
PETEK, 28. januarja 2011

vs
eb

in
a

8

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

.

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

.

Pritožba na 
zavrnilno sodbo
Nekdanji podjetnik in predsedniški
kandidat Štefan Hudobivnik je prost
vseh obtožb, da je ogoljufal kmete,
zasebnike in podjetja. Kranjsko sodiš-
če je namreč izdalo zavrnilno sodbo
zaradi zastaranja, na kar pa se Hudo-
bivnik namerava pritožiti.
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KRONIKA

Danes, v petek, bo pretežno 
oblačno, občasno bo rahlo 
naletaval sneg. 
Jutri in v nedeljo bo precej 
jasno z mrzlimi jutri.

VREME

jutri: precej jasno ..
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V Moravčah bodo morali
še enkrat na volišča
Po večdnevni zmedi po odstopu sed-
mih od štirinajstih svetnikov je mo-
ravška občinska volilna komisija v
sredo odločila, da bo namesto prvot-
no napovedanih predčasnih razpisala
nadomestne volitve. Dokončno bo
odločilo upravno sodišče.
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DeSUS ni poreden 
otrok koalicije
Čeprav je stranka DeSUS videti kot
poreden otrok koalicijske družine, pa
jo ta vendarle potrebuje. Tudi njena
priljubljenost v javnosti raste, enako
njenemu predsedniku Karlu Erjavcu.
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Zahvala 
za dolgoletni trud
V sredo so v Mestnem muzeju v
Ljubljani podelili odličja Javnega skla-
da RS za kulturne dejavnosti. Srebrno
plaketo je prejel Janez Močnik iz Cer-
kelj za skladateljsko in raziskovalno
delo na področju zborovstva.

27

KULTURA

64 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Stojan Saje

Križe - Starši iz Križev in
okolice so doslej morali vo-
ziti otroke od enega do treh
let starosti v varstvo dru-
gam. V Križah namreč ni
bilo pogojev za to. Ob pove-
čanem vpisu otrok v Vzgoj-
no varstveni zavod Tržič je
lani zmanjkalo prostora za
sprejem najmlajših, zato se
je Občina Tržič lotila nujne
investicije.

"Prostorsko stisko smo re-
šili s postavitvijo dveh mo-
dularnih enot pri vrtcu Kri-
že, ki sta pokriti s streho in
povezani s staro stavbo. Pr-

votne stroške smo ocenili na
305 tisoč evrov, zaradi pri-
klopa objekta na kanalizaci-
jo, dodatne fasade in senčil
pa bo vse stalo 370 tisoč ev-
rov. Za opremo smo odšteli
okrog 28 tisoč evrov. V no-
vem delu so poleg dveh ig-
ralnic in prostora za sveto-
valno službo tudi garderobe
za zaposlene. Ob začetku
gradnje lansko jesen so red-
ki verjeli, da nam bo uspel ta
podvig do konca leta. Odde-
lek s štirinajstimi otroki, ki
je od septembra gostoval v
Ljudski univerzi Tržič, se je
prve dni januarja preselil v
Križe," je povedala Mateja

Malovrh iz tržiškega urada
za gospodarstvo in družbe-
ne dejavnosti. Ravnateljica
VVZ Tržič Nataša Durjava
je dodala: "V drugem oddel-
ku je bilo januarja pet otrok.
Vseh štirinajst otrok bo v
njem do konca marca, kar
bo rešilo stisko staršev s
tega območja. Zaposlili smo
dve vzgojiteljici in dva po-
močnika; v Križah sta dva
nova in dva izkušena delav-
ca. Tam je sedaj moderen
vrtec, v katerem lahko vzgo-
jitelji vzorno delajo. Spo-
mladi bomo postavili še
nova igrala za najmlajše," je
dejala ravnateljica.

Najlepše darilo staršem in otrokom
Ob 110-letnici predšolske vzgoje v Tržiču bodo danes, v petek, v Križah 
odprli novi prizidek vrtca. ki bo namenjen najmlajšim otrokom.

Malčki z vzgojiteljico in pomočnico v novi igralnici; levo Tatjana Blaži.

Leto LXIV, št. 8, cena 1,50 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

Suzana P. Kovačič 

Kranj - Prihodki za delovanje
bazena iz naslova priznanih
sredstev hidroterapije, ki jih
zagotavlja Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije
(ZZZS), ne pokrivajo stro-
škov obratovanja bazena.
"Lani smo imeli z bazenom
devetdeset tisoč evrov izgube,
če ne štejem zraven še ogre-
vanja, ki dodatno pripomore
k večji številki. Poleg tega je
bazen star in potreben preno-
ve; školjka pušča, namestiti je
treba avtomatiko za doziranje
kemikalij, kar je še dodaten
strošek trideset tisoč evrov,"
je povedala direktorica ZD
Kranj Lili Gantar Žura, dr.
med. Bazen trenutno obratu-

je, povprečno ga obišče tride-
set ljudi na dan. Za društva se
za večerne ure dogovarjajo v
preostalih dveh bazenih na

območju kranjske občine.
"Želimo stabilen in dolgoro-
čen vir financiranja storitve,
ki je nadstandardna in ne bo

več zažirala pomembnih sto-
ritev osnovnih dejavnosti
zdravstvenega doma," je po-
udarila direktorica.

Direktor OZG Jože Veter-
nik je izpostavil: "Bazen za
izvajanje hidroterapije kot
sestavni del fizioterapije, ima
na primarni ravni samo
Kranj, to je nek nadstandard
za občane Kranja in okolice,
ki pa ni ustrezno financiran.
Vsa razlika med prihodki in
odhodki bremeni že vrsto let
ZD Kranj, ki vse težje poslu-
je, in je imel v letu 2010 iz-
gubo. Delovanje bazena je
treba sistemsko urediti ali pa
poiskati druge možnosti.
Skupaj z Mestno občino
Kranj iščemo poti rešitve." 

Negotova usoda bazena
Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG) in Zdravstveni dom (ZD) Kranj se že vrsto let soočata 
s problematiko nezadostnega financiranja terapevtskega bazena.

Terapevtski bazen v Zdravstvenem domu Kranj I Foto: Tina Dokl � 5. stran

Simon Šubic

Kranj - Urad za varstvo kon-
kurence (UVK) je uvedel po-
stopek proti kranjski Savi, ker
ni priglasila koncentracije v
Gorenjski banki, zato je Sava
včeraj ostala brez glasovalnih
pravic v Gorenjski banki, je
včeraj poročal časnik Dnev-
nik. "Odločbo urada za varstvo
konkurence smo prejeli danes
(v četrtek, op. p). Preden je
vsestransko ne proučimo, je
ne moremo komentirati,"
nam je odgovorila Tadeja Ku-
har, vodja odnosov z javnost-
mi v družbi Sava. Odgovorov
UVK do oddaje današnjega
časopisa v tisk nismo prejeli. 

UVK, ki ga bo v kratkem
zapustil direktor Jani Soršak,
trdi, da je Sava kot 49,8-
odstotna lastnica izvrševala

koncentracijo v Gorenjski
banki, čeprav ni nikdar pri-
glasila koncentracije in obja-
vila ponudbo za prevzem,
svoje vire povzema Dnevnik
in napoveduje, da se podo-
bno Savi in Gorenjski banki
obeta tudi v lastništvu Aban-
ke Vipa, kjer imata ob upo-
števanju opcijskih pogodb 38
odstotkov delnic. Globa za
nepriglasitev koncentracije
lahko znaša do deset odstot-
kov letnih prihodkov. 

Sava brez soglasja UVK ne
more več prosto razpolagati
z delnicami Gorenjske ban-
ke, kar velja tudi za uresniče-
vanje glasovalnih pravic na
skupščini banke. Zagati se v
Savi lahko izognejo, če obja-
vijo prevzemno ponudbo ali
pa zmanjšajo svoj lastniški
delež pod četrtino. 

Sava brez glasovalnih 
pravic v Gorenjski banki
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Knjigo prejme BRANKO TAVČAR iz Sorice.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Na Brdu se pripravlja 
zborovski večer
Potem ko ste nas dobesedno zasuli z odgovori za koncert
Vlada Kreslina, bomo zdaj odziv lahko primerjali s klasično
zvrstjo glasbe. Prav tako kot Kreslin bo v soboto, 12. febru-
arja, nastopil tudi ženski zbor Slovenskega komornega zbo-
ra Slovenske filharmonije pod vodstvom Martine Batič.
Ogledali si jih boste lahko v Kongresnem centru Brdo, v naj-
večji dvorani z imenom Grandis. Podelili bomo pet parov
vstopnic. Če se želite potegovati za brezplačen par, ki vam
zagotavlja nepozaben večer, odgovorite na nagradno vpra-
šanje: Koliko koncertov obsega letošnja sezona koncertnega
cikla Aeda? Odgovore s svojimi podatki nam pošljite do tor-
ka, 1. februarja, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4,
Kranj, ali na: koticek@g-glas.si. Ker odgovore za Kreslinov
koncert sprejemamo še danes, bodo nagrajenci znani v to-
rek. Želimo vam lep vikend!

Danica Zavrl Žlebir 

Ljubljana - V poslanskih sku-
pinah koalicijskih strank so
se pogovarjali o spremem-
bah v predlogu družinskega
zakonika. Oblikovan je na-
mreč kompromisni predlog,
po katerem bi zakonska zve-
za ostala skupnost le med
moškim in žensko, medtem
ko bi imela partnerska skup-
nost dveh žensk oziroma
moških enake pravne posle-
dice kot zakonska zveza. Is-
tospolna partnerska skup-
nost pa naj bi imela pravico
do posvojitve otroka le, če je
eden izmed partnerjev tudi
biološki starš. Sedaj predla-
ganemu družinskemu zako-
niku opozicijske stranke na-
sprotujejo ravno zaradi dolo-
čila o možnosti, da lahko is-
tospolni partnerji posvojijo
otroke. Posebno ostro ji je
nasprotovala civilna pobuda
(vodi jo Aleš Primc), ki ogor-
čeno zavrača to možnost, češ
da je družina skupnost očeta,
matere in otroka. 

Borut Sajovic, vodja po-
slanske skupine LDS, pravi,
da to vprašanje dobiva preve-
liko publiciteto, ki se je skon-
centrirala zlasti na dva člena
družinskega zakonika, ki pa
sicer ureja več kot deset po-
membnih področij. Ni pa
prav, da se diskriminira sku-
pina ljudi, ki so drugačni,
meni poslanec, ustava prepo-

veduje razlikovanje glede na
spolno usmerjenost in zako-
nodaja želi to popraviti. "To
vprašanje je treba rešiti na
evropsko primerljiv način.
Več evropskih držav je po-
dročje družin z istospolnimi
partnerji že zakonsko uredi-
lo, kar je v obdobju spreje-
manja tudi pri njih burilo ne-
strpne duhove, po sprejemu
takšne zakonodaje pa ni v
nobeni od teh držav zaznati
težav. V LDS nam področje
človekovih pravic veliko po-
meni in ne pristajamo na ba-
rantanje z njimi in tudi ne z
odločbami ustavnega sodiš-

ča. S kompromisnim predlo-
gom se sedaj išče širša pod-
pora družinskemu zakoni-
ku, ki ga moramo sprejeti za-
radi koristi otrok. Upam, da
bomo našli ustrezno reši-
tev." Med večino tradicional-
nih družin je tudi pri nas
peščica istospolnih, takšno je
pač življenje, pravi Sajovic,
in tem je treba zagotoviti
ustavne pravice. "Želimo pa
si, da bi bilo v Sloveniji čim
več družin, kjer bi otroci
odraščali v zdrave osebno-
sti," še dodaja. 

Opozicijske stranke so zla-
sti kritične do možnosti, da

bi lahko istospolni partnerji
posvojili otroke. Ministrstvo
za delo, družino in socialne
zadeve bo tudi opozicijski
strani predstavilo kompro-
misni predlog, nato ga bodo
znova obravnavali v matič-
nem delovnem telesu, kjer
so družinski zakonik, zlasti
omenjene sporne člene, že
večkrat natančno "secirali",
nato bodo odločali poslanci.
Kako o tem razmišlja posla-
nec največje opozicijske
stranke SDS Milenko Zi-
herl? "Veseli me, da so pred-
lagatelji družinskega zakoni-
ka nekoliko popustili pri ra-
dikalnih zahtevah. Osebno
menim, da gre za zelo provo-
kativen zakon, ki je imel vlo-
go dimne zavese in zameg-
ljevanja veliko pomembnej-
ših tem, ki so ta čas značilne
za našo državo. Sam še ved-
no vidim družino kot skup-
nost matere, očeta in otrok,
prepričan pa sem, da je treba
pri vsem v središče postaviti
interes otroka. Tudi ko gre za
posvojitve. Danes manjka
otrok, ki bi jih lahko posvoji-
li že klasični pari, zato ne bi
bilo v redu, da bi pri tem da-
jali prednost istospolnim.
Mislim, da obstoječa zakono-
daja že dopušča precej tega,
kar je v kompromisnem
predlogu. Kako se bomo po-
slanci v naši stranki opredeli-
li do teh novosti, pa se za se-
daj še nismo dogovorili."

Družine takšne in drugačne
Družinski zakonik je še ena od tem, ki razdvaja slovensko javnost in o kateri bi bil lahko referendum.
Za širšo podporo se sedaj dogovarjajo o kompromisnem predlogu.

Družine takšne in drugačne / Foto: Tina Dokl

Ljubljana 

Dan spomina na holokavst

Sedemindvajseti januar je razglašen za dan spomina na ho-
lokavst; je tudi dan osvoboditve taborišča Auschwitz in se
ga skupaj z drugimi državami spominja tudi Slovenija. Med
drugo svetovno vojno je bilo v koncentracijskih taboriščih
več kot 58 tisoč ljudi iz Slovenije, prek 12 tisoč jih je v njih
umrlo. Spomin na žrtve vseh taborišč bodo počastili z
osrednjo slovensko proslavo v nedeljo, 30. januarja, ob 11.
uri, v Centru urbane kulture kino Šiška. Organizator je Zve-
za združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, slavnostna
govornica bo notranja ministrica Katarina Kresal. D. Ž.

Kranj 

Dijaki o holokavstu

Tudi dijaki šole ESIC v Kranju obeležujejo dan spomina na
holokavst in druge zločine proti človeštvu. "V avli šole smo
pripravili predstavitev s pomočjo plakatov, ki pojasnjujejo
pojem, izvore holokavsta/genocida, preganjanje Judov in
drugih nezaželenih v času nacistične Nemčije, delovanje
Auschwitza, največjega uničevalnega taborišča, zadnja dva
plakata pa opozarjata na to, da se genocidi dogajajo tudi da-
nes, pred našimi očmi (Darfur, Sudan). Predstavitev se za-
ključi z glasbenim posnetkom reparske skupine N-toko, Zig,
zig, ki je še kako aktualna in opozarja na nevarnost, da se
holokavst lahko ponovi kadar koli in kjer koli. Dijaki si pri
rednih urah zgodovine pod vodstvom in razlago učitelja
zgodovine ogledajo predstavitev in se nato o vidnem in svo-
jih občutkih pogovorijo. Vodene predstavitve za dijake pred-
videvamo še v prihodnjem tednu, za širšo javnost pa bo
predstavitev odprta do sredine februarja," sporoča profeso-
rica Irena Rahotina. D. Ž.

Ljubljana 

Združenje VSO ob letošnji obletnici 

Predsedstvo Združenja za vrednote slovenske osamosvojit-
ve (VSO), ki ga vodi Ivan Oman, je oblikovalo odbor za
praznovanje 20-letnice samostojne države. Vodi ga Roman
Končar. Združenje bo v počastitev obletnice v sodelovanju z
Inštitutom dr. Jožeta Pučnika in z Inštitutom dr. Janeza
Evangelista Kreka organiziralo okroglo mizo z naslovom
Skupne nacionalne in osebne vrednote. Ministrstvu za šol-
stvo in šport bo dalo pobudo, naj se letošnje šolsko leto
konča z obvezno proslavo ob dnevu državnosti v vseh šo-
lah, in mu ponudilo tudi sodelovanje pri oblikovanju progra-
mov posameznih proslav. D. Ž.

Strasbourg 

Slovenci na skupščini
sveta Evrope

Delegacija državnega zbora
v Parlamentarni skupščini
Sveta Evrope se udeležuje
zasedanja te skupščine, ki
poteka od 24. do 28. januarja
2011 v Strasbourgu. V raz-
pravi ob obravnavi poročila
poročevalca odbora za prav-
ne zadeve in človekove pravi-
ce Dicka Martyja o nečlove-
škem ravnanju in tihotaplje-
nju organov na Kosovu je so-
delovala tudi vodja sloven-
ske delegacije in gorenjska
poslanka Darja Lavtižar Be-
bler. Poročevalcu je čestitala
za pogum, da se je lotil razis-
kave tako zahtevne tematike,
in napovedala podporo
osnutku resolucije. Pozvala
je k čimprejšnji mednarodni
neodvisni preiskavi, v katero
pa morajo nujno biti vključe-
ne neodvisne institucije na
Kosovu, v nekaterih njenih
delih pa tudi v Albaniji. Opo-
zorila je tudi na nevarnost
ogrozitve političnega dialoga
med Beogradom in Prištino,
če pride do politizacije tega
vprašanja. D. Ž.

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana - Ta teden bi se
morala v zvezi s tem sestati
delovna skupina za sistem-
ske spremembe zakona o de-
lovnih razmerjih in pripravo
zakona o skladu za odpravni-
ne, vendar so delodajalske
organizacije zavrnile začetek
dela te skupine, češ da niso
dobili jasnih vladnih izho-
dišč in stališč ministrstva,
skratka že oblikovanega
predloga sprememb zakona
o delovnih razmerjih. Sicer
menijo, da so sistemske
spremembe v tej zakonodaji
potrebne, saj je sedanja toga
in zavira hitrejši razvoj in
konkurenčnost slovenskega
gospodarstva. Pričakujejo, da
bo ministrstvo pripravilo de-
lovni osnutek zakonskih
sprememb po členih. 

V največji sindikalni cen-
trali, Zvezi svobodnih sindi-

katov Slovenije, kjer spre-
membam zakona o delovnih
razmerjih pripisujejo izje-
men pomen, so ob tem za-
skrbljeni za socialni dialog.
O spremembah, ki se pri-
pravljajo, sicer predsednik
Dušan Semolič pravi, da
bodo spet ogrožene pravice
delavcev, najbolj dodatek na
delovno dobo, plačan odmor
za malico, regresi in odprav-
nine. "Spremembe zakona o
delovnem razmerju, ki je po-
vezan tudi s temeljnimi na-
čeli pravne in socialne drža-
ve, je mogoče sprejeti le v
dialogu in s soglasjem soci-
alnih partnerjev ter vlade.
Slaba izkušnja, ki jo imamo
z napačnim pristopom mi-
nistra za delo, družino in so-
cialne zadeve pri pokojnin-
ski reformi, ki zaradi na-
sprotovanja združenja delo-
dajalcev in sindikalnih cen-
tral ni bila sprejeta s soglas-

jem socialnih partnerjev, je
pripeljala do pobude za na-
knadni zakonodajni referen-
dum o novem pokojnin-
skem zakonu," pravijo pri
svobodnih sindikatih. Tako
sedaj pričakujejo, da bo mi-
nistrstvo dalo jasne predloge
in se bodo socialnega dialo-
ga udeležili vsi partnerji.

Na ministrstvu so bili nad
bojkotom delodajalcev in de-
lojemalcev začudeni, češ da
je bil novembra lani na vrhu
Ekonomsko socialnega sveta
sklenjen dogovor o načinu
dela v delovnih skupinah in
podrobneje dogovorjen ja-
nuarja. Napovedujejo, da
bodo v teh dneh skušali do-
seči nov dogovor. Spremem-
be zakona o delovnih raz-
merjih in vzpostavitev skla-
da za odpravnine so namreč
nujne in po mnenju minis-
trstva v interesu tako deloje-
malcev kot delodajalcev.

Bojkot socialnega dialoga?
Po malem delu in pokojninski reformi bo v prihodnjih mesecih najbolj 
vroča razprava o spremembah zakona o delovnih razmerjih.

KRATKE NOVICE



Simon Šubic

Kranj - V torek se je iztekel
rok, ko so lastniki še lahko
osebno v geodetskih pisar-
nah ali po pošti oddali pri-
pombe na poskusno izraču-
nano vrednost svojih nepre-
mičnin. Do nedelje, 30. ja-
nuarja, pa je še vedno mož-
no posredovati pripombe
prek spletne aplikacije ob-
veščanja, so sporočili z Geo-
detske uprave RS (GURS).
Za podaljšanje roka so se od-
ločili zaradi oteženega do-
stopa do spletne strani v za-
dnjih dneh. GURS bo vse
prejete pripombe predvido-
ma obdelal do septembra in
upošteval pri dokončnem
oblikovanju modelov mno-
žičnega vrednotenja, so še
sporočili.

Spremembe podatkov o
nepremičninah in lastništvu
lahko lastniki posredujejo si-
cer tudi po 25. januarju, na-
čin spreminjanja podatkov
pa ostaja nespremenjen. Po-
membno je, da bodo lastniki
podatke o svojih nepremič-
ninah uredili do uporabe v
davčne namene, predvido-
ma do konca leta 2011, še
dodajajo na GURS. Osebe,
ki bodo po 25. januarju spre-
menile lastništvo, bodo pre-
jele novo obvestilo le, če
bodo to zahtevale. Podatki
bodo vidni in dostopni prek
spletne aplikacije. Predvido-

ma v drugi polovici leta bo
spremenjen način dostopa
do spletne aplikacije: name-
sto kode, ki je napisana na
obvestilih, bo lastnik potre-
boval osebni certifikat. 

Uredba o določitvi mode-
lov vrednotenja bo sprejeta

proti koncu letošnjega leta.
Po njeni uveljavitvi bodo
vsem nepremičninam, evi-
dentiranim v registru nepre-
mičnin, izračunane vredno-
sti na stanje trga nepremič-
nin na dan 1. julija 2010. Po-
datki o vrednostih nepre-

mičnin bodo konec leta
vsem uporabnikom na voljo
brezplačno na spletni strani
Geodetske uprave RS. Poda-
tki registra nepremičnin
bodo najprej uporabljeni za
registrski popis prebivalstva,
gospodinjstev in stanovanj,
do konca leta pa bo vsem ne-
premičninam tudi uradno
pripisana njihova vrednost.
"Čeprav so lastniki s sporo-
čanjem sprememb in dopol-
nitev podatkov na GURS
uredili podatke o svojih ne-
premičninah v registru ne-
premičnin, morajo za pra-
vno varnost urediti tudi po-
datke v katastrih in zemljiški
knjigi," še svetuje Gurs.

Pripombe prek spleta 
bodo možne še do nedelje
Do nedelje še lahko podate pripombe na poskusno izračunano vrednost nepremičnin, a le preko spleta.
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Do torka so lastniki nepremičnin spremenili ali dali pri-
pombe na 1,15 milijona podatkov o skupaj 417.328 ne-
premičninah. Geodetske pisarne na območju Geodet-
ske uprave Kranj so prejele 120 tisoč pripomb. Največ
pripomb je bilo danih na vrednost nepremičnin (slabih
28 odstotkov) in podatke o lastništvu (18,5 odstotka).
GURS je sicer 1,18 milijona lastnikom posredoval 84
milijonov podatkov o 6,1 milijona nepremičninah.

Dina Kavčič

Ljubljana - Družba Valicon,
ki izvaja NRB, je v sredo
predstavila težko pričakova-
ne podatke za leto 2010. Razi-
skava, ki je bila opravljena na
vzorcu N = 6945 z visoko,
40-odstotno stopnjo sodelo-
vanja, je pokazala, da je bra-
nost tiska ponovno v vzponu,
saj je že drugič zapored zras-

la, tokrat za skoraj pet odstot-
kov v primerjavi s predhod-
nim obdobjem. Da bi kljub
gospodarski krizi, ki naj bi
pomenila tudi slabo usodo
za tisk, razložili obrat k rasti
branosti, so postavili nasled-
njo hipotezo: zaradi narašča-
joče brezposelnosti ljudje več
časa preživijo doma in imajo
posledično več časa za bra-
nje. Tezo so s kratko telefon-
sko anketo preverili in potr-
dili. To predvsem velja za

brezplačnike (tudi za priloge
Gorenjskega glasa), kar po-
jasnjuje prvo mesto na lestvi-
ci med najbolj branimi tiska-
nimi mediji v Sloveniji, ki ga
zaseda Žurnal. Sledijo mu
Vikend, Nedeljski dnevnik,
Ona in Pilot. Gorenjce pa za-
nima predvsem, kako kaže
našemu Gorenjskemu glasu
s prilogami. Raziskava je po-
kazala, da razloga za skrb ni,
saj se je Gorenjski glas odlič-
no odrezal z izmerjenimi 45
tisoč bralci na posamezno
številko. Jeseniške novice so
s 24 tisoč bralcev poskočile
na 37 tisoč bralcev, Kranjčan-
ka se ponaša s 43 tisoč,
Kranjski glas pa z 39 tisoč
bralci. Na seznamu merje-
nih edicij, ki imajo dovolj ve-
lik doseg, je še Ločanka s 34
tisoč bralci. Najbolj pa smo
navdušeni nad brezplačno
prilogo Moja Gorenjska, ki
sedemkrat letno brezplačno
pride v nabiralnike vseh go-
spodinjstev na Gorenjskem
in s tem doseže kar 72 tisoč
bralcev. Verjamemo, da
bodo te osupljive številke
prepričale tudi marsikatere-
ga oglaševalca, saj je NRB
pokazala, da so objave ogla-
sov v Gorenjskem glasu in
njegovih prilogah še kako
opazne.

Pa smo le dočakali
večjo branost tiska
Po nekaj letih negotovosti, ko smo se ob 
gospodarski krizi in neugodnih rezultatih 
Nacionalne raziskave branosti (NRB) že resno
spraševali, kam to vodi, smo bili ob letošnji 
razglasitvi rezultatov NRB prijetno presenečeni.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana - Društvo Ekologi
brez meja je na sredini novi-
narski konferenci napove-
dalo projekt Popis divjih od-
lagališč 2011, v okviru kate-
rega bo od začetka marca do
sredine aprila potekal popis
divjih odlagališč po vseh ob-
činah v Sloveniji. S tem
bodo prostovoljci dogradili
in posodobili prvi nacional-
ni register divjih odlagališč,
ki je nastal v letu 2010. K
popisu je vabljena vsa slo-
venska javnost, aktivno ude-
ležbo v projektu pa je že na-
povedalo petnajst ključnih
partnerjev lanske akcije Oči-
stimo Slovenijo v enem

dnevu. Pred začetkom popi-
sa bodo organizatorji po
dvanajstih slovenskih krajih
izvedli delavnice za uspo-
sabljanje popisovalcev, ki
bodo vsako leto pregledovali
prijavljena odlagališča v Re-
gistru. Državi in občinam
bo register z rednim vzdrže-
vanjem, enostavnimi prija-
vami divjih odlagališč, nji-
hovo razvrstitvijo po priori-
teti sanacije na enem mestu
omogočal spremljanje tren-
dov na področju nelegalne-
ga odlaganja v Sloveniji in
zagotovil prek deset milijo-
nov evrov prihrankov. Prof.
dr. Dušan Plut je razpršena
divja odlagališča odpadkov
označil kot eno do ključnih

okoljskih bremen sloven-
skih pokrajin: "Ogrožajo
varno preskrbo z vodo, bi-
valno okolje, naravovarstve-
na in turistično-rekreacijska
območja. Sistemsko pozna-
vanje, dinamični register
divjih odlagališč je prvi ko-
rak k njihovi prepotrebni
okoljski sanaciji."

Enkratne množične pros-
tovoljske čistilne akcije, kot
je bila lanska Očistimo Slo-
venjo v enem dnevu, kljub
mnogim pozitivnim učin-
kom problematike divjih od-
lagališč ne morejo trajno re-
šiti. Treba je zagotoviti, da do
nelegalnega odlaganja ne bo
prihajalo. S tem namenom
je med lansko akcijo nastal

tudi prvi vseslovenski Regi-
ster divjih odlagališč. V njem
se je do danes s pomočjo pri-
jav prostovoljcev nabralo že
prek 13 tisoč odlagališč, kar
po ocenah snovalcev projekta
predstavlja okoli od trideset
do štirideset odstotkov vseh
odlagališč.

Po besedah vodje projekta
Popis divjih odlagališč 2011
Janeza Matosa iz društva
Ekologi brez meja želijo v
društvu skupaj s partnerski-
mi organizacijami k popiso-
vanju divjih odlagališč vklju-
čiti čim več prostovoljcev v
dobro svojega kraja. Divja
odlagališča lahko vsak ano-
nimno prijavi na spletni stra-
ni www.očistimo.si.

Očistimo Slovenijo za vedno
Med lansko akcijo Očistimo Slovenijo je nastal prvi Register divjih odlagališč, v katerem se je do 
danes s pomočjo prijav prostovoljcev nabralo prek 13 tisoč odlagališč. Projekt popisa divjih odlagališč
se nadaljuje.
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Do torka so lastniki spremenili ali dali pripombe na 1,15 milijona podatkov o nepremičninah.

Najbolj pa smo navdušeni
nad brezplačno prilogo
Moja Gorenjska, ki se-
demkrat letno brezplačno
pride v nabiralnike vseh
gospodinjstev na Gorenj-
skem in s tem doseže kar
72 tisoč bralcev.
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Stojan Saje

Tržič - Po neuspelem po-
skusu, da bi tržiški svetniki
sprejeli osnutek proračuna
za leto 2011 decembra lani,
je bilo tudi januarja nekaj
nasprotovanja potrditvi od-
loka o proračunu po hitrem
postopku. Vseeno je prevla-
dal razum. Osnutek odloka
so sprejeli brez razprave,
opravili pa so jo ob obra-
vnavi predloga odloka.

Pet minulih let so se pri-
hodki povečevali zaradi
projekta gradnje kanaliza-
cije, vodovodov in čistilne
naprave. Lani so dosegli
skoraj 21 milijonov evrov,
letos pa jih bo manj kot
15,6 milijona evrov. Poleg
znižanja prihodkov za pro-
jekte pričakujejo manj de-
narja od prodaje premože-
nja, najemnin za komunal-
no infrastrukturo in povra-
čil davka. Ob ostanku 1,75
milijona evrov od lani so
predvideli dobrih 16,8 mili-
jona evrov za odhodke, je
pojasnila Marjeta Maček iz
urada za finance. Ker bo
denarja za investicije manj,
načrtujejo končanje zače-
tih naložb in začetek izva-
janja manjših investicij.
Mnenje o proračunu so
dali vsi odbori. Na splošno

so ga ocenili pozitivno, do-
dali pa so več priporočil za
delo na posameznih podro-
čjih. V razpravi so razjasni-
li dileme o financiranju
krajevnih skupnosti, ki
imajo glede na različne
vire financiranja neprimer-
ljive vsote denarja. Kjer
imajo pripravljene projek-
te, bodo lahko kandidirali
na razpisu občine za razde-
litev 25 tisoč evrov. Potrdili
so tudi dopolnila svetnikov.
Matjaž Hrgovič je predla-
gal, da namenijo trideset ti-
soč evrov za energetsko
varčen Tržič in 15 tisoč ev-
rov za najemnine prosto-
rov za mlade. Slavko Bo-
hinc je dosegel povečanje
vsote denarja za ljubitelj-
sko kulturo; 5.000 evrov
bodo dali uspešnim skupi-
nam za najem Kulturnega
centra. Janez Meglič se je
zavzel, da se poviša pomoč
staršem za novorojence z
dvesto na 220 evrov. Pavel
Rupar je predlagal, da pre-
razporedijo petdeset tisoč
evrov za ceste v Retnjah;
asfalt bo dobil makadam
proti gostišču Smuk. Jurij
Rozman je priporočil, da
zagotovijo deset tisoč evrov
za dokončanje obnove v
cerkvi v Lomu pod Storži-
čem.

Proračun prilagodili vsem
Občina Tržič je dobila letošnji proračun, ki bo
manj bogat od lanskega. Čeprav manjka denarja, 
so sprejeli večino dopolnil.

Radovljica

Še brez razprave o proračunu

Čeprav je bila na dnevnem redu zadnje seje radovljiškega
občinskega sveta tudi obravnava osnutka proračuna za leti
2011 in 2012, so se svetniki odločili, da razpravo o dokumen-
tu preložijo na 16. februar. Na predlog Statutarno pravne ko-
misije je bil tako osnutek proračuna tokrat samo predstav-
ljen, ker po mnenju komisije poslovnik občinskega sveta do-
loča, da bi moral biti osnutek svetnikom predstavljen hkrati
z izhodišči proračuna. Z izhodišči občinskega proračuna se
je občinski svet seznanil na prejšnji seji decembra lani,
osnutek proračuna pa takrat ni bil priložen. Kot je svetni-
kom znova pojasnil župan Ciril Globočnik, je bila izhodišče
za pripravo proračuna realna ocena pričakovanih prihodkov
in temu ustrezna racionalizacija proračunskih odhodkov.
Prednostno so v njem načrtovani odhodki za izpolnjevanje
predpisanih obveznosti, vzdrževanje obstoječe občinske in-
frastrukture in vlaganja v energetsko učinkovitost objektov.
V osnutku proračuna so za leto 2011 proračunski prihodki
ocenjeni na 18,65, za leto 2012 pa 19,4 milijona evrov. M. A.

Španov vrh nad Jesenicami

Doslej le en smučarski dan

Smučišče Španov vrh nad Jesenicami je v tej sezoni obrato-
valo samo en dan v začetku decembra. Nato je odjuga po-
brala sneg in odtlej žičniške naprave ne obratujejo. Kot je
povedal direktor Zavoda za šport Jesenice Zoran Kramar, pa
še vedno upajo, da bo do zimskih počitnic zapadlo vsaj
šestdeset centimetrov snega in da bodo lahko omogočili
vsaj nekaj smučarskih dni. "Žičniške naprave so pripravlje-
ne, tako da res čakamo samo na sneg. Žal pa je takšna uso-
da vseh smučišč, ki so odvisna zgolj od naravnega snega,"
je povedal Kramar. Za pozitivno poslovanje smučišča bi
morali v sezoni pod streho spraviti vsaj 75 smučarskih dni.
Zdaj je že jasno, da jim letos to ne bo uspelo in da bo smu-
čišče poslovalo z izgubo. Ker je lastnica smučišča Občina
Jesenice, izgubo pokriva občinski proračun. U. P.

Stojan Saje

Tržič - V zadnjem desetletju
se bo zgodilo prvič, da bodo
imeli v Zdravstvenem domu
Tržič izgubo za preteklo po-
slovno leto. Natančnih šte-
vilk sicer še nimajo, vendar
pričakujejo, da bodo odhod-
ki presegli odhodke za okrog
120 tisoč evrov. Zanimalo
nas je, kateri so razlogi za
negativen finančni izid.

"Vzrok je samo eden. V
prvi polovici lanskega leta
je stopil v veljavo novi pra-
vilnik o nujnih reševalnih
prevozih, ki nam je odvzel
pol enote za te namene.
Prej so Tržiču priznali eno
ekipo in pol za nujne pri-
mere, po novem pa le po
enega zdravnika, reševalca
in medicinsko sestro, ki za
to skrbijo 24 ur na dan.
Glede na potrebe v občini
Tržič opravljamo enako šte-
vilo nujnih prevozov, kot
smo jih v preteklosti. Žal
vse to delo ni bilo plačano,

zato je nastala izguba. Ko-
likšna bo, bo točno znano v
bližnji prihodnosti. Že se-
daj vemo, da denar ne za-
došča za vse vožnje štirih
reševalnih vozil. Omejiti
bomo morali nenujne pre-
voze, odpuščanja kadra pa
si ne moremo privoščiti.

Nekateri namreč delajo na
več področjih. Za nujno
medicinsko pomoč ocenju-
jem, da je centralizacija in
racionalizacija lahko zelo
delikatna. Pri urgenci so
ključni dostopni časi," je
dejal prim. mag. Iztok To-
mazin, dr. medicine, speci-

alist splošne medicine. Kot
direktor zdravstvenega
doma je seznanil s proble-
mom Občino Tržič. Skupaj
z drugimi kolegi je opozoril
župane in poslance drugih
občin, da je Gorenjska slab-
še preskrbljena tudi z neka-
terimi drugimi zdravstveni-
mi storitvami.

Protislovno se zdi, da je
država odvzela denar Trži-
ču v letu, ko so doma dode-
lili ekipi nujne medicinske
pomoči ZD Tržič plaketo
Občine Tržič za požrtvoval-
no delo. Zdravniki, reševal-
ci in medicinske sestre so
lani pomagali več kot pet ti-
soč ljudem v nujnih prime-
rih. Svoje poslanstvo želijo
dobro opravljati tudi v bo-
doče, zato bodo zamenjali
staro reševalno vozilo za
nujne prevoze z novim. Pri-
čakujejo ga konec februar-
ja, za dobrih sto tisoč evrov
vredno naložbo pa bodo
spet morali zbirati denar s
prostovoljnimi prispevki.

V izgubo z nujnimi prevozi
Zdravstveni dom Tržič pričakuje 120 tisoč evrov izgube, ker je dobil manj denarja za nujne reševalne
prevoze. Pri tem je lahko varčevanje kočljivo, opozarja Iztok Tomazin.

Iztok Tomazin iz Tržiča je skeptičen do varčevanja pri nujni
medicinski pomoči.

Marjana Ahačič

Radovljica - Občinski svet
potem, ko so svoje poglede
na dalj časa trajajoči spor
med javnim zavodom ALC
Lesce ter komercialnimi
uporabniki letališča in do-
mačim aeroklubom pred-
stavili vsi vpleteni, o razre-
šitvi Škofica, ki jo je predla-
gal upravni odbor zavoda, ni
odločal. Svetniki so namreč
sklenili, naj občinska upra-

va najprej pridobi mnenje
Službe vlade za lokalno sa-
moupravo o tem, ali je upra-
vni odbor z dvema glasovo-
ma za, enim proti in tremi
vzdržanimi glasovi, glede
na statut JGZ ALC Lesce,
sklep o predlagani razrešitvi
sploh sprejel s pravilno več-
ino. Poleg tega so predlaga-
li, naj poslovanje javnega
zavoda pregledata računsko
sodišče in protikorupcijska
komisija ter da naj se opravi

pravna in finančna revizija
poslovanja zavoda. Sprte
strani tako še vedno ostajajo
na različnih bregovih.
"Sprejeti sklepi so vse, kar
bi morali narediti že pred
leti, namesto da smo se pre-
pirali," je bil z odločitvijo za-
dovoljen Škofic. Andrej Ko-
lar, podpredsednik aeroklu-
ba, pa je vse prej kot optimi-
stičen: "Nič se ni zgodilo,
zato se tudi nič ne more za-
četi reševati."

Občinski svet je ob tem
sprejel razrešitev predsed-
nika upravnega odbora
Javnega gospodarskega za-
voda Alpski letalski center
Lesce Jakoba Demšarja, ki
je sredi prejšnjega tedna
zaradi neuspelih pogajanj
med ALC in aeroklubom
podal odstopno izjavo, in
za vršilca dolžnosti pred-
sednika imenoval člana
upravnega odbora Bojana
Vidica.

Škofic ostaja direktor letališča
Radovljiški občinski svet v sredo ni izglasoval predlagane razrešitve Pavla Škofica z mesta 
direktorja javnega zavoda ALC Lesce.

Škofja Loka

Klinika Loka v novih prostorih

Klinika Loka, ki je specializirana na male živali, se je pred
kratkim s Sorške ceste preselila v nov, bistveno prostornejši
objekt na Kidričevi cesti v Škofji Loki. Na prejšnji lokaciji s
150 kvadratnimi metri površine so se vrsto let soočali z ve-
liko prostorsko stisko, pove veterinar Staš Bernik, ki je leta
1996 ustanovil kliniko, tedaj prvo verificirano zasebno vete-
rinarsko ambulanto na Gorenjskem. Razmere za delo so se
s selitvijo na novo lokacijo za štiri veterinarje in tri veteri-
narske tehnike ter študente in dijake, ki jim pomagajo,
bistveno izboljšale. V novem objektu imajo v treh nad-
stropjih na voljo kar tisoč kvadratnih metrov površin. V
pritličju so štiri ambulante (doslej so imeli dve), stoma-
tološka ambulanta, laboratorij, kirurški blok s kirurško sobo
in dvema kirurškima mizama, rentgen, septična kirurgija,
hospitalni del za pse in mačke ter trgovina za male živali, v
kletnih prostorih urejajo nov salon in hotel za male živali, v
nadstropju pa so pisarniški prostori in garderobe. V Kliniki
Loka sicer na leto obravnavajo približno od osem do devet
tisoč malih živali, skrbijo pa tudi za zapuščene živali v obči-
nah Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane. A. H. Staš Bernik v novih prostorih klinike za male živali/ Foto: Tina Dokl 
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor - "Sedanji vrtec je
star več desetletij, energetsko
potraten in pretesen za vse
otroke, ki v občini potrebuje-
jo predšolsko varstvo. Zato že
nekaj časa razmišljamo o
gradnji novega, v katerem bo
možnost tudi za varstvo
otrok prvega starostnega ob-
dobja. Ker se občina, ki ima v
načrtu več zahtevnih projek-
tov, za to naložbo ni želela za-
dolžiti, smo izbrali možnost
podelitve stavbne pravice. Na
razpisu je bilo izbrano pod-
jetje Jelovica, ki bo gradilo
nov vrtec. Ko bo zgrajen, bo
določeno obdobje v lasti tega
podjetja, občina pa ga bo v
primeru, da finančno doživi
boljše čase, odkupila," je po-
vedal župan Miran Zadnikar. 

Novi vrtec bodo gradili
poleg starega, in ko bo
predvidoma leta 2012 zgra-
jen, bodo starega podrli.

Novi bo imel prostora za
osem oddelkov in vse
spremljajoče prostore, ob-
segal bo 1300 kvadratnih
metrov, objekt pa naj bi bil
tudi energetsko varčen. S

pokritim hodnikom bodo
vrtec povezali z bližnjo
osnovno šolo, ki ji je prav
tako Jelovica pred petimi
leti nadgradila tretjo etažo.
Jelovica bo občini Preddvor

v uporabo predala popolno-
ma opremljen vrtec, kar
vključuje tudi zunanje
igrišče z igrali. Na podoben
način je podjetje gradilo
tudi vrtec v Kamniku.

Vrtec bo gradila Jelovica
Na razpisu za podelitev stavbne pravice je bilo kot edini ponudnik za gradnjo vrtca v Preddvoru
izbrano podjetje Jelovica.

Simon Šubic

Šenčur - Občinski svet v
Šenčurju je v sredo sprejel
proračun za leto 2011, v kate-
rem predvidevajo 7,86 mili-
jona evro odhodkov. Te bodo
pokrili s 6,98 milijona evrov
tekočih, kapitalskih in trans-
fernih prihodkov, razliko pa
s prenosom sredstev, ki so
ostala iz lanskega leta. Obči-
na je namreč decembra
uspela realizirati načrtovano
prodajo občinskih zemljišč
za poslovne namene, s kate-
ro je zaslužila 2,8 milijona
evrov. Del izkupička od pro-
daje zemljišč (678 tisoč ev-
rov) bodo namenili tudi
predčasnemu poplačilu po-
sojila, ki ga je občina leta
2006 najela za gradnjo ka-
nalizacije v Šenčurju. "Go-
spodarneje je poplačati ves
kredit, saj predstavlja večje
obveznosti, kot pa bi zasluži-

li z depozitom omenjenih
sredstev," je ob tem pojasnil
župan Miro Kozelj.

Že po tradiciji je bila več-
i-na proračunske razprave
namenjena načrtovanemu
do-mu starostnikov. Janez
Sušnik (BOR) je namreč
predlagal, podprl pa ga je
tudi Ivan Tičar (NSi), spre-
jetje amandmaja, po kate-
rem bi občina v letošnjem
proračunu rezervirala tudi
denar za nakup zemljišča v
bližini vrtca, ki bo name-
njeno gradnji doma starost-
nikov. "Analiza je pokazala,
da te storitve že ta trenutek
potrebuje približno 65 ob-
čanov. Če bo občina prido-
bila potrebno zemljišče, bo
potem lažje našla zasebne-
ga investitorja, ki bi bil pri-
pravljen zgraditi dom," je
poudaril Sušnik, tudi pred-
sednik Društva upokojen-
cev Šenčur. 

Župan Kozelj je najprej
poudaril, da se že nekaj let
trudijo za uresničitev ome-
njenega projekta, za katere-
ga pa so najprej morali pri-
dobiti primerno zemljišče.
Ta želja bo s skorajšnjim
sprejetjem občinskega pros-
torskega načrta tudi uresni-
čena. "Ni pa smiselno v pro-
računu že takoj namenjati
denar za nakup tega zem-
ljišča, ker še ne vemo, ali ga
bo občina sploh kupila. Ta-
koj ko bo sprejet občinski
prostorski načrt, bomo na-
mreč skušali pridobiti inve-
stitorja, ki bi bil sam pri-
pravljen kupiti tudi zemljiš-
če. Če pa se bo pokazalo, da
je bolj smotrno, če zemljiš-
če kupi občina, potem lahko
denar hitro zagotovimo z
rebalansom proračuna. Bo-
jazni, da zemljišče na kon-
cu ne bi bilo namenjeno za
dom starostnikov, ni, ker bo

v prostorskem načrtu na-
menjeno samo tej dejavno-
sti," je razmišljal Kozelj.
Enakega mnenja so bili tudi
nekateri svetniki SDS in
SLS vključno s podžupa-
nom Cirilom Kozjekom.
Opozorili so tudi, da bi ob-
čina z rezervacijo denarja za
nakup zemljišča izgubila
tudi del pogajalskih možno-
sti. Na koncu je občinski
svet sprejel kompromisni
sklep, da mora župan naj-
kasneje junija poročati o ak-
tivnostih za uresničitev
omenjenega projekta. 

Na podlagi sprejetega pro-
računa med večje letošnje
investicije sodijo obnove cest
Hotemaže-Olševek, Voklo-
Prebačevo in preostanka Ve-
lesovske ceste, ureditev nad-
streška pri mrliških vežicah
v Šenčurju ter gradnja kana-
lizacije in vodovoda na Viso-
kem in v Miljah.

Brez denarja za dom starostnikov
Tudi v letošnjem proračunu občine Šenčur ni predviden nakup zemljišča za dom starostnikov, saj
pričakujejo, da bodo našli zasebnega investitorja. 

Takšen naj bi bil videti nov preddvorski vrtec.

Bohinj 

Bohinju vodilna nagrada v kongresni industriji

Januarja se je vrsti nagrad, s katerimi se ponaša prvi eko-
loški hotel Slovenije v Bohinju, pridružilo tudi priznanje
Akademije Conventa, ki je vodilna nagrada v kongresni 
industriji jugovzhodne Evrope. V kategoriji kongresne 
inovacije je med kandidati izstopal Bohinj Park EKO Hotel,
ki si je s spodbudnim vsestranskim delovanjem v prid 
trajnostnega razvoja pridobil priznanje za strateški zeleni
menedžment. Na sliki: direktor kongresnega urada Miha
Kovačič izroča nagrado direktorju Bohinj Park EKO Hotela
Anžetu Čoklu (desno). S. K. Fo
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Vodja kabineta župana
Ana Vizovišek je predstavila
stališče kranjske občine: "Za
zdaj je dogovor tak, da bo ba-
zen obratoval do polovice
tega leta. Za naprej obstajajo
različne variante, pogovarjali
smo se tudi o možnostih iz-
vajanja fizioterapije v zim-
skem olimpijskem bazenu
in na OŠ Jakoba Aljaža. Po-
govori bodo še potekali, tako
s predstavniki ZD kot z žu-
pani drugih občin, katerih

občani so uporabniki baze-
na." Storitve hidroterapije
pomenijo štiri do pet odstot-
kov vseh storitev fizioterapije
v ZD. "Uporabniki, ki kori-
stijo terapevtske storitve ba-
zena na oddelku fizioterapije
ZD Kranj, morajo imeti na-
potnico ZZZS, vendar pa ta
ne krije materialnih stroškov
(kopalna kapa, kopalna obu-
tev, uporabnina za sušilnike
las). Ta prispevek je bil uve-
den v letu 1986," je še pojas-
nil Matjaž Žura, pomočnik
direktorice ZD Kranj.

Negotova usoda bazena

�1. stran

Škofja Loka 

SD: Luskovec naj se umakne kot svetnik

Svetnica SD Mirjam Jan Blažič je na seji občinskega sveta
Škofja Loka med pobudami svetnikov znova pozvala Bojana
Luskovca, naj ravna kot mož in zapusti svetniško mesto. S
tem naj izpolni moralno obveznost do stranke SD, kjer je bil
izvoljen za občinskega svetnika, nato pa je prestopil v LDS,
ki je v nasprotju z SD sprejela sodelovanje v županovi koa-
liciji. Jan Blažičeva je prepričana, da bi moral svetniško me-
sto prepustiti drugemu z liste SD, saj volivci niso volili Lu-
skovca osebno, pač pa strankino listo, na kateri pa je bil Lu-
skovec na prvem mestu. Napovedala je še, da bodo v SD
storili vse, da Luskovec do 10. aprila odide kot svetnik, na-
slednja z liste SD Nevenka Novak pa bo vse do tedaj navzo-
ča na sejah občinskega sveta kot "zainteresirana javnost".
Župan Miha Ješe je odgovoril, da ta tema ne sodi med vpra-
šanja in pobude, ki bi jih lahko reševala on ali občinska
uprava, da gre za osebne in notranje strankarske zadeve, žu-
pan pa si svoje sodelavce (sodelovanje je ponudil tudi Boja-
nu Luskovcu in ta ga je sprejel) izbira sam. D. Ž.

Cerklje

Vaški zbori do začetka marca

Po občini Cerklje potekajo zbori vaških skupnosti, na kater-
ih imenujejo nove vaške odbore. Kot je pojasnil župan Franc
Čebulj, so septembra lani sprejeli nov občinski statut, ki vse-
buje tudi določbo, da je treba po vsakih lokalnih volitvah
izpeljati tudi volitve članov vaške skupnosti, česar prejšnji
statut ni izrecno veleval. Za vaške skupnosti Šenturška
Gora, Apno, Sveti Lenart, Sidraž, Ravne in Stiška vas so
zbore izpeljali že v sredo, drevi je na vrsti zbor vaščanov
Ambroža pod Krvavcem, druge vaške odbore pa bodo imeno-
vali do 9. marca. "Vaške skupnosti niso pravne osebe, zato
so vaški odbori le posvetovalnega pomena in dobrodošla
pomoč pri realizaciji projektov in reševanju drugih problemov
v posamezni vasi," je pojasnil župan. S. Š.
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Jasna Paladin

Kamnik - Prvi predlog prora-
čuna za leto 2011 novega
kamniškega župana Marja-
na Šarca je bil po skoraj šti-
riurni razpravi zavrnjen že v
prvi obravnavi. Proti je gla-
sovalo 16 svetnikov, za 12,
en svetnik (SLS) pa je bil
vzdržan.

V predstavitvi predloga
smo lahko slišali, da občina
v tem letu načrtuje za 22,6
milijona evrov prihodkov in
24,5 milijona odhodkov, kar
je za 2,5 milijona manj kot
lani. Za investicije bi name-
nili trideset odstotkov, od
tega po milijon za kanaliza-
cijo in sklad za obnovo obeh
mestnih šol, ter po šeststo ti-
soč za Veliko planino in ob-
novo Šolske ulice. V razpra-
vi se je pokazalo, da s prora-
čunom ni bil zadovoljen
praktično noben svetnik, še
najbolj pa jih je motilo to, da
župan Šarec kljub obljubam
glede proračuna s svetniški-
mi skupinami ni opravil za-
dosti pogovorov in usklaje-
vanj. "Razočarani smo, da so
vsi projekti, ki smo jih delali
še v prejšnjem mandatu,
zdaj na stranskem tiru. Ko
smo slišali za novo stanje
glede osnovnih šol, smo se

počutili kot butalci, saj zdaj
novi ljudje na občini očitno
vedno več kot mi prej. Prora-
čun je tudi premalo ambicio-
zen, saj praktično ne predvi-
deva prihodkov iz državnih
in evropskih virov," je med
drugim povedal Jože Zagorc
iz Liste Toneta Smolnikarja
(LTS) - Za Kamnik. Podobno
kritičen je bil tudi Matej To-
nin iz NSi. "Ta proračun je
preprosto slab! Dokončati bi
morali projekte iz prejšnjih
let in doseči soglasje glede

velikih investicij letošnjega
leta. Želimo si novih teme-
ljev proračuna in izpolnitev
obljube župana, da se bomo
pogovarjali." Dodal je še, da
je bolj odgovorno predlog
proračuna zavrniti v prvi ob-
ravnavi, kot pa v drugi. Svet-
niki SDS in SD, ki so v začet-
ku leta dobili svoja podžupa-
na, so skupaj s svetniki
DeSUS-a in Zares proračun
podprli in poudarili, da bi za-
mik pri sprejetju lahko ogro-
zil nekatere projekte. Tudi

sicer so imeli prav vsi svetni-
ki po vrsti veliko pripomb in
dopolnil, predvsem v zvezi z
zmanjšanjem sredstev za
novorojenčke, obnovo kul-
turnih domov, šport, delova-
nje Kotlovnice, programe za
starejše ...

Dodatnega denarja v pri-
hodnjih mesecih ne bo, a kot
kaže, župana Marjana Šarca,
ki se obravnave osnutka pro-
računa zaradi bolezni ni
udeležil, v prihodnjih tednih
čaka veliko usklajevanja.

V Kamniku zavrnili proračun
V kamniškem občinskem svetu se je oblikovala zanimiva opozicija. Predlog proračuna v prvi 
obravnavi so namreč zavrnili svetniki NSi, LDS, LTS - Za Kamnik, SNS in SMS.Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka  - Še do srede, 2.
februarja, je na Občini Škof-
ja Loka razgrnjen osnutek
občinskega prostorskega na-
črta. Občani so že vložili vr-
sto pobud, pripombe so izre-
kli tudi na nedavni javni ob-
ravnavi v Sokolskem domu,
enako kot občani pa so ime-
li možnost svoje pripombe
na prostorski dokument dati
tudi svetniki na zadnji seji
občinskega sveta. O predlo-
gu enega od svetnikov, da bi
rok za razgrnitev podaljšali,
niso mogli sklepati, ker se s
tem niso strinjali vsi svetni-
ki, vsebinske predloge pa sta
prispevala dva svetnika, in
sicer o tem, da bi kazalo do-
pustne dejavnosti na pode-

želju v teh aktih širše opre-
deliti, saj je od tega odvisna
eksistenca tamkajšnjih pre-
bivalcev. Sicer pa je občin-
ska uprava svetnike sezna-
nila z bilanco sprememb
glede osnovnih namenskih
rab iz prostorskega doku-
menta. Kmetijskih površin
je za 48 hektarjev, gozdnih
11 hektarjev, vode zajemajo
9 hektarjev, za stavbna zem-
ljišča pa je namenjenih 66
hektarjev zemljišč. Stano-
vanjski gradnji je od tega na-
menjenih 17 hektarjev, pro-
izvodni dejavnosti 16 (od
tega polovico zajema indu-
strijska cona na Trati), dvaj-
set hektarjev pa je zelenih
površin, ki po novi zakono-
daji prav tako sodijo pod
stavbna zemljišča.

Tudi zelene površine 
so stavbna zemljišča

Izbira podžupanov iz SDS in SD in s tem oblikovanje neformalne koalicije se je županu 
Marjanu Šarcu, kot kaže, maščevala. Večina preostalih svetnikov je proračun v prvi 
obravnavi namreč zavrnila.

Škofja Loka 

Preveč nadzornih kamer

Naš bralec Edo Erzetič je opozoril na veliko število nadzor-
nih kamer, postavljenih v njegovi domači trgovini na No-
vem svetu v Škofji Loki. "Počutim se zelo nelagodno, ko
vstopim v strogo varovano območje, kjer sem ves čas pod
nadzorom in me na vsakem koraku spremljajo kamere. Ali
nas imajo vse potrošnike za potencialne tatove? Ko sem v
trgovini, ki jo najpogosteje obiskujem in pri njihovi blagajni
pustim tudi večino svoje pokojnine, vprašal, zakaj je tako,
so mi odgovorili, da zaradi tatvin. Ali za nadzor ne zadošča-
jo ogledala, ali ni morebiti kake druge možnosti za varova-
nje trgovin pred tatovi?" sprašuje občan, ki pa kljub temu ne
želi zamenjati prodajalne, saj je je navajen. Vprašanje smo
naslovili na družbo Mercator, kjer so nam iz tamkajšnje
službe za odnose z javnostjo odgovorili takole: "V Mercator-
ju imamo za tehnično varovanje trgovin standarde in nor-
mative, glede na velikost in na razporeditev prostora. Varo-
vati moramo osebe in premoženje in bi pričakovali kako pri-
tožbo kvečjemu, če bi pomanjkljivo varovali prodajalne.
Ogledala, žal, ne opozarjajo ne morebitne tatove, sodobno
varovanje mora vsebovati tudi dokazna gradiva, ki jih upo-
rabljamo v skladu z zakonom in pravili varovanja osebnih
podatkov." D. Ž.

HIŠA KULTURE GG 

GORENJSKI GLAS IN MOHORJEVA ZALOŽBA CELOVEC VABITA 
NA PREDAVANJE IN PREDSTAVITEV KNJIGE

Koroški partizani
Protinacistični odpor na dvojezičnem Koroškem v okviru slovenske
Osvobodilne fronte

Avtor se že več desetletij ukvarja s problematiko oboroženega protinacistične-
ga odpora na Koroškem v drugi svetovni vojni. Obdelal je vse institucije, ki
hranijo arhivsko, časopisno in spominsko gradivo na to tematiko na območju
Slovenije in Avstrije, predelal je tudi vso razpoložljivo literaturo. Knjiga prvič
celovito predstavi protinacistični odpor na Koroškem, loti pa se tudi s tem
povezanih perečih, še danes aktualnih vprašanj, kakor na primer vprašanja poli-
tične usmerjenosti osvobodilnega gibanja in partizanske represije, ter obravna-
va tudi čas tik po koncu druge svetovne vojne.

Predstavitev bo v torek, 1. februarja 2011, ob 18. uri v avli Gorenjskega
glasa (poleg nebotičnika v Kranju).

Predaval bo avtor knjige dr. Marjan Linasi. Sledila bosta pogovor z avtorjem 
in podpisovanje knjig. Prisrčno vabljeni! Vstop prost.
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Škofja Loka 

Ponatis ob kulturnem prazniku

V Muzejskem društvu Škofja Loka so lani novembra
ponatisnili zbirko loških pripovedk Lojzeta Zupanca Kamni-
ti most, ki sta ji dodani strokovna ocena dr. Marije Stanonik
in Zupančeva bibliografija, novo izdajo pa bogatijo ilus-
tracije Maje Šubic. Knjiga je bila razprodana v treh tednih,
zato bodo ob kulturnem prazniku pripravili ponatis. D. Ž.

Žiri, Škofja Loka, Železniki 

Na Škofjeloškem krvodajalske akcije

Rdeči križ februarja na območju Škofje Loke, Žirov in Želez-
nikov organizira krvodajalsko akcijo. V Žireh bo akcija 1. in
2. februarja, tokrat izjemoma v domu Partizan, v Škofji Loki
21., 22. in 23. februarja v šolskem centru na Podnu, v Želez-
nikih pa 24. februarja v tamkajšnji osnovni šoli. Odvzemi
krvi bodo potekali od 7. do 13. ure. D. Ž.
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Bischofshofen

Maja po porodu spet v formi

Prva tekma letošnjega evropskega pokala v paraskiju se je za
slovenske tekmovalce končala odlično. Ekipa Elana (Matjaž
Pristavec, Uroš Ban, Uroš Ule, Matej Bečan) je zmagala, Ma-
tej Bečan je bil drugi v moški konkurenci, Maja Sajovic v žen-
ski, tretje mesto pa je osvojil Uroš Ule. Da so naši v paraski-
ju že sedaj v dobri formi, priča podatek, da so bili prav vsi štir-
je moški v elitni deseterici, Maji Sajovic pa sta družbo na
stopničkah delali Nemka Claudia Lutz in Švicarka Erica Franz,
medtem ko se je Ireni Avbelj po drugem mestu v veleslalomu
povsem ponesrečil prvi skok, zaradi česar se je moral zadovo-
ljiti s četrtim mestom. Če je bil uspeh moške ekipe še nekako
pričakovan, pa je malce presenetljivo, a povsem zasluženo
drugo mesto Maje Sajovic med dekleti. Sajovičeva je bila na-
mreč zaradi rojstva hčerke več kot leto dni odsotna s tekmo-
vanj, a očitno ji je hči Junija dala veliko nove energije za
uspešno nastopanje med evropsko paraski elito. Druga tek-
ma za točke evropskega pokala v paraskiju bo v nemškem Un-
terammergau. Z. R.

Kranj

Kranjski nogometaši na morje

V sredo je kranjski prvoligaš Triglav Gorenjska odigral še za-
dnjo tekmo za trening pred jutrišnjim odhodom na enoteden-
ske priprave v Medulin. Tokratni nasprotnik je bil tretjeligaš
Kranj. Po dobrem prvem polčasu je ekipa Triglava Gorenjske
vodila že 3 : 0, zadetke pa so dosegli Marijan, Burbar in Stoj-
nič. V drugem delu je sledila slabša igra prvoligašev, kar pa je
Kranj izkoristil. Najprej je zadel M. Poplatrnik, končni rezultat
3 : 2 pa je iz enajstmetrovke postavil Kotnik . "Za nami je eden
najtežjih tedenskih treningov. V petih dneh smo odigrali kar
tri tekme za trening, in sicer v Radomljah, kjer je bilo 0 : 0,
nato v Kranju proti Interblocku, ko smo zmagali s 3 : 1, in se-
daj še proti Kranju. Odhajamo v Medulin, kjer bomo največ
pozornosti posvetili uigravanju, tam pa bomo odigrali tudi tri
trening tekme, in to proti Zadru, Željezničarju in Spartaku," je
povedal trener Triglava Gorenjske Siniša Brkič. J. M.

Kranj

Gorenjski smučarski tekači odlični na Topolinu

V dolini Fiemme v Italiji je pretekli konec tedna potekalo 28.
tekmovanje za Trofeo Topolino v smučarskem teku za otro-
ške kategorije. V soboto so bila tekmovanja za najmlajše ka-
tegorije v klasični tehniki s skupinskim startom. Zmagala sta
Jernej Globočnik (TSK Merkur) in Nika Ponikvar (TSK OGP
Grad Bled), bron pa je osvojila Urša Kosmač (ŠD Gorje). V ne-
deljo so tekači v starejših kategorijah tekmovali v drsalni teh-
niki. Med starejšimi deklicami (1997/98) je zmagala Polona
Klemenčič (TSK Merkur), med starejšimi dečki je bron osvojil
Luka Plahuta (ŠD Bohinj). V najstarejši kategoriji (1995/96) je
pri dekletih Slovenija osvojila trojno zmago. Najboljša je bila
Anamarija Lampič pred Anito Klemenčič (obe TSK Merkur),
na tretjem mestu pa je končala Ela Praznik (TSK JUB Dol). Pri
fantih je zmagal Miha Šimenc pred Lovrom Malnarjem (oba
TSK Valkarton). V skupni razvrstitvi klubov se je na drugo me-
sto uvrstil TSK Merkur Kranj. M. B.

Vilma Stanovnik

Ljubljana - Pri Plavalni zvezi
Slovenije so minuli torek
pripravili volilno skupščino,
še pred začetkom pa so po-
delili priznanja najboljšim
plavalcem in plavalkam v
različnih kategorijah za do-
sežke med 1. septembrom
2009 in koncem avgusta
lanskega leta, ko so zaključi-
li prejšnjo sezono. Priredi-
tev, ki je bila pred leti prijet-
no srečanje vseh, ki v sloven-
skem plavanju nekaj pome-
nijo, je bila tokrat zaključena
v nekaj minutah, nad čemer
se je s pokalom v roki prito-
žil najboljši slovenski plava-
lec Peter Mankoč, ki je vodil-
nim na Plavalni zvezi očital,
da so jo pripravili prepozno
in na hitro, s čimer so priza-
deli zlasti mlajše tekmoval-
ce, ki so jim takšna prizna-
nja velika spodbuda. 

"Kljub vsemu sem vesela
priznanja za najboljšo pla-
valko leta, saj je v Sloveniji v
zadnjih letih posebno v žen-
skem plavanju velika konku-
renca," je povedala Jeseni-
čanka Anja Klinar, sicer pla-
valka Gorenjske banke Ra-
dovljice, ki je prejela pokala
za najboljšo plavalko prejš-
nje sezone v ženski konku-

renci. Anja, ki je v celem lan-
skem letu posegala po vr-
hunskih uvrstitvah, pa je bila
vesela tudi dejstva, da ima
po novembrskem odstopu
Darjana Petriča Plavalna
zveza Slovenije novo vod-
stvo, saj je na skupščini
predsednik postal edini kan-
didat Miran Kos, ki vodi tudi
Ravenski klub Fužinar. 

"Upam, da se bo z današ-
njim dnem stanje na Plaval-
ni zvezi Slovenije obrnilo na
boljše, predvsem si želim, da
bo bolje za nas, plavalce," je
povedala Anja, ki je uspešno
začela tudi z nastopi v novi
sezoni (srebrna medalja na
EP), glavni cilj v tem letu pa
je svetovno prvenstvo konec
julija in v začetku avgusta v

Šanghaju. "Naredila bom
vse, kar je v moji moči, prid-
no bom trenirala in upam,
da mi bo služilo tudi zdravje.
Začela sem študij prava, ki
me sicer zelo veseli, vendar
sem se odločila, da se do
olimpijskih iger povsem po-
svetim plavanju. Tako bo
zame zelo pomembno že
svetovno prvenstvo v Šang-
haju, kjer upam, da bom od-
plavala normo ter se nato v
miru pripravljala za olimpij-
ske igre," pravi 22-letna Anja
Klinar.

Poleg Anje Klinar in nje-
nega trenerja Miha Potočni-
ka si je nagrado za najboljšo
plavalko minulega leta v ka-
tegoriji kadetinj zaslužila
tudi njena klubska kolegica
Špela Perše s trenerjem Ale-
šem Rebcem, prav tako pa je
bil za najboljšega plavalca
med kadeti izbran plavalec
kranjskega Triglava Peter
John Stevens, pokal pa je
prejel tudi njegov trener
Luka Berdajs.

Plaketo za dolgoletno
uspešno delovanje in siste-
matičen znanstveni pristop
pri razvoju plavanja je dobil
dr. Venceslav Peter Kapus, s
plaketo za dolgoletno dela v
plavanju pa so nagradili tudi
Jureta Šušteršiča.

Vse moči za olimpijske igre
Plavalka Gorenjske banke Radovljice Anja Klinar je s pokalom za najboljšo plavalko leta odločno 
povedala, da bo vse moči usmerila v priprave za uspešen nastop na olimpijskih igrah v Londonu.

Maja Bertoncelj

Bled - "Ta tekma mi je dala
ogromno, saj sem si že dol-
go želela dobrega rezultata v
klasiki, v moji močnejši in
ljubši tehniki. Glede na moč-
no konkurenco, ima šesto
mesto še večjo težo," je smu-
čarska tekačica Katja Višnar
pokomentirala uspeh karie-
re, ki ga je pretekli konec
tedna dosegla s šestim me-
stom sprinta v klasični teh-
niki v Otepääju v Estoniji. S
tem je izenačila svoj najboljši
rezultat na tekmah svetovne-
ga pokala. Šesta je bila tudi
lani v sprintu v Ribinsku v
Rusiji. "Družinski" uspeh je v
Estoniji z drugim mestom
dopolnil njen fant, Norvežan
Ola Vigen Hattestad, ki ji po-
maga z marsikaterim korist-
nim nasvetom. "Prek velike-
ga ekrana na tekmah sprem-
lja moje nastope in jaz njego-
ve. Vedno mi potem svetuje,
kaj bi morala narediti druga-
če. Tudi v Estoniji je bilo ne-
kaj taktičnih napak," je pojas-
nila članica TSK OGP Grad
Bled.

Iz Estonije je tokrat odšla
domov na Bled in ne na Nor-
veško, v olimpijski Lileha-
mer, kjer pozimi največ treni-
ra. "Domov sem prišla po
enem mesecu. V začetku na-
slednjega tedna potujemo v

Ribinsk na naslednje tekme
svetovnega pokala, do takrat
pa bom trenirala na Pokljuki.
V nedeljo bom nastopila še
na tekmi slovenskega poka-
la," pravi Blejka, ki je že včeraj
trenirala na polno. "Svetovno

prvenstvo je blizu in želim
obdržati formo, ki jo imam,"
je s pogledom usmerjena v
Oslo, kjer se bo čez slab me-
sec začelo nordijsko svetovno
prvenstvo. Še prej bo v Ribin-
sku prihodnji konec tedna
nastopila v sprintu in najver-
jetneje tudi v štafeti, v načrtu
pa ima tudi sprint v Dramm-
nu na Norveškem le nekaj
dni pred prvenstvom. 

"Po Rusiji bom verjetno za
kakšen dan še prišla domov,
potem pa čim prej na Norve-
ško. Na svetovnem prven-
stvu bo sprint v prosti tehni-
ki, kar pa ne spreminja mo-
jih ciljev. Moja želja je finale
in upam, da bo to moj sre-
čen dan. Želim si nastopiti
tudi v ekipnem sprintu, ki
bo v klasični tehniki. Rada bi
tekla s Petro (Majdič, op. p),
a o tem bo odločal strokovni
štab. Tu je potem tudi štafe-
ta," je za konec še nekaj be-
sed o prvenstvu dodala 26-
letna Višnarjeva, ki bo v
Oslu poleg Majdičeve in
Vesne Fabjan v sprintu mo-
čan slovenski adut za najviš-
ja mesta.

Pozimi je največ na Norveškem
Smučarska tekačica Katja Višnar se je po enem mesecu vrnila domov na Bled. Na nadaljevanje 
sezone se pripravlja na Pokljuki.

Anja Klinar s pokalom za najboljšo plavalko / Foto: Tina Dokl

V knjigah večjega formata, napisanih z velikimi tiskanimi 

črkami, boste spoznali gozdne rastline in živali ter njihove 

navade. S knjigo Domovanja živali boste pokukali v 

njihova gnezda n brloge. Knjigi sta polni barvitih 

in nazornih ilustracij.

Cena posamezne knjige: 9 EUR + poštnina. 

Če kupite komplet obeh knjig, je cena le 16 EUR.

Knjige lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jih naročite 

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

Katja Višnar pozimi največ trenira na Norveškem. Njen
drugi dom je olimpijski Lilehamer. Trenutno pa se na 
nadaljevanje sezone pripravlja na Pokljuki.
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Simon Šubic

Kranj - Prejšnji teden se je na
Okrožnem sodišču v Kranju
končalo sojenje Štefanu Hu-
dobivniku iz Naklega, ne-
kdanjemu lastniku večjega
števila propadlih podjetij ozi-
roma trgovin, javnost pa ga
pozna tudi kot neuspešnega
kandidata za predsednika dr-
žave. Kranjsko tožilstvo mu
je na koncu dolgotrajnega
kazenskega postopka, ki je
potekal skoraj šest let, očitalo
storitev kaznivega dejanja
poslovne goljufije na škodo
55 oškodovancev, na začetku
postopka pa je bilo naštetih
deset več oškodovancev. A
po 38 opravljenih obravna-
vah sodnemu senatu, ki ga
je vodila okrožna sodnica
Andrijana Ahačič, ni pre-
ostalo nič drugega, kot da
izda zavrnilno sodbo zaradi
zastaranja, ker kazenski pre-
gon po preteku desetih let ni
bil več dopusten. 

Po naših podatkih Hudo-
bivnika opustitev kazenske-
ga pregona zaradi zastaranja
ni preveč razveselila, saj je
napovedal pritožbo. Da je in-
formacija o napovedi pritož-
be pravilna, je za Gorenjski
glas potrdil tudi njegov od-
vetnik Zorko Benedičič: "Na-
povedana je bila pritožba,
ker bi glede posameznih de-
janj po mnenju obtoženega
sodišče moralo izdati opro-
stilno sodbo, ki je zanj ugod-
nejša od zavrnilne sodbe. Z
nepravnomočno zavrnilno
sodbo je bil obtoženec znova

oškodovan." Pritožba na za-
vrnilno sodbo pa je po mne-
nju nekaterih odvetnikov, s
katerimi smo se posvetovali,
milo rečeno nenavadna, "saj
sodišče ne sme več odločati
o zadevah, ki so zastarale".
Pritožba na zavrnilno sodbo
je nerazumljiva tudi zato,
ker si Hudobivnik tudi ob
oprostilni sodbi ne more
obetati odškodnine s strani
države, saj ni bil priprt, do-
dajajo strokovnjaki. 

Obtožbo zoper Štefana
Hudobivnika je kranjsko to-
žilstvo vložilo 2. marca
2004, kranjsko sodišče pa je
prvo obravnavo opravilo 21.
marca 2005. Tedaj je tožilec
Janez Palovšnik sodni senat
seznanil, da naj bi obtoženi
pri opravljanju gospodarske
dejavnosti med septembrom
1999 do decembra 2000

povzročil veliko premoženj-
sko škodo. Kot vodja več
družb naj bi organiziral delo
tako, da so zaposleni sklepa-
li in izvajali posle za odkup
blaga, pri partnerjih pa naj bi
zamolčal, da družbe niso lik-
vidne. Številni kmetje, za-
sebniki in podjetja so tako
prijavili za 48,7 milijona to-
larjev (dobrih 203 tisoč da-
našnjih evrov) neplačanih
računov za blago in storitve v
korist podjetij Aurelia, Nadi-
ka, Zihero, Imtrans in Sipic.
S tem naj bi na škodo oško-
dovancev zagrešil 65 poslov-
nih goljufij. 

V zagovoru je Hudobivnik
pred slabimi šestimi leti po-
vedal, da se ne čuti krivega,
saj ni šlo za premišljeno pri-
dobivanje denarne koristi.
Pojasnil je, da so bila podjet-
ja Nadika, Zihero in Sipic

likvidna. Prve težave pri po-
slovanju so nastale leta
2000 z nezakonito deložaci-
jo. Pobrali so vso opremo in
dokumentacijo za podjetje
Nadika, tako da so po priti-
skih upnikov januarja 2001
zaprli še dve podjetji. Zaradi
groženj na njegovem domu
se je kasneje celo začasno
umaknil v vikend na Hrva-
škem. Ob vrnitvi v domovi-
no ga je prijela policija in ga
za en dan pridržala. Ko so se
mediji o tem razpisali, naj bi
v vse njegove trgovine še vlo-
mili in jih izpraznili. Njegov
zagovornik Zorko Benedičič
je ob tem opozoril, da Hudo-
bivnik ni vodil omenjenih
družb, bil pa je lastnik neka-
terih. Po njegovem mnenju
pri tem ni nastala škoda, am-
pak le terjatve, ki so iztožljive
po civilno-pravni poti. 

Pritožba na zavrnilno sodbo
Nekdanji podjetnik in predsedniški kandidat Štefan Hudobivnik je prost vseh obtožb, da je ogoljufal
kmete, zasebnike in podjetja, ki so zalagali njegove trgovine. Kranjsko sodišče je namreč izdalo zavrnilno
sodbo zaradi zastaranja, na kar pa se Hudobivnik namerava pritožiti.

Komenda

Umrl zaradi udara elektrike

V ponedeljek popoldne se je pri delu smrtno ponesrečil 46-
letnik iz okolice Komende, so sporočili s policije. Po do se-
daj zbranih obvestilih je 46-letnik popravljal delovni stroj,
pri tem pa je prišlo do udara električnega toka. Zaradi 
hudih ran je moški na kraju nesreče umrl. Policisti nadalju-
jejo zbiranje obvestil, o svojih ugotovitvah pa bodo obvesti-
li tudi pristojno tožilstvo. S. Š.

Senično

Pes ugriznil otroka 

V sredo zjutraj so policijo obvestili, da je pes pasme zlati
prinašalec v Seničnem pri Tržiču ugriznil otroka. Kot so ob
prihodu na kraj dogodka ugotovili policisti, je pes v nogo
ugriznil trinajstletnega otroka in mu pri tem strgal hlače.
Policisti bodo podali predlog za uvedbo postopka o prekr-
šku pristojnemu prekrškovnemu organu zoper 22-letno
lastnico iz Tržiča. 

Bled

Spor zakoncev pred ločitvijo

V stanovanju na Bledu sta se v sredo dopoldne sprla za-
konca, ki sta v ločitvenem postopku. Zaradi ponavljajočih
se kršitev so policisti tridesetletnemu možu izrekli ukrep
prepovedi približevanja.

Šenčur

Razgretega navijača pridržali

V sredo zvečer je v športni dvorani v Šenčurju potekal ko-
šarkarski derbi 1.B lige med domačo ekipo Šenčur CP Kranj
in Rogaško Crystal. Po tekmi, zmaga je pripadla domači-
nom, pa se je približno dvajset navijačev zadržalo pred
dvorano. Sosedje so tako okoli 22.30 poklicali kranjske po-
liciste, da pred športno dvorano več oseb krši javni red in
mir. V tem času se je mimo pripeljala voznica osebnega av-
tomobila, kateri je 21-letni navijač brez razloga namerno
razbil stransko ogledalo. Ker se slednji tudi ob prihodu po-
licije ni hotel pomiriti in prenehati izvajati kršitve, je bilo
zanj odrejeno pridržanje. Policisti so mu izdali plačilni na-
log in bodo o dejanjih obvestili pristojno državno tožilstvo. 

Škofja Loka

Končna prireditev preventivne akcije

Občina Škofja Loka vabi na končno prireditev prometno
preventivne akcije Bodi preViden, ki jo koordinira Javna
agencija RS za varnost prometa - Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu. Zaključna prireditev omenjene
prometno-preventivne akcije pod naslovom Varno v pro-
metu bo v torek, 1. februarja, od 10. do 16. ure pred trgov-
skim centrom Mercator na Starem Dvoru. V okviru priredit-
ve bodo obiskovalci v posebnem demonstracijskem šotoru
Vidko lahko preizkusili vidno polje in zaznavnost pešca v
temi in se pri tem seznanili z nujnostjo in pravilno rabo od-
sevnih teles. Udeleženci bodo na sami prireditvi brezplač-
no prejeli tudi različna odsevna telesa. Za učence prve tri-
ade škofjeloških osnovnih šol bo pod vodstvom mentorjev
organiziran poseben avtobusni prevoz. Prireditev bodo
spremljali animatorji agencije za varnost v prometu, polici-
sti in občinski redarji. Preventivni akciji se bo ob 13.30 pri-
družil tudi škofjeloški župan Miha Ješe. 

Šenčur

Pripravljajo se na košnjo

Pred kratkim so neznani storilci vlomili v kmetijsko trgovino
v Šenčurju in ukradli nekaj kosilnic v skupni vrednosti okoli
tisoč petsto evrov. S. Š.

Vse obtožbe zoper Štefana Hudobivnika so zastarale. Fotografija je nastala 21. marca 2005,
ko je kranjske sodišče opravilo prvo obravnavo. / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv)

Simon Šubic

Bled - Na Bledu se je včeraj
končal dvodnevni medna-
rodni seminar o prometni
varnosti, ki ga je v sodelova-
nju s slovensko policijo in v
okviru projekta Lifesaver
organizirala Evropska zveza
prometnih policij (TISPOL).
Trideset udeležencev iz poli-
cije, ministrstva za notranje
zadeve in drugih ministrstev
ter nevladnih organizacij je
obravnavalo multiagencijski
pristop k zagotavljanju pro-
metne varnosti. Spregovorili
so tudi o najbolj perečih de-
javnikih prometnih nesreč,
ukrepih, ki lahko rešujejo
življenja, in prihodnjih izzi-
vih na področju evropske
varnosti v cestnem prometu. 

Udeležence seminarja je
nagovorila tudi ministrica
za notranje zadeve Katarina
Kresal in napovedala, da bo
nov nacionalni program za
obdobje 2012/2021 predvi-
deval prepolovitev števila
mrtvih ter hudo poškodova-
nih na slovenskih cestah. V
Sloveniji se je sicer v za-
dnjih dveh letih prometna
varnost že nekoliko popra-
vila. Tako je leta 2008 na
slovenskih cestah umrlo
214 ljudi, soočali pa smo se
tudi z vprašanji ustrezne
signalizacije na avtocestah
za preprečitev vožnje v na-
sprotno smer in z iskanjem
načina, kako alkoholizirane
voznike umakniti s cest, je
dejala Kresalova. S sprejeti-
mi ukrepi, z novim nači-
nom dela policije, angažira-
njem nevladnih organizacij
in tudi z novo prometno za-
konodajo so že dosegli prve
rezultate. Lani je tako v pro-
metnih nesrečah umrlo 138
ljudi, kar je 76 manj kot
leta 2008. 

Prepoloviti število mrtvih 
Nov nacionalni program prometne varnosti do 2021 bo predvideval
znižanje števila mrtvih in hudo ranjenih za polovico.

Ministrica Katarina Kresal na blejskem seminarju / Foto: Policija

Kranj

Krvodajalska akcija

V prostorih Gasilsko reše-
valne službe Kranj danes
med 8. in 14. uro v sodelo-
vanju z Rdečim križem Slo-
venije poteka krvodajalska
akcija. Gasilci vabijo, da se
jim pridružite. S. Š.
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V Moravčah bodo volili še enkrat

Po zmedi, ki je nastala po odstopu sedmih od štirinajstih svetnikov, je moravška občinska volilna komisija v sredo le sklenila. 
Kljub drugačnim mnenjem državnih institucij se je odločila, da namesto prvotno napovedanih predčasnih razpiše nadomestne volitve.
A dokončno odločbo bo podalo upravno sodišče. / Foto: Jasna Paladin    

Kamniku se je uspelo 
narisati na svetovni fotografski
zemljevid. Stran 12

Karl Erjavec: ”DeSUS ni 
poreden otrok koalicije.”
Stran 11         

Stran 10

... o domžalski golfistki Urši
Orehek, ki bo igrala golf in
študirala na Floridi. Stran 13
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Aktualno

Jasna Paladin

Moravče - Dejanje sedmih
svetnikov koalicije, ki so mi-
nulo sredo po seji občinske-
ga sveta podali nepreklicne
odstopne izjave, v Moravčah
še vedno povzroča veliko
zmedo.

Interpretiranje členov za-
konov in razumevanje
'večine' je vodstvo občine
razdelilo na pol, v veliko po-
moč pa jim niso bila niti
strokovna mnenja državnih
institucij, ki niso bila pov-
sem usklajena. Kot nam je
po telefonu zagotovil glavni
tajnik državne volilne komi-
sije Marko Golobič, po odsto-
pu polovice svetnikov občin-
ski svet ni več opravilno spo-
soben, torej v primeru nado-
mestnih volitev preostala
polovica svetnikov ne bi mo-
gla potrditi novoizvoljenih,
zato so edino logične pred-
časne volitve. Podobno so
med drugim v svojem mne-
nju v torek zapisali tudi na
Službi vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno
politiko. "V tem trenutku, ko
je ostalo le sedem članov ob-
činskega sveta, ni izpolnjen
osnovni pogoj za delovanje,
torej potrebna večina, kar je v
tem primeru osem. Dejan-
sko to pomeni, da od 22. ja-
nuarja Občinski svet Občine
Moravče ne deluje, saj sveta
zaradi nesklepčnosti ni mo-
goče sklicati, zato so v takem
primeru primerna rešitev
predčasne volitve." Iz Službi
Vlade RS za zakonodajo pa
so v neobvezujočem mnenju
sporočili, da zakonski pogoj
za razpis predčasnih volitev
ni izpolnjen, saj sedem svet-
nikov ni večina, zato bi se
morale izvesti nadomestne
volitve.

Občinska volilna komisija
je v sredo popoldne kljub
dvoumnim razlagam zako-
nodaje le odločila - razpisali
bodo nadomestne volitve,
kar pomeni, da bodo volivci
namesto celotnega občinske-
ga sveta volili posameznike
le za mesta tistih sedmih, ki
so zdaj odstopili. Predsedni-
ca občinske volilne komisije
Anica Grilj nam je po seji ko-
misije povedala, da je bila od-
ločitev težka, pravzaprav ne-
enotna, saj so člani o odločit-
vi za nadomestne volitve gla-
sovali s tremi glasovi za in
dvema proti. "Našo odločitev

bomo sporočili občinskemu
svetu, ker pa bo skoraj goto-
vo prišlo do pritožbe, bo o
vsem odločalo upravno so-
dišče," je še povedala. 

Kako so se torej Moravčani
znašli v situaciji, ki je v ob-
činskih svetih po vseh slo-
venskih občinah do sedaj še
ni bilo. Izvor vseh težav se
zdi v parnem številu svetni-
kov, saj so se po volitvah svet-
niki štirinajstčlanske zased-
be razdelili na polovico. Žu-
panovi koaliciji, ki jo je se-
stavljalo šest svetnikov z nje-
gove liste SD in svetnik LDS,
je nasproti stalo sedem svet-
nikov opozicije, ki so jo se-
stavljali po trije svetniki SDS
in N.Si in član SLS. 

"Člani naše liste, ki smo
kljub podpori SD povsem
nestrankarski, smo pričako-
vali konstruktivno sodelova-
nje občinskih svetnikov,
sploh zato, ker so se naši
predvolilni programi v mar-
sičem dopolnjevali z obljuba-
mi opozicije. A hitro se je po-
kazalo, da opozicija vse naše
predloge in programe apriori
zavrača. Dve izredni seji so
obstruirali, vsako stvar so po-
gojevali, želeli so vodstvo v
praktično vseh odborih ...
Volitve so pokazale, da so
nam volivci zaupali več kot
40 odstotkov glasov, zato

smo upravičeno pričakovali,
da bomo imeli tudi izvršno
moč, a smo bili na koncu
povsem pritisnjeni ob ste-
no," je povedal vodja svetni-
ške skupine SD Janko Koro-
šec in dodal, da se ideja o od-
stopnih izjavah, ki so jih po-
dali po seji minulo sredo, ni
rodila čez noč in da so bili v
to praktično prisiljeni. Ovr-
gel je tudi namigovanja, da
so izjave podpisali pod priti-
skom župana "To je bila iz-
ključno naša odločitev in ob-
čanom je treba pojasniti, da
smo imeli za to tehtne razlo-
ge in nimamo kančka slabe
vesti za nastalo situacijo. Bo-
lje, da odstopimo, kot pa da
smo plačani za nič dela.
Nove volitve bi lahko bile za-
metek tega, da v Moravčah
končno umaknemo politiko
iz občinskega sveta. Isti svet-
niki iz koalicije bomo zdaj
kandidirali na nestrankarski
listi, ki se bo imenovala Žu-
panova lista, in prepričan
sem, da nas bo ta situacija
naredila še močnejše. Izzvali
smo opozicijo, če si tudi
sami upajo kandidirati brez
strank. Ljudje v naši občini
so politike namreč siti."

Razočarani, a kot kaže tudi
presenečeni nad dejanjem
koalicije, pa so tudi v opozici-
ji. "Župan od vsega začetka

vodenje občine skuša peljati
diktatorsko. Njegov način je:
vzemi ali pusti. Z njim se
preprosto ne da pogovarjati
in njegov edini cilj je, prido-
biti na svojo stran osem svet-
nikov in delati po svoje,"
pravi svetnik SLS Janez Vi-
dic, ki - tako kot vsa opozici-
ja - županu očita predvsem
pomanjkanje nedemokratič-
nosti, izsiljevanje in celo
ustrahovanje s pomočjo me-
dijev. "Stvari so se začele za-
pletati že pri imenovanju od-
borov, saj je župan vpliv ko-
alicije želel razširiti glede na
volilni rezultat, največja te-
žava pa je nastala pri projek-
tu gradnje vrtca. Svetniki
opozicije smo se zavzeli naj-
prej za odprtje dveh začas-
nih oddelkov vrtca v šoli,
nato pa predlagali izgradnjo
montažnega vrtca, za kar se
zavzemajo tudi v KS Morav-
če, saj bi bila taka rešitev
energetsko varčnejša, lahko
pa bi nam prinesla tudi sred-
stva iz eko sklada. A župan
je vztrajal pri postavitvi mo-
dularnega vrtca, ki bi dolgo-
ročno prinašal več stroškov.
Glasovanje se je ustavilo pri
7:7, župan je začutil, da je
blokiran in sledile so odstop-
ne izjave." A v izogib zmedi
in stroškom, ki bi nastali z
novimi volitvami in bi jih
lahko namesto tega porabili
za gradnjo vrtca, je Vidic žu-
panu poslal t. i. ponudbo za
dosego sprave, v kateri med
drugim piše, da se je odločil
presekati nastalo situacijo,
da razmere rešijo na dosto-
jen in miren način, brez vo-
litev. Županu je ponudil po-
govor, da spore presekajo in
spet začnejo delati.

A župan Martin Rebolj mu
preko medijev odgovarja:
"Prepozno. To kolesja, ki se
je že zavrtelo in prineslo od-
stop polovice svetnikov, ne
bo ustavilo. Zdaj jim teče
voda v grlo, a z gospodom Vi-
dicem sva opravila vsaj dva
pogovora po volitvah, a v ko-
alicijo ni želel," pravi župan
in odgovarja, da bodo nove
volitve stale predvidoma 24
tisoč evrov in da nastala situ-
acija za občane ne bo pred-
stavljala večjih težav. "Prora-
čun bi v najboljšem primeru
lahko sprejeli že maja, neko-
liko na slabšem bodo le dru-
štva, ki bodo zaradi kasnejše-
ga razpisa kasneje prejela ob-
činska sredstva."

V Moravčah bodo morali
še enkrat na volišča
Po večdnevni zmedi po odstopu sedmih od štirinajstih svetnikov je moravška občinska volilna 
komisija v sredo le sklenila. Kljub drugačnim mnenjem državnih institucij so se odločili, da namesto
prvotno napovedanih predčasnih, razpišejo nadomestne volitve. A dokončno odločbo bo podalo 
upravno sodišče. 
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Janko Korošec (SD): "Zakaj bi eno leto ali še dlje
hodili na seje in bili plačani za nič dela, saj se
nismo uspeli dogovoriti niti za odbore, kaj bi
bilo šele s proračunom in ostalimi projekti. 
Odstop in predčasne volitve so edina prava stvar."

Janez Vidic (SLS): "Župan od vsega začetka 
vodenje občine skuša peljati diktatorsko. Njegov
način je: vzemi ali pusti. Z njim se preprosto ne
da pogovarjati in njegov edini cilj je, pridobiti na
svojo stran osem svetnikov in delati po svoje."

Ljudmila Novak, N.Si: "Občinski svet ima svojo
vlogo, ki je župan ne bi smel spregledati. 
Menimo, da je on tisti, ki mora niti vleči skupaj,
ne pa delati razdora. Naš župan pa se igra šerifa
in pomislite, kaj bi bilo, če bi vsi slovenski 
župani reagirali tako, kot je on. Tudi sama sem
z njim iskala rešitve, a je dejal, da preprosto ne
sme popustiti."

Martin Rebolj, župan: "Žal se večina tistih, ki se v Sloveniji
podaja v politiko, premalo zaveda odgovornosti, ki jo s tem
prevzema. Z izvolitvijo so odgovorni volivcem, ti pa v 
zameno pričakujejo rezultate. Če teh ni, je nekaj treba narediti.
V našem primeru bi to morale biti predčasne volitve."

Moravčani se bodo tako morali znova
podati na volitve (predvidoma bo to 
konec aprila), čeprav si od vsega 
najbolj želijo le to, da bi v Moravški
dolini končno prevladala zdrava pamet
in da bi izvoljeni posamezniki 
odgovorno in družno naredili nekaj 
dobrega za vse občane.



11petek, 28. januarja 2011

Pogovor

Danica Z. Žlebir

Kako ocenjujete zadnji do-
godek v vladi, ko predsednik
Pahor ni predlagal razrešitve
finančnega ministra Križa-
niča na poziv računskega so-
dišča, medtem ko je enak
poziv lani odnesel vas s po-
ložaja ministra za okolje?

"Poziv računskega sodišča
ocenjujem kot politično mo-
tivirano dejanje. Iz svojih de-
setletnih izkušenj v vladah
lahko trdim, da takšno revi-
zijsko poročilo lahko račun-
sko sodišče po političnem
ključu izdela tako rekoč za
vsakega ministra. Nenavad-
no je, da je ravno v tem tre-
nutku padla pobuda za razre-
šitev ministra za finance, saj
je imela koalicija dosti notra-
njih težav, poziv pa je te še
intenziviral. Treba se je zave-
dati, da je minister za finance
druga najpomembnejša ose-
ba v vladi in jo tak pretres lah-
ko dodobra zamaje."

Je šlo tudi v vašem primeru
za politično motiviran poziv?

"Tudi v mojem primeru se
je videlo, da računsko sodiš-
če uporablja politične kriteri-
je. Ko je lani padla odločitev,
da ni dobro, da sem še na-
prej v vladi, so najprej pripra-
vili famozen obtožni predlog
za nevestno delo v službi v
zvezi z nakupom patrij, kar
pa je bil očitno premalo pre-
pričljiv razlog za mojo razre-
šitev, zlasti še, ker se je vede-
lo že ob sestavi Pahorjeve vla-
de, da nad menoj visi senca s
patrijo. Zato je bil zelo priro-
čen poziv računskega sodiš-
ča in tako sem "odletel zara-
di kant". V primerjavi z da-
našnjo odločitvijo predsedni-
ka vlade, ki je ministra Križa-
niča obdržal in mu dal mož-
nost v poročilu pojasniti, kaj
je bilo narobe, je meni pre-
mier takoj po tiskovni konfe-
renci predsednika računske-
ga sodišča dejal, da on spo-
štuje visoke standarde in bo
predlagal mojo razrešitev.
Takrat sva bila dogovorjena,
da bi hkrati vložila ustavno
presojo, ki bi pokazala, ali
ima računsko sodišče v na-
šem ustavnem redu res taka
pooblastila. Menim namreč,
da predsednik računskega
sodišča na podlagi takšnih
kompetenc lahko postane
najmočnejša politična oseb-
nost v državi. V primeru mi-
nistra Križaniča sem podprl
odločitev predsednika vlade,
hkrati ponovil, naj vseeno
vložijo ustavno presojo, in

tudi povedal, da ima pred-
sednik vlade dvojna merila."

Vašo stranko kot porednega
otrok te koalicijske družine
nenehno izganjajo iz nje,
ker nasprotujete pomemb-
nim zakonom in reformam.
Kljub temu ji priljubljenost
raste, enako vam osebno, ki
sodite med najbolj priljub-
ljene politične osebnosti,
lani ste celo prejeli naziv Po-
litični obraz leta. Kako pojas-
njujete to dvojnost?

"Stranko DeSUS se res
želi prikazati kot porednega
otroka, kar izhaja iz našega
specifičnega položaja. V vseh
vladah, levih ali desnih, so te-
žave s stranko DeSUS. Ne
pripadamo ne levemu ne
desnemu bloku, pač pa smo
klasična socialna stranka s
poudarkom na vprašanjih
starejših, upokojencev, torej
v dvomilijonski državi zasto-
pamo interes 560 tisoč ljudi.
Ker nismo stranka kapitala,
smo pri določenih odločitvah
moteči. V Janševi vladi smo
zagrozili z odhodom iz koali-
cije, ko je šlo za nameravano
prodajo Telekoma. Tu so bili
v ozadju predvsem kapitalski
interesi, nam pa se je zdelo
neupravičeno, da bi ob ta-
kratni visoki gospodarski ra-
sti prodajali domačo srebrni-
no. DeSUS vedno trči v neke
kapitalske lobistične inte-
rese, tudi v sedanji, Pahorje-
vi vladi. Nikoli se ne spušča-
mo v polemike, kdo bo deni-
mo vodil NLB ali kako bo s
TEŠ 6, kjer spopad med SD
in Zares ogroža delovanje
koalicije. Ko stranka DeSUS
zgolj sledi uresničevanju
svojega programa, pa neneh-
no kažejo s prstom na nas.
Tako je sedaj denimo pri po-
kojninski reformi. Prednost
naše stranke je tudi v tem,
ker nismo v nobenem
omrežju ali lobiju, ljudje nas
vidijo kot stranko, ki ni tajku-
nizirana, podpora nam raste
tudi zato, ker ljudje sicer iz-
gubljajo zaupanje v stranke,
povezane z nečednimi posli.
Tak odnos do naše stranke
se je pokazal tudi na lokalnih
volitvah, kjer smo dosegli 10
odstotkov. Tudi na Gorenj-
skem smo zelo močni."

Kje je srž vašega nasproto-
vanja pokojninski reformi?

"Ne moremo se strinjati z
reformo, ki bi bistveno po-
slabšala položaj upokojencev.
Pokojninske reforme nismo
podprli zaradi intervencijske-
ga zakona, ker so z njim

praktično zamrznili pokojni-
ne. To za upokojence pome-
ni hud udarec, saj bodo s pov-
prečne plače še bolj ušle pov-
prečnim pokojninam. V 90.
letih je bila povprečna pokoj-
nina 80 odstotkov plače, tre-
nutno je padla na 63 odstot-
kov, naši izračuni pa kažejo,
da bodo ob četrtinskem
usklajevanju v odnosu do
plač padle pod 60 odstotkov.
Prepričan sem, da bo inter-
ventni zakon potreben tudi v
letu 2012, 13 in 14, ker ma-
kroekonomski kazalci kažejo,
da še ne bomo izšli iz krize in
da bo treba z interventnim
zakonom še naprej obvlado-
vati javne finance in primanj-
kljaj. Zato smo mi predlagali
polovično usklajevanje pokoj-
nin, kar je veljalo že v letu
2010 in so bili upokojenci
prvi, ki so prispevali k razre-
ševanju javnih financ."

Pri sami pokojninski refor-
mi pa ste nasprotovali for-
muli usklajevanja pokojnin
s plačami?

"Pri pokojninski reformi
smo bili dogovorjeni za for-
mulo usklajevanja 70:30 (70
z rastjo plač in 30 z rastjo živ-
ljenjskih stroškov), vendar
nismo uspeli in po predlogu
zakona je ta formula 60:40.
In ne samo to, niti ena pri-
pomba stranke DeSUS na
predlagani pokojninski za-
kon ni bila upoštevana. Zato
je nismo podprli, niti ne in-
terventnega zakona niti pro-
računa. Predsednik vlade je
dejal, da ima vsaka koalicij-
ska partnerica pravico do
svojih stališč in odločitev in

zaradi tega ne misli vreči De-
SUSa iz vlade. Je pa to pro-
blematizirala stranka Zares,
zaradi tega je bil spopad med
menoj in predsednikom
stranke Zares, a smo na koa-
licijskem vrhu te strasti umi-
rili. Če bi DeSUS v tem tre-
nutku zapustil vlado, bi bila
ta manjšinska in ne bi imela
dovolj glasov za sprejemanje
najbolj kočljivih odločitev.
Ko me sprašujejo, zakaj pa
potem ste v koaliciji, če stal-
no grozite z izstopom, pra-
vim, da ravno zaradi te odgo-
vornosti. Mi sami ne misli-
mo zapustiti koalicije, če nas
bodo vrgli ven, bodo pa mo-
rali prevzeti odgovornost in
bo morala pač manjšinska
vlada opraviti, kar ima še za
opraviti do konca mandata.".

Kakšna bo v prihodnje vaša
drža v zvezi s pokojninsko
zakonodajo? 

"Če bo ustavno sodišče oce-
nilo, da bo imel referendum
škodljive posledice za državo
in ga ne bo dopustilo, bo za-
kon stopil v veljavo 1. julija.
Prihodnje leto bodo parla-
mentarne volitve in takrat bo
DeSUS svojo udeležbo v pri-
hodnji koaliciji pogojeval s
tem, da se pokojninska zako-
nodaja popravi v smislu, da
bo bolj prijazna za upokojen-
ce. Če pa referendum bo,
sem prepričan, da bodo ljudje
glasovali proti pokojninski re-
formi in v tem primeru vlada
eno leto ne sme nič storiti. In
spet bomo v letu 2012 in bo ta
reforma ena od pomembnih
točk pri sestavljanju vlade.
DeSUS bo zraven, če bodo

naši predlogi upoštevani, si-
cer bomo v opoziciji. Če refe-
rendum bo, bomo tudi v refe-
rendumski kampanji zago-
varjali svoje argumente, ker
menimo, da je ta reforma sla-
ba za upokojence. Zavedam
pa se, da bo to znova zaostrilo
odnose v koaliciji."

Kje vidite razloge za svojo
vse večjo osebno priljublje-
nost? 

"To je v največji meri posle-
dica mojega dela na terenu,
najbrž pa tudi zato, ker nisem
bil vzgojen za politika, kakor
so bili denimo Janša, Pahor,
Golobič, ki so začeli že kot
mladinski funkcionarji.
Imam drugačen način raz-
mišljanja in koristi mi tudi iz-
kušnja iz obdobja mojega
odraščanja v Belgiji, kjer je
kapitalizem drugačen od na-
šega, razvit, ljudem prijazen,
omogoča socialno varnost.
Tam je nemogoče, da bi se
zgodilo kaj takega, kot se je
denimo v Vegradu, kjer so de-
lavci več mesecev delali brez
plač. Če tam delodajalec ne-
kajkrat ne da plače, gre pod-
jetje v likvidacijo, poplačajo se
terjatve, tak delodajalec pa ni-
kdar več ne dobi licence za
kako početje, to pomeni tudi
osebni stečaj. Pri nas je filo-
zofija žal drugačna."

Beremo, da se v prihodnje vi-
dite kot poslanec? Kako to, saj
vam na zadnjih parlamentar-
nih volitvah ni uspelo?

"Na volitvah 2008 sem do-
segel četrti najboljši rezultat
v stranki, skoraj 2000 gla-
sov, medtem ko so nekateri
poslanci prišli v parlament z
zgolj 700 glasovi. Ta volilni
sistem je pač nepredvidljiv.
Takrat mi je sicer bolj šlo za
rezultat stranke, ki je dosegla
presenetljivih 7 odstotkov in
postala četrta najmočnejša
stranka. Naš cilj na prihod-
njih volitvah je tretje mesto
med političnimi strankami
in 10 odstotkov. Na volitvah
2012 pa bom bolj pazljiv, v
katerem volilnem okraju
bom kandidiral. Želje, da bi
bil še kdaj minister, pa ni-
mam več. To je trd posel, ves
čas kritiziran, čeprav se mi-
nistri in predsednik vlade ves
čas trudijo po svojih najbolj-
ših močeh. Deset let je bilo
zadosti, ampak pravijo, da se
zarečenega kruha največ
poje. Če bo politična situaci-
ja terjala, da moram biti v
vladi, seveda bom, vendar
menim, naj imajo tu prilož-
nost mlajši."

DeSUS ni poreden otrok koalicije
Čeprav je stranka DeSUS videti kot poreden otrok koalicijske družine, pa jo ta vendarle potrebuje. Tudi njena priljubljenost v
javnosti raste, enako njenemu predsedniku, čigar javni podobi ne škoduje niti njegovo nasprotovanje pokojninski reformi, niti
sodni proces, ki ta čas poteka zoper njega zaradi nakupa patrij, ko je bil še obrambni minister. Nasprotno.

DeSUS vedno
trči v neke 
kapitalske 
lobistične 
interese, tudi 
v sedanji, 
Pahorjevi vladi.
Nikoli se ne
spuščamo 
v polemike, kdo
bo denimo vodil
NLB ali kako 
bo s TEŠ 6, kjer
spopad med SD
in Zares ogroža
delovanje 
koalicije. Ko
stranka DeSUS
zgolj sledi 
uresničevanju
svojega 
programa, pa
nenehno kažejo
s prstom na nas.

Karl Erjavec / Foto: Tina Dokl
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Zanimivosti

Jasna Paladin

Kaj se rodi iz zagnanosti, do-
bre volje in kupa pozitivne
energije skupine perspektiv-
nih kamniških fotografov, ki
sklenejo glave in si zaželijo
ustvariti mednarodni foto-
grafski natečaj? Ponesreči,
kakor se radi pošalijo, jim
uspe pripraviti največji neko-
mercialni fotografski dogo-
dek daleč naokoli, ki jim ga je
v lanski ponovitvi, ki bo pred-
stavljena te dni, uspelo še pre-
seči. Na Exposed 2010 se je
namreč odzvalo kar 1.160 av-
torjev iz 63 držav, kar je za
polovico več kot leto poprej,
skupaj pa so prispevali do-
brih 11 tisoč fotografij v štirih
temah - prosti barvna in črno-
bela, akt in pokrajina. O do-
godku, ki Foto klub Kamnik
(FKK) uvršča v sam vrh to-
vrstnih klubov na svetu, smo
se pogovarjali z vodjo projek-
ta Klemenom Brumcem, ki
skupaj z Bojanom Težakom
poganja motor te majhne in
skromne, a zagnane ekipe.
"Organizacija nam vzame
ogromno časa in energije, a
vse to delamo zaradi posa-
meznikov, ki nam pošljejo
čudovite fotografije in zaradi
njih se trudimo naredit lep
katalog in na odprtju pripravi-
mo dvojno dozo sendvičev,
ker brez takih ljudi ni nič.
Tako pač deluje FKK. Noče-
mo hliniti dobre volje, ampak
res se imamo super, dobro se
razumemo in delamo z vese-
ljem, ker mislimo, da delamo
nekaj lepega," v svojem slogu
začne Klemen.

Mednarodni fotografski na-
tečaj Exposed ste organizirali
drugič in že daleč presegli
dosedanje tovrstne natečaje v
Sloveniji in tujini. Kako vam
je to uspelo? 

"V klubu smo verjeli, da
smo sposobni izpeljati med-
narodni projekt, nismo pa
vedeli, kako obsežen bo, če-
prav smo upali na najboljše.
Mislim, da je odločila naša
mladostna zagnanost, dobra
priprava, hitra odzivnost, po-
znavanje tehnologij in pozi-
tivna drznost. Trenutno ima-
mo največji mednarodni na-
tečaj pri nas, v svetovnem
merilu pa obstaja še nekaj bi-
stveno večjih. Želimo si, da
bi bili nekoč tudi mi zraven."
Kako se je relativno majhen

slovenski foto klub lotil tako
velikega projekta. Od kod
ideja, tudi pogum? 

"Pri prvem natečaju še
nismo natančno vedeli, v kaj
se podajamo. Pri zasnovi
projekta nam je pomagal
Peter Pokorn iz FK Anton
Ažbe iz Škofje Loke, pred-
vsem s predlogi in idejami.
Nekateri naši člani redno so-
delujejo na mednarodnih na-
tečajih in z vidika uporabnika
je bila stvar videti precej pre-
prosta - izbereš fotografije, po-
šlješ in počakaš na rezultate.
Tudi v klubu smo že imeli iz-
kušnjo z resnejšim nateča-
jem, ko smo organizirali dr-
žavno razstavo Stare tovarne
(2007). Vedeli smo, da potre-
bujemo nekaj osnov: dober
termin, sposobne žirante, po-
kroviteljstvo domače in med-
narodne fotografske zveze in
zanimive teme. Zanimiva se
nam je zdela tema akt, ki je
pogosta v fotografskem svetu,
zelo malo pa je natečajev, ki
imajo akt kot samostojno
temo."

Kakšno delo takšna organiza-
cija še zajema?

"Treba je bilo napisati raz-
pis, ki ga morajo najprej potr-
diti na državnem nivoju, šele
potem ga lahko posreduješ
na mednarodno zvezo. Tam
je sledilo prvo manjše prese-
nečenje, ko smo morali za
medalje odšteti okrog 800 ev-
rov. Prejeli nismo še niti ene
fotografije, ko smo si že dela-
li minus (smeh). Izdelati je
bilo treba spletno stran, splet-
no prijavnico in sistem plače-
vanja pristojbine preko sple-
ta. Vse to je bilo za nas novo,
a z nekaj truda in pomoči
nam je uspelo izpeljati stvari
v nekaj mesecih. Po zaključ-
ku žiriranja sledi objava re-
zultatov na spletu, obveščanje
sodelujočih avtorjev, izdelava
in tisk kataloga ter priprava
otvoritvene slovesnosti in
projekcije fotografij. Kataloge
pošljemo vsem udeležencem
in takrat so naši člani kot
pridni palčki, ki strižejo, reže-
jo, pakirajo, lepijo in prelaga-
jo množico kuvert. Letos
bomo tako imeli več kot pol
tone poštnih pošiljk. Po do-
mače: veliko časa in veliko
stroškov (smeh)."

Pri organizaciji se morate
držati strogih pravil medna-

rodne fotografske zveze
FIAP. Za kakšna pravila gre?

"Mednarodna zveza za fo-
tografsko umetnost FIAP
ima v vsaki državi članici
svojega predstavnika. Pri
nas je to Vasja Doberlet iz
FD Janez Puhar Kranj. Zelo
prav so nam prišle njegove
bogate izkušnje in mislim,
da smo njegove napotke lah-
ko s pridom izkoristili. Pra-
vilnik FIAP skrbi za natanč-
no izvedbo celotnega nateča-
ja. V njem so določene vrste
nagrad, ki jih lahko podeli-
mo, zahtevajo natančno
upoštevanje rokov, pred-
vsem pa skrbijo za enotnost
natečajev po svetu. Zavezali
smo se, da bo na naši razsta-
vi določen odstotek sprejetih
fotografij, da bodo vsi avtorji
obveščeni o rezultatih in da
bodo potem prejeli tudi kata-
log z najboljšimi deli, ki so
prispela na natečaj. Spreje-
mi in nagrade se tudi točku-
jejo in avtorji na podlagi teh
točk lahko pridobijo medna-
rodne fotografske nazive." 

V Kamnik je v preteklih ted-
nih prispelo več kot enajst ti-
soč fotografij. Kako se je tri-
članska komisija lotila dela?
Katere fotografije bo javnost
lahko videla in kje?

"Žiranti so letos prvi izbor
opravili preko spleta. Vsak se
je moral odločiti, ali bi dolo-
čeno fotografijo uvrstili v
drugi krog ali ne. Potem so
se dobili v naših klubskih
prostorih in v drugem krogu
ocenjevali fotografije, za ka-
tere je poprej vsaj en žirant

rekel, da naj napredujejo v
naslednji krog. Po konča-
nem ocenjevanju smo prika-
zali okrog 40 najbolje oce-
njenih fotografij in med
temi so izbrali tiste, ki smo
jim podelili nagrade. In po-
tem tako za vsako temo po-
sebej. Sprejete in nagrajene
fotografije (približno 20 od-
stotkov vseh) so objavljene
na naši spletni strani, naj-
boljše bodo objavljene v ti-
skanem katalogu, projekcijo
pa bomo izdali tudi na zgoš-
čenki. V soboto, 29. januar-
ja, pripravljamo slovesno od-
prtje razstave nagrajenih del
v Domu kulture Kamnik,
kjer bomo imeli tudi projek-
cijo najboljših fotografij. Že-
limo si, da bi se odprtja ude-
ležilo čim več ljudi." 

Avtorji prihajajo iz 63 dr-
žav. Natečaj je dober poka-
zatelj, kje se v svetovnem
merilu nahajajo slovenski
fotografi.

"Potrebno je poudariti,
da smo Slovenci zadnja leta
med najboljšimi na svetov-
nem nivoju. Ponavadi je
tako, da na "lokalnem" na-
tečaju sodeluje precej do-
mačih avtorjev. Pri našem
prvem natečaju je bilo naj-
več Angležev, kar nas je
precej presenetilo, letos pa
je Slovencev 179. Mislim,
da so zato rezultati nekoliko
bolj v naš prid, kot bi bili si-
cer. A kot rečeno, je postala
že nekakšna stalnica, da je
na priznanih svetovnih nate-
čajih med nagrajenci tudi
kakšen Slovenec."

Klemen Brumec I Foto: Bojan Težak

V Kamniku fotografije
z vsega sveta
Člani Foto kluba Kamnik so pripravljeni na enega največjih fotografskih natečajev v svetovnem 
merilu. In to kot organizatorji, s čimer jim je Kamnik uspelo narisati na svetovni fotografski zemljevid.
Vabilu na natečaj Exposed se je odzvalo kar 1.162 avtorjev z vsega sveta, izbrane fotografije pa bodo
predstavili jutri, v soboto. 

Mirsad Mujanović, Bosna in Hercegovina

Volker Frenzel, Nemčija

Carsten Meyerdierks, Nemčija

Nagrajena fotografija Izidorja Gašperlina iz Kranja

Klemen Brumec: ”Ponosni smo na
našo Ano Pogačar, ki je dobila 
bronasto medaljo v temi akt, prav tako
pa je bilo precej uspešnih nekaj naših
članov, med njimi tudi taki, ki so na
takšnem natečaju sodelovali prvič. 
To je naša spodbuda za naprej. 
Od Gorenjcev je prav tako bronasto 
medaljo osvojil Izidor Gašperlin iz
Kranja, in sicer v prosti barvni temi.”
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Zgodbe

Jasna Paladin

Urša Orehek ni prav tipič-
na najstnica. Pri zgolj se-
demnajstih letih več kot
uspešno krmari med špor-
tom in šolo, po novem pa
tudi med mediji, saj sva se za
tale pogovor uspeli dogovori-
ti po njenem jutranjem fitne-
su in med učenjem iz kupa
knjig, ki jo opominjajo na iz-
pite, ki jo še čakajo. V tretjem
letniku Gimnazije Šentvid,
kjer obiskuje športni odde-
lek, je učenje v razredu zara-
di številnih treningov, tek-
movanj in s tem povezanih
potovanj, zamenjala za sa-
mostojno predelovanje sno-
vi, saj namerava gimnazijo
opraviti po izpitih.

In medtem, ko se večina
njenih sovrstnikov zabava
najstniškim letom primerno,
je Urša že zdaj prepričana,
da je golf njena velika ljube-
zen, ki ji je pripravljena po-
drediti marsikaj. Na golfska
igrišča, predvsem pa v Šolo

golfa Arboretum, je začela
zahajati kot šestletna deklica,
zato, ker je golf igral njen sta-
rejši brat Luka. "Ko sem bila
majhna, mi je bil golf zelo
dolgočasen, a starši so me
povsod vzeli s seboj. Enkrat
pa me je mama kar tako pri-
javila na otroški turnir in
osvojila sem drugo mesto in
velik pokal, kar se mi je ta-
krat zdelo zelo zabavno. In iz
zabave je najprej zraslo veli-
ko navdušenje, nato pa moja
velika ljubezen do tega špor-
ta in resno delo. Za to je naj-
bolj zaslužen Daniel Kraljič,
s katerim sem začela sodelo-
vati. On mi je pokazal, kaj
golf sploh je in kako lep šport
je to v resnici," se svojih za-
četkov spominja Urša, ki se
je v golf z vso resnostjo
usmerila pri dvanajstih letih,
ko je že bila izbrana v žensko
reprezentanco in se kot daleč
najmlajša tekmovalka udele-
žila evropskega ekipnega pr-
venstva. "Že takrat sem bila
trdno prepričana, da je igra-

nje golfa tisto, kar si želim, 
in še danes se ne vidim v ni-
čemer drugem!"

"Zelo veliko treniram"

Zadnji dve leti sodeluje z
dvema trenerjema - glavni je
Jonathan Mannie iz Južnoaf-
riške republike, ki sicer živi v
Avstriji, k njemu pa jo starši
vozijo enkrat na mesec, z re-
prezentančnim trenerjem
Urošem Gregoričem pa so-
deluje trikrat na teden. "Tre-
ningi za golf vključujejo ve-
liko fizične priprave, teka,
sprintov, fitnesa in krepitev
mišic za stabilno jedro, pa
tudi tehnike in psihološke
priprave, saj je golf zelo za-
hteven in naporen šport. Pri
nas sicer še vedno velikokrat
slišim, da je golf šport za eli-
te in upokojence, a razlika
med rekreativnim igranjem
in tekmovalnim je zelo veli-
ka, zato je pri nas fizična
pripravljenost zelo po-
membna. Turnirji trajajo

tudi po več dni in vsak dan
smo na igrišču po pet, šest
ur. Igramo v najrazličnejših
pogojih - v vročini, mrazu,
vetru, dežju, tekmo prekine-
jo le, če nam grozijo strele.
Naša sezona poteka praktič-
no preko celega leta, zato
tudi zelo veliko treniram. Če
je zunaj sneg, treniramo v
dvoranah, posebno mrežo
za igranje golfa v zaprtih
prostorih pa imam tudi v
domači sobi," navdušeno
pripoveduje simpatična
Domžalčanka in razloži, da
imajo golfisti na igrišču lah-
ko štirinajst različnih palic
in da še vedno obstajajo pra-
vila glede oblačenja, ki pa so
se precej približala teniški
modi.

Na študij na Florido

Stroški za opremo in vsa
potrebna potovanja so še
vedno na plečih njenih star-
šev, saj igralci golfa, če niso
profesionalci, sponzorjev ne
smejo imeti. A za številna
odrekanja cele družine in
vseh, ki so jo podpirali na
njeni dosedanji športni poti,
se je Urša ob koncu decem-
bra oddolžila na najboljši
možni način. Na slovitem
turnirju Orange Bowl na
Floridi, ki sodi me najmoč-
nejše na svetu, je osvojila od-
lično drugo mesto in priteg-
nila pozornost cele svetovne
javnosti. Štiridnevni turnir
je bil zanjo izjemna izkuš-
nja. "Na vsak turnir grem

zmagat in tudi tu ni bilo nič
drugače, a konkurenca de-
klet z vsega sveta je bila vse-
eno taki močna, da je tudi
drugo mesto vrhunski re-
zultat. Igrišče je bilo težko,
pogoji prav tako, saj je bilo
zelo hladno in zaradi vsega
tega je izkušnja s Floride
odlična, nenazadnje tudi
zaradi medijske pozornosti
in univerzitetnih skavtov, ki
na takšnih turnirjih iščejo
bodoče študente." Tudi
sama je dobila nemalo po-
nudb za štipendije različnih
univerz, v teh dneh pa se je
odločila, da bo prihodnje
leto študij športne psihologi-
je in igranje golfa združila
prav na eni od univerz na
Floridi.

Domžalska golfistka 
v svetovnem vrhu
Urša Orehek je pri svojih sedemnajstih letih že povsem predana golfu.
Pred kratkim je z drugim mestom na mednarodnem mladinskem prvenstvu
dosegla največji uspeh slovenskega golfa, svojemu najljubšemu športu pa
bo podredila tudi študij, ki jo bo odpeljal v Ameriko. 

Alenka Brun

Ko je bila Sandra majhna,
je želela postati stevardesa, a
da je postala policistka, je
čisto naključje. Pred kakimi
enajstimi leti se je s prijatelji
pogovarjala o šoli za polici-
ste, tudi o tem, da se po no-
vem za ta poklic lahko odlo-
čajo tudi dekleta. Iz radoved-
nosti se je prijavila, izobraže-
vanje jo je pritegnilo in da-
nes pravi, da se v svojem po-
klicu popolnoma najde. 

Začetki njenega 'hribo-
lazenja', kot sama hudomuš-
no poimenuje ljubezen do
hribov in gora, segajo v leto
2006. Takrat je na morju
prebrala knjigo Cirila Pračka
z naslovom Vrnite mi moje
sinove z gore in si vse opisa-
no zelo živo predstavljala.
Tako se je začelo. Najprej so
bili na vrsti bolj nezahtevni
hribi, največkrat jih je obis-
kovala sama. Ko se je pred
dvema letoma razšla s svo-
jim življenjskim partnerjem,

je njeno 'hribolazenje' posta-
lo intenzivnejše. V tem najde
svoj notranji mir, se odpoči-
je, se napolni z energijo.
"Včasih grem sama, večino-
ma z družbo. Vse te lepote, ki
nas obdajajo, je nemogoče
opisati z besedami. To vse ob-
čutiš! In ko to občutiš, ni več
vrnitve. Postaneš zasvojen."
Tako je od novembra 2009
do novembra lani zabeležila
97 vzponov. V tem času je
prehodila 81.624 višinskih
metrov in v hribih preživela
404 ure, kar znese 16,8 dne-
va. Do danes je osvojila še
kakšnih dvajset vrhov več.

Ko jo povprašamo po naj-
ljubši gori ali hribu, že po iz-
razu na obrazu vidimo, da bo
odločitev težka. " Hm ... Pozi-
mi je najlepše na Komni. Pra-
va zimska pravljica. Poleti pa
... Joj, tega je toliko ... Najlep-
ša sta Jalovec in Kukova špi-
ca, najbolj divje je bilo pa po
Kopiščarjevi poti skozi okno
na Prisank."

Sandra za letos kakšnih po-
sebnih načrtov nima, zagoto-
vo pa bo obiskala zimski Tri-

glav. Ugotavlja, da si želi ved-
no več in vedno bolj adrena-
linskih poti, grap. Privlači jo
divjina. Razmišlja tudi o
Grossglocknerju (Velikem
Kleku), pa Mont Blancu, za-
nimiv bi bil treking po Hima-
laji, vendar bo to resneje pre-
mlevala, ko bo njena sedem-
letna Trina starejša, saj si se-
daj ne zna predstavljati, da bi
bili ločeni kar mesec dni. Še
zlasti zato ne, ker zadnje čase
skupaj osvajata hribe, kar
Sandro še posebej veseli.

Sandra izredno spoštuje
gore in meni, da previdnosti
tu ni nikoli preveč. "Nezgoda
se ti lahko pripeti na še tako
nizkem hribu. Kar se pa sla-
bega vremena tiče, ne rinem
z glavo skozi zid. Pri snegu je
tako, da prideš do točke, ko
vidiš, da izzivanje ni vredno.
Se je že zgodilo, da sem se
morala obrniti in se odpravi-
ti nazaj v dolino. Poleti sem
bila recimo dvakrat že čisto
pod vrhom Špika, a sem se
zaradi dežja obakrat obrnila.
Kakor pravi prijateljica: gore
nas bodo že počakale."

Gora vedno počaka
Kanjavec, Razor, Špik, Veliki Draški vrh, Prisojnik, Jalovec ... Številne fotografije s teh gora živo
pripovedujejo zgodbe štiriintridesetletne Sandre Ronner iz Kranjske Gore. 

Urša Orehek: ”Pri golfu mi je najbolj všeč to, da je vse odvisno od mene. Na igrišču smo
samo jaz in luknje, ki jih moram zadeti. In občutek, ko zadeneš, je tisto najlepše.” 
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Pravljica na Komni Sandrin prepoznavni skok s fotografij. Na vrhu Kanjavca.
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Na robu

SODNA KRONIKA TEDNA

ČRNA KRONIKA TEDNA

Minuli teden ena 
smrtna žrtev
Slovenske ceste so minuli teden (od 17. do 23.
januarja) terjale eno smrtno žrtev (v Kranju), so
sporočili z Generalne policijske uprave. Na
Gorenjskem so v tem obdobju policisti 
obravnavali še trideset drugih prometnih nesreč,
v katerih se je ena oseba huje, pet pa lažje
poškodovalo. Zaradi vožnje pod vplivom 
alkohola so gorenjski policisti do streznitve
pridržali štirinajst voznikov. Najvišja izmerjena
vrednost alkohola je bila 1,75 mg/l. Letos je na
slovenskih cestah umrlo že sedem oseb (lani
dve), na Gorenjskem pa eno smrtno žrtev.

Damjana Šmid

moj pogled

Neupoštevanje pravil (1)
Vsak teden prevozim več kot
tisoč kilometrov. Zato še kako
vem, da so pravila pomembna
in kaj se zgodi, če jih ljudje ne
upoštevamo. Se je že zgodilo,
da je možakar pripeljal po
mojem pasu v napačno smer.
Takrat se res ustavi trenutek
in prevečkrat z njim tudi
kakšno življenje. Vsakič pose-
bej sem hvaležna, ko pridem
domov. In vedno bolj imam
rada pravila. Seveda le, če so
smiselna in ljudem koristna.
Imamo v tej deželici tudi ne-
kaj takšnih pravil, ki so bolj
koristoljubna kot človekoljub-
na. Poleg tega se pojavljajo
pravila, ki veljajo samo za do-
ločen sloj prebivalstva in ne za
nas, navadne državljane. Ker
ni posledic, ne učinkovitih

kazni se tako vse več ljudi za-
teka k temu, da pravil pre-
prosto ne upoštevajo. Tako je v
vseh panogah, najbolj zaskrb-
ljujoče je, če se na to navadijo
že otroci. Vendarle je z njimi
kljub temu lažje kot z odrasli-
mi, ki si vsak dan znova po-
stavljajo svoja pravila. Kajti
za otroke je potrebno le doreči
stvari, združiti različne nači-
ne vzgoje in iti v isto smer.
Doslednost je tista, ki nam je
pri pravilih v pomoč. Zgled
odraslih pa tisti, ki lahko vse
ojača ali vse pokvari. Otroci se
hitro navadijo na naše odzi-
vanje in si utrdijo vzorce, kaj
je dovoljeno in česa ne smejo
početi. Že dojenčki so za neka-
tere starše prezahtevni, čeprav
kažejo samo svoje potrebe in

jih želijo imeti zadovoljene.
Za njih so pravila le navade,
ki držijo zanje. Tako jih na-
vadimo, da ne zaspijo sami,
da prehitro stečemo, ko samo
zavzdihnejo v posteljici ali da
lahko ponoči petkrat malicajo,
čeprav za to ni več druge po-
trebe kot potreba po pozorno-
sti. Navade in pravila so torej
zelo povezana, lahko bi rekli,
da so eno in isto, le v drugi
preobleki. Navade so slišati
kot nekaj prostovoljnega, pra-
vila pa kot obvezna. Pri obeh
naj bi občutili posledice v takš-
ni ali drugačni obliki. Tako
kot razmišljamo o barvi za-
ves, je koristno doreči tudi pra-
vila v družini. Vendar se tega
ne lotimo po vojaško, marveč
po človeško.

Draga Lucija,
Sočustvujem s tvojo situaci-
jo. Popolnoma te razumem.
Jaz sem sicer moški, ki bi
lahko flirtal z mnogimi, a ne
najdem ženske, ki bi mi bila
pisana na kožo. Čutim, da si
mogoče ti tista, ki bi mi lah-
ko prinesla sonce in srečo.
Kaj praviš? Bi bila zato, da
se srečava na štiri oči in se
bolje spoznava?
Nežen objem z moje strani,
Toni
Toni, žal se bova morala za
danes posloviti. Najavila se
je prijateljica, pa je ne mo-
rem vreči čez prag. Moja
gsm številka je 031 189 4..,
pokliči me kasneje, če hočeš
in bova poklepetala. Zeloooo
se že veselim,
L.

Lucija svojo zgodbo razpre-
da naprej:
"Poklical me je okoli druge
ure (logično, kasneje me ni
mogel, ker je takrat že bil v
Marijini družbi). Dvakrat je
zazvonilo, a ko sem planila
po telefonu, je odnehalo. Po-

čakala sem minuto, dve, ko
je pozvonilo še enkrat. 
Vzela sem svinčnik in si za-
pisala številke. Šele potem
sem poklicala nazaj.
"Halo, Lucija na tej strani
..."
Ko sem zaslišala njegov glo-
bok glas, me je vroče sprele-
telo. Ne poznam nobenega
radijskega napovedovalca
niti gledališkega igralca, ki
bi s tako lahkoto božal moja
ušesa. Govoril je mehko, ne-
žno in nevsiljivo. Skoraj še-
petal, zaradi česar so me
spreletavali mravljinci.
Zaradi izruvanega zoba sem
bila še toliko bolj ranljiva,
zato sem vsako besedo, ki jo
je izrekel, dobesedno posr-
kala vase. 
'To, da te slišim, je zame
najlepši trenutek v življe-
nju,' je dejal.
Razbijajočega srca sem pre-
ložila telefon iz ene roke v
drugo.
'Ljuba Lucija, kdaj ti je bilo v
tednu, ki je za nami, najte-
že?' je nadaljeval nežno.
Vprašanje me je presenetilo,
sanjalo se mi ni, na kaj na-
miguje.
'Morda takrat, ko se je mož
obrnil stran od tebe, name-
sto da bi te objel in stisnil v
naročje?'
Malo je manjkalo, da mi
niso solze zalile oči.
Kako je to vedel, za boga
svetega?!
Zgrabila me je brezglava pa-
nika. 
Le kaj naj se mu zlažem, da
ne bo mislil, da sem potreb-
na moškega bolj, kot si mis-
li?! mi je švigalo skozi mož-
gane.
Izmučena od navala čustev,
ki so me preplavila, je malo
manjkalo, da se nisem zjo-
kala.
"Praviš, da si na bolniški?"

Prikimala sem. 
"Še ves teden. A upam, da
bo vsak dan bolje. Čeljust
me že sedajle veliko manj
boli, kot me je pred tem."
'Predstavljaj si, da sem vzel
tvoj obraz v dlani, da te po-
ljubljam po licu in pijem
tvojo bolečino ... takoj se boš
počutila bolje, boš videla.'
Govoril mi je točno tisto, kar
sem hotela slišati!
Pogledala sem na uro. 14.45!
Govorila sva že celo večnost,
še malo pa bom bankrotira-
la.
'Kaj, ko bi se jutri dopoldan
videla?' mi nenadoma pred-
laga. 
'Lahko prideš k meni, če ho-
češ. Delam doma in si bom
zate vzel pet minut časa za
kavo.'
'Kje pa stanuješ?' ga vpra-
šam.
Pove mi naslov.
'Pridem, seveda pridem.
Lahko že okoli devete ure?'
rečem hlastno.
Tiho se zasmeji, mi pošlje
poljub in ugasne telefon.
Tisti večer je bil prava groz-
ljivka. Čeljust me je spet za-
čela boleti in zdelo se mi je,
da se oteklina širi vse do
ušes in vratu. 
Ko sem se gledala v ogleda-
lo, bi najraje skočila iz kože.
'Taka mu vendar ne morem
priti pred oči,' se jezim in
stiskam pesti.
Mož je šel na kegljanje in se
je vrnil pozno, polnoč je že
zdavnaj odbila. Nisem mo-
gla spati, zato sem ga slišala,
ko je pridušeno preklinjal in
iskal copate, ki jih je, kot po
navadi, našel pod kavčem.
Odprl je hladilnik, šel lulat v
stranišče, ne da bi za seboj
zaprl vrata, potem je prdnil,
glasno in z olajšanjem, kot
je znal le on, si umil zobe,
stopil pod tuš, se obrisal,

spet izginil v kuhinji in šele
čez nekaj neskončno dolgih
minut pridrsal do postelje,
se zvalil vanjo, glasno vzdih-
nil, kdo ve zaradi česa in po-
tem je zaspal prej, preden bi
utegnila prešteti do deset. 
Ko bi me vsaj pobožal, če-
prav le z dvema prstoma, za-
gotavljam, da zjutraj ne bi
šla k Toniju.
Ne bi!
Upam, da se moja identiteta
na tej strani ne bo nikoli raz-
krila, res upam, zato tudi
priznam, da se mi je pre-
ostanek noči sanjalo o sek-
su. Nekaj v stilu moške po-
korščine. V glavnem, tega se
še spomnim, da sem nad
njim (moškim) zavihtela
bič, ker nisem bila zadovolj-
na z njegovo predanostjo -
potem pa sem zaspala.
Dan se je začel skrajno sla-
bo. Mož prvič po dolgih le-
tih ni šel v službo, ampak je
ostal doma. Z nekim tipom
iz Novega mesta sta se dogo-
vorila za sestanek. Razlog je
bil banalen: avto, ki smo ga
prodajali že pol leta in ga ni-
hče ni hotel kupiti. Ne bodi
vrag se je kupec našel prav
danes!
Nisem vedela, kaj naj nare-
dim, bila sem živčna in iz-
gubljena. Na srečo oteklina
zaradi modrostnega zoba še
ni izginila, hvaležno sem jo
pogladila z dlanjo in ko sem
že bila pri vratih, je Borut
pokukal na hodnik in me za-
čudeno vprašal: "Mar nimaš
bolniške?"
Globoko sem vzdihnila in
mu pokazala izmaličeni ob-
raz:
'K zobozdravniku moram.
Mar ne vidiš, kakšna sem?'
'Kompliciraš!' se je odkrhal
in izginil nazaj v dnevno
sobo."

(Se nadaljuje)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

Cime žrtev izsiljevanja?
Na ljubljanskem sodišču poteka obravnava o 
domnevnem izsiljevanju priljubljenega 
nogometaša Sebastjana Cimerotića. Od 
nekdanjega reprezentanta naj bi namreč 
menedžer Dušan Djurić po prestopu v 
južnokorejski klub Incheon United leta 2005
(vreden naj bi bil dva milijona evrov) z 
grožnjami skušal izsiliti 150 tisoč dolarjev 
nagrade za posredovanje, poročajo slovenski
mediji. Tožilstvo v obtožnici navaja, da naj bi
Djurić med drugim Cimerotiću dejal, da "mu
bodo v nasprotnem primeru polomili noge in da
bo dal denar, četudi ga bo treba ubiti", grožnje
pa naj bi nogometaš prejemal tudi po SMS 
sporočilih. Ker se je zaradi groženj počutil 
ogroženega, se je Cime, ki je pri navijačih veljal
za kralja preigravanj, obrnil na Slovensko 
policijo. Djurić - živi v Rusiji - je obtožbe zavrnil.
Kot je pojasnil, je nogometaš z njim podpisal
pogodbo o zastopanju, čeprav zaradi neplačanih
pristojbin nima uradne licence Fife za nogometnega
menedžerja. Ko mu je uredil prestop v Južno
Korejo, ga je prosil, naj mu nakaže okoli 100 
tisoč dolarjev za posredovanje, ker je bil tak 
dogovor s korejskim klubom, a mu je Cimerotić
po SMS-sporočilu odgovoril, da denarja ne daje
lopovom. Cime po drugi strani navaja, da mu je
prestop uredil Srb Fahrija Šekularac, ki mu je za
opravljeno delo tudi plačal.

Želel ustrahovati, ne
ubijati
Na ljubljanskem sodišču so zaradi poskusa uboja
začeli soditi 28-letnemu Dejanu Benkiću, ki naj
bi septembra lani v bližini zavetišča za brezdomce
v Kočevju večkrat zabodel osemnajstletnega Jasmina
Brajdiča, ki je po navedbah tožilstva preživel le
zato, ker je obtoženemu pravočasno ubežal.
Benkić, sicer odvisnik od trdih drog, je razložil,
da je želel oškodovanca med prepirom z nožem
le prestrašiti, nikakor pa ne ubiti, a ga je pod
vplivom drog začel zabadati. Po mnenju sodnega
izvedenca psihiatra je bil obtoženi v usodnem
trenutku bistveno zmanjšano prišteven.

petek, 28. januarja 2011

Pasti interneta

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

Jože Košnjek

med sosedi
Pretekli teden so v kultur-
nem središču Haček v sre-
dišču Celovca/Klagenfurt
predstavili čezmejni pro-
jekt DUO Kunsthand-
werk/Domača umetna obrt
in rokodelska dediščina v
obmejnem prostoru. Po
splošni deklaraciji Unesca
so rokodelske dejavnosti
pomemben del kulturne
dediščine, ki potrjujejo tudi
kulturno, regionalno in lo-
kalno identiteto. Zgodovi-
na začetka projekta, ki bo
končan konec maja leta
2013, sega v leto 2006, ko
si je zanj prizadeval tedanji
direktor Slovenske gospo-
darske zveze/Slowenischer
Wirtshaftverband Karel
Hren in skušal vanj vključi-
ti tudi kmečko skupnost iz
Sel/Zell Pfarre. Ker kmetij-
stvo ni bilo vključeno v pro-
gram čezmejnega sodelo-

vanja, so iskali druge vsebi-
ne in partnerje. "Lani smo
uspeli. Za vodilnega part-
nerja je bil izbran Podjetni-
ški center Slovenj Gradec,

za partnerje na slovenski
strani pa občina Slovenj
Gradec, Zavod za turizem
in razvoj v občini Rogatec
in Razvojna agencija Sora

iz Škofje Loke. Na Koro-
škem pa so projektni part-
nerji Slovenski narodopis-
ni inštitut Urban Jarnik,
Slovenska prosvetna zveza
in Krščanska kulturna zve-
za, vsi iz Celovca," je na
konferenci za novinarje po-
vedala direktorica Sloven-
ske gospodarske zveze Ma-
rina Einspieler-Siegert. 
Projekt, ki so ga v imenu ko-
roških partnerjev predstavili
Martina Piko (Urban Jar-
nik), Janko Malle in Irena
Destovnik (SPZ) in Sonja
Kert - Wakounig (KKZ), ima
več ciljev. Poleg obnavljanja
in ohranjanja podatkov o ro-
kodelski dejavnosti na obeh
straneh meje, pripravljanja
dokumentarnega gradiva in
ustanovitve informacijskih
središč v Celovcu, v Slovenj
Gradcu, v Rogatcu in v Škof-
ji Loki je projekt zaradi

ohranjanja kulturne identi-
tete in dediščine ter jezika
pomemben za Slovence na
Koroškem, čeprav, to part-
nerji posebej poudarjajo, so
veseli tudi sodelovanja nem-
ško govorečih. Prav tako
upajo, da bodo s pomočjo
oživljene rokodelske dediš-
čine na Koroškem dobili iz-
virne in regionalno prepo-
znavne spominke. Popis ro-
kodelske dediščine dobro
napreduje. Med ljudmi je
veliko pripravljenosti za so-
delovanje. Z njenim pome-
nom bodo seznanjali šole 
in vrtce, še posebno pozor-
nost pa ji nameravajo dati
na vsakoletnem srečanju
mladih umetnikov na Rebr-
ci/Rechberg pri Železni Ka-
pli/Eisenkappel, in na sej-
mih na Koroškem in v Slo-
veniji. Vrednost projekta je
647.000 evrov. 

Miha Naglič

Takega dela, kakršna je Knji-
ga hiš na Žirovskem (KHŽ),
ki sta jo napisala dr. Petra
Leben-Seljak in dr. Alojz
Demšar, nima noben drug
kraj na Slovenskem. Ne
samo, da je "prava mrha",
debela skoraj 500 strani in
velikega formata (21 x 30
cm) v barvnem tisku in itali-
janski vezavi. V njej je več
kot 200 barvnih in črno-be-
lih slik, med njimi prvič ob-
javljeni posnetki iz starih do-
kumentov - urbarjev, kata-
strov, zemljiških in matičnih
knjig. V knjigi so fotografije
oseb, hiš in naselij, ki jih do-
slej nismo poznali. Zdaj pri
več kot 900 hišah vemo za
vse, ki so bili kdaj vpisane v
različne vire, med njimi tudi
za več kot 120 hiš, kolikor jih
je bilo na Žirovskem leta
1500; leta 1754, ko so izdela-
li po tedanji cesarici imeno-
vani terezijanski kataster, pa
je v njem navedenih že 377
posestev in 50 obrtnikov. V
indeksu priimkov jih našte-
jemo kar 540; za vsak pri-
imek so navedene hiše, pri
opisu katerih je priimek
omenjen. Vseh hiš je bilo v
letih 1500-1900 kar 905, za
vsako hišo so navedene vse
hišne številke, ki jih je ta
imela. Avtorja sta našla po-
datke za 37 mlinov, 40 žirov-
skim in hlevnovrškim župa-
nom pa sta določila bivališče
v enem od 40 naselij na Ži-
rovskem. Z imenom Žirov-
sko označujeta ozemlje

predjožefinske župnije Žiri,
ki je obsegala današnje žup-
nije Žiri, Vrh, Zavratec in
Ledine oziroma žirovski in
hlevnovrški urad loškega go-
spostva freisinških škofov.
Knjiga temelji na arhivskih
virih, ki sta jih avtorja našla,
pregledala in znala iz njih iz-
vedeti, kar ju je zanimalo.
"Rezultat opisanega pregle-
da arhivskih virov so sezna-
mi lastnikov posesti na Ži-
rovskem, seznami davno po-
zabljenih ljudi, za katere se
ni več vedelo, da so živeli in
kje so živeli, v tej razpravi pa
smo jih spet postavili na svo-
je domove. Seznami so po
našem mnenju za kmečko
okolje presenetljiv pogled v
globino časa. V nadaljevanju
je opisana zgodovina vsake-
ga žirovskega doma. Razjas-
nilo se je poreklo žirovskih
in hlevnovrških županov,
opisujemo, pri katerih hišah
so bile krčme, obrtniki in
mlini. Pokazalo se je poreklo
mnogih hišnih imen." Mno-
žico oseb, ki se pojavljajo po-
samično in ločeno v številnih
in različnih virih, sta avtorja
razbrala tako, da sta jih ume-
stila v časovnem zaporedju
na njihove domove, razvršče-
ne po naseljih. Za vsako od
domačij sta vzpostavila časo-
vni most, ki se pne od njene-
ga nastanka do leta 1900, za
najstarejše med njimi od leta
1500, ko so bili v loški urbar
prvič vpisani priimki žirov-
skih hišnih gospodarjev.
Slovensko prvenstvo v obra-
vnavi zgodovine hiš ima dr.

France Štukl, legendarni lo-
ški arhivar in domoznanec,
ki je napisal Knjigo hiš v
Škofji Loki (v treh delih,
1981-96), vendar je obravna-
val ožje oziroma novejše ča-
sovno obdobje. Avtorja KHŽ
sta njegov pristop metodolo-
ško razširila in poglobila. Po
njuni metodi bi lahko podo-
bne knjige naredili tudi v
drugih naseljih nekdanjega
loškega gospostva, za kate-
rim se je k naši sreči ohranil
bogat arhiv. Za čas od Marije
Terezije naprej pa lahko zdaj
podobno knjigo naredi vsak
kraj na Slovenskem. (Če ima
seveda za te reči na voljo pra-
ve ljudi.) Takšen je vseslo-
venski pomen tega dela. Za
Žirovce in prijatelje Žirov pa
jih ima še več, nekaj jih izpo-
stavimo. Prvi je ta, da je knji-
ga vsežirovska - v tem smis-
lu, da zajema ozemlje, ki je
bistveno večje od današnje
občine Žiri in pripada sosed-
njim občinam Idrija, Loga-
tec in Gorenja vas-Poljane.
Predjožefinska žirovska fara
in nekdanja žirovska občina
sta v zadnjih dobrih 200 le-
tih kar naprej izgubljali
ozemlje; najhujši odvzem se

je zgodil z rapalsko mejo, ki
je bila po 2. sv. vojni na med-
državni ravni ukinjena, na
lokalni pa je ostala. Žirovsko
je seveda še vedno naravna
celota, odmaka ga reka Sora
s svojimi pritoki, naša knjiga
pa omogoča njegovo ponov-
no duhovno povezavo. Ome-
niti kaže tudi dejstvo, da je
natis knjige podprla Javna
agencija za knjigo Republike
Slovenije; ta lokalnih publi-
kacij sicer ne podpira, KHŽ
pa ima takšno strokovno in
siceršnjo težo, da si ja zaslu-
žila tudi državno subvencijo.
In ne nazadnje: knjigo je na-
redila ekipa, ki se je v za-
dnjih 30 letih zbrala ob do-
moznanskem zborniku Ži-
rovski občasnik. Tako rekoč
vsi, ki so avtorsko ali drugače
pripomogli k njenemu iz-
idu, so iz te ekipe: založnik
Nace Naglič, urednik Miha
Naglič, oblikovalec Stane
Kosmač, v zbiranju fotogra-
fij in drugega gradiva se je
zelo izkazal žirovski muzej-
ski in turistični delavec Rok
Klemenčič. Temeljno pa je
seveda delo obeh avtorjev; ko
se je v zadnjem letu Petri
Leben-Seljak pridružil še
Alojz Demšar, sta skupaj
ustvarila ta vrhunski domoz-
nanski opus.

Popravek: v članku Gandhi-
jeva avtobiografija, natis-
njenem na tej strani 14. 1.
2011, sem oblikovalko ovit-
ka te knjige Branko Smodiš
prekrstil v Majo. Za napako
se opravičujem.

Knjige in knjigoljubi (83)

Knjiga hiš na Žirovskem
Petra Leben-Seljak in
Alojz Demšar, 
Knjiga hiš na Žirovskem,
Pegaz International
Ljubljana, 2010, 
480 strani, 89,00 evrov,
razprodano

Irena Destovnik iz Ljubljane, Uši Sereinig iz Št. Jakoba v Rožu
in Štefan Merkač iz Železne Kaple (od leve) so navdušeni
zbiralci kulturne dediščine.

Slovenci v zamejstvu (231)

Rokodelci za sedanji čas

Naslovna stran ovitka, 
oblikoval Stane Kosmač

Kemik Alojz Demšar, 
redni profesor na FKKT 
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Biologinja Petra Leben Seljak, zasebna raziskovalka

Žiri na mapi franciscejskega katastra iz leta 1825.



16

razgled

Gosta naše sinočnje Glasove
preje sta bila Spomenka in
Tine Hribar, povod za pova-
bilo je bilo dejstvo, da ravno v
teh dneh skupaj praznujeta
svoji 70-letnici. Ob tem pa
smo tako rekoč "spregleda-
li", da je 14. januarja svojih
70 let dopolnil tudi Milan
Kučan, prvi predsednik naše
države. Gorenjski glas mu je
sicer ves čas izkazoval raz-
meroma veliko pozornost, je
tudi osebnost, ki je bila naj-
večkrat gost Glasovih prej,
kar štirikrat! Prvič je bil po-
vabljen 9. decembra 1988,
ko je bil še predsednik Zveze
komunistov Slovenije, dru-
gič in tretjič (1993 in 1999)

kot predsednik republike in
četrtič pred letom dni na sto-
ti preji, ko sta bila skupaj
naša gosta kar dva predsed-
nika republike, prvi in seda-
nji.
Že iz gornjih podatkov je raz-
vidno, v čem je glavni feno-
men Milana Kučana. Ne le v
tem, da je bil prvi predsednik
te države in da je bil na ta
položaj izvoljen kar trikrat
zaporedoma (in najbrž bi bil
še četrtič in petič, a ustava
tega ne dopušča); fenomen
je tudi v tem, da je bil na po-
ložaj prvega moža nove drža-
ve izvoljen kot šef zadnjega
cekaja v prejšnji republiki
(podobno kot prvi srbski
predsednik). V drugih, neju-
goslovanskih in nesovjetskih
državah nekdanjega sociali-
stičnega bloka, bi bilo kaj ta-
kega nemogoče, v njih bi bila
ta funkcija hipoteka, bolj bre-
me kot prednost. V večini re-
publik nekdanje Sovjetske
zveze in Jugoslavije pa je ta
prehod potekal tako, da so
zadnji šefi starega režima
postali tudi prvi možje nove-
ga. Tu ne bomo razpravljali o
vzrokih te posebnosti, ki
med drugim kaže na to, v ka-
terih državah je bil komuni-
zem "izviren" in v katere je
bil uvožen oziroma vsiljen.
Kakorkoli že, dejstvo, da je
bil Kučan aprila 1990 izvo-
ljen za predsednika tedanje-
ga republiškega predsedstva
kot dotedanji predsednik
ZKS, priča vsaj o dvojem: o
njegovi osebnostni moči in
ugledu in hkrati o volji veči-
ne volivcev, ki so s tem, ko so
volili Kučana, izrazili tudi že-
ljo, da se prehod iz starega v
novi režim izvede na miren
oziroma na "mehak" način,
brez revolucije in lustracije.

Če bi bila večina za bolj radi-
kalne spremembe, bi volila
Jožeta Pučnika, ki, resnici na
ljubo, tudi ni dobil malo gla-
sov in je kot vodja Demosa
odigral veliko vlogo v teda-
njih dogodkih. Milan Kučan
torej nekako pooseblja mirni
in elegantni prehod iz socia-
listične v "navadno", a samo-
stojno republiko Slovenijo.
Po drugi strani pa je upravi-
čena kritična trditev, da se je
iz stare v novo republiko pre-
neslo oziroma pretihotapilo
tudi marsikaj takega, kar se
ne bi smelo. Ta očitek ne leti
le na Kučana osebno, temveč
na vse, ki so postali funkcio-
narji novega režima kot ak-
tivni nosilci starega. Enega
od takih očitkov že ves čas iz-
postavljata tudi v začetku
omenjena zakonca Hribar:
da se ni dovolj radikalno ob-
sodilo zločina, ki ga je komu-
nistični režim zagrešil spo-
mladi 1945 z izvensodnim
pobojem dvanajst tisoč slo-
venskih domobrancev. To je
zločin, ki ga mednarodno
pravo označuje kot hudodel-
stvo proti človečnosti in ne
zastara. Dolgo je trajalo, da
ga je slovenska javnost sploh
spoznala, v tem sta ključno
vlogo odigrala Edvard Koc-
bek in Spomenka Hribar.
Zločin je bil razkrit in to je
prav, narobe pa je, da se ni
nova oblast v teh dvajsetih le-
tih nikdar zares potrudila, da
bi razkrila in obsodila tudi še
živeče ali že umrle zločince,
tiste, ki so ta Zločin, pisan z
veliko, zagrešili. Kučan bi
lahko kot dolgoletni predsed-
nik te države naredil kaj več,
da bi se to zgodilo ... Kljub
temu mu ob njegovem jubi-
leju želimo vse najboljše,
predvsem pa zdravja!

Miha Naglič

Mihovanja

Cvetka Bevc

roman
Od takrat, ko mu je predala
kuverto, se Sergej in Katarina
nista več srečala. Pravzaprav
je ona čakala na njegov klic,
pomislila kdaj, da bi ga podre-
zala, a bilo je več kot le slutnja,
da ga je bolje pustiti pri miru,
ker kdo ve, kaj se je dogajalo z
njim. Opazila ga je že, zročega
v valove, in zvesta svojemu po-
klicu se je najprej spomnila na
verze iz Puškinove pesnitve
Bronasti jezdec: Na bregu pu-
stih je valov stal, On, velikih
misli poln in v daljo zrl ...
Toda ko ga je zdaj videla od
blizu, je prepoznala le človeka,
na katerega bolj kot prva teža
let pritiskata lastna razdvoje-
nost in obup, pa če se je še tako
trudil, da ju prikrije, ko jo je
pozdravil s širokim nasme-
hom. Bolje bo poklepetati s tole

mlado profesorico, zabiti še ne-
kaj teh ur v kakšnem baru, za-
bavati jo z zgodbami iz ruske-
ga velemesta, samo da se ne bo
nenehno dotikal tistega, kar ju
druži. Preteklosti. 
V lokalu je bilo temačno, ali pa
se je Sergeju samo tako zdelo,
luči so bile vendarle prižgane,
lična urejenost prostora in mo-
deren dizajn bi morala poskr-
beti za prijazen umik od me-
glene puščobe, ki se je vlekla po
ulicah. Vsaj tako mu je zagoto-
vila Katarina, izbira je bila
njena, in sploh je bilo videti, da
je vajena držati vajeti življenja
krepko v rokah tudi tedaj, ko je
priporočila prigrizek in odlično
vino. Toda ostajala sta v zadre-
gi drug pred drugim, počasi sta
srebala vino med besedami, ki
so sprva padale iz Sergeja kot

udarci na tnalo. Zato je ona
poskusila s podatki o nastanku
mesta, ki jih je začinila z za-
bavnimi zgodbicami in mu na
koncu celo pridušeno zapela.
Nekoč sem že slišal ta napev, je
pomislil Sergej, njen glas se je v
njegovi glavi spreminjal v od-
daljeno mrmranje, nobenih be-
sed ni razločil, čeprav je Kata-
rina pela o mladih žanjicah, v
njem je pozvanjala le hrapava
vokaliza, pretrgana z vzdihi,
da je vse skupaj začelo spomi-
njati na golčanje, se razraščalo
v srhljivost resničnega spomi-
na, da je skorajda kriknil, da je
prekinil njeno popevanje. Ne,
ne bo ji razkril, kdo zdaj kriči v
njem, čeprav se je vprašujoče
zazrla v njega. 
"Nisem vedela, da tako slabo
pojem," je poskušala vse sku-

paj obrniti na šalo, v šoli ji
petje ljudskih pesmi nikoli ni
šlo dobro od rok, še iz pevske-
ga zbora so jo izpisali, da ne
bi s svojim zamolklim altom
kvarila ubranosti otroških gla-
sov. In že je zavrtela pogovor
na probleme lastnega prouče-
vanja ruskega jezika, tale Rus
naj ji raje da kakšen pameten
nasvet, namesto da se še vedno
kremži, ker vse skupaj jo pri-
čenja utrujati, čeprav vendar-
le njegovo nenavadno obnaša-
nje neti v njej radovednost. Ali
pa jo celo prepričuje o neki
njuni povezanosti, ki ji mora-
ta odkriti vzrok, pa naj stane,
kar hoče. Ker cena za vstop v
človeško bolečino je velika, a
saj tudi ona ni brez brazgotin.
Samo počasi, korak za kora-
kom, da se moški ne potegne

vase. Nemara je najbolje spra-
ševati z navidezno brezbriž-
nostjo, kot to ravnokar počne,
ko se pozanima o dekletu, ki
jo gre čakat na letališče. Sergej
je namesto odgovora pogledal
na uro, čas jima je zbrzel med
rokami skupaj z izpraznjeno
steklenico, da je ura načrtova-
nega odhoda že zdavnaj mi-
nila. Prekleto, zamujam, je
zamomljal skozi zobe, skočil
pokonci, hitro, hitro, Varja
zdaj že izstopa iz letala, še
malo pa se bo zaman ozirala
za njim. Pa ni samo zaradi
stiske sprejel Katarinine rešit-
ve, avto ima parkiran v bliži-
ni, lahko poskrbi za prevoz, in
tudi v vas ju lahko zapelje, saj
je tako ali tako namenjena do-
mov. 

(se nadaljuje)

Vaš razgled

petek, 28. januarja 2011

Šepetalnica za veter (31)

Kučanovih sedemdeset

Zgornjo fotografijo je posnel Rok Dolničar in ob njej navedel, da je Blejsko
jezero ledeniškega izvora in je predvidoma staro 13800 let. Arheološke
izkopanine dokazujejo, da je bila okolica naseljena že v 7. stoletju pr. n. št.
Zaradi nekaterih najdb domnevajo, da je bila okolica jezera naseljena med
kameno dobo, v dobi neolitika. / Foto: Rok Dolničar

Radovljiški svetniki so na zadnji seji v. d. direktorice občinske uprave kar
naprej prosili, naj glasneje šteje dvignjene zelene oz. rdeče glasovalne 
kartončke. V svetniške klopi vgrajenih naprav, ki bi z elektronsko 
natančnostjo beležile vsako odločitev za ali proti in rezultate jasno sproti 
izpisovale na ekran, pa v dveh letih, kar so tam, še niso začeli uporabljati.
Za spremembe poslovnika, ki bi omogočale elektronsko glasovanje, nikakor
ne morejo našteti dovolj dvignjenih zelenih kartonov. / Foto: Tina Dokl
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Simon Šubic

Kranj - Gorenjski turistični
delavci si prizadevajo za več-
je medsebojno povezovanje,
ki bi prispevalo k večjemu
razcvetu gorenjskega turiz-
ma. Trenutno namreč kar 95
odstotkov vseh nočitev na
Gorenjskem ustvarijo v obči-
nah Bled, Bohinj, Kranjska
Gora in Radovljica, čeprav
lahko tudi v preostalih štiri-
najstih občinah ponudijo tu-
ristom marsikaj zanimivega.
V ta namen ob podpori vseh
osemnajstih občin vzpostav-
ljajo Regijsko destinacijsko
organizacijo Gorenjske, ki
naj bi jo vodil in koordiniral
Turizem Bled, najzahtevnej-
ši in verjetno najatraktivnejši
del projekta pa bo uvedba ze-
lene kartice Gorenjske. 

Po besedah Eve Štravs
Podlogar, predsednice sveta
zavoda Slovenske turistične
organizacije in direktorice
Turizma Bled, so izpostavili
pet osnovnih ciljev zelene
kartice: razpršiti turiste v re-
giji in izpostaviti atraktivne

turistične lokacije v osemnaj-
stih občinah, ponuditi go-
stom in obiskovalcem nova
doživetja, nadgraditi obstoje-
čo blagovno znamko Gorenj-
ska in izoblikovati produkte,
povečati lokalno potrošnjo
turistov v regiji in promovira-

ti trajnostno - zeleno destina-
cijo (zato bodo partnerji tudi
javni prevozniki). Želja je, da
bi na ta način podaljšali dobo
bivanja gostov na Gorenj-
skem in njihovo vračanje.
"Zelena kartica Gorenjske bo
gostu lahko dostopna, saj

predvidevamo vsaj trideset
prodajnih mest po Gorenj-
skem. Bo tudi informativna,
saj bo brošura, ki bo vezana
na kartico, zajela približno
sto atrakcij po Gorenjski. Go-
stu bo omogočila tudi koriš-
čenje ugodnosti - od popu-
stov do brezplačnih ogledov,"
pojasnjuje Podlogarjeva.

S približno sedemsto tisoč
evrov vrednim projektom bo
Gorenjska kandidirala tudi
na razpisu ministrstva za go-
spodarstvo za pridobitev ev-
ropskih sredstev. "Razpis
omogoča črpanje sredstev v
višini štiristo tisoč evrov, gle-
de na ustvarjene nočitve na
Gorenjskem v treh letih. Pro-
jekt bodo predvidoma sofi-
nancirale tudi občine, pri če-
mer se kot ključ vzame števi-
lo prebivalcev in število
ustvarjenih nočitev. Sofinan-
ciranje se predvideva tudi s
strani gospodarstva. Vseka-
kor bomo v prihodnjih me-
secih in dneh izpeljali dodat-
ne aktivnosti za pridobitev
partnerjev v projektu," je po-
jasnila Štravs Podlogarjeva. 

Povezovanje turistične ponudbe
Zelena kartica Gorenjske naj bi prispevala k razpršitvi turistov po vsej regiji ter s tem podaljšalo 
njihovo bivanje na Gorenjskem. Imetniki kartice bodo lahko koristili tudi različne ugodnosti.

Večino nočitev na Gorenjskem ustvarijo v občinah Bled,
Bohinj, Kranjska Gora in Radovljica, s povezovanjem pa bi
turiste radi privabili tudi v ostale občine. / Foto: Tina Dokl

Tjaša Križnik

Kropa - Podjetja Novi Pla-
men sredi kovaške Krope go-
spodarska kriza ni obšla,
vendar so njen učinek s pra-
vočasnimi ukrepi uspešno
omilili. Število zaposlenih so
zmanjšali za deset odstotkov
ter uvedli skrajšan delovni
čas. Tako so tudi krizni leti
2008 in 2009 končali z do-
bičkom, ki je bil sicer manjši
kot lani in manjši, kot naj bi
bil letošnji. Po besedah di-
rektorja Novega Plamena
Gašperja Potočnika so danes
njihovi rezultati odlični, pod-
jetje pa vlaga velik del dobič-
ka v modernizacijo poslov-
nih procesov, kar jim bo v
bodoče tudi omogočilo kon-
kurenčen obstanek na trgu.

In kaj je ključ za uspeh?
Njihova poslovna politika je
sodelovanje neposredno s
končnim potrošnikom. Pod-
jetje želi vzpostaviti ravno-
vesje med pričakovanji in za-
htevami kupcev ter interesi
in možnostmi podjetja ob
hkratnem zniževanju stro-
škov. Novi Plamen proizvaja
elemente za spajanje iz jekla,
aluminija, bakra ter medeni-
ne, njihova prodaja pa je

usmerjena predvsem na tuji
trg. Kupci so največji avto-
mobilski koncerni, kot so
Volkswagen oziroma Audi,
Škoda, Seat, Ford, Opel, Ge-
neral Motors in poddobavite-
lji ter drugi. Ti predstavljajo
kar polovico celotne prodaje.
Končni izdelki so namenjeni
še v elektroindustrijo (do tri-
deset odstotkov prodaje) ter
pohištveno industrijo (do
dvajset odstotkov prodaje). 

Sicer pa kriza v Slovenijo
šele prihaja, meni Potočnik,
ki je prepričan, da je uspešna
podjetja, katerih prodaja je

usmerjena na trge zahodne
Evrope, ne bodo občutila. V
tujini, predvsem v Nemčiji,
ki je "motor" celotnega ev-
ropskega gospodarstva, je
kriza namreč že mimo. Vsaj
v kovinsko predelovalni in-
dustriji je tako. 

Novi Plamen bo zaradi do-
brih poslovnih rezultatov v
prihodnosti dodatno zaposlo-
val. Danes je v podjetju zapo-
slenih 76 ljudi, pomanjkanje
kadra pa občutijo predvsem v
proizvodnji in orodjarni, po-
trebe imajo tudi po strojnih
ključavničarjih in električar-

jih. "Najbolj bi potrebovali
orodjarje, na tem področju
opažamo precej možnosti za
zaposlovanje in smo zaskrb-
ljeni, ker se zelo malo mladih
danes odloča za poklic, ki bo
v prihodnosti zelo iskan," je
še dodal Potočnik.

Kljub odličnemu poslova-
nju so njihovi cilji še višji. V
prihodnosti si želijo in priza-
devajo, da bi postali eno vo-
dilnih podjetij za dobavo ele-
mentov za hladno preobliko-
vanje na območju Slovenije.
Poskrbeti nameravajo tudi za
neposredno prodajo doma-
čim in tujim kupcem, ki jih v
tem trenutku še oskrbuje
matična firma pod okriljem
lastne blagovne znamke. Po-
slovne prostore, ki jih ne po-
trebujejo za lastne dejavno-
sti, si želijo oddati najboljše-
mu ponudniku. Seveda načr-
tujejo tudi povečanje prodaje
in izboljšanje kakovosti izdel-
kov. Ključni cilji podjetja pa
so postopno nadaljevanje po-
litike neodvisnosti od matič-
ne firme, torej samostojna
nabava materialnih resursov
ter orodja in drugih pomož-
nih materialov, je za konec
povedal direktor tega uspeš-
nega podjetja.

Uspešno premagujejo krizo
Podjetje Novi Plamen, ki je nastalo na "pogorišču" tovarne Plamen Kropa, za katero je bil leta 1997
uveden stečaj, se je gospodarske krize uspešno ubranilo. Dobiček se je lani znova povečal, 
nameravajo pa tudi dodatno zaposlovati.

Simon Šubic

Škofja Loka - Stečajni upravi-
telj družbe Loške tovarne
hladilnikov (LTH) Dušan Ta-
ljat je prejšnji teden na splet-
nih straneh Ajpesa objavil
vabila za oddajo zavezujočih
ponudb za nakup premože-
nja družbe v stečaju. 

Naprodaj so nepremični-
ne v tovarniškem komplek-
su v Škofji Loki po izhodišč-
ni ceni 10,7 milijona evrov,
oprema in tehniška doku-
mentacija za okoli 902 tisoč
evrov, zaloge za 226 tisoč ev-
rov in pravice industrijske
lastnine za 447 tisoč evrov.
Omenjeno premoženje se
prodaja v celoti, rok za odda-
jo zavezujočih ponudb pa je
28. marec. Če ne bo prispela
nobena ponudba za nakup
celote, bodo nepremičnine
naprodaj po izklicni ceni
okoli 11,4 milijona evrov, pi-
sarniška oprema za 177 tisoč
evrov, strojna oprema pa za
1,03 milijona evrov. Če tudi
za to ne bo prispela nobena
ponudba, bodo posamično
naprodaj stara upravna stav-

ba za 1,8 milijona evrov,
nova upravna stavba za 565
tisoč evrov, proizvodna hala
za 9,7 milijona evrov,
proizvodno-skladiščna hala
za 1,5 milijona evrov in kuhi-
nja z menzo za 220 tisoč ev-
rov. Ob nezanimanju bi pro-
dajali opremo po sklopih, v
skrajnem primeru pa tudi
po artiklih ter ločeno še pra-
vice industrijske lastnine.
Rok za vse ponudbe je 28.
marec.

Stečajni upravitelj je obja-
vil tudi vabilo za oddajo zave-
zujočih ponudb za nakup
80-odstotnega deleža družbe
LTH Inprusd s sedežem v
Rusiji po izklicni ceni tisoč
evrov, 98,5-odstotnega dele-
ža družbe LTH Skopje s se-
dežem v Makedoniji po iz-
klicni ceni 168 tisoč evrov in
99,37-odstotnega deleža
družbe LTH s sedežem na
Hrvaškem po izklicni ceni
48 tisoč evrov. Objavljeno je
tudi vabilo za opremo kuhi-
nje in jedilnice po izklicni
ceni šest tisoč evrov. Rok za
oddajo ponudb je v tem pri-
meru 20. februar.

Prodaja premoženja
LTH v stečaju
Stečajni upravitelj Dušan Taljat prodaja 
premoženje loškega LTH v stečaju. 

5. 2. 2011,  
od 9h do 14h,
ESIC Kranj 
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NEFORMALNI INFORMATIVNI DAN 

Gašper Potočnik

Kranj

Priznanja za gorenjske inovacije 

Območna gospodarska zbornica za Gorenjsko je na svoji
spletni strani (www.gzs.si/slo/regije/0z_gorenjska) objavila
razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj in diplom ino-
vacijam v gorenjski regiji za leto 2010. Podelili bodo tudi pri-
znanje Inovativno podjetje leta. Razpis je nadaljevanje pro-
jekta Podelitve priznanj in diplom inovacijam v regiji, kate-
rega cilj je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala
trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjet-
ništva. Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske
družbe, podjetja, samostojni podjetniki, samostojni inova-
torji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Območ-
ne zbornice za Gorenjsko. Prijave v šestih izvodih je treba
poslati na naslov območne zbornice GZS za Gorenjsko do
31. marca, možna pa je tudi e-prijava. Javna razglasitev in
podelitev priznanj bo v drugi polovici junija. S. Š.

KRATKA NOVICA
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Cveto Zaplotnik

Kranj - Vlada je na seji prejš-
nji teden sprejela uredbo, na
podlagi katere bosta Evropska
unija in država letos za teh-
nično pomoč čebelarjem, za
nadzor nad varozo, kakovost
medu in za obnavljanje čebe-
ljega fonda namenili skoraj
775 tisoč evrov, prihodnje leto
772 tisoč in v letu 2013, ko se
bo končalo sedanje program-
sko obdobje, še 769 tisoč ev-
rov. Vsi ukrepi morajo biti
vsako leto izvedeni do konca
avgusta, podpore pa izplača-
ne do sredine oktobra.

In kaj prinašajo ukrepi? V
okviru tehnične pomoči če-
belarjem bodo 80-odstotno
sofinancirali nakup čebelar-
skih pripomočkov, naprav in
opreme, vendar je znesek
navzgor omejen. Čebelarji, ki
imajo do dvajset čebeljih dru-
žin, bodo za sofinanciranje
nakupa lahko prejeli v obdo-
bju 2011-2013 največ tisoč ev-
rov, tisti, ki imajo od 21 do 40
družin, največ dva tisoč ev-
rov, tisti s številom družin od
41 do sto največ štiri tisoč ev-
rov in čebelarji z več kot stoti-
mi družinami največ šest ti-
soč evrov. V okviru ukrepa
tehnične pomoči bodo po-
magali tudi čebelarjem začet-
nikom, ki bodo pomoč lahko
uveljavljali za nakup treh no-
vih panjev, treh čebeljih dru-
žin ter po ene posode in toči-
la za med v skupni vrednosti
največ tisoč evrov.

Največ denarja 
za zatiranje varoze

V treh letih bo za ukrepe v
čebelarstvu na razpolago ne-
kaj več kot 2,3 milijona evrov,
od tega zneska pa bodo do-
brih 1,3 milijona evrov name-
nili za nadzor nad varozo, ki
je v zadnjem desetletju eden
najpomembnejših krivcev za
propadanje čebeljih družin.
V okviru tega ukrepa bodo
enotno pristopili k zatiranju
povzročiteljev varoze, pri
tem pa bodo na podlagi stro-
kovne ocene veterinarjev Na-
cionalnega veterinarskega

inštituta in Veterinarske
uprave določili enotno sred-
stvo za zatiranje.

Evropska unija in država
bosta del denarja namenili
tudi za nadzorovanje in iz-
boljševanje kakovosti medu.
V okviru interne kontrole in
ocenjevanja medu bodo fi-
nancirali fizikalno kemijske,
mikroskopske in senzorične
analize ter analize na ostan-
ke akaricidov in antibiotikov
v medu. Do tovrstne kontro-
le in ocenjevanja bodo upra-
vičeni čebelarji, ki bodo v ok-
viru samokontrole oddali
vzorec medu v analizo.

Država želi tudi omejiti
širjenje drugih vrst čebel in
spodbujati k obsežnejši
vzreji čebeljih matic kranj-
ske čebele, zato zagotavlja
podpore tudi za zamenjavo
do dva tisoč čebeljih matic
na leto, vzrejo bolj kako-
vostnih matic, večji vpis
matic v izvorno rodovniško
knjigo, spremljanje kakovo-
sti vzrejenih matic in za
analiziranje vpliva sladkorja
različne kakovosti in različ-
ne sestave cvetnega prahu
na dolgoživost čebel in na
vitalnost čebeljih družin.

Tisoč evrov za začetnike
Evropska unija in slovenska država bosta tudi letos in v prihodnjih dveh letih s finančnimi podporami
pomagali čebelarjem. Do podpore v znesku do tisoč evrov so upravičeni tudi začetniki.

Država spodbuja zanimanje za čebelarstvo. Na sliki so otroci med ogledom dogajanja v
panju v čebelarskem centru na Brdu pri Lukovici.

Zgornje Gorje

Shranjevanje presnega mesa

Društvo žena in deklet na vasi občin Bled in Gorje in kmetij-
ska svetovalna služba bosta v sredo, 2. februarja, z začetkom
ob 10. uri pripravila v gostilni Zadruga (Krčmar) v Zgornjih
Gorjah delavnico o shranjevanju presnega mesa. Delavnico
bo vodil Jože Zalar, predavatelj na blejski višji strokovni šoli
za gostinstvo in turizem, ki bo udeležencem povedal marsi-
kaj koristnega o vplivih na senzorično kakovost mesa pred
zakolom in po njem, o zorenju, kvašenju, mariniranju, suše-
nju in prekajevanju mesa, shranjevanju surovega, kuhanega
in pečenega mesa ter o odtajanju mesa. C. Z.

Hotemaže

Srečanje gorenjskih rejcev prašičev

Kmetijska svetovalna služba bo s pomočjo pokrovitelja -
družbe Jata Emona pripravila v torek, 1. februarja, ob 10. uri
v gostilni Logar v Hotemažah srečanje gorenjskih rejcev
prašičev. Na srečanju bodo govorili o ekonomiki in glavnih
problemih v prašičereji, rejci pa bodo prisluhnili tudi stro-
kovnemu predavanju o prehrani pujskov in si ogledali pred-
stavitev proizvodnega programa Jata Emone. C. Z.

Žiri

O zdravju in boleznih ščitnice

V ponedeljek, 31. januarja, ob pol štirih popoldne bo v pros-
torih kmetijske zadruge v Žireh predavanje Edvarda Pirnata
iz Kliničnega centra v Ljubljani o zdravju in boleznih ščitni-
ce. Na predavanje vabita Društvo kmečkih žena Žiri in kme-
tijska svetovalna služba. C. Z.B
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Cveto Zaplotnik

V sakič, ko se podraži
hrana, se v strokovnih
krogih in laični javno-

sti razplamti razprava o tem,
kdo je kriv za podražitve in
kdo si pri hrani na poti od nji-
ve (hleva) do krožnika vzame
več in preveč - kmetje, živilsko
predelovalna industrija (pe-
karne, mlekarne in mesarije)
ali trgovina. Tudi ob sedanjih
in še napovedanih podražitvah
kruha, mleka in mesa ni nič
drugače. Polemika je živahna,
vsi členi prehranske "verige" se
branijo, nekateri tudi v slogu,
da je najboljša obramba na-
pad. Kmetje in njihove stanov-
ske organizacije dokazujejo, da
pridelovalci niso krivi za po-
dražitve, pri tem pa navajajo
podatke, da so mlinarji in peki
večino slovenske pšenice kupili
od kmetov takrat, ko je bila
vredna "samo" sto do 130 evrov
za tono (zdaj se cena giblje
okrog 230 evrov), da je odkup-
na cena mleka še vedno nižja,
kot je bila ob koncu leta 2008,
da vrednost kmetijskih pridel-
kov v končni ceni živila pred-
stavlja skromen delež, pri ceni
kruha, na primer, samo 15 od-
stotkov ali še celo manj ... V ži-
vilsko predelovalni industriji se
ob podražitvi hrane sklicujejo
na podražitve pšenice s 120 na
240 evrov in koruze s 140 na
220 evrov za tono pa tudi na
cenovne "skoke" nafte, zemelj-
skega plina, embalaže ... Naj-
več očitkov leti na trgovino, češ
da je preveč pogoltna in da si
od cenovnega kolača tudi pri
nekaterih osnovnih prehran-
skih izdelkih odreže polovico

ali še več. Na dan prihajajo za-
nimive podrobnosti, med dru-
gim tudi to, da nekateri trgovci
ob zaračunavanju trgovske
marže vsiljujejo dobaviteljem
tudi razne dodatke (za ohrani-
tev asortimenta, hitro pokvar-
ljivo blago, reklamo, humani-
tarno dejavnost ...), ki so stroga
poslovna tajnost. Trgovci z ži-
vili se branijo, da so njihove v
povprečju 26-odstotne trgovske
marže za prehranske izdelke le
malo višje od evropskih in da je
povprečna profitna marža pri
nas v zadnjih letih znašala od
0,5 do 0,8 odstotka, v Evropi
pa od 2,4 do 2,7 odstotka. Kme-
tijski minister Dejan Židan ob
teh javnih polemikah še odloč-
neje žuga, da bo s kodeksom
ali kar z zakonom dosegel pra-
vičnejše odnose v prehranski
"verigi": to je marže, ki ne
bodo višje od 25 odstotkov, in
plačilne roke, ki ne bodo daljši
od tridesetih dni. A tudi stro-
kovna mnenja o administra-
tivnem določanju marže so
različna. Nekateri so prepriča-
ni, da bi tako lahko preprečili
monopolno ravnanje trgovine,
drugi trdijo, da bi bil to najhuj-
ši greh v tržnem gospodarstvu
in da bi omejevanje marže lah-
ko spodbudilo povišanje malo-
prodajnih cen, kar bi spet ob-
čutil potrošnik. Potrošniki od
takšnih razprav o krivcih za
podražitve in (pre)drago hra-
no nimajo veliko, reševati mo-
rajo svoj del problema, ki se
glasi: kako z enakimi ali celo
nižjimi mesečnimi prejemki
kupovati dražjo hrano oz. kje
še kaj privarčevati. 

Kdo dobi preveč in 
kdo premalo?

Kranj

Izobraževanje za kmetijsko okoljske ukrepe

Kmetje, ki so se vključili v katerikoli ukrep Kmetijsko okolj-
skega programa, se morajo obvezno vsako leto štiri ure iz-
obraževati. Ena od priložnosti za to bo že v naslednjih dveh
tednih, ko gorenjska kmetijska svetovalna služba pripravlja
predavanja o bilanci krme na kmetijskem gospodarstvu,
optimizaciji skladiščenja in razvoza gnojevke in o kršitvah
zahtev pri posameznih ukrepih kmetijsko okoljskega pro-
grama. Predavanja bodo v ponedeljek, 31. januarja, ob 15.30
v dvorani Korotan na Zgornjem Jezerskem, v torek, 1. febru-
arja, ob 10. uri v prostorih KGZ Sloga na Primskovem in ob
15.30 v domu krajanov na Zgornji Beli, v petek, 4. februarja,
ob 10. uri v zadružnih prostorih v Naklem, v sredo, 9. febru-
arja, ob 15.30 v gasilskem domu v Spodnji Besnici in v četr-
tek, 10. februarja, ob 10. uri in ob 15.30 v zadružnih prosto-
rih v Cerkljah. C. Z.

Železniki

Veleslalomska tekma za lastnike gozdov

Zavod za gozdove bo tudi letos pripravil za lastnike gozdov
iz občine Železniki in njihove družinske člane veleslalomsko
tekmovanje na Soriški planini. Tekmovanje bo v sredo, 2. fe-
bruarja, z začetkom ob 10. uri, v primeru slabega vremena
pa v četrtek, 17. februarja. Tekmovalci bodo predvidoma raz-
deljeni v štiri skupine - otroci do 16. leta, ženske, moški od
16 do 55 let in moški nad 55 let. Prijave sprejemajo revirni
gozdarji Andraž Bernik, Franc Šubic, Matija Okorn, Roman
Gartner in Brane Pintar do torka, 1. februarja, do 8. ure. Za
prijavljene tekmovalce bo na dan tekmovanja smučarska vo-
zovnica po polovični ceni. C. Z.
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M I Z I C A , P O G R N I S E

Jelena Justin

Peca je v slovenski mitolo-
giji znana predvsem po kra-
lju Matjažu, oziroma ogr-
skem kralju Matiji Korvinu
(1458-1490). Bil je pošten člo-
vek in ko so mu na glavo po-
ložili krono, je ljudem oblju-
bil, da se bo boril za pravico.
Njegovi zaročenki je bilo ime
Lenčica. Všeč je bila tudi tur-
škemu sultanu, ki jo je ugra-
bil, a jo je Matjaž pridobil na-
zaj. Lenčica in Matjaž sta se
poročila, a njuna sreča, ni
dolgo trajala. Deželo so napa-
dli Avstrijci, da bi pridobili
Koroško. Toda kralj Matjaž se
ni tako zlahka vdal in je z voj-
ščaki odjahal pod Peco, ki se
je naenkrat odprla. Kralj in
vojščaki so vstopili v jamo, ki
se je v hipu zaprla in tako voj-
ščaki kot kralj so v njej zaspa-
li. Še danes počivajo in v živ-
ljenje se bodo prebudili, ko se
bo brada kralja Matjaža de-
vetkrat ovila okoli mize, pri
kateri spi.

Če se iz Kranja odpravimo
na Peco, je najbližje preko
mejnega prehoda Jezersko in
po avstrijski strani do obmej-
nega prehoda Mežica, kjer
vstopimo nazaj v Slovenijo.
Peljemo se do Črne, kjer zavi-
jemo proti Podpeci. Pozimi
priporočam, da avto pustimo
na Mitniku (nad. višina 890
m), kjer je tudi urejeno večje
parkirišče. Mimo hiš se po ce-

sti povzpnemo do začetka
travnika, ki ga prečimo ob
gozdu. Pot se kmalu začne
strmo vzpenjati skozi gozd in
nas pripelje do makadamske
ceste, ki pa je v teh mesecih
pokrita s snežno odejo. Hodi-
mo po cesti v levo stran, kjer
se na ovinku markirana pot
spet zažene strmo v gozd.
Hodimo v okljukih in hitro
pridobivamo na višini. Višje
še enkrat prečimo gozdno ce-
sto in nadaljujemo skozi
gozd. Na višini 1345 m je To-
maževa koča. Še naprej nada-
ljujemo strmo skozi gozd. Tik
pod Domom na Peci prečimo
v levo in smo v nekaj korakih
na višini 1665 m pred kočo.
Do sem smo potrebovali pri-
bližno 2 uri. Od Doma na
Peci prečimo kratko, a strmo
pobočje v desno, kjer je zaradi
varnosti celo potegnjena je-
klenica. Z najvišje točke se
spustimo na razgledno sedlo,
ko se pred nami odpre veriga
Kamniško-Savinjskih Alp, v
daljavi pa vidimo celo Julijske
Alpe. S sedla nadaljujemo do
razcepa, kjer gre levo zavaro-
vana plezalna pot. Le-to pozi-
mi odsvetujem, ker bi bil
vzpon po njej, odvisno od
snežnih razmer, lahko že al-
pinistično obarvan. Mi zavije-
mo desno, po običajni marki-
rani poti, in se vzpenjamo
skozi bolj ruševnat svet. Pre-
vidnost je potrebna predvsem
na mestih, kjer je sneg spihan

in je poledenelo. Višje pot za-
vije levo in se spusti na manj-
še sedelce, kjer se v poletnem
času z leve strani priključi za-
varovana plezalna pot. Na vrh
Pece oz. na Kordeževo glavo
se lahko povzpnemo po desni
strani, po grebenu, ki je bolj
skalnat, ali pa zagrizemo po
široki grapi proti vrhu. Na
vrhu nas pričakajo orientacij-
ska tabla, cepin, planika in
žig. Upajmo, da ni preveč
snega in se jih ne vidi. Od
Doma do vrha smo porabili 1
uro in 30 minut. 

Z najvišje točke se nam od-
pre prostrani razgled na vse
strani: na vzhodu je pred
nami Uršlja gora, še ena
množično obiskana gora na
Koroškem, pogled na jug se
ustavi na ogrlici Kamniško-
Savinjskih Alp. Pred nami so
Raduha, Ojstrica, Krofička,
Planjava, Brana, Turska

gora, Rinke, Skuta, Grinto-
vec, Olševa, greben Košute, v
daljavi pa Julijske Alpe. Po-
gled proti severu se razgrne
po avstrijskih Alpah. 

Sestopimo po poti vzpona.
Ker smo se na Peco podali
pozimi, je obvezna zimska
oprema, torej vsaj dereze in
cepin. Zložljive palice pri-
pnemo na nahrbtnik in jih
nikar ne uporabljamo pri
hoji z derezami, kajti v pri-
meru zdrsa se s palicami ne
bomo ustavili. Prejšnji konec
tedna je bilo vreme na Peci
izjemno, le vrh je kar naen-
krat objela gosta megla. Ve-
ter je pihal tako ali tako. A
vzpon na vrh domovanja kra-
lja Matjaža zato ni bil nič
manj prijeten. 
Nadmorska višina: 2125 m
Višinska razlika: 1235 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Peca - Kordeževa glava (2125 m)

Odprava Kralj Matjaž
Naš najvzhodnejši dvatisočak. Izjemen razglednik, čigar razgled varuje legendarni kralj Matjaž, ki spi
pod Peco. Ker je najvišja daleč naokoli, na njenem vrhu ponavadi vedno piha. Pozimi je lahko 
strupeno mraz.

Eno užitno črnino sem
spoznala v Sieni, drugo pa v
Gvatemali. Ko sem doma ob-
navljala recepta, je bil učinek
pri domačih pri sladici nav-
dušujoč, pri tapadu pa vpraš-
ljiv, kot da bi se pod počrneli-
mi bananovimi olupki skri-
vala črna mamba. A nič ni
ostalo, na koncu se je blešča-
lo samo črno dno stare pre-
skušene mamine posode.

Ko so v Sieni, kjer smo uži-
vali na podobnem balkonu,
kakršen je bil Julijin, postregli
s črno torto, sem pomislila,
da smo napak naročili. Torta
se je zgoraj bleščala od slad-
korne beline, spodaj pa je bila
res rjavo črna. Ni bila visoka,
brez vsakršne kreme, v druž-
bi tridelne posode, v kateri so
bili narezani kiviji, sladka ste-
pena smetana in tri vrste sla-
doleda. Torta, ki jo lahko po-

strežemo na več načinov,
krušljiva in občutljiva pa kot
princeska na zrnu graha. 

Črna torta

Torta nera

Zanjo potrebujemo: 250 g
temne čokolade, v kateri je vsaj
75 % kakava, 200 g sladkorja,
80 g masla, 4 rumenjake, 4 be-
ljake, 100 g zmletih mandljev,
pol žličke pecilnega praška, 2
žlički dobre prave kave (ne in-
stant), 2 žlici močnega ruma,
ščep soli. 

Čokolado razlomimo in jo
skupaj z maslom stopimo v
vodni kopeli. Voda naj ima
okoli 40 stopinj. Rumenjake
penasto umešamo s sladkor-
jem. Vanje vlijemo ohlajeno
stopljeno čokolado, mandlje,

zmešane s pecilnim pra-
škom, kavo v prahu in rum.
Iz papirja za peko izrežemo
krog, velik kakor krog tortne-
ga modela, ga namastimo,
položimo v model, model
stisnemo in ga potresemo z
drobtinami. Beljakom doda-
mo ščepec soli, jih stepemo
v trd sneg in previdno ume-
šamo v čokoladno zmes. Čo-
koladno zmes zlijemo v mo-
del, jo z lopatko poravnamo
in pečemo pri 170 stopinjah
35-40 minut. Torta ne sme
biti presuha. Zelo previdno
jo vzamemo iz modela s pa-
pirjem za peko vred in shla-
dimo na rešetki. Najbolje, če
jo spečemo dan pred slav-
jem, ker se okusi bolje pre-
pojijo. V Toskani jo postre-
žejo postreseno samo z de-
belo plastjo sladkorne moke,
zraven pa servirajo sladko

smetano, sveže sadje, slado-
led ali sadje, vloženo v fini
grappi (žganju).

Tapado

To je tipična gvatemalska
jed, ki jo pripravljajo z mor-
skimi sadeži ali svinjino. Ko
je gotova, je res črna kot
biks, kakor so včasih rekli
črni pasti za čevlje.

Za 4 osebe potrebujemo: 4
velike zrele, a ne pretrde bana-
ne, 750 g svinjskih reber, nase-
kanih na majhne kosce, 3 pa-
radižnike, 1 večjo čebulo, sko-
delico juhe, 1-2 žlici olja, sol,
poper, po okusu čili, timijan
po želji.

Rebrca v višji posodi pre-
pražimo na olju, jim dodaja-
mo malo juhe in počakamo,
da so mehka. Nato jih ena-

komerno porazdelimo po
dnu posode. Nanje naloži-
mo plast na kolesca nareza-
nega paradižnika, nato plast
prav tako na tenka kolesca
narezane čebule, vrhnja
plast pa so na kolobarčke na-
rezane banane. Posolite in
poprate, čili pa lahko postre-
žete, ko daste jed na mizo.
Prilijete skodelico vode ali
juhe in vse dobro prekrijete
z bananinimi lupinami, da
je zunanja stran lupine zgo-
raj. Na majhnem ognju kuh-
ljate 45-50 minut in posodo
kdaj pa kdaj pretresete. Če
imate radi timijan, položite
vejico med paradižnik in če-
bulo. Postrežemo z rižem.

Pa dober tek! 

Če boste povabili na črne
banane, vam gostov zagoto-
vo ne bo zmanjkalo.

Če je pred Domom na Peci sijalo, kljub mrazu, toplo sonce ... 

... je bila realnost na vrhu precej drugačna. / Foto: Jelena Justin

Začetek poti ... nekam tjale gor / Foto: Jelena Justin

Črno, črno, a ne prismojeno

Redna cena je 19,90 EUR. Če knjigo kupite 

ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 16 EUR. 

Če vam jo pošljemo po pošti, prištejemo še poštnino.

Avtor knjige 

dr. Vlado Ravnik je 

upokojeni univerzitetni profesor

botanike, ki pa ni samo 

strokovnjak botanik, 

saj rastlinski svet predstavlja 

tudi z akvareli. Risbe rastline 

so celo bolj natančne kot 

fotografije, saj so vedno 

izrisane vse lastnosti, 

prikazane na beli podlagi, 

dodani so opisi z vsemi 

podrobnostmi.

Vsaki knjižici je priložena 

še originalna voščilnica.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.:

04/201 42 41 ali na narocnine@g-glas.si.
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V družbi M SORA, trgovina in proizvodnja, d. d., Žiri in
naši hčerinski družbi NORICA, d. o. o., Radovljica zaradi
planirane širitve poslovanja iščemo 

več komercialistov za trženje 
stavbnega okovja, avtomatskih vrat
in protipožarnih sistemov (m/ž). 

Naloga bodočih sodelavcev bo iskanje novih kupcev,
vzdrževanje kontaktov s kupci z iskanjem možnosti za
povečanje obsega sodelovanja in spremljanje plačil.

Pogoji: 
● najmanj srednja (zaželena višja) izobrazba 

tehničnih smeri
● znanje enega tujega jezika
● obvladovanje programskih orodij MS Office, 

Interneta, e-pošte
● vozniški izpit kategorije B 
● samoiniciativnost, veselje do dela na terenu
● zaželene izkušnje s področja poznavanja izdelkov, 

ki se uporabljajo pri izdelavi oken, vrat, avtomatskih
vrat in protipožarnih sistemov

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, 
z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. 

Kandidati naj pošljejo ponudbe po elektronski pošti 
najkasneje do 9. 2. 2011 na naslov: vida@m-sora.si. 

Vrni denar in
mandat

V odgovor članku, ki je bil
objavljen v Gorenjskem glasu
4. januarja letos, izpod peresa
novinarke Danice Zavrl Žle-
bir, pod naslovom "Vrni denar
in mandat", prosim za objavo
naslednjega komentarja pod
rubriko pisma bralcev:

Človek skoraj ne more verje-
ti, da nekateri ljudje, ki naj bi
se kot javne osebe šteli za
ugledne in zaupanja vredne
posameznike, ne premorejo
nekaj več morale in dostojan-
stva. Moram povedati, da sem
zato zelo razočaran nad ude-
leženimi akterji v opisani
zgodbi - in to v prvi vrsti z Bo-
janom Luskovcem, dolgolet-
nim članom SD in izvoljenim
svetnikom na listi SD, kot tudi
z Blažem Kavčičem, predsed-
nikom OO LDS Škofja Loka
ter Mihom Ješetom, novoizvo-
ljenim županom Občine Škof-

ja Loka, ki sem mu - z velikimi
pričakovanji in zaupanjem -
oddal osebno svoj glas na lan-
skih volitvah. Njihovi komen-
tarji oz. pojasnjevanja so polni
sprenevedanj in poskusov za-
vajanja; vse samo zato, da bi
upravičili svoje neprimerno
ravnanje. Meni in marsikate-
rem občanu ponujene primer-
jalne novodobne "vrednote" in
način obnašanja v politiki v
Državnem zboru, niso blago,
ki bi nam ga lahko prodali,
tako na državni kot lokalni
ravni ne. 

Pa poglejmo malo bližje rav-
nanje predvsem dveh vrlih go-
spodov. Bojan Luskovec svoje
karakterne lastnosti pokaže že
v sami volilni kampanji, ko se
v času le-te odločil za dva stol-
čka hkrati, enkrat za kandida-
ta za župana SD in drugič kot
kandidata za direktorja Elek-
tra Gorenjske v Kranju. Na di-
rektorsko funkcijo je bil v času
volilne kampanje tudi izvo-
ljen, volivci pa smo ob tem ra-

zumeli, da o županski funkci-
ji ne misli resno, zato nas nje-
gov neuspeh na županskih vo-
litvah ni presenetil. Neprijetno
pa smo bili presenečeni, da se v
prvih tednih po volitvah kot
dolgoletni član SD in izvoljeni
svetnik na listi SD, brezbrižno
odloči za prestop v LDS pod
pretvezo, da se je za ta korak
odločil zato, ker je vodstvo SD
odklonilo županu Ješetu sode-
lovanje v koaliciji. Gre za ar-
gument, ki je po moji oceni za
lase privlečen, ker je resnica
povsem drugačna. V javnosti
je namreč zelo močno odmeva-
la "javna skrivnost", da se je
župan najprej sporazumel za
vstop SDS v koalicijo - tistim,
ki se vsaj malo spozna na poli-
tiko, je bilo takoj kristalno jas-
no, da ne pričakuje sodelova-
nje SD v koaliciji. Župan Ješe
je s tako odločitvijo zapravil
idealno priložnost, da bi na
podlagi rezultatov lanskih lo-
kalnih volitev v Škofji Loki
končno prišli do leve vlade.

Taka odločitev župana me je
zelo razočarala, kot tudi nje-
gove številne volivce z levice in
tudi sredine. 

Verjamem, da bi vsem ude-
leženim akterjem bolj odgovar-
jalo, da se o tej temi ne bi več
govorilo in da bi vse čim prej
šlo v pozabo, ker biti dalj časa
pod drobnogledom pri odpi-
ranj neprijetnih resnic ni pri-
jetno in tudi lahko škodi. Ob
tem obstaja predvsem realna
nevarnost, da si bodo volivci
kaj od tega tudi zapomnili.
Tisto, kar si bomo zagotovo
zapomnili, pa je to, da je volil-
no telo na zadnjih volitvah
spoznalo Socialne demokrate
kot najmočnejšo stranko na le-
vici. Tega dejstva nobeno poli-
tično kupčkanje ne more spre-
meniti.

Feliks Tušar, 
Škofja Loka

dobitnik občinskega 
priznanja

Ana Hartman

Radovljica - Čebelarska zve-
za Slovenije je predvčerajš-
njim v Srednji gostinsko 
turistični šoli v Radovljici
pripravila okroglo mizo na
temo uporabe čebeljih pri-
delkov v kulinariki. "Slovenci
smo še zelo tradicionalisti:
torej med na žlico in v čaju,
jemo ga z maslom, kakšen
'šnopček' pomešamo z
njim, potem se pa počasi
neha. Med se sicer vse pogo-
steje pojavlja v naši prehrani,
a še vedno bolj z zdravstve-
nega vidika, manj pa kot
enakovredna sestavina pri
pripravi jedi. Na drugi strani
je danes v svetu paleta upo-
rabe medu izredno široka in
sega na vsa področja prehra-
ne, od hladnih predjedi,
glavnih jedi, sladic ...," je
ugotavljal priznani etnolog
dr. Janez Bogataj.

Pri uporabi medu moramo
po njegovem še naprej ohra-
njati zapuščino prednikov,
hkrati pa obstoječe jedi z me-
dom nadgrajevati in se podati
tudi na povsem nova področja
uporabe. Med predstavlja iz-
ziv za sodobno prehrano, je
prepričan, možnost njegove
uporabe pa vidi pri zelenjavi,

sadju, mlečnih izdelkih,
mesu ... "Možnosti so na vseh
področjih, treba pa je vedeti,
katere sestavine gredo sku-
paj. Med ne paše k čisto vsa-
ki ribi in morskemu sadežu,
se pa denimo odlično poda
h kakovostnim belim ri-
bam," je pojasnil. Zelo upo-
raben je tudi pri mesnih je-
deh, poda pa se k drobovini,
denimo popečenim telečjim
jetrom, uporablja se lahko

pri koktajlih in drugih napit-
kih, posebej pa je Bogataj
pohvalil izum slovenskih če-
belarjev - medeno penino.
"Vsi govorijo o orehovi poti-
ci, zakaj se ne govori o med-
eni potici, je odlična in ena
najstarejših na Sloven-
skem? Za pusta bi lahko za
spremembo pripravili krofe
z medom, pri lectovih srcih
je še veliko oblikovalskih
možnosti ...," je razmišljal.

Udeleženci so z zanima-
njem prisluhnili tudi Bogda-
nu Pungartniku s kmetijske-
ga ministrstva, ki je predstavil
novo uredbo, ki bo urejala do-
polnilno dejavnost na kmetiji.
V veljavo bo stopila v kratkem
in naj bi bila za čebelarje ne-
koliko ugodnejša, je dejal.
Drugi predavatelji so predsta-
vili lastnosti čebeljih pridelkov
in med v prehrani ter proble-
matiko javnih naročil. 

Med izziv za prehrano
Med se v prehrani Slovencev pojavlja predvsem z zdravstvenega vidika, manj pa kot enakovredna
sestavina pri pripravi jedi, je na okrogli mizi o uporabi čebeljih pridelkov v kulinariki ugotavljal 
etnolog dr. Janez Bogataj.

Na Srednji gostinski šoli so pripravili kar nekaj dobrot z medom, med drugim tudi velik
medenjak. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj - Včeraj se je na Gospo-
darskem razstavišču v Ljublja-
ni začel sejem Turizem in pro-
sti čas, ki bo trajal do nedelje,

letos pa bo nekaj posebnega
tudi za Gorenjsko. Kar šest-
najst gorenjskih občin se bo
namreč s svojo turistično po-
nudbo prvič predstavilo sku-
paj. Obiskovalci bodo tako na

enem mestu dobili celovito in-
formacijo, podprto z osrednjo
ikono območja, ponosom slo-
venstva - Aljaževim stolpom.
Za animacijo bodo poskrbeli
predstavniki Bohinja in Kra-

nja, za informacije o turistič-
ni ponudbi pa bodo na voljo
predstavniki vseh sodelujočih
občin Gorenjske. Stojnico
bodo pripravili dijaki Bioteh-
niškega centra Naklo, za kuli-
narične užitke pa bodo skrbe-
li ekipa Srednje gostinske in
turistične šole iz Radovljice in
Hiša kulinarike Jezeršek. 

Gorenjske občine prvič skupaj

Kranj

Zapuščene živali po novem na Blejsko Dobravo

Mestna občina Kranj je imela do sredine tega tedna sklen-
jeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in
namestitve zapuščenih živali z Zavetiščem in hotelom za
male živali v Horjulu. Ker je zavetišče v Horjulu prezasede-
no, so pogodbo odpovedali, pri kranjski občini pa so, na
podlagi zbiranja ponudb, ugotovili, da ima na Gorenjskem
dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavetišča le zavetišče
Perun - dresura psov na Blejski Dobravi. Z njimi so pod-
pisali pogodbo, saj občine zavetiščem financirajo oskrbne
dneve (do trideset dni) in potrebne veterinarske storitve za
zapuščene živali. Poleg tega se praviloma plačuje tudi
pristojbina za določeno število mest v zavetišču, ulov in
potne stroške. Kot pravijo na kranjski občini, so za oprav-
ljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih
živali v zavetišču v letu 2010 porabili prek 33 tisoč evrov,
podoben znesek pa bodo namenili tudi v proračunu za
letos. V. S.

Križe 

Zadnji zimski pohod

V nedeljo, 30. januarja, prireja Planinsko društvo Križe 24.
tradicionalni zimski pohod na Kriško goro. To bo zadnja
prireditev pod geslom Za močno srce - pozimi v gore, je
povedal predsednik PD Križe Ivan Likar. Po pravilih pohoda
si namreč lahko planinci prislužijo najvišje priznanje, zlato
plaketo TRIMČKA PLANINČKA, za udeležbo na 24 pohodih.
V evidenci imajo kar 18 zvestih in vztrajnih udeležencev, ki
so bili na vseh dosedanjih pohodih. Za prvi, tretji in peti
obisk podeljujejo priponke, plakete različnega sijaja pa tudi
za osmi in šestnajsti obisk. Izhodišče pohoda je vasica
Gozd, kjer bodo urejena parkirišča. Edina kontrolna točka
bo v koči na Kriški gori, kjer bodo vpisovali pohodnike v evi-
denco od 7. do 15. ure. Organizatorji sporočajo, da se vsak
udeležuje pohoda na lastno odgovornost. Priporočajo opre-
mo za zimske razmere v gorah, hojo po označeni poti in
upoštevanje navodil redarjev. V koči bodo stregli s hrano in
pijačo, pripravili pa so tudi bogat srečelov. S. S.

Kranj

Večer srbske kulture 

Jutri ob 19. uri bo tradicionalna Svetosavska proslava v
Domu krajanov na Primskovem v organizaciji Srbskega
kulturno prosvetnega društva (SKPD) Sveti Sava Kranj. V
kulturnem programu bodo nastopili Kulturno društvo
Brdo Kranj, KUD Mladost Ljubljana in SKPD Sveti Sava
Kranj. Po kulturnem programu bo zabava z živo glasbo. 
S. K.

www.m-sora.si
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS     
telefon: 04 201 42 00

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

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

Družinski smučarski dan
Dovje, Mojstrana - Turistično društvo Dovje-Mojstrana jutri, v
soboto, 29. januarja, organizira Družinski smučarski dan, kjer bo
družinska in posamična tekma v veleslalomu, posamična tekma
v teku na smučeh, ledno plezanje in spremljevalne dejavnosti.

Tekmovanje v hokeju
Gozd Martuljek - Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi svoje
člane v soboto, 29. januarja, na tekmovanje v hokeju. Zbor in
prijave ekip ob 15.30 ob ledeni ploskvi v Gozdu Martuljku.

V ritmu slovenske pesmi in besede
Lučine, Poljane - Občina Gorenja vas - Poljane in Krajevna
skupnost Lučine vabita na osrednjo občinsko proslavo v po-
častitev slovenskega kulturnega praznika z naslovom V rit-
mu slovenske pesmi in besede, ki bo v soboto, 5. februarja,
ob 18. uri v Kulturnem domu v Lučinah. Vabijo tudi na kra-
jevno prireditev v Poljane, ki bo v ponedeljek, 7. februarja,
ob 18. uri pred Štefanovo hišo. 

Fotografski tečaj v Kranju
Kranj - Vabimo vas na fotografski tečaj, ki ga organizira Od-
sek za izobraževanje pri PD Iskra Kranj. Vodila ga bosta
Marjan Ručigaj in Aleš Arh. Tečaj se začne v torek, 15. febru-
arja, ob 17. uri v sejni sobi Planinskega društva Iskra Kranj
na Laborah. Prijave z vplačili: Marjan Ručigaj, tel. ali SMS na
041/350 204, ali na elektronski naslov rucigajm@volja.net
do vključno ponedeljka, 14. februarja, ali ob sredah od 17. do
18. ure v pisarni društva na Laborah.

Kreativna otroška delavnica
Kamnik - Jutri, v soboto, 29. januarja, od 10. do 12. ure otro-
ci vabljeni v mestno kavarno Veronika na kreativno otroško
delavnico na temo "Svečnica". 

Do Valvasorjevega doma
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira 5. febru-
arja nočni pohod do Valvasorjevega doma. Začetek pohoda
bo ob 19. uri s parkirnega prostora v Završnici.

IZLETI

PRIREDITVE

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

●  Knjiga
Kava

●  Knjiga
Mleko

●  Knjiga
Prvi kranjski
ropar

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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●  Knjiga
Sladka Evropa

25 odstotkov popusta, darilo in še kavica!25 odstotkov popusta, darilo in še kavica!

Po
h

it
it

e,
 š

te
vi

lo
 p

o
sa

m
ez

n
ih

 d
ar

il 
je

 o
m

ej
en

o
.

120 strani, trda vezava, 20 x 20 cm

Redna cena: 16 EUR + poštnina

Če knjigo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, 

je cena je le 13,50 EUR.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite 

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

Avtorica jih je razdelila na: hladne juhe, zelenjavne juhe, 

kremne juhe, domače juhe, tuje juhe in juhe, kot so: ajdova

juha, Erikova orehova juha, zeliščna juha ...

V tej knjigi nas avtorica 

popelje v čudoviti svet juh.

Predstavljenih je več kot 

130 juh za vsak okus in 

za vsako priložnost. 

Juha lahko predstavlja 

lahek obrok, lahko jo 

ponudimo kot uvod 

v slastno kosilo ali 

slovesno večerjo. 

Prav tako našim 

dragim, kadar zbolijo,

najprej ponudimo

krožnik domače juhe. 
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Turnosmučarski izlet na Viševnik
Bled - TNP vabi na turnosmučarski izlet na Viševnik, ki bo
29. januarja. Zborno mesto bo ob 9. uri na Rudnem polju.
Tura je brezplačna, dodatne informacije in prijave: iz-
tok.butinar@tnp.gov.si, tel.: 04/57 80 237, mobi: 040/881
125.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega pisma vabi jutri, v sobo-
to, 29. januarja, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na pro-
učevanje Svetega pisma z okvirno temo Iz znanega v ne po-
polnoma neznano. Razgovor bo povezoval Pavel Repnik.
Vstopnine ni.

Kaj potrebuje in kaj si želi (moj) 
otrok v šolskem obdobju?
Bled - IEDC - Poslovna šola Bled bo v torek, 1. februarja, ob
17.30 gostila predavanje Jana Thiesna z naslovom 
Umetnost izobraževanja - kaj potrebuje in kaj si želi 
(moj) otrok v šolskem obdobju? Več informacij na
www.waldorf-gorenjska.si.

Igralne urice
Hrušica - Igralne urice so odličen način uvajanja otrok v vr-
tec. Waldorfski vrtec Sončnica s Hrušice jih organizira v fe-
bruarju in marcu. Informativni sestanek za starše bo 2. fe-
bruarja ob 17. uri v vrtcu Sončnica na Hrušici.

Meritve tlaka, sladkorja in holesterola
Kranj - Krajevna organizacija Rdečega križa Vodovodni
stolp vabi krajane na preventivne meritve krvnega tlaka,
sladkorja in holesterola, ki bodo v sredo, 2. februarja, od 7.
do 9. v prostorih KS Vodovodni stolp, Begunjska ul. 10,
Kranj. 

Glasbene urice za dojenčke
Kranj - Združenje Naravni začetki v Kranju organizira Glas-
bene urice za dojenčke. Glasbene urice bodo potekale v hiši
Krice Krace, v Juninem kotičku, Tomšičeva 14, Kranj, v sre-
do, 2. februarja, od 10. do 11. ure. Glasbene urice bo vodila
asist. mag. Katarina Zadnik. Informacije in prijave na
info@mamazofa.org, 040/73-88-73.

Tantadruj
Kranj - Vabljeni v torek, 8. februarja, ob 10. uri, ko bo na pro-
stem, v starem mestnem jedru za vas igrala skupina Tanta-
druj v zasedbi Boštjana Sokliča, Mateje Blaznik in Aleša Ha-
dalina.

KONCERTI

OBVESTILA

PREDAVANJA

Harmonija življenje
Cerklje - Vabljeni na odprtje razstave v torek, 1. februarja, ob
17. uri v galeriji Petrovčeve hiše v središču Cerkelj nasproti
osnovne šole. Ogled od ponedeljka do petka med 9. in 16.
uro do 24. februarja. Razstavlja Monika Slemc.

Ti nori tenorji
Ljubno - Gledališče Belansko, ki deluje v okviru Kulturnega
društva Bohinjska Bela, bo gledališko predstavo Ti nori te-
norji uprizorilo jutri, v soboto, 29. januarja, ob 19. uri v
Domu Športnega društva Ljubno.

Micki je treba moža
Cerklje - Dramska skupina kulturno umetniškega društva Pod
lipo Adergas bo jutri, v soboto, 29. januarja. ob 19. uri gostova-
la z veseloigro v treh dejanjih Vinka Koržeta Micki je treba moža
v dvorani Kulturnega hrama Ignacija Borštnika v Cerkljah. Vese-
loigro bodo ponovili v nedeljo, 30. januarja, ob 18. uri.

Snežica in rožica
Mojstrana - V knjižnici v Mojstrani bo v sredo, 2. februarja,
ob 17. uri lutkovno predstava Snežica in Rožica. Predstavo
izvaja Andreja Palčič, waldorfska vzgojiteljica, in je primerna
za otroke, stare vsaj 3 leta. Predstavo si otroci lahko ogleda-
jo tudi v kranjskogorski knjižnici in sicer v petek, 4. februar-
ja, ob 17. uri.

PREDSTAVE

RAZSTAVE

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, WWW.ROZMANBUS.SI, TEL.: 04/53 15 249:
TRST: 19. 2.; BANOVCI: 11. 4.; TOPOLŠICA: 28. 3.: BIOTERME: 21. 3.; GOLI
OTOK: 23. 5.; MADŽARSKE TOPLICE: 3. - 6. 3. (pustovanje); 31. 3. - 3. 4. (oblet-
nice) BANJA VRUČICA: 21. - 28. 3.; 24. - 27. 3.; 10. - 13. 4.; BIOTERME: 13. - 15. 2.;
BERNARDIN: 13. - 16. 3.; DUGI OTOK: 28. 6. - 1. 7.; 1.7. - 8. 7.; 19. - 22. 8.; 19. - 26.
8.; 8. MAREC - PUSTOVANJE: 8. 3.
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
V ŽELEZNIKIH kupim ali menjam
manjše stanovanje za večje, ☎
041/278-285 11000429

PRODAM

GARSONJERO v Škofji Loki, popolno-
ma obnovljeno, 26 m2, mirno zeleno
okolje, ☎ 070/502-260

11000401

DVOSOBNO stanovanje v Lescah, z
balkonom, v bruto izmeri 61.50 m2 in
kletjo v izmeri 26 m2, ☎ 040/718-
337 11000434

MEDVODE - Preska, stanovanje 93
m2, obnovljena fasada, streha, kotlov-
nica, 148.000 EUR, ☎ 01/78-81-
697 11000407

TRISOBNO stanovanje, okolica Kra-
nja, z lastno garažo, CK, TV, INT,
115.000 EUR, ☎ 041/806-212

11000441

ODDAM

POSLOVNE PROSTORE v IOC na
Savski cesti v Kranju (bivša Trenča),
velikosti od 260 do 1.200 m2, cena
2,95 eur/m2, ☎ 041/426-898

11000264

SOBO s souporabo sanitarij, pošteni,
zaposleni osebi ali študentu, ☎
04/51-34-228 11000430

NAJAMEM

DVOSOBNO stanovanje v Kranju ali
bližnji okolici, za daljše obdobje, ☎
031/390-208 11000421

HIŠE
PRODAM

HIŠO z vrtom, v Kranju, dvojna garaža,
cena 275.000 EUR, ☎ 04/23-25-
059 11000368

POLOVICO hiše z vrtom in garažo, v
Kranju, cena 150.000 EUR, ☎
041/947-677 11000369

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

VIKEND z vinogradom v bližini Trebnje-
ga, 52.000 EUR, ☎ 041/760-293

11000419

POSESTI
PRODAM

PARCELO v Peroju pri Puli, 303 m2,
300 m oddaljeno od morja, ☎ 04/25-
51-460, 031/528-500 11000445

ZAZIDLJIVO parcelo v vasi Sveti Duh,
okrog 800 m2, cena 190  EUR/m2,
☎ 041/444-494

11000464

NAJAMEM

NJIVO ali travnik na relaciji Kranj, Šen-
čur, Cerklje, Komenda, Moste, ☎
040/190-509

11000469

POSLOVNI PROSTORI
KIOSK s hitro prehrano v Kranju pro-
dam ali oddam v najem, ☎ 041/756-
737 11000005

ODDAM

GOSPODARSKO poslopje za skladiš-
če oziroma mirno obrt (okolica Kranja),
☎ 04/25-01-014, 041/448-823

11000448

PROSTOR za skladišče ali mirno obrt
150 m2, višina 4 m, ☎ 04/25-15-
089, 041/831-058

11000435

POSLOVNI prostor na Koroški cesti v
Kranju, ☎ 041/361-100

11000480

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO za pošto na Zoisovi ulici v
Kranju, ☎ 041/821-200 11000428

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

GOTOVINSKI odkup vozil vseh
znamk, prepisi, prodaja na obroke. 
Avtoplanet, d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj,
☎ 051/850-560

11000283

ODKUP, PRODAJA rabljenih vozil, go-
tovinski odkup, prodaja na obroke,
MEPAX, d. o. o., Planina 5, Kranj, ☎
041/773-772, 040/773-772

11000016

R 5 letnik 1995, celega ali po delih,
reg. do 3. 11., Jesenice, ☎ 041/512-
231 11000457

R 5 five 1.4, letnik 1996, prevoženo
105.000 km, reg. do 15. 4. 2011, ☎
04/514-14-72

11000417

VW Polo 1.4, letnik 1995, 5 vrat, mo-
dre barve in peugeot 106, letnik 1994,
zelen, ohranjen, ☎ 041/894-493

11000468

DRUGA VOZILA
PRODAM

PRIKOLICO za osebni avto, ☎ 041/
548-038 11000459

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

ALU PLATIŠČA 2 kosa, za Ford focus,
cena 50 EUR, ☎ 070/865-478

11000436

REZERVOARJE za gorivo, Renault
magnum lowliner, skupni volumen 890
litrov, ☎ 041/745-780

11000478

KARAMBOLIRANA 
VOZILA
KUPIM

POŠKODOVAN ali karamboliran avto,
lahko tudi okvara motorja, ☎
051/657-607 11000406

TEHNIKA
PRODAM

BARVNI TV Gorenje, diagonala 68
cm, ☎ 041/858-149 11000483

KUPIM

NOKIA 1600, lahko brez baterije in
polnilca, ☎ 041/858-149 11000484

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

ELEKTRO motor (tri fazni) 2.2 KW,
1440 obratov, nikoli prik., ter kosilnico
Gaspardo 175 cm, ☎ 070/240-768

11000465

KOMPLET za avtogeno varjenje in rez-
kanje ter ”flašo” za kisik, ☎ 04/53-18-
664

11000460

MOTORNO žago Stihl 051 AV, ☎
041/846-649 11000463

POPOLNOMA nov elektromotor 2.2
KW, 1420 obratov, ☎ 031/262-046

11000439

SESALEC, cena 10,00 EUR, ☎
030/348-890 11000443

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

123 m2, malo rabljenih opažnih
plošč, ☎ 051/341-163, Miha

11000412

KURIVO
PRODAM

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

10007160

BUKOVA drva za kurjavo, razžagana,
briketi za ogrevanje in peleti, ugodno,
☎ 040/427-022

10007093

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

10007161

BUKOVA drva in butare, cena po do-
govoru, ☎ 040/491-714

11000427

BUKOVA in hrastova suha drva, ugod-
no, ☎ 041/765-738

11000467

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

11000359

SUHA hrastova in kostanjeva drva, ☎
031/253-521

11000402

SUHA bukova in mešana drva, možen
razrez in dostava, ☎ 04/25-60-223,
031/840-266 11000415

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

JEDILNI kot, odlično ohranjen, 240
cm x 150 cm, usnje, obnovljeno, ☎
04/20-42-290, 051/322-853

11000447

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

BORD, komplet, cena 60 EUR ter mo-
ške drsalke, št. 45, cena 20 EUR, ☎
030/348-890 11000442

ŽENSKE drsalke štev. 39, ☎ 041/
858-149 11000485

KNJIGE,
PUBLIKACIJE
PRODAM

ZBIRKO, novo, Naša beseda, 90 knjig
za vse šole, ugodno, ☎ 04/53-31-
241 11000408

KUPIM

UČBENIK ”Pot k maturi iz fizike”, avtor
Rudolf Kladnik, ☎ 040/641-277

11000470

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
OČALA na recept, okulistični pregledi,
kontaktne leče, popusti za upokojence
in zavarovance Vzajemne. Optika Alek-
sandra, Qlandia Kranj, C. 1. maja 77,
04/234-234-2, www.optika.si

11000072

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

PRAŠIČA za zakol, težkega 120 kg, ☎
041/551-970

11000475

PODARIM

MLADO mačko, staro 4 mesece,
črno-bele barve, ☎ 051/380-329

11000462

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

BAGERSKO roko, prirejeno za traktor
+ 3 žlice, ☎ 041/745-780

11000479

CEPILNIK za drva na sveder, ugodno,
☎ 031/542-877

11000456

KOSILNICO Buher in Muta Maestral
ter manjši vap Karher, ☎ 051/213-
206 11000414

KOSILNICO BCS, dobro ohranjeno,
cena 900 EUR, ☎ 041/758-972

11000426

TRAKTOR Deutz 40 ter seme bele ko-
ruze, ☎ 031/791-483

11000455

TRAKTORJI Steyr, vitli, cepilci, motor-
ne žage Jonsered na zalogi, dostava
brezplačna Smrekca center Žabnica,
☎ 04/25-51-313

11000200

TRAKTORSKE uteži torpedo 55 origi-
nal, ☎ 041/434-467

11000431

KUPIM

ENOREDNI ali dvoredni traktorski iz-
kopalnik krompirja, ☎ 041/608-765

11000433

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

11000425

TRAKTOR Štore, Univerzale, Zetor,
IMT, dobro plačilo, ☎ 051/203-387

11000450

PRIDELKI
PRODAM

4 TONE sena, Lesce - Hlebce, ☎
04/53-33-484 11000458

JABOLKA iz naravi prijazne pridelave,
Markuta, Čadovlje 3, Golnik, ☎
04/256-00-48 11000269

JABOLKA, kvalitetna, domača, od vi-
sokodebelnih dreves, ugodno, Kmetija
Princ, Hudi 1 (pri Kovorju) Tržič, ☎
041/747-623 11000333

KROMPIR kifelčar, cena 1 EUR/KG,
☎ 041/347-243

11000411

KROMPIR kifelčar, cena 1 EUR/KG,
☎ 041/347-243

11000432

SENO v kockah in otavo v okroglih ba-
lah, ☎ 031/688-556

11000404

SENO goveje, balirano v kocke, mož-
na dostava, ☎ 031/276-930

11000423

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

7 MESECEV stare zajklje in zajce - lis-
ce, ☎ 040/562-959

11000461

9 MESECEV brejo telico simentalko,
☎ 041/938-376 11000476

BIKCA simentalca, starega 1 teden,
cena po dogovoru, ☎ 04/57-24-155

11000473

BREJI kravi dojilji, simentalki, cena po
dogovoru, ☎ 041/383-583 11000438

BREJO kravo in brejo telico, ☎
041/529-274 11000449

KOKOŠI rjave pred nesnostjo. Vsak
delavnik od 8. - 11. ure, sreda od 8. -
17. ure in sobota od 8. - 13. ure. Perut-
ninarstvo Gašperlin, Moste 99 pri Ko-
mendi, ☎ 01/83-43-586

11000418

KRAVO simentalko, brejo 9 mesecev,
drugo tele, ☎ 04/25-27-489

11000446

MLADO kravo, brejo, ☎ 040/568-
770 11000422

TELICO simentalko v 8 mesecu brejo-
sti in bikca simentalca, starega 2 me-
seca, ☎ 04/51-46-308

11000472

TELIČKO simentalko, staro 4 mesece,
☎ 031/312-323 11000409

TELIČKO simentalko, staro 15 dni, ☎
031/250-114 11000474

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, ☎
04/53-33-875 11000482

ZAJCA, samca, pasme beli dunajčan,
starega 7 mes. in zajce, mladiče, 1
mesec, za meso, ☎ 040/979-622

11000466

KUPIM

BIKA mesne pasme, težkega od 200
do 230 kg ter seno v kockah, ☎
041/728-092 11000440

BIKCA simentalca, starega od 7 do 12
tednov, ☎ 04/25-22-610, 041/229-
159 11000403

BIKCA simentalca, starega do 10 dni,
☎ 04/25-31-322 11000410

BIKCA simentalca, starega do 10 dni,
☎ 041/608-616

11000453

BIKCA simentalca, starega 10 dni, ☎
031/733-015 11000471

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 14.00 in 
za objavo v torek do petka do
14.00! Delovni čas: ponedeljek,
torek, četrtek, petek neprekinjeno
od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16., 
sobote, nedelje in prazniki zaprto.

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

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

Iščete nov dom ali kupca za svojo 
nepremičnino? Oddajate ali najemate
stanovanje, hišo ali poslovni prostor? 

Celovita rešitev na enem mestu. Za vas delamo

Aktivno - Jasno - Preudarno
AJP d.o.o. Kranj,
Koroška cesta 2, 4000 Kranj
gsm: 031/330 - 040, 
tel.: 04/20 28 223,
e-pošta: info@ajp.si

STANOVANJE PRODAMO
BEGUNJE - dvosobno, predelano v
dvoinpolsobno, 63 m2, l. izg. 87,
2./IV, vsi priključki, cena: 95.000
EUR.
Za informacije o ostali ponudbi
obiščite www.ajp.si 

www.a jp .s i

LOTO

Rezultati 8. kroga - 26. januarja 2011
11, 15, 16, 28, 31, 35, 36 in 4

Lotko: 6 4 3 2 2 5

Loto PLUS: 6, 8, 16, 20, 36, 37, 38 in 11

Sklad 9. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 9. kroga za Lotka: 100.000 EUR
Sklad 9. kroga za PLUS: 120.000 EUR

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 ga-
raža velikosti 6x3 m2, ki je v isti stavbi,
cena 84.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi izmere
48,00 m2, v hiši so samo štiri stanova-
nja, l. izgr. 1960, stanovanje izdelano l.
1991, CK, cena 77.500,00 EUR.
HIŠA - ODDAMO V NAJEM
Predoslje, starejša kmečka hiša, pritličje
v izmeri 96 m2 (opremljena bivalna ku-
hinja, dnevna soba s pečjo, spalnica in
kopalnica z WC), l. izgr. 1930, delno pre-

t M
M

T F

novljena 1995, ogrevanje klasično, cena
380,00 EUR + 85,00 EUR fiksni stroški
(elektrika, voda, smeti) + 1x varščina,
vseljivo takoj.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, staro mestno jedro, enonad-
stropna s 120 m2 stanovanjske površi-
ne na parceli velikosti 262 m2, l. izgr.
1935, prenovljena l. 2002 - okna, vse in-
stalacije, kopalnica, CK na olje, dvorišče,
kjer je možno parkiranje za dva avto-
mobila, terasa s 115 m2 vrta, cena
175.000,00 EUR. 
Žiri, v centru mesta, visokopritlična tlo-
risa 10x8 m2 na parceli velikosti 477 m2,
l. izgradnje 1937, lepo vzdrževana na
zelo sončni lokaciji, CK na olje, vsi pri-
ključki, cena 155.000,00 EUR. 
Kranj, Kokrica, visokopritlična tlorisa
10x8 m2 na parceli velikosti 857 m2, l.
izgr. 1955, v celoti podkletena, garaža,
CK na olje, v mansardi še delno neizde-
lana, zelo lepa lokacija, cena 215.000,00
EUR. 
Trstenik, na izredno lepi sončni lokaciji,
medetažna s 300 m2 uporabne stanov.
površine na parceli velikosti 1144 m2, l.
izgr. 1999, cena 399.000,00 EUR, v ka-
teri je vključena tudi vsa oprema izdela-
na po meri. 
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO
Kranj, Savska cesta, tlorisa 364 m2 na
parceli velikosti 884 m2, l. izgr. 1959, vi-
šina stropa 5m, objekt je možno upo-
rabljati za različne dejavnosti, urejen do-
stop in lastno parkirišče, cena
160.000,00 EUR.
Tržič, v centru mesta na glavni ulici, pri-
tličje v izmeri 30 m2, l. izgr. 1900, že del-
no prenovljen, primeren za neživilsko
trgovino, cena 47.000,00 EUR.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklemu, v industrijski coni
v izmeri 5957 m2 za proizvodnjo, skla-
dišča, parkirišče, cena 144 EUR/m2 in
še pribl. 18 EUR/m2 za komunalni pri-
spevek.



BIKCA simentalca, starega do 10 dni,
☎ 041/503-623 11000481

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

10007158

OSTALO
PRODAM

DEŽE, nerabljene, za shranjevanje
masti, ☎ 04/51-88-166, 031/344-
159 11000413

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DELO - mlademu upokojenecu/ki za
občasna dela v vrtnariji iz Kranja ali
okolice. Pogodbena zaposlitev. Pisne
prijave pošljite na Flora, d.o.o., Zgor-
nje Bitnje 133, 4209 Žabnica

11000360

ZAPOSLIMO kuharja/ico, nedelje
prosto. Gostinsko podjetje Kranj,
d.o.o., C. 1. maja 1/a, Kranj, ☎
031/339-948

11000279

ZAPOSLIM voznika kamiona za med-
narodni transport, C in E kategorija -
prevozi v EU. Zajc transport, d.o.o.,
Valburga 15, Smlednik, ☎ 041/622-
529

11000377

ZAPOSLIMO voznika C kategorije, za-
želena tudi E kategorija. Agro mobil,
d.o.o., Letališka ul. 37, Šenčur, ☎
041/698-385 11000451

MK ZAPOSLI nove terenske zastopni-
ke. Posredništvo Brovč Milan s.p.,
Gozd 15, Križe, ☎ 030/610-105

11000376

ZAPOSLIMO 3 visoko motivirane, pro-
fesionalne prodajalce/ke. Posredni-
štvo Zdene Brovč s.p., Virmaše 170,
Škofja Loka, ☎ 040/304-270

11000271

ZAPOSLIMO delavko pri barvanju ste-
kel, Optika Alcom, Aljančič Ivan s.p.,
Partizanska c. 26, Kranj, ☎ 040/663-
866

11000477

PARKOVNI delavec za pomožna vrt-
narska dela. Zaposlitev je za dol. čas s
podaljšanjem. Pisne prijave z življenje-
pisom pošljite na Flora, d.o.o., Zgornje
Bitnje 133, 4209 Žabnica 11000361

SKUPINOVODJA parkovnega vrtnar-
stva. Zaposlitev za določen čas s po-
daljšanjem. Pisne prijave z življenjepi-
som pošljite na Flora, d.o.o., Zgornje
Bitnje 133, 4209 Žabnica 11000362

IŠČEM

DELO - pospravljanje, pomoč v kuhinji,
delo na vrtu, okolica Bleda - Lesc, ☎
030/388-553 11000416

DELO - gospodinjska dela, šivilske
usluge, v okolici Kranja, ☎ 031/661-
054 11000420

STORITVE
NUDIM

ASTERIKS SENČILA, Rozman Peter,
s. p., Cesta na Loko 2, 4290 Tržič,
tel.: 59-55-170, 041/733-709; žaluzi-
je, roloji, rolete, lamelne zavese, plise
zavese, komarniki, markize, ☎
www.asteriks.net 10007162

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje
dvorišč, z našim ali vašim materialom,
SGP Bytyqi SKALA, d. n. o., Struževo
3 a, Kranj, ☎ 041/222-741 11000087

BELJENJE in izravnava sten, sanacija
vlažnih sten, pleskanje oken in vrat. Hi-
tro, kvalitetno in ugodno vam nudi Pa-
vec Ivan s.p., Podbrezje 179, Naklo,
☎ 031/392-909 11000258

FLORIJANI, d. o. o., C. na Brdo 41,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete,
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, ☎ 041/557-871 11000265

GRADBENIK REXHO, d. n. o., Adergas
13, Cerklje, izvaja od temeljev do strehe,
notranji ometi, vse vrste fasad, kamnite
škarpe, adaptacije, urejanje in tlakovanje
dvorišč, ☎ 041/589-996 11000013

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 11000222

NUDIMO VAM obrezovanje sadnega
drevja in trte, Branko Gašperšič, s.p.,
Šorlijeva ul. 19, Kranj, ☎ 040/993-
406 11000354

OBDELAVA mansard, tesarstvo, krov-
stvo, Velux okna, Knauf sistemi. Kle-
menc Dragomir s.p., Voklo 18, Šen-
čur, ☎ 041/771-637 11000291

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

11000424

44-LETNI podjetnik, nekadilec iz oko-
lice Lj, 174, prijetnega videza, bivši
športnik, ljubitelj narave, morja, išče
postavno, samsko žensko za prijetne
trenutke v dvoje. Pošlji svoj opis na, ☎
031/695-370 11000374

MLAJŠI moški si želi iskrene, trajne
ljubezni. Odgovorite, ne bo vam žal, ☎
041/959-192

11000077

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje,
brezplačno za mlajše ženske, ugodno
ostale, ☎ 031/836-378 11000076

RAZNO
PRODAM

LESENE A lestve, dol 1-4 m (3-12 kli-
nov), Zbilje 22, Medvode, ☎
041/981-210 11000405

MANJŠO, izolirano pasjo kočo, cena
50 EUR, ☎ 031/850-536

11000452

OVČKE za jaslice, 15 x 15, ☎
031/641-410 11000454

RAZLIČNE deske za domačo upora-
bo, ☎ 04/53-12-374 11000437
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V 87. letu starosti je odšla od nas naša draga žena, mama, stara
mama, prababica, tašča, teta in sestra 

Ani Uranič 
rojena Sajovic 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, darovane svete
maše ter prispevke za domačo cerkev. Hvala tudi dr. Ravnihar-
jevi, gospodu župniku Zupancu, gospodu Celarju, pevcem ter
pogrebni službi Navček in vsem, ki ste jo z nami pospremili na
njeni zadnji poti. Ohranimo jo v lepem spominu. 

Žalujoči vsi njeni
Strahinj in Naklo, januarja 2011

ZAHVALA

V 76. letu nas je zapustil

Jožef Bogataj
po domače Homcov Jože z Dolenje Dobrave

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste z nami delili bolečino in
žalost. Hvala za vse tiste trenutke sočutja, podarjeno cvetje, 
sveče, ostalo pomoč ter spremstvo na njegovi zadnji poti. 
Ohranimo ga v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage mamice, hčerke, sestre, tete in sestrične

Mirjane Ravnikar
26. 10. 1964 - 17. 1. 2011

se iskreno zahvaljujeva vsem sorodnikom, sodelavcem, prijateljem in znancem 
za darovano cvetje, sveče, izrečena sožalja in sočutje ob teh težkih trenutkih ter 
darovano pomoč. Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Žalujoča: hči Anda in sin Aljaž
Kranj, 20. januarja 2011

V SPOMIN

Danes, 28. januarja 2011, mineva eno leto, odkar me je 
zapustila dobra žena

Mici Bešter
Vsem, ki postojite ob njenem grobu in ji prižigate svečke, 
iskrena hvala.

Pogrešam te, mož Jože

OSMRTNICA

V neizmerni žalosti sporočamo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
da nas je v 59. letu starosti, po hudi bolezni, za vedno zapustila naša draga 

Marjanca Štiglic
iz Kranja, Nazorjeva ulica 4

Pogreb drage pokojnice bo danes, v petek, 28. januarja 2011, ob 14. uri na Mestnem
pokopališču v Kranju. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici na

tamkajšnjem pokopališču. Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

Žalujoči: mož Rudi, sin Domen, mati Cvetka ter brat Miha z družino
Kranj, 26. januarja 2011

ZAHVALA

V 56. letu starosti nas je zapustil naš dragi

Marko Peternelj
iz Tržiča

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sose-
dom, sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno
cvetje in sveče ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala tudi
pogrebni službi Komunalnega podjetja Tržič, gospodu župniku
Jožetu Gregoriču, kvintetu bratov Zupan in trobentaču gospodu
Viliju Pangeršiču za lepo opravljen pogrebni obred. Posebej se
zahvaljujemo gospodu Romanu Rovanšku z Ministrstva za pro-
met za poslovilni govor. Ohranimo ga v lepem spominu. Naj
počiva v miru.

Žalujoči vsi njegovi

Odhajam z vetrom
a ne v praznino.
(Tagore)

V 57. letu starosti nas je nepričakovano, mnogo prezgodaj in
brez slovesa zapustil naš dragi mož, ati, dedi, brat in prijatelj 

Franc Voga
iz Preddvora

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem, sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, darovano
cvetje, sveče in ostale darove. Hvala ekipi NMP Kranj, gospodu
župniku, pevcem ter pogrebni službi Akris za pomoč in organi-
zacijo. Še enkrat iskrena hvala vsem imenovanim in neimeno-
vanim, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi
Preddvor, januarja 2011

Ni te več na vrtu ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.
Če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

ZAHVALA

V Preddvoru zaposlimo, resno 
in simpatično dekle za delo v

gostintvu - strežba, Pegaz, d.o.o.
Info: 041 673 772
Pegaz, gostinstvo, d.o.o., Črnavska pot 5, 4205 Preddvor
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Ivan Boštar: 

"K sreči me še ni ujel radar
občinskih redarjev. Zdi se
mi, da je to bolj policijsko
delo, je pa prav, da je na ce-
sti red. Mnogi vozniki so
prehitri, nekoč me je na av-
tocesti prehitel celo 'šleper'."
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..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
.

Andreja Jereb: 

"Prav se mi zdi, da so prehi-
tre voznike poleg policistov
začeli loviti še redarji. Mene
doslej niso ujeli. Upam, da
bo to pripomoglo k varnosti
v prometu, saj je na cestah
preveč 'norcev'." 

Peter Šavs: 

"Ne vozim avtomobila, kot
pešec pa opažam, da so
vozniki pogosto prehitri in
premalo strpni. Zdi se mi,
da bi take morali loviti pred-
vsem policisti, redarji pa naj
opravljajo svoje delo."

Marko Markezič: 

"Radarske meritve hitrosti
bi morali opravljati policisti,
redarji naj bodo redarji. Žal
se pogosto dogaja, da dobi-
jo tiste, ki le malo prekorači-
jo omejitev hitrosti, ne pa
pravih divjakov."

Redarji in radarji
Ana Hartman

Poleg policistov lahko tudi
občinski redarji opravljajo
radarske meritve hitrosti.
Marsikje po Gorenjskem to
že počnejo, kar je med voz-
niki povzročilo precej hu-
de krvi. Kaj na to pravijo
Kranjčani, naj prehitre voz-
nike lovijo le policisti?
Foto: Tina Dokl

Aleš Sedej Jeraj: 

"Vseeno mi je, kdo meri 
hitrost vozil, saj vozim po-
časi in se držim predpisanih
omejitev. Kazni so previso-
ke, poleg tega pa imam iz
preteklosti izkušnjo s pro-
metno nesrečo." 

Napoved za Gorenjsko

Danes, v petek, bo pretežno oblačno, občasno bo rahlo naletaval
sneg. V soboto in nedeljo bo precej jasno z mrzlimi jutri.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Cveto Zaplotnik

Trstenik - Bilo je lani v zgod-
njem poletju. Med košnjo
travnika na Srednji Beli je
kosec opazil v travi mladička
- srnico in srnjačka in ju
pred nevarnostjo kosilnice
odnesel na varno, a njune
mame - srne potlej očitno za-
radi vonja po človeku ni bilo
več blizu. Mladička sta ostala
sama. Boštjan Skubic se je
takrat odločil, da ju bo na
svojem domu na Trsteniku
poskušal "spraviti gor". Srni-
ca je kmalu poginila, srnja-
ček je ostal. Tri mesece ga je
vsake štiri ure krmil po ste-
klenici za dojenčke. Na za-
četku ga je zaradi zaščite
pred psi še imel ograjenega,
potlej mu je dal prosto pot.
"Naj gre po svoje, v gozd," si
je mislil Boštjan. A srnjaček
ni šel nikamor. Zadržuje se
okrog hiše, ponoči je v goz-
du v bližini hiše in prav do-
bro čuti, kdaj Boštjan, žena
Karmen in njuna otroka - 12-
letni Jan in 4-letni Mark pri-
dejo domov. Zlasti fantiče-
ma je v veliko veselje, vedno
ju spremlja. Postal je tako
domač, da pride v klet hiše
ali po stopnicah celo po kak-
šen priboljšek v dnevno
sobo. Ko so Skubičevi pred
novim letom šli na prireditev
v bližnji kulturni dom, je
skakljal za njimi vse do vrat

doma. In šel bi z njimi tudi
notri, če bi mu le dovolili.
Tudi z avtom se je že peljal,
s Trstenika na Srednjo Belo,
kjer je bil lani "na počitni-
cah" pri Boštjanovem tastu.
Srnjaček ima dve imeni: ka-
dar je priden, je Bambi, a ka-
dar je poreden, je Bambo. Ja,
Bambo je bil, ko je vrgel rože
z okenske police, razmetal
jaslice, prevrnil božično 
drevesce, sosedi pojedel so-
lato ...! Za srnicami se doslej
ni oziral, a Skubičeve je že
strah, da bo odšel z njimi v
gozdna prostranstva. 

Srnjaček v dnevni sobi 
Pri Skubičevih na Trsteniku so srnjačku pomagali preživeti, potlej so mu dali prosto pot, a ni šel
nikamor. Zadržuje se okrog hiše, zaide pa tudi v dnevno sobo. 

Bambi je za priboljšek pripravljen marsikaj narediti. 

Srnjaček zaide tudi v klet Skubičeve hiše. 
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Ljubljana

Znesek na februarski položnici za RTV 
bo občutno nižji

Zavezanci za plačilo RTV prispevka bodo februarja dobili
občutno nižji znesek na položnici - namesto dvanajst le 3,87
evra, saj bo RTV Slovenija opravila poračun za ta mesec.
Plačati bo treba le prispevek za obdobje od 22. januarja, ko
je začel veljati zakon o izvrševanju državnih proračunov za
leti 2011 in 2012, do konca meseca, torej za deset dni.
Spomnimo: do zapleta je prišlo, ker vlada za letos ni določi-
la višine RTV prispevka, saj je pričakovala, da bo to urejeno
z novim zakonom o RTV Slovenija, ki pa je bil na referendu-
mu zavrnjen. Nastalo situacijo so rešili s spremembo za-
kona o izvrševanju proračunov, ki vsebuje tudi določbo o
višini prispevka. Generalni direktor RTV Slovenija Marko Fil-
li poudarja, da tovrstni poračun prispevka in posledično
nižji prihodek zaradi manjkajočih dvajset dni letošnjega jan-
uarja pomeni za javni zavod izpad prihodkov na ravni 4,9
milijona evrov. Za zagotavljanje likvidnosti bodo tako najeli
premostitveno posojilo, ki bo zagotovilo tekoče poslovanje.
Vodstvo RTV Slovenija bo proučilo pravne možnosti, ki bi
zavodu omogočile, da dobi povrnjen izpad prihodka iz
naslova RTV-prispevka. A. H. 

Celovec

Na Celovškem sejmu bo sejem Graditelj

Na Celovškem sejmu bo od 4. do 6. februarja sejem Gradi-
telj, na katerem bo 450 razstavljavcev predstavilo ponudbo
s področja gradnje in obnavljanja objektov ter varčevanja
energije. Kot je povedal direktor sejmišča Erich Halleger, bo
obisk sejma zanimiv zlasti za tiste, ki bodo gradili in prena-
vljali, saj bodo lahko spoznali najnovejše gradbene materia-
le, okna, vrata, praktične energetske rešitve ... Ogledali si
bodo lahko tudi montažne hiše (razstavljenih bo deset pri-
merkov) ter najnovejšo generacijo pasivnih hiš, po katerih je
zadnje čase vse večje povpraševanje. Novost na letošnjem
sejmu bodo strokovna predavanja, skupno se jih bo zvrstilo
trideset, teme pa bodo različne - energetsko varčna gradnja,
sodobna inštalacija elektrike, varnost ... C. Z.

Kranj

Na smučeh bodo tekli tudi politiki

Športno društvo Strelica je organizator 19. smučarskega teka
politikov, diplomatov in gospodarstvenikov, ki bo jutri, 29.
januarja, na progah Športnega centra Pokljuka. Start bo ob 11.
uri, tekmovalci pa se bodo v različnih starostnih kategorijah
pomerili na 5 km dolgi progi v prosti ali klasični tehniki. M. B.
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DOBRODELNI VEČERI
SVINGA 

Vsak drugi petkov večer je v Galeriji
Dali v Kranju rezerviran za plesalce
svinga in dobrodelnost.

26

LJUDJE

NA TALENTIH TUDI
LADY GAGA

Minulo soboto je predizbor za šov
Slovenija ima talent gostil Kranj,
včeraj pa še Jesenice. / Foto: Tina Dokl

KULTURA

ZAHVALA ZA 
DOLGOLETEN TRUD

V sredo so v Mestnem muzeju v
Ljubljani podelili odlicja Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti.
Srebrna plaketa Janezu Mocniku iz
Cerkelj.
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KULTURA

e tradicionalne vsa-
koletne podelitve
odličij javnega skla-
da RS za kulturne
dejavnosti za dosež-

ke na področju ljubiteljske
kulture se je v sredo v Mest-
nem muzeju v Ljubljani ude-
ležilo več kot sto ljudi, zato so
iz najprej predvidenega pri-
zorišča dogodek selili v večji
prostor. Pred polnim avdito-
rijem sta zlato plaketo prejela
Breda in Tine Varl, srebrne
plakete pa Majda Fister, dr.
Anton Vengušt, Ana Vovk
Pezdir in letos edini Gore-
njec, Janez Močnik iz Cer-
kelj. Med več kot štirideseti-
mi predlogi za plakete je to
visoko priznanje na področju
ljubiteljske dejavnosti prejel
tudi Janez Močnik in sicer za
skladateljsko in raziskovalno
delo na področju zborovstva.
Dolgoletni profesor likovne
pedagogike se je velik del
svojega delovanja v ljubitelj-
ski kulturi posvečal sklada-
teljstvu in vodenju zborov,
domačini v Cerkljah pa ga
poznajo tudi kot zgodovinar-

ja, publicista in urednika.
Odlikujejo ga izjemna na-
tančnost, kritičnost pri odkri-
vanju neznanega in sposo-
bnost povezovanja. Vrsto let
je bil član Komornega zbora
RTV Ljubljana, poleg šolskih
zborov pa je uspešno vodil
vrsto pevskih društev, med
drugim Moški pevski zbor
Davorin Jenko Cerklje na
Gorenjskem, Komorni mo-
ški zbor Lek Ljubljana, Meša-
ni komorni zbor Loka ter
(tudi kot organist) več cerkve-
nih zborov, med drugim v
župnijah Stranje, Ljubljana
Bežigrad in Škofja Loka.

"Zdaj v javnosti ne delu-
jem več toliko kot v preteklo-
sti, še vedno pa pišem sklad-
be in zbiram ljudsko pevsko
dediščino. Seveda je obču-
tek ob priznanju dober. Spo-
znaš, da vse delo in entuzia-
zem, ki si ju kot ljubitelj vlo-
žil v kulturo, nista bila za-
stonj. Lepo je, ko vidiš, da te
je nekdo opazil in se ti na
tak način zahvalil za tvoj
dolgoletni prispevek," je po-
vedal Janez Močnik, ki se je
tokrat v družbi odlikovancev
res dobro počutil. Njegova
skladateljska bibliografija je

izjemno obsežna in vsebuje
zborovske skladbe za vse za-
sedbe s spremljavo ali brez
nje, priredbe ljudske glasbe
za zbore, nadvse uspele pre-
stavitve skladb za druge za-
sedbe, vokalno instrumen-
talno in instrumentalno
glasbo. Posebna glasbena in
raziskovalna ljubezen Jane-
za Močnika je naše srednje-
veško in kasnejše prote-
stantsko in raznovrstno dru-
go pesemsko izročilo, ki ga
je temeljito študiral in spo-
znal. Je tudi pobudnik, ute-
meljitelj in dolgoletni pro-
gramski vodja tradicional-
nega Festivala slovenske
cerkvene glasbe v Cerkljah.
"Kot prekaljen pedagog in
izkušen zborovodja je po-
gost in iskan svetovalec in
mentor zborovodij, strokov-
ni spremljevalec pevskih re-
vij in član žirij, pa tudi pre-
davatelj na raznovrstnih te-
čajih in seminarjih za zbo-
rovodje," je bilo med dru-
gim še povedano v obrazlo-
žitvi k priznanju.

V zadnjem času je zbral
skoraj osemdeset zapisov
fantovskih pesmi. "Zbral
sem pesmi, kot smo jih fant-

je prepevali pred petdeseti-
mi leti, v glavnem štiriglas-
no. To so pesmi predvsem
za družabno rabo," je pove-
dal in dodal, da upa, da jih
bo ob pomoči pokroviteljev
uspel tudi natisniti v "napol
žepni izdaji". "Za malo večje
žepe," se zna pošaliti.

Breda in Tine Varl sta zla-
to plaketo sklada prejela za
življenjsko delo na področju
ljubiteljskih kulturnih dejav-
nosti, dejavna sta bila pred-
vsem v lutkarstvu, srebrne
plakete pa so prejeli še Maj-
da Fister za razvijanje kul-
turnega sodelovanja s Slo-
venci v zamejstvu, Anton
Vengušt za organizacijsko
in društveno delo in Ana
Vovk Pezdir za ustvarjalno
in pedagoško delo na ples-
nem področju. V glasbenem
programu se je predstavil
Slovenski sekstet klarinetov
v sestavi Jože Kotar, Matjaž
Emeršič, Tomaž Kmetič,
Franci Maček, Janez Mazej
in Peter Kuder. Izvedli so
skladbe slovenskih skladate-
ljev Črta Sojarja Voglarja,
Marka Mihevca in Borisa
Roškarja v priredbi Blaža
Puciharja. 

ZAHVALA ZA 
DOLGOLETNI TRUD
V sredo so v Mestnem muzeju v Ljubljani podelili odličja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.
Srebrna plaketa Janezu Močniku iz Cerkelj.

Igor Kavčič

Ž

Ob direktorju JSKD mag. Igorju Teršarju na skrajni desni letošnji nagrajenci sklada: (z leve) Breda Varl, Tine Varl, Ana Vovk
Pezdir, Anton Vengušt, Janez Močnik in Majda Fister

Sloveniji na leto
uradno izide šest
tisoč novih naslo-
vov, od tega jih je

knjižnemu trgu namenje-
nih okoli tri tisoč petsto. Pri
tem je delež največje sloven-
ske založbe Mladinska Knji-
ga kar 15-odstoten (528 na-
slovov in 99 ponatisov), po
velikosti prvih šest sloven-
skih založb pa izda kar tretji-
no vseh naslovov. Zanimivo,
da je med desetimi lanskimi
uspešnicami založbe kar
šest del slovenskih avtorjev,
med drugim tudi zahtevnej-
še čtivo, kot je pesniška zbir-
ka Cirila Zlobca Tiho roma-
nje k zadnji pesmi, in obe ju-
bilejni zbirki pravljic z ilu-
stracijami Jelke Reichman
in Marlenke Stupice. Naj-
bolj iskan je roman Dana
Browna Izgubljeni simbol. Po
besedah glavnega urednika
Mihe Kovača so lani prodali
pravice za dvajset knjižnih
naslovov v osemnajst držav,
prva izvozna zvezda pa je
nedvomno Lila Prap s svoji-
mi slikanicami.

Ob 20-letnici samostojno-
sti za letošnjo jesen v Mla-
dinski knjigi napovedujejo
izid Slovenike, slovenske na-
cionalne enciklopedije v
dveh knjigah, ki naj bi bila
neke vrste spričevalo sloven-
ske identitete. V leksikal-
nem programu bo to knjiga
z naslovom Neskončni Leo-
nardo. Gre za knjigo zadnjih
spoznanj o človeku, ki je

bržkone najpomembnejša
osebnost zahodne civilizaci-
je zadnjih 2000 let. Knjiga
bo izšla v 5000 bibliofilskih
izvodih, od tega v Sloveniji v
petsto primerkih. Že po tra-
diciji bogat bo v tem letu le-
poslovni ulov založbe. Načr-
tujejo kar 124 novih knjig in
dodatnih 60 broširanih iz-
daj. Tu so nova dela izvirne-
ga slovenskega leposlovja,
prvenec prevajalke Jelke
Ovaska, romana Ferija La-
inščka, Vinka Möderndor-
ferja ..., že tradicionalni al-
bum (knjiga bogata tudi s fo-
tografijami) bo letos posve-
čen Edvardu Kocbeku, spo-
min na čas, ki ga ni več in na
otroštvo sta popisala Aleš
Berger in igralec Polde Bi-
bič, kar nekaj pa bo tudi pre-
vodnega leposlovja, od ro-
manov Iana McEwana, Yan-
na Martela do Cormaca
McChartyja in Slovencem
zelo priljubljenega Arta Paa-
silinne. 

Letos bo v založbi spet
"pravljično", izšla bo knjiga
slovenskih ljudskih pravljic
Za devetimi gorami, jubilejna
zbirka pravljic ob 100-letnici
Kristine Brenkove ter zgod-
be in pesmi s podobami ilu-
stratorke Ančke Gošnik Go-
dec. Ne bo manjkalo tudi
raznolikega leposlovja za
mladino, Al Gore pa nam po
Neprijetni resnici tokrat spo-
roča Odločitev je naša. Za
tako imenovano E-knjigo so
že uredili pravice za okrog
150 knjižnih naslovov, a za-
enkrat še ni ustrezne infra-
strukture za to.

PROJEKT LETA 
BO SLOVENIKA 
V založbi Mladinska knjiga so za letošnje leto
napovedali bogat program knjižnih izdaj. 

Kranj

Znova Končno srečna Dese Muck

Jutri, v soboto, 29. januarja, ob 19.30 bo v Prešernovem
gledališču ponovitev monokomedije Dese Muck z naslo-
vom Končo srečna! Pisateljica, filmska in gledališka igral-
ka, humoristka in televizijska zvezda se po uspešnem
obdobju sodelovanja s slovenskimi repertoarnimi gleda-
lišči, med njimi tudi Prešernovim gledališčem v Kranju,
spet podaja na odrske deske z lastno monokomedijo
Končno srečna. Predstava, ki jo je režiral že uveljavljeni
gledališki režiser mlajše generacije Jaka Andrej Vojevec,
govori o Ljubici, osamljeni ženski poznih srednjih let, ki
je svoje življenje preselila v računalnik, in že dvanajst let
ni šla iz hiše. Tudi preživlja se preko računalnika. Vsi nje-
ni odnosi se dogajajo v medmrežju, kjer ima svojo res-
nično ljubezen in virtualne ljubimce, ima sovražnike in
prijatelje, s katerimi manipulira pod izmišljenimi imeni.
Tudi njen odnos s sinom je le preko računalnika. Tako
zelo laže sama sebi in vsem drugim internetnim zve-
zam, da je zanjo njen virtualni svet povsem resničen
...Naslednja ponovitev bo v Radovljici, 14. februarja, ob
19.30 v Linhartovi dvorani. I. K.

Kranj

Nekaj japonskega

Danes, v petek, 28. januarja, ob 19. uri bo v dvorani Krice
Krace na Tomšičevi 14 tretji literarni večer, na katerem se
bo predstavila Doroteja Avsenik. Pod naslovom Nekaj
japonskega se skrivajo diapozitivi, glasba, predavanje,
recitacija ... I. K.

Kranj

Arhitekturna delavnica 

Gorenjski muzej in Zbornica za arhitekturo in prostor
Slovenije, danes, v petek, 28. januarja, ob 17. uri vabita v
Mestno hišo na prvo arhitekturno delavnico v nizu Kranj -
staro mesto. Delavnica je brezplačna in je namenjena
otrokom od 6. do 12. leta. I. K.
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ntonijo domači
največkrat kličejo
kar Tončka. Rodi-
la se je Antonu in

Faniki Ceferin maja 1939 v
Potoku, po domače pri Ma-
renkovcu. V družini so se ro-
dili še Ivanka, Milan in Stan-
ko. Štiri leta starejši Jože pa
se je rodil pri Selonc, kot naj-
starejši Jožefu in Katarini
Tolar v Martinj Vrhu. Za Jo-
žetom so se Tolarjevima ro-
dili še Janez, Jaka, Marjan in

Cveta, ki je že pokojna. 
Tako Tončka kot Jože izhaja-
ta iz kmečkih družin. Skup-
no življenje sta po poroki ja-
nuarja 1961 nadaljevala na
Zalem Logu na kmetiji Jože-
tovih staršev. Tončka je bila
gospodinja - delala je na
kmetiji in skrbela za družino
in moževe starše; Jože se je
kasneje zaposlil v podjetjih
Alples in Varnost v Železni-
kih. 

Vse tja do leta 1981 se jima
je rodilo sedem hčera: Mari-
ja, Tina, Veronika, Antonija,
Bernarda, Jožica in Ana. De-

kleta so znane po sankanju
na naravnih progah, s kate-
rim so se aktivno ukvarjale v
mladosti. Vse so se šolale, se
zaposlile in si ustvarile dru-
žine. Danes imata Tončka in
Jože kar petnajst vnukov -
štiri vnukinje in enajst vnu-
kov, s katerimi imata veliko
veselja.

Vodenje kmetije sta že
pred leti zaupala hčerki Joži-
ci in njenemu možu Juretu,
vendar še vedno veliko po-
magata, zlasti v hlevu. Ton-
čka skrbi za kokoši, vrt in
rože, izdeluje maslo in dru-

ge mlečne izdelke. Redno
peče kruh v kmečki peči, po-
zimi plete nogavice. Jože po-
leg dela v hlevu, v svoji delav-
nici plete košare, koše, pe-
harje, izdeluje sanke in dru-
ge izdelke iz lesa. Oba rada
bereta, pa tudi na kakšen iz-
let se rada zapeljeta. Na Čip-
karskih dnevih v Železnikih
sta stara znanca. Redno
predstavljata stare domače
obrti - od pletenja volnenih
nogavic do izdelovanja košar
in peharjev. Svoje znanje in
navdušenje prenašata tudi
na vnuke. 

IMATA PETNAJST VNUKOV
Tončka in Jože Tolar sta zlato poroko slavila v soboto v družbi hčerk, zetov, vnukov, bratov, sestre in sosedov.

Alenka Brun

A

b koncu lan-
skega leta je po
24 letih dela na
G o r e n j s k e m

glasu upokojitev dočakal
novinar Štefan Žargi iz
Škofje Loke. Ob tej prilož-
nosti je minuli petek sode-
lavce povabil v gostilno na
Križni gori, kjer se je v
sproščenem vzdušju po-
slovil od njih. 

Štefan, ki je zadnja leta
pisal o gospodarstvu, pravi,
da je upokojitve vesel, saj
delo novinarja postaja vse
težje. To delo je opravljal
dvajset let, za njim pa je
tudi štiriletni direktorski
mandat. V zelo lepem spo-
minu je ohranil začetno od-
boje, v katerem so se sode-
lavci znali dobro poveseliti,
v spomin pa se mu je moč-
no vtisnil tudi prehod v ra-
čunalniško dobo: "Danes se
človek le še nasmehne,
kakšno opremo smo imeli
takrat." Štefan ima za seboj
štirideset let delovne dobe;

pred prihodom na Gorenj-
ski glas je bil učitelj. Sode-
lavcem se je zahvalil za 
korektne odnose, tiste, ki
že težko čakajo na upoko-
jitev, pa je potolažil, da bo
ta čas prišel hitreje, kot si
mislijo. 

Direktorica Marija Volč-
jak je Štefanu ob slovesu
poklonila sliko Kranja, z že-
ljo, da bi ga spominjala na
leta pri Gorenjskem glasu.

ŠTEFAN ŽARGI SE JE UPOKOJIL

Štefan Žargi (tretji z leve) se je po 24 letih dela na Gorenjskem glasu poslovil od sodelavcev.

Ana Hartman

O
Slika Kranja ga bo spominjala na leta pri Gorenjskem glasu
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Tončka in Jože Tolar leta 1961 ... ... in danes.
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Nobeno delo ji ni bilo pretežko

Marija Ahačič, Kebrova mama iz Češnjevka pri Cerkljah, je v
torek praznovala devetdeseti rojstni dan. Ob tej priložnosti
so jo obiskali tudi predstavniki Društva upokojencev Cerklje:
Ivan Basej, Vida Plevel in predsednik Ivan Kropivnik (na sli-
ki). Marijina življenjska zgodba je bila težka. Že rosno mlada
je služila pri kmetih. Poročila se je med vojno leta 1942, čez
dve leti pa so ji ustrelili moža. Šest tednov kasneje so jo 
skupaj z mamo Apolonijo in hčerko Magdaleno preselili v 
izbirno taborišče Goričane pri Medvodah, kjer je ostala do
konca druge svetovne vojne. Ker po vojni niso imele doma,
so ji takratne oblasti dodelile staro hišico z nekaj zemlje v
Češnjevku, kjer s svojimi najbližjimi živi še danes. Nobeno
delo ji ni bilo pretežko. Še vedno je trdnega zdravja, zelo rada
pa prebira časopise, tudi Gorenjski glas. J. Ku.

Mladoporočenci

V soboto, 15. januarja,
sta se v Kranjski Gori po-
ročila Giampiero Roma-
no in Tanja Jerovšek. V
soboto, 22. januarja, so
se v Radovljici poročili
Iztok Hrastnik iz Laške-
ga in Jera Petriček z Žal-
ca ter Nejc Zavrl s Pera-
čice in Nataša Planinc z
Dobrega Polja, v Pred-
dvoru Boris Manojlović
in Daliborka Pavlović,
oba iz Kranja, v Kranju
pa Boštjan Godler iz
Šenčurja in Anastasia
Vedenisova iz Moskve.

Pri najstarejših občanih v Cerkljah

Cerkljanski župan Franc Čebulj je pred kratkim obiskal naj-
starejše štiri občane in jim čestital ob novem letu. Najstarejši
občan je Frančišek Zupanc iz Cerkljanske Dobrave, ki je 1. jan-
uarja dopolnil sto let in je tako od leta 1995, ko imajo svojo
občino, prvi stoletnik v Cerkljah. Vrtnkov Frančišek, kot je znan
daleč naokoli, je zaradi možganske kapi pred dobrima dvema
letoma zdaj žal negibljiv, zanj pa skrbi vnukinja Vilma s hčerko
Ireno. Kot smo izvedeli, je kot dolgoletni gospodar na dobrih
devet hektarjev veliki kmetiji veljal za zelo naprednega kmeta,
ki je veliko prispeval k urejenosti vasi in njenih cest. Druga 
najstarejša občanka je Justina Vreček iz Lahovč, ki bo 19. 
marca dopolnila 97 let. Njenih let sta tudi Marija Vetrnik iz 
Lahovč in Frančiška Mušič (na sliki); prva bo 97. rojstni dan 
praznovala 20. novembra, druga pa 18. decembra.  S. Š.

Novorojenčki

Minuli teden smo
Gorenjci dobili 39 novih
prebivalcev, od tega v
kranjski porodnišnici
30, v jeseniški pa 9. V
Kranju se je rodilo 20
deklic in 10 dečkov. Na-
jtežja je bila deklica, ki je
tehtala 4190 gramov,
najlažja pa je bila tudi
deklica z 2650 grami.
Na Jesenicah se je rodi-
lo 5 deklic in 4 dečki.
Najlažji je bil deček z
2500 grami in tudi na-
jtežji je bil deček, ki pa
je tehtal 3780 gramov.



ovinarska konfe-
renca je uspela.
Naš Miha je bil
več kot zadovo-

ljen. Odpravimo se s prizo-
rišča v smeri našega kijev-
skega domovanja. Miha
vmes nekajkrat izstopi, steče
naprej, nam naroči, naj se
počasi peljemo proti njemu
in nas s svojo malo kamero
posname med vožnjo. Ker
se gre "domov" na povsem
drugi konec mesta, se z na-
šim vodičem, nevajenim
vožnje po mestu, fant se na-
mreč običajno naokrog pre-
važa z javnimi prevoznimi
sredstvi, zopet nekoliko "ci-
jazimo" gor in dol ob obali
Dnepra. Dokler spet ne izgu-
bimo Staretov. "On left?"
vprašam, Miha pa hmmmm
... prav počasi yees, on left,
ko smo že skoraj zapeljali
mimo. Glede na to, da je
imel dovolj dela s prome-

tom, mu sploh nisem pove-
dal, da se je spet pregrela za-
vora in kadar hočem zavirati,
moram malo "pumpati",
preden prime. Utrujeni od
celodnevnega dogajanja (sa-
mostani, park domovinske
vojne, novinarska konferen-
ca, vožnja po Kijevskih uli-
cah - vse to pri 35 stopinjah
Celzija) v našem stanovanju
na pivu razmišljamo le še o
hrani in še kakšnem pivu. 

Gremo, tokrat raje z mest-
nim avtobusom, v samopo-
strežno restavracijo Puzato
Hato, kjer se je Miha končno
le razgovoril. Izvedeli smo
marsikaj zanimivega o živ-
ljenju Ukrajincev nekoč in
danes. Sebe uvršča v srednji
razred, ker še kar dobro za-
služi, menda pa ta počasi iz-
ginja. Da ima pri Anžetu pla-
čo kakih 6000 grivnov, kar
je nekaj manj kot 600 evrov
na mesec, kar ni slabo za Ki-
jev. Da je že bil na EXIT glas-
benem festivalu v Vojvodini,
sicer pa Ukrajinci ne potuje-

jo ravno dosti, ker preprosto
nimajo denarja za to. Menda
so sanje vsakega mladega
Ukrajinca živeti v Kijevu. Da
mladi radi pijejo češko bec-
herovko, a se je že nekajkrat
zgodilo, da so pili "eno čud-
no" in jim je bilo drugi dan
slabo. Po njegovem mnenju,
je to kakšen ukrajinski pona-
redek. Namigne, da je dober
zakarpatski konjak. Počasi

smo se poslovili, bil je petek
in Miha je čakal žur na spla-
vu na Dnepru. Da so podo-
bni, kot tisti v Beogradu na
Savi oziroma Donavi, nam
razloži na naše preseneče-
nje in da mladi Ukrajinci
obožujejo srbske filme, po-
sebno tiste Emira Kusturice,
češ da sta si naroda zelo po-
dobna. Pred nami pa je še
zadnja kijevska noč. 
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HUMOR, RAZVEDRILO

Kenguru
Haso: "Mujo, si bil kdaj mornar?"
"Seveda sem bil!" ponosno odvrne Mujo.
"Ali si bil kdaj v Avstraliji?"
"Seveda!"
"Pa si videl kenguruja?"
"Seveda sem ga videl!"
"Kako pa izgleda?"
"Ja, riba kot riba pač!"

Črnec in papiga 
V lokal vstopi črnec z ogromno papigo na rami. 
Natakar ga vpraša: "Kje pa si dobil tole čudo?"
"V Afriki, tam jih imaš na milijone," odgovori papiga.

Tud ti nis' svaba 
Pride Mujo ob 7. uri zjutraj v Občino Kranj. 
Varnostnica mu pravi: "Vi ste pa zgodni!"
Mujo pa odvrne: "I ti pička nisi loša!"

Najboljš' gasilno sredstvo
Katero je najboljše gasilno sredstvo?
PIVO!!! 
Zato ker vsebuje vodo, CO2, pa še peno!

Solidarna Slovenija

Močan potres strese Kosovo, kjer življenje izgubi
20.000 šiptarjev. 
Država razglasi izredno stanje in naprosi za pomoč
tuje države. 
Slovenci prvi priskočijo na pomoč in ponudijo 20.000
nadomestnih šiptarjev.

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 smo izvedeli iz
neuradnih virov
pri vodilni sloven-
ski državni institu-

ciji slovenskapolitika.com,
je Slovenija pred uveljavitvi-
jo dveh zelo različnih si
konceptov bodočega razvoja
bolnišnic za porodništvo in
ginekologijo. Po enem naj
bi zaprli vse porodnišnice
po Sloveniji, v Ljubljani pa
naj bi v bližini Stožic zgra-
dili nov velik porodniški
center. Imenovali bi ga
Stožklja (izpeljanka iz be-
sed Stožice in štorklja), v
njem bi lahko v vrhunskih
pogojih sočasno rojevalo do
40 porodnic. 

Drugi koncept, klenemu
Slovencu in njegovi noseči
ženi precej bližji in domač,
pa bi bil, da bi porodne sobe
odpirali tudi po vaseh po
vsej državi. Ideja je, da bi v
vsakem kraju, kjer stoji ga-
silski dom v okviru tega od-
prli tudi nekakšno mini
(ampak res mini) kliniko za
porode, v večjih gasilskih
domovih pa bi lahko oprav-
ljali tudi nekatere ostale gi-
nekološke storitve. Sloveni-

ja je z gasilskimi domovi
namreč dobro prepredena,
iz katerega koli še tako za-
bačenega ali boguzahrbtne-
ga konca države do prvega
gasilskega doma ni več kot
30 kilometrov. Prav tako pa
ne manjka tudi babic, tako
rekoč v vsaki družini je
kakšna, če je sila, pa lahko
pomaga tudi deda ... Naj po-
udarimo, da gasilski domo-
vi sicer bolj ali manj same-

vajo, tako pa bi v njih vse-
skozi bilo živahno.

Živ dokaz, da Gorenjci
veljamo za podjetne, je že
prva ponudba za porodne
storitve. V enem od gasil-
skih domov (zaradi prepo-
vedi oglaševanja ne smemo
napisati kje) so krajani že
organizirali manjši porod-
niško-ginekološki center.
Pod zgovornim geslom
"Veselo noter - veselo ven", v

katerem lahko razberemo
tako družabno socialno kot
reproduktivno vlogo druže-
nja med spoloma, so na
trgu že ponudili porodni-
ške in ginekološke storitve.
Na oglasni tabli na steni ga-
silskega doma - porodniš-
nice, smo že zasledili ugod-
nosti, ki jih boste deležni,
če se odločite za porod pri
njih. 

Poleg tega, da obljubljajo
kvalitetno, hitro in okolju
prijazno storitev, boste v
mesecu februarju deležni
posebnega sezonskega po-
pusta, ob torkih vam za po-
rode in ginekološke storit-
ve pripadajo dvojne pike, če
ste redna stranka, pa vam
pri blagajni priznajo tudi
količinski popust. Poseb-
nost v svetu pa je, da pri
njih lahko rodite dvojčke,
zaračunali pa vam bodo le
en porod. Menda se je za
februar že prijavila mamica
iz Stražišča pri Kranju. Kot
nam je povedal vodja po-
rodnišnice, sicer pa tudi
prostovoljni gasilec (žal si
nismo zapomnili imena),
bodo še letos preverili tudi
možnost podeljevanja 90-
letne garancije za vse otro-
ke, ki se rodijo pri njih.

Mali Brat

K

Igor Kavčič

N

Pogled pod pokrov motorja in posnetek le tega za kijevsko
televizijo - zadnji / Foto: Darja Stare

RODITE V GASILSKEM DOMU
Medtem ko v javnosti potekajo razprave o racionalizaciji v delovanju porodnišnic po Sloveniji in se v
strahu pred zaprtjem le-teh v nekaterih mestih zbirajo podpisi proti, so najbolj podjetni že stopili v akcijo.

S spačkom do Kijeva in nazaj (68)

UKRAJINCI GLEDAJO KUSTURICO
Novinarska konferenca na ulici je bila uspešna, naš tretji dan v Kijevu pa je tudi počasi šel h koncu. 

Eden od gasilnih domov na Gorenjskem že čaka na prve
porodnice. Otvoritveni popusti so izjemni. / Fotomontaža: Ju Wan
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Priložnost"

Za vas imam dve vprašanji s
skupnim imenovalcem ljube-
zen. Zanima me, ali mi bo ose-
ba, do katere čutim globoka in
iskrena čustva, kdaj dala prilož-
nost za resnejšo zvezo. Kot dru-
go pa, ali se mi obeta kakšno
delo, ki bi me pripeljalo bližje
tej osebi ali vsaj povečalo mož-
nosti, da se kdaj spet snideva.

Strinjam se z vašimi beseda-
mi, da brez prave priložno-
sti, ne moremo doseči cilja,
pa čeprav bi bil le-ta na dose-
gu roke. Ljubezen je najbolj
zakomplicirana stvar. V res-
nici je vse tako enostavno, če
bi se vsi tega zavedali. In ko
je človek enkrat resnično za-
ljubljen, se je nemogoče ne-
kega dne kar odločiti, da ču-
stev ni več. Kajti prava ljube-
zen traja večno. V moji napo-
vedi se ne bom izognila z be-
sedami, da vas čaka druga

oseba. Ker bi bilo realno
morda to bolj mogoče ... Na
vaše dolgo pismo težko od-
govarjam v nekaj stavkih.
Srce vas bo vedno bolj vleklo
v tujino in letos se vam to
uresniči. Metulji dobijo krila
in poletijo. V tujini vas čaka
ljubezen in služba. Glede za-
poslitve ne vidim nobenih te-
žav, obeta pa se vam delo na
področju, ki vam je neznano,
a nič zato. Vse se da naučiti.
Ljubljena oseba kmalu poiš-
če nazaj kontakt z vami. V
času, ko nista komunicirala,
se je zavedela čustev, ki so
med vama. Hrepenenje, zati-
ranje, želeti nekaj nemogo-
čega, upati na čudež, vse to
in še več se je dogajalo v
srcu. Z obeh strani. To je
prava ljubezen in vsekakor
dobite priložnost, da zaživite
ob tej osebi in se končno po-
čutite ljubljeni in srečni. To
pa je tisto, kar v resnici naj-

več pomeni v življenju. Naj-
brž že sami dobro veste ...,
najprej je želja, potem prilož-
nost in nato izpolnitev. In
magija, če temu rečem tako,
najbolj deluje takrat, ko je
človek zaljubljen. Ljubezen
dela čudeže in tokrat ste na
vrsti vi. V srcu so skriti vsi
pravi odgovori, in ko vam je
težko čakati in je obup tisti,
ki vas vleče k tlom, se zazrite
vanj. Vsak stvar se zgodi ob
točno določenem času, nič
prej. Še malo ... In hvala
Bogu, da ima srce popolno-
ma svoje mesto, kjer ni meril
za nikogar, ni ovir, ki se jih
ne bi dalo preskočiti, okolice,
ki bi obsojala. Srce je samo
zato, da čuti. Želim vam vse
dobro. Lep pozdrav.

"Zdravje, služba 2011"

Zanima me za moža, že dva
meseca ima močne bolečine v

križu. Ali bo kdaj še normalno
gibljiv in ali ga bodo v službi
prerazporedili na manj težko
delovno mesto. Hvala.

Vašemu možu se zdravlje-
nje v bistvu niti še ni začelo.
Vse to ga še čaka, pregledi
pri specialistih, možno je
tudi zdravilišče, v drugi po-
lovici leta. Dobi pravo tera-
pijo, vendar bi rekla, da je
njegovo zdravstveno stanje
že na meji kroničnega. Bol-
niški dopust bo trajal dlje
časa in na delovno mesto se
ne vrne. Počasi si bo začel
urejati papirje za pokojnino.
Ne obremenjujte se, zdrav-
stveno stanje se mu izbolj-
ša, kar je najbolj pomemb-
no. Srečno.

TANJA ODGOVARJA

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

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Pretirano delo in to, da hočete vedno vsem ustreči, vam
bo sprožilo upad energije, zato boste morali storiti nekaj
za sebe in kmalu se boste počutili v redu. Začeli boste
uresničevati finančne načrte in prvi rezultati se bodo hitro
pokazali. 

Bik (22. aprila - 20. maja)
Opravke, ki jih boste imeli z uradno osebo, vas bodo naj-
prej spravili v slabo voljo. Pogovor pa vam bo odprl oči in
dobili boste popolnoma nov pogled na situacijo. Vse je
rešljivo, le malo bo treba počakati.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Uteho boste iskali v samoti, kljub temu da se dobro zave-
date, da ima to zdravilo veliko stranskih učinkov, še pose-
bej za vas, ki v družbi ljudi dozorevate in cvetite. Poslov-
na ponudba bo zelo zanimiva in mamljiva. 

Rak (22. junija - 22. julija)
Finančno krizo, ki jo že lahko občutite, boste rešili brez
večjih težav. Šlo bo bolj za slab občutek in nelagodnost,
saj le-tega niste vajeni. V domačem krogu boste prijetno
presenečeni, tako da boste čez cel teden dobre volje.

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Vsak pride v obdobje, ko je sposoben videti samo svoje te-
žave in če si priznate ali ne, ste ravno sedaj v tem. Koliko
časa bo trajalo to samo pomilovanje, bo seveda odvisni
samo od vas. Poslovno se vam obetajo dobre spremembe.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Vleklo vas bo med vesele ljudi, a kaj, ko boste morali ve-
čino časa posvetiti finančno, uradnim zadevam, ki bodo
zahtevale svoj čas. Tudi vaši najbližji vas bodo potrebova-
li v celoti. Na čustvenem področju se vam približujejo ro-
mantični trenutki.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Uživali boste z zavestjo, da je življenje prekratko, da bi se
obremenjevali z nepomembnimi zadevami. V celem ted-
nu boste skušali čim več storiti za sebe, tako na duhovni
ravni kot tudi drugače. Zakasnelo darilo vas bo preseneti-
lo bolj, kot si mislite.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Zdravstveno stanje vas bo prisililo k počitku. K sreči ne
bo nič kaj hujšega in tudi ne dolgotrajno, ravno toliko, da
se odpočijete in se odmaknete od vseh vsakdanjih skrbi.
Težave, s katerimi se trenutno obremenjujete na finanč-
nem področju, ne bodo tako velike.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Pred vami je veliko zanimivih dogodkov. Občasna težava
se lahko pojavi le takrat, če boste v pričakovanju nemogo-
čega. Imate luno in hočete imeti še zvezde. To v bistvu ni
nič narobe le vsega naenkrat ne morete imeti.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Občutek, da bi se vsi okoli vas morali spremeniti in se pri-
bližati vašemu mišljenju, vam kar nekaj časa ne bo dal
miru. A šele potem, ko se zaveste, da se tudi vi lahko spu-
stite na njihovo raven, pride do pozitivne rešitve. Dobili
boste težko pričakovano sporočilo z dobrimi novicami.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
V prihodnjih dneh boste imeli nepričakovane izdatke. Si-
tuacija vas bo res nekoliko vrgla iz tira, a ne za dolgo, saj
boste kljub vsemu našli dobre rešitve. Kar se tiče vaših
ljubezenskih zadev, ki se vam včasih zdijo nerešljive, ni-
kar ne prehitevajte dogodkov, vse bo ob svojem času.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Velikokrat se sprijaznite tudi z lažjo, saj se nočete soočiti
z resnico, ki zna biti boleča. Tokrat po drugačni poti ne
boste mogli pozitivno rešiti situacije. Bolje prva zamera
kot zadnja. Denarja boste zelo veseli.

"Zjutraj, ko sem se zbudila,
sem še malo podremala, bil je
že dan. Ležim na hrbtu in
sem v tistem stanju med
spanjem in budnostjo - ko
nisi ne tu, ne tam. Naenkrat
začutim na področju prsi
močan pritisk na telo, nekak-
šen spremenjen zračni tlak,
ki je pritiskal name precej
močno. Precej sem se pre-
strašila in začela v mislih po-
navljati svojo mantro. Obe-
nem sem slišala tudi pospe-
šeno dihanje. Po kakšni mi-
nuti je ta pritisk popustil, ko
nad obrazom zagledam dve
ročici - nista bili ženski, niti
otroški, vendar pa z zelo ne-
žnimi in tankimi prsti, neka-
ko prosojnimi. Ti roki sta
moj obraz prijeli in ga spet
trdno pritisnili ob blazino
tako, da se nisem mogla pre-
mikati. Želela sem se pre-
makniti, a nisem mogla. Že-

lela sem zakričati, a nisem
mogla, sem pa sedaj nekako
nezavedno vedela, da mi ta
sila ne bo storila nič hudega.
Občutek je bil zelo neprije-
ten. Pritisk popusti in jaz se
lahko premaknem, povsem
se prebudim in sem šokira-
na nad realnostjo tega do-
godka, kajti skoraj bi verjela,
da se mi je to zgodilo v živo
in ne v tistem stanju napol
dremanja. Ko sem razmišlja-
la o pomenu, nisem našla
odgovora. Z vsemi umrlimi
imam razčiščene odnose in
že kar nekaj časa ne sanjam
nobenega več, niti v sanjah
nisem imela občutka, da bi
bil to nekdo od mojih umr-
lih. Najbolj logična razlaga
mi je, da je to nekak opomin
oz. da me je nekdo prišel
malo pretrest, da se morda
hitreje premaknem v katero
smer." Tadeja

Draga Tadeja,
z vidika sanjske razlage bi
tvoj dogodek opredelila kot
sanje na višjem nivoju. V takš-
nih sanjah komunicira z našo
zavestjo naš višji Jaz oz. naša
duša. Kadar se zbudimo iz
takšnih sanj, nam ostane
predvsem občutek realnosti
in živosti. Sporočilnost takš-
nih sanj pa je ponavadi zelo
pomembna. Dihanje je sim-
bol duše in življenjske energi-
je. S tega vidika je pospešeno
dihanje opozorilni simbol:
morala bi upočasniti svoj živ-
ljenjski ritem, si vzeti čas
zase in spet globoko zadihati.
Roke so v sanjah kot v realno-
sti telesni instrument delova-
nja: simbolizirajo torej obli-
kovanje lastnega življenja z
energijo in voljo. Majhne
roke namigujejo na to, da ti v
zadnjem času zmanjkuje
energije za resnično po-

membne stvari. Lahko so
tudi znamenje zavistnih in
nevoščljivih ljudi, ki delujejo
proti tebi. Bodi pozorna na
svojo okolico in se varuj prili-
zovalcev. Možno je tudi, da si
doživela resnično srečanje z
neko entiteto ali duhom. Du-
hovi obstajajo v vseh civiliza-
cijah in vsakdo ve, kako izgle-
dajo: so prozorni ali pa se po-
javljajo kot mlečna, motna
snov. Ni nujno, da mora biti
to nekdo, ki si ga poznala.
Takšnih duhov je nešteto.
Večina njih so izgubljene
sence, ki ne morejo preiti v
onstranstvo, saj so navezani
zaradi svojega hrepenenja,
zaradi svojih obžalovanj na
telesni svet. Ker ohranijo svo-
jo osebnost, so lahko dobri
ali slabi - takšni pač, kot so
bili za časa svojega življenja.
Nekateri so moteči, ker so
tudi sami v sebi zmedeni in
vznemirjeni. Iz tega vidika
pomenijo roke klic na po-
moč: ta duh potrebuje tvoje
sočutje in razumevanje. Če
hočeš imeti mir pred njim,
mu pomagaj z molitvijo zanj.

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ ... 
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NAGRADNA KRIŽANKA

Nagrade: AMC LJUBLJANA podarja tri praktične nagrade.
Tri nagrade prispeva tudi Gorenjski glas.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z
oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite
na dopisnicah do srede, 9. februarja 2011, na Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p.p. 124. Dopisnice
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred
poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.

Vlado Kreslin, veliki umetnik, ki ima za seboj že dolgo glasbe-
no kariero in več kot deset izdanih albumov, bo znova nav-
duševal s svojim prečudovitim glasom in nas tako popeljal
na nepozabno potovanje sveta glasbe. Njegov glas je dokaz,
da je glasba univerzalni jezik in ena najlepših oblik umetnosti.
Le kdo se ne spomni njegove prve največje uspešnice "Od
višine se zvrti" ter ne pozna njegove legendarne pesmi "Tista
črna kitara"? Le kdo še ni slišal za zasedbo Martin Krpan, v 
kateri je deloval od zgodnjih osemdesetih do začetka devet-
desetih let? Pa dolgoletnega sodelovanja z Beltinško 
bando? In nastopa s skupino Siddharta na znamenitem kon-
certu na ljubljanskem stadionu pred 30 tisoč poslušalci?
Vlado Kreslin, rojen 29. novembra 1953 v Beltincih, se je 
prvič dotaknil sanj preko bobnov v svojem prvem bandu
Apollo leta 1970. Sledili sta skupini Špirit group (1973) ter
Horizont (1975-1978). Leta 1980 je zmagal na slovenski 
popevki s skladbo Dan neskončnih sanj. Tri leta kasneje se je
priključil skupini Martin Krpan, ki je po nastopu z Bobom 
Dylanom leta 1991 razpadla. Kreslin se je zatem z Beltinško
bando posvetil ljudski glasbi in povzročil preporod etno
glasbe na Slovenskem. Sčasoma se je vrnil k avtorski glasbi 
z zasedbo Mali bogovi. Vlado Kreslin mnogokrat sodeluje s
tujimi in mlajšimi domačimi glasbeniki. Znan je tudi po 
petju v svojem domačem govoru, v prekmurščini.
Njegovi albumi si sledijo: Od višine se zvrti (Martin Krpan,
1986); Bogovi in ovce (Martin Krpan, 1990); Namesto koga
roža cveti (1991), Spominčice, (Vlado Kreslin in Beltinška 
banda, 1992); Najlepša leta našega življenja (Vlado Kreslin in
Beltinška banda, 1993); Nekega jutra, ko se zdani (Vlado Kreslin
in Mali bogovi, 1994); Pikapolonica (Vlado Kreslin, Mali bogovi
in Beltinška banda 1996); Muzika (1998); Ptič (2000); Kreslinčice
(dvojna CD plošča 2002); Generacija (2003); Koncert (dvojni
CD in DVD, 2005); Cesta (2007); Drevored (2010).
Vlado Kreslin bo tokrat nastopil z Malimi bogovi in 
Beltinško bando prav na Valentinov vikend, pridružila se jim
bo tudi posebna gostja Severa Gjurin. Vsi zaljubljeni ter željni
dobre glasbe vabljeni torej na nepozaben Valentinov kon-
cert "Vlado Kreslin in Beltinška banda".

Predprodaja vstopnic: M Holidays (Mercator Center
Kranj), e-Študentski servis Kranj, Alpetour Kranj,
PETROL servis, KOMPAS poslovalnice, BIG BANG,
Kiosk Delo, 3dva trafike, Pošta Slovenije.
Internetna prodaja: EVENTIM.SI, VSTOPNICE.NET
Telefonska prodaja: 01/420 5000
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drugi polovici ja-
nuarja  po večjih
slovenskih krajih
potekajo pred-
izbori za drugo

sezono šova Slovenija ima ta-
lent. Dva so priredili tudi na
Gorenjskem. Najprej so se
minulo soboto potencialni
talenti predstavili v prostorih
plesne šole Urška v Kranju,
včeraj pa so komisijo produ-
centov Pop tv skušali prepri-
čati še kandidati v Gledališču
Toneta Čufarja na Jesenicah.
Na obeh predizborih je bilo
največ pevcev, predstavilo pa
se je tudi nekaj malce bolj
nenavadnih talentov ...

V Kranju smo znova opazi-
li 49-letnega Metoda Fajfarja
iz Cerkelj, ki je lani žirijo šoki-

ral z ugašanjem cigaret na je-
ziku, tokrat pa je komisiji po-
kazal, kako se na Rubikovi
kocki sestavijo posebni liki. Z
igranjem na kitaro in orglice
se je spet predstavil Škofjelo-
čan Iztok Bergant, ki se mu je
lani že uspelo prebiti na avdi-
cijo. Precej pozornosti sta pri-
tegnila člana žonglerske sku-
pine Čupakabra, Rožle Bregar
iz Radovljice in Tadej Gorzeti
iz Begunj, ki se jima je lani
uspelo prebiti v finale spletne-
ga talenta. "Lani sva imela teh-
nično zelo izpopolnjen na-
stop, tokrat sva manj žonglira-
la, a sva pripravila večji šov in
na oder povabila tudi članico
žirije," sta povedala. Prvič pa
se je komisiji predstavila opo-
našalka Lady Gaga, prav tako
tudi plesna skupina The 5th
Element. Skupina petih naj-
stnikov se je na nastop pri-

pravljala tri mesece, upajo pa,
da se bodo s plesom shuffle
lahko predstavili tudi širni
Sloveniji. Plesala je tudi 13-let-
na Manja Rogelj iz Voklega,
in sicer hip hop: "Komisija
pravi, da imam talent in da bi
mi lahko uspelo." Sara Krem-
sar z Bleda je pokazala pevski
talent: "Pojem v šolskem mla-
dinskem zboru. Prišla sem se
zabavat, rada pa bi slišala tudi
mnenje komisije o mojem
petju."

Tudi na jeseniškem predi-
zboru smo videli precej pev-
skih talentov, med najmlaj-
šimi je bila sedemletna Neja
Peternel z Dovjega, ki je za-
pela otroško pesem Moj
mali mucek. Pevski talent je
podedovala po očetu Kleme-
nu, članu skupine Kocka.
"Neja izjemno rada poje,
doma vsak dan pojeva pri-

bližno pol ure. Mislim, da
ima talent in prihodnost na
tem področju, videli pa
bomo, kam jo bo zaneslo v
prihodnosti," pravi njen oče.
Štirinajstletna Petra Ivačič
iz Poljč je zapela pesem svo-
je pevske vzornice Mance
Špik Zvezala bi si krila: "Pri-
pravljala sem se mesec dni,
in sicer po dve, tri ure na
dan. Glasbo imam zelo
rada, želim si postati pevka."
Z igranjem na harmoniko je
komisijo skušala prepričati
dvanajstletna Anja Koračin
iz Gorenje vasi. Sprva je na-
meravala peti, a jo je izdalo
zdravje, zato se je odločila
raztegniti meh harmonike.
Za harmonikarico, ki uspeš-
no nastopa tudi na tekmova-
njih, to ni bilo težko, zaigra-
la pa je Avsenikovo Po do-
mače malo drugače.

DRUŽABNA KRONIKA

Sean Kingston ima novi singel

Sean Kingston (21) je senzacija mlade
generacije ameriške pop-rap scene. Leta
2007 je izdal svoj debitantski istoimen-
ski album, pesem Beautiful Girls pa se je
v trenutku povzpela na prvo mesto ame-
riške lestvice Billboard Hot 100, kjer je
ostala kar tri tedne. Že takrat je Sean so-

deloval na koncertih velikih zvezd, kot sta Gwen Stefani
in Beyoncé. Njegov drugi album Tomorrow je ugledal
luč leta 2009, tokrat pa prihaja na radijske postaje s pes-
mijo Party All Night (Sleep All Day).

Vrnitev izjemne Cher

Burlesque: OST je album s filmsko glas-
bo za istoimenski film, v katerem pojeta
in nastopata v glavnih vlogah Cher in
Christina Aguilera. Na albumu najdemo
deset pesmi - osem med njimi jih izvaja
Aguilera, dve pa Cher, za katero so to
prvi studijski posnetki po sedmih letih.

Kljub premoru so bile glasbene kritike pozitivne. Ro-
mantična glasbena drama Burleska prihaja v slovenske
kinematografe v začetku februarja.

Penelope Cruz povila fantka

V poplavi 'filmskih' novorojenčkov se je
pred nekaj dnevi španski filmski zvezd-
nici Penelope Cruz (36) in njenemu so-
progu, oskarjevcu Javierju Bardemu (41)
rodil sin, Penelopin prvi otrok. Španski
mediji so zapisali, da naj bi bil deček ro-
jen v Los Angelesu, medtem ko je v Ne-

vadi Lakiha Spicer Tyson, tretja soproga nekdanjega
boksarskega šampiona Mika Tysona rodila sina Maroc-
ca. Skupaj imata še hčerko Milan, 44-letni Mike pa je
tako že osmič postal oče. 

Največ nominacij za Kraljev govor

Zgodovinska drama Kraljev govor ima
kar dvanajst nominacij za oskarja. Sledi
mu film Pravi pogum z desetimi nomi-
nacijami, z osmimi pa sta tretja Izvor in
Socialno omrežje. Ameriška Akademija
za filmsko umetnost je namreč objavila
nominacije za 83. filmske nagrade oskar,

kjer bodo letos namesto komikom zaupali hollywodsko
vodenje podelitve igralcema James Francu in Anne Hat-
haway. Oskarje bodo podeljevali 27. februarja.

Katja Križnar je 21-letna Preddvorčanka, ki od konca
lanskega maja prepeva pri ansamblu Veseli Gorenjci.
Pevsko znanje izpopolnjuje na urah solopetja, sicer pa
pridno študira psihologijo. Prosti čas izkoristi za tek,
rolanje in zabavo s prijatelji. / Foto: osebni arhiv

NA TALENTIH TUDI LADY GAGA
Minulo soboto je predizbor za šov Slovenija ima talent gostil Kranj, včeraj pa še Jesenice.

VRTIMO GLOBUS

Sedemletna Neja Peternel z Dovjega je pevski talent 
podedovala po očetu Klemenu, članu skupine Kocka. Pela je
tudi Urška Kočevar z Bleda, spremljal jo je oče Janez.

Skupina The 5th Element je plesala shuffle. / Foto: Tina Dokl

Maja Drinovec iz Strahinja je pela. Pesti zanjo je stiskala
mama Biserka, sicer sekretarka Športne zveze Tržič.

Sara Kremsar z Bleda se je predstavila s petjem, spremljala
pa jo je sošolka Ajda Stare. / Foto: Tina Dokl

Ana Hartman

V

Talenta iz Voklega: Manja Rogelj (desno) je plesala hip hop,
Petra Novak (levo) pa je pela. Spodbujala ju je prijateljica
Nastja Nahtigal iz Vogelj. / Foto: Tina Dokl
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Harmonikarica Anja Koračin iz Gorenje vasi s staršema 
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