST tako vsako leto za
donacije nameni okrog 20 tisoč evrov, letos pa celo 50 tisoč
evrov. Kot je povedala direktorica Zdravstvenega doma 
Radovljica Maja Petrovič Šteblaj, bodo z aparatom lahko
omogočili optimalno rehabilitacijo bolnikov z ovirano giblji-
vostjo komolca z vse Gorenjske. Podarjeni aparat je namreč
šele drugi tovrstni na Gorenjskem, enega imajo le še v 
jeseniški bolnišnici. Donatorki se je zahvalil tudi župan 
Občine Radovljica Ciril Globočnik, ki je tudi ostala podjetja
v občini pozval, naj z donacijami pomagajo tako na zdrav-
stvenem kot na ostalih področjih. M. A.
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PANDA CULT od 6.990 €

BRAVO 1.4 od 11.590 €

PUNTO GRANDE od 7.990 €

POOBLAŠČENI  PRODAJALEC IN SERVISER FIAT 

PRODAJA NOVIH IN  RABLJENIH VOZIL, POPRAVILO VOZIL VSEH ZNAMK

KLEPARSTVO, LIČARSTVO, MEHANIKA, POLNJENJE KLIM, OPTIKA, AVTOVLEKA, VULKANIZERSTVO

POGODBENO SODELOVANJE  Z VSEMI ZAVAROVALNICAMI

SKLEPANJE AVTOMOBILSKIH ZAVAROVANJ, CENITVE AVTOMOBILSKIH ŠKOD

Andrej Ambrož s.p., Lahovče 40, 4207 Cerklje 
t: 04 252 90 50, e: info@ambroz.si, www.ambroz.si

ŽELIMO VAM VESELE BOŽIČNE IN NOVOLETNE PRAZNIKE!

Vilma Stanovnik

Mavčiče - Pri Kulturnem
društvu Simon Jenko -
Šmonca in Gasilskem druš-
tvu Mavčiče svoje krajane in
obiskovalce radi presenetijo
tudi s kakšnim kulturnim
dogodkom. Kot se spodobi
za praznični decembrski
čas, so tokrat poskrbeli za
razstavo jaslic, ki so v dvora-
ni na ogled že od 10. de-
cembra, tako jaslice kot ne-
katere druge umetnine Bri-
gite Juvan iz bližnjih Spod-
njih Pirnič pa navdušijo
prav vse, ki si vzamejo čas
in si jih ogledajo. 

"Pred dvema letoma smo
pripravili razstavo velikonoč-
nih košaric, prtičkov in gobe-
linov in takrat je bilo zanjo
veliko zanimanje. Alfonz
Kern z Brnika, ki je razstavo
pripravil, kar ni mogel verje-
ti, da lahko pride toliko ljudi.
Tako smo premišljevali, kaj
bi organizirali letos in spom-
nil sem Brigite Juvan, ki je

naredila že Florjana za na fa-
sado našega gasilskega
doma. Kot je povedala, ima
ogromno jaslic, vendar tre-
nutno razstavlja kar na še-
stih krajih, tako smo na našo

razstavo dobili petnajst vrst
različnih jaslic," pravi po-
budnik razstave in predsed-
nik PGD Mavčiče Stanislav
Stenovec, ki je bil zelo vesel
odziva obiskovalcev, saj jih je

že na odprtje prišlo več kot
sto. Razstava bo odprta še ju-
tri med 17. in 20. uro ter obe
nedelji do petka, 7. januarja,
ko bo uradno zaprtje s kul-
turnim programom.

Brigitine jaslice navdušijo vse
V dvorani Gasilskega društva v Mavčičah je razstava jaslic in likovnih del ljudske umetnice Brigite 
Juvan iz Spodnjih Pirnič.

Jasna Paladin

Snovik - Člani Turističnega
društva Tuhinjska dolina so
predstavo z živimi jaslica-
mi, ki bo v Bizjakovih doli-
nah v neposredni bližini
Term Snovik, letos že peto
leto, poimenovali Po kadi-
lu je zadišalo, intenzivno 
pa so se nanjo pripravljali 
zadnja dva meseca. 

Kot je na predstavitvi pro-
jekta povedala vodja etnolo-
ške sekcije društva Manja
Žebaljec, bo v predstavi so-
delovalo skoraj devetdeset
ljudi - člani turističnega druš-
tva, Kulturno-umetniškega
društva Srednja vas, konje-
rejci iz Tuhinja in številni
okoliški krajani, novost le-
tošnje predstave pa je pose-
ben glasbeni gost in ustano-
vitelj fundacije Beli golob
Gianni Rijavec, ki bo pro-
gram obogatil s prepeva-
njem božičnih pesmi. Da bo
obisk Snovika ta dan še po-

sebno doživetje, organiza-
torji poleg živih jaslic pri-
pravljajo tudi predstavo, ki
prikazuje sveti večer, kot je
bil nekoč. "Pred obiskovalci
se bo odvijalo čudovito priča-
kovanje božiča z božičnimi
pesmimi in ob molitvi zbra-
no celo družino, zadišalo bo
po potici in kadilu. Ob spo-
znavanju dobrote in toplote
človeškega srca se bo druži-
na odpravila k polnočnici,
oživel bo Betlehem, angel se
bo spustil iz nebes in ljudem
oznanil veselo novico o roj-
stvu deteta," je še povedala
vodja organizatorjev.

Prireditev se bo začela v
nedeljo, 26. decembra, ob
17. uri, v primeru slabega
vremena pa bo prestavljena
na 2. januar. Celoten izkupi-
ček od prodanih vstopnic, 
ki jih bo mogoče kupiti za
pet evrov, bodo organizatorji
namenili eni od družin, ki je
bila prizadeta ob letošnjih
poplavah.

Božična zgodba 
v Tuhinjski dolini
V Bizjakovih dolinah pri Termah Snovik tudi
letos pripravljajo etnološko prireditev z živimi
jaslicami, ki bodo na ogled v nedeljo.

Razstava jaslic in likovnih del ljudske umetnice Brigite Juvan navdušuje domačine in
obiskovalce v dvorani gasilskega doma v Mavčičah. 

Podboršt

Jaslice v Lončarjevem
muzeju

Stari pod v Lončarjevem
muzeju, ki ga je lastnik Janez
Lončar uredil za številne raz-
stave, ki jih prireja, je v teh
dneh napolnjen z jaslicami,
ki so jih na pobudo svojega
predsednika Vida Koritnika
prvič postavili člani Turistič-
nega društva Komenda.
Vodja postavitve jaslic je
Matija Zadrgal, pri izdelavi
pa so sodelovali posamezni-
ki iz različnih krajev občine.
Jaslice sestavljajo glinene 
figurice, ki jih je izdelala Sa-
bina Kremžar z Gmajnice, 
iz lesa izdelane pastirske
stanove in kapelico Marije
Snežne, narejene po vzoru
tistih na Veliki planini, je 
za razstavo posodil Marko
Grilc iz Most. Jaslice bodo
na ogled do 29. decembra
od 17. do 20. ure. J. P.

Jože Košnjek

Letošnjo vseslovensko
razstavo jaslic sta Društvo
ljubiteljev jaslic Slovenije
in opatija sv. Danijela v Ce-
lju postavila v cerkvi Mariji-
nega vnebovzetja v Celju.
Na odprtju razstave so o po-
menu jaslic v zgodovini kr-
ščanstva in o spoštovanju,
ki ga do tega starodavnega
običaja gojijo Slovenci, go-
vorili profesor cerkvene

zgodovine pater dr. Metod
Benedik, rojen v Stražišču
pri Kranju, ki zadnji dve
leti službuje v Celju, pred-
sednik Društva ljubiteljev
jaslic pater Leopold Grčar z
Brezij in celjski opat Mar-
jan Jezernik. Na razstavi, ki
bo odprta do 9. januarja
prihodnje leto, prevladujejo
gorenjski izdelovalci jaslic.
Po prostorni cerkvi so raz-
stavljene jaslice Valentina
Cukjatija iz Kamnika, Ma-

teja Balantiča iz Zgornjih
Dupelj, Miha Kerna iz Kra-
nja, Rozi in Milana Kosec
iz Mengša, Marjana Vodni-
ka iz Domžal, Marije Bizjak
iz Kranja, Franca Rupreta
iz Mengša, Franca Kublja
iz Vodic, Ceneta Razingerja
s Planine pod Golico, Zlata
Petrovčiča in Marije Zlobko
z Brezij, Barbare Sever in
Jakoba Jeraše z Jesenic ter
Mirana Kozmusa iz Sela
pri Žirovnici. 

Gorenjci na celjski razstavi jaslic

Spodnje Duplje

Jaslice z vsega sveta

V graščini Duplje je od 17. decembra na ogled razstava jaslic z
naslovom Zamrznjeno gledališče. Lastnik Matjaž Mauser je
povedal, da je Gregor Tozon iz Ljubljane postavil več kot sto
jaslic iz vseh koncev sveta in iz različnih obdobij. Najstarejše
so voščene jaslice, ki so jih izdelale uršulinke v drugi polovici
19. stoletja. Zanimive so papirnate jaslice Maksima Gasparija,
ki jih je vsak lahko sestavil sam. Veliko figuric je iz lesa in gline,
redke so iz stekla, ličkanja in drugih materialov. Nekatere so
naravne, druge tudi barvane. Razstava bo odprta ta petek in
soboto od 16. do 19. ure, v nedeljo pa od 10. do 13. ure. Od 27.
decembra do 9. januarja je možen obisk po dogovoru. S. S.
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25 odstotkov popusta, darilo in še kavica!

●  Knjiga
Sladka Evropa

●  Knjiga
Kava●  Knjiga

Mleko

●  Knjiga
Prvi kranjski
ropar

●  Kapa

●  Skodelica

●  Zložljivi dežnik

●  Kalkulator

●  Kapa

25 odstotkov popusta, darilo in še kavica!

117 evrov

Kot vsako leto smo tudi letos za vas pripravili
nekaj praktičnih daril, med katerimi boste lahko
izbirali, ko boste prišli k nam poravnat letno
naročnino na Gorenjski glas. Na sedežu
Gorenjskega glasa, na Bleiweisovi cesti 4 
v Kranju (zraven nebotičnika) vas bomo 
od ponedeljka do petka pričakovali 
od 7. do 15. ure, ob sredah do 16. ure. 
Ko boste na obisku pri nas, vas bomo 
postregli tudi z brezplačno kavico. Vabljeni! 

Naročnina za leto 2011 znaša 156 evrov. 
Pri plačilu letne naročnine vam priznamo
25-odstotni popust 
in znaša le 117 evrov
(prihranite kar 39 evrov)!

●  Knjiga
Divjačina
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●  Avtomatski
dežnik

Elektromotorji in gospodinjski aparati, d. o. o.
Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija
http://www.domel.com
info@domel.com

Se nam želite pridružiti
v najbolj inovativnem podjetju na Gorenjskem?

Smo veliko, uspešno, mednarodno uveljavljeno slovensko podjetje in
vodilni evropski proizvajalec elektromotorjev za sesalnike. Z inovativnimi in
visoko učinkovitimi izdelki negujemo uspešnost in rast podjetja ter novih
programov za avtomobilsko industrijo, prezračevalno tehniko, EC sisteme
ter komponent in orodij. Uspeh na globalnih trgih ter usmerjanje v nove
ekološko ozaveščene programe odpira nove priložnosti in dodatne
potrebe po novih kadrih, zato vabimo 

SAMOSTOJNE KOMERCIALISTE PRODAJE (m/ž)
ekonomske, strojne ali elektrotehniške smeri,

da se nam pridružijo v podjetju z visoko družbeno odgovornostjo. 

Ponujamo zanimivo delo na področju vodenja prodajnih aktivnosti,
organizacije novih in vzdrževanje obstoječih prodajnih mrež ter 
izvajanje marketinških aktivnosti doma in v tujini ...

Če imate dobre pogajalske in marketinške sposobnosti ter Vam niso tuji 
ustvarjalnost, ambicioznost, komunikativnost, smisel za timsko delo ter po-
zitivna naravnanost pri reševanju problemov, lahko preberete več o možnostih
zaposlitve na naši spletni strani www.domel.si pod rubriko Zaposlitve.

Kdo je na seji
zavajal

Novinarka Ana Hartman
je v torkovem Gorenjskem gla-
su objavila kronološki zapis
dogajanja pod 4. točko na 2.
seji Občinskega sveta občine
Železniki, kjer smo svetniki
obravnavali predloge za ob-
činske odbore in komisije, ki
jih je pripravila Komisija za
mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja pod vodstvom
Petra Mesca.

S strani novinarke v pri-
spevku ni prav nobene nepra-
vilnosti, saj je obravnavana
točka zares potekala tako, kot
je opisana. Vendar ob prebra-
nem prispevku bralec ostane v
dvomu, predvsem z neodgo-
vorjenim vprašanjem: ali je
res možna taka igra številk
(kakršen je bil tudi naslov pri-
spevka) ali so se primerjala
"jabolka s hruškami". Res je
škoda, da novinarka na kon-

cu ni jasno povedala, kdo je
podal izračune, ki se jih sme
primerjati z rezultati volitev,
in kdo ne, saj je v gradivu, ki
ga je prejela, imela vse potreb-
ne podatke za svoj neodvisen
izračun, volilne rezultate zad-
njih volitev bi si tako ali tako
lahko z lahkoto pridobila. 

In kaj storiti, ko te občan po
prebranem prispevku vpraša:
"Ali je lagal Brane Bertoncelj
ali Peter Mesec?" Vprašaš se:
"Koliko se jih še takole sprašu-
je?" Zato sem mnenja, da za-
pis potrebuje pojasnilo, saj iz
prispevka ni možno razbrati
resnice.

Vsak, ki ima na voljo že
prej omenjena gradiva, si lah-
ko izračuna, da je Brane Ber-
toncelj navedel točne podatke,
ki jasno kažejo, da sestava
odborov in komisij ni v skla-
du z volilnimi rezultati.
Predsednik Komisije za man-
datna vprašanja, volitve in
imenovanja Peter Mesec, ki je
že na seji Braneta Bertonclja
posredno obtožil, da s podatki
zavaja, je v resnici zavajal
sam, saj je izjavil, da so pred-
lagatelji volilni rezultat s

predlogi v odbore in komisije
v celoti izpolnili in za podkre-
pitev svoje izjave namesto od-
stotkov zastopanosti SLS v
odborih in komisijah, navedel
odstotke vključenih kandida-
tov SLS od števila predlogov,
ki jih je za posamezne odbore
dala omenjena stranka. Tako
je med drugim navedel, da so
predlog SLS v Odboru za
družbene dejavnosti upošte-
vali 33,3-odstotno (zastopa-
nost je le 11-odstotno), v Od-
boru za komunalo in varstvo
okolja 42,8-odstotno (zasto-
panost je le 25-odstotna). 

Da je bilo zavajanje s stra-
ni Petra Mesca še večje, je
omenil samo področja, kjer je
zastopanost SLS vsaj taka,
da je odstotke možno omenja-
ti z dvomestnim številom, z
besedo ni omenil Nadzornega
odbora občine, Komisije za
statut in pravna vprašanja
ter predstavnikov v dveh Sve-
tih, kamor niso uvrstili niko-
gar od SLS. Če bi predlagate-
lji volilni rezultat v resnici
upoštevali, bi zastopanost
SLS morala biti v odborih in
komisijah v povprečju 35-

odstotna in ne le 15-odstotna,
kar pravilno ugotavlja Brane
Bertoncelj.

Resnica je vedno lahko ena
sama, nikoli ne moreta biti
dve. V tem primeru pa je res-
nico možno podkrepiti s po-
datki in izračuni, zato sem
mnenja, da bralcem cenjene-
ga časopisa dam pojasnilo k
prispevku Igra številk.

Janez Ferlan,
svetnik SLS in podžupan

občine Železniki

Voščilo
Skozi mlinsko okno mesec sije,
na šipah rože se bleste ledene
in sence mečejo na bele stene.
Mlinar, kaj je s teboj?
Zakaj zaskrbljen je tvoj obraz?
Aha, zunaj hud je mraz,
moral bo v mraz,
da očisti mlin ledu.

Vesele božične praznike
in srečno novo leto Vam želi

Jože Dolhar, Predoslje

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Člani Lions
kluba Škofja Loka so v Cen-
tru slepih, slabovidnih in sta-
rejših obiskali in obdarovali
stanovalko Elizabeto Poho-
rec. Rojena je leta 1932 in od
rojstva slepa, v Škofjo Loko
pa je prišla leta 1954 in velja
za stanovalko z enim najdalj-
ših stažev v loškem centru.
Elizabeta je tudi sicer zani-
miva gospa, ki vse, kar ima,
rada deli z drugimi, je dobra
pevka, prepevala je v zborih
in kot solistka, leta 2007 pa
je izdala pesniško zbirko Je-
zus je moj, katere uvodni del

je natisnjen tudi v brajevi pi-
savi za slepe. Kot je povedala
direktorica Centra slepih,
slabovidnih in starejših Silva
Košnjek, je njihova stanoval-
ka prejela donacijo v vredno-
sti 550 evrov, da si bo za
praznike privoščila tudi kak
priboljšek, obiskovalci pa so
dodali še toplo odejo, da se
bo lahko grela v hladnih
dneh. Obiskali so jo lionsi
Marija Štrekelj, Zdravko Kr-
vina in Miha Ješe, k donaciji
pa je prispevala tudi Marija
Bratuž, glavna medicinska
sestra iz škofjeloškega zdrav-
stvenega doma in občinska
svetnica.

Lionsi obdarovali slepo stanovalko

Prejeli smo

Mojstrana

Žive jaslice v lednih slapovih Mlačce

Tudi med letošnjimi prazniki bodo v umetnih ledenih
slapovih soteske Mlačca v Mojstrani na ogled žive jaslice.
Obiskovalce bo tokrat sprejela tudi snežna kraljica, ki jih bo
na poti do prizorišča v soju bakel popeljala skozi svoje kral-
jestvo. Prav srečanje s snežno kraljico bo zagotovo ostalo v
slikovitem spominu predvsem najmlajšim obiskovalcem, so
prepričani organizatorji. Letos so v ledene sobane vtkali kar
300 metrov poti, ki vodijo do 100 kvadratnih metrov ve-
likega odrskega prizorišča, katerega kuliso predstavljajo do
50 metrov visoki ledeni slapovi. V predstavi sodeluje 22
igralcev, polovica jih odigra kar po tri vloge. Prireditev si bo
moč ogledati 25., 26., 27. in 28. decembra ter 1. in 2. januar-
ja ob 16., 17. in 18. uri. M. A.
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Vilma Stanovnik

Ljubljana - Vsaj enkrat na
leto se športniki in športnice
iz udobnih oblačil preobleče-
jo v praznična in tudi minu-
lo sredo je bilo tako. Visoke
pete si je obula tudi naša naj-
boljša alpska smučarka in le-
tos prva športnica v Sloveniji
Tina Maze, ki je le dan prej
obuta v njej bolj domače
smučarske čevlje na tekmi
svetovnega pokala v slalomu
v Curchevelu stala na tretji
stopnici zmagovalnega odra.
Toda Tina se hoje na visokih
petah ni ustrašila, prav tako
kot se ni ustrašila izziva, da
zaigra na klavir rojstnodnev-
no čestitko Petri Majdič. Ob
igranju smo zapeli tudi vsi
drugi zbrani v Linhartovi
dvorani Cankarjevega doma,
ki smo skupaj z našimi naj-
boljšimi športniki podoživlja-
li iztekajoče se športno leto. 

Tini in Petri najprej 
olimpijski plamenici

Prvi zvezdi leta 2010 sta
bili seveda Tina Maze in Pet-
ra Majdič, ki sta si najprej za-
služili olimpijski plamenici.
Tina za kar dve srebrni, Pet-
ra pa za težko prigarano bro-
nasto medaljo z letošnjih
zimskih olimpijskih iger. Po-
nosno sta jima čestitala mini-
ster za šolstvo in šport Igor
Lukšič in predsednik olimpij-
skega komiteja Slovenije Ja-
nez Kocijančič, ki sta tudi
drugim najboljšim sloven-
skim športnikom in njiho-
vim trenerjem, ki so se izka-
zali na svetovnih prvenstvih
in olimpijskih igrah, podelila
velike statue. Zaslužili so si
jih: kajakaš Jure Meglič in
njegov trener Andrej Nolimal
za tretje mesto na svetovnem
prvenstvu, judoistka Raša
Sraka Vukovič in njen trener

Gregor Brod za tretje mesto
na svetovnem prvenstvu, bia-
tlonec Klemen Bauer in nje-
gov trener Uroš Velepec za
četrto mesto na olimpijskih
igrah, biatlonka Teja Grego-
rin in njen trener Tomaš Kos
za peto mesto na olimpijskih
igrah, alpski smučar Mitja
Valenčič in njegov trener
Vincencij Jovan za šesto me-
sto v slalomu na olimpijskih
igrah, deskar Žan Košir in
njegov trener Gilles Jaquet za
šesto mesto na olimpijskih
igrah, smučarski skakalec
Robert Kranjec in njegov tre-
ner Matjaž Zupan za šesto
mesto na zimskih olimpij-
skih igrah, skupni zmagova-
lec svetovnega pokala na
bradlji Mitja Petkovšek in
njegov trener Edvard Kolar
ter svetovni boksarski prvak

v velterski kategoriji po razli-
čici IBF Dejan Zavec in nje-
gov trener Dirk Dzemski.

Najboljša ekipa so bili
nogometaši

Po podelitvi priznanj
OKS-Združenja športnih
zvez je sledil še najbolj slove-
sen del večera, razglasitev
najboljših športnic, športni-
kov in ekipe, za katere smo
glasovali člani Društva šport-
nih novinarjev Slovenije. V
moški konkurenci si je tretje
mesto med športniki s 45 gla-
sovi zaslužil nogometaš Val-
ter Birsa, ki je dobil tudi na-
grado za fair play. Drugi po
številu glasov je hokejist
Anže Kopitar, ki je prejel 97
glasov, naslov najboljšega
športnika v Sloveniji pa je s

kar 218 glasovi pripadel ne-
ustrašnemu boksarju Dejanu
Zavcu.

V ženski konkurenci si je
tretje mesto s 45 glasovi pri-
služila judoistka Lucija Pola-
vder, na drugo mesto se je z
238 glasovi uvrstila smučar-
ska tekačica Petra Majdič,
najboljša športnica Slovenije
pa je s 309 glasovi postala
Tina Maze, ki je bila najbolj-
ša slovenska športnica leta
tudi že pred petimi leti.

Pokal za najboljšo sloven-
sko ekipo je dobil selektor
naše nogometne reprezen-
tance Matjaž Kek, saj so nje-
govi varovanci dobili največ
glasov med ekipami. Na dru-
go mesto se je uvrstila košar-
karska reprezentanca, na tret-
je pa ekipa odbojkarjev ACH
Volleyja. 

Tina je zaigrala Petri
Naslov najboljše športnice iztekajočega se leta si je s kar dvema srebrnima olimpijskima medaljama
zaslužila smučarka Tina Maze, ki je na prireditvi v Cankarjevem domu na klavir zaigrala slavljenki
Petri Majdič, ki je ob priznanju za drugo mesto prejemala tudi čestitke za rojstni dan. V točkovanju
za najboljšega športnika je slavil boksar Dejan Zavec pred Anžetom Kopitarjem, najboljša slovenska
ekipa pa je znova nogometna reprezentanca.

Pokale za najboljše športnike Slovenije so prejeli boksar Dejan Zavec, alpska smučarka
Tina Maze in selektor naše nogometne reprezentance Matjaž Kek. / Foto: Gorazd Kavčič

Nova Gorica

Blejskim odbojkarjem pokal že petič zapored

Tako kot lani je tudi letos zaključni turnir odbojkarskega po-
kala Slovenije potekal v Novi Gorici. V ponedeljkovem polfina-
lu sta se najprej pomerili ekipi UKO Krope in Salonita Anho-
vo, lepo presenečenje pa so pripravili Gorenjci, ki so s 3:2 pre-
magali favorizirano moštvo Salonita. Brez težav je v drugem
polfinalu uspelo slaviti aktualnim državnim in pokalnim prva-
kom, ekipi ACH Volley, ki je s 3:0 premagala ekipo Marchiol
Vodi. Tako je bilo veliko finale gorenjsko, saj sta se pomerili
moštvi ACH Volleyja in UKO Krope. Presenečenja pa na tek-
mi vendarle ni bilo, saj je bilo blejsko moštvo na igrišču več-
ino časa boljše, na koncu pa so zasluženo slavili s 3:0 ter si
tako priborili peto zaporedno in skupno šesto lovoriko pokal-
nih prvakov. Za najboljšega igralca turnirja je bil izbran Alen
Šket, za najboljšega napadalca Vid Jakopin, za najboljšega li-
bera Daniel Lewis (vsi ACH Volley), najboljši podajalec turnir-
ja pa je bil Matija Jereb (UKO Kropa). V. S.

Radovljica

Povabilo za organizacijo finalnega turnirja

Moštvo ACH Volleyja je sredi tega tedna prejelo povabilo
Evropske odbojkarske federacije (CEV), da se prijavi na raz-
pis za organizacijo finalnega turnirja četverice najboljših
moštev evrolige v sezoni 2010/2011, ki bo 26. in 27. marca
2011. Kot so sporočili iz uprave kluba, se bodo na razpis pri-
javili v razpisnem roku, to je do 7. januarja 2011. Odločitev
o tem, komu bo po tem zaupana organizacija finalnega tur-
nirja, pa bo znana teden dni kasneje. V. S.

Škofja Loka

Insport bo novo leto pričakal na vrhu

Minuli konec tedna so ekipe v elitni floorball ligi odigrale zad-
nji krog pred novoletnim odmorom. Derbi je bil tokrat v
dvorani Poden v Škofji Loki, kjer sta se pomerili moštvi In-
sporta Škofja Loka in ljubljanske Olimpije. Škofjeločani, ki
so lani morali prepustiti naslov prvakov ekipi Borovnice, v
letošnjem prvenstvu igrajo prerojeni in pomlajeni. Tako so
v vseh devetih krogih izgubili le enkrat in to proti novincu v
elitni ligi, ekipi Olimpije. Tokrat se v domači dvorani niso
pustili presenetiti in so slavili kar z 9:2. Tako so na lestvici
ohranili prvo mesto in imajo 16 točk. S 13 točkami sledi eki-
pa Olimpije, na tretjem mestu je moštvo FBC Žiri z 11 toč-
kami, na četrtem moštvu pa je ekipa Itak Sporta Borovnice
z 8 točkami. Prav toliko točk in tekmo manj ima ekipa Zelen-
cev Kranjska Gora, na šestem mestu pa je ekipa Insporta
mladi, ki ji v novi sezoni še ni uspelo zmagati. Prvenstvo se
bo nadaljevalo 8. januarja.  V. S.

KMETIJSKA ZADRUGA 
CERKLJE, Z.O.O. 

Slovenska cesta 2,
4207 Cerklje na Gorenjskem
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VOKLO, Voklo 98

MORAVČE, Vegova ulica 7
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KOMENDA, Zadružna cesta 2

Želimo vam 

veliko lepih trenutkov 

ob praznovanju božičnih 

in novoletnih praznikov, 

predvsem pa veliko zdravja 

in osebnega zadovoljstva 

v novem letu 2011.

Želimo vam 

veliko lepih trenutkov 

ob praznovanju božičnih 

in novoletnih praznikov, 

predvsem pa veliko zdravja 

in osebnega zadovoljstva 

v novem letu 2011.

Vilma Stanovnik

Kranj - S finalno tekmo v
kranjskem olimpijskem ba-
zenu se je končalo tekmova-
nje za slovenski pokal v vater-
polu. Po borbeni igri je ekipa
Triglava na koncu vendarle
morala priznati premoč ekipi
Rokave Kopra, ki je slavila z
9:6 (2:3, 3:2, 1:3, 0:1). Bolj kot
nova lovorika za Primorce pa
je ta teden odmeval incident
na polfinalni tekmi v Maribo-
ru, kjer so Triglavovi vaterpo-
listi igrali z domačim moš-

tvom Branika. Najprej sta za-
čela obračunavati domačin
Aljaž Pevec in Triglavov igra-
lec Jaša Kadivec, nato še neka-
teri drugi. Medtem je kranj-
ski trener prišel k zapisnikar-
ski mizi in vzel zapisnik. Tek-
ma je bila tik pred koncem
prekinjena, disciplinski sod-
nik VZS pa je odločil, da Ka-
divec in Pevec ne bosta smela
igrati na treh tekmah, Triglav
bo moral plačati kazen 209
evrov, trener Aleš Komelj pa
zaradi rdečega kartona, žalje-
nja uradne osebe in kraje za-

pisnika tri leta ne bo smel vo-
diti ekip na tekmovanjih pod
okriljem VZS. "Domačini se
niso mogli sprijazniti s pora-
zom, saj so si želeli v finale in
začeli so z grobo igro in prete-
panjem. Naši igralci se niso
dali, eden od njih se je začel
pretepati. To sicer ni prav, če
pa malce pogledamo, na pri-
mer hokej, pa to ni nič poseb-
nega. Mislim, da so izrečene
kazni neupravičene, pretirane
in da jih bodo morali preklica-
ti," je povedal izkušeni kranj-
ski trener Komelj. 

Pokal Kopru, kazen Triglavu in Komelju

Ekipa Insporta (v svetlejših dresih) v domači dvorani 
na Podnu po vrsti premaguje nasprotnike in je trenutno 
vodilna na lestvici. / Foto: Gorazd Kavčič
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Ugodne cene 
prazničnih dobrot

Simon Šubic

Kranj - Državni zbor je ta te-
den pod streho dokončno
spravil celoten sveženj pro-
metne zakonodaje. Novi za-
koni o zakoni o pravilih cest-
nega prometa, o cestah, o
motornih vozilih in o vozni-
kih bodo začeli veljati aprila
2011, uporabljati pa jih bodo
začeli 1. julija. Nova zakono-
daja prinaša vrsto novosti,
med njimi tudi strožje sank-
cije za prometne prekrške, ki
so neposredno povezani s
prometnimi nesrečami s
hujšimi posledicami. Med-
nje sodita predvsem preko-
račena hitrost in vožnja pod
vplivom alkohola. 

Minister v odstopu Henrik
Gjerkeš, ki je bil ta teden za-
sačen pri vožnji v vinjenem
stanju, bi na primer po novi
zakonodaji izgubil vozniško
dovoljenje, tako pa ga ne bo,
če si seveda v preteklosti že ni
nabral vsaj osmih kazenskih
točk. Test alkoholiziranosti je
namreč Gjerkešu pokazal
0,64 miligrama alkohola na
liter izdihanega zraka oz. pri-
bližno 1,35 promila, za kar bo
po sedanjem zakonu kazno-
van z globo 930 evrov in
stransko sankcijo desetih ka-
zenskih točk, po novem zako-
nu o pravilih cestnega pro-
meta pa bi bil oglobljen s
1200 evri in dodatno kazno-
van z 18 kazenskimi točkami.
Poleg tega bi se moral po no-
vem zakonu o voznikih ob-
vezno udeležiti tudi kontrol-
nega zdravstvenega pregleda

in programa dodatnega uspo-
sabljanja za varno vožnjo oz.
rehabilitacijskega programa. 

Novo prometno zakonoda-
jo smo v Gorenjskem glasu
jeseni že podrobno predsta-
vili. Zakon o voznikih se
osredotoča predvsem na
vzgojo in usposabljanje ude-
ležencev v prometu in reso-
cializacijo povratnikov pro-
metnih kršitev, zakon o ce-
stah pa bo na primer prepo-
vedal postavljanje elektron-
skih prikazovalnikov ob dr-
žavnih cestah. Zakon o mo-
tornih vozilih podaja podrob-
nejšo pravno ureditev vseh
tehničnih zahtev za vozila v
cestnem prometu in tudi za
traktorje v opravljanju kme-
tijskih in gozdarskih del. 

Gjerkeš bi po novem zakonu
izgubil vozniško dovoljenje
Zaradi strožje prometne zakonodaje, ki jo bodo začeli uporabljati 1. julija prihodnje leto, bi ministru v
odstopu Henriku Gjerkešu, ki mu je alkotest pokazal več kot 1,10 promila, odvzeli vozniško dovoljenje. 

Vozniško dovoljenje bodo izgubili vozniki, ki bodo:
- vozili v nasprotni smeri po avtocesti, hitri cesti in 

cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v
eno smer,

- prekoračili hitrost na območju za pešce ali območju
umirjenega prometa za več kot 30 kilometrov na uro,

- prekoračili hitrost v naselju za več kot 
50 kilometrov na uro,

- vozili z več kot 0,52 mg alkohola v litru izdihanega
zraka oz. 1,10 g alkohola na kg krvi (za voznike 
začetnike 0,24 mg/liter izdihanega zraka),

- odklonili alkotest,
- vozili pod vplivom mamil in psihoaktivnih zdravil,
- pobegnili s kraja prometne nesreče.

Za naštete prekrške bo v novem zakonu o pravilih
cestnega prometa predpisana globa 1200 evrov in
stranska kazen 18 kazenskih točk.

Zaradi prekoračitve hitrosti vas bodo po novi zakonodaji še močneje udarili po žepu. / Foto: Tina Dokl

Domžale

Prodajal je konopljo

Policisti so stopili na prste 23-letniku iz Domžal, osumlje-
nemu kaznivih dejanj s področja proizvodnje in prometa 
s prepovedanimi drogami. Zasegli so mu dve PVC vrečki, 
v vsaki je bilo okoli petdeset gramov konoplje. Zoper 23-
letnika so podali kazensko ovadbo. S. Š.

Kranj

Izsilil prednost

V ponedeljek zvečer se je na regionalni cesti Kranj-Britof pri
trgovskem centru Mercator na Primskovem pripetila huda
prometna nesreča. Povzročil jo je štiridesetletni voznik, ki je
izsilil prednost 31-letni voznici osebnega vozila, v katerem
se je vozil tudi triletni otrok. Vsi trije in 32-letna sopotnica 
v vozilu povzročitelja so se v nesreči huje ranili, zato so 
jih odpeljali na urgenco Kliničnega centra v Ljubljani. Iz
zverižene pločevine so jih morali rešiti gasilci. Zoper
povzročitelja so policisti podali kazensko ovadbo na pristoj-
no državno tožilstvo, izdali pa so mu tudi plačilni nalog, 
ker je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. S. Š.
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Domžale

Ovaden poskusa uboja

Policisti so odvzeli prostost 25-letniku iz okolice Domžal,
ker ga sumijo poskusa uboja 51-letne Domžalčanke.
Poročali smo že, da je 13. decembra zvečer policija prejela
obvestilo o poskusu uboja v Domžalah, kjer je tedaj še 
neznana oseba v stanovanju napadla 51-letno žensko in jo 
z ostrim predmetom porezala po telesu. Policisti so v
preiskavi ugotovili, da je osumljeni 25-letnik že v popoldanskih
urah prišel v stanovanje oškodovanke. Prišlo je do prepira,
pri tem pa je osumljenec z nožem poškodoval 51-letnico po
telesu. Domžalčana so policisti že pripeljali na zaslišanje 
k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. 

Jesenice

Pretep v lokalu

V gostinskem lokalu na Jesenicah je včeraj okoli 5.40 prišlo do
pretepa. Sprla in nato stepla sta se domačina, stara 25 in 40
let. Starejšega so zaradi hudih ran odpeljali v Splošno bol-
nišnico Jesenice. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Ukradli bakrene
žlebove

V noči na sredo so neznani
storilci iz poslovne stavbe v
okolici Jesenic odtujili
bakrene odtočne cevi. Last-
nika so oškodovali za okoli
3500 evrov. S. Š.

Simon Šubic

Lesce - Gorenjski krimina-
listi so na Okrožno držav-
no tožilstvo v Kranju poda-
li kazensko ovadbo zoper
35-letnega državljana Koso-
va, ki neprijavljen živi v
Sloveniji, zaradi suma sto-
ritve kaznivega dejanja ve-
like tatvine. Preiskovalna
sodnica Okrožnega sodišča
iz Kranja je zanj po oprav-
ljenem zaslišanju odredila
pripor. 

Osumljenec naj bi v za-
četku septembra s pomočjo
še neznanega storilca v Les-
cah najprej vlomil v zuna-
nje skladišče, od tam pa
nato v prostore trgovskega
centra. Po navedbah krimi-
nalistov naj bi ukradla več
kosov ročnega in električ-

nega orodja, manjši delovni
stroj "teptač", manjšo koli-
čino denarja in samostoje-
čo blagajno. Vrednost ukra-
denih stvari znaša več kot
9.500 evrov, pri vlomu pa
je nastala dodatna škoda 
na predmetih v vrednosti
več kot 1.300 evrov.

Kriminalisti so 35-letne-
ga osumljenca izsledili na
podlagi biološke sledi, ki so
jo našli na kraju vloma. V
začetku decembra so opra-
vili hišno preiskavo njego-
vega vozila in sobe v Ljub-
ljani, kjer osumljeni nepri-
javljen prebiva. Predmetov,
pridobljenih z vlomom v
Lescah, sicer niso našli, so
pa našli vrsto drugih pred-
metov, za katere kriminali-
sti sumijo, da izvirajo iz
drugih kaznivih dejanj. 

Vlomilca izdala biološka sled
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Božič Slovenci v zamejstvuRejnica

Bruselj je vendarle doma!
Od vseh Slovencev v hierarhiji Evropske unije je dr. Janez Potočnik najvišje: od februarja letos je namreč evropski komisar za okolje.
Prejšnji teden je bil v Škofji Loki gost 105. Glasove preje, z njim se je pogovarjal publicist Miha Naglič. / Foto: Gorazd Kavčič 

Pestotnikovi iz Črnega grabna
so v topel dom sprejeli že 
štirinajst rejniških otrok. Stran 13

Sveta noč - pesem, ki osrečuje
milijone ljudi na vseh celinah
sveta Stran 12

Stran 10, 11

Najboljši koroški kolesar Peter
Wrolich, znan tudi kot Paco, 
ne bo več dirkal. Stran 15
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Miha Naglič

V nekem članku, ki sem
ga napisal pred "prelom-
nim" letom 2000, sem sku-
šal prikazati, kako je v mile-
niju 1000-2000 oblastni in
domnevno plemeniti človek
postopoma in v nenadnih
obratih, v evoluciji in revolu-
cijah vse bolj izgubljal oblast
nad drugimi ljudmi, to izgu-
bo pa skušal nadomestiti z
rastočim in neizprosnim iz-
koriščanjem okolja, v kate-
rem je živel. Napisal sem, da
je ravnal tako, kot mu je bilo
naročeno na začetku, v Sve-
tem pismu. "Ko je Bog
ustvaril moškega in žensko,
ju je blagoslovil in jima re-
kel: 'Bodita rodovitna in
množita se, napolnita zem-
ljo in si jo podvrzita; gospo-
dujta ribam v morju in pti-
cam na nebu ter vsem živa-
lim, ki se gibljejo po zemlji!'
(1 Mz 1,28) Grešni človek se
ni zmeraj ravnal po Božji be-
sedi, navedeno pa je ubogal
do zadnje črke: namnožil se
je in napolnil zemljo, si jo
podvrgel in ji gospodoval.
Posebno učinkovito je to go-
spostvo postalo v drugi po-
lovici drugega tisočletja, ko
se je izpolnjevanje starega
judovskega naročila oprlo na
novo evropsko znanost in
tehnologijo. Proti koncu ti-
sočletja pa se je narava take-
mu načinu ravnanja z njo
uprla in svoje nasprotovanje
izkazala v ekološki krizi.
Zdaj smo vsi na tem, da se
moramo za hip ustaviti ali
vsaj zmanjšati tempo podre-
janja in gospodovanja in se
vprašati, kako naprej. Tiste,
ki o tem odločajo, in vse, ki
tega ne vedo, kaže morda
opozoriti, da je tudi iztočni-
ca za spremenjeno ravnanje
v Svetem pismu. Zapisano
je namreč: 'Gospod Bog je
vzel človeka in ga postavil v
edenski vrt, da bi ga obdelo-
val in varoval.' (1 Mz 2,15)
Ampak to je bilo, še preden
je človek grešil, ko je bil še v
raju. Ko je bil iz njega iz-
gnan, se je moral ravnati po
prvotnem naročilu; če je ho-
tel preživeti, si je moral vse
živo in neživo podrejati in
mu gospodovati. Zdaj je čas,
da ta odnos na novo premis-
li in potem tudi drugače za-
stavi, v duhu obdelovanja in
varovanja. Obdelovati je več
kot zgolj podrejati si, varova-

ti nekaj drugega kot gospo-
dovati. Hans Jonas, nemško-
ameriški filozof judovskega
rodu, je že pred desetletji
opozoril, da bi moral naš od-
nos do okolja postati tudi
predmet etične obravnave,
kar doslej ni bil. V desetih
zapovedih je opredeljen člo-
vekov odnos do Boga ter do
drugih ljudi in do samega
sebe. Okoli leta 2000 je že
skrajni čas, da se etično
ovrednoti tudi odnos zahod-
nega človeka do žive in neži-
ve narave. Potrebna je enaj-
sta zapoved, glagola, s kateri-
ma bi lahko bila ubesedena,
sta znana. Z njo bi krščan-
ska tretjina človeštva odločil-
no okrepila tisti del svetovne
populacije, ki v teh rečeh že
od nekdaj ravna bistveno
drugače, od 'primitivnih'
kultur do budizma." (Sobot-
na priloga Dela, 31. decem-
bra 1999)

V zadnjih letih prejšnjega
tisočletja sem torej ugotovil,
da moramo opraviti premik
od načina delovanja in raz-
mišljanja, ki ga označujeta
glagola podvreči si in gospo-
dovati, k načinu, ki ga naka-
zujeta glagola obdelovati in
varovati. Kako naj se torej
glasi enajsta zapoved? Moj-
zesovega okamnelega teksta,
ki ga je napisal sam Jahve, ni
mogoče revidirati, ne more
ga spreminjati ta ali oni ze-
meljski pisar. Lahko pa rav-
namo tako kot Kant in kate-
goričnemu dodamo še ekolo-
ški imperativ. Kant je "uka-
zal": "Deluj tako, da načelo
(maksima) tvojega delovanja
lahko postane splošni za-
kon." No, tu ni kaj dodati.
Tudi v odnosu do okolja mo-
ramo delovati tako, da lahko
načelo našega delovanja po-
stane splošni zakon. Katero
pa je to načelo? Če bi se izra-
zili v Mojzesovem žargonu,
bi se morda glasilo: Obdeluj
in varuj ta svet, da ti bo dobro
na njem!

Na gornje premišljevanje
sem se spomnil tudi po Gla-
sovi preji z dr. Janezom Po-
točnikom, gorenjskim roja-
kom in evropskim komisar-
jem za okolje. Njegov pristop
k tej problematiki je veliko
bolj konkreten in učinkovit.
On se ne muči s formulacijo
enajste zapovedi, ki bi je tako
ali tako nihče ne slišal in še
manj spoštoval. On je evrop-
ski politkomisar za okolje in

deluje tako, da izdaja direkti-
ve. Beseda "direktiva" je v
pravnem redu EU ena ključ-
nih. "Evropska direktiva do-
loči cilje, ki jih morajo ures-
ničiti države članice, način
uresničevanja pa prepusti
njim. Naslovnik direktive je
država članica, več držav čla-
nic ali vse države članice. Na-
cionalni zakonodajalec mora
s posebnim pravnim aktom
prenesti direktivo v domače
pravo in nacionalno zakono-
dajo uskladiti s cilji direktive,
šele potem v njej zapisana
načela veljajo za državljane.
Direktiva določi datum, do
katerega jo je treba prenesti v
nacionalno pravo. Države
članice lahko pri prenosu
upoštevajo domače posebno-
sti, prenos v domačo zakono-
dajo pa morajo izvesti v dolo-

čenem roku." Če tega ne na-
redijo, sledijo sankcije.

Idealno bi bilo, če bi se
ljudje in njihove skupnosti,
od družinskih do državnih,
sami ravnali po ponotranje-
nem ekološkem imperativu.
A takih je malo, čeprav očit-
no iz dneva v dan več. Zato
odnosa človeka do okolja ni
mogoče izboljšati brez zave-
zujočih direktiv, oprtih na
grožnjo s sankcijami. Takš-
no je stanje v EU, ki je v tem
oziru dosegla razmeroma vi-
soko raven, drugod po svetu
je stanje največkrat slabše.
Na svoji spletni strani je naš
komisar zapisal: "Okolje je
med najzahtevnejšimi izzivi
današnjega časa, tudi zaradi
obsežnosti problemov, ki jih
postavlja pred nas. Narava in
biotska raznovrstnost, voda,

odpadki, gozdovi, kakovost
zraka, hrup, če naštejemo le
nekatere, so globalna vpraša-
nja, ki zadevajo vse nas. V
naslednjih desetletjih nas
čaka predvsem ena naloga:
okoljske politike bomo mo-
rali vključiti v vse svoje dejav-
nosti, sicer bodo želje po eko-
loškem gospodarstvu v Evro-
pi ostale zgolj želje." Odnos
do okolja torej ni neka ob-
stranska zadeva, ki jo lahko v
svoji vsakdanji praksi upoš-
tevamo ali pa ne. Z njim se
srečujemo ves čas in povsod.
Odnos do njega je zapove-
dan (imperativ), tistim, ki jih
moralne zapovedi ne ganejo,
pa pravno ukazan (direktive).
Okolje, v katerem živimo, je
tako resna zadeva, da je ne
moremo več prepuščati nak-
ljučjem.

Evropske direktive 
in ekološki imperativ

V našem odnosu do okolja se prepletata dve dimenziji: moralna in pravna. Prva nas k drugačnemu in boljšemu ravnanju 
z okoljem poziva, druga ga ukazuje. Idealno bi bilo, ko bi se posamezniki in naše skupnosti v tem odnosu sami poboljšali; 
ker se ne, nas je treba tudi malo pokomandirati ...

Evropski komisar za okolje dr. Janez Potočnik / Foto: Gorazd Kavčič

Odnos do okolja
ni nekaj 
obstranskega. 
Z njim se 
srečujemo ves
čas in povsod.
Odnos do njega
je moralno 
zapovedan 
(imperativ), 
tistim, ki jih 
zapovedi 
ne ganejo, pa
pravno ukazan
(direktive). 
Okolje je tako
resna zadeva, 
da je ne moremo
več prepuščati
naključjem.
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Glasova preja

Danica Zavrl Žlebir

Na svojega rojaka, doma iz
Krope, smo ponosni tudi Go-
renjci, je na Glasovi preji v
Škofji Loki dejala direktorica
in odgovorna urednica Go-
renjskega glasa Marija Volč-
jak. In na svojega nekdanje-
ga dijaka so ponosni tudi na
kranjski gimnaziji, ki letos
proslavlja dvestoletnico ob-
stoja, je dodal voditelj Preje
Miha Naglič in sobesednika
spomnil na lepa gimnazijska
leta. Z njimi Janez Potočnik
povezuje šport, glasbo Pink
Floydov in Bjelega dugmeta,
ljubezen, pa tudi manj prijet-
no jutranje vstajanje in vsa-
kodnevno zgodnjo jutranjo
vožnjo iz Krope v Kranj. Kot
gimnazijec si današnji ev-
ropski komisar ni prav pred-
stavljal svoje prihodnosti,
niti pozneje, ko si je tako kot
starejši brat izbral študij eko-
nomije. "Tako kot nam živ-
ljenje bolj ali manj določajo
naključja, je z njimi poveza-
na tudi moja evropska karie-
ra," je dejal komisar, v prejš-
njem mandatu odgovoren za
znanost in raziskave, v no-
vem pa za okolje. Z Evropsko
unijo pa je povezan vse od
pristopnih pogajanj naše dr-
žave za članstvo v EU. Zani-
mivo je, da je bil prvič gost
Glasove preje aprila 2004,
tik pred vstopom Slovenije v
Evropsko unijo maja 2004.
Na pogosto vprašanje ljudi,
ali se namerava v prihodnje
vrniti domov, pa odgovarja:
"Saj sem doma. Bruselj je
vendarle doma, saj smo člani
EU." Se pa s svojega delovne-
ga mesta vsak teden vrača
domov v Šmartno pri Ljub-
ljani, rad pa prihaja tudi v
Kropo, kjer je njegov oče še
pri zdravju in jima v pomen-
ku mine marsikatero nedelj-
sko popoldne.

Leta 2004 smo vstopili v
Evropsko unijo in tam na-
meravamo tudi ostati, pravi
komisar Potočnik, prepri-
čan, da nam članstvo v tej
povezavi prinaša precej kori-
sti. Njegovo delovno podro-
čje pa je izjemno zahtevno
in predstavlja enega temelj-
nih izzivov današnjega časa.
Gre za obsežno področje, ki
pokriva vse od biotske raz-
novrstnosti, vode, odpadkov,
gozdov, kakovosti zraka,
hrupa, do ravnanja z narav-
nimi viri. Delovanje Evrop-
ske komisije na področju
okolja laična javnost pozna
predvsem po postopkih, ki
jih sproža zoper države, ki
ne izpolnjujejo svojih obvez-
nosti do okolja. To daje vtis,
da je okoljska politika neko-

liko konfliktna, češ da ovira
politike drugih področij.
Toda v resnici moramo biti
vsi zainteresirani, da bomo
tudi v prihodnje dihali zdrav
zrak, pili dobro vodo, živeli v
zdravem okolju, skratka
ohranjali življenje zase in za
tiste, ki prihajajo za nami.
Komisar Potočnik pravi, da
je treba okoljsko politiko
vgraditi v vse ostale politike,
denimo kmetijsko, ribiško,
gospodarsko ... Tisti, ki se
ukvarjajo z okoljem, morajo
vedeti, kako pomembni so
razvoj, gospodarska rast, de-
lovna mesta, ljudje, odgovor-
ni za gospodarstvo, finance,
kmetijstvo, pa morajo razu-
meti pomembnost okoljske-
ga področja. Če je ne, je tre-
ba posegati po zakonodajnih
elementih, pravi komisar.
Vendar je bolje kot norma-
tivni integralni pristop in
vključevanje okoljskih poli-
tik v vse ostale, če želimo
trajnostni razvoj. 

Kakšen je vpliv gospodar-
ske krize na okolje, je nema-
ra zaradi manjše ekonomske
aktivnosti okolje manj obre-
menjeno? Komisar Potočnik
slednjemu pritrdi, vendar
meni, da umetnost ni v tem,
pač pa je rešitev, kako eko-
nomsko aktivnost združiti s
trajnostnim odnosom do
okolja. Ob tem je omenil svo-
je srečanje z županom šved-
skega mesta Malmö, kjer v
duhu trajnostnega razvoja
ravnajo z odpadki. Le malen-
kost smeti odložijo na odla-
gališča odpadkov, vse drugo
pa predelajo in uporabijo kot
nov vir prihodka. Tako se na
predelane odpadke vozijo
mestni avtobusi in ogrevajo
gospodinjstva in že otrokom
je jasno, kam sodijo posa-
mezne vrste odpadkov. Vse
to se da, je prepričan Potoč-
nik, vendar je treba znati, ho-

teti in želeti. Kriza vpliva tudi
na to, da se o okoljskih vpra-
šanjih bolj ozavešča. Kakšen
pa je odnos do okolja v posa-
meznih delih Evrope, so v se-
vernem delu morda bolj
skrbni od mediteranskega?
Razviti svet bolj onesnažuje
od manj razvitega, vendar
gre žal zelo hitro po isti poti,
pravi komisar Potočnik in ob
tem omeni prizadevanja, da
bi tem državam po finančni
in strokovni plati pomagali,
da bi v razvoju upoštevali
tudi okolje in ne bi ponavlja-
li napak razvitejših. Pri upoš-
tevanju zakonodaje pa so po
komisarjevih besedah sever-
ne države boljše od južnih.
In kje je Slovenija? Naša dr-
žava pred drugimi članicami
EU prednjači po biotski raz-
novrstnosti, velik del našega
ozemlja je zaščiten z Naturo
2000, bogati smo z gozdovi,
pijemo dobro vodo. Imamo
pa težave z zrakom, zlasti z
ozonom in trdimi delci, z ne-
katerimi industrijskimi obra-
ti, ki pretirano onesnažujejo,
in s smetmi, ki jih še vedno v
preveliki meri odlagamo na
odlagališča, namesto da bi
jih predelovali in uporabljali
kot energente. "Imamo veli-
ko srečo, ki se je premalokrat
dobro zavedamo, in pogosto
mislimo, da je ta sreča tudi
dokaz našega dobrega odno-
sa do okolja. Vendar tu ni
enačaja. Naš odnos do okolja
sicer ni slab, a lahko bi se še
bolje zavedali, da je treba
ohraniti prednosti, ki jih
imamo v primerjavi z drugi-
mi," je dejal Janez Potočnik.
Tu se sogovornika nista mo-
gla izogniti tudi vprašanju o
investiciji v TEŠ 6. Vsaka dr-
žava o svoji energetiki odloča
sama, vendar mora ob tem
spoštovati svoje obveznosti
do okolja in do mednarodno
sprejetih sporazumov, pravi

komisar Potočnik. Osnovno
vprašanje pri tem pa je, kakš-
no prihodnost si želimo: in-
tegralno, konkurenčno, teh-
nološko visoko razvito, ki bo
ohranjala čisto okolje, ali
takšno, ki bo ohranjala seda-
nje strukture. Ko odgovorite
na to vprašanje, dobite tudi
odgovor, ali TEŠ 6 da ali ne.
Sicer pa komisar Potočnik
ob vprašanjih energije v pri-
hodnosti pogreša razprave o
tem, kako v večji meri upo-
rabljati obnovljive vire. Kako
uspešno pa Slovenija črpa
evropska sredstva? Komisar
Potočnik pravi, da v naspro-
tju s splošnim prepričanjem
kar dobro, zlasti iz struktur-
nih virov, za črpanje kohezij-
skih sredstev pa bo morala
imeti dovolj dobrih projektov
in hkrati vzeti pod drobno-
gled morda preveč zapletene
postopke.

Odločitev prihodnosti je
okolje kot del trajnostnega
procesa in del vseh drugih
politik, je misel, ki jo je v po-
govoru večkrat poudaril ko-
misar Potočnik. Odgovor-
nost posameznika in skup-
nosti do okolja pa se mora v
današnjem svetu, ki je maj-
hen in vse bolj soodvisen,
nujno povečati, bi bila lahko
sklepna misel 105. Glasove
preje, ki je s komisarjem Ja-
nezom Potočnikom skušala
odgovoriti na vprašanje Je
kriza v okolju ali nas.

Občinstvo je na svojega go-
sta naslovilo vrsto vprašanj,
denimo o vplivu Evropske
komisije po sprejetju Liz-
bonske pogodbe, o okoljski
politiki Evropske unije v od-
nosu do preostalega sveta, o
smeteh, do povsem lokalnih,
kot sta denimo načrtovanje
medpodjetniškega izobraže-
valnega centra v Škofji Loki,
ali potreba po dograditvi pol-
janske obvoznice. 

Bruselj je vendarle doma!
Od vseh Slovencev v hierarhiji Evropske unije je Janez Potočnik najvišje: je namreč evropski komisar
za okolje. Tako se je pogovor z gostom 105. Glasove preje sukal pretežno o okoljskih vprašanjih.

Janez Potočnik, že drugič gost Glasove preje / Foto: Gorazd Kavčič

Evropskega komisarja Janeza Potočnika je v Škofji Loki 
sprejel novi župan Miha Ješe.

Dobrodošlica komisarju v preddverju Sokolskega doma. Od
leve: direktorica in odgovorna urednica Gorenjskega glasa
Marija Volčjak, komisar Janez Potočnik, škofjeloški župan
Miha Ješe, v ozadju vodja predstavništva Evropske komisije
v Sloveniji Mihaela Zupančič in voditelj Glasove preje Miha
Naglič

Glasbeni uvod v 105. Glasovo prejo so prispevale Ula Kenda,
Larisa Trdina in Ana Poljanšek, flavtistke iz Glasbene šole
Škofja Loka, ki delajo pod mentorstvom Karin Garb.

Glasova preja je prvič potekala v Sokolskem domu v Škofji
Loki.

Ločani v neformalnem pomenku s komisarjem Potočnikom.
V ospredju njegova velika torba, po kakršni je bil znan že kot
gimnazijec in mu tudi kot evropskemu komisarju prav pride.
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Božič

Jože Košnjek

Dan pred božičem leta
1881 je bil mladi duhovnik v
vasici Oberndorf na Salzbur-
škem oziroma Solnogra-
škem, kot so takrat temu
delu sedanje Avstrije rekli na
Kranjskem, Joseph Mohr na
trnih. Kot že mnogokrat
prej so se prav zadnji dan
pred božičem spet pokvarile
orgle v cerkvi svetega Niko-
laja. Vlažna notranjost cer-
kve zaradi poplav, ki jih je
povzročala narasla reka Sal-
zach, jih je tokrat dokončno
utišala. Sveti večer se je bli-
žal, župnik pa ni vedel, kaj
naj stori s polnočnico. Na-
svet in pomoč je iskal pri
učitelju in organistu Franzu
Xaverju Gruberju iz bližnje-
ga Arnsdorfa, ki je pogosto
sedel tudi za orgle v Nikola-
jevi cerkvi v Oberndorfu.
Župnik Mohr se je spomnil
na svojo pesem o jaslicah in
božični noči, ki jo je napisal
dve leti prej, leta 1816, ko je
živel še v Mariapfarru v juž-
nem delu Salzburga. Poka-
zal jo je Gruberju. Ta je vzel
pisalo in začel na notni pa-
pir pisati melodijo. Opolno-
či so jo v Nikolajevi cerkvi v
Oberndorfu prvič zapeli.
Župnik Joseph Mohr je z
zborom pel tenor, Franz
Gruber pa je igral na kitaro
in pel bas. Ljudje, ki so bili
pri maši, so bili presenečeni
in navdušeni. To je bila prva
izvedba Svete noči, blažene
noči, najbolj preproste,
iskrene in doživeto napisa-
ne božične pesmi.

Joseph Mohr in Franz Xa-
ver Gruber je kasneje nista
posebej pogosto izvajala.
Zanju je bila predvsem spo-
min na sveto noč leta 1818.
Ko so orglarski mojstri s Ti-
rolske popravili orgle v
Oberndorfu in jim je Gru-
ber zaigral tudi božično pe-
sem, se ji je odprl svet. Tirol-
ci so jo uvrstili kar med svo-
je ljudske pesmi in z njo na-
stopali tudi na Bavarskem.
Sveta noč bi skoraj postala
"tirolska", če ne bi takratni
bavarski kralj zahteval doka-
zov o nastanku pesmi in
med ljudi, od katerih je želel
zvedeti resnico o pesmi, ne
bi uvrstil tudi Gruberja. Ta je
posredoval kralju in škofom
zgodbo o nastanku pesmi in
njen izvirni notni zapis. 

Po letu 1840 se je pesem
silovito širila po Evropi. Ko

pa je prišla v Združene drža-
ve Amerike in je bila preve-
dena v angleščino, je do-
končno osvojila svet. Pre-
prosto pesem o jaslicah in
sveti noči so doslej prevedli
v več kot 300 jezikov, med
božičnimi in novoletnimi
prazniki pa jo pojejo na vseh
celinah sveta. 

Spomin na Gruberja 
in Mohra

Na Salzburškem so ohra-
nili spomin na avtorja Svete
noči. Številni izletniki obi-
ščejo kraje, kjer sta živela Jo-
seph Mohr in Franz Xaver
Gruber in kjer je nastala pe-
sem Sveta noč. V programe
obiskov prazničnega Salz-
burga so vključeni tudi kraji,
povezani s Sveto nočjo. V
Halleinu, kjer so se tako kot
v številnih krajih na Salzbur-
škem preživljali s kopanjem
soli in je od Salzburga odda-
ljen dobrih petnajst kilome-
trov, je v hiši ob župnijski
cerkvi, v kateri je stanoval in
leta 1863 v starosti 76 let
umrl Gruber, urejen muzej
Sveta noč. Pisec melodije
Svete noči se je v Hallein
preselil iz protesta, ker mu
oblasti niso dodelile ugled-
nejšega učiteljskega mesta v
Salzburgu. V muzeju so na

ogled Gruberjevi osebni
predmeti, notni zapisi in fo-
tografije Halleina in Obern-
dorfa iz časa njegovega živ-
ljenja in primerki značilnih
jaslic s Salzburškega. Sre-
diščni prostor je namenjen
vitrini s kitaro, na katero je
na sveti večer leta 1818 prvič
zaigral Sveto noč. Na ugled-
no mesto so postavili njegov
mavčni doprsni kip, ki ga je
iz spoštovanja do somešča-
na naredil domačin, kipar
profesor Hans Baier. Pred
muzejem pa je grob, v kate-
rega so junija leta 1863 po-
kopali organista, ki ga je
zgodovina samo zaradi ene
pesmi vpisala med najslav-
nejše glasbenike sveta. 

V Oberndorfu, v kraju ob
z nasipi umirjeni reki Sal-
zach, na meji z Nemčijo
(Oberndorf je z železnim
mostom povezan z mestom
Laufen na nemški strani),
cerkve svetega Nikolaja, v
kateri so prvič zapeli Sveto
noč, ni več. Zaradi stalnih
poplav in številnih poškodb
so jo porušili in na drugi
strani reke Salzach leta
1906 zgradili novo, tudi Ni-
kolajevo. Na staro spominja
nekaj ruševin in nova kapela
na vrhu grička. Njene stene
in barvna okenska stekla
spominjajo na Franza Xa-

verja Gruberja in Josepha
Mohra in na njuno pesem,
ki je osvojila svet. Pred kape-
lico vsako leto 24. decembra
ob petih popoldne z nasto-
pom pevskega zbora obudijo
spomin na predbožični do-
godek leta 1818. 

Tržičani so jo peli prvi

O širjenju božične pesmi
na Slovensko ni veliko trd-
nih podatkov. V javnosti kro-
ži več inačic. Po eni naj bi jo
v slovenščino prvi prevedel
Silvester Radoslav, ki je bil
rojen leta 1841 na Vrhniki,
umrl pa je leta 1923 v Vipa-
vi. Čeprav je bil uspešen
obrtnik, najprej mizar, nato
pa pek, se je ukvarjal s pes-
ništvom in prevajalstvom.
Naslov njegovega prevoda
ni bil Sveta noč, ampak Pri
jaslicah. Po drugi so pesem
prvič, sicer v nemščini, za-
peli gimnazijci v Novem
mestu. Po tretji in najbolj
verjetni inačici pa naj bi pe-
sem o Sveti noči v slovenšči-
no prevedel Jakob Aljaž, ko
je bil kaplan v Tržiču, kjer so
pesem leta 1871 na seda-
njem slovenskem ozemlju
tudi prvič zapeli. Tako kot
drugje je tudi pri nas posta-
la in ostala Sveta noč najbolj
priljubljena božična pesem. 

Pesem, ki osrečuje
milijone
Mlademu duhovniku Josephu Mohru in organistu Franzu Xaverju Gruberju se na sveti večer leta 1818
še sanjalo ni, da bo njuna božična pesem svetovna uspešnica, ki jo pojejo na vseh celinah sveta.

Zgodba o miškah in mehu
Med ljudmi kroži tudi druga zgodba o vzrokih za pokvarjene 
orgle v Nikolajevi cerkvi v Oberndorfu. Po njej naj bi se vanje 
naselile miške in pregrizle meh. Vendar večina meni, da miške
pri pokvarjenih orglah niso imele veliko zraven in da je bila 
glavni vzrok za okvaro vlaga, ki je pred tem že večkrat nagajala
orglam. Tako naj bi povedali tudi mojstri s Tirolskega, ki so 
popravljali orgle. 

Franz Xaver Gruber in Joseph Mohr
Pisec glasbe za Sveto noč Franz Xaver Gruber je bil rojen leta
25. novembra leta 1787, umrl pa je 7. junija leta 1863, star 76
let. Njegov oče je bil tkalec. Franz je bil zaljubljen v glasbo, 
vendar mu je šele z osemnajstimi leti uspelo oditi na študij
glasbe v Salzburg. Pravijo, da je bil zelo svojeglav možak, ki je
stalno nekaj brundal predse in pel. Bil je nadarjen, vendar 
svojega talenta ni mogel ali znal uresničiti. Bil je trikrat 
poročen: najprej z ovdovelo žensko, s katero je imel dva otroka,
nato s svojo učenko, ki mu je rodila 11 otrok, in nato še s 
starejšo vdovo, s katero ni imel otrok. 
Joseph Mohr je bil rojen 11. decembra leta 1792 v Salzburgu.
Ker je bil nezakonski in mu okolje ni bilo naklonjeno, se je 
odločil za duhovniški poklic. Bil je zelo strog. Ljubil je glasbo 
in petje. Zbolel je za jetiko in je 4. decembra leta 1848, star 
56 let, umrl. Tako kot prijatelj Gruber je postal s Sveto nočjo 
nesmrten. 

Pročelje hiše v Halleinu, v kateri je stanoval Franz 
Xaver Gruber.

Kitara, na katero je Gruber prvič zaigral Sveto noč.

Portret Franta Xaverja Gruberja

Na mestu, kjer je bila stara cerkev sv. Nikolaja, so zgradili
spominsko kapelico.

Podoba župnika Josepha Mohra, ki je leta 1816 napisal 
besedilo za Sveto noč, v kapelici v Oberndorfu.
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Rejnica

Jasna Paladin

Na območju Črnega grab-
na v občini Lukovica bi da-
nes težko našli posamezni-
ka, ki ne bi vedel, kaj je rej-
ništvo, saj imajo rejnice na
tem območju najdaljšo tradi-
cijo v Sloveniji. Več deset je
takšnih, ki so si pridobile
tudi status poklicnih rejnic,
kar pomeni, da skrbijo za
vsaj tri rejence. Ena od njih
je tudi Francka Pestotnik iz
male vasice Jelša nad Blago-
vico, na skrajnem vzhodnem
robu Gorenjske. 

V dneh okoli božiča, ko se
nam pomen družine zdi še
toliko večji, je o rejniških iz-
kušnjah, ki jih imata s svo-
jim možem Janezom že
dvajset let, spregovorila tudi
na dobrodelni prireditvi v Tr-
žiču, saj je prepričana, da rej-
ništvo ljudje premalo pozna-

jo. "Večkrat naju z možem
sprašujejo, kako to, da sva
posvojila toliko otrok, koliko
ur na dan so ti otroci pri
nama in podobno. Ljudje
tega preprosto ne poznajo.
Smo pa skoraj povsem obi-
čajna družina. Otrokom, ki
zaradi najrazličnejših težav
ne morejo živeti v svojih ma-
tičnih družinah, ponudimo
topel dom in jih po najbolj-
ših močeh pripeljemo do
polnoletnosti oziroma do
konca šolanja, ko se osamo-
svojijo. Prav na vsakega se
zelo navežem, saj jih vza-
mem kot svoje otroke, čeprav
pravice roditeljev obdržijo
njihovi biološki starši," pravi
petdesetletna Francka Pe-
stotnik. Težava je v tem, ker
imajo ti otroci zaradi proble-
matičnih matičnih družin
večinoma različne vedenjske
motnje, a Francka pohvali

dobro sodelovanje s centrom
za socialno delo v Domžalah
in sistem rejništva, ki je v
tem delu Slovenije dobro
razvit.

Prvega rejenca je v svojo
družino sprejela pri tridese-
tih letih, ko je že imela pet in
sedem let stari hčerki. "Roje-
na sem bila v Vrbi pri Prevo-
jah in že moja mama je ime-
la rejenčke, zato sem ta si-
stem dobro poznala že vse
od otroštva. Ko pa sem rodila
svoji hčerki in je moževa
mama opešala, smo se mora-
li odločiti, kako naprej, saj
otroci, kmetija, skrb za sta-
rejše in dolga vožnja v službo
niso več šli skupaj. Družno
smo se zato odločili, da tudi
sama nadaljujem tradicijo
rejništva in v sodelovanju s
Centrom za socialno delo
Domžale sem najprej spreje-
la dva romska otroka, bratca

in sestrico, ki sta bila takrat
stara toliko kot moji hčeri."
Trenutno skrbi za štiri otro-
ke, stare šest, devet, trinajst
in devetnajst let, v dveh de-
setletjih pa je topel dom nu-
dila že štirinajstim. Najsta-
rejše dekle je pri njih že od
svojega prvega leta starosti,
najmlajši rejenec, ki so ga
doslej imeli, pa je v njihov
dom prišel kar neposredno
iz porodnišnice ter pri njih
ostal do tretjega leta, ko so
zanj našli posvojitelje.

"Moji dve hčeri sta od pr-
vega dne rejence lepo spreje-
mali in nismo imeli nikakrš-
nih težav. Včasih sta celo
malce občutili, da so imeli
rejenčki nekoliko več najine
pozornosti, a z možem sva
jima vedno odgovarjala, da
imata oni dve očeta in mamo
ob sebi, rejenčki pa te sreče
nimajo," pravi Pestotnikova

Topel dom za rejniške otroke
Francka Pestotnik je ena od številnih rejnic iz Črnega grabna, kjer ima rejništvo najdaljšo tradicijo v
Sloveniji. V zadnjih dvajsetih letih je skupaj s svojo družino topel dom nudila že 14 rejencem. 
"Za to mora človek preprosto imeti srce," pravi v teh prazničnih dneh, ko marsikateri otrok žal nima
tako toplega doma kot njeni rejenci.

Vsi rejenci pri Pestotnikovih imajo 
stike s svojimi matičnimi družinami,
ker pa gre v njih navadno za 
problematične razmere, bodo toplino
božičnih praznikov, hvaležni, da 
občutijo ljubezen in varnost, preživeli
pri svoji rejnici, kot velika družina. 

Male pozornosti,
velika dejanja.
Narava je neponovljiv mozaik æivljenja. Odæeja nas, nas okrepi, ogreje,
varuje in spodbuja. V Poslovni skupini Sava si zato vsak dan in v vsakem
trenutku prizadevamo, da naravno okolje ohranjamo zdravo in lepo.
Iz malih pozornosti do narave se lahko razvijejo velike koristne
spremembe. Narava nam bo hvaleæno vraËala vsako pozornost do nje.
Rodovom, ki prihajajo, jo lahko zapustimo boljπo in lepπo, kakor smo
jo dobili od prednikov.

Naj vam leto 2011 obrodi najælahtnejπe sadove!

Janez in Francka Pestotnik sta v topel dom doslej sprejela že
štirinajst rejencev iz vseh koncev Slovenije. / Foto: Jasna Paladin

in prizna, da za rejništvo od
centra za socialno delo sicer
dobijo nekakšno nagrado, a
da nobena od rejnic tega ne
dela zaradi denarja. Za to
mora človek preprosto imeti
veliko srce, odgovarja, in
otroci to začutijo, zato jo tudi

rejenci vsi po vrsti kličejo
'mama', stike pa ima tudi z
vsemi tistimi, ki so si po pol-
noletnosti ustvarili svoje sa-
mostojno življenje in jih hva-
ležni zaradi lepšega otroštva
sem in tja radi obiščejo na
Jelši.

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.

w
w

w
.g

o
re

n
js

ki
g

la
s.

si

Gasilci vas pričakujejo danes, 24. decembra, 
v nakupovalnem centru QLANDIA v Kranju, kjer

lahko kupite koledarje. VABLJENI!
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SODNA KRONIKA TEDNA

ČRNA KRONIKA TEDNA

Pridržali enajst
voznikov
Minuli teden (od 13. do 19. decembra) je v
prometnih nesrečah v Sloveniji umrla ena 
oseba, so sporočili z Generalne policijske 
uprave. Na Gorenjskem so v tem obdobju
policisti obravnavali 31 prometnih nesreč, v 
katerih se je ena oseba lažje poškodovala. Zaradi
vožnje pod vplivom alkohola so gorenjski
policisti do streznitve pridržali enajst voznikov,
dva od njih sta tudi povzročila nesreči. Letos je
na slovenskih cestah umrlo 137 ljudi (lani 166).
Na Gorenjskem je umrlo 16 oseb, v enakem 
obdobju lani pa 23.

Damjana Šmid

moj pogled

Deset najpomembnejših vprašanj pri
vzgoji (3)

Prva štiri vprašanja (kaj spo-
ročam otroku, ali imajo moje
besede in vedenje učinek, za-
kaj počnem to, kar počnem, in
kako bi lahko drugače) nas
nagovarjajo predvsem k raz-
mišljanju o vedenju staršev.
Najti svojo vlogo v družini in
prevzeti odgovornost staršev-
stva nase ni vedno lahka nalo-
ga. Še posebej je to težko, ka-
dar si ustvarimo filmske podo-
be otrok ter družinskega življe-
nja in nas realnost spravlja v
stisko. Našteta vprašanja za
starše lahko uporabimo tudi
za otroke. Kaj mi sporoča
otrok? Ali ima njegovo vedenje
kakšen učinek? Zakaj počne,
kar počne? Kaj bi lahko storil
drugače? Predvsem prvo vpra-
šanje nam olajša številne situ-
acije. Kaj mi sporoča otrok, ko

se v trgovini meče po tleh? Kaj
mi sporoča, ko zvečer noče v
svojo posteljo? Kaj pa takrat,
ko pljuva in se neprimerno ob-
naša? Starši se običajno usme-
rimo samo na moteče vedenje,
manj pa na razloge tega vede-
nja. Kot gasilci se postavimo
in začnemo strumno gasiti po-
žar. Pri tem vpijemo "nehaj",
"takoj se začni lepo obnašati",
"nočem tega gledati" "le kaj te
je pičilo" "mulc razvajen, kaj
si drzneš" in tako naprej.
Toda - kolikokrat se ustavimo
in se vprašamo, kaj mi otrok
sporoča? Samo vemo, kaj nas
moti, in tega ne želimo več vi-
deti, občutiti, slišati. Pozablja-
mo pa na to, da se bo takšno
vedenje pojavilo spet jutri in
pojutrišnjem in prihodnji te-
den ... Vsak otrok ima razloge

za svoje obnašanje. Sprašuj-
mo se o teh razlogih in lažje
bo tako otrokom kot staršem.
V tem času, ko nove in še no-
vejše igrače silijo v otroke od
vsepovsod in ni videti konca
dražljajem, ki nas bodejo v
oči, v ušesa in srca, je preživ-
ljanje časa v trgovinah ena iz-
med najslabših izbir. Sploh za
malčke, katerih odločitve so
trenutne in zelo čustvene. V
trenutku je zanje vsega lepega
konec, pa čeprav v vrečki nese-
jo svojo izbrano igračo. Starši
ne moremo razumeti, kaj je
otroku. V večini primerov pa
je otrokovo sporočilo zelo jasno
- dovolj imam vsega, hočem
stran, ne moreš in ne smeš mi
ugoditi v vsem. Utrujen sem.
Hočem naročje, toplo skodeli-
co mleka in svojo posteljo.

Marija: "Roka se mi je poš-
teno tresla, ko sem jo tlačila
v torbico. Bila sem nerodna
ali kaj, tiste preklete spod-
njice se nenadoma znajdejo
na pultu. Mislila sem, da se
bom udrla v tla od sramu.
Uboga ženska je narahlo od-
prla usta, rekla pa ni nič. Še
nasmehnila se ni. Brez be-
sed sem izdajalke stlačila
nazaj med ostalo šaro, priki-
mala v pozdrav in odvihrala
skozi vrata. 
Na pločniku sem se ustavila
in pogledala preko rame. Vi-
dela sem, kako je stopila do
nekega moškega in potem
sta se oba hkrati zazrla skozi

šipo. Čeprav sem vedela, da
me ne moreta videti, sem
stekla stran, kolikor se je le
dalo hitro."
Toni je Marijo pričakal na
pragu.
"Pohiti, mudi se nama. Ses-
trična bo vsak čas tukaj!" je
nestrpno zaklical. Z obema
rokama je pograbil kuverto
in komaj je še utegnil, da jo
je na hitro poljubil na čelo.
Še potem ko je za seboj za-
prl vhodna vrata, je stala na
stopnicah in ni vedela, naj
gre ali naj počaka.
Ko je videla, da je v zgornjih
prostorih hiše prižgal luč, je
vedela, da ga ne bo več na-
zaj. Sanjalo se ji ni, kaj se
dogaja. 
Kaj ga je pičilo?
Počasi se je odpravila do
avta in potem v temi čakala
še več kot eno uro, ker je že-
lela sestrično videti vsaj od
daleč. A je ni bilo. 
Doma na srečo spet ni bilo
nikogar. Vsi so bili nekje - z
njo vred. 
Stopila je pod tuš in ne da bi
vedela zakaj, bridko zajokala
...
26. novembra 2009 
Takole opisuje Marija:
"Ura je bila že pol osmih,
mudilo se mi je v službo, in
ko sem gledala skozi okno,
kako je naletaval sneg, me je
začelo stiskati v prsih. Ceste
so bile še zmeraj nespluže-
ne, o svojih šoferskih sposo-
bnostih pa nisem imela naj-
boljšega mnenja. Sin je pri-
šel domov enkrat proti ju-
tru. Vrnil se je iz Nove Ze-
landije, kjer je obiskal prija-
telja s fakultete, ki je tam
raziskoval življenje domo-
rodcev. Spal je kar na kavču,
očitno je bil preveč utrujen,
da bi se pobral v svojo sobo.

S hitrimi koraki sem stopila
v možev kabinet in za vsak
primer še tam pogledala na
uro. Pol osmih, Toni me pa
še ni poklical. 
Čudno. 
Zavrtela sem njegovo tele-
fonsko številko. 
Številka je, žal, nedosegljiva,
prosimo, pokličite kasneje.
Za vsak primer sem številke
odtipkala še enkrat - lepo po-
časi in previdno, da se ja ne
bi kaj zmotila.
Številka je, žal, nedosegljiva,
prosimo, pokličite kasneje.
Če nisem hotela (spet!!) za-
muditi službe, sem morala
pohiteti. Čevlje z visokimi
petami sem vtaknila v vreč-
ko in jo vrgla na prednji se-
dež. Obula sem tiste, z ve-
zalkami, ker nisem vedela,
kaj vse mi bo dan, ki je bil
pred menoj, še prinesel. 
Ravno sem zavijala na Jur-
čkovo cesto, ko se od nekod
- kot bi padel z Marsa - pri-
kaže kombi in se z nezmanj-
šano hitrostjo postavi pred-
me. Koza zmešana sem pri-
tisnila na zavoro in kot za
šalo me je zaneslo na drugo
stran cestišča, kjer sem ne-
usmiljeno trčila v črn C3.
Vse skupaj se je zgodilo v
stotinki sekunde, ne več.
Ko sem se spet zavedela,
sem se krčevito oklepala vo-
lana, okoli mojega avta pa se
je že nabrala gruča radoved-
nežev. Eden od njih je pokli-
cal policijo, prišli so prej,
preden mi je uspelo poklica-
ti v službo, da bom spet po-
zna.
"Kakšen izgovor imaš pa to-
krat?" se je pošalil Igor (sode-
lavec), ki je slučajno dvignil
telefon.
"Jebi se!" sem si dala duška
in zajokala. 

V zmedi, ki je sledila, sem
še bila toliko prisebna, da
sem še enkrat poklicala To-
nija.
Končno se je le oglasil.
"Potrebujem te, nujno!"
sem zajokala v telefon in
končno so popustili vsi jezo-
vi, ki niso mogli več vzdrža-
ti nakopičenih čustev.
"Zakaj mi nič ne rečeš?"
sem zakričala, kajti z druge
strani se je slišalo le enako-
merno dihanje.
"Oprostite gospa, obrniti se
boste morali na drugo ose-
bo. Trenutno sem v Ljuto-
meru in vam ne morem
prav nič pomagati."
In je naredilo tutututututu.
Bedasto sem strmela v tele-
fon in nisem vedela, se mi
meša od vsega hudega ali pa
je vse skupaj res, kar se je
dogajalo.
Mlad policist, ki je nesrečo
popisal, mi je pomolil skozi
okno že peti obrazec, ki sem
ga morala podpisati. Voznik
kombija je prav tako skruše-
no prišel bliže in mi podal
roko.
"Oprostite, nisem vedel, da
bo do tega prišlo."
Njegove oči so bile žalostne
in videla sem, da mu je
hudo.
"Najbolje bo, da avto odpe-
ljete na cenitev, potem pa k
mehaniku," je še dodal poli-
cist in me mimogrede po-
trepljal po ramenu.
"Niste poškodovani?" je za-
nimalo žensko v rdečem
plašču, ki se je kot očividka
prostovoljno javila za pričo.
Zmajala sem z glavo. Bolel
me je vrat, a ne preveč. Ver-
jetno zato, ker sem ob trku z
glavo udarila ob naslonjalo
..."

(Se nadaljuje)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

Zaradi neprištevnosti
na zdravljenje
Ljubljansko sodišče je na vnovičnem sojenju 
25-letnemu študentu dramske igre Predragu 
Mitroviću iz Kranja, ki je 25. novembra lani v
preddverju Akademije za gledališče, radio, film
in televizijo v Ljubljani zabodel svojega 
profesorja Jerneja Lorencija, izreklo varnostni
ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in
varstva v psihiatrični ustanovi. Sodni izvedenec
psihiater dr. Slavko Ziherl je namreč ocenil, da
je bil obtoženi ob napadu na profesorja 
neprišteven, ker se zaradi psihotične motnje in
osebnostne motenosti ni zavedal svojega 
ravnanja in ga tudi ni imel pod nadzorom. Na
prvem sojenju, ko so Mitrovića obsodili na štiri
leta zapora, sta izvedenca psihiatra dr. Vanja F.
Rejec in dr. Martina Tomori menila, da je bil
Mitrović med napadom na profesorja le bistveno
zmanjšano prišteven. Višje sodišče je sodbo 
razveljavilo, ker da je treba še enkrat proučiti
stopnjo njegove (ne)prištevnosti. Obtoženi se je
na sodišču zagovarjal, da je pred tragedijo tri dni
zapored sanjal, kako bodo ubili njegovo mamo
(tedaj že dolgo pokojno), slišal pa je tudi grožnje
in strel. Usodnega dne je zaslišal glas, ki mu je
naročil, naj zabode profesorja, sicer bo prišlo do
nedolžnih žrtev. V psihiatrični bolnišnici je 
Mitrović zdravnikom sprva razlagal, da ga je 
Lorenci poniževal in mu govoril, da ne bo dober
igralec. Prej omenjeni glas je začel omenjati šele
po dveh dneh, kar pa se psihiatru ne zdi 
sumljivo. 

Matoz od RTV zahteva
odškodnino
Odvetnik Franci Matoz od RTV Slovenija 
zahteva dvajset tisoč evrov zaradi prispevka v 
oddaji Dnevnik 16. marca 2009, v katerem so
govorili o računalniškem vdoru v sodni spis na
koprskem sodišču, s katerim naj bi neznanci 
izbrisali ključne dele sodbe. Matoz meni, da so s
tem njemu očitali, da je popravljal podatke v
sodnem spisu, kar je za odvetnika očitek 
najhujše vrste.

petek, 24. decembra 2010

Pasti interneta

Moja žena je hladna kot led
in mi ne da
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Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi
Peter Wrolich, znan tudi kot
"Paco", najboljši koroški ko-
lesar zadnjih let in eden naj-
uspešnejših avstrijskih kole-
sarjev, je konec novembra
sporočil, da po trinajstih letih
poklicnega dirkanja postavlja
kolo v kot. "Paco" za Slovence
na Koroškem in v Sloveniji
niti ne bi bil tako pomemben,
če se ne bi rodil v zavedni slo-
venski družini Erike in Joška
Wrolicha v Ločah/Latschach
ob Baškem jezeru/Faakersee
v Rožu in če ne bi tudi sam
stalno poudarjal, da je sloven-
skih korenin. "Slovenijo
imam v srcu," je pogosto po-
vedal tudi novinarjem in je
tudi zaradi svoje visoke na-
rodne zavesti poosebljal slo-
venski zamejski šport. Danes
36-letni Peter je bil od mladih
nog navdušen športnik. Naj-
prej je igral nogomet, nato pa
je zelo rad tekel na smučeh,

dokler ga ni osvojilo kolo. Tri-
najst let je bil poklicni kole-
sar. Dolgo je tekmoval za eki-
po Gerolsteiner, zadnji dve
leti pa za Milram. Enajstkrat
je tekmoval na dirki Milano-
San Remo, petkrat je bil ude-
leženec dirke po Franciji
Tour de France in je bil v eni
od etap izvrsten drugi, dva-
krat pa je bil tudi na olimpij-
skih igrah. Dirkal je tudi v
Ameriki in na eni od dirk
premagal tudi slovitega Lan-
ca Armstronga. Pogosto se je
družil in prijateljeval s slo-
venskimi kolesarji, še pose-
bej s tistimi, ki dirkajo za tuja
poklicna moštva. Letos je
spoznal, da na dirkah ne
zmore biti več v vodečih sku-
pinah in da ni več tako moti-
viran in bojevit, kot je bil vča-
sih. Zato je bilo slovo od po-
klicnega kolesarjenja razum-
ljivo.

Peter pa vseeno ostaja zvest
športu, še posebej kolesar-
stvu. Pred dvema letoma je
bil izvoljen za predsednika
Koroške kolesarske zveze, ki
se je pogreznila v globoko
krizo, izkušeni Peter s števil-

nimi poznanstvi v kolesar-
skem športu pa naj bi ji po-
magal na zeleno vejo. Števil-
ni športniki in politiki so mu
čestitali in zapisali, da je on
"najboljša vizitka za koroški
in avstrijski šport". Deželni

glavar Gerhard Doerfler, ki
je po funkciji odgovoren tudi
za šport v deželi, pa je pove-
dal, da ga veseli, ker je med-
narodno priznani športnik
prevzel to funkcijo. Tudi dru-
ga športna združenja bi mo-
rala po zgledu kolesarjev iz-
birati za funkcionarje izkuše-
ne športnike. Petra pa je k
poklicnemu sodelovanju po-
vabila znana agencija Star
Events iz Monaka, ki organi-
zira vrhunska tekmovanja v
kolesarjenju, teku, plavanju
in triatlonu, kar si šteje za ve-
liko priznanje. "Doživel sem
dvanajst izjemno lepih let v
poklicnih kolesarskih kara-
vanah. Užival sem na vsa-
kem tekmovanju, na vsakem
treningu, dejansko vsak dan.
V teh letih si nisem mogel
predstavljati lepšega pokli-
ca," je povedal ob slovesu vr-
hunski slovenski kolesar.

Miha Naglič

"Naš škof Gnidovec je bil
svetnik. Vsi smo ga klicali s
tem imenom. Bil je pravi du-
hovnik po Jezusovem Srcu;
blagega in ponižnega srca.
Ko sem odhajala v misijone,
je zame maševal, obhajal me
je, me blagoslovil in rekel: 'V
misijone greste. Dajte Jezusu
vse, samo Zanj živite, bodite
samo Njegova, samo Njega
ljubite, samo Zanj se žrtvuj-
te. Naj vam bo Jezus vse v va-
šem življenju.' - Prepričana
sem, da prosi zame in da
imam v njem pri Jezusu za-
ščitnika." Te besede je leta
1974 zapisala blažena Mati
Terezija (1910-1997), Nobe-
lova nagrajenka za mir
(1979), ki se je kot Albanka
Agnes Gonxhe Bojaxhiu ro-
dila pred sto leti v Skopju, po-
stala redovnica in odšla v mi-
sijone v Indijo; ob odhodu jo
je blagoslovil tedanji skopski
škof, Slovenec Janez Gnido-
vec, ki je bil tudi njen učitelj.
Najbrž ste zanj že slišali, zla-
sti katoličani, saj v Vatikanu
že od leta 1977 poteka dolgo-
trajni postopek za njegovo
beatifikacijo. Prvi "postula-
tor" (zagovornik) v tem po-
stopku pa je bil v Žireh rojeni
duhovnik dr. Stanko Žakelj
(1912-1989, stric novega ži-
rovskega župana). Postopek
so začeli Gnidovčevi redovni
sobratje lazaristi, leta 1973,
ko je bil njihov jugoslovanski
predstojnik ("vizitator") dr.
Franc Rode. (Temu redu pri-
padata tudi sedanji ljubljan-

ski nadškof dr. Anton Stres
in misijonar Pedro Opeka).
Žakelj je zbral 15 knjig doku-
mentov, napisal Gnidovčev
življenjepis, podal zgodovino
samega procesa in posebno
razpravo o Gnidovčevi sveto-
sti, ki pa je zaradi bolezni ni
mogel dokončati. Za svoje
delo je prejel pohvalo Kon-
gregacije za zadeve svetni-
kov. Celjska Mohorjeva druž-
ba je nedavno izdala drobno
Žakljevo knjižico z naslovom
Škof Janez Gnidovec in pod-
naslovom Duhovna podoba
častitljivega Božjega služab-
nika. Priložena je tudi redni
zbirki CMD 2010, ki so jo na-
ročniki pravkar prejeli.
Kdo je bil Janez Frančišek
Gnidovec? Rodil se je 29.
septembra 1873 v Velikem
Lipovcu (občina Žužem-
berk), umrl 3. februarja 1939
v Ljubljani. Teologijo je štu-
diral v Ljubljani, v duhovni-
ka posvečen 1896. Doktori-
ral je 1903 na Dunaju, iz kla-
sične filologije. Kot kaplan je
služboval v Idriji in Vipavi,
1903-05 je bil suplent za la-
tinščino na gimnaziji v Kra-
nju (o tem obdobju žal ni
ohranjenih nobenih poseb-
nih pričevanj). Leta 1905 ga
je škof Jeglič postavil za rav-
natelja novoustanovljenega
Zavoda sv. Stanislava v Šent-
vidu nad Ljubljano; leta 1919
se je tej službi odpovedal (za-
radi nesoglasij s kolegi, do
katerih je hotel biti skoraj
tako strog kot do sebe) in
vstopil v Misijonsko družbo
sv. Vincencija Pavelskega

(CM: Congregatio Missio-
nis, uradno ime lazaristov).
V naslednjih petih letih je
opravljal razne službe (med
drugim spovednik v kaznil-
nici v Begunjah na Gorenj-
skem), 29. oktobra 1924 pa
je bil imenovan za skopske-
ga škofa (s sedežem v Prizre-
nu). Kot škof je dal sezidati
20 novih cerkva in kapel,
sklical sedem škofijskih si-
nod, začel izdajati list Blago-
vest in vodil ljudske misijo-
ne. Že leta 1933 je resno zbo-
lel, 10. januarja 1939 pa je
težko bolan sam odpotoval v
Ljubljano k sobratom lazari-
stom in kmalu umrl.
"Če naj Cerkev za koga začne
postopek razglasitve za blaže-
nega, mora pri ljudeh, ki so
ga poznali, uživati sloves sve-
tosti ali pa mora biti muče-
nec. Zakaj pride kdo pri lju-
deh do takega slovesa, verjet-
no oni sami ne bi vedeli toč-
no povedati. Svetništvo je ne-
kaj, kar zajame celega člove-
ka, močneje pa pride do izra-
za v nekaterih izrazitih kre-
postih. Ljudje navadno opazi-
mo le te. Za nekatere svetni-
ke je svetništvo značilna pote-
za od mladosti. Za druge se
pojavi šele po daljši duhovni
borbi. Pri škofu Janezu Gni-
dovcu (1873-1939) so tisti, ki

so ga poznali, kmalu opazili
nekatere značilnosti, ki so ga
ločile od vrstnikov, čeprav to
še niso bili znaki svetosti.
Morda pa so vendarle bili
znaki, da ga je Gospod že od
'materinega naročja' name-
nil za svojega izrednega slu-
žabnika. Tako je babica pri
porodu doživela nekaj, česar
ne prej ne pozneje ni: Jane-
zek je prišel na svet z ročica-
ma, ki sta bili sklenjeni kot k
molitvi." Tako postulator Ža-
kelj, ki v nadaljevanju zapiše
celo vrsto simptomov, ki sku-
paj tvorijo Gnidovčev svetni-
ški sindrom. Eden od njih je,
denimo, njegova ponižnost.
"Zunanji izraz notranje po-
nižnosti - gotovo najzaneslji-
vejši - je pripravljenost služiti;
služiti vsem in vsakomur.
Zato je gotovo prav značilno
za Gnidovčevo ponižnost
geslo, ki si ga je izbral kot
škof: 'Vsem sem postal vse!'
In res je postal služabnik
vseh, da bi jih vsaj nekaj, čim
več rešil. On ni bil škof, kot so
jih bili verniki v skopski ško-
fiji vajeni. Nekaterim doma-
činom se je zdela njegova po-
nižnost že kar neprimerna.
Nekdo je na primer rekel:
'Škof je preveč ponižen! To ni
prav. Ko ima tako vzvišeno
službo, se mora visoko drža-
ti!' Tudi beograjski papeški
nuncij Pellegrinetti je v tem
smislu sodil o njem: 'Misi-
jonar, apostol je, škof pa ne!'
V čem pa se je razodevala
njegova ponižnost? Mirno
lahko rečemo, da v vsem nje-
govem življenju."

Stanko Žakelj CM, Škof
Janez Gnidovec, Celjska
Mohorjeva družba, Celje,
2010, 120 strani, 8 evrov,
www.mohorjeva.org

Knjige in knjigoljubi (78)

Škof Janez Gnidovec

Peter Wrolich \ Foto: Ivan Lukan, Slovenska športna zveza Celovec.

Slovenci v zamejstvu (226)

”Paco” ne bo več dirkal

Škof Janez Gnidovec na
naslovnici knjižice

Janez Gnidovec na dan škofovskega posvečenja, Ljubljana,
30. novembra 1924

Pogreb škofa Gnidovca, stopnišče cerkve Srca Jezusovega
na Taboru v Ljubljani, 6. februarja 1939; na desni zagrebški
nadškof Stepinac (blaženi od 1998), levo zgoraj škof Rožman

Blažena Mati Terezija, 
učenka škofa Gnidovca



16

razgled

Kaj boste počeli nocoj, na bo-
žični večer, in v noči, ki sle-
di? Kolikor je meni znano,
bodo prevladovali trije "sce-
nariji". Največ bodo od vsega
skupaj odnesli tisti, ki bodo
šli k polnočnici in druženje
po njej nadaljevali globoko v
noč. Razmeroma veliko bo
tudi takih, ki bodo večer, kot
zmeraj, preživeli pred televi-
zorjem. Tretja velika "skupi-
na" pa bo storila le tisto, kar
počne vsako noč - še pred
polnočjo pojde spat ... Ob teh
domnevah je zanimivo vede-
ti, kaj so na Gorenjskem na
ta večer in v tej noči počeli v
starih časih, ko so bile še žive
številne božične vraže. Zapi-
sala jih je Manica Koman v
knjižici Na Gorenščem je
fletno, 1928. "Najbolj razšir-

jeno in običajno je 'vlivanje
svinca', kar se vrši takole:
Kos svinca denejo v železno
posodo in postavijo na ogenj,
da se raztopi. To raztopino
vlijejo potem v večjo posodo,
napolnjeno z mrzlo vodo.
Raztopljeni svinec se v mrzli
vodi seveda takoj strdi in do-
biva pri tem raznovrstne ob-
like, ki dostikrat več ali manj
sličijo kakemu predmetu.
Pripeti se, da dobi svinec v
mrzli vodi podobo sveče. Po-
tem je gotovo, da bo v tem
letu pri hiši krst. Ako pa obli-
ka spominja na mrtvaško
glavo ali krsto, tedaj bo med
letom kdo izmed družine
umrl. Podoba harmonike ali
venca pomeni poroko itd."
Če ne verjamete, še nocoj
preverite.
Poznali so vedeževanje iz
vode. "Če je božična noč jas-
na in mesečna, zahajajo de-
kleta kaj rada k stoječi vodi, v
kateri vidijo svojo bodočnost,
predvsem pa svojega bodoče-
ga moža. Ko se namreč dekle
skloni proti vodi, vidi v njej
poleg svoje podobe tudi po-
dobo onega, ki ji je 'namen-
jen'. Ampak ta poskus men-
da ni prav varen, kajti Toma-
žinova babica iz Dupelj je ve-
dela povedati, da je šla neko
sveto noč njena sorodnica
gledat k bližnjemu ribnjaku,
če ji je kdo 'namenjen'. Toda
- o groza - v ribniku je poleg
svoje podobe ugledala podo-
bo moža, ki je imel mrtvaško
glavo. Tega se je tako prestra-
šila, da je kmalu potem umr-
la."
Poslušali so, kako se pogo-
varja živina. "Na sveti večer,
med 11. in 12. uro se med se-
boj razgovarja živina. Čuje in
ume jo le oni, ki je v popolni
milosti božji. V Kovorju je

pastirček, ki je imel svojo
borno posteljo v hlevu, čul na
sveti večer, kako je krava Siv-
ka potožila svoji tovarišici
Dimki: 'Nekaj ti povem,
Dimka. Letos bodo mene za-
klali. Danes čez leto me ne
bo več.' To je pastirček dobro
čul in je drugi dan povedal
družini, a nihče mu ni hotel
verjeti. Vsi so bili mnenja, da
se mu je sanjalo. Gospodar,
ki je prvotno res mislil zakla-
ti Sivko, je potem nalašč za-
klal drugo kravo, pa čujte, kaj
se je zgodilo. Kmalu potem
je gospodar gnal Sivko v bliž-
njo vas, hoteč jo oplemeniti.
Kravi pa se je na ledeni poti
ispodrsnilo in padla je tako
nesrečno, da so jo vsled za-
dobljenih poškodb morali
zaklati."
Naposled se sveti večer pre-
vesi v sveto noč. "Na sveti
večer se družina mudi ve-
činoma okrog jaslic. Tam se
nedolžno zabava in prepeva
narodno-nabožne pesmi. Še
celo stari dedek dene tedaj
vivček iz ust in 'pritisne' z
drugimi vred. Narodnih pes-
mi, ki se nanašajo na božič-
no noč, imamo pri nas skoro
brez števila ... Do polnoči ne
misli nikdo na počitek, ker se
je treba pripraviti na polno-
čnico. K polnočnici gre razen
malih otrok ali kakega prav
starega deda ali babice vsa
družina. Ko pa pridejo iz cer-
kve domov, poležejo po klo-
peh, po tleh ali kjer si že
bodi. Na svojo posteljo se
Gorenjec v sveti noči nikakor
noče vleči, to pa zato, da s
tem počasti spomin na Sveto
družino, ki tisto noč, ko se je
rodil Kristus, tudi ni mogla
počivati na svojih ležiščih."
No, me prav zanima, koliko
je še takih Gorenjcev?

Miha Naglič

Mihovanja

Cvetka Bevc

roman
4. poglavje
Trdno je stiskal veke, temo za
svojimi očmi je klical na pomoč,
da bi skupaj z njo poiskal zavet-
je vsaj v morečih sanjah, v kate-
rih bi se obrazi njegovih sopo-
tnikov, umazani od dolgega po-
tovanja, mešali s podobami vo-
jakov in njihovim kričanjem. In
če že ne bo to pomagalo, lahko
še vedno prešteva ovce, ne, tega
raje ne, ovce so lahko namenje-
ne žrtvovanju, mali beli jagenj-
čki, ki čakajo na zakol, to bo
prvo, kar bo pomislil, če se bo v
štetju lotil njih. Lahko si v spo-
min prikliče drevesa v sadovnja-
ku, namnoži jih brez števila,
kot zvezd naj jih bo, ena, dve,
petsto, tisoč, če bo treba, bo štel
do milijon ali dva, samo da se
zaziba v sen, ker jutri bodo že

nemara prišli tja, kamor so na-
menjeni. Vlak jih vendar ne
more v nedogled voziti po teh ti-
rih, s postanki na občasnih po-
stajah, kjer se končno izprazni
do vrha napolnjena posoda iz-
trebkov, da zaudarja v vagonu
huje kot v domači štali. Pa kaj
nerga, moral bi si šteti v čast, da
štirinajstleten potuje v vagonu z
odraslimi moškimi, njegov vi-
dez vara, skriva otroka pod za-
gorelo kožo in čokatim trupom,
pa ostrimi potezami, ki so jih
zaznamovala prva leta vojne
huje od nenehnega dela na
kmetiji. 
Mladi Peter Rajnik si ni želel
na pot, nikoli na nobeno poto-
vanje, še v mesto ga ni nikdar
mikalo, njegovo vesolje se je
končalo na vrhovih gora, se ki-

tilo s planšarijo in kravami, tr-
moglavostjo zemlje in travniki,
ki so vsako pomlad prebujali
njegovo kri kot mlado rast. Ta-
krat je legal na zemljo, uho je
prislanjal k travnim bilkam,
prisluškoval skrivnostnemu
klitju enako kot bobnenju živ-
ljenja v sebi. Oče bi ga označil
za prismojenega, če ga ne bi
njegova žena ustavila s pogle-
dom, v katerem se je zrcalilo ra-
zumevanje za fantovo početje.
Bodi vesel, da imaš takega sina,
zna videti tisto, česar ti ne vidiš,
in slišati, česar ti nikoli ne boš.
Zasluti nevihto, še preden se na
nebu prikažejo oblaki, s svojimi
napovedmi toče nam je že rešil
pridelek, povezan je s skrivnost-
nimi silami narave bolj, kot si
ti lahko predstavljaš. Stari si ni-

koli ni kaj prida predstavljal, se
je ob preblisku nakremžil Peter,
ko se mu je med podobe dreves
v sadovnjaku prikradel očetov
obraz, prestrašen in oblit s krv-
jo, da se je moral odpovedati
brezupnemu preštevanju in
nazadnje nejevoljen odprl oči.
Nekaj časa je trajalo, da je lah-
ko razločneje prepoznal obrise
teles, zatipal s pogledom po
prostoru, da bi se prepričal, če je
nekje v kotu tudi sosed, saj ga je
res poznal le na videz, najbrž
sta se kdaj prej srečala v cerkvi,
a njegova prisotnost mu je ven-
darle dajala vsaj krhek občutek
varnosti. Strah nas je nepozna-
nega, vednost nam daje moč,
meni pa je vse razen Slivnikar-
jevega Franca uganka, je po-
mislil, še drugačna vožnja z

vlakom, bi me plašila, kaj šele
tale. Živilski vagoni so za živi-
no, v te zaboje svojih krav Li-
ske, Ajde in Pike nikoli ne bi
spravil, mukale bi kot obsedene
z zlodjem, njihova velika srca
bi divje utripala, kot najbrž
utripajo tudi zdaj, čeprav se ne
vozijo skupaj z mano. Utripa-
jo, ker pogrešajo moj jutranji
pozdrav, trepljanje po vratu in
spretno molžo, kot pogreša sam
njihovo toploto, gorkejšo od teh
tujih teles okoli njega, ki jih ne
bi mogel ogreti niti peklenski
ogenj. Strah jih je spremenil v
ledene može, drugače si ne bi
med sabo le šepetaje izmenja-
vali besed, valjali po ustni votli-
ni ledene kocke kot da se spopa-
dajo z grižljajem prevročega
krompirja. (se nadaljuje)

Vaš razgled

petek, 24. decembra 2010

Šepetalnica za veter (26)

Božične vraže

Taki so najbolj glasni božički na svetu. Imenujejo se Tuba božički in so tudi
zelo dobro uglašeni, za kar skrbi njihov "šef" Uroš. Skupaj z drugimi 
mladimi glasbeniki in njihovimi mentorji iz Glasbene šole Kranj so na
deževnem, a prepolnem Glavnem trgu v sredo Kranjčanom pripravili 
čudovito božično voščilo. I. K., foto: Tomaž Kukovič

Vsak sončni zahod je drugačen, nekaj posebnega, zato si le vzemite
trenutek za občudovanje, kadar se vam ponudi priložnost za to. Pozimi, če
le ni oblačno, ga je prečudovito opazovati nekje na snegu, saj je sonce, tik
preden zaide, obarvano v živo rdeče barve. S. K., foto: Andrej Rekar
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Boštjan Bogataj

Zoran Jankovič je večkrat pou-
daril, da je treba odstopiti leto
dni prej, preden je prepozno.
Vi ste se lani upokojili, lahko
bi odšli, ko je imela Sava velik
dobiček, letos pa bo imela več-
jo izgubo. Vam je žal, da niste
odšli pred letom?

"To presodite sami. Me-
nim, da za odhod ni bilo raz-
logov. To, kar nekateri raz-
glašajo v teh dneh, da Sava
zadnja leta tone v izgubah, je
laž. Do letos izgube nismo
imeli, tudi letošnja izguba ni
poslovnega izvora, ampak so
nas oropali. To je bil rop sto-
letja na Gorenjskem."

Kdo vas je oropal?
"Družbeniki Merfina in

banke, ki so pomagale pri
prevzemu Merkurja in finan-
ciranju Merfina, ko pa so
ugotovili, da se zadeva ne bo
izšla, so s privolitvijo vodstva
Merkurja kredite prenesli z
Merfina na Merkur ter tako
znižali kapital Merkurja in
oškodovali delničarje Mer-
kurja, med njimi predvsem
Savo, ki je bila takrat s svoji-
mi 20 odstotki poleg Merfina
največja delničarka Merkur-
ja. Mi smo imeli z Merfinom
sklenjeno opcijsko pogodbo
za prodajo naših delnic Mer-
kurja po prevzemni ceni 405
evrov na delnico, kupili smo
jih po 161 evrov na delnico.
Ob uresničitvi opcijske po-
godbe bi bil to posel stoletja.
Niti na misel nam ni prišlo,
da se to ne bo zgodilo, še
manj smo pričakovali, da
bodo Merkurju pobrali kapi-
tal, čeprav je bila petina kapi-
tala našega!"

Zakaj ne podate odškodnin-
skih tožb?

"V tem trenutku je naša
osnovna skrb posvečena vno-
vičnemu zagonu prodaje v
Merkurju in dolgoročni sana-
ciji Merkurja. Tožbe lahko
počakajo. Vprašanje pa je,
kdaj in od koga bomo od-
škodnino lahko iztožili. Lah-
ko je krasti, ko imaš na kupu,
mi si bomo pa težko ta zne-
sek povrnili od stotih družbe-
nikov Merfina, vpletene pa so
tudi banke, od katerih je od-
visna tudi Sava. Pri 40-letnih
izkušnjah v gospodarstvu si
znanja za ukrepanje v takem
primeru nisem pridobil. Ni
prav, da se našo naložbo v
Merkur sedaj ocenjuje kot
slabo poslovno potezo. Na
srečo gre v tem primeru za
enkratni dogodek, ki je boleč,
vendar Save ne more spraviti
na kolena. V preteklih letih
smo ustvarili toliko rezerv iz
dobička, da bo z njimi lahko
Poslovna skupina Sava pokri-

la letošnjo izgubo, pa tudi di-
videndne politike zaradi tega
ne bomo spreminjali."

Zaradi izgube vrednosti na-
ložbe v Merkur ste sedaj lik-
vidnostno ogroženi v Savi.
Prvotne zamisli o združitvi
Abanke in Gorenjske banke
pa prehiteva samostojna
prodaja Abanke.

"Ob tem, ko imamo dovolj
premoženja, ko smo lastniki
Abanke, Gorenjske banke,
dejavnosti Gumarstva, Tu-
rizma in Nepremičnin, smo
zaradi letošnjih dogodkov
kratkoročno likvidnostno
prizadeti. Kdor bo seštel naše
prihodke, zadolženost in ob-
resti na kredite, bo ugotovil,
da pritok denarja iz tekočega
poslovanja trenutno ne zado-
šča za poravnavo obveznosti.
Zato moramo nekaj prodati.
Najprej Abanko."

Zakaj je prva Abanka?
"Za nakup Abanke smo se

kot največji lastniki Gorenj-
ske banke odločili z name-
nom, da obe banki združi-
mo. Zato smo vzeli približno
130 milijonov evrov kredita.
Za to plačujemo približno
sedem milijonov obresti let-
no, milijon evrov dividend
letno pa ne zadošča niti za
kritje obresti. To nam po-
slabšuje rezultat in povečuje
likvidnostne težave. Ker se
nam z drugimi delničarji ni
uspelo dogovoriti za združi-
tev obeh bank, smo se odlo-
čili banko prodati." 

Ali prodaja Abanke s kon-
zorcijem teče, kot ste načr-
tovali? Mimo vas se vpleta
Zavarovalnica Triglav ...

"Zaenkrat teče vse po načr-
tu, k dogovoru za prodajo
Abanke pa smo povabili tudi
Zavarovalnico Triglav, ki pa
nam v zvezi s tem še ni odgo-
vorila. Konzorcijsko pogod-
bo o skupni prodaji Abanke

je naš nadzorni svet potrdil v
sredo in nadomešča prej
podpisan sporazum o skup-
ni prodaji."

Je naveza trdna?
"Je."

Pa vendar Zavarovalnica Tri-
glav skače v vaše načrte, saj ji
je Agencija za trg vrednostnih
papirjev zaukazala objavo prev-
zemne ponudbe za Abanko.

"Zgodila se jim je nerod-
nost, še vedno pa so vabljeni
v naš konzorcij, ko bo mimo
njihov poskus prevzema
Abanke. Menim, da ga za 50
evrov na delnico ne morejo
izvesti, skupaj lahko iztrži-
mo veliko več. Zavarovalnica
se lahko priključi našemu
konzorciju ali pa proda del-
nice našemu kupcu, ki bo
prav tako moral objaviti pre-
vzemno ponudbo." 

Ali imate stike s potencial-
nimi kupci? Bi lahko Aban-
ko prodali v nekaj mesecih?

"Nimamo neposrednih sti-
kov, saj smo za to najeli
agente, ki bodo to delo opra-
vili za nas profesionalno.
Krog potencialnih kupcev je
izjemno velik, prodaja pa v
takih primerih ne more hitro
steči, saj je potrebnih pri-
pravljalnih postopkov precej,
pa tudi pogajanja zahtevajo
svoj čas. Naš načrt je, da
Abanko prodamo v pol leta,
lahko pa se postopek za kak-
šen mesec tudi zavleče."

Bo imela Sava čez leto dni
velikanski dobiček?

"Ne. Prodaja premoženja
bo Savi omogočila razdolži-
tev. Če bi dobili toliko, kot
smo plačali za Abanko, bi se
lahko razdolžili za več kot
tretjino vseh naših dolgov, ki
danes znašajo okoli 350 mili-
jonov evrov. S tem pa bi se
izboljšala naša kreditna spo-
sobnost, vrata bank bi posta-

la odprta za nove kredite in
Sava bi lahko šla v nov raz-
vojni ciklus. Za prihodnje
leto sicer načrtujemo zmer-
no rast prodaje in dobiček
okoli 13 milijonov evrov."

Bi lahko prodajali tudi premo-
ženje iz dejavnosti Turizem?

"Tudi v Turizmu lahko kaj
prodamo. Kot rečeno, je nače-
loma naprodaj vse, vendar
tudi v zvezi z dezinvestira-
njem in na splošno finančnim
prestrukturiranjem pripravlja-
mo posebno strategijo." 

Gumarstva, ki vam prinaša
zlata jajca, ne boste prodali?

"Donosno Gumarstvo je
zadnje, kar bi prodali, saj
smo iz nedonosne dejavnosti
ustvarili svetovnega nišnega
liderja na številnih podro-
čjih. V dejavnosti Turizem
imamo veliko premoženja,
od katerega bi ga vsaj del lah-
ko pogrešali. Poglejmo Bled.
Imamo petzvezdični Grand
hotel Toplice, h kateremu
organizacijsko spada tudi ho-
tel Jadran, po kakovosti stori-
tev pa tja zagotovo ne sodi,
zato bi ga lahko prodali. Ena-
ko velja tudi za hotel Trst v
bližini obeh prej imenova-
nih. S takšnimi prodajami bi
lahko pridobili nekaj milijo-
nov evrov, vendar ne takoj in
ne za vsako ceno. Ob more-
bitni realizaciji bi te prodaje
še dodatno izboljšale finanč-
ni položaj Save."

Ali tudi imenovanje Narata
pomeni finančno in poslov-
no reorganizacijo Save?

"Da, veselimo se Mateja
Narata, izkušenega bančnika,
ki bo lahko uspešen pri pri-
pravi in izvedbi finančnega
prestrukturiranja Save. Ime-
novali smo tudi posebno sku-
pino, ki ima nalogo pripraviti
plan in strategijo finančno-
poslovne reorganizacije."

Kaj pravite na potezo lastni-
kov Save, ki so se odločili za
prodajo Save?

"Te delničarje dobro razu-
mem, saj so v podobnem
položaju z delnicami Save,
kot smo tudi mi z delnicami
Abanke. Želimo jim, da bi
delnice Save čim bolje proda-
li in to strateškemu lastniku,
ki bi podpiral nadaljevanje
razvojne strategije Save. To
bi pomagalo tudi k dvigu cen
delnic Save na borzi, kjer je
promet z delnicami Save mi-
nimalen, cena pa ne odraža
dejanske vrednosti. Knjigo-
vodska vrednost delnice
Save, ki je konec septembra
znašala 175 evrov, je na spod-
njem robu cenitvene vredno-
sti Save, na borzi pa se cena
giblje več kot polovico nižje."

Merfinovci so nas oropali
Tako Janez Bohorič o razlogih za večji del Savine letošnje izgube, kot tudi o prodaji premoženja za 
izboljšanje kratkoročne likvidnosti. Ne prodajajo le Abanke, načeloma je za pravo ceno naprodaj vse.

Janez Bohorič / Foto: Tina Dokl

Vam CNC koda in tehnologija rezkanja nista tuji in so izzivi 
vaš moto - tu je vaša priložnost

Če ste odgovorili pritrdilno, vas vabimo, da se pridružite
uglednemu, hitro rastočemu podjetju z več kot 170 
zaposlenimi in 40-letno tradicijo v predelavi termoplastov in
orodjarstva. V zadnjih letih smo se usmerili na področje 
farmacije, medicine in zapiralne embalaže. Imamo lasten
razvoj izdelkov, ki jih prodajamo v 40 držav.

Zaradi širitve proizvodnega programa vabimo 
k sodelovanju:

OPERATERJA / PROGRAMERJA 
na CNC rezkalnem stroju (m/ž)

■ CNC rezkanje (samostojno programiranje 2D oblik in 
rezkanje po naprej pripravljenih 3D programih) v orodjarni

OPERATERJA / PROGRAMERJA 
na CNC stružnici (m/ž)

■ CNC struženje (samostojno programiranje 2D oblik in 
struženje po naprej pripravljenih 3D programih) v orodjarni

Nudimo zaposlitev za nedoločen čas v mladem, motiviranem
kolektivu z možnostjo izobraževanja in dodatnega usposabljanja.

Vaše pisne ponudbe s kratkim življenjepisom in drugimi dokazili
pričakujemo v 8 dneh na naslovu:

SIBO G. d.o.o.
Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka
http://www.sibo-group.eu

Boštjan Bogataj

Kranjska Gora - Člani sindi-
kata igralniških delavcev
Slovenije v Hitu, kamor
spada tudi kranjskogorska
igralnica Korona, bodo ta
konec tedna morda že četr-
tič zapored prekinili delo.
"V sredo uprava Hita ni že-
lela podpisati kompromis-
nega dogovora, ali bomo ta
konec tedna stavkali, pa bo
odločeno jutri (v petek, op.
a.)," je povedala Irena Mar-
čič Kovač, glavna sindika-
listka v Hit Korona Kranjska
Gora. Po izračunih vodstva
Hita bi podjetje ob podpisu
vseh aneksov h kolektivni
pogodbi na mesec privarče-
valo 1,1 milijona evrov, zato

škoda ob izpadu (okoli pol
milijona evrov) še ni previ-
soka. "Smo za podpis anek-
sov, razen sporazuma o de-
lovnem času. Ta določa 36-
urni delovnik in prav tolikš-
no plačilo, vodstvo pa vztra-
ja, da ni dovolj zaposlenih
za uresničitev sporazuma,"
pojasnjuje sindikalistka.
Spomnimo, da je Hit letos
zapustilo 300 sodelavcev (v
Novi Gorici, ne v Kranjski
Gori), po mnenju sindikata
tudi zaradi pritiskov vod-
stva, kar pa slednji zanikajo.
Uprava je tudi menila, da je
bila stavka nepravilno napo-
vedana, zato so vložili tožbo
za začasno prepoved stavke,
vendar je sodišče presodilo,
da je zakonita.

Brez dogovora v Hitu?

Naklo

Odpuščeni delavci do odpravnin

Z državnozborsko avtentično razlago 21. člena insolventne-
ga zakona bo 119 nekdanjih delavcev Merkurja in Mersteela
le prejelo odpravnine in odškodnine. "Neuradno vemo, da
bodo nekdanji delavci Meerstela kmalu podpisali pogodbe o
odpravnini, medtem ko prisilni upravitelj Merkurja na to še
ni pripravljen," je povedal Maksimiljan Kalan, predstavnik
odpuščenih delavcev. "Meerstelovci bodo odpravnine preje-
li na račune že danes," je potrdil Darko Gregorič, prisilni
upravitelj Merkurja, Ladislav Hafner pa je povedal: "Zaen-
krat imam zgolj pisno navodilo sodnice, da so terjatve de-
lavcev navadne, zato moramo počakati na objavo avtentič-
ne razlage člena." Skupno je za odpravnine delavcev v obeh
podjetjih rezerviranih 900 tisoč evrov, vendar jih upravitelja
nista izplačala zaradi dvoumnosti prej omenjenega člena.
Včeraj je nadzorni svet Merkurja razpravljal o likvidnostnem
sindiciranem posojilu enajstih bank v višini 35 milijonov ev-
rov, s katerim bodo zapolnili zaloge in police Merkuja. Po-
sojilo mora pozitivno oceniti še Hafner, nato pa potrditi še
kranjsko sodišče. Merkur zadnje mesece tekoče posluje na
pozitivni ničli, sicer pa bodo beležili okoli 116 milijonov ev-
rov izgube. B. B.
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Cveto Zaplotnik

Preska - "Prihodnje leto v
kmetijski politiki ne bo bis-
tvenih sprememb, vrednost
plačilnih pravic se ne bo
spremenila, enake ostajajo
zahteve navzkrižne skladno-
sti, le kampanja za oddajo
zbirnih vlog bo krajša in bo
trajala od 1. marca do 6. maja
in ne tako kot doslej do 15.
maja," je ob predstavitvi
ukrepov kmetijske politike
za leto 2011 dejal Branko
Ravnik, generalni direktor
direktorata za kmetijstvo na
ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, in
dodal, da bo pri plačilih za
območja z omejenimi mož-
nostmi za kmetijsko dejav-
nost razmerje med spremen-
ljivim (variabilnim) in ne-
spremenljivim delom (fiks-
nim) enako, kot je bilo letos. 

Razprava o skupni 
politiki po letu 2013

Država bo tudi prihodnje
leto sofinancirala zavarova-
nje kmetijske pridelave, ven-
dar so na kmetijskem minis-
trstvu pred vprašanjem, kako
naprej, saj pri sedanjem na-
činu zavarovanja nimajo
vpliva na poslovno politiko
zavarovalnic. Kako bo to za-
varovanje urejeno po letu
2013, bo odvisno tudi od
sprememb skupne kmetij-
ske politike Evropske unije.
Strategija razvoja kmetijstva
do leta 2020 je v medresor-
skem usklajevanju, pripravili
pa bodo tudi načrte za posa-
mezne kmetijske panoge.

Prihodnje leto se bo nadalje-
vala že letos začeta razprava
o skupni kmetijski politiki
Evropske unije po letu 2013,
sprejeli ali spremenili pa naj
bi tudi več zakonov - zakon o
kmetijskih zemljiščih, za-
kon o generični promociji,
zakon o kmetijstvu ... Po naj-
novejši različici zakona o
promociji naj bi višino pri-
spevka in porabo denarja na
predlog sveta za promocijo
določila vlada.

Hitreje do preselitve
kmetije

Z zakonom o kmetijskih
zemljiščih naj bi najboljša
kmetijska zemljišča zaščitili
pred posegi, uveljavili pro-
gram aktivne zemljiške po-
litike (odpravljanje zarašča-
nja, izboljševanje zemljišč
itd.), uvedli odškodnino za
spremembo namembnosti

kmetijskih zemljišč, uredili
ravnanje z rodovitno zem-
ljo, razdelili agromelioracije
na zahtevne in manj zahtev-
ne, poenostavili postopke za
komasacijo ... "Zakon ne
posega v promet s kmetij-
skimi zemljišči. Če bi se lo-
tili še tega zelo težkega vpra-
šanja, novega zakona še vsaj
eno leto ne bi bilo," je dejal
Ravnik in dodal: "Če pri na-
kupu nihče ne uveljavi
prednostne pravice, zemljiš-
če lahko kupi kdorkoli - tudi
tujec. Pri tem pa pomemb-
no vlogo lahko odigra sklad
kmetijskih zemljišč in goz-

dov." Kar zadeva gradnjo
kmetijskih objektov oz. pre-
selitev kmetij na kmetijska
zemljišča zunaj vasi, naj bi
večino problemov rešili z
novimi občinskimi prostor-
skimi načrti, del pa na pod-
lagi posebnega postopka.
Ministrstvo bo objavilo jav-
ni poziv za gradnjo tovrst-
nih objektov in potlej dalo
občinam pobudo, da za te
objekte izdelajo in sprejme-
jo posebni prostorski načrt,
ki bo kmetijam - ob izpolnit-
vi določenih pogojev - omo-
gočil pridobitev gradbenega
dovoljenja.

Pravičnejša cenovna razmerja
Prihodnje leto bo subvencijska kampanja krajša, sprejeli naj bi zakon o promociji in spremenili zakon
o kmetijskih zemljiščih. Kmetijsko ministrstvo bo poskušalo najti rešitve za pravičnejša cenovna 
razmerja v prehranski "verigi".

MEŠETAR

Branko Ravnik je kmetijsko politiko in načrte kmetijskega ministrstva za prihodnje leto
predstavil tudi rejcem črno-belega goveda na nedavnem občnem zboru društva v Preski
pri Medvodah.

Kmetijsko ministrstvo se dogovarja z živilsko predelo-
valno industrijo in s trgovino o ureditvi cenovnih raz-
merij znotraj prehranske "verige". Če dogovori ne
bodo dali rezultatov, bo ministrstvo ob koncu februar-
ja predlagalo zakonodajne rešitve, s katerimi bi pose-
gli v sedanja razmerja.

Kranj

Tečaj za pridobitev kvalifikacije za živinorejca

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj bo januarja prihodnje leto
organiziral tečaj za pridobitev nacionalne poklicne kvalifika-
cije za poklic živinorejec. Pridobitev tovrstne kvalifikacije je
obvezna za vse, ki so se vključili ali se nameravajo vključiti
v ukrep zgodnje upokojevanje kmetov in nimajo za to pred-
pisane poklicne izobrazbe s področja kmetijstva ali dejavno-
sti, ki je povezana s kmetijstvom. Tečaj se bo začel 17. janu-
arja, trajal bo skupno 45 ur, potekal pa bo v sejni sobi na se-
dežu zavoda v Kranju. Cena je 190 evrov, prijave sprejema-
jo do 30. decembra, dodatna pojasnila o tečaju pa dajejo v
enotah kmetijske svetovalne službe in vodja službe Stane
Rupnik (tel. št. 041/682-735). V zavodu so doslej pripravili
tri tečaje, na katerih je poklicno kvalifikacijo za poklic živino-
rejec pridobil0 62 kmetov. C. Z.

Kranj

Pomoč kmetijam, ki so najbolj občutile krizo 

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je prejšnji te-
den izdala odločbe za ukrep Začasna shema omejene po-
moči ob finančni in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu
2009. Od 3.144 vlog jih je pozitivno rešila 2.097, tako da bo
upravičencem izplačala nekaj manj kot 3,8 milijona evrov.
Zavrnila je 1.047 vlog, med njimi večino zato, ker izguba ni
predstavljala najmanj 20 odstotkov povprečne bruto doda-
ne vrednosti glede na povprečje prejšnjih let oz. je bila izgu-
ba nižja od tri tisoč evrov. Agencija je pri izračunu upošte-
vala podatke iz zbirnih vlog za leto 2009 in podatke Kmetij-
skega inštituta Slovenije. C. Z.

Tržne cene govejega mesa

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pripravlja v
okviru tržno informacijskega sistema tudi tržno poročilo za
goveje meso. Reprezentativni trg so klavnice, ki na leto za-
koljejo več kot štiri tisoč govedi, starejših od enega leta, ter
podjetja in posamezniki, ki na leto dajo za lastne potrebe v
zakol v klavnico več kot 1.500 govedi, starejših od enega
leta. Poglejmo, kakšne so bile cene v 49. tednu med 6. in 12.
decembrom, ko je bilo zaklanih 582 bikov starosti do dveh
let, 41 bikov starih več kot dve leti, 142 krav in 94 telic. K ceni
so prišteti povprečni prevozni stroški v višini 4,94 evra na
sto kilogramov hladne mase. C. Z.

Cene klavnih trupov oz. polovic (v EUR/100kg)

Kakovostni Biki, stari do Biki, stari nad Krave Telice
Razred 24 mesecev 24 mesecev

U2 331,42 - - n.p.
U3 332,41 - - 244,94
R2 325,35 - - 251,56
R3 326,73 321,04 204,35 287,16
R4 - - 249,63 283,49
O2 302,26 - 172,46 225,96
O3 314,36 - 182,41 228,96
O4 - - 180,55 267,26
P2 - - 153,69 -
P3 - - 164,72 -

Cveto Zaplotnik

Brdo pri Lukovici - Člani sve-
ta Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije so v po-
nedeljek, v nadaljevanju
prejšnji teden prekinjene
seje, spremenili sklep o
stopnjah, načinih in rokih
zbiranja zborničnega pri-
spevka za leto 2010. Po tem
sklepu se je stopnja prispev-
ka sicer zvišala s 3,4 na 4,8
odstotka katastrskega do-
hodka, a se bodo obveznosti
članov zmanjšale za osem
odstotkov oz. na letni ravni
za dvesto tisoč evrov, ker se
je katastrski dohodek za leto
2010 znižal za 36 odstotkov.

Pavšalni zbornični prispe-
vek se je zmanjšal z 8,35 na
5,34 evra na leto. 

Medtem ko v zbornici pou-
darjajo, da so s tem že drugo
leto zapored znižali zbornič-
ni prispevek - lani za petnajst
in letos za osem odstotkov,
pa v Kmečki listi - društvu za
razvoj kmetijstva in podeže-
lja niso zadovoljni s tolikš-
nim zvišanjem prispevne
stopnje, saj menijo, da bi sta-
novske organizacije kmetov
morale bolj deliti usodo s
svojimi člani. Kot je že po pr-
vem delu seje v sporočilo za
javnost zapisal Ivan Kure,
vodja Kluba svetnikov Kmeč-
ke liste, niso nasprotovali

zvišanju stopnje, saj se zave-
dajo, da je treba zagotoviti
denar za uresničevanje pro-
grama zbornice, vendar so
predlagali manjši dvig - s 3,4
na 4 odstotke. Ker svet zbor-
nice tega predloga ni želel
obravnavati, so zapustili sejo.

Na odločitev sveta kmetij-
sko gozdarske zbornice so se
odzvali tudi v stranki Nova
Slovenija. Povišanje prispev-
ne stopnje razumejo kot "ne-
sramno in sramotno obira-
nje trdo prigaranega zasluž-
ka slovenskih kmetov", zato
bodo začeli z ustavnimi in
zakonodajnimi postopki za
ukinitev obveznega članstva
v zbornici.

Višja stopnja, a nižji prispevek
Kmetijsko gozdarska zbornica je stopnjo zborničnega prispevka zvišala s
3,4 na 4,8 odstotka, a ker se je katastrski dohodek znižal za 36 odstotkov,
bodo člani kljub temu plačevali nižji prispevek.
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Alenka Bole Vrabec

M I Z I C A , P O G R N I S E

Jelena Justin

Ko smo stali na vrhu Lisce
in pogledovali proti zahodu,
se je pred nami razpotegnil
greben mimo svetega Lovren-
ca, vse tja do Velikega Kozja.
Mi se bomo tokrat na greben
povzpeli s severne strani.

Po štajerski avtocesti se za-
peljemo do Celja, na izvoz
Celje-Center, in se usmerimo
proti Laškemu. Peljemo se
mimo zdravilišča ter naprej
skozi Rimske Toplice, kjer
ostro zavijemo levo čez most
in nadaljujemo desno ob Sa-
vinji. V naslednjem križišču
nadaljujemo po levi, širši ce-
sti proti Jurkloštru. Vozimo
se ob potoku Gračnica, ki je
na naši desni strani. Na levi
strani ceste bomo kmalu opa-
zili spomenik narodnemu
heroju Iliji Badovincu, članu
XIV. divizije. Ko zagledamo
smerokaz za Lokavec, zavije-
mo desno čez lesen most čez
potok Gračnico. Vozimo se
ob Lokavškem potoku, skozi
vas Lokavec in tik preden se
cesta začne strmo v serpenti-
nah vzpenjati, parkiramo av-
tomobil, na desni strani pa
tudi zagledamo kolovozno
pot in markacije. 

S hojo začnemo na kolovo-
zu, ki se kmalu za prvim
ovinkom odcepi strmo desno
v gozd. V tem spodnjem delu
moramo biti pazljivi, ker so
markacije rahlo skopo od-

merjene. Pazljivo. Po tem pr-
vem strmem delu dosežemo
kolovoz, ga prečimo in spet
nadaljujemo skozi gozd. V
pomoč nam je trhla ograja in
lesene stopnice. Pot se strmo
vzpenja, se vmes rahlo po-
loži, ko obide travnik in dose-
že znova kolovoz. Po njem
krenemo desno in že smo pri
kmetiji Dežan. Nadaljujemo
po vzpenjajočem se kolovo-
zu, ki nas pripelje na sedlo,
med Svetim Lovrencem in
Velikim Kozjem. Do sedla
smo potrebovali 45 minut.

Zavijemo na spodnjo pot,
desno, in nadaljujemo na
Veliko Kozje. Širša pot se
povzpne do kamnoloma, ki
ga obhodi in kmalu postane
ozka stezica, ki preči poboč-
je. Vegetacija močno spomi-
nja na Polhograjsko hribov-
je. V tem delu se pot mesto-
ma celo rahlo spušča, ko nas
spet pripelje na širši kolovoz.
Nadaljujemo v smeri marka-
cij, ki nekajkrat prečijo kolo-
voz, nato pa se naša markira-
na steza zažene strmo v
breg. Strmina kmalu popu-
sti. Pot se zmerno vzpenja
proti grebenu in kmalu na
desni strani zagledamo lese-
ni smerokaz, na katerem
piše dinozaver. In glej ga
zlomka, čudo narave. Nekaj
metrov od smerokaza je ska-
la, ki ima obliko dinozavra,
kako z napol odprtim gob-
cem gleda v nebo in tuli. Od

dinozavra naprej gremo lah-
ko kar po grapi, ali pa v sme-
ri markacij zavijemo desno
na greben. V vsakem prime-
ru se vrhnjemu delu široke
grape na bomo izognili. Naj
opozorim, da je po obilnem
deževju pot močno blatna,
nevarnost zdrsa pa še toliko
večja, ker je pot prekrita z
listjem. Vzpenjamo se in pot
pridobiva na strmini. Ko pri-
demo na vršni greben, bomo
po nekaj metrih pred seboj
zagledali z oranžno barvo na
drevesu napisano cilj. Naj
nas to ne zmoti! Še naprej
sledimo markacijam, saj je
pod vsako tudi smerokaz,
kjer piše vrh. Z najvišje točke
se bomo malenkostno spu-
stili. Na levo stran se odcepi
pot do Gašperjeve koče, ki je
dosegljiva iz Zidanega Mo-
stu. Mi nadaljujemo še na-
prej in se znajdemo na skal-
nem pomolu, ki je tudi na
zemljevidu označen kot raz-

gledišče. Tukaj nas čaka tudi
žig Slovenske planinske poti
in vpisna skrinjica. Pred
nami se odpre pogled na Ko-
pitnik, Kum, Šmohor, Boč,
Donačko goro, v lepem vre-
menu pa se obzorje razširi
na Julijce, Kamniško-Savinj-
ske Alpe, vzhodni del Kara-
vank s Peco in Uršljo goro. S
sedla do vrha Velikega Kozja
smo potrebovali uro in pol
hoda. 

Z Velikega Kozja sestopi-
mo po poti vzpona in ko dose-
žemo sedlo med njim in Sve-
tim Lovrencem, se v nekaj
minutah sprehodimo še do
njegovega vrha. V pomladnih
mesecih je vrh zaščiteno ra-
stišče Clusijevega svišča. Mor-
da je res najbolje, da oba vrho-
va obiščemo takrat. 

Nadmorska višina: 993 m
Višinska razlika: 630 m
Trajanje: 4 ure in 30 minut
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Veliko Kozje (993 m) in Sveti Lovrenc (722 m)

Vetroven greben
Dva vrhova, ki ju povezuje prijetna grebenska pot, sta običajno precej vetrovna. Na vrhu smo 
nagrajeni z lepim razgledom.

Cerkev svetega Lovrenca / Foto: Jelena Justin

Sneg naletava. Popoldan
bo vsak hip poniknil v
temo. Trgovine v Kramgas-
se se zapirajo. Šest kilome-
trov je treba prehoditi pod
arkadami, da napaseš oči
na vsem, kar ponujajo iz-
ložbe te od nekdaj trgovske
ulice. Najbolj znamenita je
številka 49. Tu je stanoval
Albert Einstein in hiša je
zdaj spremenjena v muzej.
"Te pridemo občudovat
kdaj drugič," sklene ženski
kvartet, ki nakupuje papir-
je, vrvice in druge malen-
kosti. Ko hiti mimo enega
najlepših vodnjakov v Ber-
nu, zgrajenega leta 1544,
sta Samson in ukročeni lev
odeta v bel, snežen kožuh.
Snežinke so začele tekmo-
vati, katera bo debelejša. V
košaro roma še čudovito
rajsko jabolko, granatovec,
da bi ga narisal. Tako, zdaj
imamo tudi za večerjo vse.

Ne, ne bo klasičnega božič-
nega fondija, dve najstnici
in dve prijateljici iz otro-
ških let pripravljamo švi-
carsko-špansko-slovensko
večerjo.

Slovenski del, s sladkor-
jem osrežen, že počiva na
pladnju, okrašenem s
smrekovimi vejicami in
slamnatim angelčkom. Uf,
me je skrbelo, če bo potica
"ratala". Iz pečice že diši
bernska sirova pogača (Ber-
ner Käsekuchen), za 4 ose-
be pa potrebujemo:

300 g ementalca, 200 g gro-
jerja, 300 g listnatega testa, 1
strok česna, 2 žlici mladega
kozjega sira, 250 ml kisle sme-
tane, 50 ml sladke smetane, 3
jajca, sveže zmlet poper, sveže
nariban muškatni orešček, sol
po okusu.

Pečico ogrejemo na 180
stopinj Celzija. Fino nariba-
mo sir. Pekač s premerom 28

cm najprej natremo s česnom
in nato na tenko premažemo
z bledo stopljenim maslom. 

Zmešamo nariban sir,
kozji sir, sladko in kislo sme-
tano ter jajca, začinimo s po-
prom in muškatnim ore-
škom. S soljo bodimo pre-
vidni, saj so siri običajno do-
volj slani. Testo razporedi-
mo po pekaču in ga prebode-
mo z vilicami. 

Nato zlijemo nanj sirovo
zmes in pečemo v pečici pri-
bližno 35 minut, da je površi-
na zlato rjava. 

Ena od deklet krasi mizo,
pod svečnikom je filigran
idrijske čipke, druga zareže v
granatno jabolko, da se iz
njega pocedi škrlatni sok,
nato pa spretno izlušči pešči-
ce. Andaluzijska solata s koz-
jim sirom (Ensalada de que-
so de cabra) je paša za oči. Za
4 osebe potrebujemo:

2 jabolki, 5 žlic oljčnega olja,
4 liste belega radiča, 1/2 glavi-
ce ledenke, 1/2 glavice endivije,
10 orehov, 20 g pinjol, 2 žlici
malinovega kisa, sol in sveže
zmlet poper, 400 g kozjega
sira. 

Jabolki olupimo, razpešči-
čimo in narežemo na fine
krhlje. Segrejmo 2 žlici olj-
čnega olja in na njem 2 mi-
nuti pražimo narezani jabol-
ki. Solate očistimo in nareže-
mo oziroma natrgamo na
primerne kosce.

Pečico vklopimo na žar. 
Kozji sir narežemo na

ploščke, zložimo v pekač in
za 2-3 minute potisnemo
pod žar. Iz preostalega olja,
kisa in začimb pripravimo
polivko in jo zmešamo s so-
latami. Solato nadevamo na
4 krožnike, položimo nanje
jabolka in sir ter potresemo
z orehi in pinjolami. Postre-
žemo takoj. 

Ko razvijamo darila, sobo
napolnjuje Missa Criolla
Ariela Ramireza, z mize pa
že diši grog iz prepletenih
predlogov:

Za grog treh dežel potre-
bujemo:

1 pomarančo, 40 ml ruma, 1
kos ingverja (2 cm), 1 vrečko
zeliščnega čaja, 1 cimetovo pal-
čico, 1 čajno žličko zvezdnega
janeža, 1 čajno žličko klinčkov,
rjav ali bel kandis sladkor na
palčkah. 

Pomarančo narežemo na
kolobarje, ingver pa na ozke
paličice. Čajno vrečko, cimet,
klinčke in zvezdni janež pre-
lijemo z 8 dl vrele vode in
pustimo, da stoji 8 minut.
Nato tekočino precedimo in
dodamo še ogret rum. Nali-
jemo v kozarce in na mizo
postavimo še sladkorne pal-
čke. Naj vam tekne!

Pogled na Lovrenc in Veliko Kozje s poti na Lisco

Grog treh dežel 

NAJVEČJA 

POBARVANKA 

V SLOVENIJI!

Čudovito darilo - za

Božička ali dedka Mraza.

Pobarvanka impresivne 

velikosti (50 x 70 cm) 

na 20 straneh 

z nalogami: križanke, 

seštevanje, 

poveži pike, najdi 

razlike, spoznavanje črk,

družabna igra 

"Miškova okolica" in 

še veliko več. Učenje 

na zabaven način z 

Maksom, Vito in 

njunimi prijatelji. 

Malčki bodo 

zagotovo navdušeni!

Redna cena: 13,80 EUR

Če pobarvanko kupite na Gorenjskem glasu, 

je cena le 11,90 EUR 

Pobarvanko lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova cesta 4 v Kranju
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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.

Potop božičnega drevesca
Preddvor - Turistično društvo Preddvor že desetič pripravlja
potop božičnega drevesca. Prireditev bo jutri, v soboto, 25.
decembra, ob jezeru Črnava, kjer se bo že ob 14.30 začel kul-
turno-zabavni program.

Pohod z baklami ob dnevu samostojnosti 
Kokrica - Turistično društvo Kokrica vabi v nedeljo, 26. de-
cembra, ob 17. uri na pohod z baklami po ulicah Kokrice.
Zbor bo na parkirišču trgovine Mercator, pohod pa boste za-
ključili na cerkvenem dvorišču pri kapelici s krajšim kultur-
nim programom in molitvijo za domovino ob dnevu
samostojnosti.

PRIREDITVE

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.

KUHARSKI RECEPTI
Za vas izbira Danica Dolenc

Tedenski jedilnik
Nedelja - Kosilo: goveja juha z jušno zelenjavo in zdrobovi-
mi žličniki, sesekljani zrezki v testu, pire krompir, rdeča
pesa v solati, linški "učki"; Večerja: narezek s pršutom in si-
rom, vložene paprike, zrnat kruh, grozdje.
Ponedeljek - Kosilo: ragu juha s piščančjo drobovino, kruho-
vi cmoki, zeljnata solata s fižolom; Večerja: prosena kaša s
krompirjem, zabeljena z opraženo čebulo in ocvirki, mleko.
Torek - Kosilo: jota s kislim zeljem, krompirjem, fižolom in
kranjsko klobaso, ajdovi žganci, malinov puding s sadjem;
Večerja: osličevi fileti po pariško, zeljnata solata s krompirjem.
Sreda - Kosilo: mesne kroglice v paradižnikovi omaki s teste-
ninami, glavnata solata s krompirjem in jajcem; Večerja: to-
pli sendviči, jogurt ali sadni čaj.
Četrtek - Kosilo: paradižnikova juha s sirovimi tortelini, tele-
čja rižota z bučkami in parmezanom, rdeča pesa v solati:
Večerja: široki rezanci z orehi, kakav.
Petek - Kosilo: fižolova juha z riževimi rezanci, skutni štruk-
lji, višnjev kompot, drobno pecivo; Večerja: narezek, franco-
ska solata, potica, sadni čaj.
Sobota - Kosilo: goveja juha z rezanci, nadevana pečena pu-
rica, dušeno rdeče zelje, pražen krompir, zelena solata, po-
tica; Večerja: narezek s hladno pečenko, vložena zelenjava,
zrnat kruh, drobno pecivo.

Linški "učki"
Testo: zgnetemo ga iz 25 dag moke in pol vrečke pecilnega
praška, 18 dag zdrobljenega masla ali margarine, primešamo
10 dag sladkorne moke, 1 vanilin sladkor, malo cimeta, 10 dag
zmletih mandljev in 3 žlice mleka. Dobro obdelano testo naj
pol ure počiva, nato ga na pomokani delovni površini zvalja-
mo za nožev hrbet na debelo in izrežemo nazobčane kroge. V
polovici krogov izrežemo 3 majhne krogce. Pečemo 10 do 15
minut pri 200 stopinjah Celzija. Kroge brez očesc namažemo
z gosto marmelado, nanje pritisnemo kroge z očesci in potre-
semo z zmletim sladkorjem.

Svet Centra za socialno delo Jesenice na podlagi sklepa 7. redne seje Sveta
Centra za socialno delo Jesenice, z dne 23. novembra 2010, razpisuje 
delovno mesto 

Direktorja/direktorice Centra za socialno delo Jesenice

Za direktorja/direktorico je po določilih 34. in 35. čl. Zakona o zavodih (Urad-
ni list RS, št 12/91, 45I/94, Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl. US: U-I-
34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 56. in 57. čl. Zakona o socialnem var-
stvu (Uradni list RS, št. 114/06-ZUTPG, 3/07-UPB2, 23/07-popr., 41/07-
popr., 122/2007 Odl. US: U-I-11/07-45, 5/08-ZUTPG in 73/08-ZUTPG,
61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS) in 29., 30. in 31. čl. Statuta Centra za
socialno delo Jesenice, ter 4. čl. Sprememb in dopolnitev Statuta Centra za
socialno delo Jesenice z dne 14. 12. 2004 lahko imenovan/-a kandidat/-ka, ki
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:

● visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. čl. Zakona o socialnem
varstvu

● 5 let delovnih izkušenj,
● opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu
● opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa

Socialna zbornica Slovenije v soglasju s strokovnim svetom RS za splošno
izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opra-
viti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja

ali
● višja strokovna izobrazba iz 69. čl. Zakona o socialnem varstvu,
● 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih

delovnih mestih na področju socialnega varstva,
● opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
● opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa

Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za sploš-
no izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.

Izdelan program dela oziroma vizijo dela Centra za socialno delo Jesenice.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev
in življenjepisom v zaprti kuverti na naslov: Center za socialno delo Jesenice,
C. železarjev 4 a, z oznako "za razpis".

Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa.

Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva 
poteka razpisa.

Svet Centra za socialno delo 
Jesenice 
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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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Na Trdinov vrh
Tržič - Vodniški odsek Planinskega društva Tržič vabi v
nedeljo, 2. januarja, na 19. tradicionalni zimski vzpon na
Trdinov vrh (1178 m). Odhod posebnega avtobusa bo ob
6.30 izpred OŠ Tržič. Prijave in informacije po tel. 5971 536.

Sankaška proga urejena
Tržič - Iz Planinskega doma pod Storžičem obveščajo, da je
sankaška proga od doma pod Storžičem urejena, dom pa je
med tednom odprt po 17. uri. 

Koncert MPZ Triglav
Bled - Božično-novoletni koncert MPZ Triglav Lesce bo v torek,
28. decembra, ob 18.30 v cerkvi sv. Martina na Bledu. Kot gost-
je bodo nastopili člani Mešane skupine Triglavski zvonovi.

Koncert MoPZ Alpina
Goli vrh - V ponedeljek, 27. decembra, bo ob 17. uri v eni od
večjih utrdb Rupnikove linije na Golem vrhu - nad kmetijo
pr' Blaževc koncert MoPZ Alpina iz Žirov. Do tja se lahko
odpravite peš. Zbirališče je ob 14.30 pri Nordijskem centru
v Novi vasi pri Žireh. 

Božično-novoletni koncerti
Kranj - Moški pevski zbor Maj iz Kranja vabi na božično-no-
voletni koncert v sredo, 29. decembra, ob 19. uri v avli
občine Kranj. Gost večera bo Tamburaški orkester folklorne-
ga društva Kranj.

Škofja Loka - Mestni pihalni orkester Škofja Loka tudi letos
prireja tradicionalni božično novoletni koncert in sicer 25.,
26. in 27. decembra, vsakič ob 19.30 na Loškem odru.

Senično - V cerkvi sv. Jerneja v Seničnem bo v nedeljo, 26.
decembra, ob 18. uri božično-novoletni koncert.

Tržič - Člani Pihalnega orkestra Tržič so za letošnji božično-
novoletni koncert v goste povabili člane ansambla Štajerskih

KONCERTI

OBVESTILA

IZLETINagrajenci iz Kotička za naročnike

Na koncertu Oliverja Dragojeviča v Žireh so uživali: Ma-
rija Gantar, Žiri; Matjaž Oblak, Žiri in Miro Stanonik, Pol-
jane. Na biatlonskih tekmah na Pokljuki so navijali: Janez
Repe, Zgornje Gorje; Alojzij Brankovič, Naklo; Marija
Grilc, Radovljica; Marija Panjtar, Blejska Dobrava; Marjan
Por, Zgornje Gorje in Igor Dežman, Zgornje Gorje. Pe-
pelko na ledu pa si bodo v nedeljo ogledali: Majda Hoče-
var, Vodice; Milena Rupnik, Radovljica; Andreja Šolar,
Kranj, Zdenka Starman, Besnica in Aleš Erman, Lesce.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!
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Izvedba celovitih geodetskih storitev
po ugodnih cenah:
■ geodetski načrti
■ ureditev meje (dela meje)
■ izravnava meje
■ parcelacije (delitev, združitev)
■ označitev meje v naravi
■ evidentiranje zemljišča pod stavbo
■ sprememba bonitete zemljišča
■ vpis stavbe in dela stavbe v kataster
stavb

■ zakoličbe objektov, komunalnih 
vodov, cest

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

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v
III. nadstr., l. izgr. 1965, obnovljeno l.
2005 (kopalnica, WC, CK na plin)
vpisano v ZK, klet, balkon, cena
125.000,00 EUR.
Tržič, staro mestno jedro, trisobno v
3. nadstr. izmere 64,00 m2, l. izgr.
1910. delno prenovljeno l. 2005 (tlaki,
okna, CK na olje), balkona ni, v ceni je
tudi garaža velikosti 6x3 m2, ki je v isti
stavbi, cena 84.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi iz-
mere 48,00 m2, v hiši so samo šti-
ri stanovanja, l. izgr. 1960, stanova-
nje izdelano l. 1991, CK, cena
77.500,00 EUR.
STANOVANJE - ODDAMO V NAJEM
Kranj, Zlato polje, dvosobno v II.
nadstr. v izmeri 48,30 m2, l. izgr.
1960, lepo urejeno in opremljeno:
kuhinja v celoti s sedežnim kotom,
spalnica - omara in dnevna soba -
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omara z mizico in stoli, cena
380,00 EUR/mesečno, poleg naj-
emnine še stroški in 1x varščina,
vseljivo takoj.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, staro mestno jedro, enonad-
stropna s 120 m2 stanovanjske povr-
šine na parceli velikosti 262 m2, l.
izgr. 1935, prenovljena l. 2002 - okna,
vse instalacije, kopalnica, CK na olje,
dvorišče, kjer je možno parkiranje za
dva avtomobila, terasa s 115 m2 vrta,
cena 175.000,00 EUR. 
Žiri, v centru mesta, visokopritlična
tlorisa 10x8 m2 na parceli velikosti
477 m2, l. izgradnje 1937, lepo vzdr-
ževana na zelo sončni lokaciji, CK na
olje, vsi priključki, cena 155.000,00
EUR. 
Kranj, Kokrica, visokopritlična tlorisa
10x8 m2 na parceli velikosti 857 m2,
l. izgr. 1955, v celoti podkletena, gara-
ža, CK na olje, v mansardi še delno
neizdelana, zelo lepa lokacija, cena
215.000,00 EUR. 
Trstenik, na izredno lepi sončni loka-
ciji, medetažna s 300 m2 uporabne
stanov. površine na parceli velikosti
1144 m2, l. izgr. 1999, cena
399.000,00 EUR, v kateri je vključe-
na tudi vsa oprema izdelana po meri.
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO
Kranj, Savska cesta, tlorisa 364 m2
na parceli velikosti 884 m2, l. izgr.
1959, višina stropa 5 m, objekt je
možno uporabljati za različne dejav-
nosti, urejen dostop in lastno parki-
rišče, cena 160.000,00 EUR.
Tržič, v centru mesta na glavni ulici,
pritličje v izmeri 30 m2, l. izgr. 1900,
že delno prenovljen, primeren za ne-
živilsko trgovino, cena 47.000,00
EUR.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklemu, v industrijski
coni v izmeri 5957 m2 za proizvod-
njo, skladišča, parkirišče, cena 144
EUR/m2 in še pribl. 18 EUR/m2 za
komunalni prispevek.

Zastopnik za terensko prodajo izdelkov za osebno nego iz lastnega prodaj-
nega programa m/ž (terensko) 
Podjetje Sinkopa, d. o. o., zaposli zastopnika za terensko prodajo izdelkov iz last-
nega prodajnega programa. Nudimo zaposlitev za nedoločen čas, delo v dopol-
danskem času, proste vikende in nadpovprečen osebni dohodek. Sinkopa, 
d. o. o., Žirovnica 87, 4274 Žirovnica, prijave zbiramo do 5. 1. 2011. Več na
www.mojedelo.com.

Urednik, lahko tudi pripravnik m/ž (Tržič) 
Medse vabimo urednika, ki bo s svojo energijo kreativno sodeloval pri programu
založbe in prispeval nove ideje. Pričakujemo kandidate z univerzitetno izobrazbo
družboslovne ali humanistične smeri z vsaj posrednimi izkušnjami pri delu s knji-
gami. Učila, založba, d. o. o., Tržič, Cesta Kokrškega odreda 18, 4294 Križe, prijave
zbiramo do 9. 1. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Finančni svetovalec m/ž (Trzin, osrednja Slovenija, teren po Sloveniji) 
Delovna mesta finančnih svetovalcev, svetovalk z redno zaposlitvijo v hitro rasto-
čem mladem kolektivu. Finančna svetovanja opravljamo na dogovorjenih termi-
nih (fizične in pravne osebe), za kar poskrbijo naši organizatorji terminov. Iščemo
predvsem ambiciozne, komunikativne, odgovorne in urejene osebe, s končano
vsaj IV. stopnjo izobrazbe in lastnim prevozom. Aksia, zavarovalno zastopniška
družba, d. o. o., Kropova ulica 9, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 6. 1. 2011. Več
na www.mojedelo.com.

Komercialist/tržnik z izkušnjami z internetno prodajo m/ž (Ljubljana, Celje,
Maribor, Koper, Kranj) 
Iščemo tržnike za honorarno sodelovanje s hitro možnostjo zaposlitve ali drugih
oblik sodelovanja. Gre za večinoma terensko delo, kjer bo vaša naloga navduše-
vanje novih naročnikov nad novo (in precej uspešno) spletno storitvijo ter sklepa-
nje pogodb s le-temi. Glede na naravo naših storitev, ki so izredno zanimive za lo-
kalne ponudnike storitev ... Kolektiva NET, d. o. o., Dunajska cesta 29, 1000 Ljublja-
na, prijave zbiramo do 22. 1. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Tehnolog za CNC obdelave m/ž (Železniki) 
Vaše delo bo obsegalo: uvajanje tehnoloških postopkov v proizvodnji, priprava
CNC programov, konstruiranje vpenjalnih priprav in naročanje orodij za obdelave,
izdelava in ažuriranje tehnološke dokumentacije, določanje časov operacij, sprem-
ljanje novosti in uvajanje novih tehnologij, sodelovanje z drugimi službami pri opti-
miranju procesov. Indramat elektromotorji, d. o. o. Rexroth Bosch Group, Kidričeva
81, 4220 Škofja Loka, prijave zbiramo do 14. 1. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Vodilni kadri v poslovalnici (Koper, Kranj, Ljubljana in Celje) 
Za naše poslovalnice v Kranju, Kopru, Ljubljani in Celju iščemo vodilne kadre z ustrez-
no izobrazbo. Imate radi modo, delovne izkušnje na podobnem položaju in imate ve-
selje do dela na področju prodaje? Potem ste pravi za nas! Veselimo se Vaših pisnih
ponudb s priloženim življenjepisom in sliko. New Yorker, d. o. o., Verovškova ulica 55,
1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 20. 1. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Računovodja m/ž (Škofja Loka) 
Natančnemu, doslednemu, preudarnemu računovodji ponujamo priložnost za
delo v sodobno organizirani družbi, kjer bo imel/-a možnost, da uresniči svoje ka-
rierne in osebnostne cilje. EGP Embalažno grafično podjetje, d. d., Kidričeva cesta
82, 4220 Škofja Loka, prijave zbiramo do 5. 1. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Vodja splošno kadrovske službe m/ž (Škofja Loka) 
Poslanstvo družbe EGP je ustvarjanje ravnotežja interesov med lastniki, zaposlenimi,
kupci ter okoljem. Zaposlenim omogoča osebno, profesionalno in materialno rast. Sko-
zi uspešnost podjetja zaposlenim zagotavlja stabilno socialno okolje. Iščemo organiza-
torja, koordinatorja, vzpodbujevalca, mentorja, ustvarjalca HR aktivnosti, potrebujemo
vodjo splošno kadrovske službe. EGP Embalažno grafično podjetje, d. d., Kidričeva ce-
sta 82, 4220 Škofja Loka, prijave zbiramo do 5. 1. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Prodajalec - optik m/ž v Novem mestu, Celju, Kranju, Velenju in Kopru (Novo
mesto, Celje, Kranj, Velenje, Koper) 
Izkušnje z delom v optiki so zaželene, niso pa pogoj, saj k sodelovanju vabimo tudi
kandidate/-ke, ki so se za tovrstno delo na področju optike pripravljeni priučiti. Od
vas pričakujemo: IV. stopnjo ustrezne izobrazbe in praktično obvladovanje proda-
je; zaželeno poznavanje uporabe računalniških aplikacij. Ponujamo: delo v največ-
jem podjetju v tej dejavnosti, v prijetnem in sodobnem ambientu. Planeta, d. o. o.
Optika Clarus, Šmartinska 152 Dvorana 4, 1122 Ljubljana, prijave zbiramo do 14. 1.
2011. Več na www.mojedelo.com.

Univ. dipl. inženirje strojništva m/ž / dipl. inženirje strojništva m/ž (Ljubljana
ali Škofja Loka) 
Od vas pričakujemo: ustrezno izobrazbo: VI., VII. stopnja tehnične smeri, zaželeno
določeno znanje in izkušnje ter aktivno znanje angleškega/nemškega jezika, k re-
šitvam usmerjena osebnost, ki se ne ustraši izzivov. LTH Ulitki, d. o. o. (LTH Ca-
stings, d. o. o.), Vincarje 2, 4220 Škofja Loka, prijave zbiramo do 12. 1. 2011. Več na
www.mojedelo.com.

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

LOTO

Rezultati 102. kroga - 22. decembra 2010
2, 3, 5, 12, 24, 25, 27 in 11

Lotko: 8 4 3 9 7 8
Loto PLUS: 1, 4, 6, 7, 13, 27, 32 in 16

Sklad 103. kroga za Sedmico: 560.000 EUR
Sklad 103. kroga za Lotka: 100.000 EUR
Sklad 103. kroga za PLUS: 200.000 EUR

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

Vesele božične praznike,
v novem letu pa veliko sreče, zdravja, 

veliko novega in spodbudnega.
Naj vse ovire postanejo premostljive, vse, 

kar je nemogoče, postane možno.
Vse, kar se ne uresniči, pa se morda enkrat bo, 

če bo dovolj upanja, vztrajnosti in poguma. 
Srečno 2011 vam želimo stanovalci in delavci 

Doma upokojencev Kranj.
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Uprava in ekipa Igrišča 
za golf Bled želi vsem članom,
gostom in prijateljem vesel božič
in srečno novo leto.

sedem. V Dvorani tržiških olimpijcev bodo zaigrali v
nedeljo, 26. decembra, ob 19.30. 

Predoslje - V nedeljo, 26. decembra, bo ob 20. uri v 
Kulturnem domu Predoslje božično-novoletni koncert.
Nastopili bodo: Monika Pučelj, Vili Resnik, veseliSVATJE,
ansambel Kolovrat, ansambel Donačka in KD FS Iskraeme-
co.

Duplje - V cerkvi sv. Vida v Spodnjih Dupljah bo v nedeljo,
26. decembra, ob 17.30 božični koncert, na katerem bodo
nastopili člani Moškega pevskega zbora Triglav Duplje in
pevke Ženskega pevskega zbora Dupljanke.

Trije pujski in dedek Mraz
Slovenski Javornik - V torek in sredo, 28. in 29. decembra, bo
ob 17. uri mali dvorani Delavskega doma Julke in Albina
Pibernik mladinska predstava Trije pujski s sprehodom ded-
ka Mraza.

PREDSTAVE

Občina Jesenice v skladu z 58. členom Zakona o javnih 
uslužbencih-ZJU (Ur. list RS, št. 63/07-UPB-3 in 65/08) objavlja 

javni natečaj

za prosto uradniško delovno mesto v občinski upravi 
Občine Jesenice za nedoločen čas:

SVETOVALEC (m/ž)
Zahtevana izobrazba in delovne izkušnje:

● najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične 
ali družboslovne smeri ter 

● 7 mesecev delovnih izkušenj.

Celotno besedilo javnega natečaja si lahko ogledate na spletni
strani Občine Jesenice www.jesenice.si.

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

V zimskem času spremenjen
urnik odvoza bioloških odpadkov

V zimskem času se količine bioloških odpadkov
zmanjšajo, zato bomo v času od 1. januarja 

do 31. marca 2011 biološke odpadke 
odvažali na 14 dni.

Posledično se bodo zmanjšali tudi zneski na 
računih pri gospodinjstvih, ki biološke odpadke

zbirate z zabojniki za biološke odpadke. 
Stroški zbiranja, prevoza in odstranjevanja 

bioloških odpadkov se bodo v času 
od 1. januarja do 31. marca 2011 razpolovili. 

O načinu odvoza odpadkov vas bomo 
obvestili s posebno pošto, ki jo boste konec

meseca prejeli občani Mestne občine Kranj ter
občin Cerklje, Naklo, Preddvor in Šenčur. 

Naj bo v prihajajočem letu mnogo lepih
trenutkov, ki se neizbrisno vtisnejo v spomin. 

Naj bo čisto okolje vir zdravja, sreče in veselja. 
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

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

STANOVANJE, 62 m2, v Tržiču, zelo
lepo, delno opremljeno, možnost vse-
litve v 1 mesecu, ☎ 031/344-346

10007022

ODDAM

SOBO s souporabo kopalnice in kuhi-
nje, lahko ženska z otrokom, ☎
04/20-28-103, 040/633-875

10007029

ENOSOBNO stanovanje na Planini v
Kranju, za daljše obdobje, opremljeno,
☎ 041/333-630, 040/641-483

10006731

DVOSOBNO, obnovljeno stanovanje,
nekadilcu, v Kranju blizu zd. doma, ☎
04/59-57-272, 041/514-151

10007078

VIKENDI, APARTMAJI
KUPIM

BIVALNI vikend na Pokljuki ali v Kara-
vankah na sončni legi, ☎ 041/486-
194 10007036

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

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FIAT Tipo 1.4 avtomatik, let. 1991 in
Renault 19 RT, let. 1993 s klimo, cena
po dogovoru, ☎ 04/25-71-190

10007055

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

PLATIŠČA, GUME za različne avte,
akumulatorji rabljeni, nov 75 AH z ga-
rancijo 3 leta, ☎ 041/722-625

10006960

VERIGE Konig, 16 col, nove in rablje-
ne, ☎ 04/51-22-654 10007043

ZIMSKE verige za R Clio, nove, cena
10 EUR, ☎ 04/23-11-952, 031/621-
858 10007037

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

GRAFIČNA preša za visoki tisk, 390
EUR in kiparsko - graverski voz, 390
EUR, ☎ 040/609-604

10007045

KOSILNICO B Viheri in Muta Štruc ter
avtoradio Blaupunkt, ☎ 041/364-504

10007032

VALJČNA proga, dolžine 3 in 2 metra,
širine 70 cm, ☎ 041/665-360

10007068

KUPIM

SNEŽNO frezo, dvostopenjska za mo-
tokultivator Muta, starejši tip, okrogli
priklop, ☎ 031/262-046 10007028

ŠIVALNI stroj, starejši tip Singer ali
Pfaff, še uporaben, brezhiben, ☎
04/25-11-978 10007051

GRADBENI
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

VHODNA vrata, nova s podbojem,
25% ceneje, ☎ 041/271-953

10007075

KURIVO
PRODAM

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

10006630

BREZOVA drva, suha, lahko razžaga-
na, možna dostava, cena 60 EUR, ☎
030/275-154 10007069

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

10006633

DRVA, razžagana, pripeljem tudi na
dom, ☎ 031/888-689, 041/758-
958

10007060

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

10007017

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

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PODARIM

STAREJŠO dvodelno omaro in kavč,
☎ 031/845-207

10007044

GOSPODINJSKI 
APARATI
PODARIM

KUHINJSKO napo, malo rabljeno, ☎
04/23-11-952, 031/621-858

10007038

OGREVANJE, 
HLAJENJE
PRODAM

PEČ za centralno ogrevanje Viadrus U-
26, malo rabljeno, ☎ 041/662-129

10007064

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

NARODNO nošo (gorenjska), nova,
cena 450 EUR, štev. 48/50, celotna,
☎ 04/23-32-633, po 20. uri

10007024

POLHOVKO s ”šiltom”, nova, štev. 59,
☎ 041/826-863

10007034

ŠKORNJE za narodno nošo, ročno iz-
delane, malo rabljene, štev. 41, ☎
040/538-533

10007079

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
PRODAM

TIBETANSKE terierje z odličnim ro-
dovnikom, ☎ 031/816-525 10007031

VEČJO pasjo hišico, ☎ 040/244-758
10007049

PODARIM

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

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

PRIKOLICA Tehnostroj kiper, dvojna
kolesa 6.50 x 16 z vzmetmi, l. 1996,
kot nova, ☎ 041/722-625 10006961

TRAKTOR Lindner 45, letnik 1973, z
nakladačem, nevozen ali menjam za
les, ☎ 030/275-154 10007071

TRAKTOR Stayer 18, nevozen, letnik
1962 ali menjam za les, ☎ 030/275-
154 10007072

KUPIM

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

PRIDELKI
PRODAM

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

DOMAČE žganje, kvalitetno, kuhano iz
neškropljenega sadja, jabolk, hrušk,
sliv, ☎ 040/389-518 10006871

DOMAČE bučno olje, cena 15 EUR/li-
ter, ☎ 040/326-708 10007021

GOBE vložene v litrske kozarce in za-
mrznjene, ☎ 041/677-871 10007061

JURČKE vložene, ☎ 040/281-228
10007080

RDEČI krompir, lahko tudi dostavim,
☎ 041/728-092 10007074

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

10006350

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

6 MESECEV staro brejo kravo in teli-
co, ☎ 051/397-221 10007035

BIKCA simentalca, starega 10 dni, ☎
04/51-46-958 10007019

BIKCA simentalca, starega 10 dni, ☎
041/342-350 10007039

BIKCA limuzin, starega 14 dni, ☎
041/835-416 10007040

BIKCA simentalca in telički simentalki,
stare 3 mesece, ☎ 041/347-507

10007059

BIKCE križance, stare nad 10 dni, ☎
040/497-331 10007077

CIKO, drugič brejo, ☎ 041/980-371
10007020

ČB BIKCA, starega 7 dni, ☎
041/962-860 10007052

ČB BIKCA, starega 10 dni, cena 100
EUR, ☎ 04/23-10-268, 041/595-
355 10007053

ČB BIKCA, ☎ 041/347-475 10007076

ČB TELICO, 8 mesecev brejo, ☎
041/938-376 10007050

JAGNJETA iz ekološke reje, ☎
04/51-41-062, 031/611-357 10007042

KOZO, črno-rjavo, ☎ 041/873-541
10007063

MESO mlade krave, ☎ 041/923-218
10007023

OVČKO za zakol ali menjam za ovna,
☎ 04/25-51-331, 040/372-098

10007066

PRAŠIČE za zakol, domača krma, in
kravo ali brejo telico, ☎ 041/416-241

10007033

TELICO simentalko, težko 130 kg, ☎
041/350-365 10007030

TELIČKE simentalke, stare 14 dni ali 2
meseca, ☎ 040/253-587 10007073

TELIČKO simentalko, staro 3 tedne,
☎ 040/291-491 10007041

TELIČKO simentalko, staro en teden,
☎ 041/840-724 10007067

TELIČKO simentalko, staro en teden,
☎ 041/335-514 10007081

TELIČKO LS, staro 7 dni, ☎ 04/58-
74-339, 031/309-853 10007046

TELIČKO LS limuzin, staro 14 dni, ☎
04/57-23-553, 051/336-28810007058

VEČ ČB bikcev, starih od 7 do 14 dni,
☎ 041/771-302

10007047

KUPIM

BIKCA simentalca, težkega do 350 kg
in trosilec hlevskega gnoja, ☎ 041/
841-835

10007054

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

10006919

TELETA od enega tedna do 200 kg,
☎ 051/372-468 10007070

PODARIM

KOKOŠI za zakol ali nadaljnjo rejo, ☎
041/337-678 10007056

OSTALO
KLAVNICA v Šenčurju izvaja usluž-
nostni zakol, imamo tudi lasten prevoz,
delo opravljamo kvalitetno in ugodno,
Kmetija - Marko Gliha, Stranska pot 3,
Šenčur, ☎ 041/534-915

10007065

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

REDNO DELO študentu, upokojencu
ali brezposelnemu. Pogoj C  kategori-
ja, razvoz Ljubljana, Bernik Anton s.p.,
Sp. Luša 19, Selca, ☎ 031/628-455

10007082

IŠČEM

DELO - kot inštruktor matematike 
in fizike za OŠ in SŠ, ☎ 031/391-
393

10007027

DUO ROLO išče delo na zabavah, po-
rokah z domačo in zabavno glasbo, ☎
041/224-907

10006917

DELO - čiščenje, gospodinjska dela,
pomoč starejšim, Kranj z okolico, ☎
051/605-303

10006964

DELO - čiščenje stanovanj, likanje,
varstvo otrok, pomoč starejšim ose-
bam, ☎ 041/393-912

10007026

STORITVE
NUDIM

ASTERIKS SENČILA, Rozman Peter,
s. p., Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, 
☎ 59-55-170, 041/733-709; žaluzi-
je, roloji, rolete, lamelne zavese, 
plise zavese, komarniki, markize,
www.asteriks.net

10006631

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

10006481

IZDELAVA podstrešnih stanovanj po
sistemu Knauf, montaža strešnih oken
Velux in polaganje laminatov, izd. bru-
naric in nadstreškov, Damjan Mesec,
s. p., Jazbine 3, Poljane, ☎ 041/765-
842

10006170

POSLOVNI STIKI

ZASEBNI STIKI
40-LETNI moški iščem dekle za resno
zvezo, ☎ 041/281-343 10007057

60-LETNI moški, živeč v Nemčiji išče
dosti mlajšo žensko za vedno, šifra:
GORENJEC 10007025

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

LESENE A lestve, dol 1-4 m (3-12 kli-
nov), Zbilje 22, Medvode, ☎
041/981-210 10007062

ŠIVALNI stroj Bagat, fitness napravo
ter gorilnik na olje, ☎ 041/284-784

10007048

KUPIM

STARE radio aparate nad 60 let, lahko
tudi v okvari ter prodam 1000 dinarjev,
let. 1946, ☎ 051/366-670 10007018

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

petek, 24. decembra 2010

ZAHVALA

V 60. letu nas je nenadoma in mnogo prezgodaj zapustil dragi
mož, oče, stari oče, tast, zet, brat in stric

Ciril Vajs
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom iz 
Češnjevka in z Olševka, ter prijateljem in znancem za izrečena
sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Iskrena hvala Franciju, Fani
in Martinu, ki so nam v najtežjih trenutkih stali ob strani. Naj-
lepša hvala župniku Stanetu Gradišku za lepo opravljen pogreb-
ni obred, pogrebni službi Pogrebnik Dvorje, pevcem za zapete
žalostinke, trobentaču, nosačem in vsem drugim, ki so kakorko-
li pomagali pri pogrebu. Hvala vsem prijateljem in sodelavcem
Klas metala s Sp. Brnika in Kamnika, bivšim sodelavcem Iskre
Kranj, sodelavcem podjetja Goričane, Ministrstva za javno upra-
vo, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter RD Bistrica
Domžale in Pododboru Pšata. Hvala vsem imenovanim in ne-
imenovanim ter vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospre-
mili na njegovi zadnji poti.
Za vedno bo ostal v naših srcih. Ohranimo ga v lepem spominu. 

Žalujoči: žena Marinka, sin Jure s Simono, hči Teja z družino
in ostalo sorodstvo
Češnjevek, Olševek, 11. decembra 2010

Zdaj ne trpiš več, dragi. Zdaj počivaš.
Kajne, sedaj te nič več ne boli.
A svet je mrzel, prazen, opustošen
za nas, odkar te več med nami ni.
(S. Makarovič)

ZAHVALA

V 61. letu starosti nas je zapustil dragi mož in oče 

Ivan Gril 
z Jesenic

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, Lovski družini 
Jesenice ter ostalim lovskim tovarišem, sodelavcem pokojnega in kolektivom njegovih

najbližjih za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, denarno pomoč in številno
spremstvo na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se dr. Mateji Lopuh in sestram 

v protibolečinski ambulanti Splošne bolnišnice Jesenice, župnikoma Janezu Grilu 
in Andreju Ojstrežu ter ostalim sodelujočim za lepo opravljen obred.

Hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste ga imeli radi. 
Ohranimo ga v lepem spominu.

Naj počiva v miru.

Žalujoči vsi njegovi

Minljivi sneg pobelil karavanške je vrhove,
nikoli več se ljubljeni ne vrne v te gozdove,

z neba snežinke so kot solze kalne,
blažijo nam solze trenutke žalne.

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

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
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ZAHVALA

V 74. letu nas je zapustila naša draga mama

Ida Gregorc
iz Podbrezij

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli sožalje, poda-
rili sveče, cvetje, darovali za svete maše, pevcem, govorniku, 
gospodu župniku, pogrebni službi Navček in vsem, ki ste jo v
tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Ohranimo
jo v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

V 80. letu življenja nas je zapustil naš dragi oče, dedi, brat, 
stric, tast

Štefan Mohar
iz Stražišča

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečeno sožalje, cvetje in sveče ter sprem-
stvo na njegovi zadnji poti. Hvala njegovim nekdanjim sodelav-
cem iz podjetja LTH, sošolcem iz Kužima, Domu upokojencev
Kranj, pevcem za čutno zapete pesmi, trobentaču za zaigrano
Tišino, pogrebni službi Komunale Kranj. Hvala vsem, ki ste ga
skupaj z nami pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

Danes mineva žalostno leto, odkar nas je zapustil dragi mož,
oče, dedek, brat, stric in bratranec

Matevž Čuk
s Suhe pri Predosljah

Hvala vsem, ki se ga spominjate in mu prižigate sveče na nje-
govem preranem grobu.

Vsi njegovi

V SPOMIN

Hvala vsem, ki se jih spominjate in prižigate sveče. Posebna zahvala pa vaščankam in
vaščanom Pšate, ki sočustvujete z nami.

Vsi domači

Solze nam po licih polzijo, 
ko spomini na vas oživijo, 

koliko veselja, smeha in lepih dni, 
skupaj preživeli smo vsi, 

a sedaj ostala je praznina, 
v srcih naših, huda bolečina

in samo tolažimo se mi, 
da srečamo se nad zvezdami.

Ivan 
Kern st.

Ivan
Kern ml.

Sašo
Kavaš

ZAHVALA

Ob smrti naše mame, babice in prababice

Mire Štumfel
5. 2. 1918 - 10. 12. 2010

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste nam 
ob težkih urah izrazili sožalje, darovali cvetje in sveče. Zahvala Zvezi borcev Tržič,
Društvu upokojencev Tržič, dr. Urški Lundrovi in njeni ekipi iz Bolnišnice Golnik,
župniku g. Starcu za opravljen obred in OZG Kranj - Uprava za objavo osmrtnice.

Vsi njeni
Tržič, Ankaran, Grosuplje, Litija, 20. decembra 2010

ZAHVALA

V 84. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, stara mama, 
sestra, teta, tašča in svakinja

Pavla Fister
p. d. Deusova mama

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in
sodelavcem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in za darovane svete maše.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi gospodu
župniku za opravljen pogrebni obred, pevcem ter pogrebni službi Navček. Posebej se

zahvaljujemo osebju Doma starejših občanov Naklo za vso skrb in nego.

Žalujoči: sin Jože in hčeri Marija in Ana z družinami

Žalostni sporočamo, da nas je nenadoma zapustila

Katka Knaflič
dolgoletna predsednica Društva upokojencev Bled

Ohranili jo bomo v najlepšem spominu.

Člani Društva upokojencev Bled
Bled, 22. decembra 2010

ZAHVALAVse, kar živi na sveti,
je le en kratek čas; 
vse mora slovo vzeti
in zapustiti nas. V sredo, 15. decembra 2010, smo se na Kokrici poslovili od 

našega moža, ata, brata, strica in tasta 

Janeza Sušnika
po domače Dolharjevega Jankota z Mlake

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znancem za
izrečeno sožalje, podarjene svete maše, cvetje in sveče ter
spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala pogrebni službi, pev-
cem in pevkam za zapete žalostinke ter gospodu župniku Jože-
tu Klunu za poslovilne besede in zelo lepo opravljen pogrebni
obred. Iskrena hvala tudi dr. Jožefi Jeraj za dolgoletno zdravlje-
nje ter reševalcem nujne medicinske pomoči Kranj. Zahvaljuje-
mo se tudi sodelavcem PAMI Nova Gorica, DPU Tržič, 
Alpetour PA Kranj in kolektivu IskraTel Kranj.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem
spominu. Naj počiva v miru.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 70. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, stari oče in tast

Danijel Demšar
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečeno ustno in pisno sožalje, darovano
cvetje in sveče. Posebej se zahvaljujemo osebnemu zdravniku
dr. Habjanu, osebju Bolnišnice Golnik pri zdravljenju njegove
hude bolezni. Zahvala gre tudi gospodu župniku in kaplanu za
lepo opravljen pogrebni obred, pogrebni službi Akris, pevcem
iz Železnikov, pozavnistu ter vsem, ki ste ga pospremili na nje-
govi zadnji poti.

Žalujoči: žena Milka ter hčere Tina, Alenka in Danijela 
z družinami

Ko pošle so ti moči, 
zaprl trudne si oči,
zdaj tiho, mirno spiš,
bolečin več ne trpiš. 
A čeprav spokojno spiš,
v naših srcih ti naprej živiš.

Srce naše za tabo joče, 
solze rosijo nam oči, 
ko tebe skupaj z nami ni.

V SPOMIN



SOBOTA

1/2°C

NEDELJA

-3/-1°C

24 GORENJSKI GLAS
petek, 24. decembra 2010

info@g-glas.si

Anketa

vremenska napoved

PETEK

2/4°C

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
.

Petra Ambrožič, Bled:

"Za božič bom doma. Zbra-
li se bomo ožji družinski
člani, nekaj malega pojedli
ter nazdravili. Za novo leto
pa bom letos žal delala, tako
da ne bom mogla pretirano
praznovati."
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Peter Punšek, Trbovlje:

"Na božični večer bomo le-
tos praznovali pri sinu, kjer
bomo vsi skupaj in bomo
morda tudi malo nazdravili.
Novega leta pa ne bomo po-
sebej praznovali in bomo
kar doma."

Aljaž Sitar, Predoslje:

"Letos bom za božič doma,
imeli bomo božično večerjo.
Novo leto bom zagotovo
praznoval s prijatelji, a se še
nismo odločili, kje točno
bomo praznovali."

Anja Ušlakar, Breg ob Kokri:

"Letos sem za božični večer
povabljena na gala poroko,
sicer ga ponavadi preživim
v družinskem krogu in gre-
mo tudi k polnočnici. Za
novo leto pa bom v krogu
prijateljev."

Kako boste
praznovali?
Špela Grahek

Za božič in ob novem letu je
čas, ko se spomnimo mi-
nulega leta in se ozremo v
prihodnje. Vsak praznuje na
svoj način. Mimoidoče smo
vprašali, kako bodo preživeli
praznične dni.
Foto: Anka Bulovec 

Miran Šepetavc, Bled:

"Božič bomo preživeli doma
v družinskem krogu, saj to
je nenazadnje le družinski
praznik. Za novo leto še ne
vemo, mogoče bomo tu, na
Bledu, na prostem."

Napoved za Gorenjsko

Danes bo oblačno in deževno. V soboto bo še oblačno,
občasno bo naletaval sneg. Meja sneženja se bo spuščala. 
V nedeljo bo oblačno, občasno bo naletaval sneg.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Ana Hartman

Kranj - V prazničnih decem-
brskih dneh naši domovi za-
živijo v prijetnih barvnih
kombinacijah dekoracij in
novoletnih smrekic. Trendi
pri okraševanju se iz leta v
leto spreminjajo, ne gre pa
jim slediti za vsako ceno,
svetuje Irma Gorišek iz
kranjskega Vrtnega centra
Kalia: "Okrasitev je treba
prilagoditi stilu in opremi
stanovanja." Za novoletna
drevesa je na voljo pestra pa-
leta barvnih okraskov. Med
ljubitelji tradicije bo svoje
mesto kot vsake praznike
našla kombinacija rdeče-
zlatih okraskov, vse bolj
modna pa postaja kombina-
cija vijolične, srebrne in mo-
dre, ki ustvarja hladen obču-
tek zimskega mraza. "Zra-
ven se lepo podajo bele LED
lučke, ki ustvarjajo nebeško
modro svetlobo. Po njih je
ogromno povpraševanja,"
pravi Goriškova. Če želite,
da bo vaše drevesce še po-
sebej elegantno, sogovorni-
ca priporoča kombinacijo
okraskov mat zlate, oranžne
in bele. V teh barvah se da
zelo lepo narediti tudi ele-
gantne pogrinjke, sicer pa
morate biti vedno pozorni,
da se pogrinjki ujemajo z
okrasitvijo.

Letošnji trendi sicer po
besedah Goriškove nareku-
jejo tudi naravne aranžma-
je iz lesa, vej, storžev,
mahu, lišajev ..., ki jih okra-
simo s figurami gozdnih ži-
vali, narejenih iz slame,
lubja in drugih lesenih na-
ravnih materialov, zraven
pa se podajo tudi okraski v
kombinaciji rdeče, zlate in
čokoladno rjave barve.
Takšni aranžmaji ustvarja-
jo pridih domačnosti, ne bi
pa denimo sodili v minima-

listično opremljeno moder-
no stanovanje.

"V zadnjih letih se nekate-
ri odločajo tudi za okrasitev
vej, a se takšni aranžmaji
bolj pojavljajo na hodnikih
ali pred vrati, medtem ko je v
stanovanju še vedno smreki-
ca tista, ki ustvarja pravo do-
mačnost," ugotavlja Gori-
škova. Za nekatere je nepo-
grešljiv del praznikov doma-
či vonj iglic in lubja, zato se
odločijo za naravna dreves-
ca, v zadnjih letih pa je mo-

goče videti tudi vse več smre-
kic v loncih. 

Ob tem omenimo še zani-
mivo novost - na internetu
se je pojavila celo možnost
posvojitve božičnega dreves-
ca, s čimer pripomorete k
zmanjšanju poseke različ-
nih iglavcev, ki nam slab
mesec krasijo bivalne pros-
tore. Drevesce si preprosto
izberete na spletni strani, do-
stavijo vam ga na dom, po
praznikih pa pridejo ponj in
ga posadijo nazaj v naravo.

Okrasitev naj bo domačna 
Letošnji trendi pri prazničnih okrasitvah narekujejo naravne aranžmaje, ki ustvarjajo pridih 
domačnosti, modna je tudi kombinacija srebrne, vijolične in modre barve, vendar pa trendom ne
sledite za vsako ceno. Najbolj pomembno je, da okrasitev ustreza stilu vašega doma.

Pri prazničnem okraševanju se bolj kot na trende ozirajte na osebni okus in stil vašega
stanovanja. / Foto: Tina Dokl

Jesenice

Omejili obiske v jeseniški bolnišnici

V Splošni bolnišnici Jesenice so zaradi virusnih obolenj ome-
jili obiske na posameznih oddelkih. Tako so na pediatričnem
oddelku zaradi povečanega števila respiratornih virusnih 
obolenj že od torka obiski do preklica omejeni na eno zdravo
osebo in sicer med 13. in 16. uro. Na kirurškem oddelku pa 
so zaradi virusnih obolenj s prebavnimi motnjami obiske do
nadaljnjega celo prepovedali. V Bolnišnici Golnik zaenkrat
omejitev glede obiskov ni; svojci lahko bolnike tako kot 
običajno obiskujejo vsak dan med 11. in 19. uro. M. A.

Bled

Matjaž Berčon v. d. direktorja občinske uprave

Vodenje blejske občinske uprave bo konec decembra 
do imenovanja novega direktorja, vendar največ za šest 
mesecev, prevzel Matjaž Berčon, ki mu tako preneha 
funkcija občinskega svetnika. Župan Janez Fajfar je namreč
v sredo sporazumno Borisa Maleja razrešil s položaja 
direktorja občinske uprave. M. R.

Kranj

Banke danes odprte le do opoldneva

V vseh bankah in hranilnicah, ki so članice Združenja bank
Slovenije, velja pred prazničnima dnevoma - božičem in
novim letom spremenjen poslovni čas. Vse poslovalnice
bodo danes, v petek, odprte le do opoldneva, enako pa
bodo tudi v petek, 31. decembra. C. Z.

Če učitelj greši, bo verjetno tudi učenec

Spoštovani inštruktorji v avtošolah, preden se s kandidatom
za voznika odpeljete na uro vožnje, preglejte, ali je avto
brezhiben! Naša kritična bralka (njen naslov imamo v ured-
ništvu) je opazila, kako se je "avtošola" ob petih popoldne,
ko je že temno, pripeljala v vas z vozilom, na katerem ni 
svetila zadnja leva luč niti ne napis "avtošola" na strehi. In
ne samo en dan, ampak kar dva dneva. Ali je to učenje za
varno vožnjo, se sprašuje bralka, Glasov jež pa dodaja: zgle-
di vlečejo, slabi pa še bolj - in če učitelj greši, bo verjetno
tudi njegov učenec.

GLASOV JEŽ

KRATKE NOVICE
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S TEREZO NI N’Č
DOLGCAJT

V Mladinskem centru Medvode so v
četrtek predstavili nov videospot skupi-
ne Same babe. Aha, gre za skladbo Te-
rezijanska, poleg videa pa je dogodek
oplemenitila razstava fotografij in kon-
cert Samih bab. 

26

LJUDJE

ZIMSKA SEZONA 
SE JE ZAČELA

V Kranjski Gori so odprli zimsko 
sezono, Radovljica in Jesenice so go-
stile mlade glasbenike, radovljiška
graščina stand-up komedijante, Sod-
ček in Veseli Begunjčani pa so obiska-
li Turracher Höhe.

KULTURA

DVESTOTA OD 
ŽUPANA MICKA 

V sredo, 29. decembra, bodo v Prešer-
novem gledališču v Kranju dvestotič
ponovili Linhartovo Županovo Micko.

27
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GLASOV ODER, PRAZNOVANJA

ame babe. Skupina
je leta nastala pred
neokroglimi sedmi-
mi leti kot enkraten
projekt za tematski

nastop v okviru cikla literar-
nih večerij v organizaciji
Družbe dobrodušnih src in
zverinskih krikov. Po glas-
beno-literarnem nastopu, ki
je publiko s svojo svežino
močno navdušil, so se muzi-
kantje odločili, da nadaljuje-
jo skupno muziciranje. Tako
nekako torej lahko prebere-
mo na njihovi spletni strani.
Glasbeniki Miha Nemanič
(orglice, tolkala, vokal), Mar-
ko Voljč (trobenta, tolkala,
ukulele, vokal), Marko Jelov-
šek (kontrabas, brundanje),
in Viki Baba (kitara, dretje in
kričanje) se v svojem muzici-
ranju podajajo na različna
glasbeno-vrstna področja, saj
je v njihovi glasbi mogoče za-
znati prvine etničnih godb,
jazza, bluesa, roka, klasike in
še česa. Vse to znajo podma-

zati z močnim avtorskim na-
mazom, raznimi nenavadni-
mi domislicami, izvrstnimi
besedili ter atraktivnim odr-
skim nastopom. Ni čudno
torej, da so Same babe tako
posebne. 

"Same babe so kul(tni)
bend, ki so mene, fotografi-
njo Anito Pavlič in kiparja
Tomaža Tomažina prosili, če
jim posnamemo video, ki
naj bi temeljil na fotografi-
jah. Jasno, bili smo takoj za,"

je povedal ob omenjenih so-
avtor videospota fotograf Ja-
nez Pelko. Video, ki je sicer v
črno-beli tehniki, je sestav-
ljen iz dvaindevetdesetih fo-
tografij in tridesetih video iz-
sekov. Vsaka izmed fotogra-
fij, ki so v medvoškem mla-
dinskem centru tudi na
ogled, ilustrira en verz ...,
vmesne pasaže pa bogati še
kup tihožitij. Seveda v spotu
ugledamo tudi portrete čla-
nov banda. Razstava, spot in

komad pravzaprav prikazuje-
jo, pripovedujejo o dnevu v
življenju povprečnega zdol-
gočasenega občana in njego-
ve ženske. "Vizualci smo de-
lovali kot dobro usklajena te-
roristična banda, saj so se
naše ideje prepletale, nadgra-
jevale in dopolnjevale, urniki
pa so se nam križali, razbija-
li in minirali, zategadelj smo
naše delo "štukali" rekordno
dolgo. Portrete je večinoma
fotografirala Anita, saj se
ženske pač najbolje ujamejo
z babami, sploh s tistimi mo-
škega spola. Tomaž je posnel
migetajoče, begajoče in kao-
tične podobe, urbana zdolgo-
časena vsakdanja tihožitja pa
sem naredil sam," je povedal
Pelko in dodal, da so se pri
fotografiranju eksplicitno izo-
gibali prikazovanju spolnih
organov, izpostavili smo le
nekaj estetskih detajlov. Ups.

Same babe kakopak pri-
pravljajo tudi novo zgoščen-
ko. Če so na prejšnji uglasbi-
li Menartove pesmi, bodo na
plošči Terezijanske sami av-
torski komadi. Pika.

S TEREZO NI N'Č DOLGCAJT
V Mladinskem centru Medvode so v četrtek predstavili nov videospot skupine Same babe. Aha, gre
za skladbo Terezijanska, poleg videa pa je dogodek oplemenitila razstava fotografij na to temo in
koncert Samih bab v nadaljevanju. Itak.

Igor Kavčič

S

S fotografske razstave, sicer pa v videospotu Terezijanska ...

Kranjcem rubinasti slavček

Ansambel Kranjci, v katerem igrajo in prepevajo preiz-
kušeni glasbeniki in pevci, je bil po dobrem letu delova-
nja deležen novega priznanja. V izboru za Slovenskega
slavčka, ki ga je organiziral Radio Veseljak in v katerem
je sodelovalo 33 ansamblov, so Kranjci prejeli rubina-
stega slavčka. Kranjci bodo uspešno leto sklenili s sil-
vestrskim igranjem pri Avseniku v Begunjah, v začetku
decembra pa so bili na uspešni turneji v Nemčiji. Janu-
arja prihodnje leto jih čaka nova. Igrali bodo v šestnaj-
stih nemških mestih. Januarja bodo izdali novo zgoš-
čenko, na kateri bodo poleg starih, a vedno svežih Av-
senikovih skladb tudi nove, ki so jih napisali sami člani
Kranjcev: pevka Vera Šolinc, harmonikar Tomaž Hribar
in kitarist Aljoša Černelč. Kranjci se lahko pohvalijo, da
so eden redkih ansamblov, ki ostajajo zvesti izvirni Av-
senikovi glasbi, brez dodajanja elektronskih inštrumen-
tov in modernih priveskov, avtorsko pa so ustvarjalni
tudi sami. Na sliki: člani ansambla Kranjci Klemen
Kladnik, Robi Primožič in Vera Šolinc z rubinastim 
slavčkom. J. K.

Za talente že 550 prijav

Po koncu resničnostnega šova Big brother slavnih so na
POP TV že začeli napovedovati novo sezono šova Slove-
nija ima talent in sprejemati prijave. "Odziv je fenomena-
len, saj smo v dobrem tednu dni prejeli že kar 550 prijav,"
so zadovoljni na POP TV. Prijave bodo sprejemali še vse
do konca januarja prihodnje leto, ustvarjalci oddaje pa k
sodelovanju vabijo tekmovalce, ki so pripravljeni pokaza-
ti svoje talente: petje, ples, žongliranje, požiranje ognja,
igranje na citre, jodlanje, dresiranje psov, trebušni ples,
hojo po vrvi ... Vsi pravilno prijavljeni kandidati pa tudi za-
mudniki, ki bodo lahko prijavo izpolnili na licu mesta, se
bodo udeležili predizborov, ki bodo v drugi polovici janu-
arja potekali po vseh večjih mestih v Sloveniji. Dva prediz-
bora bosta tudi na Gorenjskem, in sicer v Kranju 22. ja-
nuarja in na Jesenicah 27. januarja. Kandidati, ki bodo
uspeli prepričati komisijo producentov POP TV, bodo 
povabljeni na avdicijo in sodelovanje v oddaji. A. H.

Tržiški pihalci in Štajerskih sedem 

Člani Pihalnega orkestra Tržič so za letošnji božično-no-
voletni koncert v goste povabili člane ansambla Štajer-
skih sedem. V Dvorani tržiških olimpijcev bodo zaigrali
v nedeljo, 26. decembra, ob 19.30. A. B.

Božično-novoletni koncert v Predosljah

V Kulturnem domu Predoslje pa bodo na tradicional-
nem božično-novoletnem koncertu med drugimi nasto-
pili Veseli Svatje, Vili Resnik, Ansambel Kolovrat in Do-
načka, Monika Pučelj. Koncert bosta povezovala Anja
Tomažin in Sebastijan Sajovic. Koncert bo v nedeljo ob
20. uri. A. B.

Božični koncert Mešane pevske skupine 
Dr. France Prešeren

V torek ob 18.30 bo v cerkvi na Breznici (občina Žirovni-
ca) božični koncert Mešane pevske skupine Dr. France
Prešeren. Kot gost bo nastopila Skupina sester Trobec-
Žagar. A. H.

Mladoporočenci

V Tamarju sta se 18. decembra poročila Jurij Striković in
Tina Tavčar.

NAGRADNA IGRA

Hrvaški kralj zabav, pevec - zelo priljubljen na sloven-
skih koncertnih odrih, je izdal novo zgoščenko Ima
dana. Spraševali smo vas po njegovem imenu. Pravilen
odgovor je bil Stavros. Srečni izžrebanec, ki prejme
novo zgoščenko Ima dana, je Janez Oblak z Vrhpolj pri
Kamniku, novi single Rastanimo se pa dobijo Janez Ben-
čina iz Tržiča, Rosvita Klaudija Kuhar iz Grada in Urška
Košnik iz Kranja.

Novorojenčki

V minulem tednu je na Gorenjskem na svet prijokalo 53
novorojenčkov, od tega v kranjski porodnišnici 35, v je-
seniški pa 18. V Kranju je prvič zajokalo 21 deklic in 14
dečkov. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4120 gramov,
najlažji deklici pa je tehtnica pokazala 2850 gramov.
Na Jesenicah se je rodilo 8 dečkov in 10 deklic. Najtežji
in najlažji sta bila dečka, prvi je tehtal 4380, drugi pa
2040 gramov.

arija Brank je
prejšnji petek
praznova la
sto let. Slav-
ljenki so praz-

novanje pripravili krajani kra-
jevne skupnosti Planina v
Kranju na njenem domu,
kjer še vedno živi sama in
tudi zase skrbi sama. Obiska-
la sta jo tudi kranjski podžu-
pan Bojan Homan in pred-
sednik Društva upokojencev
Kranj Franci Šmajd ter ji za-
želela vse najlepše, predvsem
pa dobrega zdravja. 

Marija se je rodila v Rim-
burgu na Nizozemskem, z

družino se je v Slovenijo
preselila leta 1920. Ima
hčerko, vnukinjo in tudi že
pravnuka. Vedno je dobre
volje in vse stvari v življenju

gleda s pozitivne strani. V
mlajših letih se je rada
ukvarjala s plesom in z ve-
seljem v roke vzela dobro
knjigo. Danes se še vedno

zanima za politiko, njen re-
cept za dolgo življenje pa je:
"... slab' jest, pa veliko zele-
njave, nič vina, ampak
kum'nov čaj."

KUM'NOV ČAJ POMAGA
Alenka Brun

M
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edvomno sta Lin-
hartovi gledališki
deli Matiček se
ženi in Županova

Micka najbolj igrani besedili
v zgodovini slovenskega gle-
dališča. Če je predstava na-
stala v Prešernovem gledališ-
ču in jo je na oder postavil
Vito Taufer, sta le še dva raz-
loga več, da se postavimo v
vrsto za vstopnice. In vrste
za ogled kranjske predstave
so bile vedno dolge, torej ni
čudno, da se je v devetih le-
tih od premiere, ki je bila 21.
aprila leta 2001, nabralo kar
sto devetindevetdeset pono-
vitev. V sredo bo dvestota. 

Da je kranjska Županova
Micka "vizualno berhka ko-
ker ena slika, iz ktere oreng
napravleni igralci ostro vun-
kej strelajo", je strokovna žiri-
ja prihodnje leto na Tednu
slovenske drame 2002 zapi-
sala v obrazložitev k veliki na-
gradi festivala za najboljšo
uprizoritev. Gledališki an-
sambel Prešernovega gleda-
lišča je s predstavo navduše-
val občinstvo v skorajda vseh
kotičkih Slovenije, razvneli so
zamejske Slovence in občin-
stvo v Srbiji ter se za vedno
zapisali v spomin občinstvu
na mednarodnih gledaliških
festivalih v Argentini, Vene-
zueli in Dominikanski repu-

bliki. Na četrtkovi premieri je
bila osrednja dvorana gleda-
lišča Palacio de Bellas Artes
nabito polna. Predstavo si je
ogledalo 800 ljudi, čeprav je
sedežev za "le" 620 gledalcev,
pred vrati dvorane pa je osta-
lo še okoli 300 ljudi. Podobno
se je zgodilo tudi na ponovit-
vi v petek. Gledalci so že med
predstavo naše igralce večkrat
nagradili z aplavzom, po kon-
cu pa so jim namenili kar
ovacije, je bilo zapisano ob
gostovanju na festivalu v Do-
minikanski republiki.

Davnega januarja 1790 je
Linhart v nekem svojem pis-
mu zapisal: "Tvegal sem po-
skus, sestaviti kranjsko vese-
loigro z imenom Županova

Micka (po Rihterjevi Die Feld-
muhle) in jo dal uprizoriti v
tukajšnjem stanovskem gle-
dališču. To je bil prvi poskus,
odkar stanujejo Slovani na
Kranjskem. Z veseljem sem
gledal, kako se ti Slovani, ki
jih že stoletja germanizirajo,
še zmerom čutijo Slovane, s
kakšnim entuziazmom visijo
na svojem jeziku, na lastnih
šegah, na svoji izvirnosti."
Linhartova Županova Micka
je bila namreč prvo uprizorje-
no posvetno besedilo v slo-
venščini in kot tako postala
tako rekoč mitsko besedilo v
zavesti Slovencev in v sloven-
ski gledališki zgodovini, ter te-
melj, na katerem stoji današ-
nja slovenska dramatika. 

Po več kot dvesto letih so to
ikonografijo slovenstva s Ta-
uferjem na preverjanje posta-
vili v Prešernovem gledališ-
ču. Režiser si je zamislil tudi
scenografijo in kostume, dra-
maturginja je bila Marinka
Poštrak, avtor glasbe Igor Le-
onardi, svetlobni oblikovalec
Pascal Merat, lektor Arko ter
igralci: Matjaž Tribušon in
Borut Veselko v vlogi Tulpen-
haima, Darja Reichman kot
Šternfeldovka, Gregor Čušin
in Matjaž Višnar v vlogi Mon-
kofa, Tine Oman kot Župan,
Micki Vesna Pernarčič in
Vesna Slapar, Rok Vihar kot
Anže, Pavel Rakovec v vlogi
Glažka ter Robert Kavčič in
Ciril Roblek kot Godca.

DVESTOTA OD ŽUPANA MICKA
V sredo bodo v Prešernovem gledališču v Kranju dvestotič ponovili Linhartovo Županovo Micko.

Igor Kavčič

N

Ekipa Županove Micke v akciji, pred devetimi leti še v črno-beli tehniki / Foto: Damjan Švarc

V muzeju zazvenele strune

Na predvečer plebiscita je v galeriji Muzeja Žiri nastopil
trio vrhunskih violončelistov, ki ga sestavljajo Jošt Kos-
mač, Martin Sikur in Gregor Fele. Koncert je zaznamoval
tri dogodke: 20-letnico plebiscita za samostojno Sloveni-
jo, 30-letnico Žirovskega občasnika in 40-letnico muzej-
skega društva. V ta namen sta uvodna govora podala
predsednik muzejskega društva Miha Naglič in župan
občine Žiri mag. Janez Žakelj. Fantje, sicer uveljavljeni vi-
olončelisti, bodisi v simfoničnih orkestrih Slovenske fil-
harmonije, RTV Slovenija in drugih zasedbah, so odigrali
repertoar, sestavljen iz skladb J. S. Bacha, L. Van Beethov-
na, v Štolcerja, W. J. Kirkpatricka in drugih. Koncert je
poslušalo veliko navdušencev klasične glasbe in prijatel-
jev, tovrsten dogodek pa je dokaz, da bi muzej v prihodnje
lahko gostil več podobnih večerov, saj jim je ambient ga-
lerije več kot naklonjen. P. M. B.

Tržič

Jana nasmejala občinstvo

Igralka Mladinskega gledališča Tržič Jana Kus je 17. de-
cembra prvič predstavila monokomedijo za odrasle
Barabe pokvarjene seksujalne, ki jo je napisal in režiral
Tržičan Boris Kuburič. Avtor predstave je razširil besedilo
njene vloge v lanski uspešnici Pornosmeh. Gre za
opravljive pogovore s tržiške tržnice o pokvarjenosti in
nemoralnosti naše politike, cerkve, šolstva, kulture, medi-
jev in še česa. Branjevka Jana z Zgornjega grabna nad
Tržičem je pripoved z zdravo kmečko logiko začinila s
kančkom žgečkljivega humorja, ki je dobro nasmejal
občinstvo v dvorani Kulturnega centra Tržič. Ob koncu
januarja in februarja bodo s predstavo gostovali še v
drugih krajih v okolici Tržiča. S. S.

Žirovnica

Zbirka starih jaslic 

Danes so v rojstni hiši Janeza Jalna na ogled postavili šest-
deset papirnatih jaslic iz zbirke Marjana Marinška iz Velen-
ja, v kateri je kar nekaj jaslic starejše izdelave. Jaslice bodo
okrasili z vezenimi prti Nade Tošič iz Lesc. Razstava bo
odprta vsak dan od 11. do 19. ure vse do 16. januarja. I. K.

Cerklje

Novoletni koncert domače godbe 

V ponedeljek, 27. decembra, ob 19. uri bo v Kulturnem hra-
mu Ignacija Borštnika v Cerkljah na novoletnem koncertu
igral pihalni orkester Kulturno društvo Godba Cerklje. I. K.

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

Petek, 24. 12.
15.00, 17.00 GREMO MI PO SVOJE
16.10 MEGAUM (sinhro)
16.20 MEGAUM 3D (sinhro)
15.10,17.20 NJUNA DRUŽINA
16.05 ŽIVLJENJE, KOT GA POZNAŠ

Sobota, 25. 12.
15.00, 17.00 GREMO MI PO SVOJE
16.10 MEGAUM (sinhro)
16.20 MEGAUM 3D (sinhro)
15.10, 17.20, 19.30, 21.40, 23.55
NJUNA DRUŽINA
21.30, 23.30 PARANORMALNO 2
18.30, 21.10, 23.50 
TRON: ZAPUŠČINA 3D
19.10
UPOKOJENI, OBOROŽENI, NEVARNI
18.20, 20.50, 23.20 
ZGODBE IZ NARNIJE 3D 
16.05, 18.35, 21.05, 23.35 
ŽIVLJENJE, KOT GA POZNAŠ

Nedelja, 26. 12., 
in ponedeljek, 27. 12.
12.20, 15.00, 17.00 
GREMO MI PO SVOJE
11.30, 16.10 MEGAUM (sinhro)
14.10, 16.20 MEGAUM 3D (sinhro)
10.50, 13.00, 15.10, 17.20, 19.30,
21.40 
NJUNA DRUŽINA
21.30 
PARANORMALNO 2
11.20, 18.30, 21.10 
TRON: ZAPUŠČINA 3D
19.10
UPOKOJENI, OBOROŽENI, NEVARNI
13.40, 18.20, 20.50 
ZGODBE IZ NARNIJE 3D 
12.00, 16.05, 18.35, 21.05 
ŽIVLJENJE, KOT GA POZNAŠ

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

PLANET TUŠ KRANJ

KINO SPORED



NAGRADNA KRIŽANKA

28 29

Podjetje Komunala Tržič ima več kot 50-letno tradicijo. 

● Zagotavljamo kvalitetno pitno vodo občanom Tržiča
● S svojo gradbeno enoto za nizke gradnje gradimo 

objekte v vsem Tržiču
● Izvajamo pokopališko in pogrebno dejavnost
● Praznimo in čistimo greznične gošče
● Upravljamo kanalizacijsko omrežje in centralno čistilno napravo
● Vzdržujemo javne površine in izvajamo zimsko službo 

na območju celotne občine Tržič
● Upravljamo z deponijo nenevarnih odpadkov Kovor
● Izvajamo storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov
● V zadnjem obdobju posvečamo veliko skrb ozaveščanju

občanov na področju ločenega zbiranja odpadkov

Veselimo se sodelovanja z vami.
Direktor Komunale Tržič 
Sebastjan Zupanc

Vesele božične praznike ter srečno, uspešno in zdravo novo leto 2011!



stopili smo torej
za ograje samosta-
na Pecherska Lav-
ra, ki sicer sodi

pod zaščito Unesca. Vsaj del
tega je javno dostopen, zato
tam ne manjka turistov, do-
mačih in tujih. Kljub temu
da je bil petek dopoldne, smo
na nekem dvorišču naleteli
tudi na poroko. Samostan še
vedno deluje, zato smo sreče-
vali tudi menihe, oblečene v
dolge črne obleke, njihove
dolgo bradate glave pa pokri-
vajo nekakšne črne kape. 

Seveda smo se odločili za
ogled podzemnih jam, kate-
rih napoved v Lonely Plane-
tu nas je pravzaprav tudi zva-
bila v samostan. Posebej
vznemirljiv namig je bil, da
se v jamah nahajajo tudi
mumificirani menihi, kar
zveni nekoliko strašljivo in je
zagotovo nekaj, s čimer
bomo z lahkoto nahranili
naš firbec. Po strmih stopni-
cah smo se spustili kakih
dvajset metrov pod zemljo in
vstopili v ozek, hladen in vla-
žen hodnik, kar je bil prvi
znak, da smo prispeli. Ti
hodniki, ki se vijejo v pod-
zemlju, so dolgi več sto me-

trov. Zaradi ozkosti smo se
po hodniku gibali v gosjem
redu drug za drugim, vse do
prve steklene krste z mumi-
ficiranim menihom. Doma-
či verniki pred nami so se ob
vsakem takem primerku
prekrižali, poljubili krsto in
kakšno zmolili ... Sam sem
v tistem trenutku pomislil,
da bi tudi jaz najbrž poljub-
ljal stekleno krsto, če bi v
njej ležal balzamirani Jimi
Hendrix, ali pa Jim Morri-
son, mogoče Janis Joplin.
No "svako ima svoga boga,"
pravi stari pregovor. 

Vic teh jam pa je v tem, da
so se nekateri menihi men-

da celo odločali, da za vedno
ostanejo v majhnih jamskih
luknjah in so s svetom pove-
zani le z lino, skozi katero so
dobivali nekaj malega hrane
in vodo. Ko so enkrat umrli,
so njihove ostanke balzami-
rali in jih pustili oziroma
pokopali kar tam. Zakaj vse
to početje menihov? Jih je
mogoče v to gnala želja po
neki višje obliki zemeljske-
ga bivanja? No ja, na nas
vsa zadeva skupaj ni nare-
dila nekega posebnega vti-
sa, zato smo se kaj hitro vr-
nili na površje v klimatsko
realnost - pribl. 35 stopinj
Celzija.
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HUMOR, RAZVEDRILO

Ko ženske pridejo v raj

V raj je prispela nova skupina žensk. 
Sveti Peter jih postroji in reče:
"Vse, ki ste vsaj enkrat prevarale moža, stopite en korak
naprej!"
Iz vrste izstopijo vse, razen ene.
Ko Bog to vidi, reče sv. Petru:
"Pojdi in preveri, ali ni mogoče gluha!?"

Sklece in ...

Nekje v Bosni vojak NATA dela sklece. Mimo pride
Mujo, pa ga gleda in gleda in mu na koncu le reče: "Ne
vem, a dober vidim, ampak men' se zdi, da ti je baba že
ušla."

Tako je to dandanašnji

Hud BMW se ustavi na križišču pred rdečim semafor-
jem, vanj pa od zadaj pripiči fičo ... 
Na računalniku BMW-ja se izpiše: "Found new hard-
ware. Install now?" 

Kdo ima večjega

Putin pokliče Obamo na rdeči telefon:
"Prosil bi te za uslugo. Naša tovarna kondomov je
zgorela in nujno rabimo deset milijonov kondomov, da
zaustavimo prenaseljenost!"
"Ni problema, še kaj?" odgovori Obama.
"Ja, kondomi naj bodo rdeče barve in primerni naši
moški populaciji, kar pomeni 25 centimetrov dolgi z 8
centimetri obsega," je važen Putin.
"Ok, no problem!" reče Obama s stisnjenimi ustnicami.
Pokliče direktorja tovarne kondomov: "A lahko pošljete
v Rusijo deset milijonov kondomov rdeče barve. Dolgi
naj bodo 25 centimetrov z 8 centimetri obsega."
"Ok, ni problem, takoj bo, mogoče še kaj?"
Obama pomisli in pravi: "Na vsakega dodajte napis -
MADE IN AMERICA, SIZE SMALL!" 

TA JE DOBRA

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: P. F.

TEŽJI 
SUDOKU

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU 

Rešitev:

ot je že v navadi, se
lahko zahvalimo le
sposobnosti Malega
brata, ki je, medtem

ko so drugi mediji sedeli na
tiskovni konferenci in poslu-
šali obžalovanje in odstopno
izjavo Henrika Gjerkeša, pri-
šel do svežih posnetkov s
snemalne naprave, ki jo je
dotični v ponedeljek in torek
nevede nosil za "kravatel-
com". Zanimivejše dele po-
snetka objavljamo kronolo-
ško. Objavljen zapis je lekto-
riran, da ga boste lahko razu-
meli.

Ponedeljek 

15.25: "Tukaj se usedi
Henrik, bomo imeli bližje do
šanka." "Ja itak stari, kaj
bomo pa danes pili, dajmo
za začetek kaj krepkega, od
pira sam scat hodiš."

17.42: "Pi...(beri krščen
matiček) dobro, da smo se
usedli tu na koncu omizja,
vsaj lahko hodimo za šank."
"Henrik, ti si se spomnil, ti
vabiš, pojdimo na še enega."

17.56: "Jeb... (krščen mati-
ček), tale pelinkovec je pa od-
ličen. Koliko smo jih že spili,
pa se mi še nič ne pozna?"
"Henrik, tale je deseti, če ne
enajsti. A veš kaj, Henrik.
Dajmo še enega, da se ne
bomo prepirali in ima leto
ravno dvanajst mesecev."

20.12: "A ne bi vendarle
kaj pobedli... ups pojedli,
Henrik?" "Bi. Samo brez do-
brega vinčka ni dobre pojedi-
ne. Naroč."

20.49: "Smo se pa naba-
sal. Ni kaj, kar je dobru nej sla-
bu. Fantje, ampak žeja pa
tale pršut ..., moram prav en
pir spit." "Čak, Henrik, sem
jaz na vrsti za naročit, kolk
nas je, ena, tri, sedem ..., a
boš ti tud ..., boš, gospa točaj-
ka, osem pirov. Kozle, se ve."

23.34: "Jeb... (krščen mati-
ček), kdaj smo pa na pir pre-
šaltal."

23.36: "Kaj si rekel, hik...,
Henrik?" "Nč, točajka, točaa-
aajka, daj še pelinkovce, kolk
nas je, pet. Za presekat."

00.12: "Kdo je pa tele pe-
linkovčke naročil?" Točajka:
"Gospod Karl je poslal SMS,
za Henrika in njegove ..."

02.18: "Šššššš... ija, ija... u
pi... (krščen matiček), smo
ga pa kar nekaj popili. Je...
(krščen matiček), da smo ga
res. Kako bom peljal?"

03.40: "A boš lahko Hen-
rik?" "Iz lahkoto. Aja, saj je
na tej stran volan ... Ajde, se
vidimo."

Naprava je zabeležila tudi
tri klice, ki jih je Gjerkeš do-
bil v prostore za pridržanje.

08.34: "Stari, kako si.
Zmago tukaj. Eh, nič govort,
jaz vem, kako je to. Mal na-
zdraviš, potem te pa najdejo.
To je vse zmenjeno, ti po-
vem. Drži se. Nič povedat.

Kot da te ni bilo zraven. Am-
pak svetujem ti, da vseeno
odstopiš, in s tem dokažeš,
da ti dol visi za njih."

08.36: "Sine, zasedeno si
imel, kdo te pa že kliče. Joj,
joj, a si mogel vino s pirom
mešat, pol pa še takratke ...
joj, joj."

09.13: "Henrik, Tonček tu-
kaj, Anderličev. Pogumen si,
če boš to na glas povedal in
odstopil. Res si car. Vidim,
da je Desus edina stranka,
kjer imate res jajca."

Mali Brat

K

S spačkom do Kijeva in nazaj (63)

KJER SE POLJUBLJA KRSTO 
Kaj je gnalo menihe, da so "živeli" v jamah dvajset metrov pod zemljo. Nikoli ne bomo izvedeli.

Igor Kavčič

V

"Fantje" iz kijevskega samostana. Ne, avto pred hišo ni 
njihov, namenjen je mladoporočencema tistega dne ...

V okrožju samostana izdelujejo (ali pa le skladiščijo) tudi
kupole za cerkvene strehe. Ne, niso zlate niti pozlačene ne. 

KDAJ SMO PA NA PIR PREŠALTAL
Tokrat smo v Veliko bratsko redakcijo dobili posnetke, ki jih je v ponedeljek in torek zaznala 
naprava za prisluhe, zataknjena za "kravatelc" zdaj že bivšemu ministru za regionalni razvoj in
lokalno samoupravo Henriku Gjerkešu. Ekskluzivno.
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

Jesen"

Po dolgem času sem se tudi
jaz odločila, da vam pišem, saj
sem se v tem času prepričala,
da so ljudje zadovoljni z vašimi
odgovori. Za moža me zani-
ma zdravje in njegova vožnja z
avtom, ali bo varna. Na kaj
naj bom jaz pozorna pri zdrav-
ju, kako bo s financami, kako
bo s sosedo, s katero imamo
težave. Se kdaj končajo? Kaj
pa kaže za moj zakon? 

Operacija pri vašem možu je
neizbežna in ga čaka prihod-
nje leto. Zapletov ne bo. Pred
sabo ima še eno operacijo,
oziroma poseg v roku dveh
let, ta pa bo bolj kočljiva. Nje-
gova vožnja z avtom seveda
ni varna, a ni videti nesreče
na cesti. Tukaj mu ni pomoči.
Veliko se obremenjujete, ste
brez energije, ker se toliko
posvečate drugim, zato ima-
te posledice pri zdravju, a k

sreči nič hujšega in nevarne-
ga za vas. Se pa le vprašajte,
kdaj si boste vzeli čas samo
za sebe. Finančno stanje se
postopoma izboljšuje, obeta
se vam denarno preseneče-
nje. Vajin zakon ima že kar
precej kilometrine, veste, da
se čez noč nič ne spremeni,
sebe morate imeti najbolj
radi. Soseda res dobesedno
stresa svoje težave na vas, je
osamljena, na vsakem kora-
ku išče pozornost in najbolje
naredite, da se delate, da je
ne vidite in ji tako ne daste
možnosti za kakršnokoli ko-
munikacijo. Spremenila se
tako ali tako ne bo. Srečno.

"Prihodnost 2011"

Prosim vas, ali mi lahko poveste
kaj o prihodnosti. Kaj me čaka
glede zdravja, financ, pa še kaj
drugega. Lep pozdrav in hvala.
Novo leto vam prinaša same

lepe spremembe. Rojeni ste
v kitajskem znamenju kače,
leto, ki prihaja, pa je v zna-
menju mačke. To je za vas
dobro leto. Imeli boste jasno
začrtane cilje in jih tudi dose-
gli. Ne boste se več nikomur
pustili, da z vami manipulira,
in točno vedeli, kaj hočete, in
dali to tudi vsej okolici, do-
mači ali zunanji, v vednost. Z
vami se nihče več ne bo igral.
Zdravstveno stanje bo do-
bro, finančno pridete na ze-
leno vejo še pred poletjem.
Vidim vam večji nakup, ki
vas bo zelo razveselil. Na 
čustvenem področju imate v
sredini leta lepo, zanimivo
presenečenje, ki ga dolgo ne
boste pozabili. Lep pozdrav.

"Šola, šola"

Draga Tanja. Lepo vas prosim
za odgovor za vnuka. Ima te-
žave s šolo, tako se sekira, da
joče in dobi vročino. Vpisal se

je v petletni program poklicne
šole. Ali bo naredil šolo? V vas
zaupam, ker ste mi enkrat že
odgovorili in je bilo vse resnič-
no. Zato imam tolažbo pri
vas. Hvala vam za odgovore.

Draga moja bralka, žal mi je,
da odgovora niste dobili, ko
ste ga potrebovali. Upam, da
ga boste vseeno veseli. Vaš
vnuk je čustveno zelo dovze-
ten, zaradi stresa zboli, a vse
to ni nič hudega. Šolo, kot vi-
dim, nadaljuje in vsekakor jo
tudi uspešno dokonča. Izbral
si je pravi poklic, učil se bo
pridno. Ne vidim kakšnih po-
sebnih težav. Z vzpodbudni-
mi besedami mu stojte še
naprej ob strani, saj mu to
zelo veliko pomeni. Vse bo v
redu. Lep pozdrav in srečno.

TANJA ODGOVARJA

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

Oven (21. marca - 21. aprila) 
V tem tednu boste dali na prvo mesto svoja čustva, 
in iz dneva v dan boste našli priložnost za kontakt 
z ljubljeno osebo. Ovir, ki vas čakajo na delovnem 
mestu, se ne boste ustrašili, ampak boste pridobili
novo motivacijo. S tem pa tudi veliko nove energije.

Bik (22. aprila - 20. maja)
Marsikoga boste presenetili, ko se boste pokazali v
svoji pravi luči. Prevzeli boste odgovornost za dejanja,
s tem pa se boste tudi čustveno odprli. Približal se vam
bo nekdo, na katerega niti v sanjah ne upate računati.
Pustite se presenetiti.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Dobili boste dolgo pričakovano sporočilo in navkljub
sami pozitivnosti si ne boste na jasnem s svojimi 
občutki. Sprehod oziroma mir bo tisti, ki vam bo 
razbistril misli, da se boste znali pravilno odločiti. 
Spoznali boste, kaj res pomeni prijateljstvo.

Rak (22. junija - 22. julija)
Nad vašimi idejami bodo navdušeni, zato je pred vami
veliko dela. Nikar se že v naprej ne odrecite pomoči, 
ki vam bo prišla zelo prav. Urejevali boste čustveni 
odnos, v katerem je bilo v zadnjem času več padcev kot
pa vzponov.

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Vaše počutje bo zelo pozitivno. Imeli boste občutek, da
vam gredo stvari po načrtu. Pri denarju boste obrnili
nov list. Tudi poslovno vam bo uspelo, da boste stvari
lahko pripeljali tako daleč, kot si želite. Sobota bo vaš
srečen dan.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Sprostili se boste in ugotovili, da ste v bistvu lahko
hitro zadovoljni in da ni potrebno veliko za dobro
razpoloženje. V tem tednu se boste veliko ukvarjali 
z domačo okolico pa tudi sami s seboj. Naučili se
boste vzeti svojih pet minut. 

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Znova boste morali dokazovati svoje sposobnosti. Ker
se zavedate, da je vsaka stvar ob svojem času, se ne
boste pustili zmesti in se ne boste pretirano obreme-
njevali. Tveganje je včasih neizbežno, kar boste spo-
znali na čustvenem področju.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Določene ljudi v vaši bližnji okolici ste kar malo 
zanemarili. Seveda, ko vam bodo dali to vedeti, boste
zanikali in skušali obrniti, a vam ne bo uspelo. Na 
delovnem mestu se vam odpira nova pozicija, ki jo 
boste z veseljem sprejeli.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Sredi tedna vam bo sreča zelo naklonjena. Pozabili 
boste na vse skrbi, ki so vas že pred časom obremenje-
vale. Na delovnem mestu boste zavihali rokave in bili
tako uspešni, da boste sami nad seboj presenečeni.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Ste oseba, ki vedno premišljuje o prihodnosti. Vse lepo
in prav, a ravno zaradi tega vam velikokrat kaj uide v 
sedanjosti, oziroma trenutni situaciji. Prijatelj vas bo
opozoril in pametno bi bilo, da upoštevate njegov nasvet. 

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Ušteli se boste. Finančna varnost vam pomeni ključ do
svobode in neodvisnosti. Storili boste vse, kar je v vaši
moči, da boste poravnali stare račune in začeli na novo
graditi finančni vzpon. Denar res ni vse, je pa veliko.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Računali boste na pomoč drugih. Rahlo razočarani boste
zavihali rokave in vseeno uspešno izvedli svoj načrt. Ljudje
iz vaše bližine vas bodo prijetno presenetili, tako da boste
pozabili na vse skrbi. Ponedeljek bo vaš srečen dan.

"Nekaj dni nazaj sem sanjala
bivšega partnerja, s katerim
imava otroka. Sedela sva v
avtu, on pa je imel pod levo
roko veliko ribo, pisano, ki je
bila mokra, na njej so bile kap-
lje vode, kot da bi se potila, on
pa jo je z roko brisal. Nekaj dni
pred tem sem ravno tako sa-
njala ribo, tudi veliko in ravno
tako na suhem. Kak teden na-
zaj sem sanjala, da sem se po-
govarjala s pokojno mamo,
zraven nje pa je bilo dosti
vode, bistre vode. Dan pred
tem sem sanjala, da je otrok
padel v vodo, bivši partner pa
je samo stal in gledal in ko
sem videla, da on te punčke ne
bo rešil, sem v vodo skočila jaz
in rešila tega otroka. Njemu
sem rekla, kako lahko mirno
stoji z rokami v žepih in samo
gleda, ne da bi kaj storil. Bivši
partner se nenehno pojavlja v
mojih sanjah, mogoče bi še ra-

zumela, če bi o njem premiš-
ljevala in bi to bila podzavest,
pa ni tako, on ima drugo part-
nerico, jaz pa velikokrat sa-
njam, da se vrača k meni. Sa-
njam zelo pogosto tudi mojo
pokojno mamo, pokojna je že
pet let, in v sanjah mi govori o
stvareh, ki se v nekaj dneh po
tem tudi zgodijo. Naj povem,
da sva bili zelo povezani in da
čutim, kot da bi bila res ob
meni, ko se zbudim. Takrat,
ko jo sanjam, mi tisti dan gre-
do stvari ponavadi zelo dobro.
Naj omenim še to, da so moje
sanje velikokrat resnične in 
da se mi stvari, ki jih sanjam,
dejansko uresničujejo in zato
sanje jemljem precej resno, ker
imajo vedno nek globlji po-
men." Marija

Draga Marija,
voda v tvojih sanjah simbo-
lizira tvoja najgloblja čustva

in intuicije. Je močna podo-
ba podzavesti, ki se zrcali
na površju. Ker je večinoma
bistra, simbolizira tvoj ob-
čutek, da si pripravljena na
nov začetek in da želiš spre-
meniti stare navade ali se-
danji način življenja. Bivši
partner z veliko ribo pod
roko zrcali vajin odnos iz
preteklosti. Riba je simbol
lastnega Jaza in svobode gi-
banja. Očitno ti bivši part-
ner ni zmogel nuditi takšne-
ga čustvenega razkošja, kot
bi ga tvoja duša za popoln
razcvet partnerstva potrebo-
vala. Nič hudega! Nisi na-
mreč človek, ki bi se smilil
samemu sebi, niti ne skušaš
prevaliti krivde na ramena
drugega. Nekaj časa potrpiš
in ko spoznaš, da si izčrpa-
na in nesrečna, te "duhovna
suša" sili k ponovnemu iska-
nju same sebe. Otrok v vodi

predstavlja torej tebe in dej-
stvo, da te nihče drug ne
more rešiti kot ti. Nenehno
pojavljanje bivšega partner-
ja v sanjah zrcali to življenj-
sko izkušnjo in namiguje,
da lahko iz nje izluščiš dra-
gocen nauk. To ne bi smelo
biti pretežko zate, saj si du-
hovno zelo odprta in spre-
jemljiva oseba. To dokazuje
stik z dušo tvoje mame v sa-
njah in ko se zbudiš, še
zlahka zaznaš njeno priso-
tnost. Za časa njenega živ-
ljenja sta bili zelo povezani
in ta vez se je ohranila. Stal-
no se vrača k tebi, ker še na-
prej skrbi zate, ti pomaga in
te navdaja z občutkom miru
in ljubezni. Na ta način pa ti
prav tako želi povedati, da
še naprej obstaja in da je
vse dobro. Bodi srečna in
hvaležna za takšno ljubeče
duhovno spremstvo! 

"Kdo ve, ali ni življenje ravno
tisto, kar ljudje imenujejo
smrt, in smrt tisto, kar ljudje
imenujemo življenje?" 

(Evripidus)

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ ... 
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soboto se je v Do-
lini naredil čudo-
vit, mrzel zimski
dan, ki je v Kranj-
sko Goro privabil

številne ljubitelje belih str-
min od blizu in daleč. Orga-
nizatorji, kranjskogorski tu-
ristični delavci in žičničarji,
so jim pripravili kup priredi-
tev, zvečer pa jih povabili na
brezplačno nočno smuko ter
snežno zabavo na smučišču.
In ko je Rok'n'Band zvečer
pod zasneženimi strminami
pel Belo snežinko, se je za-
zdelo, da se zimska pravljica
ne more končati. Dan prej so
v Radovljici začeli z božično-

novoletnimi prireditvami na
Linhartovem trgu. Tako so v
soboto zvečer v radovljiški
graščini nastopili stand-up
komiki Vid Valič, Saša Stare
in Rok Bohinc. Vsi trije so
nasmejali občinstvo v prena-
polnjenem preddverju graš-
čine. Čez konec tedna ste
lahko na trgu obiskali tudi
božično-novoletni sejem, ki
bo v popoldanskem času po-
tekal še ves teden in se za-
ključil v nedeljo z že tradicio-
nalnim bolšjakom. 

Kar lepo število mladih
glasbenikov - predvsem pevk
- pa se je prejšnji četrtek zvr-
stilo na odru Linhartove dvo-
rane v Radovljici, kjer sta
prednovoletni koncert pri-
pravila Glasbeni studio

Osminka in delavnica Musi-
ke. Najmlajši so nastopali s
petjem in igranjem na klju-
naste flavte, tisti nekaj starej-
ši - med njimi številne dobit-
nice nagrad na letošnjih pev-
skih tekmovanjih po vsej
zgornji Gorenjski in prejem-
nice laskavih nazivov najbolj-
ši glas(ek) Gorenjske, so se
predstavili v pevskih točkah.
Vrhunec večera pa je bil vse-
kakor nastop skupine Tan-
gels, ki se je na radovljiškem
odru predstavila tako s stari-
mi uspešnicami kot s pov-
sem novimi pesmimi. Prire-
ditev, ki se je zavlekla pozno
v noč in zaključila s priho-
dom Božička, je tudi tokrat
imenitno povezoval Marsel
Gomboc.

Na avstrijskem smučišču
Turracher Höhe, na meji
med avstrijsko Koroško in
Štajersko, pa je pred kratkim
potekala predstavitev sloven-
skih vin, pristne slovenske
hrane ter slovenskih smuči.
In še ostajamo pri
radovljiško-kranjskogorskih
predstavitvah, saj sta v
Schlosshotelu Seewirt pred-
stavitev organizirali radovlji-
ška Vinoteka Sodček ter Tu-
ristična agencija Skipass tra-
vel iz Kranjske Gore, za glas-
beno vzdušje pa so skrbeli
Veseli Begunjčani. Domači-
ni so dogodek dobro sprejeli
in porodila se je ideja, da bi
slovenski večer na avstrij-
skem smučišču postal tradi-
cionalen. 

DRUŽABNA KRONIKA

Lindsay Lohan poskrbela za nov škandal

Muhasta zvezdnica Lindasy Lohan (24)
očitno ne more brez incidentov. Tokrat
je bila 'zaslužna', da so prvič v skoraj 30-
letni zgodovini odpustili uslužbenko
slavne klinike za odvajanje Betty Ford,
kjer je Lindsay na prisilnem zdravljenju.
Lohanova je ob prihodu v pozni uri zavr-

nila testiranje, nakar se je verbalno ter fizično spravila
nad uslužbenko, ki je želela o tem obvestiti nadrejene.
Ko je za incident povedala medijem, so jo odpustili, saj
je s tem kršila pravilo o zaupnosti podatkov. Lindsay na
kazen še čaka.

Kim uživa v zmenkih

Le teden dni potem, ko se je razvajena
zvezdnica resničnostnih šovov Kim Kar-
dashian (30) razšla z Gabrielom Aubry-
jem, sicer bivšim partnerjem igralke Ha-
lle Berry (44), si je novo tolažbo našla v
NBA-košarkarju Krisu Humphriesu.
"Uživam v samskem življenju, saj se

tako lahko popolnoma osredotočim na delo," je izjavila
Kim. Berryjeva pa je nad stalnim menjavanjem partner-
jev ogorčena in pravi, da nikoli ne bo dopustila, da bi se
njena hči Nahla kdaj znašla poleg Kim. 

Še ena kraljevska poroka

Medtem ko se mladozaročenca princ
William in njegova izbranka Kate Midd-
leton pospešeno pripravljata na poroko -
izbrala sta že uradne poročne slike, pa
se v kraljevski družini obeta še ena poro-
ka. Williamova sestrična Zara Phillips
(29) je namreč oznanila, da jo je zasnu-

bil njen partner Mike Tindall (32), sicer angleški igralec
rugbyja. Vsa družina na čelu s kraljico Elizabeto je nad
novico navdušena, datum poroke pa še ni znan.

Umetnine ukradli amaterji

Španska policija je našla
ukradene umetnine,
vredne milijone evrov,
potem ko so tatovi žele-
li prodati eno izmed njih
na odlagališču starih av-
tomobilov. 35 remek del

priznanih umetnikov, tudi Picassa, so ukradli konec no-
vembra v Madridu. Ko so skulpturo slavnega kiparja
Chillide 'Topos IV', vredno 800 tisoč evrov, skušali pro-
dati na smetišču kot staro železo za 30 evrov, se je izka-
zalo, da ne gre ravno za izkušene poznavalce umetnosti.

ZIMSKA SEZONA SE JE ZAČELA
V Kranjski Gori se je uradno odprla zimska sezona, Radovljica in Jesenice so gostile mlade 
glasbenike, radovljiška graščina stand up komedijante, Sodček in Veseli Begunjčani pa so obiskali
Turracher Höhe.

VRTIMO GLOBUS

Vid Valič je eden tistih, ki ga zadnje čase velikokrat vidimo
in slišimo na slovenskih stand-up odrih. Tokrat je nastopil v
radovljiški graščini. Družbo sta mu delala še 'sotrpina' Saša
Stare in Rok Bohinc. / Foto: Kaja Beton

Na fotografiji sta Blaž Stroj in Niko Legat (Veseli 
Begunjčani) v družbi dveh Andrejev - Šporna in Jermana,
Richarda in Elke Prodinger, Marka Kristančiča, Aleša in Ane
Čebašek, Tomaža Prinčiča ter Urha Jakob. / Foto: arhiv Aleša Čebaška

... prav tako pa mladi nastopajoči (pevka Aleksandra Vovk).

Božiček ima v tem času veliko dela, zato je odvisen tudi
od svojih pomočnikov. Na jeseniškem božičnem 
koncertu z mladimi pevci Glasbenega studia Osminka
in gostjo Manco Špik je v akcijo poslal svojo prikupno
tajnico Ano Krajšek, sicer učenko 9. razreda OŠ na 
Jesenicah, ki je prireditev vodila in povezovala. / Foto: Janez Pipan

V Kranjski Gori se bo do konca sezone zvrstilo še kup 
športnih, družabnih in kulturnih prireditev. Za uvod so
nastopili Rock'n'Band. / Foto: Marjana Ahačič

S kapami, rokavicami in zvečine še vedno v smučarskih
oblačilih so se ljubitelji smučanja in glasbe zabavali še
pozno v noč. / Foto: Marjana Ahačič

Tangelsi so bili razpoloženi božično ... / Foto: Anka Bulovec

A. Brun, M. Ahačič

V




