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Pokal Vitranc ni le tekma
Gorenjska, predvsem pa Zgornjesav-
ska dolina, sta si tudi po zaslugi tra-
dicionalnega Pokala Vitranc priborili
prepoznavnost med smučarskimi dr-
žavami, jubilej ob 50-letnici pa je za
Kranjskogorce novi izziv. 

3

AKTUALNO VREME

jutri: pretežno oblačno
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Bohinjska hotela sredi
sezone zaprta 
Sredi zimske sezone sta v Bohinju za-
prta dva hotela: hotel Bellevue in Ski
hotel na Voglu. Občina je proti lastni-
kom vložila kazenske ovadbe, odgo-
vornost po županovih besedah nosi
država.
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GORENJSKA

Prevzeli ključ in oblast
V Šenčurju so Godlarji na miren na-
čin prevzeli oblast. Pod njo bo v Šen-
čurju dovoljeno sestankovati le v go-
stilnah. Obljubili so prazno blagajno
in pretepanje policistov.

5

Cene rabljenih vozil 
so se ustalile
V gospodarski in finančni krizi je do-
tok uvoženih rabljenih vozil manjši,
cene so se nekoliko ustalile, davčnih
utaj je občutno manj.

Precej oblačno bo. 
Občasno bo rahlo snežilo. 
Pihal bo vzhodnik.

27

SVET V GIBANJU

64 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Jože Košnjek

Gorenja vas - Rudi Vouk,
eden od najbolj znanih Slo-
vencev na Koroškem, ki ima
po mamini strani korenine v
Koprivniku pri Žireh, s svoji-
mi pravnimi zmagami na av-
strijskem ustavnem sodišču
v Celovcu podira ovire pri
uresničevanju pravic Sloven-
cev na Koroškem, predvsem
pri postavljanju dvojezičnih
krajevnih tabel. 

"Prav te dni se glede tabel
dogaja nekaj odločilnega," je
povedal v četrtek zvečer v po-
govoru z voditeljem Preje
Mihom Nagličem v Galeriji
Krvina v Gorenji vasi.

"Ustavno sodišče in avstrij-
ska vlada tekmujeta, kdo bo
hitrejši. Slovencem bi bilo
bolj prav, če bi nove table
najprej zahtevalo sodišče,
ker o tem ne bi bilo več raz-
prave. Vlada pa skuša sedaj
na hitro, z ihto najti rešitev,
pred tem pa deset let ni stori-
la ničesar." Za Vouka je ne-
razumljiv silovit napad na
slovenske pogajalce z Valen-
tinom Inzkom na čelu, ki so
na pogajanjih na osnovi od-
ločb sodišča predlagali posta-
vitev 273 dvojezičnih krajev-
nih tabel. Na čem naj pa gra-
dijo, če ne na odločitvah so-
dišča in na zakonih, se je
vprašal Vouk. 

Na Koroškem se odnos do
Slovencev spreminja, ven-
dar razmere še niso normal-
ne. Med ljudmi, tudi med
mladimi, zaradi nepoznava-
nja zgodovine še slišimo
vprašanja, kaj sploh zahteva-
jo ti Slovenci, ki so kot prite-
penci in gastarbajterji po
drugi svetovni vojni prišli na
Koroško, je opozoril Vouk.
Potrkal je na našo vest, naj
na Koroškem govorimo slo-
vensko in se ne mučimo z
nemščino. Seveda je pohval-
no, če znamo tuje jezike,
vendar tam, kjer so doma
Slovenci, govorimo sloven-
sko. Svojega jezika se nam
ni treba sramovati.

Slovenci na Koroškem nismo pritepenci
Četrtkova 107. Glasova preja s slovenskim pravnikom Rudijem Voukom iz
Celovca je bila učna ura o položaju Slovencev na Koroškem.

Simon Šubic

Brdo pri Kranju - V kongres-
nem centru na Brdu pri Kra-
nju je bila včeraj tradicional-
na osrednja državna priredi-
tev ob svetovnem dnevu civil-
ne zaščite (1. marec). Slav-
nostna govornica, obrambna
ministrica Ljubica Jelušič, je
ob tem opozorila, da so se v
državnem proračunu v zad-
njih dveh letih radikalno zni-
žala sredstva tudi za zaščito
in reševanje, še bolj zaskrb-
ljujoče pa je, da se prva
zmanjševanja za letos kažejo
tudi na lokalni ravni: "Tudi v
občinah je vse težje in nega-
tivnim posledicam gospodar-
ske krize se področje zaščite,
reševanja in pomoči najbrž
ne bo moglo izogniti." Zaradi

krize ne bo možno pravočas-
no uresničiti nekaterih ključ-
nih projektov iz nacionalnega
programa varstva pred narav-
nimi in drugimi nesrečami,
je še sporočila ministrica.

Na včerajšnji prireditvi so
podelili tudi priznanja civil-
ne zaščite posameznikom,
ki so se izkazali pri varova-
nju človeških življenj in last-
nine ob naravnih in drugih

nesrečah. Najvišje prizna-
nje - kipec je prejela dolgo-
letna prostovoljna gasilka
Marinka Cempre Turk iz
Logatca. Med prejemniki
priznanj so bili tudi Gorenj-
ci: Vojko Artač iz Gasilsko
reševalne službe Kranj in Ja-
nez Brojan ml. iz Gorske re-
ševalne službe Mojstrana
sta prejela plaketi, Miklavž
Škofič Maurer iz Gorske re-
ševalne službe Jesenice je
prejel srebrni znak, Darko
Turk, vodja enote reševalnih
psov za Gorenjsko, in Ro-
bert Čeferin, vodja ekipe za
reševanje na vodi in iz vode
v gorenjski regiji, pa brona-
sti znak civilne zaščite. Re-
gijska priznanja bodo pode-
lili prihodnji ponedeljek v
Gorenji vasi. 

Priznanja tudi Gorenjcem
Ob dnevu civilne zaščite so včeraj na Brdu pri Kranju podelili priznanja najbolj zaslužnim reševalcem. 

Rudi Vouk in Miha Naglič na 107. Glasovi preji v Gorenji vasi / Foto: Tina Dokl

Direktor Gasilsko reševalne službe Kranj Vojko Artač je
prejel plaketo civilne zaščite. / Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

Kranj - Nogometaši v prvi
slovenski nogometni ligi so
minuli konec tedna odigrali
tekme 20. kroga, prvega v
spomladanskem delu prven-
stva. Ekipa Triglava Gorenj-
ske je uvodno tekmo odigra-
la doma s CM Celjem. Še
tretjič v sezoni sta se naspro-
tnika razšla z neodločenim

izidom. Bilo je 0:0, več pri-
ložnosti za zadetek pa so
imeli Kranjčani. Na lestvici
ostajajo na osmem mestu,
naslednjo tekmo pa bodo
odigrali v gosteh pri Kopru.
Primorci so bili v soboto na-
sprotniki Domžal in jih v go-
steh premagali z 1:2. Dom-
žalčani so na lestvici na dru-
gem mestu, vodilni pa je
Maribor.

Triglav začel z remijem

Nogometaši Triglava Gorenjske (v temno rdečih dresih) so
še v tretje remizirali s Celjem. / Foto: Matic Zorman
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Danica Zavrl Žlebir 

Ljubljana - Predlagani zakon
o tujcih prinaša tudi več dru-
gih določil: z možnostjo ure-
janja vsega na enem mestu
se zmanjšuje administrativ-
no breme za tujce, ki zapro-
sijo za modro kartico, tujci
bodo poslovali le z upravno
enoto; tujcu v postopku pri-
silne odstranitve bo dana
možnost, da državo zapusti
prostovoljno; zakon zagotav-
lja varovanje pravic tujcem,
ki so žrtve nezakonitega za-
poslovanja; olajšan je vstop
za določene kategorije tujcev
(športniki, trenerji, akrediti-
rani novinarji, gospodarstve-
niki, družinski člani sloven-
skega državljana), saj jim
omogoča izdajo vizuma za
dolgoročno prebivanje za
vstop v državo in urejanje pr-
vega dovoljenja za prebivanje
v državi; nekaterim kategori-
jam tujcev omogoča pridobi-
tev prvega dovoljenja za pre-
bivanje in vročitev tega dovo-
ljenja za prebivanje v državi
(denimo raziskovalcev, štu-
dentov), razširjena je tudi de-

finicija družinskih članov
tujcev in državljanov EU.

Na ujetnika iz Guantana-
ma pa se nanaša novost, da
se dovoljenje za začasno pre-
bivanje lahko izda tujcu, ka-
terega prebivanje je v inter-
esu države zaradi kulturnih,
znanstvenih, gospodarskih
ali političnih razlogov. O
konkretnih predlogih bo od-
ločala vlada na predlog zain-
teresiranega ministrstva.
Takšno ureditev pozna ve-
čina evropskih držav, tako pri
državljanstvih kot tudi pri do-

voljenjih za bivanje, pa tudi
Slovenija že pozna pridobitev
državljanstva po takem po-
stopku. Predsednik vlade Bo-
rut Pahor je dejal, da naša dr-
žava ujetnika iz Guantanama
ne sprejema zaradi servilno-
sti, pač pa zaradi humanosti,
do sprejema pa ne bo prišlo,
če politika in javnost temu ne
bosta naklonjeni.

Kako na možnost, da Slo-
venija odpre vrata tujcu iz
Guantanama, gledata dva go-
renjska politika? Bojan Ho-
man, predsednik pokrajin-

skega odbora SDS, pravi:
"Ko je Wikileaks objavil, da
je premier Borut Pahor za
dvajsetminutno slikanje s
predsednikom Obamo po-
nudil sprejem ujetnika iz
Guantanama v Sloveniji, je
Pahor to zanikal. Toda glede
na sedanje dogodke, bi sko-
raj dejal, da je imel Wikileaks
prav: Pahor je bil pri Obami,
pri nas pa se razpravlja o
sprejemu ujetnika iz Guan-
tanama. Sam nisem naklo-
njen temu, naši zapori so že
sicer preveč polni in dolžni
smo najprej poskrbeti za
normalne in humane razme-
re v zaporih. En sam zapor-
nik sicer najbrž nič ne pome-
ni, a bojim se, da bo to po-
slabšalo varnost v naši drža-
vi." Uroš Jauševec, ki vodi ra-
dovljiški odbor SD, pa meni:
"Ko je naša država prevzela
obveznosti, ki sledijo iz
vključitve v mednarodne in-
stitucije, smo s tem prevzeli
tudi nekatere neprijetne ob-
veznosti. To odločitev podpi-
ram, v lokalnem okolju pa se
o tem nismo opredeljevali,
gre pač za vladno odločitev."

Lahko bomo sprejeli ujetnika
iz Guantanama
Če bo zakon o tujcih, ki ga je prejšnji teden predlagala vlada, potrdil tudi parlament, bo lahko naša
država sprejela enega od ujetnikov iz Guantanama.

Darilo
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ANGELA JAKOPIČ iz Zgornjih Gorij.

ODPRTO PISMO

VSAK PRVI TOREK V MESECU

Nečitljivih kuponov 
ne objavljamo.

Kupon za brezplačni mali oglas
Brezplačen je mali oglas z besedilom do 80 znakov. Ugod-
nost velja samo za naročnike časopisa Gorenjski glas. 
Kuponi so veljavni pol leta. Na hrbtni strani morajo imeti
odtisnjen naslov naročnika. Mali oglas, oddan po telefonu
ali brez kupona, zaračunavamo po ceniku, s popustom 
za    naročnike (20 %). Kupon ni veljaven za objavo pod 
šifro ali z navedbo: naslov v oglasnem oddelku. Brezplač-
nega malega oglasa ne morejo uveljavljati pravne osebe 
(tudi s. p.). Oglase sprejemamo na naslov Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali po telefonu 04/201 
42 47; za torkovo številko Gorenjskega glasa do petka do
14. ure in za petkovo številko do srede do 14. ure. V 
malooglasnem oddelku na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju pa 
smo vam na razpolago v ponedeljek, torek, četrtek in petek 
od 7. do 15. ure, v sredo od 7. do 16. ure. 

MALI OGLAS                                      marec/11
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

❏ prodam ❏ kupim ❏ oddam ❏ najamem    

❏ podarim      ❏ iščem          ❏ nudim          ❏ zamenjam

✂       

RUBRIKA:

Vsebina:

Tel.: _ _ / _ _ - _ _ - _ _ _

Mobitel: _ _ _ / _ _ _ - _ _ _

✂  

Danica Zavrl Žlebir 

Ljubljana - Delavcem, ki so
izgubili zaposlitev in so jim s
tem prenehala dovoljenja za
bivanje, bo država namenila
socialno pomoč za najnujnej-
še življenjske stroške. Vsak
bo dobil enkratno izplačilo
230 evrov, ob morebitni na-
daljnji stiski pa še dodatnih
230 evrov. Obrazci in vloge

so od včeraj, 28. februarja, na
centrih za socialno delo, na
info točki za tujce, v samskih
domovih ter na enotah Rde-
čega križa in Karitas. Prva iz-
plačila predvidevajo od 7.
marca naprej. Do prejemka
bodo upravičeni tudi tisti tuji
delavci brez zaposlitve, ki si-
cer še imajo dovoljenje za
prebivanje, in tisti tuji delav-
ci, ki so še zaposleni, a v zad-

njih dveh mesecih niso preje-
li plače. Skupni znesek, pred-
viden za ta namen, je tristo ti-
soč evrov, s čimer bodo lahko
pomagali 650 delavcem. Če
bo delavcev več, bo ministr-
stvo za delo, družino in soci-
alne zadeve predlagalo dodat-
ne ukrepe. Tudi ti delavci so
vplačevali prispevke za social-
no varnost, tovrstnih pravic
pa niso mogli uveljaviti. Zato

gibanje Nevidni delavci sveta
zahteva zakonsko ureditev
teh razmerij. Za ureditev so-
cialnih prejemkov je potre-
ben sporazum o socialnem
zavarovanju med Slovenijo
ter Bosno in Hercegovino.
Vlada je zakon o ratifikaciji
že sprejela, državni zbor bo o
njem odločal te dni, podoben
sporazum se pripravlja tudi z
Makedonijo. 

Tujim delavcem enkratna denarna pomoč

Bojan Homan / Foto: Tina Dokl Uroš Jauševec / Foto: Gorazd Kavčič

Boštjan Bogataj

Ljubljana - V petek je Pavel
Gantar, predsednik Držav-
nega zbora, sprejel pred-
stavnike odpuščenih delav-
cev podjetja Mersteel. Ti
kljub sprejeti avtentični
razlagi 21. člena insolvenč-
nega zakona, ki ga je pred-
lagal gorenjski poslanec
Alojz Potočnik, niso prejeli
odškodnin za predčasni

odhod iz podjetja. Čeprav
je vodstvo podjetja z Dar-
kom Gregoričem na čelu
denar rezerviralo in je iz-
plačilo odobrila tudi prisil-
na upraviteljica Katarina
Benedik, denarja ne izpla-
čajo, saj se pristojna sodni-
ca sklicuje na to, da se av-
tentična razlaga nanaša
zgolj na odpravnine (te so
prejeli). "Izplačilo odškod-
nin bi nam v času iskanja

nove zaposlitve veliko po-
menilo. Smo razočarani,
saj so kolegi iz Merkurja
takšne odpravnine prejeli,"
je povedal predstavnik de-
lavcev Maksimiljan Kalan.
Prosili so, da bi Državni
zbor sprejel dodatno avten-
tično razlago. Gantar je
njihovo pobudo sprejel z
razumevanjem in povedal,
da se bo o tej možnosti po-
svetoval s pravniki. 

Odpuščeni Mersteelovci 
v Državnem zboru

Bled 

Že dvanajsti 
blejski forum

Ta teden bo na Bledu že
dvanajstič po vrsti medna-
rodna konferenca Bled fo-
rum o Evropi, ki povezuje
predstavnike zasebnega
sektorja, slovenske vlade,
znanstveno raziskovalno
sfero in regionalno sodelo-
vanje. Letos bo 3. in 4. mar-
ca, potekal pa bo v zname-
nju diskusije o upravljanju
strahu in blaginje. Tudi le-
tos bo gostil številne tuje
vrhunske raziskovalce in
uveljavljene strokovnjake.
D. Ž.

Sprejem 
zapornika iz
Guantanama

Jeseničani smo ogorčeni in
prizadeti zaradi izjave dr.
Rosvite Pesek, voditeljice Od-
mevov v petek, 26. februarja
2011, ko je v zvezi s spreje-
mom zapornika iz Guanta-
nama dejala: "Zdaj, če neko-
liko špekuliramo, precej hru-
pa je dvignilo vprašanje, ali
ni že neki zapornik iz Guan-
tanama celo pri nas, na Dobu
ali kje, mislim, da je eden od
poslancev o tem govoril. Da
ne bomo zavajali javnosti, šlo
bo za osebo, ki bo živela pov-
sem prosto med nami, po vsej
verjetnosti bo živela na Jese-
nicah, ker želijo živeti v svojih
skupnostih, in ne bo v ni-
čemer posebna, da tako re-
čem. In bo živela pač zunaj,
ker je svobodna."

Taka izjava ne sodi na na-
cionalno televizijo, kaže pa
tudi na odnos Ljubljane do
Jesenic. Doslej smo velikokrat
reševali slovenske zagate, ki so

jih povzročili naši politiki. Po
koncu druge svetovne vojne
smo dolgo požirali strupeni
prah, zato da smo gradili do-
movino in pomagali neuvr-
ščenim, tik pred osamosvojit-
vijo smo bili deležni 'darila'
ministrstva za okolje v obliki
900 ton nevarnih odpadkov,
preko katerih so preletavala
letala JLA z grožnjo bombar-
diranja. Ko ne vemo, kam s
komunalnimi odpadki, je re-
šitev, na Jesenicah. Vse to re-
šujejo naši občani, takšni kot
smo, narodno pisani, a mar-
ljivi in spoštljivi drug do dru-
gega, ker nas veže delo in tež-
ko preživljanje. Če Ljubljana,
RTV in dr. Rosvita Pesek me-
nijo, da so to isti ljudje kot za-
porniki v Guantanamu, naj
se pridejo prepričat, da temu
ni tako. In na rob te zgodbe -
če bi zapornik prišel na Jese-
nice, bi ga znali sprejeti, če bi
spoštoval naš način življenja,
tako kot vsi prišleki, ki so se
na katerikoli način naselili
na Jesenicah.

Župan 
Tomaž Tom Mencinger



Vilma Stanovnik

Kranjska Gora - "Kranjsko-
gorci se zavedamo velikega
pomena tradicionalne prire-
ditve za Pokal Vitranc ne
samo kot športnega dogod-
ka, ampak tudi kot priložno-
sti za promocijo našega zim-
skoturističnega centra tako v
Slovenije pa tudi, kar je še
bolj pomembno, širše v ev-
ropskem in svetovnem pros-
toru. Seveda pa prireditev ne
pomeni le promocije Kranj-
ske Gore, ampak vse Gorenj-
ske in Slovenije, zato upam,
da se tega zavedajo tudi dru-
gi in bodo to znali izkoristi-
ti," pravi kranjskogorski žu-
pan Jure Žerjav, ki je hkrati
tudi eden od podpredsedni-
kov organizacijskega komite-
ja in se kot nekdanji vrhun-
ski športnik še kako navdu-
šuje nad vsem, kar prinaša
šport. 

"Mislim, da je Pokal Vi-
tranc prerasel osnovno po-
slanstvo, kar je organizacija
tekmovanja na najvišji ravni,
ampak s spremljajočimi pri-
reditvami dosega pomemb-
no mesto za vse, ki si želijo
sprostitve, zabave, in prepri-
čan sem, da bo tako tudi na
letošnji, jubilejni prireditvi,"
poudarja župan Žerjav in do-
daja: "Moja osebna želja je,
čeprav so bile prireditve
uspešne tako takrat, ko so
naši tekmovalci dosegali do-

bre rezultate, kot takrat, ko
niso bili v vrhu, da bi letos
tudi kdo od naših smučarjev,
ki so nekako utonili v pov-
prečju, prav na Pokalu Vi-
tranc dosegel vrhunec
zime."

Županove želje so, glede
na uvrstitve naših tekmoval-
cev v tej zimi, optimistične,

ne pa neuresničljive, saj sta
Gorenjca Mitja Valenčič in
Matic Skube nekajkrat doka-
zala, da sta blizu najboljših.
Najboljši med najboljšimi pa
so na pokalu Vitranc v prete-
klosti že bili trije naši šampi-
oni: Bojan Križaj, Rok Petro-
vič in kot zadnji leta 1999
domačin Jure Košir.

Seveda uspehi naših smu-
čarjev dajejo dodatno energi-
jo članom organizacijskega
komiteja, ki pa morajo po-
skrbeti tako za uspešno fi-
nančno (za letošnjo priredi-
tev so zagotovili 1,3 milijona
evrov) kot tehnično plat tek-
movanja. Zato ni čudno, da
organizacijski komite šteje
kar osemindvajset članov, v
letošnjem letu pa sta nova
člana postala predsednik
zbora za alpsko smučanje pri
Smučarski zvezi Slovenije
Jure Košir in direktor Smu-
čarske zveze Slovenije Matija
Vojsk.

"Naš organizacijski komite
ima pred seboj predvsem dva
cilja. To pa sta, da omogoči-
mo vsem športnikom na be-
lih strminah v Kranjski Gori
najboljše razmere za tekmo-
vanje, vsem gledalcem pa kar
največ športnih užitkov," do-
daja izvršni podpredsednik
organizacijskega komiteja Si-
mon Oblak, ki je zadovoljen
tudi zato, ker je častno pokro-
viteljstvo tudi letos prevzel
minister Mitja Gaspari.
"Zimski športi belih strmin
imajo pri nas globoke koreni-
ne in dolgo tradicijo. To do-
kazuje letošnji svetovni pokal
Vitranc, ki je že petdeseti po
vrsti. To potrjujeta tudi Zlata
lisica v Mariboru ter tradicio-
nalno tekmovanje v smučar-
skih skokih v Planici," pravi
minister Gaspari.
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Pokal Vitranc ni le tekma
Gorenjska, predvsem pa Zgornjesavska dolina sta si tudi po zaslugi tradicionalnega Pokala Vitranc
priborili prepoznavnost med smučarskimi državami, jubilej ob 50-letnici pa je za Kranjskogorce nov
izziv, da se dokažejo tako doma kot v svetu.

Čeprav je obisk napovedal za nedeljo, je že minuli četr-
tek Kranjsko Goro predčasno obiskal Raimund Berger
iz Mednarodne smučarske zveze in preveril stanje na
tekmovalni progi. Z zadovoljstvom je ugotovil, da je
proga v odličnem stanju, da je na njej zadostna količi-
na snega, in o tem obvestil direktorja svetovnega poka-
la za moške Güntherja Hujara. Ta je takoj nato prižgal
zeleno luč za izvedbo tekmovanja 50. Pokala Vitranc.

Priprave na tekmovanje v Kranjski Gori so v zaključni fazi,
tekmovalno progo so za rekreativne smučarje včeraj zaprli,
po načrtu pa poteka postavljanje začasne infrastrukture.

Maja Bertoncelj

Medvode - Občina Medvode
še nima zbirnega centra za
ločeno zbiranje nenevarnih
odpadkov. Aktivnosti za nje-
govo ureditev so začeli na za-
četku lanskega leta, največ
težav pa je predstavljala izbi-
ra ustrezne lokacije. Po pre-
verjanju različnih možnosti
se je, kot pojasnjujejo na ob-
čini, kot edina možna izkaza-
la lokacija na Jeprci, na ob-
močju gramozne jame. 

"Izbrana lokacija je pro-
metno ustrezno dostopna,
dovolj, a ne preveč je oddalje-
na od stanovanjskih naselij,
območje je že degradirano,
zato s posegom ne bo pov-
zročena škoda zaradi zmanj-
šanja pridelovalnih površin.
Poleg tega je zemljišče v lasti
Občine Medvode, kar pome-

ni tudi nižji strošek uredit-
ve," so nekaj razlogov nave-
dli v občinski upravi. Občina
Medvode je na Upravno eno-
to Ljubljana, Izpostavo Šiška,
že vložila vlogo za izdajo

gradbenega dovoljenja za
gradnjo na tej lokaciji, ki pa
je opredeljena kot območje
kmetijskih zemljišč. Na
njem je sicer dovoljena tudi
gradnja za občino pomemb-

nih infrastrukturnih objek-
tov, ki jim zaradi posebnih
lokacijskih zahtev ni mogoče
določiti druge lokacije. Na
Občini menijo, da zbirni
center sodi v to razlago, mne-
nje Upravne enote pa je dru-
gačno. Občinska uprava se je
zato obrnila na občinski svet,
ki je na zadnji seji sprejel ob-
vezno razlago, da je zbirni
center za ločeno zbiranje ne-
nevarnih odpadkov za občino
pomemben infrastrukturni
objekt. Na občini Medvode
sedaj upajo, da težav ne bo
več in da bodo lahko čim prej
začeli gradnjo. 

Urediti načrtujejo asfalti-
ran plato za postavitev ko-
munalnih zabojnikov, ka-
mor bodo občani lahko brez-
plačno pripeljali nenevarne
odpadke za ločeno zbiranje.
Slednje je sedaj potekalo s
kosovnim odvozom, za kate-
rega pa je bilo izraženo mne-
nje, da bi moral ostati tudi po
dograditvi centra na Jeprci.
Upravljalo naj bi ga podjetje
Snaga, zgraditi pa ga mora
občina. Vrednost investicije
je ocenjena na slabih 188 ti-
soč evrov.

Zbirni center bo na Jeprci
Občina Medvode je vendarle našla ustrezno lokacijo za zbirni center za 
ločeno zbiranje odpadkov. Graditi ga načrtuje na Jeprci.

Šenčur

Objavljeni razpisi za sofinanciranje programov

Po sprejemu letošnjega proračuna je občina Šenčur ta mesec
objavila že vrsto javnih razpisov za sofinanciranje različnih
programov in dejavnosti. Tako se lahko vse zainteresirane
organizacije in društva do 3. marca prijavijo na razpis za sofi-
nanciranje socialno-humanitarnih programov, športna druš-
tva imajo čas za prijavo na razpis za sofinanciranje športnih
programov do 7. marca, rok za prijavo na razpis za sofinanci-
ranje kulturnih dejavnosti je 11. marec. Pred dnevi je izšel jav-
ni razpis za dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetij-
stva, gozdarstva in podeželja (rok prijave do 16. septembra),
nazadnje pa še razpis za sofinanciranje mladinskih projektov
in programov (rok prijave 23. marec). Vsi razpisi so objavlje-
ni tudi na spletni strani občine Šenčur, skupni znesek razpi-
sanih proračunskih sredstev pa je nekaj več kot 216 tisoč ev-
rov. Marija Cankar, tajnica občine, je napovedala še skorajš-
njo objavo razpisa za spodbujanje razvoja gospodarstva. V
proračunu so za ta namen namenjeni 22.704 evri. S. Š.

Na območju na Jeprci, kjer je gramozna jama, bo Občina
Medvode gradila center za ločeno zbiranje nenevarnih 
odpadkov. 

Fo
to

: T
in

a 
D

ok
l

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Občina Škofja
Loka ima že od leta 2009
pravilnik o sprejemu otrok v
vrtec, s katerim je določila
postopek za sprejem otrok v
primeru, ko v vrtcih za vse
prosilce ni dovolj prostih
mest in so prisiljeni številne
zavračati oziroma jih uvršča-
ti na čakalno listo. Sedaj so
zaradi uskladitve z aktualno
zakonodajo sprejeli nov pra-
vilnik. Vanj so na predlog od-
bora za družbene dejavnosti
vključili tudi določilo, da lah-
ko Vrtec Škofja Loka izpelje
prehode otrok med posa-
meznimi enotami vrtca, in
sicer z namenom, da bi se
zagotovila čim večja vključe-
nost otrok, ki bi v naspro-
tnem primeru ostali na ča-

kalni listi. Na seji občinskega
sveta je Aleš Habjan (SDS)
najprej predlagal, naj se me-
rila za točkovanje spremeni-
jo, saj se mu ne zdi dopust-
no, da se enako točkujejo za-
posleni starši in aktivni iskal-
ci zaposlitve. Slednji imajo
po njegovem mnenju boljše
možnosti, da sami varujejo
otroke, kot zaposleni starši.
Predsednica odbora za druž-
bene dejavnosti Melita Rebič
je pojasnila, da so aktivne
iskalce zaposlitve izenačili z
zaposlenimi starši zato, ker
nikoli ne vedo, kdaj bodo do-
bili zaposlitev, in če ne bi
imeli urejenega varstva
otrok, bi bili morda celo pri-
siljenih odkloniti zaposlitev.
Aleš Habjan je nato po za-
htevanem odmoru svoj pred-
log umaknil.

Za sprejem v vrtce 
nov pravilnik
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Marjana Ahačič

Bled - Potem ko so opozorila
o stanju Blejskega jezera po-
stala vse bolj alarmantna, se
je za ostrejše ukrepanje odlo-
čila tudi občina Bled. Kot je
pojasnil župan Janez Fajfar,
so najprej razmejili pristoj-
nosti med državo in občino.
Slednja naj bi tako še pred
začetkom letošnje turistične
sezone uredila tlačni vod od
Male Zake do železniške po-
staje ter po končani sezoni
odstranila vod, ki poteka pod
jezerom. Prihodnje leto
bodo po ureditvi dokumen-
tacije začeli tudi gradnjo
glavnega fekalnega kanala za
središče Bleda. Jezerske bre-
žine bodo urejali postopo-
ma. Del obale so že uredili v
sklopu investicije v veslaški
center, letos pa bodo nadalje-
vali urejanje čolnarne in oba-
le na tem območju. 

Od države, ki upravlja je-
zero, pričakujejo, da se bo
resno lotila reševanja pro-
blematike izvirskih voda in
uravnavanja bilance hranil
in drugih snovi v vodi. Kot
je poudaril v. d. direktorja
blejske občinske uprave
Matjaž Berčon, izdaja odlo-
ka o prepovedi hranjenja

krapov s strani ribičev, za-
radi katerega v jezero pride-
jo velike količine fosforja in

povzročajo tako imenovano
cvetenje, ni v pristojnosti
občine. Se bo pa lotila zdru-

ževanja vseh občinskih od-
lokov, ki urejajo režime ob
jezeru: o kopalnih vodah,
plovnem režimu in zelenih
površinah, ki urejajo ob-
močje jezera. Ob tem želi
skupaj s pristojnim minis-
trstvom oblikovati delovno
skupino, v kateri bi strokov-
njaki pripravili ustrezne
predloge in strateški pri-
stop k renaturaciji Blejske-
ga jezera. 

Občini breg, državi voda
Celovita renaturacija jezera je velik poseg, v katerem morata sodelovati občina in država. Občina se
bo najprej lotila urejanja kanalizacije in nadaljevala s sanacijo obale. 

Marjana Ahačič

Bohinj - Kot poudarja žu-
pan Bohinja Franc Kramar,
odgovornost za nastalo si-
tuacijo nosi država, ki je 
dovolila nezakonito proda-
jo nekdanjega družbenega
podjetja Alpinum podjetni-
ku Zmagu Pačniku. "Prva
in osnovna zakonska krši-
tev je bila po našem mne-
nju storjena s prodajo last-
ninskih deležev takratnega
Sklada za spodbujanje raz-
voja TNP, deleža Kapital-
ske družbe in Odškodnin-
ske družbe različnim pod-
jetjem z istim lastnikom
Zmagom Pačnikom in Bo-
risom Kristančičem. Vlaga-
nja v že takrat propadajoče
hotele so obljubili že avgu-
sta leta 2003, najprej v Ka-
radžordževićevo vilo z na-
menom ureditve osemsto
kvadratnih metrov velike
restavracije, takoj nato pa
naj bi obnovili najprej Ski
hotel na Voglu in kasneje
še Bellevue ter postopoma
vse druge," pojasnjuje žu-
pan Kramar in dodaja, da
se vse odtlej razen obljub ni
zgodilo nič. 

Kot pravi, je še leta 2009
lastnik Pačnik ali z njim po-
vezane osebe in podjetja do-
bil od najemnikov svojih ho-
telov več kot 354 tisoč evrov
najemnin, pred tem pa 720
tisoč evrov, ob tem pa ostaja-
jo dolžniki občine Bohinj, ki
ji samo eno od podjetij Zma-
ga Pačnika dolguje več kot
sedemdeset tisoč evrov iz na-
slova plačila turistične takse
in komunalnih prispevkov. 

Bellevue in Ski hotel, ki sta
še v letu 2006 ustvarila več
kot 15 tisoč nočitev in okoli
350 tisoč evrov prometa, sta
prazna že vse od začetka 
lanskega leta. "Oba hotela no-
sita ogromno potenciala za
ustvarjanje zgodb in trajnost-
nega turizma, a tudi če bi za-
čela obratovati že jutri, bi tra-
jalo vsaj tri leta, da bi si prido-
bila ime in ugled nazaj, ustva-
rila poslovne vezi in pridobi-
la goste," je prepričan Kle-
men Langus iz zavoda Turi-
zem Bohinj, ki pa je zadovo-
ljen vsaj z dejstvom, da večina
drugih hotelov v Bohinju po-
sluje dobro, čeprav so med
zimskimi počitnicami imeli
polovico kar manj gostov kot
v enakem obdobju lani.

Bohinjska hotela sredi
sezone zaprta 
Sredi zimske sezone sta v Bohinju zaprta dva
hotela: hotel Bellevue tik ob jezeru in Ski hotel
na Voglu. Občina proti lastnikom vložila
kazenske ovadbe. 

Žirovnica

Občinski prostorski 
načrt tik pred sprejetjem

Občinski prostorski načrt
Občine Žirovnica bo, kot
kaže, kmalu sprejet. Občin-
ska uprava je namreč pred
kratkim prejela sklep minis-
trstva za okolje in prostor,
da je njihov predlog uskla-
jen z mnenji državnih nosil-
cev urejanja prostora. Zdaj
morajo prostorski načrt ob-
ravnavati in potrditi le še
občinski svetniki, kar se bo
zgodilo ta mesec. "Občinski
prostorski načrt smo pri-
pravljali pet let, vanj smo
vložili na tisoče ur, da bi za-
dostili zahtevam soglasje-
dajalcev. Smo pa med prvi-
mi 25 slovenskimi občina-
mi, ki jim je to uspelo. Spre-
jetje prostorskega načrta že
težko čakajo občani, ki so
vložili pobude za spremem-
bo namembnosti zemljišč,
na občini pa bomo lahko na-
daljevali postopke za po-
membne projekte, kot sta
obvoznica Vrba in dom sta-
rostnikov," je povedal žu-
pan Leopold Pogačar. A. H.

Obalo Blejskega jezera bodo obnavljali postopoma, letos je na vrsti čolnarna. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Jesenice - V Občinski knjiž-
nici Jesenice so letos začeli
sodelovati z Nino Ilič, ki se
ukvarja z zdravilnimi terapi-
jami s pomočjo živali. Na
obisk v knjižnico je prišla z
Rikom, ki je terapevtski pes,
sicer pa petletni igriv me-
šanček s posebnim občut-
kom za otroke. Srečanje so
imenovali Beremo s kuž-
kom Rikom, vanj pa so
vključili mlade bralce z
Osnovne šole Poldeta Stra-
žišarja Jesenice. Kot je pove-
dala Nina Ilič, je branje s
psom učinkovit program,
saj se otroci ob tem zabava-
jo, se sprostijo, ob tem pa
razvijejo samozavest in em-
patijo do živali. "Takšna sre-
čanja so namenjena otro-
kom, ki imajo iz kakršnega-
koli razloga težave z bra-
njem ali odpor do knjig.
Otroci se ob tem ne počutijo
kritično ocenjevane ali izpo-
stavljene, saj je vsa pozor-
nost usmerjena na knjigo in
psa," je povedala Nina. In
kakšna je Rikova vloga pri

branju? Nina: "Rikova nalo-
ga je, da s tačko, smrčkom
ali kako drugače pokaže, ka-
terih besed ali katerega stav-
ka ni razumel ter za katere-
ga izmed otrok si želi, da
mu nerazumljeno razloži s
svojimi besedami ali morda
ponovno prebere." Namen
je torej izboljšati pismenost
otrok ter privzgojiti ljubezen
do knjig in branja. Ker je bil

odziv otrok (Nina in Rik
vedno delata le v majhnih
skupinah) na dosedanjih
dveh bralnih srečanjih izvr-
sten, so se v Občinski knjiž-
nici Jesenice že dogovorili
za novo druženje, tako da
Nina in Rik spet prideta na
obisk v začetku maja, je po-
vedala Cirila Leban z otro-
škega oddelka Občinske
knjižnice Jesenice.

Beremo s kužkom Rikom
Branje s psom je učinkovit program, saj se otroci ob tem zabavajo, se
sprostijo, ob tem pa razvijejo samozavest in empatijo do živali.

Šenčur

Razstava slik o beneškem karnevalu

V šenčurskem muzeju so minuli četrtek odprli likovno razs-
tavo Pustne maske, na kateri je avtor Alojz Štirn iz Britofa na
ogled postavil ciklus oljnih slik beneških mask, razstavo pa
je obogatil tudi z upodobitvami kurentov s Ptujskega polja.
Gre že za njegovo 25. razstavo na temo mask in 183.
samostojno razstavo. "Razstavo o beneških maskah sem
začel pripravljati že leta 1990, doslej pa sem naredil že pri-
bližno petdeset oljnih slik na temo beneškega karnevala. Na
tokratni razstavi je na ogledu 28 slik," je povedal Štirn, ki se
je likovno izobraževal tudi pri akademskih slikarjih Ljubu
Ravnikarju, Milanu Baptisti in Izidorju Urbančiču. Razstava
Pustne maske bo do 20. marca odprta vsak torek in četrtek
od 17. in 19. ure ter ob nedeljah od 10. do 12. ure. S. Š.

Otroci z OŠ Poldeta Stražišarja z Nino in Rikom / Foto: Arhiv Ob-

činske knjižnice Jesenice in OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice

Alojz Štirn s soprogo Slavico, oba sta člana Društva
likovnikov Ljubljane.

KRATKA NOVICA
KRATKA NOVICA

Trenutno je urejena le petina šestkilometrske obale
Blejskega jezera. Potem ko je bilo lani vloženih 
približno 4,5 milijona evrov v urejanje veslaškega
centra z okolico, je letos na vrsti čolnarna. Na
dokončno sanacijo celotne obale jezera pa bo potrebno
počakati še nekaj let, saj jo bodo urejali postopno.
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Simon Šubic

Šenčur - V Šenčurju so mi-
nuli četrtek izpeljali menja-
vo oblasti, ki pa je niso spod-
budile množične demon-
stracije kot v arabskem sve-
tu. Nasprotno, vse je poteka-
lo mirno in po vnaprej zna-
nem protokolu. Vse do pe-
pelnice bodo tako Šenčurja-
nom vladali Godlarji oziro-
ma njihov častni odbor, ki
jim je jeseni izvoljeni župan
Miro Kozelj brez upiranja
predal simbol oblasti - ključ
Šenčurja. "Obljubimo, da
bomo blagajno izpraznili, al-
kohol ves popili, spotoma
policaje nabili in seveda Šen-
čurjane veselili," je pred pre-
vzemom oblasti napovedal
godlarski častni princ, ki je
županu svetoval, naj štiri-
najstdnevni odmor izkoristi
za počitek v egiptovskem
Šarm el Šejku. 

Še pred predajo oblasti so
Godlarji podložne Šenčur-
jane seznanili z novimi za-
koni, ki bodo veljali v pust-
nem času. Sestankovati bo
tako dovoljeno le v posveče-
nih prostorih - gostilnah.
Tam se namreč rešujejo vsi
svetovni problemi, zakaj se

potem ne bi tudi šenčurski.
Ker bodo prevzeli nadzor
nad javnim redom in mi-
rom v širši gorenjski regiji,
bodo morali policisti do pe-
pelnice mižati na obe očesi,
gorenjski politiki in občine
pa bodo pozvani, naj odpre-
jo mošnjičke za šenčurske
Godlarje. V pustnem času
je življenjskim sopotnicam
in sopotnikom člane druš-
tva Godlarjev prepovedano
spraševati, kje hodijo, kaj

počnejo in kdaj se vrnejo
domov.

Do vnovične vzpostavitve
demokratično izvoljene ob-
lasti bodo Godlarji v Šenčur-
ju na pustno nedeljo, 6.
marca, ob 13. uri pripravili
tradicionalen pustni spre-
vod, na katerem bodo po
svoje obdelali nekatere naj-
bolj odmevne dogodke iz
sveta politike, športa in zaba-
ve v lanskem letu. Program
bo povezoval Franc Pestot-

nik - Podokničar, Godlarji pa
obiskovalcem obljubljajo, da
jim letos ne bo treba sramež-
ljivo mižati pred goloto brh-
kih plesalk. Dan prej, na
pustno soboto, bo godlarski
sprevod obiskal Mercator
center na Primskovem, ob
11. uri pa se bodo pridružili
pustnemu rajanju v Kranju.
Svoje aktivnosti bodo konča-
li na pustni torek, 8. marca,
ko bodo ob 18. uri v Šenčur-
ju pokopali pusta.

Prevzeli ključ in oblast
Pod godlarsko oblastjo je v Šenčurju dovoljeno sestankovati le v gostilnah. Obljubili prazno blagajno
in pretepanje policistov. 

Godlarska princesa in princ sta ključ od župana Mira Kozelja prevzela po mirni poti. 

Ana Hartman

Železniki - Železnikarski ob-
činski svetniki so na zadnji
seji po skrajšanem postopku
sprejeli odlok o ukinitvi
skupnega medobčinskega
inšpektorata občin Železniki
in Cerkno, ki je začel delova-
ti pred dvema letoma in pol,
zaposluje pa enega inšpek-
torja. 
To so storili na predlog ob-
čine Cerkno, kjer ugotavlja-
jo, da ne morejo več zago-
tavljati sredstev za njegovo
delovanje in da inšpektor,

ki pri njih inšpekcijski in
redarski nadzor izvaja dva
dneva na teden, nima zado-
sti dela.
Tudi v Železnikih po bese-
dah župana Mihaela Prevca
ni potrebe, da je inšpektor
prisoten tri dni v tednu, do-
volj bi bil že en dan, saj je v
minulih dveh letih obrav-
naval 127 kršitev, občina pa
je iz naslova glob prejela
194 evrov. Stroški delova-
nja inšpektorata obeh občin
sicer letno znašajo štiride-
set tisoč evrov, polovično
jih je sofinancirala država,

tako da so v Železnikih zanj
plačevali dvanajst tisoč ev-
rov.

V Cerknem bodo svetniki
o ukinitvi inšpektorata odlo-
čali ta mesec, kljub temu pa
bo inšpektor v obeh občinah
deloval še kar nekaj časa, saj
ima štirimesečni odpovedni
rok. Župan Železnikov je še
povedal, da se s preostalimi
tremi občinami na Škofjelo-
škem že dogovarja o razširit-
vi njihovega medobčinskega
inšpektorata, ki zaposluje in-
špektorja in tri redarje, še na
njihovo občino.

Inšpektor nima dosti dela
V Železnikih in Cerknem bodo ukinili skupen medobčinski inšpektorat. 
Dogovarjajo se s preostalimi tremi občinami na Škofjeloškem.

Železniki

Kategorizacija občinskih cest

Železnikarski občinski svetniki so na zadnji seji drugič
obravnavali predlog odloka o kategorizaciji občinskih javnih
cest. Kot je pojasnila pripravljavka Irena Komatar iz podjet-
ja Axis, so glede na zbrane predloge krajevnih skupnosti in
aktualno stanje cest v občini v kategorizacijo dodali 89
novih odsekov javnih poti v skupni dolžini dvanajst kilo-
metrov. Uskladili so tudi poteke mejnih cest s sosednjimi
občinami in upoštevali uskladitev evidenc z Zavodom za
gozdove. Predlog novega odloka vsebuje 110 kilometrov
lokalnih cest in sto kilometrov javnih poti, soglasje nanj pa
mora dati še direkcija za ceste. A. H.

Škofja Loka 

Nova svetnica v loškem občinskem svetu

Občinski svet v Škofji Loki je na zadnji seji sprejel ugo-
tovitveni sklep o prenehanju mandata članici občinskega
sveta Mariji Bratož, izvoljeni na Listi Miha Ješe in prijatelji
Loke. Bratoževa se je namreč preselila in s tem izgubila vo-
lilno pravico v občini Škofja Loka. Uradne odločitve o tem,
kdo bo nadomestil dosedanjo svetnico v občinskem svetu,
še ni, neuradno pa je bo to naslednja z liste Prijateljev Loke
Marija Demšar, nam je povedal predsednik komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Tine Radinja.
Formalno pa mora odločitev o tem potrditi še volilna
komisija. D. Ž.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Škofjeloški ob-
činski svetniki so se lotili
prve obravnave predlagane-
ga občinskega proračuna.
Župan Miha Ješe je uvodo-
ma dejal, da gre za varčeval-
no naravnan proračun, kjer
bodo zelo skrbno tehtali ma-
terialne stroške. Nadaljevali
bodo že začete projekte in
pri naložbah upoštevali
predvsem tiste, kjer lahko ra-
čunajo na denar iz evropskih
virov. Prihodkov v proračun
bo letos za 25,5 milijona ev-
rov, odhodkov za 28,2 mili-
jona, za dobre tri milijone se
bodo zadolžili, je povedala
vodja občinskega oddelka za
finance Špela Justin. Skup-
nega dolga je za 13 milijonov
evrov, kar pomeni, da ostane
občini še za dva milijona kre-
ditnega potenciala. Glavne
prioritete v tem letu so: po-
kritje dolga iz preteklega
leta, zapiranje finančnih
struktur velikih infrastruk-
turnih projektov, ki se nave-
zujejo na evropske sklade,
naložbe v ceste, zlasti poljan-
sko obvoznico, urejanje vo-
dovoda in kanalizacije ter
urejanja porečja Sore ter vla-
ganje v kakovostno socialno
infrastrukturo za vse genera-
cije. Pripravljajo se tudi na
gradnjo severne obvoznice
in na obnovo obstoječih cest,
da zagotovijo večjo pretoč-
nost, pripravljajo tudi vse za
izvedbo nove povezovalne
ceste iz industrijske cone
Trata. Okrepili naj bi tudi
javni promet, uredili mirujo-
či promet na več kritičnih
točkah v mestu, vlagali v raz-

voj internetnega omrežja.
Nadaljevali bodo gradnjo ka-
nalizacije, kjer jo najbolj po-
trebujejo, evropski denar
bodo skušali dobiti tudi za
projekt urejanja vodovodne-
ga omrežja, najbolj potreben
pa je vodovod na območju
Reteč. 

Proračun v prvi obravnavi
še ni bil deležen obsežne
razprave. Svetniki so svarili
pred prekomernim zadolže-
vanjem, Antona Peršina
(SDS) pa je skrbelo tudi, da
ne bi dolgov poravnavali s
pretiranim razprodajanjem
občinskega premoženja.
Mirjam Jan Blažič (SD) je
vendarle spomnila na proda-
jo plinovodnega omrežja,
kar so načrtovali že v prejš-
njem mandatu, a doslej ni
uspelo, pa tudi sedaj niso
prodaji najbolj naklonjeni
časi. Toda občina bo morala
zagotoviti svoj del denarja za
naložbe v komunalno infra-
strukturo, če ne želi izgubiti
evropskega denarja. Mateju
Demšarju (SLS) pa ni naj-
bolj pogodu "inovativno" fi-
nanciranje krajevnih skup-
nosti, kjer dobi vsaka po pet-
deset tisoč evrov. To naj bo le
začasno, predlaga, kajti vse
KS niso enako obremenjene
s komunalno infrastrukturo,
pri tem utegne biti podeželje
prikrajšano.

Letos bodo morali
varčevati 
Občinski proračun je varčevalno naravnan, 
prednost bodo dali projektom, kjer imajo največ
možnosti dobiti evropski denar. 

Prihodkov v proračun bo
letos za 25,5 milijona 
evrov, odhodkov za 28,2
milijona, za dobre tri 
milijone se bodo zadolžili.
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Maja Bertoncelj

Rudno polje - Pred biatlonci
je vrhunec letošnje sezone,
svetovno prvenstvo v Hanti
Mansijsku v Rusiji. Včeraj
zgodaj zjutraj je tja poletela
slovenska reprezentanca, v
kateri je sedem tekmovalcev:
Klemen Bauer, Janez Marič,
Vasja Rupnik, Peter Dokl,
Teja Gregorin, Andreja Mali
in Tadeja Brankovič Likozar. 

Na letalu pa ni bilo Jakova
Faka. Razlog so hude ozebli-
ne na prstu desne roke, ki so
mu popolnoma omrtvičile
kazalec, s katerim proži. Do
tega je prišlo po zadnji tekmi
ameriške turneje, posledič-
no tudi ni mogel trenirati,
kar pa ni največji problem.
"Prst ne sme zmrzniti še en-
krat, saj bi v tem primeru
lahko prišlo celo do tega, da
bi ga izgubil, česar pa ne že-
lim, saj je pred mano še dol-
ga kariera," so bile besede Ja-
kova Faka na petkovi pred-
stavitvi reprezentance pred
odhodom na prvenstvo, ki so
veliko povedale o resnosti
njegovih težav in dale velik
vprašaj pod njegov odhod v
že tako hladno Rusijo. V ne-
deljo pa je bilo dokončno jas-
no, da ostaja doma. Takšna
je bila odločitev zdravniške
ekipe in vodstva reprezen-
tance. Čeprav na prvenstvu
ne bo edinega slovenskega
biatlonca s stopničkami v le-
tošnji sezoni, pa cilji ostajajo
visoki. Želja je medalja. 
Zadnje priprave na Pokljuki
so bile uspešne. "Sezona je
ena najuspešnejših doslej. Z
izjemo Jakova so vsi tekmo-

valci zdravi in so trenirali na
polno," je povedal glavni tre-
ner Uroš Velepec.

Prvenstvo se bo začelo v
četrtek s tekmo mešanih šta-
fet, v kateri bo Faka najver-
jetneje zamenjal Janez Ma-
rič, za katerega bo to že deve-
to svetovno prvenstvo. Tudi
tokrat ima biatlonec iz Stare
Fužine visoke cilje: "Tekaška
forma je veliko boljša, kot je
bila na ameriški turneji. Čas
bi že bil, da bi streljanje s tre-
ninga prenesel tudi na tek-
mo." Na visoka mesta cilja
tudi Klemen Bauer, ki je že
na ameriški turneji dokazal,
da v tekaškem delu drži stik
z najboljšimi, na zadnjih pri-
pravah na Pokljuki pa se je
forma še dvignila. Največja
uganka je tudi pri njem stre-
ljanje, na čemer veliko dela s
trenerjem Tomašem Ko-
som. "Vseh napak, ki sem

jih delal vrsto let, se ne da
odpraviti čez noč. Trdno
sem prepričan, da sem na
pravi poti, in glavni cilj je
prenesti občutke s treningov
na tekmo," je dejal biatlonec,
ki bo v Rusiji nastopil z novo
podobo: s kratkimi lasmi in
brez brade. 

Prvo slovensko orožje za
najvišja mesta bo Teja Gre-
gorin, srebrna z zadnjega
svetovnega prvenstva. "Ne bi
se branila nobene barve me-
dalje. Možnosti so. Če jih
bom izkoristila, se bomo
lahko veselili, če jih ne
bom, pa bom znova v ti-
stem povprečju, v katerem
sem že celo sezono," se za-
veda tekmovalka, ki je bila v
sezoni najvišje na petem
mestu, ima devet uvrstitev
med prvo deseterico, prav na
vseh tekmah pa je dobila toč-
ke svetovnega pokala. Dobra

popotnica je tudi naslov sve-
tovne vojaške prvakinje, ki
ga je osvojila pretekli teden
nad Sarajevom. "Rezultat je
potrditev dobre forme. Po-
leg tega sem tam poskusila s
kar nekaj sekund hitrejšim
streljanjem, kar se je obnes-
lo. To so tiste sekunde, ki
sem jih podarjala tekmi-
cam. Streljala sem 26, 27
sekund. Upam, da bom to
hitrost ohranila in da na
strelišču ne bom kvačkala,"
je bila slikovita izkušena
Ihanka. Največ izkušenj s
svetovnih prvenstev pa ima
Tadeja Brankovič Likozar.
Prvenstvo v Rusiji bo že nje-
no enajsto. Izpustila je ame-
riško turnejo in se v miru
pripravljala na Pokljuki. Je
tekmovalka, ki lahko prese-
neti, uvrstitve v deseterico pa
je sposobna tudi Andreja
Mali. 

V Rusiji brez Faka
Jakov Fak zaradi hudih ozeblin na prstu na roki ni potoval na svetovno biatlonsko prvenstvo. V Rusiji
bo glavni slovenski adut Teja Gregorin, ki je pretekli teden osvojila naslov svetovne vojaške prvakinje. 

Maja Bertoncelj

Pretekli konec tedna je v
Kranjski Gori potekal za-
ključni turnir pokalnega tek-
movanja za ženske. Prvič so
ga osvojile košarkarice HIT-a
Kranjska Gora. V sobotnem
finalu so visoko s 86 : 70
premagale Celjanke. Odločil-
no prednost so si priigrale že
v prvem polčasu, v katerem je
blestela Teja Oblak. Škof-
jeločanka je bila na koncu
razglašena za najkoristnejšo
igralko zaključnega turnirja.

"Na tekmo smo se dobro
pripravili. Punce so odigrale
vrhunsko in znova pokazale,
da so pravi hit v letošnji se-
zoni državnega prvenstva in v
pokalnem tekmovanju. Po
štirih finalih smo končno os-
vojili še zadnjo lovoriko, ki
nam je manjkala," je bil zado-
voljen Goran Jovanovič, tre-
ner HiT-a Kranjska Gora. 

Kranjskogorkam prvi pokalni naslov

Teja Gregorin je v zadnjih dneh na Pokljuki veliko pozornosti posvečala tudi hitrosti 
streljanja, kjer je izgubljala dragocene sekunde.

Košarkarice HIT Kranjska Gora so se veselile prvega naslova pokalnih zmagovalk. 

Maja Bertoncelj

Kranj - Vesna Fabjan je na
svetovnem prvenstvu v svoji
prvi disciplini, sprintu v pro-
sti tehniki, osvojila odlično
četrto mesto, z malce več
sreče pa bi bila lahko na
stopničkah. Včeraj je nasto-
pila na 10 km klasično, čaka
pa jo še nastop v štafeti. Za
Gorenjski glas je Besniča-
nka spregovorila o tekmi, na
katero je stavila največ.

Kako nekaj dni po nastopu
gledate na rezultat s sprinta?

"Kljub nehvaležnemu če-
trtemu mestu moram biti
zadovoljna, saj je to odličen
rezultat. Lahko rečem, da je
bila to najboljša tekma sezo-

ne. Verjela sem, da sem
sposobna priti na zmagoval-
ni oder, in tako sem šla v
tekmo. Počutila sem se
močno. Forma je prišla v
pravem času. Ni pa bilo lah-
ko priti nazaj po vseh teža-
vah z boleznijo v prvi polo-
vici sezone. Predvsem je
bilo težko s psihološkega vi-
dika, ob tem pa sem morala
tudi prek mnogih polen, ki
sem jih nešportno dobivala
pod noge."

Vam ta rezultat pomeni več
kot dve zmagi v svetovnem
pokalu?

"Gotovo je vreden več kot
zmagi v svetovnem pokalu.
To je le svetovno prvenstvo.
Vsem sem bila enakovredna,
poleg tega sem do konca od-
tekla res vrhunsko, in to na
tako težki progi."

Kaj je bilo odločilno v finalu?
"V finalu sem se uštela v

prvi klanec. Pričakovala sem,
da bo Kowalczykova tam
močna in bo napadala, ven-
dar jo je pobiralo in takrat so
mimo prišle na koncu prve
tri, jaz pa sem bila zaprta. Ob
prihodu na stadion sem začu-
tila, da se lahko prebijem na-
prej in ostanem v igri za od-

ličje. Ključni trenutek pa je bil
na vrhu zadnjega vzpona,
kjer sva bili s Petro skupaj. S
svojimi izkušnjami je vedela,
kaj narediti, jaz pa nisem tve-
gala padca in mislim, da sem
tam izgubila medaljo. V takš-
ni situaciji naslednjič ne
smem popuščati, ne glede na
to, katera tekmovalka se poja-
vi ob meni. Tokrat sem mor-
da reagirala preveč športno.
A to je hitro pozabljeno, šte-
je le uspeh." 

Naslednjič ne smem
popuščati

Vesna Fabjan: "Ključni trenutek je bil na vrhu zadnjega
vzpona. Mislim, da sem tam izgubila medaljo."
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Prva slovenska uvrstitev v deseterico
Slovenski turni smučarji so uspešno nastopili na svetovnem
prvenstvu. Potekalo je v Italiji, v kraju Claut v dolini Valcelli-
na. Največji dosežek je uspel Nejcu Kuharju, ki je z osmim
mestom na tekmi Vertical race dosegel prvo posamično slo-
vensko uvrstitev v deseterico na velikih tekmovanjih. To je
nov mejnik v slovenskem tekmovalnem turnem smučanju.
"S tem rezultatom je poplačan ves trud zadnjih let. Daje mi
velik motiv za nadaljnji trening. Prepričan sem, da lahko že
na naslednjem prvenstvu posežem po medalji. Že tokrat mi
je do četrtega mesta zmanjkalo le dvanajst sekund," je bil
zadovoljen Nejc Kuhar. Poleg njega so na prvenstvu nasto-
pili še Matjaž Mikloša, Klemen Triler, Anže Šenk, Žiga Klem-
še in mladinec Luka Mihelič. Dosegli so še eno uvrstitev v
deseterico. Sedmi so bili v štafeti v postavi Kuhar, Mikloša,
Triler in Šenk. M. B.

Padalci na svetovnem prvenstvu
V avstrijskem Gosau bo potekalo svetovno prvenstvo v pa-
raskiju. Med več kot sto padalci iz enaindvajsetih držav bo
nastopilo tudi osem Slovencev. Eno izmed glavnih vlog za
visoka mesta bo zagotovo igrala prva slovenska ekipa Elan,
ki jo sestavljajo Matjaž Pristavec, Uroš Ban, Uroš Ule in Ma-
tej Bečan. Druga slovenska ekipa Flycom bo tokrat mešana,
v njej bodo nastopili Anton Košir, Domen Vodišek, Irena Av-
belj in Maja Sajovic, predvsem dekleti pa se bosta zagotovo
borili za mesta na stopničkah. Z. R.
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Ob koncu počitnic, ko sem
vse svoje očetovske obveznosti
izpolnjeval cele štiri dni, sem
dobil dela prost dan. To pome-
ni, da so mi na družinskem iz-
rednem sestanku odobrili sa-
mostojni izhod za dvanajst ur.
Od samega veselja skoraj za-
spati nisem mogel. Pol noči
sem izbiral med smučarskim
tekom v Tamarju ali kolesar-
skim izletom na Primorskem.
Zmagala je druga opcija.

Z avtom, ki nima električne-
ga pomika stekel, kaj šele klime,
daljinskega odpiranja in zapi-
ranja, ter trinajstcolskih koles,
sem se odpravil na morje po
stari cesti. Glavni vzrok je bilo
seveda varčevanje pri nakupu
vinjete, vendar sem se motiviral
precej bolj svobodomiselno, češ
avtoceste so za tiste nervozne,
živčne, vsakdan hiteče ljudi, ki
se ne zavedajo, kako lepa je lah-
ko pot z Gorenjskega na Pri-
morsko. Če se hočeš izogniti av-
tocesti, voziš od Kranja do Vrh-
nike točno oseminpetdeset mi-
nut! V tem času si z vinjeto na
šipi lahko že v Kopru. Ampak,
če se ti ne mudi, potem niti dve
uri in pol nista preveč do Riža-
ne. Dve uri in pol? Vmes sem si
ogledal kraje, na katere sem že
pozabil: Horjul, Velika Ligoj-
na, Vrhnika, Logatec, Postoj-
na, Senožeče, Kozina, Črni
Kal, Rižana. Nekatera omenje-
na mesta vidimo le še na tabli
za izvoz z avtoceste. 

Medtem ko sem po prihodu
sestavljal kolo, sem se odločil
vzeti s seboj še potni list. Sem si
rekel, da grem pogledat bivše
brate Hrvate. Iz Rižane skozi
Kubed do Sočerge sta me čaka-
la najprej slovenski policist in
carinik, potem še malce dru-
gačno uniformirana Hrvata is-
tih poklicev. Pogledali so v po-
tni list in se mu prav tako čudi-
li, kot sem se jaz carinikom, ki
jih že dolgo nisem imel časti
opazovati. Najprej me je slo-
venski policist vprašal, kam se
peljem, potem pa še hrvaški.
Obema sem odgovoril, da grem
na kavo na Motovun. Hrvat
me je lepše pogledal kot Slove-
nec, ki me je celo vprašal, kdo
me pride iskat tja gor. Ko sem
mu rekel, da sem sam in da
grem naprej skozi Buje in Ka-

štel v Novo vas in potem skozi
Šmarje v Rižano, je ob praska-
nju za ušesom ugibal, ali to le
ni več kot sto kilometrov skupaj.
Ne vem, sem odgovoril. Mogoče
je, mogoče pa kak kilometer
manj. Spustila sta me oba in
čez nekaj kilometrov sem se
skozi Buzet in naprej mimo Is-
trskih toplic zagnal v hrib na
Motovun. Nekako sem čustve-
no vezan na to mesto, ki se zdi,
kot bi se od samega strahu zvi-
lo v klobčič na vrhu hriba. V ce-
lem mestu sva delala samo jaz
in bankomat, vsi drugi so bili
ne vem kje; vem, da jih na ulici
ni bilo. Popolnoma osamljen
sem hotel spiti kavo, a je bila
za časa mojega obiska konoba
ravno zaprta. Včasih to meste-
ce ni bilo tako odtujeno. 

Na mejnem prehodu sem
moral spet poseči po potnem li-
stu. Tokrat me je najprej Hr-
vat vprašal, od kod prihajam.
Odgovoril sem mu, da z Buze-
ta in da grem v Rižano. Pogle-
dal me je nejeverno in dodal,
da me bo to stalo več kot sto ki-
lometrov in da mi ne verjame
ravno dobesedno. Nasmehnil
sem se. Slovenski policist me je
vprašal enako. Odgovoril sem
enako. Preveril je moj potni
list. Zdel sem se mu sumljiv,
utrujen in bedast. Priznal sem
si, da za moškega moje starosti
ni ravno normalno, da v ta-
kem času prekolesari tako raz-
daljo. 

Na koncu sem si dal poveda-
ti, da se da preživeti tudi brez
vinjete, električnih pomikov
stekel, 18-colskih platišč in
dvojne klime. Da se da prežive-
ti dan tudi brez "globalizacije"
in brez neoviranega prehoda
čez državne meje in da carini-
ki še danes dajejo vtis zaupa-
nja in celovitosti države. Ko
prestopiš iz države v državo, se
spodobi, da te kdo pospremi
oziroma vsaj vpraša, kam greš,
ali ti celo izrazi dobrodošlico.
Ko tega ne bo nikjer več, bomo
izgubili občutek, da "so se ne-
koč za nekaj nekateri" morali
boriti. S takim izletom sem se
vrnil v preteklost, ki je sicer ne
pogrešam, dobil pa sem obču-
tek, da življenje "takrat" niti ni
bilo tako zaostalo, če me razu-
mete.

Nazaj v preteklost

Napovednik rekreativnih dogodkov 

Miroslav Cvjetičanin

Namen tradicionalnega
letnega srečanja je bil pre-
gled celoletnega dogajanja v
društvu, predstavljen pa je
bil tudi načrt aktivnosti za
tekoče leto. Športno društvo
Bam.bi šteje že 584 članic in
članov, zato jih uvrščamo
med najštevilnejše ne samo
na Gorenjskem, temveč v
celi državi. Izpostavljeni in
nagrajeni so bili najuspeš-
nejši posamezniki v pohod-
niški in kolesarski dejavno-
sti. Med kolesarji so na do-
mačih in tujih cestah izsto-
pali Tomaž Porenta, Andre-

ja Jagodic in Bojan Ropret,
ki je bil na Kolesarski zvezi
razglašen celo za najboljše-
ga slovenskega veteranskega
kolesarja za prejšnje leto.
Največji del srečanja pa je bil
namenjen pohodnikom, ki
so prejeli zaslužena prizna-
nja za 10. pohodniško trans-
verzalo. Naloga za leto 2010
je bila zbiranje točk ob osvo-
jitvi posameznega vrha. Pri
tem je osvojitev vrha do nad-
morske višine 999 metrov
pomenil eno točko, do 1999
dve točki, vsak dvatisočak ali
več pa tri točke. Pohodnik je
lahko obiskal posamezen
vrh večkrat. Glede na število

osvojenih točk, so pohodniki
osvojili naziv zlati, srebrni in
bronasti pohodnik. Otroci so
imeli nekoliko manj zahtev-
no nalogo in so se trudili za
naslov Bam.bino pohodni-
ka. Vseh pohodnikov je bilo
v lanskem letu kar 153. Iz-
med njih je bilo kar 63 zlatih,
44 srebrnih, 21 bronastih.
Med otroki je bilo 14 zlatih,
štirje srebrni in sedem brona-
stih. Pohodniki so bili nagra-
jeni z zasluženimi priznanji v
obliki zlate, srebrne in brona-
ste značke. Značilnost, ki kra-
si pohodniško transverzalo
Bam.bi, je tudi velika raznoli-
kost v letih, saj najmlajša Pau-

la Globočnik še ne šteje pet
let, najstarejša Dora Iršič pa je
že v osemdesetem letu.
Bam.bijeve transverzale se
udeležujejo pohodniki iz cele
Slovenije, nekaj pa jih je celo
iz sosednje Hrvaške. Naj-
uspešnejše pohodnice prejš-
nje sezone so bile: Jožica
Škulj, Agata Štular in Marija
Praprotnik. Med moškimi pa
so bili najuspešnejši Branko
Virijant, Janez Poljanec in
Štefan Mikolič. Bam.bijeva
transverzala nima tekmoval-
nega značaja, vendar mora-
mo omeniti, da so se naj-
uspešnejši približali tisoč
točkam.

Zaključek Bam.bi pohodniške
transverzale 2010
Športno društvo Bam.bi šteje že 584 članic in članov, zato jih uvrščamo med najštevilnejše ne samo
na Gorenjskem, temveč v celi državi.

Miroslav Cvjetičanin

V nedeljo se je na Kališču
končala letošnja Kranjska
zimska tekaška liga. Največja
zanimivost tradicionalne
zimske lige, ki jo organizira-
jo ljubitelji Kališča, je bila v
razširitvi tekaških prog.
Prejšnja leta je bila proga
vedno enaka, in sicer s star-
tom ob vznožju Kališča in ci-
ljem pred domom na Kališ-
ču. Letos so organizatorji do-
dali še tek na Jošt, na Krva-
vec, Mohor ter tek okoli
Brda. Vsaka proga je imela
tri ponovitve in na koncu so
podelili nagrade najboljšim v

treh kategorijah. Kljub iz-
jemno težkim progam se je
letos lige udeležilo kar 128 te-
kačic in tekačev. V kategoriji
M1 (letnik 1971 in mlajši) je
spet največ točk zbral Aleš
Udovič, ki je tako že tretjo se-
zono zapored slavil zmago.
Drugi je bil Klemen Udovič
in tretji Rok Jerše. V kategori-
ji M1 (letnik 1970 in starejši)
je bil najboljši Stojan Ore-
hek, drugi je bil Miha Jerič in
tretji Vinko Švab. Med žen-
skami, ki je imela samo eno
kategorijo, je med 26 nasto-
pajočimi zmagala Jana
Oman pred Ano Jelovčan in
Marijo Trontelj. 

Končala se je Kranjska zimska tekaška liga

Čez Blegoš na Lubnik 
Organizator: PLANINSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA. Datum: 
5. marec. Dodatne informacije: PD Škofja Loka, 04/51 20 667,
051/332 777, e-naslov: info@pd-skofjaloka.com

1. Tek dveh dežel 
Organizator: ŠPORTNO DRUŠTVO PONCA. Datum: 5. marec 
Dodatne informacije: 041/383 693, e-naslov: sd.ponca@gmail.com

Najuspešnejše pohodnice in pohodniki 10. transverzale Tudi najmlajši pohodniki so bili nagrajeni.

V enotni ženski kategoriji so bile najboljše Jana Oman 
(v sredini), Ana Jelovčan (desno) in Marija Trontelj (levo). 

Fo
to

: M
ar

ja
n 

R
ek

ar

Skvoš za tisoč evrov

Skvoš je pri nas že vrsto let ena od najpriljubljenejših dvo-
ranskih iger. Primeren je za vse, ki imajo radi hitro in di-
namično gibanje. Organizatorja tekmovanja z nagradnim
skladom tisoč evrov sta Squash klub Kranj in RC Vogu. Tek-
movanje z uradnim naslovom Izoteh tour PSA closed sate-
llite šteje za svetovno lestvico v skvošu. Kot nam je povedal
Tomaž Jenko iz kranjskega kluba, bo na tem turnirju možno
gledati ali se pomeriti z najboljšimi igralci te igre pri nas.
Sobotni turnir bo prav gotovo prava paša za oči vseh tistih,
ki imajo radi to igro, zato organizator lepo vabi vse k navi-
janju. Tekmovanje se začne ob 10. uri. M. C. Fo
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Simon Šubic

Kranj - Na kranjskem okrož-
nem sodišču so včeraj pred-
stavili še zadnje dokaze v ka-
zenskem postopku zoper tri-
desetletnega Jeseničana Josi-
pa Leskovarja, obtoženega
storitve kaznivega dejanja
umora. 10. julija 2009 je na-
mreč v lokalu 1001 noč - Do-
ner kebab na Jesenicah z no-
žem enajstkrat zabodel tedaj
35-letnega Tadeja Pusta s Ko-
roške Bele, ki je na kraju de-
janja umrl. Po navedbah to-
žilstva naj bi Leskovar deja-
nje storil v stanju bistveno
zmanjšane prištevnosti, mo-
ril pa naj bi iz brezobzirnega
maščevanja, saj naj bi ga
Pust v otroštvu poniževal in
spolno zlorabljal. Podane so
bile tudi končne besede, v
katerih je okrožna državna
tožilka Marija Marinka Jeraj
za obdolženega predlagala
šestnajst let zapora (naj-
manjša možna kazen je pet-
najst let zapora), medtem ko
je zagovornik Samo Mirt
Kavšek senatu predlagal iz-
rek oprostilne sodbe, ker da
je bil Leskovar v času dejanja
neprišteven. Razglasitev so-
dbe bo danes popoldne. 

Obdolženi Leskovar je po
koncu dokaznega postopka
še enkrat obžaloval svoje de-
janje, ki pa se ga le delno
spomni. "Ne morem pove-
dati, zakaj je šlo tako daleč,
ni mi jasno. Naj se sliši še
tako čudno, mi je žal za po-
kojnega Pusta in njegove
starše. Ne preteče dan, da se
ne bi jezil nad samim seboj
za povzročeno škodo. Svojo
pot bom nadaljeval s težkim
križem, ki me bo zaznamo-
val za vedno. Nimam se za

morilca," je povedal sodne-
mu senatu, ki ga vodi okrož-
na sodnica Marjeta Dvornik.

Tožilka Jerajeva je prepri-
čana, da ji je obtožbo uspelo
dokazati, po njenem mnenju
so razjasnili tudi dilemo, ali
je Leskovar moril v stanju bis-
tveno zmanjšane prištevno-
sti ali neprištevnosti. Pouda-
rila je, da je izvedenec psihi-
atrične stroke Slavko Ziherl
pri obtoženem sicer ugotovil
znake osebnostne moteno-
sti, da je nagnjen k izbru-
hom čustev in slabo nadzo-
ruje svoje vedenjske eksplo-
zije, vendar pa te niti v kom-
binaciji z alkoholom (Lesko-
var je imel v času dejanja v
krvi 1,16 promila alkohola)
niso tako bistveno vplivale na
njegove sposobnosti ravna-
nja in obvladovanja, da bi
bila krivda za kaznivo deja-
nje izključena. "Presoja o
maščevanju ostaja na sod-
nem senatu, menim pa, da
je bilo dejanje nedvomno iz-
vršeno nad oškodovancem iz
maščevanja zaradi dogodkov

iz otroštva. Ko je obtoženec
oškodovanca srečal v lokalu
1001 noč, je najprej lokal za-
pustil. Tedaj je imel dovolj
časa za razmislek, kaj storiti,
očitno se je odločil za deja-
nje, ki je sledilo. Verjamem,
da se je obtožencu ob bese-
dah, ki jih je izrekel oškodo-
vanec, zameglilo, res pa je,
da ga je k tem besedam obto-
ženec prisilil, saj mu je na
vrat prislonil profesionalni
nož z rezilom 26,5 centime-
tra. Obtoženi Leskovar je od
oškodovanca slišal, kar je že-
lel slišati. Ko pa je to slišal,
mu očitno ni bilo zadosti,
ampak je oškodovanca z no-
žem začel zabadati. Dovolj bi
bilo, da bi ga zabodel enkrat,
a ga je enajstkrat. Tako se
mu je maščeval za dejanja, ki
naj bi mu jih oškodovanec
storil v preteklosti. Dejanje je
tako izvršil z direktnim na-
klepom," je v končni besedi
povedala tožilka in predlaga-
la senatu, da ob izreku obso-
dilne sodbe Leskovarju odre-
di tudi pripor. 

"Zaključki okrožne držav-
ne tožilke so napačni in v na-
sprotju z izvedenimi dokazi.
Obtoženi je bil v času dejanja
neprišteven in zato ni kriv.
Ta zaključek temelji na dveh
izvedenskih mnenjih prizna-
nih psihiatrov. Oba sta tudi
na glavni obravnavi vztrajala
pri svojih mnenjih, da obto-
ženi v času dejanja ni imel
nobenega nadzora nad svo-
jim vedenjem, da ni mogel
razumeti pomena svojega
dejanja in v oblasti svojega
ravnanja, pa tudi, da je bila
pri obtoženem v času dejanja
podana duševna motnja. Iz-
vedenec Ziherl je navajal več
duševnih motenj, najpo-
membnejša pa je bila izguba
zavesti," je tožilki ugovarjal
zagovornik Mirt Kavšek.
Opozoril je, da "sta oba izve-
denca v celoti verjela obtože-
nemu, da je doživel spolno
zlorabo s strani oškodovanca,
zato sta svoj strokovni zaklju-
ček utemeljila na podlagi
simptomov, ki sta jih zaznala
pri pregledu obtoženega".

Enajstkrat ga je zabodel 
Danes bo znana sodba v sodnem procesu zoper tridesetletnega Jeseničana Josipa Leskovarja, 
ki je julija 2009 v gostinskem lokalu 1001 noč na Jesenicah do smrti zabodel Tadeja Pusta. Obramba
trdi, da je bil tedaj neprišteven. 

Bohinj

Smučarja sta se polomila

V petek se je na blejski policijski postaji oglasil občan in spo-
ročil, da si je njegov štirinajstletni otrok dan prej zlomil levo
zapestje pri smučanju na smučišču Kobla. Smučarska nezgo-
da se je v petek zgodila na smučišču Vogel. Pri sestopu s se-
dežnice si je 43-letna smučarka iz Kobarida zlomila kolk. 

Smokuč

Zagorelo zaradi kratkega stika

V nedeljo okoli 6. ure je v Smokuču zagorela stanovanjska
hiša. Policisti so ugotovili, da je zaradi kratkega stika v 
električni omarici zagorelo ostrešje novozgrajene stanovanj-
ske hiše, ki še ni bila vseljena. Požar so pogasili poklicni ga-
silci z Jesenic ter prostovoljni iz Zabreznice in Smokuča.
Materialna škoda znaša okoli štirideset tisoč evrov. S. Š.

Mojstrana

Pretepal partnerico

V petek dopoldne so v Mojstrani posredovali policisti. 
Tja so jih poklicali, ker je 27-letni moški pretepal 19-letno
partnerico. Kršitelju so izrekli prepoved približevanja, ovadi-
li pa ga bodo tudi državnemu tožilstvu. 

Bled

Vozil brez vozniškega dovoljenja

Policisti so v soboto zgodaj zjutraj na Bledu ustavili in 
kontrolirali 28-letnega Ljubljančana, ki je brez vozniškega
dovoljenja vozil osebno vozilo Audi 80. Avtomobil so mu
zasegli, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog na
pristojno sodišče.

Sveti Duh

Hodil sredi ceste

Včeraj kmalu po polnoči so policisti opravljali kontrolo pro-
meta pri Svetem Duhu, ko je po sredi ceste prikolovratil 35-
letni Škofjeločan in pri tem precej glasno vpil. Ker se kljub
pozivu policistov ni hotel umakniti z vozišča in je še naprej
kršil javni red in mir, so ga pridržali. Izdali so mu plačilni na-
log v znesku 895 evrov.

Kranj

Odklonil strokovni pregled

V okolici Kranja so policisti včeraj okoli 1.15 ustavili in kon-
trolirali devetnajstletnega voznika osebnega avtomobila iz
okolice Ljubljane, ki je odklonil strokovni pregled na priso-
tnost mamil. Policisti so tudi ugotovili, da je voznik večkra-
ten hujši kršitelj cestno prometnih predpisov, zato so mu
avtomobil zasegli, zoper njega pa bodo podali obdolžilni
predlog na pristojno sodišče. 

Jesenice

Pijan razbijal stekla

V četrtek zvečer je na železniški postaji Jesenice nekdo raz-
bijal stekla. Policisti so na kraju prijeli osemnajstletnega do-
mačina, ki je bil pod vplivom alkohola. O kaznivem dejanju
poškodovanja tuje stvari bodo policisti obvestili pristojno
državno tožilstvo. S. Š.

Jasna Paladin

Kamnik - Včeraj zjutraj so
neznanci oropali poslovalni-
co NLB na Duplici. Policisti,
ki so včeraj dopoldne posta-
vili kontrole na vseh vpadni-
cah v širši okolici Kamnika,
so z informacijami zelo sko-
pi. Vinko Stojnšek, tiskovni
predstavnik PU Ljubljana, je
včeraj povedal le, da je bil
operativno komunikacijski
center o ropu obveščen okoli
7.15 ter da policisti še vedno
intenzivno zbirajo vsa obve-
stila in izvajajo postopke za
razjasnitev okoliščin. Ukrepi
za izsleditev storilca so v ožji
in širši okolici potekali vse
do zaključka naše redakcije.

Oropali banko na Duplici

Koliko neznancev je sodelovalo v ropu banke na Duplici in koliko denarja so odnesli, včeraj
še ni bilo znano.

"Nimam se za morilca," je sodnemu senatu sporočil obtoženi Josip Leskovar. / Foto: Tina Dokl

Reteče

Župnika in strežnico poškropili s solzivcem

V petek okoli 23. ure so neznani storilci poskušali vlomiti 
v trezor v kletnih prostorih župnišča v Retečah. To je prebu-
dilo 64-letnega župnika, ki je šel pogledat, od kod ropot. 
Pri tem so ga neznanci poškropili s solzivcem in od njega
zahtevali denar. Vpitje župnika je slišala tudi 56-letna strež-
nica, ki je pritekla na pomoč. Neznanci so s solzivcem 
poškropili tudi njo in nato zbežali iz župnišča. Policisti za
njimi še poizvedujejo. S. Š.
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Varen dom

Odklenjeno stanovanje, odprto
okno, ključ pod predpražnikom
... Napake, ki olajšajo delo
vlomilcem. stran 16

Prenova Na obisku

Znani športnik
Rok Flander je
pri urejanju
hiše sledil 
svojim idejam,
kreativnosti in
originalnosti. 
stran 14

Boštjan Bogataj

Geodetska uprava RS v Poro-
čilu o povprečnih cenah ne-
premičnin za zadnje lansko
četrtletje (poročilo še ni do-
končno) ugotavlja, da so pri
vseh nepremičninah lani za-
znali trend padanja cen.
Cene nepremičnin so v zad-
njem letu res padale, a so
vseeno višje kot leto prej. 
Na Gorenjskem je povpre-
čna cena s 1.670 evrov za
kvadratni meter zrasla na
1.772 evrov za kvadratni me-
ter. Povprečna prodajna
vrednost hiš v Sloveniji je v
enem letu padla s skoraj 132
tisoč na 122 tisoč evrov, na
Gorenjskem z 231 tisoč na
195 tisoč (prodaja pa je zras-
la za polovico). 
"Po mrtvilu v začetku leta
2009 in hitrem naraščanju
v drugi polovici istega leta je
evidentirani promet stano-
vanjskih nepremičnin v letu
2010 iz četrtletja v četrtletje
nihal, vendar ostajal na rav-
neh, ki potrjujejo oživitev
slovenskega nepremičnin-
skega trga," pojasnjujejo
geodeti. V zadnjem četrtlet-
ju se je število evidentiranih
kupoprodaj stanovanj pove-
čalo za devet odstotkov v pri-
merjavi s tretjim četrtletjem
in je bilo za 81 odstotkov
večje kot v prvem četrtletju
2009, ko je bil zabeležen
najmanjši promet (še vedno
pa za 35 odstotkov manj kot
konec leta 2007). Primerja-
va transakcij pri hišah v is-
tem obdobju (začetek leta
2009 in konec leta 2010) pa
kaže, da se je promet pove-
čal kar za 330 odstotkov!
Tako geodeti, ki operirajo
zgolj s podatki, za katere
tudi sami priznavajo, da so

lahko nepopolni in do njih
prihajajo z zamudo. Kakšno
je stanje na nepremičnin-
skem trgu v Kranju in na
Gorenjskem, pa smo vpra-
šali v tri nepremičninske
agencije. "Nepremičninski
trg se iz meseca v mesec ne-
koliko izboljšuje, tudi reali-
ziranih transakcij je iz me-
seca v mesec več. Še zdaleč
pa ni tako, kot je bilo pred
krizo," pojasnjuje Marjan
Pičulin iz podjetja MP Pro-
jekt. "Jeseni je bilo zelo veli-
ko povpraševanja, okoli
praznikov se je umirilo, se-
daj pa se kupci znova ogla-
šajo. Tudi realizacije ima-
mo," pa pravi Damjan Pod-
jed iz podjetja Nepremični-
ne. Pravi, da gredo največ v
promet stanovanja, ki so do-
bro vzdrževana in stara do
20 let, starejša pa le, če so
cene zelo nizke: "Povpraše-
vanje je tudi po cenejših hi-
šah, ki jih prodajalci ponu-
jajo do 150 tisoč evrov."
Pičulin opaža, da je danes
največ posla z rabljenimi
stanovanji, najmanj z zem-
ljišči vseh vrst: "Morda tudi
ni prave ponudbe, medtem
ko je stanovanjska ponudba
pestra. Za vsako, ki pride na
novo na trg, imamo takoj
veliko ogledov. Če ima še
realno ceno, jo tudi proda-
mo dokaj hitro." Tudi hiše z
realnimi cenami so prodali,
le večje hiše (tudi dvostano-
vanjske) zunaj urbanih sre-
dišč ne gredo v promet - če-
prav prodajalci spuščajo
cene. "Promet je, pa čeprav
ga je malo, saj je zanimanje
za atraktivne nepremičnine
na dobrih lokacijah in za
primerno ceno vedno bilo
in bo. Realizirane cene na
Gorenjskem pa padajo, če-

prav se tega v oglasih ne
vidi," pa meni Karmen Vid-
mar iz Media Nepremičnin.
Razlog, da trg še ni pravi, je
po njenem razširjena plačil-
na nedisciplina, kupci ne
dobijo kreditov, so brez
služb ali se za njih bojijo,
saj je še vedno preveč delo-
vnih mest za določen čas.
Najpomembnejši dejavnik
za uspešno prodajo nepre-
mičnine je še vedno lokaci-
ja, sledi ji dobra cena, pa
tudi vzdrževanost nepre-
mičnine. "Cena prihaja v
ospredje, saj je tudi razko-
rak med ceno rabljenih in
novih stanovanj precej višji
kot pred krizo. To seveda
pomeni, da se je stanje nor-
maliziralo, cena pa je v obeh
primerih padla," pravi
Damjan Podjed. Tudi Vid-
marjeva meni, da v ospre-
dje, poleg lokacije, prihaja
cena nepremičnine, ki
mora biti kvalitetno obnov-
ljena ali novejša, stara od
pet do deset let. "Novograd-
nje pa med kupci nimajo
zaupanja zaradi investitor-
jev in izvedbe gradnje, pa
tudi zaradi stečajev gradbe-
nih podjetij in morebitnih
posledičnih težav kupcev.
Slednje sicer ni težava, saj
zakon ščiti kupca, vendar
mora biti tudi novogradnja
zgrajena kvalitetno," pravi
nepremičninska agentka. Je
ponudba prava? "Je, stano-
vanj ne manjka, v zadnjih
mesecih največkrat proda-
mo večja stanovanja. Zakaj?
Mlade družine potrebujejo
več prostora in se selijo,"
pojasnjuje Marjan Pičulin.
Po drugi strani investitorjev,
ki bi kupovali manjša stano-
vanja in jih nato oddajali, ni
več. 

"Morda ni dovolj nove po-
nudbe oziroma je premajh-
na, saj tudi prodajalci čakajo,
da se trg prebudi in bodo lah-
ko prodali nepremičnino po
višji ceni. Danes prodajajo le
tisti, ki morajo prodati zaradi
nakupa nove nepremičnine.
Ti tudi ne izgubijo nič, saj res
ceneje prodajo, vendar tudi
ceneje od oglaševanih cen
kupijo novo nepremičnino,"
pravi Vidmarjeva. Promet za-
vira tudi pomanjkanje inve-
stitorjev, ki so kupovali stano-
vanja za nadaljnjo oddajo,
špekulativnih nakupov, ko so
investitorji kupili, preuredili,
obnovili in prodali stanova-
nje naprej, ni več.
Zgoraj smo predstavili ugo-
tovitve geodetov, da so cene
nepremičnin (predvsem rab-
ljenih stanovanj) na Gorenj-
skem zrasle. Sogovorniki
imajo podobno mnenje, le
Pičulin meni, da cene stagni-
rajo ali celo rahlo padajo:
"Drži pa, da cene niso enake
oglaševanim. Pred časom so
bile skoraj enake, sedaj pa
morajo velikokrat prodajalci
ceno spustiti. Tudi za dvajset
odstotkov, saj so kupci oza-
veščeni." Cene stanovanj bi
lahko zaradi pomanjkanja
novogradenj (ne v Kranju,
kjer poleg neprodanih Grad-
binčevih stanovanj na Plani-
ni Jug lahko v prihodnjem
letu kupci pričakujejo še sta-
novanja v središču - na mestu
nekdanjega hotela Jelen, - ter
tudi na Planini Jug - na me-
stu nekdanje mlekarne, kjer
je investitor že pridobil grad-
beno dovoljenje) znova rasle.
V Škofji Loki ni novogradenj,
v Tržiču ni novogradenj, zato
bi cene lahko že kmalu zelo
poskočile.

Promet znova raste
Kako je s cenami nepremičnin na Gorenjskem, ne morejo složno odgovoriti ne teoretiki ne praktiki,
složno pa vsaj nepremičninarji pravijo, da je naložba v nepremičnino varna naložba. "Cene
nepremičnin, vsaj če ne bo vojne ali hudih nemirov, ne bodo strmoglavile, kot so pri delnicah," pravi
nepremičninski agent Damjan Podjed.

Ali drži mit, da se prodaja s pomladjo oziroma 
izboljšanjem vremena poveča? "Drži," pojasnjuje Marjan
Pičulin in nadaljuje: "Posledica turobnega, deževnega 
vremena je nič klicev in nič ogledov, sicer pa promet zavira
tudi kupna moč kupcev in njihova pričakovanja, da bodo
cene še padle." 

Karmen Vidmar: "Novogradnje med kupci nimajo zaupanja
zaradi investitorjev in izvedbe gradnje, pa tudi zaradi 
stečajev gradbenih podjetij in morebitnih posledičnih težav
kupcev. Slednje sicer ni težava."

"Čeprav se je stanje v zadnjih mesecih nekoliko izboljšalo,
promet zavira financiranje bank z restriktivno politiko 
kreditiranja občanov, še vedno je med kupci čutiti tudi
strah zaradi morebitne izgube zaposlitve," pravi Damjan
Podjed. � 11. stran

NEPREMIČNINE&DOM
izhaja vsak prvi torek v mesecu

Za stanovalce na Titovi cesti na
Jesenicah je letošnja zima prva,
odkar ima stavba, v kateri živijo,
novo fasado. stran 10
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Prenova

Marjana Ahačič

"Za toplotno sanacijo objek-
ta smo se začeli dogovarjati
že pred dvema letoma, večjih
težav pri pridobivanju sogla-
sij lastnikov vseh šestnajstih
stanovanjskih enot v bloku
pa nismo imeli, kljub temu
da je bila skupna višina inve-
sticije velika že po prvem
predračunu. Fasade je bilo
namreč kar 1.400 kvadrat-
nih metrov, kar je po predra-
čunu znašalo približno 80 ti-
soč evrov. Ker so stanovalci
želeli še urejanje in izolacijo
balkonskih lož ter dodatno
izolacijo spodnjega dela stav-
be, se je investicija povečala
še za dodatnih dvajset tisoč
evrov, to je na skupaj sto ti-
soč evrov. Za menjavo oken
se lastniki niso odločali, ker
je večina okna in balkonska
vrata že zamenjala, prav tako
so nekateri že zasteklili bal-
kone," pojasnjuje upravnik
stavbe Jure Jančič iz radovlji-
škega podjetja Alpdom. 

Rok Pirih, ki je spremljal
projekt, razloži, da so se s to-
plotno sanacijo objekta pri-
javili tako na razpis eko skla-
da kot na občinski razpis za
subvencije toplotnih sanacij.
"Uspeli smo na obeh razpi-
sih in iz eko sklada zagotovi-
li subvencije v višini 12 ev-
rov na kvadratni meter. Do-
datnih 5 evrov na kvadratni
meter je zagotovila občina
Jesenice, kar je skupaj znes-
lo približno tretjino vseh
stroškov investicije. Ko smo
dodali še sredstva, ki so jih
stanovalci zbrali v rezerv-
nem skladu, smo imeli zbra-
nih približno polovico vseh
potrebnih sredstev. Ključne-
ga pomena je bilo nato poga-
janje z izvajalci. V jeseni-
škem primeru je bilo bistve-
no dejstvo, da smo se dogo-
vorili z domačim izvajal-
cem, ki je delo zelo kvalitet-
no opravil, obenem pa last-
nikom omogočil, da preosta-
nek plačajo na obroke v dalj-
šem časovnem obdobju."

Kot sta pojasnila Pirih in
Jančič, se jim je z izvajal-
skim podjetjem uspelo dogo-
voriti, da lastniki stanovanj-
skih enot stroške plačajo v
kar osemdesetih obrokih. To
pomeni, da je upravnik vpla-
čila v rezervni sklad omenje-
nega objekta za prihodnjih
dobrih šest let dvignil za sto
odstotkov: stanovalci tako v
rezervni sklad, dokler nova
fasada ne bo dokončno po-
plačana, na mesec vplačujejo
približno 50 namesto dose-
danjih 25 evrov. 
Prav za toliko pa se je že to
zimo stanovalcem omenje-
nega bloka zmanjšal račun
za ogrevanje. Lastniki teh
razmeroma velikih stano-
vanjskih enot - kar okoli sto
kvadratnih metrov je veliko
vsako od njih - so namreč do-
slej za ogrevanje plačevali
približno 100 evrov na me-
sec. Po podatkih jeseniške
energetike pa naj bi bili pri-
hranki pri ogrevanju kar od
20- do 30-odstotni. 

Stavba na Titovi cesti je ena
od približno petdesetih, ki so
jih v zadnjih letih na Jeseni-
cah toplotno sanirali. Kot
pravi Simon Zore, direktor
podjetja Alpdom, d. d., ki
upravlja z 250 stanovanj-
skim stavbami v občinah Ra-
dovljica, Bled, Bohinj in Je-
senice, k številu bistveno pri-
spevajo dogovori o obroč-
nem odplačevanju izvajal-
cem ter dodatna subvencija
občine, ki jo v Radovljici do-
slej niso imeli. "Prepričan
sem, da bo svoje k odločanju
za toplotne sanacije prispe-
vala tudi gospodarska kriza
in pričakovano nadaljnje po-
večevanje stroškov ogreva-
nja. 2 do 4 tisoč evrov, koli-
kor bi moral za toplotno sa-
nacijo nameniti posamezen
lastnik stanovanjske enote,
je seveda velik strošek, a če
ga lahko razporedimo na 60
obrokov in si na ta način zni-
žamo stroške za ogrevanje,
je odločitev za toplotno sana-
cijo logična."

Pomagala tudi občina
Za stanovalce 60 let starega bloka na Titovi cesti na Jesenicah je letošnja zima prva, odkar ima 
stavba, v kateri živijo, novo fasado. 

Investicijo v prenovo fasade bodo stanovalci bloka na
Titovi cesti na Jesenicah plačevali še prihodnjih šest let.
Stroški ogrevanja so že sedaj nižji za 20 do 30 evrov.

Rok Pirih, nadzornik gradenj v radovljiškem podjetju 
Alpdom: "Bistveni premik je pomenil dogovor z izvajalcem,
ki je omogočil obročno odplačevanje.

1. Kranj - Stražišče
Enota stanovanjskega dvojčka, 
dokončana ”na ključ”, l. 2010. 
V naselju je prostih le še nekaj enot!
132,84 m2, parcela 175 m2, cena:
216.990,00 EUR.

2. Cerklje na Gorenjskem 
Štiri stanovanjske enote v dveh
dvojčkih, III. PGF, l. 2010.
●  Dve enoti po 130 m2, parcele 
od 293 m2 do 340 m2, cena:
169.000,00 EUR.
●  Dve enoti po 186 m2, parcele 
od 297 m2 do 345 m2, cena:
189.000,00 EUR.

3. Kranj - Primskovo 

Samostojna hiša 236 m2, parcela
517 m2, l. 55, vzdrževana. Cena:
165.000,00 EUR.

4. Kranj - širša okolica 

Samostojna hiša 176 m2, parcela 
800 m2, l. 2006. Cena: 270.000,00 EUR.

5. Kranj - Planina 1  

Trisobno stanovanje 81,35 m2, 
obnovljeno l. 99, 6. nad. Cena:
129.900,00 EUR.

6. Kranj - Planina 1

Štirisobno stanovanje 100 m2, 
l. 75, vzdrževano, 1. nad. Cena:
129.000,00 EUR.

7. Kranj - Planina 1 

Enosobno stanovanje 49 m2, obnovlje-
no l. 03, 1. nad. Cena: 85.000,00 EUR.

8. Kranj - Vodovodni stolp 

Trisobno stanovanje 84,21 m2, 
obnovljeno l. 06, 2. nad. Cena:
109.000,00 EUR.

9. Kranj - Planina 1 

OSKRBOVANO enosobno 
stanovanje, 36 m2, l. 2010, pritličje.
Cena: 75.000,00 EUR.

10. Žirovnica 

Večsobno stanovanje 120 m2 + dve
parkirni mesti, v III. PGF, l. 2010.
Cena: 114.000,00 EUR. 

MP PROJEKT, d.o.o., Jezerska cesta 41, 4000 Kranj

t: 04/2043-200, g: 041/471-100 in 051/651-400 

f: 04/2342-199, e: info@mp-projekt.si, 

w: www.mp-projekt.si
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Prenova

Ljubljana

Najprej odpira vrata sejem Dom ...
Že čez nekaj dni bo v Ljubljani odprl vrata že 50. sejem Dom,
kjer se bo predstavilo kar 712 podjetij iz 28 držav. Pestro se-
jemsko dogajanje na 24 tisoč kvadratnih metrih se bo začelo
8. marca, obiskovalci, ki nameravajo graditi ali prenavljati, pa
bodo imeli čas za obisk vse do 13. marca. Sejem Dom je naj-
večji mednarodni sejem gradbeništva pri nas. Poleg razstave
izdelkov in storitev obiskovalce čakajo tudi odgovori
strokovnjakov na vprašanja s področja prenove, sanacije,
energetskega svetovanja, lesene montažne gradnje, ... B. B.

Nato še sejem nepremičnin in investicij
Na Gospodarskem razstavišču pa bo 23. in 24. marca še 2.
mednarodni sejem nepremičnin in investicij Proprio, na-
menjen vsem, ki se zanimajo za nakup, prodajo, najem,
oddajo ali investiranje v nepremičnine. Predstavila se bodo
gradbena, geodetska in inženiring podjetja, ponudniki mon-
tažnih nepremičnin in pasivnih gradenj, nepremičninski
posredniki, banke, ... Sejem bo spremljal pester program,
posebno pozornost bodo namenili zeleni, trajnostni oziro-
ma sonaravni gradnji. B. B.

Boštjan Bogataj

Od 12 milijonov evrov za
prej omenjene spodbude gre
deset milijonov za spodbuja-
nje izvedbe ukrepov učinko-
vite rabe energije in rabe ob-
novljivih virov energije v
eno- ali dvostanovanjskih
stavbah oziroma posamez-
nih stanovanjih (javni poziv 
6SUB-OB11). Nepovratne
spodbude bodo prejeli inve-
stitorji za vgradnjo solarnega
ogrevalnega sistema, kurilne
naprave na lesno biomaso,
toplotne črpalke, prvo vgrad-
njo centralnega ogrevanja
pri obnovi stavbe in priklju-
čitvi na daljinsko ogrevanje
na obnovljiv vir energije, pa
tudi za leseno zunanje stavb-
no pohištvo, toplotno izolaci-
jo fasade, strehe oziroma
podstrešja, vgradnjo prezra-
čevanja z vračanjem toplote
odpadnega zraka, gradnjo ali
nakup nizkoenergijske in pa-
sivne stanovanjske stavbe ter
nakup stanovanjske enote v
tri- ali večstanovanjski stavbi,
zgrajeni ali prenovljeni v pa-
sivnem energijskem razre-
du.
Razlogov za prenovo in od-
dajo vloge Eko skladu je to-
rej veliko, tudi zato, ker, tako
ena od naših bralk, na skla-
du niso prav nič birokratski
oziroma državljanom zelo
pomagajo, da bi subvencijo
sklada tudi zares prejeli.
Subvencije so omejene na
25 odstotkov priznanih stro-
škov naložbe oziroma če na-
ložba četrtinsko presega do-
ločeno vrednost, le do te
vrednosti. Za sončne kolek-
torje tako ni mogoče dobiti
več kot štiri tisoč evrov, za fa-
sado več kot 2.400 evrov, za

streho 1.500 evrov, za toplo-
tno črpalko dva tisoč evrov
in podobno. Za pasivno hišo
bo upravičenec prejel do 25
tisoč evrov in dodatno 1.500
evrov, če bo izbral leseno
stavbno pohištvo (okna, vra-
ta). "Edina večja sprememba
v primerjavi s pogoji dode-
ljevanja nepovratnih sred-
stev v letu 2010 je pri zame-
njavi zunanjega stavbnega
pohištva, saj so državljani po
novem upravičeni le za za-
menjavo starega zunanjega
stavbnega pohištva z novimi
energijsko učinkovitimi le-
senimi okni, balkonskimi
vrati ali fiksnimi zasteklitva-
mi," pojasnjujejo v Eko skla-
du. 
Za subvencioniranje obnove
v večstanovanjskih objektih
je na voljo dva milijona ev-
rov (Javni poziv 7SUB-
OB11), in sicer za toplotno
izolacijo fasade ali/in strehe,
vgradnjo naprave za central-
no ogrevanje na obnovljiv vir
energije, termostatskih ven-
tilov in hidravlično uravnote-
ženje ogrevalnih sistemov
ter sistema delitve stroškov
za toploto. Vlogo v imenu
upravičencev vloži upravnik
stavbe, skupnost lastnikov
ali pooblaščeni predstavnik.
Tudi v tem primeru so viši-
ne spodbud omejene tako
odstotkovno kot nominalno.
Socialno šibki upravičenci
lahko prejmejo tudi do sto
odstotkov priznanih stro-
škov. Javna poziva Eko skla-
da veljata do konca leta ozi-
roma do objave zaključka v
Uradnem listu, za spodbudo
pa se lahko prijavijo le upra-
vičenci v nove naložbe, ki
bodo izvedene po oddaji vlo-
ge na Eko sklad.

Razlike v ceni nepremičnin
so odvisne tudi od mikrolo-
kacije, pa tudi od tega, kam
je (na primer) stanovanje
obrnjeno, število nadstropij,
parkirna mesta, ... Pred ne-
premičninsko in gospodar-
sko krizo so kupci razgrabili
vse, saj je bila nepremičnina
že čez nekaj mesecev vredna
več kot ob nakupu. Po mne-
nju Podjeda so cene rablje-
nih stanovanj v zadnjem
letu malenkostno zrasle:
"Razlog je v zaključku psi-
hološke krize, ko so kupci
čakali na drastično znižanje
cen, ki pa jih niso dočakali.
Ugodno ponudbo so kupci
že razgrabili." Morda pri do-
ločenih vrstah nepremičnin
ponudba šepa, saj v podjetju

Nepremičnine za nekatere
njihove stranke ne najdejo
primerne nepremičnine -
dvosobnega stanovanja v
Kranju v vrednosti do 80 ti-
soč evrov. Še leto dni nazaj
je bilo takšne ponudbe veli-
ko. Kadar so cene nepremič-
nin visoke, jih nepremičnin-
ski agenti prodajajo tudi po
leto in več, pa še vedno ni
kupcev, kar ocenjujejo tudi
za neresnost prodajalcev.
Od začetka nepremičninske
krize so cene padle od 15 do
20 odstotkov in tega bi se
morali prodajalci zavedati,
pravijo. "Nova stanovanja se
sploh ne prodajajo, razen v
primerih, kjer so jih prevze-
li podizvajalci del in spustili
cene vsaj za desetino," o
trgu novih stanovanj pravi
Marjan Pičulin. 

Čeprav danes ni več tako, pa
naložba v nepremičnino
ostaja varna. "Dobičkonos-
na pa ni," pravi Pičulin. Del-
nice so v zadnjih dveh letih
močno padle, takšnega pad-
ca pri nepremičninah zago-
tovo ne bo, vendar visokega
donosa skozi najemnino
tudi ni. Naložba v nepre-
mičnino je varna in dobra

naložba, saj cene ne morejo
hitro pasti, pravi Vidmarje-
va: "Cene so in bodo še ras-
le. Veliko gradbenih podje-
tij gre v stečaj, novih grad-
benih dovoljenj skoraj ni, v
dveh, treh letih bo novih
stanovanj zmanjkalo. In po-
tem? Cene bodo znova ras-
le, saj bo povpraševanje pre-
seglo ponudbo." 

S spodbudami
gre lažje
Tudi letos Eko sklad ponuja nepovratne finančne
spodbude za celo vrsto ukrepov na področju
učinkovite rabe (obnovljive) energije, med njimi
tudi za večstanovanjske objekte.

Promet znova raste
�9. stran

V Kranju že raste Dvorec Jelen. I Foto: Tina Dokl



Boštjan Bogataj

Če se je pred leti še našel
kdo, ki ni potreboval posoji-
la za nakup ali obnovo ne-
premičnine, je bilo to naj-
večkrat zaradi strme rasti te-
čajev delnic in posledičnega
velikega (tudi nepričakova-
nega) zaslužka vlagateljev.
Danes takšnih zaslužkarjev
ni in kdor nima bogatega
strica v Ameriki, mora na
pot v banke. Ne le eno, am-
pak več, saj so lahko ponud-
be bank zelo različne. 
Kupec nepremičnine mora
pred odhodom v banko po-
znati svoje realne zmožnosti
in se osredotočiti na višino
investicije kot celote ter kolik-
šen del posojila bo potrebo-
val. Vrednosti nepremičnin
so visoke, bistveno višje kot
pred leti. Če je pred leti ku-
pec privarčeval 20 tisoč ev-
rov, mu je do trisobnega sta-
novanja v Kranju manjkalo le
še 40 tisoč evrov. Imel je tret-
jino lastnih sredstev, poplači-
lo v desetih letih mu ni ogro-
žalo kvalitete življenja. Danes
mora za takšno stanovanje
ob privarčevanih 20 tisoč ev-
rih najeti 80 tisoč evrov kre-
dita. Razlika je bistvena!
Ali še enkrat višja anuiteta
pri isti dobi odplačevanja ali
pa se doba odplačevanja več
kot podvoji (zaradi obresti).

Danes banke odobrijo bistve-
no več kreditov na daljše
dobe, tudi dvajset in več let, s
tem pa je povezano tudi tve-
ganje. Zato bančni strokov-
njaki pravijo, naj kupci do-
bro razmislijo, ali je njihova
zaposlitev zanesljiva, enako
višina in stalnost prihodkov,
tako ali tako pa ne politični
ne gospodarski sistem na
tako dolgi rok nista zaneslji-
va (dogajanj v nekaterih dr-
žavah v preteklih dneh si ni
znal predstavljati nihče).
Kaj je dobro vedeti, preden
gremo v banko? Kadar je
kupčev lastni vložek premaj-
hen, lahko v zavarovanje po-
nudi dodatno nepremičnino,
kar dodatno izboljša pogajal-
sko izhodišče za ceno kredi-
ta. Tega lahko zavaruje tudi
za primer smrti, s čimer kre-
ditojemalec obvaruje bližnje
pred prenosom dolga nanje.
Banke tako ali tako pričaku-
jejo določeno zavarovanje za
posojeni denar: poroštva,
preko zavarovalnic, hipotek
in kombinacije. 
"Obrestna mera ni edini kri-
terij, na podlagi katerega se
določa ugodnost nekega fi-
nanciranja, čeprav še vedno
bistveni," pojasnjujejo stro-
kovnjaki. Obrestna mera je
lahko sprejemljiva ali fiksna
in ne nujno vezana zgolj na
evro. Fiksna obrestna mera

zagotavlja nespremenjeno
anuiteto skozi celotno obdo-
bje financiranja, vendar so
tovrstni krediti praviloma
dražji od kreditov s spre-
menljivo obrestno mero. Če
se kupec odloči za vezavo na
tujo valuto sprejme dodatno
tveganje, ki ga prinesejo te-
čajne razlike med tujo in
domačo valuto. Pomemben
kriterij je tudi višina stro-
škov odobritve, morebitni
stroški vodenja kreditnega
računa in druge zahteve
bank (sprejetje nove storit-
ve, dodatna zavarovanja, ...).
Povejmo še, da je pametno
pridobiti več ponudb bank,
tako kot pri vsakem naku-
pu, vendar je primerjanje
ponudb nekoliko težje zara-
di prej omenjenih kriterijev.
Obrestna mera je pomemb-
na, vendar kaka desetinka
ugodnejša na eni banki ne
pomeni takoj najboljše po-
nudbe. Veliko lažje in boljše
se sicer pogajajo stranke
bank z boljšo boniteto (bolje
situirani, izobraženi, redno
zaposleni) in višjim vlož-
kom lastnih sredstvev ali
dobro ponujenim hipote-
karnim zavarovanjem. Tisti,
ki tega nimajo, največkrat
žal le prosijo za kredit in so
veseli vsakega pozitivnega
odgovora, po obrestih ne
sprašujejo. 

Razumno po kredit
Skupni imenovalec transakcij z nepremičninami, pa tudi
njihovega vzdrževanja, so visoki zneski denarja. Dovolj ga imajo le 
nekateri posamezniki, drugi morajo običajno po kredit v banko.

MEDIA NEPREMICNINE d.o.o, 
Koprska 94, Ljubljana, 
tel: 051 686 320 ( Karmen ) 

PE KRANJ, Bleiweisova c. 30, 
Kranj, tel.: 041 347 323 ( Sandi ) 

info@media-nepremicnine.si 
www.media-nepremicnine.si 

Posredujemo pri prodaji/nakupu, najemu/oddaji vseh vrst nepremičnin ( hiš, stanovanj, zemljišč,
poslovnih prostorov...) po celi Sloveniji. Sodelujemo tudi z investitorji in tujci. Smo posredniki z več 

kot 10-letnimi izkušnjami in licencami. Naš moto: kvalitetno, korektno in pošteno.

ZA ZNANE STRANKE IŠČEMO VEČ STANOVANJ IN HIŠ NA GORENJSKEM 

1. TRSTENIK, 
parcela za vikend, 
796 m2, sončna, 
z razgledom. Cena: 
pribl. 130 EUR/m2.

2. PODNART, 
GOBOVCE, 
prodamo pritličje hiše 
67 m2, let. 1952, 
z zemljiščem 300 m2,
potrebno obnove. 
Cena: 43.000 EUR.

3. DRULOVKA, v
naselju vrstnih hiš 
prodamo nedokončano
(IV. pod. gr. faza) končno
enoto trojčka, let. 1991, s
180 m2 površin in 78 m2
kleti (K+P+N+M), na
parceli 183 m2. Cena
159.000 EUR, možnost
menjave za stanovanje.

4. NAKLO, 
PIVKA, enostano-
vanjska hiša 160 m2,
garaža za 3 avtom.,
let. 1964, obnovljena
1985, na ravni sončni
parceli 987 m2. Cena:
270.000 EUR.

5. CERKLJE, bližnja
okolica, stanovanjska hiša
letnik 2003, 2x 100 m2
površin (80 m2 
nedokončano), nadstan-
dard, parcela 1100 m2,
ob zelenem pasu. Cena:
390.000 EUR.

6. KRANJ, 
PLANINA JUG, 
varovano stanovanje,
novogradnja, 2. nad./4,
43 m2, J lega, balkon,
parkirno mesto v kleti.
Cena: 91.118 EUR.

7. PODBREZJE,
stavbno zemljišče 880
m2, na katerem stoji 
stara hiša (pribl. 150 let)
z lesenim ”podom” 
v tlorisu pribl. 120 m2,
opremljena s 
priključkom vodovoda 
in elektrike. Primerno za
nadomestno gradnjo.
Cena: 90 EUR/m2. 

8. BLED, v bližini 
jezera parcela 589 m2 
z gr. dovoljenjem 
za gradnjo 
enostanovanjskega 
objekta, mirna in 
prisojna lega. 
Cena 150.000 EUR.

9. RADOMLJE,
okolica, hiša - dvojček,
vseljena 2005, 170 m2
površin (K+P+N), talno
gretje, zelo kvalitetna
vgradna oprema, 385
m2 parcele, cena
290.000 EUR. 



E: info@proprio.si          T: 01 300 26 94 www.proprio.si

Organizator: Partner prireditve:

SEJEMSKA RAZSTAVA       PREDAVANJA

Sejem ponuja relevantne informacije s podroËja nakupa, prodaje, 
najema, obnove in zavarovanja nepremiËnine.

23. in 24. marec 2011 
od 10. do 19. ure
Gospodarsko razstavišËe, Ljubljana

1. Cerklje na Gorenjskem, hiša,
120 m2, l. 1900, parcela 357 m2,
sončna lokacija, zelo ugodna ponud-
ba. Cena 59.000 EUR.
2. Kranj, Planina 2, pritlično 2-
sobno stanovanje, 56 m2, l. 1983,
2x atrij, v prvotnem stanju, takoj vselji-
vo. Cena 92.000 EUR.
3. Trstenik - okolica, hiša - novo-
gradnja, 312 m2, parcela 775 m2, iz-
delano vse razen talnih oblog in notra-
njih vrat, mirna lokacija na robu vasi.
Cena: 220.000 EUR.
4. Golnik - montažna hiša, l. 2000,
dvostanovanjska, parcela 480 m2.
Cena 159.000 EUR. Možna tudi me-
njava za stanovanje.
5. Kranj - Drulovka, hiša, 220 m2, v
celoti obnovljena 2010, parcela 483
m2, Cena 225.000 EUR.
6. Šenčur - parcela, 718 m2, odlična
lokacija, sončna, ravna, na robu vasi.
Cena 190 EUR/m2.
7. Tržič, dvoinpolsobno stanova-
nje, 54 m2, obnovljeno 2010, 2. nad.,
pripada tudi vrt. Cena 42.000 EUR.
Možen tudi najem. 
8. Cerklje, Zalog - okolica, hiša 
novogradnja, 233 m2, 3. gradbena
faza, parcela 530 m2, kvalitetna grad-
nja, Cena 166.000 EUR.
9. Šmarje pri Jelšah, trisobno sta-
novanje, 63 m2, obnovljeno 2010,
odlična lokacija, Cena 49.000 EUR.
Možen tudi najem 250 EUR/mes. 

GSM 040/463-000, 
Damjan

1. Kranj - Šorlijevo naselje, garso-
njera, l. 1968, 29 m2, 3./3 nad., do-
bra lokacija, balkon, popolnoma pre-
novljena 2010, ugodno prodamo,
cena: 62.000,00 EUR.
2. Kranj - Vodovodni stolp, 3-sobno,
l. 1966, 72 m2, VP/4 nad., popolno-
ma prenovljeno 2010, vredno naku-
pa, cena: 134.000,00 EUR.
3. Kranj - Kokrica, 3-sobno stanova-
nje, pritličje, l. 1970, 87 m2, potrebno
prenove, ugodna ponudba, cena:
115.000,00 EUR.
4. Kranj - Stražišče, hiša, l. 1973,

obnovljena 1985, 804 m2 zemljišča,
lahko večstanovanjska, odlična, mirna
lokacija, vredno ogleda, cena:
210.000,00 EUR.
5. Kranj - Bitnje, zazidljiva parcela,
568 m2, zelo lepa parcela, cena: 180
EUR/m2.
6. Šenčur, 4-sobno, l. 2003, 99 m2,
2./2 nad., loža, opremljeno, ZK ure-
jeno, prostorno, vredno nakupa,
cena: 189.000,00 EUR.
7. Naklo, 1,5-sobno, 47 m2, pritličje,
popolnoma prenovljeno 2008, mirna
lokacija, cena: 79.000,00 EUR.
8. Škofja Loka, 2-sobno, 62 m2,
4./5 nad., balkon, mirna lokacija,
nova kuhinja 2007, nova okna 
2004, ostalo prvotno stanje, cena:
88.000,00 EUR.
9. Lahovče, hiša dvojček, novograd-
nja, zgrajen do 3. podaljšane grad.
faze, 142 m2 površine, 224 m2 zem-
ljišča, ob zelenem pasu, cena:
149.000,00 EUR.
10. Cerklje okolica, 4-sobno stano-
vanje, 110 m2, nadstropje stano-
vanjske hiše, oddamo resnim najem-
nikom, cena: 450 EUR/mesec +
stroški.
11. Šenčur, poslovni prostor, 2 x 120
m2, skupaj ali po posameznih enotah,
oddamo, cena: 10 EUR/m2.

GSM 040/505-454,
Aleš

1. Kranj - Zlato polje, 3-sobno sta-
novanje, 65,95 m2, 4./5 nad., zgraje-
no l. 1962, adaptirano l. 2008, bal-
kon, prenovljeno v celoti, zelo lepo,
svetlo in prostorno stanovanje, vpisano
v zk, cena: 99.000 EUR.
2. Kranj - smer Besnica, zazidljiva
posest, 1121 m2, mirna in sončna
lega, pogled proti goram, vpisana v
zk, cena: 150.000 EUR. 
3. Kranj - Struževo, hiša dvojček,
121 m2, zemljišče 363 m2, zgrajeno l.
1992, adaptirano l. 2004, na mirni in
sončni lokaciji, vpisano v zk, cena:
180.000 EUR.
4. Tržič - center, 2,5-sobno stanova-
nje, 52,85 m2, zgrajeno l. 1852,

adaptirano l. 2004, P/2 nad., zelo
lepo urejeno in mirno stanovanje, 
v ceno je všteta tudi oprema, cena:
52.000 EUR.
5. Tržič - center, 3-sobno stanova-
nje, 65 m2, adaptirano l. 1998, P/2
nad., zelo lepo urejeno in lepo stano-
vanje, v ceno je všteta tudi oprema,
vpisano v zk, cena: 65.000 EUR.
6. Škofja Loka - zazidljiva parcela,
680 m2, sončna, ravna, cena: 140
EUR/m2.
7. Godešič - zazidljiva parcela, 618
m2, dobra lokacija, ravna, sončna,
vpisana v zk, cena: 150 EUR/m2.

GSM 040/ 555-832,
Tina

1. Kranj - Planina 1, 4-sobno sta-
novanje v 1. nadstropju s kletjo in bal-
konom, 100,5 m2, l 1975, odlična 
lokacija, bližina šole, vrtca, centra
mesta, ugodna ponudb na m2, cena:
128.000,00 EUR.
2. Kranj - Planina 2, 2-sobno stano-
vanje v 6. nadstropju s kletjo, l. 1979,
velikosti 60,1 m2, opremljeno, vsi 
priključki, balkon obrnjen na vzhod
(pogled na hribe), cena: 94.500,00
EUR.
3. Kranj - Dražgoška ulica, garaža
velikosti 13 m2, pri Pošti Slovenije
Kranj, brez provizije za kupca, ugod-
no, vpisano v ZK, cena: 10.500,00
EUR.
4. Naklo, zazidljiva posest, 775 m2,
mirna in sončna lega, ZK urejeno,
ugodno, cena: 145 EUR/m2.
5. Bohinjska Bistrica, 2,5-sobno
nadstandardno stanovanje (novo-
gradnja), 81,1 m2, klet, lastno parkiriš-
če, velika loža, bližina smučišča, vod-
nega parka in infrastrukture cena:
165.000,00 EUR.
6. Tržič - center, 1-sobno stanovanje
velikosti 29 m2, popolnoma prenovlje-
no l. 2006, opremljeno, vredno ogle-
da, cena: 43.000,00 EUR.

GSM: 041/607-051,
Aleš

Želite prodati ali kupiti 
nepremičnino... 

Več naše ponudbe najdete na www.nepremicnina.si

Škofjeloška cesta 20, 4000 Kranj 

pokličite nas
059/033-220

"Večina nas gradi ali ureja nepremičnino ali
plačuje za nepremično več desetletij. Zato je
naš trdo prigaran dom pametno zavarovati za
nepričakovane škode, da ne bi čez noč
ostali brez strehe nad glavo," pomen zavaro-
vanja nepremičnin opisuje Urban Čelik, last-
nik in direktor Agencije Čelik. Zavarovanj je
več, največkrat Slovenci hiše ali stanovanja
zavarujemo za primere požarov, toče, vihar-
ja, eksplozije, poplav, zemeljskih plazov, v
zadnjih letih tudi za vdor podtalnice ali mete-
ornih vod, zamašenih odtočnih cevi, direk-
tnih ali indirektnih udarov strele, ...
"Ko imamo nepričakovano škodo na hiši ali
v stanovanju, je ta ponavadi visoka. Sosed-
ske solidarnosti je vse manj, po novem za-
konu o preprečevanju dela na črno bo mor-
da celo prepovedana," pravi Čelik in navede
primer potresa: kdo bo pomagal, če so tudi
sosedi utrpeli škodo? Cena zavarovanja 
nepremičnin pa v primerjavi z drugimi stro-
ški ni pretirana. Za osnovne nevarnosti zna-
ša za povprečno hišo okoli 200 evrov, širše
kritje pa od 200 do 400 evrov, za etažna
stanovanja so premije dokaj cenejše. Riziko
potresa se zavaruje dodatno.
Ob tem v Agenciji Čelik poudarjajo, da se
lahko etažni lastniki dogovorijo in sklenejo
skupno zavarovalno polico kot skupnost

etažnih lastnikov, za njih pa jo sklene upra-
vnik. Po tem ključu lahko zavarujejo skupne
prostore za primere elementarnih nevarno-
sti, izliva vode, objestnosti, vandalizma in po-
dobno. Poudarjajo, da pri zavarovanjih ne-
premičnin zavarovanec zavaruje gradbeno in
ne tržno vrednost objekta, saj zemljišča in
komunalnega prispevka tudi po morebitnem
uničenju nepremičnine ni treba plačati. 
"Kljub težkim časom se število zavarovanj
povečuje, saj smo Slovenci vse bolj oza-
veščeni, po drugi strani so nas prestrašile
naravne nesreče, ki jih je v zadnjih letih vse
več," še pravi Urban Čelik. Še to: V Slove-
niji imamo veliko avtomobilov, večina lastni-
kov jih zavaruje s kasko zavarovanjem. Ta je
nemalokrat dražje, kot znaša zavarovanje
nepremičnine, čeprav bi brez avta vsakdo
lažje shajal kot brez doma. 
Agencija Čelik letos praznuje 15 let 
delovanja. Imajo ponudbo skoraj vseh zava-
rovalnic na slovenskem trgu, kar pomeni, da
lahko njihove stranke primerjajo njihove po-
nudbe in izberejo najprimernejšo. Imajo do-
voljenje za sklepanje premoženjskih, avtomo-
bilskih, podjetniških, življenjskih, nezgodnih
in pokojninskih zavarovanj, v primeru škode
pa so vaš prvi svetovalec. Delujejo v dveh po-
slovalnicah, ena je v Škofji Loki, druga v Kra-
nju. Z začetkom leta so se v Kranju preselili
na novo lokacijo, na Koroško c 53D (v spod-
njih prostorih AMD, poleg avtopralnice).

Da naš dom ne izpuhti v nič
"Ob nepričakovani škodi na hiši ali v stanovanju je ta lahko zelo visoka. 
Ves trud, vsa odrekanja, vse naše delo gre lahko v trenutku v nič," pravijo 
v Agenciji Čelik. Z zavarovanjem nepremičnine vse ne bo šlo v nič.

Urban Čelik in sodelavka Tanja
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Frankovo naselje 68, Škofja Loka
Tel.: 5154 250,  041/673 769

Koroška cesta 53D, Kranj
Tel.: 2363 680, 031/673 769
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Na obisku

Maja Bertoncelj

Deskar na snegu Rok Flan-
der živi v Dragočajni. Do-
movanje si je uredil v sicer
več kot petnajst let stari hiši,
ki jo je dobil v "surovem"
stanju in jo v zadnjih treh
letih v notranjosti povsem
preuredil, čaka pa ga še ure-
janje zunanjosti. 
Hiša ima klet, pritličje in
prvo nadstropje, vsaka etaža
meri 80 m2. V pritličju je
predsoba, dnevna soba in
kuhinja v enem prostoru,
ter shramba in kopalnica, v
prvem nadstropju pa ima
veliko spalnico s kopalnico,
sobo z garderobo, delovni
kotiček in še eno dnevno
sobo, ki pa ni opremljena.
Pri opremi v pritličju se ta-
koj opazi, da so mu všeč mi-
nimalizem in hladne barve.
"Pri razporeditvi notranje
opreme sem se posvetoval z
arhitektom, zamisli in ideje
glede dizajna pa so moje in
od dekleta Marijane, ki je si-
cer Hrvatica in živi v Zagre-
bu. So odraz vseh potovanj,

širine, ki sem jo pridobil v
teh letih. Po svetu je že kar
precej hotelov, ki se tržijo
kot dizajn hoteli. Če se le
da, v tujini bivam v takš-
nem, ki me tudi v tem smis-
lu navdihuje," je povedal
Rok Flander in dodal, da je
pri opremljanju želel biti
kreativen in originalen: 
"Bistveno se mi zdi, da ima-
jo prostori dušo tistega, ki 
v njih živijo, da ni zgolj na-
ročena kreacija arhitekta in
izdelovalcev pohištva."
Prostore je uredil tako, da se
v njih dobro počuti, nekatere
ideje niso ravno vsakdanje.
"V dnevni sobi načrtno ni no-
bene omare. Slabo se poču-
tim, če je v prostoru preveč
česarkoli. V njej je le sedežna
garnitura, moderna avdio na-
prava, video projektor in več
kot sto let star klavir, ki mi ve-
liko pomeni," je dodal nekaj
zanimivosti. V dnevni sobi
nima televizorja, ki ga že ne-
kaj let ne gleda več. Veliko
pozornost namenja tudi de-
tajlom, kot so školjke, ki ga
spominjajo na ocean, morje,

kjer preživi večino poletja. Na
stenah je opaziti umetniška
dela Muhe in Dalija, ki ju
zelo ceni. Posebne so stopni-
ce v zgornje nadstropje. Ideja
je Marijanina, vsaka stopnja
pa je drugačne barve. "Vsak
detajl me na nekaj spomni,
mi vliva samozavest. Za vr-
hunski rezultat je pomemb-
nih veliko stvari, tudi v kakš-
nem okolju bivaš in kakšne
ljudi imaš okoli sebe," pravi
športnik. Pri opremljanju

stanovanja je bil pozoren tudi
na tiste stvari, ki so ga pri
tem omejevale. Ker je aler-
gik, nima zaves, prav tako
tudi ne preprog. Pri izbiri
barv se je odločil za hladne
tone. Prevladujejo sivo-bele
kombinacije, tudi v kuhinji,
kjer je pohištvo bele barve,
stene pa so pobarvane na
sivo. Skupni prostor poživi
sedežna v zeleni barvi. 
"Predvsem v zgornjem nad-
stropju še veliko stvari manj-
ka. Vse bolj se nagibam k
antikvitetam in v tej smeri
bodo šli moji naslednji naku-
pi. Smiselno se mi zdi, da so
sobe tematsko razdeljene, da
je hiša raznolika. Poleg tega
hiša ni nikoli končana. Še
preden eno idejo dokončno
realiziram, že spreminjam.
Posvetiti pa se bom moral
tudi zunanjosti, kjer pa sem
precej omejen. Fasada bo
verjetno ostala bele barve. Ni-
sem pristaš kričečih fasad,"
še pravi Flander, ki mu je
urejanje hiše v veliko veselje,
zato upa, da ta v Dragočajni
ne bo njegova edina. 

Všeč mu je minimalizem
Znani športnik Rok Flander je pri urejanju hiše sledil svojim idejam, kreativnosti in originalnosti. 

Stopnice v zgornje nadstropje - vsaka stopnja je drugačne
barve. Idejo je dalo njegovo dekle Marijana.

tip stanovanja površine stanovanja kupnina v EUR z DDV

Enosobno od 46,98 m2 naprej od 99.341 EUR naprej z DDV

Dvosobno od 61,68 m2 naprej od 124.016 EUR  naprej z DDV

● Stanovanja so skrbno načrtovana in prilagojena starejši populaciji.
● Dodatno udobje prispeva tudi 24-urna nujna pomoč, prek klicnega centra pa

tudi socialna in zdravstvena oskrba.
● Vsako stanovanje ima balkon ali atrij in parkirno mesto v podzemni garaži.
● Pri načrtovanju nismo mislili le na vaše udobje, temveč tudi na kakovostno 

ter okolju prijazno gradnjo. Več kot 30 odstotkov energije se pridobi iz 

obnovljivih virov.
● Lokacija je umaknjena iz mestnega vrveža, a je hkrati le 5 minut hoje do 

centra mesta Kamnika.
● Parkirno mesto 10.000 EUR z DDV
● Lokacija v neposredni bližini Doma starejših občanov Kamnik.

V dnevni sobi nima omar, prav tako tudi ne televizorja, ki
ga ne gleda že nekaj let.

Rok Flander

Podjetje Dolenjgrad sporoča: 

Na vrsti so zaključna dela
Kamnik - Podjetje Dolenjgrad, d. o. o., je v Kamniku sredi marca 2010 
začelo graditi oskrbovana stanovanja. Trenutno potekajo zaključna dela,
ki bodo predvidoma končana marca letos, lastniki pa se bodo v nova 
stanovanja lahko vselili že maja 2011. 

Objekte gradijo v zelo mirnem delu Kamnika, točneje v Mekinjah, tik zraven
Doma starejših občanov Kamnik in blizu starega mestnega jedra. Objekti so
energetsko varčni, veliko bo zelenih površin za počitek, rekreacijo in sprehode
stanovalcev. Vsa parkirna mesta so v parkirni hiši. 

Dolenjgrad svojim kupcem nudi dodatne ugodno-
sti, med drugim pomoč pri prodaji njihove sta-

re nepremičnine brez provizije. Zagotavljajo
24-urno odzivnost na t.i. SOS tipko s po-

oblaščeno institucijo in možnost
vseh storitev Doma starejših ob-
čanov Kamnik.
Tik pred zaključkom gradnje so 
pripravili Dneve odprtih vrat, ki

so bili od 25. do 27. 
februarja 2011 in
jih bodo zaradi iz-
jemnega zanima-
nja ponovili. 
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Križanka

1. nagrada:  knjiga Otroško srce je zaklad
2. nagrada:  zgoščenka Ljuba si, pomlad zelena
3. nagrada:  majica Gorenjski glas

Rešitve križanke, vpisane v kupon, pošljite na dopisnicah 
do srede, 16. marca 2011, na Gorenjski glas, Bleiweisova 
cesta 4, 4000 Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik
Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

KUPON

IME IN PRIIMEK:

NASLOV:

GESLO:

Z naročnino prihranite 10, 20 ali celo 25 odstotkov! Čaka vas tudi darilo in kup drugih ugodnosti.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov in skupaj  bomo potovali, tekli, kolesarili, se udeleževali 
zanimivih predavanj, kupovali cenejše knjige ... Veseli vas bomo!

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si

Splača se biti naročnik 
Gorenjskega glasa
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Varen dom

Simon Šubic

Slovenija velja za razmeroma
varno državo, zato večina last-
nikov nepremičnin ne priča-
kuje, da bodo kdaj postali žrt-
ve vlomilcev. Toda slovenska
policija je samo lani obravna-
vala kar 13.085 vlomov, pred-
lani celo 15.098. Ni malo. Na
Gorenjskem število vlomov
zadnja leta upada: v letu 2008
so gorenjski policisti obravna-
vali 790 vlomov, predlani 755
in lani 664. In če se preiska-
nost kaznivih dejanj s podro-
čja premoženjskih deliktov
giblje malo pod tridesetimi
odstotki, je raziskanost vlo-
mov precej slabša - samo oko-
li 15-odstotna. Primerna zašči-
ta stanovanj in izogibanje na-
pakam, ki vlomilcem le olajša-
jo delo, sta zato še kako po-
membna. "Storilci najraje
vlamljajo v slabo zaščitene ob-
jekte - stanovanjske hiše in
druge prostore, kjer pričakuje-
jo, da bodo z najmanj truda in
kar se da hitro prišli v notra-
njost in od tam odnesli vred-

nejše predmete," opozarja
tudi Leon Keder s Policijske
uprave Kranj in dodaja, da se
število vlomov poveča pred-
vsem v času počitnic oziroma
dopustov, ker takrat veliko lju-
di ni doma. 
Policija ugotavlja, da je ena
največjih napak lastnikov pri
zavarovanju svojih nepremič-
nin nestrokovna montaža
ključavnice, zato je v Sloveniji
še vedno najpogostejši način
vloma v objekt z lomljenjem
nezaščitenega zunanjega dela
ključavnice. Namestitev luči
na senzorski priklop pri vhod-
nih vratih je zato eden od pri-
mernih zaščitnih ukrepov, ki
bo nezaželene obiskovalce od-
vrnil od njihove namere. 
Vlomilec ob vstopu v notra-
njost stanovanja najpogosteje
najprej pregleda jakne in dru-
ge predmete v predsobi, saj
tako najlažje in najhitreje pri-
de do raznih ključev in denar-
ja. Še posebej ga razveseli naj-
dba plačilnih (kreditnih) kar-
tic, ob katerih lastnik hrani
tudi listke z zapisanimi oseb-

nimi gesli (PIN kodami), av-
tomobilskih ključev (in doku-
mentov o vozilu) in genera-
torjev gesel osebnega bančni-
štva, ki jih običajno pridobi
skupaj z računalniško enoto
ali prenosnim računalnikom.
Vlomilci sicer najraje odtujijo
nakit, gotovino, prenosne ra-
čunalnike ... 
Ob daljši odsotnosti (npr. po-
letnem dopustu) premoženje
ni nič bolj ogroženo kot v dru-
gih dneh, vendar pa imajo sto-
rilci zaradi odsotnosti stano-
valcev dovolj časa za pripravo,
izvedbo vloma in za brisanje
sledov. Pomembno je torej, da
so prostori storilcem čim težje
dosegljivi in da objekt ni vide-
ti zapuščen. Najboljši varuhi
vaše hiše ali stanovanja v času
dopusta so sosedi, prijatelji,
sorodniki ali druge osebe, ki
jim zaupate. Ti naj redno
praznijo poštne nabiralnike,
večkrat parkirajo na dvorišču,
spreminjajo lego rolet in po-
dobno. Tako bodo ustvarili ob-
čutek, da objekt ni popolnoma
zapuščen. Fizično varovanje

nepremičnine lahko sicer za-
upate tudi varnostnemu pod-
jetju z licenco.
Preden se odpravite na do-

pust, poskrbite, da v okolici ob-
jekta ni predmetov, ki bi jih
lahko vlomilci uporabili (lestve,
orodje ...), na telefonskih odziv-
nikih (ali na vratih) ni sporočil,
da vas zaradi dopusta ni doma.
Dovolj je že sporočilo, da ste
trenutno nedosegljivi. Zelo po-
membno je, da svoje odsotno-
sti ne napovedujete na social-
nih omrežjih (Facebook, Ne-
tlog), tudi odzivnik na spletni
pošti naj ne nakazuje vaše od-
sotnosti. Dobrodošla je tudi na-
mestitev časovnih stikal, na ka-
tera priključite različne elek-
trične porabnike, kot so luči, ra-
dio ipd., ki se vključijo ob na-
ključno izbranem času. Klju-
čavnice naj bodo zaščitene in
brezhibne, z dodatnimi klju-
čavnicami lahko nadgradite
tudi varovanje oken in balkon-
skih vrat. Pred odhodom na
dopust za vsak slučaj fotografi-
rajte nakit, umetnine in druge
vrednejše predmete. 

HOTEMAŽE - NA ROBU NASELJA, v neposred-
ni bližini travnikov ter reke Kokre, v sončnem in
zelenem okolju, prodamo novozgrajenega troj-
čka z začetkom gradnje l. 2008. Enote so pod-

kletene, bivalno
pritličje + man-
sarda, neto po-
vršine 225 m2,
balkon + terasa,
enote imajo pri-
padajoče zem-
ljišče od 284 m2

do 399 m2. Objekt je zgrajen do tretje podaljša-
ne gr. faze (voda, elektrika, tel.), okna PVC Ar-
cont prehodnosti k=0.7, fasada ima 14 cm izo-
lacijo, urejena okolica, strešna kritina Bramac.
Prevzem po dogovoru. CENA: od 189.000 EUR.

ŠKOFJA LOKA - GORAJTE - ZA KAMNITNI-
KOM, na lepi in sončni lokaciji prodamo zazid-
ljivi zemljišči velikosti 402 m2, komunalno
opremljeni (voda, elektrika, telefon, plin, biolo-
ška čistilna naprava). Parcela se nahajata v sklo-
pu OPPN-ja "Za Kamnitnikom". Prevzem možen
takoj. CENA: 205 EUR/m2.

ŠENČUR - OPC, prodamo zelo lepe pisarniške
prostore zgrajene do III. podaljšane faze z izde-
lanimi tlaki (estrihi), zgrajene leta 2003, v izme-
ri 162,31 m2, prostori so v najvišji etaži v 3. nad-
stropju/3, izredno svetli, saj so s treh strani ob-
dani z velikimi okni. Prostori so zelo primerni za
arhitekte, projektante, notarje, odvetnike in
podobne storitve. Iz pisarne je možen izhod na
veliko teraso, ki obkroža pisarniške prostore iz
treh strani. Prevzem možen takoj. CENA: 1.500
EUR/m2

BLED - BLIŽINA JEZERA, na dobri lokaciji in
bližini jezera prodamo 797 m2 veliko zazidljivo
zemljišče z gradbenim dovoljenjem za gradnjo
stanovanjski objekt z dvema apartmajema, vsi
priključki v neposredni bližini. Vredno ogleda
in nakupa. CENA: 237.000,00 EUR. 

KRANJ - PRIMSKOVO, BLIŽINA MERCATOR
CENTRA, na odlični lokaciji prodamo zazidljivo
parcelo v izmeri 1932 m2, vsi priključki v nepo-
sredni bližini, dostop iz javne ceste. Zemljišče je
namenjeno gradnji poslovnega objekta za po-
trebe storitvenih in družbenih dejavnosti (tr-
govskim, gostinskim, storitvenim, obrtnim in
poslovnim stavbam). Prevzem po dogovoru.
CENA: 425.040,00 EUR. 

ŠKOFJA LOKA -
ŠOLSKA ULICA,
39,02 m2, pisar-
na, adaptirana l.
2007, 1./1 nad.,
prodamo po-
slovni prostor -
dve pisarni, ki

sta povezani, po tleh parket, CK - lastna elek-
trična, tel., prevzem možen takoj. CENA:
63.000,00 EUR. 

KRANJ - ZLATO POLJE, 51,6 m2, 2-sobno,
adaptirano l. 2003, 2./4 nad., delno obnovljeno
in opremljeno dvosobno stanovanje, adaptira-
na kopalnica, nova okna PVC, balkon, zamenja-

na streha na ob-
jektu l. 2008,
brez CK, vsi pri-
ključki, vpisano
v z.k., prevzem
možen takoj.
CENA 79.000,00
EUR. 

KRANJ - ŠORLJEVO, 29,92 m2, garsonjera, 3./4
nad., komplet adaptirana garsonjera l. 2010,
nova PVC okna, vsi priključki (optika, tel., KTV),
balkon, CK, prevzem možen takoj, prodamo.
Cena: 62.000,00 EUR. 

ŠKOFJA LOKA - MESTNI TRG, 107 m2, 3-sob-
no, adaptirano v celoti l. 2010, 1./2 nad., praz-
no in takoj vseljivo, po celem stanovanju par-

ket, obnovljena
fasada l. 2009,
vsi priključki, CK
- olje, prevzem
možen takoj.
C E N A :
149.000,00 EUR. 

POLJANSKA DOLINA - SOPOTNICA, 189 m2,
samostojna, zgrajena l. 1993, prodamo v kom-
pletu opremljeno enodružinsko hišo, ki obsega

klet, pritličje in
mansardo, 63
m2 stanovanj-
ske površine v
etaži, brez zem-
ljišča, služnost-
na pravica do-
stopa in upora-
be funkcional-

nega zemljišča, balkon, CK -kombinirana olje +
trda goriva, tel., prevzem možen takoj, proda-
mo. CENA: 125.000,00 EUR. 

TRŽIČ - ZVIRČE, 180 m2, dvojček, zgrajen l.
2008, 398 m2 zemljišča, v novozgrajenem na-
selju, prodamo zelo lepega dvojčka z urejeno
okolico, P+M+ izdelano podstreho, JV-lega, CK-
plin, toplotna črpalka za sanitarno vodo, kamin,

terasa cca. 30
m2 + balkon 5
m2, T2 - priklju-
ček (internet, te-
levizija, tel.),
prevzem možen
takoj, prodamo.
C E N A :
240.000,00 EUR.

KRANJ - CANKARJEVA UL., oddamo 39 m2,
prostor za storitve, adaptiran l. 1999, P/2 nad.,
oddamo velik svetel prostor z izložbo na glav-
no ulico, primeren za trgovino, pisarno ali sto-
ritveno dejavnost, voda, elektrika, CK, lastne sa-

nitarije. K pisar-
ni spada še
prostor v kleti
velik pribl. 9
m2, primeren
za arhiv ali skla-
dišče. Pogoj
d v o m e s e č n a

varščina + ena mesečna najemnina, prevzem
možen takoj. CENA: 330,00 EUR/mes. 

Pozor, zaradi večjega 
povpraševanja kupcev po 
nepremičninah vzamemo v
posredovanje več različnih
nepremičnin na različnih 
lokacijah (zemljišča, hiše, 
stanovanja, novogradnje itd.) 

V mesecu marcu nudimo 
50% popust vsem 
prodajalcem, ki se bodo 
odločili za posredovanje 
preko naše agencije.

VEČ PONUDBE DOBITE NA
NAŠI SPLETNI STRANI
WWW.JUR-TAN.SI

Ne vabite vlomilca v svoj dom
Odklenjeno stanovanje, odprto okno, ključ pod predpražnikom ... Takšne in podobne napake 
lastnikov stanovanj precej olajšajo delo vlomilcem, ki so še posebej med prazniki in dopusti pozorni
tudi na zunanje znake daljše odsotnosti stanovalcev.

JUR-TAN, nepremičnine, d. o. o., P.E. Cankarjeva ulica 03, Kranj
tel.: 04/236-92-14 , fax: 04/236-92-15, e-pošta: info@jur-tan.si, www.jur-tan.si

Če postanete žrtev kaznivega dejanja, takoj pokličite 
policijo na številko 113. Ne hodite v objekt, ker je storilec
mogoče še vedno tam in ker lahko uničite sledi, ki so 
pomembne za identifikacijo storilca.

Med največje napake lastnikov pri zavarovanju svojih 
nepremičnin sodi nestrokovna montaža ključavnice, zato je še
vedno najpogostejši način vloma z lomljenjem ključavnice.
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Boštjan Bogataj

Kranj - Pred kratkim je Druš-
tvo potrošnikov za rangiranje
in definiranje blagovnih in
storitvenih znamk si.Brand
javno razglasilo lestvico
si.Brand TOP50 2010, ki so
jih izbrali slovenski potrošni-
ki. V raziskavi so sodelovale
blagovne in storitvene znam-
ke, ki so registrirane pri Ura-
du RS za intelektualno last-
nino. "Projekta smo se lotili
po ugotovitvi, da mednarod-
na projekta razvrščanja bla-
govnih znamk - Super-
brands in Trusted Brands -
temeljita le na mnenju dolo-
čene ciljne skupine," pojas-
njuje predsednik društva
Neša Andjelković. 

Na prvih mestih so Fruc-
tal, Paloma, Radenska, Go-

renjka in Kras, med gorenj-
skimi podjetji pa so tudi Jub,
Elan, Merkur (kljub nezavid-
ljivemu položaju na 14. me-
stu!), Alpina, Aerodrom
Ljubljana, Adria Airways, Al-
ples, Odeja in Jelovica. Kot je
zapisano, so tako izbrali po-
trošniki prek anket, najpogo-
steje pa so uporabniki splet-
ne strani Najdi.si (spremlja-
no s pomočjo orodja Brand
Search Monitor) iskali Via-
gro, Gorenje in Renault.
Med desetimi kategorijami
je zmagovalcev prav toliko,
sicer pa lahko vsak bralec
oziroma uporabnik Najdi.si
sam brezplačno preveri pri-
ljubljenost svojih blagovnih
znamk na Najdi.si/bsm. 

Bonitetna hiša 1 pa je
pred kratkim predstavila še
petdeset veličastnih najbo-

lje ocenjenih slovenskih
družb v letu 2010. Na prvih
mestih so Adecco, Akrapo-
vič, Ates, Bankart in BSH
hišni aparati, gorenjskih
podjetij pa je bore malo: Eta
Kamnik je na 12. mestu,
Filc iz Mengša in Škofje
Loke mu sledi mesto za
njim, tu so še domžalski
Helios, kranjska Iskra Im-
puls in Vasco iz Šenčurja. V
času gospodarske krize in
vse hujše plačilne nedisci-
pline ima prav slednja les-
tvica petdesetih z najboljšo
boniteto največjo veljavo.

Bonitetna informacija je
že dolgo najbolj razširjen in
preizkušen pripomoček pri
upravljanju komercialnih
tveganj. "Pridobitev bonitet-
ne ocene ne odpravlja tvega-
nja, ga pa zelo uspešno

meri. Brez tveganja ne bi
bilo temeljne značilnosti tr-
govanja, to je tveganje in z
njim povezan dobiček. Ob
poznavanju bonitete kupca
pa lahko tveganje spravimo
na sprejemljivo raven," po-
jasnjuje Andrej Brvar iz Bo-
nitetne hiše 1. 

Lestvico so pripravili v
prepričanju, da so za gospo-
darsko trdnost in zdravje
nacionalne ekonomije po-
membna kapitalsko močna
podjetja, sposobna realizira-
ti zahtevne razvojne projek-
te, hkrati pa imajo zgleden
odnos do kupcev in dobavi-
teljev. "Objava seznama je
za ta podjetja izraz prizna-
nja za odlično poslovanje in
rezultate. To je tudi vabilo
družbam, da postanejo nji-
hovi partnerji, saj jih bo
spremljalo zgolj minimalno
tveganje, kar je danes veliko
vredno," še pravi Brvar.
Kdor tako posluje, si lahko
izpogaja boljše nabavne po-
goje, ugodnejše kredite v
banki, manjše zavarovalni-
ške premije, večje zaupanje
investitorjev ...

Za ugled in lažje odločanje
Trije izbori najboljših, skoraj povsem različna imena in predvsem povsem
različen pomen. Med vsemi pa le nekaj gorenjskih podjetij.

Boštjan Bogataj

Naklo - Vsi sklepi skupščine
(sprejeti z ustrezno večino,
večinoma soglasno), ki jih je
predlagalo vodstvo Merkur-
ja, so bili sprejeti, postopek
prisilne poravnave se lahko
nadaljuje. Zanimivo: na
skupščini ni bilo predstavni-
kov nekdanjih menedžerjev,
zbranih v Merfinu, do sedaj
osemodstotnega lastnika
Merkurja, ki so zamudili rok
za prijavo. 

"Sedaj imamo trideset dni
za vpis kapitala, mislim, da
bomo uspešni," je po skup-
ščini povedal Blaž Pesjak,
prvi mož Merkurja. Pri doka-
pitalizaciji lahko sodelujejo
vsi upniki Merkurja, v upravi
pa še najbolj stavijo na banke
in večje dobavitelje, in raču-
najo, da bo minimalno 85
milijonov terjatev do Mer-
kurja spremenjenih v kapi-
tal. Le tako se postopek pri-
silne poravnave lahko nada-
ljuje. Če bi bilo zanimanje
večje, tako Pesjak, bi bilo le
dobro za Merkur. "Glede na
dogovore, ki so potekali v 
zadnjih mesecih, sem pre-
pričan, da bodo banke in do-
bavitelji dokapitalizirali Mer-
kur in bo vpis uspešen," pa
pravi prvi nadzornik Matevž
Slapničar. 

Dokapitalizacija v predvi-
denem znesku pa bo močno
premešala lastniško struktu-
ro Merkurja. Odvisna je sicer
od razmerja navadnih in lo-
čitvenih upnikov, ki se bodo

odločili za prenos terjatev v
lastniški delež, vendar naj bi
novi lastniki z dokapitalizaci-
jo v predvidenem obsegu
imeli po novem dobrih šest-
deset odstotkov Merkurja,
dosedanjim pa se bo (kot
smo že pisali v petek) delež
posledično zmanjšal na dve
petini. To pomeni, da bodo
največji lastniki trgovca po-
stale banke. 

Naslednji večji korak za
uresničitev prisilne poravna-
ve je reprogramiranje dolgo-
ročnih zavarovanih posojil.
Znova je žogica na strani
bank, Pesjak pa je v petek
najprej povedal, da pričakuje
odgovore bank do včeraj,

nato pa, da je časa za uresni-
čitev reprograma vsaj še dva
meseca. "S tem bodo finanč-
ni pogoji za preživetje Mer-
kurja izpolnjeni, sanacija se
bo premaknila iz finančno-
pravnega dela v poslovanje,"
je povedal Pesjak. Banke bi
reprogramirale skupno kar
tristo milijonov evrov posojil,
tako da Merkur do leta 2016
ne bi odplačeval glavnice, ob-
restna mera za letos bi zna-
šala en odstotek, prihodnje
leto 1,5 odstotka. 

Reprogramiranje posojil
mora biti urejeno vsaj do gla-
sovanja o prisilni poravnavi.
Po prvotnem načrtu naj bi ga
opravili že februarja, vendar

vsi ključni postopki nekoliko
kasnijo: likvidnostno posoji-
lo naj bi bilo na računu Mer-
kurja sredi novembra, v res-
nici je bilo v začetku februar-
ja, skupščina naj bi bila sprva
konec decembra, nato konec
januarja, opravili so jo v pe-
tek. Soglasje za reprogrami-
ranje posojil naj bi bilo dose-
ženo včeraj, podobno je tudi
z glasovanjem upnikov o pri-
silni poravnavi. To bo izvede-
no vsaj konec aprila ali v za-
četku maja. 

Do takrat bo bolj jasno, ali
je Merkur sposoben poslova-
ti. Tokrat z založenimi poli-
cami in likvidnostnim poso-
jilom, pri katerem vsak odliv
potrdijo banke posojilodajal-
ke. Tako banke tudi najbolje
vedo, ali je možnost za izved-
bo prisilne poravnave realna
ali ne. Skupščina je obravna-
vala tudi rezultate poslova-
nja. Lansko je bilo po načrtih
(z visoko izgubo na račun
slabitev naložb in odpisa pre-
moženja), poslovanje v letoš-
njih mesecih pa naj bi se z
januarskih 10,7 milijona ev-
rov okrepilo na dvajset mili-
jonov evrov. S tem prome-
tom lahko Merkur preživi.
Zato pa so lastniki naročili
izredno revizijo, ki bo skuša-
la ugotoviti škodo, ki jo je z
različnimi posli povzročila
uprava Bineta Kordeža. V
nadzorni svet sta bila imeno-
vana dva nova člana: Vanja
Jeraj Markoja iz Abanke
Vipa in Miro Medvešček iz
NLB.

Pred Merkurjem ena ovira manj
S potrjeno dokapitalizacijo so lastniki dali Merkurju še eno možnost. Sedaj so na vrsti upniki s 
konverzijo terjatev in potrditvijo prisilne poravnave ter banke z zamrznitvijo odplačevanja kreditov.

Boštjan Bogataj

Kranj - "Ne oporekamo ci-
ljem, ki jih želi Vlada doseči
s paketom intervencijskih
zakonov. Nasprotujemo pa
načinu sprejemanja po hi-
trem postopku, brez vključe-
vanja stroke in argumentov
iz različnih vidikov," pojas-
njujejo v GZS, ki jo vodi
Samo Hribar Milić. Njihove
ključne pripombe na predlog
zakona o preprečevanju za-
mud pri plačilih je strogo do-
ločen največ 60-dnevni pla-
čilni rok, saj bi moral dopuš-
čati tudi pogodbeno usklaje-
vanje razumnih rokov. Nada-
lje bi se lahko z obveznim
pobotom zmanjšala in ne
zvečala likvidnost predvsem
malih podjetij, tudi sankcije
za nespoštovanje zakona s
strani državnih uradnikov
niso določene. 

Zakon o javnem naročanju
ne odpravlja ključnih po-
manjkljivosti, osredotoča se le
na neposredna plačila pod-
izvajalcem (le za prvi nivo,
nato ne več). Ni tudi usmerit-
ve, kdaj naj se uporablja meri-
lo najnižje cene (na javnih
razpisih) in kdaj merilo eko-
nomsko najugodnejše po-
nudbe. Novela zakona o DDV
pa po mnenju GZS dodatno
sili podjetja k prijavi v obvezni
pobot, kar ni prispevek k iz-
boljšanju plačilne nediscipli-
ne. "Podjetja, ki ne bodo
zmožna pravočasno plačati
računov (ne po lastni krivdi,
ampak zato, ker jim dolžniki
ne plačujejo pravočasno),
bodo dvakrat plačali državi.
Ta bo s sistemom kaznovanja
polnila državno blagajno," še
pojasnjujejo v GZS. Dodajajo,
da so cilji zakonov pravi, le po-
stopke je treba dopolniti. 

Novi zakoni da, 
vendar usklajeno
Tudi GZS Vlado poziva k ukrepanju za izboljšanje
plačilne discipline.

KRATKA NOVICA

Po skupščini sta njen potek komentirala Blaž Pesjak in 
Matevž Slapničar, pred novinarji se je ustavil tudi Metod
Zaplotnik, član uprave v Iskratelu, ki je dejal, da je bitka
dobljena, vojna pa jih še čaka. Drugi predstavniki lastnikov
so brez besed odkorakali iz poslovne stavbe Merkurja v
Naklem.

Boštjan Bogataj

Ljubljana - Obrtniki in mali
podjetniki danes začenjajo
izražati nezadovoljstvo nad
gospodarskimi razmerami v
državi. "Začeli smo z vlaga-
njem zahtevkov na Davčno
upravo za odlog plačila oziro-
ma obročno plačevanje dav-
kov in prispevkov. Marca ne
bomo plačali ne enega ne
drugega, v petek, 11. marca,
pa bomo pred bančnimi av-
tomati in okenci naredili dol-
ge vrste, saj bomo dvignili
denar, ki ga imamo v naših
bankah," napoveduje Štefan
Grosar, predsednik upravne-
ga odbora Obrtno-podjet-
niške zbornice Slovenije. 

Če zahteve slovenskih
obrtnikov in podjetnikov ne
bodo realizirane v zakonih,
se bo zaostrovanje njihovega
protesta nadaljevalo: 18. apri-
la napovedujejo popolno blo-
kado Slovenije. Ključne za-
hteve (med drugimi) so bis-
tveno zmanjšanje obsega
sive ekonomije in dela na
črno, uzakonitev šestdeset-
oziroma tridesetdnevnega
plačilnega roka in obveznega
pobota, odprava prisilne po-
ravnave in podobno. "Na ta
način izkazujemo solidar-
nost do kolegov, ki so v veli-
kih težavah," je povedal Gro-
sar in izpostavil, da je danes
plačilno nesposobnih že 15
odstotkov članov.

Sedmina obrtnikov 
insolventna
Če vlada ne bo prisluhnila obrtnikom, bodo ti
svoj protest še zaostrili. 

Ljubljana

V dveh letih v NLB petsto sodelavcev manj

Po poročanju včerajšnjega Dela namerava Nova Ljubljanska
banka v prihodnjih dveh letih izpeljati racionalizacijo z
zmanjšanjem poslovne mreže in znižanjem števila zaposle-
nih s štiristo do 550 sodelavcev. Večino ukrepov za znižanje
stroškov naj bi izpeljali do konca leta, prve odpovedi pa naj
bi zaposleni dobili že v teh dneh. Koliko podružnic in izpo-
stav naj bi v NLB ukinili do leta 2013, še ni znano, neuradno
pa naj bi ukinili več deset izpostav in šest podružnic. V NLB
pojasnjujejo, da drugačno organizacijsko povezovanje enot
in spremenjen naziv podružnic ne bosta vplivala na kako-
vost storitev. Cilj NLB je tudi povečati izkoriščenost lastnih
nepremičnin in zmanjšanje površine najetih prostorov. B. B.
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Ana Hartman

Opale nad Žirmi - Milan Ob-
lak iz Opal nad Žirmi se je z
rejo oslov začel ukvarjati
pred desetimi leti. "Začela
sva skupaj s prijateljem iz
Črnega Vrha. Sprva sva ime-
la osla in oslico, ki sta se po-
leti pasla pri njem, pozimi pa
so bili na naši kmetiji," se
spominja Milan. Zdaj že vr-
sto let osle redi sam oz. sku-
paj z ženo Miro, ta čas pa
imata osem samic in samca
dalmatinske pasme. "Imava
jih zaradi veselja. Na naši
kmetiji smo že šestkrat prire-
dili oslovske dirke, sicer pa
se jih udeležujem tudi v dru-
gih krajih," pove gospodar
kmetije pr' Laznari, kjer po-
leg oslov redijo tudi prašiče,
koze in krave. Glavna vira
dohodka sta prodaja kravjega
mleka in gozdarstvo, osli pa,
kot že omenjeno, bolj kot za-
služek prinašajo veselje ...

Vsako leto se pri Oblako-
vih v povprečju skotijo štirje
oslički. "Oslice jih 'nosijo'
deset dni manj kot eno leto.
Da so breje, ugotoviš šele
mesec in pol pred kotitvijo,
ko začnejo 'delati' vime. Na
začetku nismo kaj dosti ve-
deli o tem, sproti smo se uči-
li," se spominja Milan. Osle
med osmim in dvanajstim
mesecem starosti prodajo.
Samec stane od 440 do 550
evrov, oslica pa je okoli 50 ev-

rov dražja. "Doslej še nismo
imeli težav s prodajo. Kupci
me poiščejo sami, prihajajo
iz vse Slovenije, osla pa si
omislijo za hobi," je pojasnil
gospodar. Na vprašanje, ali
kakšnega osla na kmetiji tudi
zakoljejo, je odvrnil, da se je
to doslej zgodilo samo dva-
krat: pred leti je eden imel
hude težave z nogami, drugi
pa je pretirano grizel. "Oslo-
vo meso je sicer dobro, zelo
podobno je konjskemu.
Zrezki so dobri, predela se
ga lahko v salame ..., vendar
pa od enega osla ni veliko
mesa. Od odrasle živali z

200, 250 kilogrami ga je le
50 kilogramov," je dodal. 

V zimskem času imajo
osle v hlevu, dvakrat dnevno
jih hranijo s senom in travno
silažo. Mira pove, da so zelo
nezahtevni in da z njimi ni
veliko dela, toplejše mesece
pa preživijo na paši: "Lahko
se pasejo tudi skupaj s krava-
mi. Prav nič niso izbirčni, ti-
sto, česar krava ne poje, za
njo 'pospravi' osel."

Osli so sicer najbolj znani
po veliki trmi. "Večkrat jo
pokažejo tudi na oslovskih
dirkah. Če te je vajen, te še
kar uboga, če pa se odloči,

da se ne bo premaknil, ga
nima smisla na silo premi-
kati ali vleči," je razložil Mi-
lan. Ob tem doda, da so osli
bistre živali, čeprav večina
ljudi meni nasprotno, so pa
tudi zelo dobri čuvaji. "Bolj-
ši so od psov, ponekod jih
pasejo med ovcami, ker pre-
ženejo volkove. Tudi osel, ki
smo ga pred leti morali za-
klati, ker je ugriznil pet lju-
di, je to počel, ker je bil ne-
verjeten čuvaj. Ko se je avto
pripeljal k hiši, je tulil, sicer
pa se tudi drugi osli v takih
primerih ponavadi oglasi-
jo," je še pojasnil.

Osli so bistri, a zelo trmasti
Milan Oblak iz Opal nad Žirmi sodi med največje rejce oslov na Gorenjskem. Ta čas jih ima devet,
predstavljajo pa mu veliko veselje. Na njegovi kmetiji že vrsto let potekajo tudi oslovske dirke.

Milan Oblak iz Opal nad Žirmi je osle začel rediti pred desetimi leti.

»Darilo Kopru« 

 

Koprska pentlja – 
storitve za živo 

 

NASTOPA JOČI

Vljudno vabljeni na

4. marca 2011 ob 18.00 uri
Tehniški šolski center Kranj - Športna dvorana Zlato polje                       

 koncerthumanitarni 

Ansambel Saša Avsenika 

Otroci z downovim sindromom

APZ France Prešeren Kranj

PRO ANIMA Singers 

Glasbena skupina STRUNE

Folklorna skupina Iskraemeco

Plesni klub Zebra

Plesna skupina Face

PROGRAM POVEZUJETA: Ida Baš in Darko Torkar 

Vstopnina 10 evrov (otroci do 10 let imajo prost vstop)

Vstopnice se prodajajo v prostorih Gorenjskega glasa, Zavoda za turizem
Kranj, v gostilnici Kresnik Naklo in eno uro pred koncertom. Izkupiček bo
namenjen obravnavi otrok z downovim sindromom. 
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice

Jasna Paladin 

Lahovče - Združenje za med-
sosedsko pomoč Strojni kro-
žek Pšata - Bistrica že šest-
najst let združuje okoli 150
kmetov iz občin Kamnik, Ko-
menda, Mengeš, Vodice, Cer-
klje, Šenčur, po besedah
predsednika Stanislava Štebe-
ta pa vse več članov k njim
prihaja tudi iz zgornje Go-
renjske, npr. občine Naklo,
saj tam strojnega krožka ni-
majo. Nedavni občni zbor v
Lahovčah so člani izkoristili
tudi za izobraževanje in tako
prisluhnili strokovnjakom, ki
so predstavili novosti pri sor-
tah koruze, nove herbicide 
za uničevanje plevelov v koru-
zi, škropiva, ki so dovoljena
tudi pri integrirani pridelavi
hrane, ter novosti v cestnem
prometu, ki se nanašajo na
kmetijsko mehanizacijo. "Le-
tošnje leto smo že začeli s

praktičnim prikazom stiskal-
nikov za žito, organizirali pa
bomo tudi tečaj varnega dela
z motorno žago v Bohinju,

kjer imajo za to prilagojeno
učilnico in poligon. Na stro-
kovno ekskurzijo bomo šli v
Brežice pogledat na novo

zgrajen lesen hlev, organizi-
rali bomo tudi manjšo de-
monstracijo strojev za košnjo,
nabavili bomo nova zaščitna
delovna oblačila, da bodo za
vso Slovenijo enotna, celo leto
pa bomo seveda posredovali
strojne storitve med kmeti,"
je načrte za letošnje leto pred-
stavil Stanislav Štebe, ki je za-
dovoljen, da se njihovo član-
stvo iz leta v leto veča.

Iz leta v leto več članov
Strojni krožek Pšata združuje kmete iz širše Gorenjske.

Občni zbor so kmetje izkoristili tudi za strokovna predavanja in praktične prikaze novosti.

Bled

O zaščiti in varstvu sadnega drevja

KGZ Gozd Bled prireja predavanje o zaščiti in varstvu sad-
nega drevja, ki bo v petek, 4. marca, ob 10. uri v predavalni-
ci KGZ Gozd Bled. Predaval bo sadjar iz Hraš Anže Legat.
M. G.

Gorje, Bled

Informiranje o ukrepih kmetijske politike

Kmetijsko svetovalna služba organizira informiranje kmetov
o ukrepih kmetijske politike s poudarkom na ukrepih KOP,
ki bo v sredo, 2. marca, ob 9.30 v Gorjanskem domu v Zgor-
njih Gorjah, v sredo, 2. marca, ob 15. uri pa v dvorani GG
Bled na Bledu, Ljubljanska 19. M. G.

Lukovica

Strokovni simpozij o apiterapiji

Čebelarska zveza Slovenije vabi na 2. strokovni simpozij o
apiterapiji, na katerem bodo domači strokovnjaki predstavili
povzetke predavanj s strokovnega dela Foruma Apimedica &
Apiquality 2010. Simpozij se bo začel 3. marca ob 15. uri na
sedežu Čebelarske zveze Slovenije, Brdo 8, Lukovica. M. G.

Matjaž Gregorič

Kranj - Na območju mestne
občine Kranj narašča število
zapuščenih živali, ki so pod-
vržene različnim boleznim,
ki se lahko prenašajo tudi na
človeka. Ker želijo v občini
zmanjšati število zapuščenih
mačk in preprečiti nekontro-
lirano razmnoževanje in šir-
jenje bolezni, bodo od 1. do
10. marca s pomočjo zavetiš-
ča in veterinarske ambulante
izvajali akcijo sterilizacije
oziroma kastracije brezdom-

nih mačk. Na mestni občini
tudi pozivajo občane, naj
sporočijo lokacije, kjer se za-
držujejo zapuščene živali. To
lahko storijo na telefonskih
številkah 04/23 73 130 ali
041/666 187. Lastnike pa
opozarjajo, naj v tem času
svojih živali ne puščajo brez
nadzora na prostem. Za hi-
trejše reševanje te problema-
tike naprošajo občane, naj
hranijo samo tiste mačke, za
katere so pripravljeni poskr-
beti s sterilizacijo, kastracijo
in obiskom veterinarja. 

Sterilizacija in kastracija 
zapuščenih mačk
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KUHARSKI RECEPTI
Za vas izbira Danica Dolenc

Pavla Kliner

Šalo na stran. Za osmi ma-
rec je poleg vrtnic primerno
podariti vso spomladansko
cvetje, ki je na izbiro, bodisi
v kombinaciji spomladan-
skih šopkov ali cvetov. Ko
sem se spraševala, kaj vam
naj v naši rubriki podarim za
dan žena, sta prevladali moji
najljubši kraljici iz narave,
vrtnica in vijolica. Najbrž je v
meni nekaj Rimljanke, kajti
v starem Rimu so na vrtu go-
jili le moji izbranki. Upam,
da ne bo zamere, če pustimo
ob strani tulipane, orhideje,
narcise, hiacinte, ciklame ...
Prepričana sem, da se bo za-
nje našel prostor na drugih
straneh.

Sveže vijolice za svežo
ljubezen 

Zapeljivi vonj, nežno drh-
tenje in ljubkost so atributi,

ki vzbujajo močna čustva.
Želi si jih posedovati domala
sleherna ženska, a kaj ko
vsaka nima te sreče. Brez
truda pa to uspeva drobceni
vijolici. Nič čudnega, da je
postala zaveznica in simbol
Venere in Afrodite, ki sta se
spoznali na ljubezen in si s
pomočjo vijolic utrli pot v
številna moška srca. Na pra-
gu pomladi so sveže vijolice
ljubko darilo sveži izvoljen-
ki. Če je povrh vsega še drob-
cena in nežna kot vijolica, to-
liko bolj prikladno. Po drugi
strani pa jih mirne duše po-
darite tudi vaši dolgoletni
boljši polovici, sploh v pri-
meru, če je bolj jeznorite na-
rave. Že stari Grki so na-
mreč ugotovili, da vijolice
umirjajo jezo. Ženski, ki jo
pogosto mučijo glavoboli ali
migrene, je primerno poda-
riti šopek vijolic. Čaj iz vijolic
ali le njihov nežni vonj naj bi
namreč preganjal bolezni
glave. Tako je bil vsaj prepri-
čan Hipokrat, oče medicine.
Čaj pripravimo kot poparek
ali preliv. Pri prvem dve žlič-
ki posušenih vijolic prelije-
mo s skodelico vrele vode,
pokrijemo in pustimo stati
deset minut. Če se odločimo
za preliv, namočimo dve
žlički vijolic v skodelico mrz-
le vode in pustimo stati
osem ur, najbolje čez noč,
nato pripravek počasi popije-
mo. Obkladki, namočeni v
cvetni vijolični čaj, so odlič-
no sredstvo za odpravljanje
posledic pijančevanja. 

Žametne vrtnice ogrejejo
srce 

Vrtnice so rože nepopisne
lepote in ljubezni. Njihov vonj
vzpostavlja harmonijo duše in
telesa. Moški zatorej nikoli ne
more zgrešiti, če svoji ljublje-
ni pokloni skrivnostni žamet-
no mehki cvet kraljice cvetja.
S tem ji namreč sporoča, da je
kraljica njegovega srca. Kak-
šen je šele odziv, če z rožnimi
listi posuje posteljo ... Vrtnico
oz. rožo so Grki posvetili Af-
roditi, boginji ljubezni in le-
pote. Lepotico med rožami so
za svojo lepoto izkoriščale že
zale Rimljanke. Po kopeli so
se natirale s praškom iz vrt-
nic, si namazale trepalnice z
rožnim oljem, da so se svetile,
svež dah pa so ohranjale z
grizljanjem vrtničnih listov,
mire in medu. Vrtnica vrača
vlago suhi koži ter pomirja
pordelo kožo z razširjenimi
kapilarami. Vrtnico kot zdra-

vilno rastlino omenjajo mno-
ge srednjeveške zeliščarske
bukve. Tudi dandanes ima še
vedno pomembno mesto v
ljudskem zdravilstvu. Cvetni
listi vrtnice krepijo srce in oži-
lje, pomagajo pri boleznih
grla, zasluzenosti nosu in
bronhijev, trdovratnemu
vnetju prebavil in driski. Na-
sploh je vrtnični poparek do-
brodejen za jetra, srce, živce
in prebavila. Vrtnično kuro
naj si privoščijo tudi tisti, ki so
si uničili črevesno floro s pre-
tiranim uživanjem antibioti-
kov. Za skodelico čaja potre-
bujemo žličko neškropljenih,
posušenih lističev, ki jih preli-
jemo z vrelo vodo. Ko se neko-
liko ohladi, ga sladkamo z
medom. No, pa naj končam,
preden kakšno zavedem, da
bi si pripravila čaj iz vrtnic, ki
jih bo čez nekaj dni dobila v
dar. Naj raje počaka na ne-
škropljene vrtnice, ki jih goji
na domačem vrtu. Zdaj, zdaj
bodo zacvetele ...

Hvala za vijolice ...
Hvala za vijolice, torbe, čevlje, vrtnice, za parfume, ogrlice ... Če si sposodim delček besedila tačas 
izjemno popularne popevke ... No, če drugega ne, vsaj žametno rdečo vrtnico pričakuje domala 
sleherna ženska za osmi marec, naj si bo žena ali ljubica ... 
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Tedenski jedilnik

Nedelja - Kosilo: česnova juha z opraženimi kockami žemlji-
ce, dušeni puranji zrezki v čebulni omaki, široki rezanci z
gorgonzolo, zelena solata, krhki flancati; Večerja: pizza iz
domače pečice, vložene kisle gobice ali kumarice.
Ponedeljek - Kosilo: piščančja obara, ajdovi žganci in duše-
no kislo zelje z ocvirki; Večerja: "pohane šnite", kompot.
Torek - Kosilo: goveji zrezki v naravni omaki, dušen zele-
njavni riž, rdeča pesa v solati; Večerja: ocvrta jajca s slanino,
vložena zelenjava, zrnat kruh.
Sreda - Kosilo: golaž iz zmletega mesa, krompirjevi svaljki
ali pire krompir, glavnata solata; Večerja: polnjeni kalamari
na žaru, paradižnik, toast. 
Četrtek - Kosilo: zeljnata juha s koščki svinjine ali govedine,
krompirjeve omlete, jabolčni kompot; Večerja: pražena jetr-
ca, mešana solata, koruzni kruh.
Petek - Kosilo: fižolova juha z riževimi rezanci, ocvrti ribji fi-
leti, radič s krompirjem v solati; Večerja: široki rezanci z me-
dom in makom, bananino mleko s kivijem.
Sobota - Kosilo: ričetova juha s suhim svinjskim vratom ali
kračo, okisan krompir s čebulo, koruzna špehovka; Večerja:
narezek, pustni krofi, sadni čaj.

Koruzna špehovka

Potrebujemo: 20 dag koruzne moke, pol litra mleka z zravnano
žličko soli, kvasec iz 3 dag kvasa, 1 žlico bele moke in 4 žlice mle-
ka, pol kg pšenične moke in po potrebi še malo mleka ali vode.
Za nadev uporabimo približno 60 dag ocvirkov, ki jim dodamo
še pol na tanke kolobarčke narezane polsuhe klobase ali drobne
koščke kuhane šunke, 2 jajci, 3 žlice kisle smetane ter po okusu
po ščepec cimeta in sladkorja.

Koruzno moko poparimo s slanim mlekom in dobro zmeša-
mo. Ko se malo ohladi, primešamo vzhajan kvas, belo
moko, sol in še toliko mleka ali vode, da lahko zgnetemo te-
sto. Pokritega vzhajamo na toplem, nato testo tanko razva-
ljamo in potresemo z rahlo pogretimi ocvirki in narezano
klobaso, po želji pa tudi z malo sladkorja in cimeta. Da bo
nadev bolj bogat, ocvirkom dodamo rumenjake in kislo
smetano, na koncu pa umešamo še sneg iz beljakov. Špe-
hovko zvijemo in damo v pomaščen pekač, jo pomažemo z
mastjo, znova vzhajamo in spečemo. Najboljša je vroča.

Vijolice za zdravilo in darilo

Vrtnica za kraljico srcaNežna vijolica za nežnejši
spol

www.gorenjskiglas.si

Marija Cvetek
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Ksenija se je šolala v Ljub-

ljani in v Berlinu, kjer je
imela svojo najboljšo prijate-
ljico, neko baronico, ki je s
svojim prijateljem prihajala
na Strmol. Ta prijatelj je bil
Hans von Tschammer und
Osten; v rajhu je postal
"rajhsšportfirer". Ko so med
vojno zanj izvedeli tedanji
nemški oblastniki na Slo-
venskem, so ga začeli obis-
kovati na gradu. Ti so na
prošnje Hribarjevih rešili
številne na smrt obsojene
zavedne Slovence. Takrat je
postal njihov stalni gost tudi
deželni vodja za Kranjsko,
dr. Gustav Skalka. Tudi Kse-
nija je včasih obiskala prija-
teljico v Berlinu; tja se je od-
pravila, ko je leta 1943 dr.
Osten nenadoma umrl. Na-
zaj se ni mogla vrniti, zato je
cela dva meseca tam vozila
rešilni avto. Zanjo je bilo
znano, da je rada povsod po-

magala, kjer je le mogla.
Moža je zelo skrbelo zanjo,
saj se je izpostavila velikim
nevarnostim. Tudi sama je
povedala, da je videla veliko
hudega. 

Na gradu so imeli več
konj, Ksenija je imela kasa-
škega in jahalnega. Ko sta z
možem živela še v Ljubljani,
ji je mož priskrbel jahalnega
učitelja, črnogorskega oficir-
ja Vladimirja Glišića. Med
njima se je spletla velika lju-
bezen. Mož je izvedel in do-
segel, da so oficirja prestavili
v zakoten kraj v Črni gori.
Ksenija je šla z njim in kas-
neje sta se tudi poročila. Po-
tem je Rado spet "zrihtal",
da so ga prestavili v Maribor.
Glišić je bil cele dneve na
orožnih vajah in takrat je
Ksenija "ušla" v Ljubljano.
Rado je bil že na Strmolu;
povabil jo je tja, saj jo je imel
zelo rad. A kljub temu je oba

tožil, ker s Ksenijo nista bila
ločena, poročila pa se je tudi
po pravoslavnem obredu, ne
da bi se prej odpovedala rim-
skokatoliški veri. Ob njeni
vrnitvi sta se na gradu znova
- seveda samo simbolično -
poročila, sorodniki pa so ju z
verigo zvezali okoli vratu.
Glišić ji je pisal obupana pis-
ma, ki jih je Ksenija nepre-
brana metala v koš. Vilma se
nasmehne in pravi, da "smo
jih pri pospravljanju brale; ble
so tako žalostne, da smo samo
jokale zraven."

V Jančarjevem romanu se
oficir imenuje Stevan Rado-
vanović in se leta 1945 znaj-
de v ujetniškem taborišču v
Italiji. Neke noči se mu sa-
nja o Veroniki (Kseniji) in
zato roman nosi naslov To
noč sem jo videl. Prvi del ro-
mana je posvečen njegovim
razmišljanjem o veliki in iz-
gubljeni ljubezni. Njegove

spomine prepletajo mnogi
resnični dogodki iz življenja
glavne junakinje, o kateri v
drugem delu razmišlja nje-
na mati, ki je z njo izgubila
vse v življenju. A še vseeno
upa, da bo od nekod vendar-
le prišla, zato nenehno sedi
ob oknu in čaka, čaka ... Če-
trto poglavje pa je namenje-
no razmišljanjem gospodi-
nje Joži, ki službuje v grašči-
ni na Podgorskem. To po-
glavje je torej posvečeno tudi
Vilmi. Sega v čas, ko so prišli
partizani "sredi zime, kot
večerni volkovi" (Jančar), po
strmolska gospodarja. Joži
vseskozi premišljuje o teh
nesrečnih dogodkih okrog
likvidacije njenih delodajal-
cev, svojim vnukom pa pri-
poveduje o lepših plateh živ-
ljenja na Podgorskem. Tudi
o krokodilu, ki je bil na gra-
du že nagačen in je zbujal
radovednost obiskovalcev. 

Strmolska Vilma

Vilma na počitnicah v 
Rogaški Slatini, 10. avgusta
1940 / Foto: Vigni
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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.

Šopek za mami
Komenda - Ansambel Viharnik vabi na tradicionalno priredi-
tev Šopek za mami, ki bo v soboto, 5. marca, v Komendi in
bo imela tudi dobrodelni pridih, saj bosta organizator in li-
sta TRN prispevala sredstva za nakup defibrilatorja.

Območna revija pevskih zborov Cerklje 2011
Cerklje - JSKD, Območna izpostava Kranj, vabi na območno
revijo Pevskih zborov Cerklje 2011 v petek, 4. marca, in v so-
boto, 5. marca, ob 19. uri v Kulturni hram Ignacija Borštnika
Cerklje.

Gorniški večer Gore iz Zraka
Domžale - Planinsko društvo Domžale in Knjižnica Domža-
le vabita na gorniški večer z Matevžem Lenarčičem Gore iz
zraka iz niza z naslovom Zakaj so gore gore?. Prireditev bo
danes, v torek, 1. marca, ob 18. uri v Knjižnici Domžale.

PRIREDITVE

www.gorenjskiglas.si

Simon Šubic

Šenčur - "Večina v uprav-
nem odboru Zveze društev
upokojencev Slovenije je
mnenja, da novi zakon o po-
kojninskem in invalidskem
zavarovanju za sedanje upo-
kojence prinaša nekaj dobrih
novosti, da nam pokojnine ne
bodo več padale kot zadnjih
deset let. Za nove upokojence
pa bo težje, saj se podaljšuje-
ta obdobje za izračun pokoj-
nine in delovna doba," je v so-
boto na občnem zboru Druš-
tva upokojencev Šenčur deja-
la predsednica Zveze društev
upokojencev Slovenije Mate-
ja Kožuh Novak.

V Zdusu podpirajo tudi za-
kon o malem delu, je dodala
Kožuh Novakova. "Vsaka ge-
neracija prihaja v starost bolj
zdrava in živi dlje. Če torej ne
bomo ničesar spremenili, se
bomo najbrž tudi mi morali
vključiti v delo. Tudi na našo
iniciativo so zato pripravili za-
kon o malem delu, po kate-
rem se bodo upokojenci lah-
ko brez težav še vključevali v
delovni proces. Za upokojen-
ce je torej zakon o malem

delu dober, dober pa je tudi
za študente. Prinesel bo ne-
kaj več denarja za štipendije,
nekaj manj pa za posrednike,
ki so se v zadnjih letih zelo
razpasli in razbohotili," je po-
jasnila in dodala, da je glavna
bojazen zaradi predlaganega
zakona, o katerem bomo od-
ločali na referendumu, da se
bo malo delo razvilo na škodo
rednih zaposlitev, kar opažajo
tudi v Nemčiji, kjer imajo po-
doben zakon. "Vendar pa
sploh ne vemo, kakšne bodo

oblike dela v prihodnosti,"
pravi. Predsednica Zdusa je
tudi pozdravila namero zdrav-
stvenega ministra, da ukine
dopolnilno zdravstveno zava-
rovanje in vse pravice prenese
v obvezno zavarovanje: "To je
nedvomno najbolj pravičen
sistem, po katerem ljudje za
zdravstvo plačujejo, glede na
svoje dohodke in premoženje,
medtem ko v dopolnilno zava-
rovanje vsi enako plačujemo."

Na že 58. občnem zboru
DU Šenčur so se sicer sezna-

nili s poročili o delu in finanč-
nem poslovanju društva v lan-
skem delu. Predsednik druš-
tva Janez Sušnik je ob tem po-
udaril, da je v DU Šenčur včla-
njenih že 1146 upokojencev,
kar je skoraj 14 odstotkov ob-
čanov občine Šenčur. V dru-
štvu je aktivnih pet sekcij (iz-
letniška, kegljaška, pohodni-
ška, kolesarska in balinarska),
še posebej pa so ponosni na
svoje prostovoljce, ki sodelu-
jejo v projektu Starejši za sta-
rejše. 

Državotvorni upokojenci
"Država je v tako veliki stiski, da se moramo upokojenci obnašati državotvorno in poskušati 
pomagati, da bo pokojninski sistem čim dlje vzdržen," pravi predsednica Zveze društev upokojencev
Slovenije Mateja Kožuh Novak. 

Škofjeloško-irske povezave 

Februarja je bila v Evropski hiši (predstavništvu Evropske
komisije) v Dublinu v čast slovenskemu kulturnemu prazni-
ku na ogled fotografska razstava z naslovom Connections,
na kateri je svoja dela predstavilo petnajst irskih fotografov,
ki so lani v okviru vsestranskega sodelovanja med mestoma
Škofja Loka in Carlow ustvarjali pod vodstvom fotografa To-
maža Lundra. Razstavo je organiziralo slovensko veleposla-
ništvo v Dublinu, odprtja pa se je udeležilo več kot sedem-
deset gostov iz vrst irskih uradnih institucij, umetniških kro-
gov, diplomatskega zbora, na Irskem živečih Slovencev ter
prijateljev Slovenije. Na odprtju so goste med drugim nago-
vorili tudi vodja Predstavništva Evropske komisije Barbara
Nolan, župan grofije Carlow Walter Lacey ter slovenska ve-
leposlanica na Irskem Jasna Geršak. O projektu fotografske
delavnice in razstavljenih delih pa sta spregovorila fotogra-
fa Tomaž Lunder in Austin Kinsella. I. K.

Jasna Paladin

Velika planina - Člani Pla-
ninskega društva Bajtar Veli-
ka planina so minulo soboto
v pastirskem naselju pod ka-
pelo Marije Snežne pripravi-
li že tradicionalne Pastirčko-
ve igre, namenjene najmlaj-
šim, ki so lahko uživali v
zimskih radostih Velike pla-
nine.

"Gre za vesel dogodek za
našo planino in velik dogo-
dek za najmlajše, otroke baj-
tarjev in druge, ki pozimi ho-
dijo na planino. Ob koncu

zimskih šolskih počitnic
smo jim tudi letos pripravili
veleslalomsko progo, po ka-
teri so se spustili s sanmi ali
smučmi. Kot vidite, tudi na-
vijačev ne manjka, ob pode-
litvi priznanj pa bo gotovo

posijalo tudi sonce," je na si-
cer hladni in oblačni Veliki
planini v soboto povedala
dolgoletna bajtarka Helena
Plahuta iz Kamnika in doda-
la, da bajtarji to zimo praz-
nujejo že osemdesetletnico
bajtarstva, kot planinsko
društvo pa delujejo že 22 let.

Letošnjih pastirčkovih iger
se je udeležilo 25 otrok, in če-
prav so tekmovali v treh sta-
rostnih kategorijah, so se pri-
znanj, medalj in dobre mali-
ce v eni od toplih pastirskih
bajt na koncu razveselili vsi. 

Pastirčkove igre pa so le

eden v nizu dogodkov, ki jih
bajtarji pozimi pripravljajo
na planini. Zelo veselo bo
spet že to soboto, ko bodo
bajtarji v pastirskem naselju
pripravili tradicionalni pust-
ni smuk.

Predsednica Mateja Kožuh Novak v družbi z Janezom Sušnikom (levo) in podpredsednikom
gorenjske pokrajinske zveze društev upokojencev Francem Šmajdom 

Pastirčkove igre 
na Veliki planini
Za zimsko veselje šolarjev so tudi letos poskrbeli
bajtarji, ki so v pastirskem naselju na Veliki 
planini postavili veleslalomsko progo za najmlajše.

Bajtarji svoje zimsko druženje na Veliki planini popestrijo 
s številnimi prireditvami, tudi s Pastirčkovimi igrami za
najmlajše.
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Rango je osamljen kameleon, 
ki si že od nekdaj prizadeva, da 
bi bil igralec in postal junak. Na 
popotovanju po pu�~avi Mojave 
pride v mesto, polno razbojnikov, 
kjer bo dobesedno prisiljen igrati 
vlogo, da bi se za�~itil in odkril 
zakaj v mestu primanjkuje vode.

VELIKO
BELVIJEVO 

DISCO PLANET KRANJ

SOB I 5.3. I 21h
Vstopnina za najbolj odbito pustovanje v Kranju: 3€
Rezervacije miz in informacije:
info.kranj@tus.si ali 070 881 271
Vabljeni!

Najbolj nora, najbolj divja, 
najboljša pustna zabava 
leta 2011! 

Vecer velikih presenecenj, divjih in 
izvirnih pustnih mask ter bogatih 
nagrad za najboljše maske!

Kaj boš pa ti letos za pusta?

PUSTOVANJE

Pustovanje z Vomnskim pohom
Tržič - Na pustno nedeljo, 6. marca, organizatorji TD Tržič,
Občina Tržič, Lomski fantje in KS Lom pod Storžičem od 14.
ure naprej vabijo pred blagovnico Mercator v Tržič na trži-
ško Pustovanje z Vomnskim pohom. Za maškare pripravlja-
jo pustni sprevod z rajanjem in ocenjevanjem ter razglasit-
vijo najlepših in najizvirnejših mask.

V knjižnicah za otroke
Kranj - Jutri, v sredo, 2. marca, bo ob 17.30 pravljična urica in
predstavitev knjige Milene Miklavčič Borovničja princeska.

Stražišče - O vili, ki je kradla grozdje je naslov makedonske
pravljice in delavnice izdelave vil iz volnene preje, ki bo v
knjižnici na sporedu jutri, v sredo, 2. marca, ob 17.30. 

Jesenice - Jutri, v sredo, 2. marca, bo ustvarjalna delavnica
Pustne maske ob 17. uri, v četrtek, 3. marca, bo ura pravljic
ob 17. uri, v petek, 4. marca, bo Brihtina pravljična dežela ob
10. uri.

Slovenski Javornik - Danes, v torek, 1. marca, bo ustvarjalna
delavnica ob 16. uri.

Hrušica - V četrtek, 3. marca, bo ura pravljic ob 17. uri..

Kranjska Gora - Knjižnica Kranjska Gora v petek, 4. marca,
ob 17. uri gosti brezplačno igrivo urico Angleščina po wal-
dorfsko. Urico izvaja Simona Pajk, waldorfska učiteljica, in je
primerna za otroke, stare od približno 5 do 7 let. Več infor-
macij na www.waldorf-gorenjska.si.

Gorje - V Gorjanskem domu lahko otroci danes, v torek, 1.
marca, ob 17. uri prisluhnejo pravljici Zvezdica Zaspanka.

Bohinjska Bistrica - Lutkovno predstavo Jabolko si otroci
lahko ogledajo jutri, v sredo, 2. marca, ob 17. uri.

Radovljica - Lutkovno predstavo Jabolko si otroci lahko ogle-
dajo v četrtek, 3. marca, ob 17. uri.

Na Sv. Lovrenc, Špilnik, Lipovec, 
Petričev hrib in Grmado
Kranj - PD Iskra Kranj vabi v soboto, 12. marca, na zimski
planinski izlet na Sv. Lovrenc, Špilnik, Lipovec, Petričev hrib
in Grmado. Prijave in dodatne informacije: Milan Čelik, tel.
031/418 146 (tudi zvečer na 04/250 32 80); pisarna društva
na Laborah ob sredah od 17. do 18. ure.

Po Jurčičevi poti
Preddvor - Iz Planinske sekcije Preddvor vabijo svoje člane v
soboto, 5. marca, na udeležbo na izletu po Jurčičevi poti.
Nezahtevne poti je za petnajst kilometrov, hoje bo za 4 do 5
ur. Dodatne informacije in prijave po tel.: 051/410 137 (Aleš)
ali 040/395 558 (Rajko).

O balkonskih zasaditvah
Železniki - Turistično društvo Železniki vabi na predavanje o
balkonskih zasaditvah, ki ga bo jutri, v sredo, 2. marca, ob 18.
uri v predavalnici OŠ Železniki vodila Ruth Podgornik Reš.

Naravna predelava - kompostiranje
Bitnje - KUD Bitnje organizira v četrtek, 3. marca, ob 17. uri
v GD Bitnje brezplačno predavanje in praktično delavnico
Naravna predelava - kompostiranje organskih odpadkov.

Jadralno letenje v Nevadi
Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta bosta danes, v torek, 1.
marca, ob 19.30 letalki Danica Volčanšek Černe in Irena Ray-
mond s sliko in besedo predstavili vznemirljivo izkušnjo ja-
dralnega letenja v ZDA.

Bralni krožki
Kranj - Danes, v torek, 1. marca, bo ob 17. uri v pionirskem
oddelku kranjske knjižnice bralni krožek za starejše. Pogo-
vor bo tekel o knjigi Anne Fine Dojenčki iz moke. Bralni kro-
žek v Domu upokojencev Kranj je vsak četrtek od 9.30 do
10.30.

Naklo - Študijski bralni krožek bo v Krajevni knjižnici Naklo
jutri, v sredo, 2. marca, ob 20. uri.

Šenčur - Študijski bralni krožek Z Natašo bo v Krajevni knjiž-
nici Šenčur v četrtek, 3. marca, ob 19. uri.

Cerklje - Unesco klub Cerklje in Andragoški center Slovenije
vabita na 1. srečanje bralnega študijskega krožka v Cerkljah,
danes, v torek, 1. marca, ob 18. uri v Petrovčevo hišo na tka-
nje kulturnega dialoga. 

OBVESTILA

PREDAVANJA

IZLETI

Predstavitev knjig Boža Rustja
Kranj - Knjigarna in papirnica Ognjišče Kranj vabi v četrtek,
3. marca, ob 18. uri na predstavitev knjig avtorja Boža 
Rustja.

Krvodajalska akcija
Kranj - V četrtek, 3. marca, Klub študentov Kranj organizira
krvodajalsko akcijo na Jesenicah. Organiziran avtobusni pre-
voz bo ob 9. uri izpred trgovskega centra Supernova v Kra-
nju. Prijave na akcijo sprejemajo do srede, 2. marca, na kr-
vodajalstvo@ksk.si (ime, priimek, telefonsko številko in po-
datek, če bodo kri darovali prvič). Vabljeni tudi starši, part-
nerji oz. druge polnoletne osebe. 

Občna zbora
Križe - Občni zbor PD Križe bo v soboto, 5. marca, ob 18. uri
v kulturnem domu Križe.

Preddvor - Društvo Preddvor obvešča članice in člane, da
prijava udeležbe na zboru članov 5. marca ni potrebna.
Za neljubo napako v obvestilu v Kažipotu 25. februarja se
v društvu opravičujejo. Po končanem zboru bo pustova-
nje.

Pustna ustvarjalna delavnica
Rateče - Gornjesavski muzej Jesenice vabi v Kajžnkovo hišo
v Ratečah na pustno ustvarjalno delavnico za otroke v staro-
sti od 7 do 14 let, ki bo jutri, v sredo, 2. marca, ob 17. uri.
Otroci naj s seboj prinesejo staro nogavico in gumbe. Zaže-
lene so prijave po telefonu: 041/344-016 (Vesna Erlah) 5876-
148 (Kajžnkova hiša).

Dobimo se v ... Kosovi
Jesenice - V ciklu koncertov Dobimo se v ... Kosovi bo v 
petek, 4. marca, ob 19. uri gostja harmonikarka, Jeseničanka
Neža Torkar.

Koncert ansambla Mihelič
Begunje - Pri Avseniku v Begunjah vsako leto s koncertom
znanega slovenskega ansambla počastijo 8. marec, praznik
žena. Letošnji praznični ples bo v petek, 11. marca, ob 20.
uri. Igral bo ansambel Franca Miheliča.

Razstava članov Fotografskega društva Jesenice
Jesenice - Gornjesavski muzej Jesenice in Fotografsko dru-
štvo Jesenice vabi na odprtje pregledne razstave fotografij
članov Fotografskega društva Jesenice, ki bo v četrtek, 3.
marca, ob 18. uri v galeriji Kosove graščine.

Fotografije o športu
Jesenice - Odprtje razstave fotografij na temo šport avtorja
Bogdana Briclja, člana Fotografskega društva Jesenice,
bo v petek, 4. marca, ob 18. uri v Fotogaleriji na Jeseni-
cah. 

Škljoc - preden gre sonce spat
Cerklje - V galeriji Petrovčeve hiše bodo danes, 1. marca, od-
prli razstavo fotografij Škljoc - preden gre sonce spat, ki jo je
pripravila članica Društva likovnikov Cerklje Dragica Mar-
kun.

Tuneli - trgovina s samomorilskimi pripomočki 
Visoko - Izvirno slovensko komedijo v izvedbi KD Pameče
Troblje Tuneli - trgovina s samomorilskimi pripomočki si
lahko ogledate v soboto, 5. marca, ob 19.30 v Domu kraja-
nov Visoko pri Kranju.

Odlikovanje
Stražišče - V Šmartinskem domu si lahko v petek, 4. marca,
ob 19. uri lahko ogledate komedijo Georgesa Feydeauja Od-
likovanje.

PREDSTAVE

RAZSTAVE

KONCERTI

Glasove Muce Copatarice,
dobimo se jutri, v sredo, 2. marca, ob
17. uri v avli Gorenjskega glasa. Prosi-
mo, prinesite vse copatke s sabo, saj
jih bomo tokrat zavijale za predajo v

Porodnišnico Kranj. Dobrodošli
bodo tudi darilni trakovi, celo-
fana imamo dovolj. Se vidimo

jutri, v sredo!
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

TRISOBNO stanovanje, z lastno
garažo, 2 km iz Kranja, CK, plin, cena
115.000 EUR, ☎ 041/806-212

11001029

ODDAM

GARSONJERI na Kokrici pri Kranju,
20 in 25 m2, opremljena ali delno
opremljena, vseljiva od 1. aprila dalje,
☎ 041/751-156 11001036

STANOVANJE v pritličju hiše v bližini
Kranja, ☎ 041/929-652, po 14. uri

11000948

VEČSOBNO stanovanje, opremljeno,
Zgornji Brnik, ☎ 04/25-21-241, po
20. uri 11001058

NAJAMEM

GARSONJERO v Kranju, ☎ 070/749-
390 11001064

HIŠE
PRODAM

DVOSTANOVANJSKO hišo z vrtom,
dve garaži, v Kranju, možno tudi polovi-
co, cena 280.000 EUR ali po dogo-
voru, ☎ 04/23-25-059 11000909

POSLOVNI PROSTORI
KIOSK s hitro prehrano v Kranju pro-
dam ali oddam v najem, ☎ 041/756-
737 11001018

ODDAM

POSLOVNE PROSTORE v IOC na
Savski cesti v Kranju (bivša Trenča), ve-
likosti od 260 do 1.200 m2, cena 2,95
eur/m2, ☎ 041/426-898 11000264

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

R CLIO 1.2, bele barve, letnik 1996, 5
vrat, prevoženo 163.500 km, ☎
030/392-067 11001056
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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

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

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

d.
o.

o.

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

Direktor podjetja (Jesenice) 
Pričakujemo: VII. stopnjo ekonomske ali tehnične izobrazbe; vsaj pet let ustreznih de-
lovnih izkušenj; znanje angleškega jezika; zaželeno je tudi znanje nemškega jezika; or-
ganizacijske sposobnosti; vozniški izpit kategorije B. Kovintrade Metal, d. o. o., C. železar-
jev 8, 4270 Jesenice, prijave zbiramo do 17. 03. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Tehnolog programa plastike m/ž (Kamnik) 
Vaše delo bo zajemalo: pripravo tehnologije, organizacijo dela, nastavljanje briz-
galnih strojev, delo ob stroju za brizganje termoplastov, vodenje manjše skupine.
Pričakujemo delovne izkušnje na podobnih delih, poznavanje strojev za brizgan-
je termoplastov, natančnost in dobre ročne spretnosti. Nudimo delo v urejenem
delovnem okolju na sodobni tehnologiji. Plamtex, d. o. o., Šubičeva 1, 1234
Mengeš, prijave zbiramo do 12. 03. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Izkušeni orodjar m/ž (Kamnik) 
Iščemo kandidate s primerno izobrazbo: orodjar ali strugar ali brusilec ali obliko-
valec kovin ali ključavničar ali strojni tehnik, zaželeno določeno znanje in izkušnje
na področju sestave orodij ali struženja ali brušenja ali erodiranja, smisel za orga-
nizacijske sposobnosti, samostojnost, samoiniciativnost, k rešitvam usmerjena 
osebnost, ki se ne ustraši izzivov in priložnosti. Plamtex, d. o. o., Šubičeva 1, 1234
Mengeš, prijave zbiramo do 12. 03. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Izkušeni CNC-operater m/ž (Kamnik) 
Medse vabimo kandidate s primerno izobrazbo in znanjem ter izkušnjami na po-
dročju CNC rezkanja ali brušenja ali struženja ali sestave orodij. Nudimo vam
kreativno delo v perspektivnem kolektivu, stimulativno nagrajevanje in možnost
izpopolnjevanja znanja s področja dela. Plamtex, d. o. o., Šubičeva 1, 1234
Mengeš, prijave zbiramo do 12. 03. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Osebni wellness svetovalec za Gorenjsko m/ž (Gorenjska) 
Opis dela: osebna wellness analiza telesa, ocena prehranjevalnih navad, merjenje %
podkožne maščobe in izračun indeksa telesne mase, izdelovanje prehranjevalnega
programa glede na želje in potrebe stranke, svetovanje in osveščanje zdravega nači-

na življenja, spremljanje strank do končnega cilja. Zdravo živim s.p., Grčarevec 38,
1370 Logatec, prijave zbiramo do 27. 03. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Prodajni manager za tuje trge m/ž (Križe na Gorenjskem) 
Opis delovnih nalog novega sodelavca: priprava prodajne strategije in plana pro-
daje, oblikovanje prodajne politike za doseganje načrtovanega obsega prodaje,
analiza trga in iskanje novih prodajnih tržišč, aktivno iskanje novih partnerjev in
razvijanje poslovnih priložnosti, vodenje, spremljanje in nadzor celotnega proda-
jnega procesa, komunikacija s strankami ... Sax Konstrukcije, d. o. o., Retnje 1A,
4294 Križe, prijave zbiramo do 25. 03. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Specialist (m/ž) za poslovne in tržne raziskave (Kranj) 
Ključne odgovornosti in opis delovnih nalog: podpora razvoju primernega sistema
tržnega raziskovanja in modelov merjenja ROI za prodajo in marketing v državah sred-
nje in jugovzhodne Evrope, koordinacija raziskovalnih agencij v državah srednje in ju-
govzhodne Evrope ter ključnih regionalnih projektov, podpora pri ocenjevanju in
napovedovanju tržnega potenciala, spremljanje in analiza ... Sava Tires, d. o. o., Škof-
jeloška 6, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 06. 03. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Pomočnik vodje servisa - zadolžen za skladišče rezervnih delov (Medvode) 
Zahtevana je redoljubnost, delavnost, marljivost, predanost delu. Pismenost in raču-
nalniška pismenot sta pogoj. Dobro zanje angleškega ali nemškega jezika. Fleksibil-
nost; Lahko začetnik ali oseba z izkušnjami. Vilboss, d. o. o. , Gorenjska cesta 54, 1215
Medvode, prijave zbiramo do 22. 03. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Mehanik m/ž (Škofja Loka) 
Iščemo mehanika za delo v delavnici, na terenu in s servisnim vozilom. Od kandi-
data pričakujemo voljo do dela, ustrezno znanje, vestno opravljanje svojih nalog,
komunikativnost za timsko delo, fleksibilnost, zaželeno je tudi znanje avtoelek-
tričarskih del. Nudimo zaposlitev za nedoločen čas, možnost stimulativnega do-
hodka ter izpopolnjevanje v tujini ... Tehstar, d. o. o., Hafnerjevo naselje 16, 4220
Škofja Loka, prijave zbiramo do 23. 03. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Vodja kategorije - oblačila (prodaja) m/ž (Jesenice) 
Opis delovnega mesta: sodelovanje z dobavitelji in oddelki znotraj podjetja, izvedba
dogovorov z dobavitelji, skrb za prodajni program, skrb za izvedbo rednih aktivnosti
pospeševanja prodaje, izvajanje drugih operativnih nalog. Mimovrste, d. o. o., Spodnji
plavž 24e, 4270 Jesenice, prijave zbiramo do 19. 03. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Tržnik spletnega oglaševanja m/ž (Slovenija) 
Iščemo tržnika, ki se dobro počuti v dinamičnem, mladem in aktivnem timu. Pričakuj-
mo osebo z jasnimi cilji, ki je komunikativna, iznajdljiva, pozitivno usmerjena in rada
dela s strankami. Za učinkovito delo v našem timu potrebujete lasten prevoz, dostop
do interneta od doma, osnovna znanja uporabe računalnika, izkušnje iz trženja in
sposobnost sprejemanja novih izzivov. Acenta, d. o. o., Kranjska cesta 4, 42 40 Radovlji-
ca, prijave zbiramo do 18. 03. 2011. Več na www.mojedelo.com.

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

LOTO

Rezultati 17. kroga - 27. februarja 2011
4, 11, 12, 23, 24, 27, 35 in 7

Lotko: 2 4 6 0 7 4
Loto PLUS: 2, 6, 25, 30, 34, 35, 38 in 19

Sklad 18. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 18. kroga za Lotka: 100.000 EUR
Sklad 18. kroga za PLUS: 310.000 EUR

PUSTNO RAJANJE 
V KRANJU

5. marec ob 1o. uri
na Slovenskem trgu in v 
starem Kranju
s Šenčurskimi godlarji, 
etnografskimi skupinami in 
izborom naj pustne skupine
(prijave skupin z najmanj 5 člani 
zbiramo do 3. marca)

Otroško pustovanje
8. marec, na Glavnem trgu 
ob 17.uri s Čarovnikom Gregom bo

Ot

DAS IST VALTER
RESTAVRACIJA SARAJEVSKIH JEDI

www.tourism-kranj.si
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KUPIM

FIAT Pando 4 x 4, 1.2 clibing, ☎
041/209-729 11001023

TEHNIKA
PRODAM

TELESKOP, znamke bušel, s sto-
jalom, povečava 15x45x60, ☎
040/282-485 11001062

TV - digitalni pretvornik, malo rabljen,
za polovično ceno, ☎ 031/832-826

11001032

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

2 ELEKTROMOTORJA 1.1 W  1400
obratov + 2.5 W 1400 obratov, nekaj
rez. del za šivalni stroj, ☎ 04/51-37-
141 11001044

GARNITURO za avtogen varjenje in
rezanje ter kisik ”flašo”, ☎ 04/53-18-
664 11001041

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

BUKOVE deske 50 mm in smrekove
50 m 25 mm, ☎ 04/53-31-079

11001042

KUPIM

NAVADNI zidar - opeko, ☎ 041/944-
287 11001040

PODARIM

TLAKOVCE, primerne za park, garažo
ali dvorišče, ☎ 040/431-634

11001030

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

2 KOVINSKA podboja za vrata, širine
85 cm, ugodno, ☎ 04/20-42-765

11001065

KURIVO
PRODAM

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

11001050

BUKOVA drva, cena 55 EUR, mešana
drva, cena 40 EUR, možnost razreza
in dostave, ☎ 040/338-719 11001051

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

MLADINSKO posteljo, belo z novim
jogijem 90 x 200 cm, ogled v Kranju,
cena 80 EUR, ☎ 031/325-326

11001024

PODARIM

OMARICO za čevlje, ☎ 051/427-576
11000995

GOSPODINJSKI
APARATI
PRODAM

HLADILNIK Gorenje, rabljen, ohran-
jen, samostoječ, simbolična cena, ☎
031/832-826 11001031

PRALNI stroj Gorenje WAG 1101, en-
ergijski razred A, brezhiben, cena 150
EUR, ☎ 041/203-553 11001037

KNJIGE,
PUBLIKACIJE
PODARIM

REVIJO Ognjišče, letnik 2010, vse
številke, ☎ 040/527-025 11000938

OBLAČILA IN
OBUTEV
PRODAM

NOVO, belo, dekliško obhajilno
obleko, ☎ 041/934-138

11000797

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

11000941

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

SEKULAR za žaganje drva s koritom in
mizo, ☎ 04/20-46-578, 031/812-
210 11000955

SILOREZNICO Eple, z nizkim koritom,
deske deb. 2.5 cm, zračno suhe, cca
6 cm3 in 1 m3 za opaž, ☎ 041/706-
349

11001026

SNEŽNO frezo, 1 x rabljena, 50 %
ceneje, ☎ 041/276-485 11001038

VOZ za prevoz hlodovine z dvigalom,
težje izvedbe, profesionalni, možnost
naročila po želji. Smrekca center Žab-
nica, ☎ 04/25-51-313 11001047

KUPIM

OSIPALNIK Mušič na 2 osipalni glavi,
☎ 051/262-579 11001019

TRAKTOR Zetor, Ursus ali IMT fergus-
son, ☎ 070/521-564 11001001

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČA, neškropljena jabolka
bobovec, zelo ugodno, Sp. Duplje 72,
☎ 04/25-71-607

11001028

JABOLKA iz naravi prijazne pridelave
ter jabolčni sok, kis in krhlje, Markuta,
Čadovlje 3, Golnik, ☎ 04/25-60-048

11000950

KROMPIR kifeljčar, ☎ 041/347-243
11001027

KUPIM

RDEČO PESO, domačo, ☎ 041/
962-143 11001057

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA križanca, starega 10 dni in
teličko LS/LIM, staro 14 dni, Olševek
40, ☎ 031/255-194 11001035

BIKCA simentalca, starega 10 dni, ☎
031/897-096 11001055

ČB BIKCA, starega en teden, ☎
041/506-183 11001039

JAGNJETA za zakol ali nadaljnjo rejo.
Možna tudi dostava., ☎ 041/566-429

11001063

JARKICE rjave, rdeče peteline, stare
20 tednov in kupim kravo, brejo, Hraše
5, ☎ 01/36-27-029 11001060

PIŠČANCE pitance za nadaljnjo rejo,
☎ 041/203-564 11001033

RJAVE jarkice, v začetku nesnosti,
Stanonik, Log 9, Šk. Loka, ☎
041/694-285

11000891

TELIČKO simenatlko, staro 14 dni in
pajek Sip, ☎ 04/51-32-553 11001021

TELIČKO simentalko, staro 5 dni, ☎
031/250-114 11001059

KUPIM

BIKCA simentalca ali mesne pasme, stare-
ga do 10 dni, ☎041/503-623 11000965

BIKCA simentalca, starega 10 dni, ☎
04/53-30-755 11001046

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

11001048

OSTALO
PRODAM

FIŽOLOVKE raznih dolžin, možna
dostava, ☎ 04/51-88-063, 041/446-
510 11001022

GOVEJI hlevski gnoj, ☎ 031/676-
235 11001020

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

FAST FOOD Pinki išče dekle ali fanta za
prodajo hitre hrane. Krpič Sašo s.p.,
Poštna ul. 3/a, Kranj, ☎ 041/662-626

11000942

TELEFONSKI studio (prijetni delovni
pogoji) v Kranju išče izkušenega tele-
fonista-ko. Baldrijan, d.o.o., Ul. M.
Vadnova 19, Kranj, 0590/41/575, ☎
040/415-556 11000972

ZAPOSLIMO visoko motivirane,
samozavestne, profesionalne proda-
jalce za prodajo projekta v vrednosti
2.600,00 EUR. Posredništvo Zdene
Brovč s.p., Virmaše 170, Škofja Loka,
☎ 040/304-270 11000937

DELO dobi čistilka, Gostišče Klub Ko-
vač, Glavna cesta 1, Naklo, ☎ 031/
339-003 11000801

IŠČEMO delavca za pomoč pri mon-
taži oken in vrat iz Kranja. Starost do
50 let. LA, d.o.o., Ljubljanska c. 34 A,
Kranj, ☎ 041/653-203 11001061

ZAPOSLIMO mesarja, delo v trgovini.
Mesarija Gregorc, Gregorc Franc s.p.,
Golniška 102, Kranj, ☎ 041/643-494

11001034

IŠČEM

DELO - varilec z znanjem mig in tig var-
jenja, z izkušnjami, natančen, ☎
051/214-732 11001025

STORITVE
NUDIM

ASTERIKS SENČILA, Rozman Peter,
s. p., Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, ☎
59-55-170, 041/733-709; žaluzije,
roloji, rolete, lamelne zavese, 
plise zavese, komarniki, markize,
www.asteriks.net 11001052

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje
dvorišč, z našim ali vašim materialom,
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8,
Kranj, ☎ 041/222-741 11000752

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela, no-
tranje omete, fasade, adaptacije,
tlakovanje dvorišča, ograje, kamnite
škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro in
poceni. SGP Beni, d. o. o., Struževo
7, Kranj, ☎ 041/561-838 11000808

ADAPTACIJE, novogradnje, notranji
ometi, fasade, betonske in kamnite
škarpe, tlakovanje dvorišč, z našim ali
vašim materialom, Babič Miloš s.p.,
Hraše 24, Lesce, ☎ 041/622-946

11001006

BELJENJE stanovanj, kitanje sten,
barvanje vrat in oken, odstranjevanje
tapet, antiglivični premazi. Kvalitetno in
ugodno. Pavec Ivan s.p., Podbrezje
179, Naklo, ☎ 031/392-909 11000952

FLORIJANI, d. o. o., C. na Brdo 41,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od
temeljev do strehe, adaptacije, omete,
omete fasad, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, ☎ 041/557-87111001054

NUDIMO VAM obrezovanje sadnega
drevja in trte, Branko Gašperšič, s.p.,
Šorlijeva ul. 19, Kranj, ☎ 040/993-
406 11001017

TESNJENJE OKEN IN VRAT,
uvožena tesnila, do 30 % prihranka pri
ogrevanju. Prepiha in prahu ni več!
Zmanjšan hrup, 10 let garancije. BE &
MA, d. o. o., Ekslerjeva 6, Kamnik, ☎
01/83-15-057, 041/694-229 11001049

IŠČEM

V STARI Loki iščem gospo za čiščenje
po hiši, po dogovoru, ☎ 051/314-154

11001043

ZASEBNI STIKI
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

OBVESTILA
LOVSKO kinološko društvo Gorenjske
organizira šolanje lovskih psov ISP-VP
1. Tečaj se bo začel 4. marca 2011, ob
17. uri na društvenem vadbišču v 
Bitnjah., ☎ 040/624-078, Jure,
jure.rihtarsic@gmail.com

11000949

RAZNO
PRODAM

KROPARSKI železni ornament za
vhodna vrata, dolžina 170 x 60 cm, ☎
04/51-35-810, 040/223-570

11001045
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Umrl je 

dr. Ivo Valič 
zdravnik, alpinist in svetovni popotnik 

6. 3. 1929 - 19. 2. 2011 

Od njega smo se poslovili 
v najožjem družinskem krogu. 

Kranj, 28. februarja 2011 

ZAHVALA

Po slovesu od naše tete Mare

Marije Zupan
rojene Gasser

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, nekdanjim sodelavcem, 
prijateljem, faranom in vsem, ki ste ji stali ob strani in nam izrekli sožalja.

Hvala za podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Še posebej pa se zahvaljujemo sosedam
Marici, Milki, Julki in Veri, njeni osebni zdravnici dr. Primožičevi, osebju Bolnišnice 
Golnik, gospodoma župnikoma g. Francu Godcu in p. Rafku Ropretu, s.s.s., za zelo

občuteno opravljen pogrebni obred in pogrebno mašo, pevcem ter trobentaču in
pogrebni službi Komunale Kranj za zadnje slovo.

Vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti 
in ji prižigate sveče iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Ob nenadni in boleči izgubi dragega sina, brata, vnuka, nečaka,
bratranca in strica

Andreja Fojkarja
se iskreno zahvaljujemo zdravniškemu osebju bolnišnice 
Glenfield v Angliji, dr. Martini Zupančič, dr. Marku Noču in 
dr. Borutu Prestorju ter vsem župnikom za molitve, pogrebno sv.
mašo in pogreb. Hvala tudi Akademiji za glasbo ter njenim profe-
sorjem in študentom, vsem članom in prijateljem Tria Quartet, ki
ste mu stali ob strani v zadnjih urah, citrarju Tomažu Plahutniku
za nežne melodije, Folklorni skupini Škofja Loka in gasilcem ter
vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sodelavcem, ki ste
nam kakorkoli pomagali. Zahvaljujemo se tudi gospe Neži Maurer
za poklonjeno pesem. Posebna zahvala pa gre družini Igličar, ki
nam je bila z vso ljubeznijo v oporo v teh težkih trenutkih.

Vsi domači

Na lica silim nežno melodijo.
Ne zmorem je zavračat te utehe,
k’ mi še nikdar ni odklonila strehe!
Z njo bom zaklical zadnji svoj adijo!

Pa ko bom zadnji svoj adijo jaz zapel
in glasba moja bo vdova,
zapojte narodno mi pesem znova,
ker jaz sem tam, kjer nje se širi spev!
(Andraž Gartner) 

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage mame

Julke Janc
se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijate-
ljem in znancem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti,
darovali cvetje, sveče in maše.
Hvala tudi g. župniku za pogrebni obred, pevcem za odpete
žalostinke, pogrebni službi Navček in vsem, ki ste nesebično
pomagali pri pripravah na njeno zadnje slovo.

Žalujoči: mož Stanislav in hčeri z družinama
Spodnje Duplje, 22. februarja 2011

Umrl je naš nekdanji sodelavec

Vinko Pačnik
Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Psihiatrična bolnišnica Begunje
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Janez Vreček, Kranj:

"Zdi se mi prav, da so se ob-
čine odločile za subvencije
za otroke, ki ne obiskujejo
vrtca. Zasebno varstvo je dra-
go. Prav je tudi, da so posta-
vile nekatere kriterije, da sub-
vencije ne dobijo kar vsi." 
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Nada Krajišnik, Kranj:

"Občine bi morale poskrbe-
ti, da bi imeli otroci zago-
tovljeno mesto v vrtcih. To
je najpomembnejše. Subven-
cij tako ne bi bilo treba. Kako
naj imajo mladi otroke, če
še mesta v vrtcih ni zanje?"

Andreja Zupančič, Kranj:

"Če že prostora v vrtcih za
vse ne morejo zagotoviti, je
prav, da so vsaj subvencije.
Dobiti varstvo je velik pro-
blem, zasebna varstva so
draga in v teh primerih je
subvencija še premajhna."

Silvana Petrova, Kranj:

"Prišla sem iz Makedonije.
Sicer nimam vrtčevskih otrok,
se mi pa zdi prav, da bi
občine za otroke zagotovile
mesto v vrtcu. Med sovrstni-
ki se otrok dobro nauči tudi
jezika države, v kateri živi."

Marjan Kozlevčar, Ljubljana:

"Zdi se mi v redu, da so ne-
katere občine uvedle sub-
vencije. Za tiste, ki imajo
otroke v zasebnem varstvu,
so ti zneski še premajhni, če
so otroci lahko doma, pa je
to dodatni zaslužek." 

Napoved za Gorenjsko

Precej oblačno bo. Občasno bo rahlo snežilo. 
Pihal bo vzhodnik.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Vilma Stanovnik

Zgornje Jezersko - Res vese-
lo je bilo minulo nedeljo po-
poldne v hotelu Planinka na
Zgornjem Jezerskem, kjer
so se zbrali številni povab-
ljenci nekdanjega svetovne-
ga rekorderja v smučarskih
skokih Jožeta Šlibarja ter
skupaj obujali spomine na
rekord, ko je Jože leta 1961 v
Obersdorfu skočil takrat ne-
verjetnih 141 metrov. Danes
77-letni Šlibar, ki ga je ta do-
sežek zaznamoval za vse živ-
ljenje in Slovenijo postavil
ob bok svetovnim skakalnim
velesilam, se tistega dne še
vedno rad spominja. Tudi
drugi ga niso pozabili, dokaz
za to pa je tudi Bloudkova
plaketa, ki jo je za življenjsko
delo prejel pred kratkim. 

"Seveda sem pred pol sto-
letja pričakoval, da bo z leti
padel tudi moj rekord, več-
krat smo se skakalci takrat
med seboj pogovarjali, da bo
zagotovo mogoče kdaj leteti
tudi do dvesto metrov. Ni-
sem pa pričakoval, da bo re-
kord presežen celo za več kot
sto metrov, zato sem toliko
bolj navdušen, ker se je to

zgodilo ravno letos. Vzrok za
to je moderna oprema ska-
kalcev, nova tehnika in na-
klon skakalnice," pravi Jože
Šlibar, ki je prepričan, da bo
tudi v Planici še mogoče sko-
čiti novo rekordno znamko:
"Morda novega rekorda še
ne bo letos, nekoč bo pa go-
tovo, če jim bo le uspelo zanj
pripraviti tudi letalnico. Ven-
dar vsakdo ne more biti re-
korder. Treba je imeti dovolj

poguma, narediti dober od-
skok in se med letom ne
ustrašiti. Tudi jaz sem za
svoj rekord moral narediti
stoodstotno popoln skok,"
pravi Jože Šlibar.

Da je bila prireditev ob ju-
bileju prav na Jezerskem, ni-
kakor ni naključje, saj so Je-
zerjani Tržičana, doma iz
Kovorja, zadnja leta vzeli za
svojega. Njegovi ženi Emiliji
je namreč mama podarila vi-

kend, kot sta povedala župan
Jezerskega Jurij Markič in
Rok Teul, ki skrbi za hotel
Planinka, pa so simpatične-
ga Joža celo malce posebni
Jezerjani hitro vzeli za svoje-
ga. Ob jubileju so tako njega
kot številne goste z domači-
mi dobrotami razvajale Je-
zerjanke iz aktiva kmečkih
žena, v klepetu z nekdanjimi
sotekmovalci pa nikakor ni
zmanjkalo spominov. 

Šlibarejev rekord je star 
pol stoletja
Skupaj z nekdanjimi sotekmovalci, prijatelji, domačimi pa tudi Tržičani in Jezerjani, ko so ga zadnja
leta vzeli za svojega, je svetovni rekorder v smučarskih skokih iz Obersdorfa Jože Šlibar proslavil 
petdeset let od velikega podviga ter Bloudkovo plaketo, ki jo je letos prejel za življenjsko delo.

Naklo, Kranj

Merkur zapira Gradbinko na Primskovem

Merkur, ki je v prisilni poravnavi, bo zaradi optimizacije 
in uresničevanja sanacijskega načrta v Sloveniji zaprl tri
manjše trgovske centre. Med njimi sta dva v Ljubljani pa tudi
Merkur Mojster Kranj Primskovo, bolj znan kot Gradbinka.
Ponudba iz obeh se bo z aprilom selila v druge Merkurjeve
trgovske centre, zaposleni pa se bodo skupaj s ponudbo pre-
selili v te centre. Iz podjetja so še sporočili, da bodo upošte-
vali bližino njihovega prebivališča. Večina ponudbe iz kmalu
zaprtih centrov bo zadnje dni na voljo po nižjih cenah. Vsi tri-
je centri so v Merkurjevi lasti, za njih bodo skušali iztržiti čim
več in tako zmanjšali zadolženost. Merkur je bankam in do-
baviteljem dolžan več kot 700 milijonov evrov. B. B.

Železniki

Nakup kamer za prenos občinskih sej

Na zadnji seji železnikarskega občinskega sveta je program-
ska skupina svetnikov Premika, SDS in SD ob sprejemanju
letošnjega proračuna vložila tudi amandma za zagotovitev
petsto evrov za nakup dveh spletnih kamer za prenose ob-
činskih sej. Zanj sta glasovala tudi dva iz vrst SLS, iz katerih
je bilo slišati, da bodo ti posnetki zagotovo zelo iskani in da
bo zaradi prenosov na seji mogoče kaj manj 'traparij' ... A. H.

Jesenice

Častni občan Valentin Cundrič

Za častnega občana občine Jesenice bo župan Tomaž Tom
Mencinger ob občinskem prazniku 20. marca imenoval Va-
lentina Cundriča, pesnika, pisatelja, dramatika in slikarja.
"Stvaritve Valentina Cundriča, prejeta različna priznanja,
njegov literarni vpliv in ugled doma ter po svetu utemeljuje
podelitev naziva častni občan občine Jesenice," so zapisali v
obrazložitvi predloga. Poleg naziva častni občan bo župan
podelil še tri plakete občine. Prejeli jih bodo Zoran Kramar,
Branka Smole in Marjan Čufer. U. P.

Škofja Loka

Sredin večer o Alpah

Zakaj plezamo po gorah, kaj je sploh alpinizem, kdo so 
njegovi akterji, ki niso ne samomorilci ne dramaturgi, ampak
uživači? Na ta vprašanja bo na sredinem večeru v Miheličevi
galeriji v Kašči skušal odgovoriti Matjaž Jeran, ki bo občinstvo
popeljal po poti plezalnih pustolovščin iz domačih in tujih
Alp: centralnih Alp, Dolomitov, Julijcev, Val di Mella ... Pre-
davanje z diapozitivi bo v sredo, 2. marca, ob 19. uri. D. Ž.

V spomin na svetovni rekord, ki ga je 24. februarja 1961 s skokom 141 metrov dosegel v
Oberstdorfu, je Jože Šlibar skupaj z gostiteljem Rokom Teulom razrezal tudi jubilejno torto.

Za subvencije 
za otroke
Maja Bertoncelj

Večina občin se srečuje s
problematiko pomanjkanja
prostih mest za otroke v vrt-
cih. Vse več je takšnih, ki so
za otroke, ki ne obiskujejo
organizirane predšolske vzgo-
je in varstva, uvedle mesečne
subvencije. Se vam zdijo
takšne odločitve pravilne?
Foto: Tina Dokl
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ZMAGALA 
JE MAJA KEUC

V Nemčijo na Evrosong potuje Maja
Keuc, Štajerka, ki je na oder prvič stopi-
la pri trinajstih letih, pela pri rock skupi-
ni Hrošči, na Slovenija ima talent pa je
osvojila drugo mesto. / Foto: AB

26

LJUDJE

OKUS EVROPE

Nova Amphibia. Več moči in več
nadzora. Otrokom so v Kranjski
Gori podarili petdeset parov alp-
skih smuči in dvajset smučarskih
čevljev, Okus Evrope pa so pred-
stavili na Bledu. / Foto: AB

KULTURA

NAJSTAREJŠA 
IZ LETA 1898

V Menačenkovi domačiji je na ogled
razstava starih razglednic Domžal,
v pripravi pa je tudi izdaja posebne-
ga kataloga.
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PREGOVOR
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Marec - sušec

Kolikokrat je v sušcu slana, toliko dni stoji megla srpana.

nedeljo zvečer
smo lahko
spremljali slo-
venski izbor za

Emo 2011. Slišali smo Rock
Partyzane, skupino Tabu,
Nino Pušlar, ki je veljala za
glavno favoritko večera, pa
Majo Keuc - Ninino glavno
tekmico, skupino Feliks
Langus, Leeloojamaise, sa-
mosvojo April, DJ Sylvaina
v kombinaciji z Mikom Va-
lejem in Hannah Mancini,
trio družine Kozlevčar Time
to Time ter starega znanca
Eme Omarja Naberja. V ko-
misiji pa so tokrat sedele
Darja Švajger, Severina Vuč-
ković in Mojca Mavec, ki so z
izborom dveh superfinali-
stov v green roomu povzro-
čile pravo presenečenje. Ži-
rantke so izbrale dvajsetlet-
no Domžalčanko April s
skladbo Ladadidej in Štajer-
ko Majo Keuc s skladbo Va-
nilija. In da je bil 'oh' in 'ah'
še večji, lahko kar rečemo,
da smo tokrat Emo dobili
Gorenjci. Aprilina pesem je
pretežno delo avtorja Raa-
ya, ki ni skrival solza ob
uvrstitvi v superfinale, pa
tudi nobene nevoščljivosti
ni pokazal, ko se je uvrstila
v izbor še Maja s skladbo,
ki je delo avtorjev Matjaža
in Urše Vlašič ter Boštjana
Grabnarja. Na koncu pa so
odločili gledalci in poslušal-
ci - kar 28.908 od skupaj
40.901 prejetih klicev so
podelili štajersko-gorenjski
navezi, pevki Maji Keuc.

Emo je tokrat vodil Kle-
men Slakonja v svežem,

sproščenem, pojočem stilu
s precej humorja. Ko pa 
je odpel svoj 'mokasin' v
duetu z Severino in njeno
'štiklo', pa dodal še vsemu

kanček lastne glasbene
ustvarjalnosti z pesmijo 16
let skomin, je medijsko 
zakulisje ploskalo. Tako
kot se včasih na izboru za

miss zgodi, da je voditelji-
ca lepša od najlepše izbra-
ne, smo med prisotnimi
slišali komentar 'Slakonja
na Emo'.

ZMAGALA JE MAJA KEUC
V Nemčijo na Evrosong potuje Maja Keuc, Štajerka, ki je na oder prvič stopila pri trinajstih letih, pela
pri rokovski skupini Hrošči, na Slovenija ima talent pa je osvojila drugo mesto. 

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

ponedeljek

-6/7°C

Alenka Brun

V

Napoved za gorski svet in snežne razmere

V Julijskih Alpah je na 2500 metrih do okoli 350 centimetrov
snega, na 1500 metrih do okoli 140 centimetrov. Drugod po
naših gorah je na 1500 metrov okoli 30 centimetrov snega.
Sneg je večinoma pokrit s skorjo, ki  večinoma ne nosi člo-
veške teže. Obsežna so območna napihanega snega. Na ve-
tru izpostavljenih mestih je snežna odeja precej spihana do
trde, deloma poledenele podlage. Nevarnost snežnih plazov
je v Julijcih in zahodnih Karavankah 3. stopnje, drugod pa 2.
stopnje, nižje, kjer je snega malo, pa 1. stopnje. Predvsem
lahko sproži plaz kložastega snega turni smučar ali pešec.
Večinoma bo suho, a precej oblačno vreme. Hladno bo.
Sneg se bo le počasi preobražal.

1. 3. tor. Albin korenina 6.42 17.48

2. 3. sre. Janja korenina 6.40 17.49

3. 3. čet. Martin korenina do 9 h, cvet do 10 h 6.38 17.50

4. 3. pet. Kazimir cvet ob 22 h 6.36 17.52

5. 3. sob. Janez cvet do 12 h, list od 13 h 6.35 17.53

6. 3. ned. Nika cvet do 12 h, list od 13 h 6.33 17.55

7. 3. pon. Tomaž list 6.31 17.56

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

TEŽJI 
SUDOKU

LAŽJI 
SUDOKU 

Rešitev:

KINO SPORED

Torek, 1. 3.
19.20 ČRNI LABOD
17.00, 21.40 MOJA NEPRAVA ŽENA
17.10 GREMO MI PO SVOJE
19.15, 21.25 JUTRANJE VESELJE
16.00, 18.30, 21.00 KRALJEVI GOVOR

Sreda, 2. 3.
19.20 ČRNI LABOD
17.00, 21.40 MOJA NEPRAVA ŽENA
17.10 GREMO MI PO SVOJE
19.15, 21.25 JUTRANJE VESELJE
16.00, 21.00 KRALJEVI GOVOR

Četrtek, 3. 3.
15.40, 18.00, 20.20 RANGO (sinhro.)
16.10 JUTRANJE VESELJE
18.20 MOJA NEPRAVA ŽENA
20.40 ČRNI LABOD
16.20 GREMO MI PO SVOJE
18.30, 21.00 KRALJEVI GOVOR

Torek in sreda, 1. in 2. 3.
18.00, 20.00 
GULLIVERJEVA POTOVANJA 3D
15.50, 18.10, 20.30 JUTRANJE VESELJE
16.25, 18.55, 21.25 KRALJEVI GOVOR
18.40, 21.10 MOJA NEPRAVA ŽENA
19.00, 21.30 NEZNANEC
16.00 SAMOVA PUSTOLOVŠČINA 3D (sinh)
16.50 ZLATOLASKA
16.10 ZLATOLASKA 3D

Četrtek, 3. 3.
20.00 ADŽAMI

Organizatorji filmskih predstav 
si pridržujejo pravico do spremembe
programa.

KINO RADOVLJICA, LINHARTOVA DVORANA

PLANET TUŠ, KRANJKOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER)

Rešitev:
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Štajersko-gorenjska naveza se je izkazala za zmagovalno. Maja Keuc je postala zmagovalka
Eme 2011. / Foto: AB

Raay ni mogel skriti veselja in presenečenja, da se je April
uvrstila v superfinale. / Foto: AB

Brez Miše Molk ne gre ...

Fo
to

: A
B
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Svet v gibanju
avtomobili in oprema            marec 2011

Matjaž Gregorič

Splošna gospodarska in fi-
nančna kriza je dodobra pre-
tresla tudi slovenski trg rablje-
nih avtomobilov. Dotok uvo-
ženih rabljenih avtomobilov je
manjši, cene so se po padcu
nekoliko ustalile, davčnih utaj
je bistveno manj. 
Ob zmanjšanju prodaje novih
za četrtino in skoraj za tretjino
zdesetkani prodaji rabljenih
avtomobilov v letu 2009 se je
lani trg nekoliko umiril. Ce-
novne spremembe so povzro-
čile, da prodajalci zdaj bolj po-
zorno spremljajo tržna giba-
nja. Tistim, ki se želijo znebiti
svojega rabljenega avtomobila,
ponudijo ceno, ki je odvisna
predvsem od tržne zanimivo-
sti modela oziroma možnosti
za sorazmerno hitro prodajo.

Na padanje cen rabljenih avto-
mobilov so v precejšnji meri
vplivali tudi avtomobili, ki po
končanem operativnem ali fi-
nančnem najemu znova pri-
stanejo na dvoriščih hiš, ki se
ukvarjajo z lizingom in drugi-
mi oblikami financiranja. Ve-
liko avtomobilov se je tja vrni-
lo iz tako imenovanih flotnih
nakupov izposojevalnic avto-
mobilov ali podjetij z obsež-
nejšimi voznimi parki. Doda-
ten priliv dražjih avtomobilov
so povzročile odločitve o krče-
nju voznih parkov in zamenja-
vi večjih avtomobilov za manj-
še, z nižjimi stroški uporabe
in vzdrževanja. A ker so takšni
avtomobili postali breme tudi
za prodajalce novih, so prav ti
potegnili ročno zavoro pri veli-
kih kupcih. Tem so morali na-
mreč ponuditi posebne pogo-

je, vendar so izračunali, da je
bolje prodati manj in ustvariti
večjo dodano vrednost. Poob-
laščenim uvoznikom novih
avtomobilov je bil dolgo trn v
peti uvoz rabljenih avtomobi-
lov iz drugih držav Evropske
unije, saj so taki avtomobili
načelno še vedno nekoliko ce-

nejši od njihove ponudbe.
Opozorila državi, da ni naredi-
la vsega, da bi pri uvozu rablje-
nih avtomobilov zajezila vse
davčne zatajitve, pa so vendar-
le zalegla, saj se je število teh
kaznivih dejanj zaradi spre-
membe regulative precej
zmanjšalo. 

Cene rabljenih so se ustalile
Prodaja in uvoz rabljenih avtomobilov sta se lani nekoliko znižala. 

www.gorenjskiglas.si

NA KRATKO

V deseterici trije volkswagni
Po podatkih avtomobilskih uvoznikov je bilo med uvoženi-
mi rabljenimi avtomobili v zadnjih desetih mesecih največ
Volkswagnovih passatov. Sledila sta Renaultova modela
megane in scenic, na četrtem mestu pa je BMW serije 3. Za
njim se je na peto mesto uvrstil volkswagen golf, do konca
deseterice pa sledita Audijev dvojec A4 in A6, volkswagen
touran, fiat stilo in opel astra. 

Nova in rabljena vozila
Po slovenskih predpisih kopensko motorno vozilo (torej pred-
vsem avtomobili) velja za novo, če datum prve uporabe ni sta-
rejši od šestih mesecev in z njim še nihče ni prevozil več kot
6.000 kilometrov. Nakup novih prevoznih sredstev se vedno
obdavči skladno z načelom namembne države oziroma drža-
ve, kjer bo vozilo registrirano. Nekoliko drugače nova vozila
pojmujejo v Nemčiji in še nekaterih drugih evropskih državah;
tam je namreč novo vozilo samo tisto, ki je prodano v šestih
mesecih od dneva proizvodnje, po tem času šteje za rabljeno.

Preverjanje na spletni strani
Kupci lahko v registru neposestnih zastavnih pravic in
zarubljenih premičnin preverijo, če morda avtomobil ni pred-
met prepovedi ali omejitve razpolaganja, oziroma če na njem
ni zastavne pravice. Dostop je brezplačen in je mogoč preko
interneta, na strani http://www.ajpes.si/rzpp/. Kot identifikacij-
sko številko, ki jo zahteva iskalnik na tej spletni strani, se vpiše
identifikacijska številka vozila (VIN), torej številka šasije. M. G.
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Salon

Matjaž Gregorič

Tako kot je običajno, bo tudi
letošnjo sezono evropskih
avtomobilskih razstav začel
mednarodni avtomobilski
salon v Ženevi. Prireditev s
častitljivo tradicijo bo tudi v
svoji že 81. ponovitvi pri-
ložnost, da avtomobilski
proizvajalci razkrijejo
novosti, ki jih bodo v pri-
hodnjih mesecih poslali na
ceste in z njimi iskali kupce.
Med novimi avtomobili bo
nedvomno precej takih, ki
bodo delovali s pomočjo hib-
ridnih ali čistih električnih
pogonov, kajti prizadevanja
za čistejše okolje in nado-
mestitev fosilnih goriv so
vse močnejša in avtomobils-
ki industriji ne kaže druge-
ga kot, da se jim postopno
prilagaja. Seveda je že nekaj
časa jasno, da svetovni avto-
mobilski zemljevid ni več
takšen, kot je bil pred zad-
njo globalno ekonomsko
krizo, zato je ženevski salon
tudi priložnost za takšna in
drugačna ugibanja o usodi
posameznih proizvajalcev.
Seveda pa bo v prvi vrsti
bleščeča avtomobilska ploče-
vina, ki v Ženevo vsako leto
privabi številne obiskovalce
in novinarje. Nekaj novosti je
bilo seveda razkritih že pred
salonom, kakšno pa bodo
pred očmi javnosti prvič
pokazali prav v teh dneh.

HYUNDAI VELOSTER -
Kupejevsko zasnovani avto-
mobil, ki ga je v dolžino
4,22 metra, je posebnež, saj
ima tri vrata in sicer na levi,
vozniški strani samo ena in
na desni dvoja, saj druga
omogočajo lažji dostop do
zadnjih sedežev. Kako bodo
na to asimetrijo gledali kup-
ci, se bo kmalu pokazalo, a

pri Hyundaiju so
prepričani, da se takšen
koncept odlično ujema z nji-
hovim novim sloganom o
sveži miselnosti in novih
priložnostih. Novinec bo
prvi Hyundaijev model z
novim 1,6-litrskim 103-kilo-
vatnim (140 KM) bencin-
skim motorjem v kombi-
naciji z menjalnikom z dvoj-
no sklopko. Njegov prihod
na slovenske ceste je predvi-
den že maja.

KIA RIO - Nova generacija
Kiinega malčka ima v
primerjavi s predhodnikom
daljšo medosno razdaljo,
tako da potnikom nudi več
prostora in udobja. V no-
tranjosti bo Rio deležen
opreme, ki bolj sodi v večje
in dražje modele. Motorno
paleto tvorijo varčni bencin-
ski in dizelski motorji, ki se
ponašajo z nizkimi emisija-
mi CO2. Od predstavitve
modela prejšnje generacije,
leta 2005, so jih skupno pro-
dali kar 860 tisoč. Seveda so
pri Kii poskrbeli tudi za di-
namičen videz novega avto-
mobila, ki se ponaša s tako
imenovano tigrovo masko,
napete bočne linije pa se
končajo v športno zasno-
vanem kombilimuzinskem
zadku. 

VOLKSWAGEN GOLF
CABRIOLET - Volkswagen
z novim Golfom zgoraj brez
v Ženevi odpira sezono
užitkov. Štirisedežnik ima
inovativno platneno zložlji-
vo streho z elektro-
hidravličnim mehanizmom
za pomik, ki se odpre v
samo 9,5 sekunde. Oblika
kabrioleta sledi silhueti za-
prte, trivratne izvedbe, ven-
dar pa novi zadek, bolj plos-
ka strešna linija in bolj

položen okvir vetro-
branskega stekla vozilu da-
jejo samosvoj značaj. Za
užitek je na voljo šest turbo-
motorjev z direktnim vbriz-
gavanjem goriva, ki pokriva-
jo razpon moči od 77 kW
(105 KM) do 155 kW (210
KM). Prodaja v Nemčiji se je
že začela, do toplih dni se bo
tudi pri nas.

LANCIA THEMA - Sergio
Marchione, prvi človek itali-
janskega Fiata, ki je pod svo-
je okrilje vzel tudi ameriški
Chrysler, je premeten mož.
S pomočjo Američanov se je
tokrat lotil ponovne oživitve
nekoč zveneče, v zadnjih
letih pa predvsem prob-
lematične avtomobilske
znamke Chrysler. Tako
bodo pod žarometi salona v
Ženevi ugledale luč številne
novosti, med njimi tudi
limuzina z nekoč znanim
imenom Thema. Poznavalci
bodo hitro ugotovili, da gre
za predelavo Chryslerjevega
modela 300C, kar načeloma
seveda ni nič slabega, ostaja
pa odprto vprašanje, kako
bodo to sintezo sprejeli kup-
ci. Če Marchioneju tokrat ne
uspe, verjetno preostane le
še evtanazija.

OPEL AMPERA - Po
napovedih se bo Oplova
električna prihodnost tudi
na evropskih tleh spremeni-
la v resničnost. Na tokrat-
nem salonu namreč prvič v
serijski izvedbi nastopa
model Ampera, za katerega
se je že zdaj ogrelo več kot
tisoč evropskih kupcev. V
litij-ionskih akumulatorjih
moči 16 kWh je lahko
shranjeno dovolj energije za
40 do 80 kilometrov vožnje.
Ampera torej lahko nekaj
časa vozi izključno na elek-

trično energijo, shranjeno v
akumulatorjih, na daljših
vožnjah pa bencinski motor,
ob polni posodi za gorivo,
podaljša doseg na več kot
500 kilometrov. Opel je že
pred začetkom prodaje ob-
javil, da bo za avtomobil tre-
ba odšteti 42.900 evrov in
to po vsej Evropi. 

FORD RANGER - Pri zas-
novi novega terenskega
poltovornjaka so oblikovalci
naredili veliko prelomnico s
preteklostjo, saj je vozilo
ukrojeno v skladu z modni-
mi smernicami, ki vladajo v
tem segmentu. Znano je, da
bosta novinca poganjala dva
različna motorja, 2,2-litrski
turbodizelski štirivaljnik s
110 kilovati (150 KM) in 3,2-
litrski petvaljni turbodizel s
147 kilovati (200 KM). Na
nekaterih trgih bo na voljo
tudi 2,5-litrski bencinski
motor s 122 kilovati (166
KM), ki ga bo mogoče pri-
lagoditi za delovanje na
utekočinjen naftni ali
zemeljski plin. Tako kot
doslej bodo na voljo ra-
zličice z zadnjim ali
priključljivim štirikolesnim
pogonom.

Priložnost za 
drugačen začetek
V Ženevi se odpira tradicionalni mednarodni avtomobilski salon. Hyundai Veloster

Ford Ranger

Kia Rio

Volkswagen Golf Cabriolet

Lancia Thema

Opel Ampera

Med novimi avtomobili
bo nedvomno precej 
takih, ki bodo delovali s
pomočjo hibridnih ali 
čistih električnih pogo-
nov, kajti prizadevanja za
čistejše okolje in nado-
mestitev fosilnih goriv so
vse močnejša in avtomo-
bilski industriji ne kaže
drugega kot, da se jim
postopno prilagaja.
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Matjaž Gregorič

Čeprav so bili pri Audiju
pred nekaj leti, ko so si po-
lomili zobe z aluminijastim
malčkom A2, verjetno pre-
pričani, da se nikoli več ne
bodo ubadali z majhnimi
avtomobili, so pojedli zare-
čeni kruh. In ker so bližnji
tekmeci začeli uspevati prav
s tistim, česar v Ingolstadtu
niso imeli, jim ni preostalo
drugega kot razvoj novega
avtomobila, kot je še pov-
sem sveži A1.
Novinec je po zasnovi pov-
sem drugačen od tistega,
kar je pred leti ponujal A2,
ki bi bil morda primeren
šele za sedanje čase, poleg
tega pa so mu vcepili vso 

sodobno tehniko. Oblikov-
no se najmanjši Audi nave-
zuje na svoje večje brate,
kar dokazuje predvsem z ve-
liko in v odbijač potegnjeno
masko hladilnika, manj pa s
kupejevskim zadnjim de-
lom. V oči padeta strešna
loka, ki sta obdana v vzorec
brušenega aluminija, podo-
bnih dodatkov je še veliko,
večina seveda za dodaten
poseg v denarnico. 
Skratka, malček kaže vsa
znamenja prestiža, ki naj bi
se nadaljeval tudi v notra-
njosti. Že takoj po vstopu v
potniško kabino, ki za tiste s
težavami v hrbtu ni niti naj-
manj enostaven, je jasno, da
kakšnega prostorskega raz-
košja ni in da se komu lah-

ko pojavijo klavstrofobične
misli. In če je spredaj A1
prostorsko še nekako zado-
sten, sta potnika na zadnji
klopi obsojena na grizenje
kolen. To dokazuje, da je
najmanjši Audi avtomobil
za mlade ali za tiste, ki se
tako vsaj počutijo, čeprav je
v zadnjem delu prostorsko
dokaj soliden in temeljito
obdelan prtljažnik. 
Voznikovo delovno mesto ne
ustvarja posebnih presene-
čenj, niti pozitivnih niti ne-
gativnih, je pa na primer
smešno, da v avtomobilu, ki
se spogleduje s prestižem, ni
brezžične povezave z mobil-
nim telefonom in še kakšne-
ga drugega dodatka tudi ne,
čeprav je opreme za varnost
in udobje načeloma dovolj.
Pri tako majhnem avtomo-
bilu se skoraj vedno pojavi
dilema, ali je odločitev za di-
zelski motor res smiselna,
in A1 ni pri tem nobena iz-
jema. 1,6-litrski turbodizel-
ski štitivaljnik sicer povsem
suvereno opravlja svoje
delo, tudi deluje dokaj kulti-
virano, a na trenutke se ven-

darle zdi, da je premalo od-
ziven in nekoliko preglasen,
menjalnik, ki je sicer skoraj
filigransko natančen, pa je
le petstopenjski. Tisto, kar
gre pogonskemu stroju šteti
med pluse, je njegova
skromnost pri izpustu oglji-
kovega dioksida, za kar naj
bi imel zasluge tudi rahlo
obotavljivi sistem za samo-
dejno zaustavitev in ponov-
ni zagon motorja. In seveda
je treba k plus točkam pri-
šteti še razumno porabo go-
riva, ki glede na način vož-
nje sicer precej niha. Pod-
vozje bi preneslo tudi kaj
več, naravnano je bolj na
športno dinamično vožnjo
kot na udobje, zato je grobe-
ga poskakovanja preko cest-
nih grbin nekaj več. A hkra-
ti čvrstost pomeni tudi su-
vereno lego v hitro voženih
ovinkih in natančno vodlji-
vost.
Na koncu se je seveda treba
vprašati, ali prestižno narav-
nani Audi A1 upravičuje
svojo precej zasoljeno ceno.
Tisti, ki se ozirajo po njem,
že vedo. 

Zarečen avtomobilski kruh
Test: Audi A1 1.6 TDI Ambition

TEHNIČNI PODATKI 
Mere: ....................... d. 3,954, š. 1,740, v. 1,416 m, medosje 2,469 m 
Prostornina prtljažnika: .............................................................................................................270 l 
Teža (prazno v./ dovoljena): ................................................................ 1215/1590 kg 
Vrsta motorja: .............................................................................štirivaljni, turbodizelski 
Gibna prostornina: .............................................................................................................1598 ccm 
Največja moč pri v/min: ......................................77 kW/105 KM pri 4400 
Največji navor pri v/min: .........................................250 Nm pri 1500-2500 
Najvišja hitrost: .......................................................................................................................190 km/h 
Pospešek 0-100 km/h: ..............................................................................................................10,5 s 
Poraba goriva po EU norm.: ..................................4,7/ 3,5/ 3,9 l/100 km 
Emisija CO2 g/km: ...................................................................................................103 (Euro V)
Maloprodajna cena: ................................................................................................20.300 EUR 
Uvoznik: ...............................................................................Porsche Slovenija, Ljubljana 

Tomaž Luštrek, s.p.
Ladja 30, Medvode
Tel.: 01/36 - 17 - 500

AKCIJA LETNIH
AVTOPLAŠČEV

AVTOKLEPARSTVO - 
AVTOMEHANIKA
AVTOLIČARSTVO - 
VULKANIZERSTVO
AVTOOPTIKA

- 175/65R14 FULDA ECOCONTROL 82T 38,65 EUR
- 195/65R15 FULDA CARAT PROGRESSO 91H 48,70 EUR
- 195/65R15 GOODYEAR EfficientGrip 91H 56,50 EUR
- 205/55R16 GOODYEAR OptiGrip 91V 71,30 EUR
- 205/55R16 MICHELIN PilotSport 3 91V 81,84 EUR C
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Zanimivosti

Matjaž Gregorič

Evropski konzorcij Euro
NCAP, ki opravlja preizkus-
na varnostna trčenja in po-
deljuje varnostne ocene, je v
tokratni seriji prvič preizku-
sil tudi varnost električnega
avtomobila. Na preizkusno
stezo so zapeljali Mitsubishi-
jev model i-Miev, ki ima ob-

likovno, tehnično in varnost-
no enaka sorodnika Citroën
C-Zero in Peugeot iOn. 
Avtomobil si je za svojo var-
nost prislužil štiri zvezdice,
kar po mnenju vodilnih pri
konzorciju nakazuje, da tudi
polna bera petih zvezdic pri
električnih avtomobilih ni
nedosegljiva. Med preizku-
som je bila posebna pozor-

nost posvečena integriteti
baterij po trčenju in pravil-
nemu delovanju stikala, ki
pri trčenju izključi električ-
no napetost visokonapetost-
ne baterije. 
Iz varnostnih razlogov se za
preizkuse električnih avto-
mobilov uporabljajo poseb-
ni varnostni standardi; pre-
izkuse lahko v laboratorijih

opravlja posebej usposoblje-
no osebje. Med pripravo vo-
zil so izključeni vsi servisni
vodi, prav tako so vzpostav-
ljeni posebni varnostni
ukrepi v primeru požara za
zaščito osebja in opreme.
Med preizkusom i-Mieva si-
cer niso zabeležili nobenih
kratkih stikov ali požarne
nevarnosti. 

Elektrika na preizkušnji
Na preizkusnih trčenjih EuroNCAP je bil tokrat prvič tudi električni avtomobil.

Matjaž Gregorič

Podjetje Garmin, eno vodil-
nih na področju navigacij-
skih naprav, je s slovenskim
proizvajalcem motornih plo-
vil Seaway Group sklenilo
partnerstvo za model Green-
line 40 Hybrid. Novi model
plovila Greenline 40 Hybrid
bo ekskluzivno opremljen z
navtično elektroniko Gar-
min. Greenline 40 Hybrid
je bil zasnovan kot večja iz-
vedba modela Greenline 33
Hybrid, obdržal pa je vse
lastnosti, ki so model Gre-
enline 33 Hybrid naredile

uspešnega: enostavno
upravljanje ter izjemna var-
nost ter plovnost. Notranjost
vam ponuja izjemno udo-
bje, za kar poskrbi tudi vgra-
jena navtična elektronika
Garmin. Vgrajena navtična
elektronika Garmin je po-
nujena v treh nivojih opre-
me. Osnovni nivo zajema le
navtični instrument, v stan-
dardnega sta vključena nav-
tični ploter in avtopilot, na-
predni pa vsebuje mrežni
navtični ploter in multifunk-
cijski zaslon ter avtopilota. 
Pred kratkim je Garmin po-
dobno partnerstvo sklenil
tudi z begunjskim Elanom,
njihova navigacijska oprema
pa bo vgrajena na novo seri-
jo plovil. 

Garmin na Greenline 40 Hybridu

Garmin bo dobavljal navigacijske naprave za Greenline 40.

www.gorenjskiglas.si
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razstavnem prosto-
ru zaščitene Mena-
čenkove domačije v
središču Domžal, ki

jo od začetka letošnjega leta
upravlja Kulturni dom Franca
Bernika, je v teh dneh na ogled
več deset starih razglednic
Domžal in okolice, ki pred-
stavljajo zgodovino in razvoj
mesta od konca 19. stoletja pa
do 60. let prejšnjega stoletja. 

"Glavni povod za razstavo
je knjiga oziroma katalog sta-
rih razglednic in fotografij z
motivi Domžal in okolice, ki
jo pripravljamo v sodelovanju
z različnimi zasebnimi zbira-
telji starih razglednic. Ti so
doslej zbrali že več kot sto pri-
merkov, verjamemo pa, da je
tega gradiva po zasebnih ar-
hivih še veliko, zato si s to raz-
stavo želimo posameznike
vzpodbuditi, da nam poma-
gajo zbirko dopolniti s svoji-
mi primerki starih razgled-
nic," pravi avtorica razstave in
vodja Menačenkove domačije
Katarina Rus Krušelj.

Med razstavljenimi raz-
glednicami prevladujejo
stare podobe središča Dom-
žal z objekti nekdaj izredno
razširjene slamnikarske in-
dustrije, med večjimi okoli-
škimi zanimivostmi pa so
fotografi nekdaj največ po-
zornosti posvečali hribu
Šumberk, Goričici, mosto-

vom, zvonikom ... Najsta-
rejša razglednica nosi poš-
tni žig iz leta 1898, največ
primerkov pa je iz zbirke
Janeza Škofica in Gašperja
Dimca. Število izdanih raz-
glednic se je bistveno pove-
čalo po letu 1925, ko so
Domžale postale trg, in po
letu 1952, ko so bile imeno-

vane za mesto.  So pa orga-
nizatorji kot zanimivost ob
bok starim razglednicam
dodali tudi nekatere sodo-
bne fotografije istih moti-
vov, ki jih je posnel dom-
žalski fotograf Aco Majhe-
nič, s čimer velike spre-
membe skozi čas še bolj
pridejo do izraza.

NAJSTAREJŠA Z ŽIGOM
IZ LETA 1898
V Menačenkovi domačiji je na ogled razstava starih razglednic Domžal, v pripravi pa je tudi izdaja
posebnega kataloga, v katerem bodo tovrstno dediščino predstavili in ohranili s pomočjo številnih
zasebnih zbirateljev.

Jasna Paladin

V

Razstava starih razglednic Domžale nekoč in danes bo na ogled do 19. marca.

Žiri

V Galeriji DPD Svoboda Žiri razstavljata Marko
Krvina in Stipe Miličić

Umetnika in prijatelja, po rodu Ljubljančana, že vrsto let
živita in ustvarjata na Krasu. Marko Krvina, sicer mojster ak-
varelov, tokrat razstavlja olja na platnu, za katere je navdih
našel v tujih in slovenskih romantičnih slikarjih. Osnova
platen je značilno realistična, vendar njegova tehnika
odraža veliko čarobne impresije in igre s svetlobo. Kot mo-
tiv najraje upodablja kraško pokrajino, v Žireh pa razstavlja
tudi motive Benetk in morja. Nasprotno Stipe Miličić za
svoje kipe išče navdih v figuraliki antike, morju in Krasu, jas-
no se kaže njegova ljubezen do kraškega kamna. Zadnja

leta ustvarja tudi v bronu, poznan pa je predvsem po mo-
numentalnih kipih na ljubljanskih Žalah in otoku Hvaru. V
Žireh je postavljena na ogled manjša plastika v bronu in
kamnu. Razstava je odprta do sredine marca. P. M. B. Kranj

Izšel je Plečnik na Domžalskem in Kamniškem

Zavod za varstvo kulturne dediščine Kranj je pred dnevi
izdal priročen žepni vodnik Plečnik na Domžalskem in
Kamniškem, ki je na voljo v slovenščini in angleščini.
Vodnik je uredila Marina Zupančič, gre pa za 212. zvezek
zbirke vodnikov Kulturni in naravni spomeniki Slovenije.
V njem sta Maja Avguštin in Saša Lavrinc zbrali in pred-
stavili 24 Plečnikovih del na širšem območju Kamnika in
Domžal, kjer je bil arhitekt najbolj v 20. in 30. letih prejš-
njega stoletja aktiven predvsem zaradi poznanstev in so-
delovanja s kamniškim konservatorjem in umetniškim
zgodovinarjem Francetom Steletom. Avtorici, izkušeni
konservatorki, že vrsto let skrbita, da s pomočjo lastni-
kov, poznavalcev in financerjev ohranjajo vse, kar je
Plečnik s svojimi učenci in naročniki zapustil v cerkvah,
hišah in drugih objektih. Kot je še zapisano v uvodu knji-
žice, je le-ta namenjena predvsem mlajši generaciji, da
se seznani tudi z manj znanimi Plečnikovimi deli, pa
tudi izletnikom in sprehajalcem. J. P.

Cerklje

Vabilo na bralno študijski krožek

Unesco klub Cerklje in Andragoški center Slovenije vabi-
ta na 1. srečanje bralnega študijskega krožka. Kulturni di-
alog se bo ob branju z izmenjavo mnenj, kreativnostjo,
radovednostjo in dobro voljo tkal danes, 1. marca, ob 18.
uri v Petrovčevi hiši v Cerkljah. J. P.

odniki komend-
ske osnovne šole
so se v teh dneh
spremenili v raz-

stavišče za predstavitev več
sto malih grafičnih lističev -
ekslibrisov, ki jih v Komendi
med mladimi gojijo že več
kot trideset let.

Da gre za eno najpristnej-
ših vzgojnih vezi med otro-
ško likovno ustvarjalnostjo in
zanimanjem za knjige, je
prepričana tudi Milojka Vol-
kar, učiteljica likovnega po-
uka na komendski šoli. "Zelo
si prizadevam, da bi učenci
ekslibrise izdelali in tudi
uporabljali za označevanje
knjig, zato imamo šolske
knjige označene z ekslibri-

som naše knjižnice. Ekslibri-
si morajo sicer biti primerne
velikosti, izdelani kot grafike,
da se lahko natisnejo v pol-
jubnem številu, in označeni
z imenom lastnika knjige," je
povedala Volkarjeva, ki je
zelo vesela, da je bilo za raz-
stavo izbranih tudi trinajst
ekslibrisov domačih učencev.
Na natečaj je iz vse Slovenije
pa tudi iz Finske, Madžarske,
Nemčije in Turčije priroma-
lo na tisoče ekslibrisov, zato
je imela komisija za izbor
tudi letos zelo težko delo.

Med gorenjskimi šolami
so poleg Komende sodelova-
li tudi učenci iz kamniških
OŠ Marije Vere in Toma
Brejca, OŠ Frana S. Finžgar-
ja Lesce, OŠ Preska, OŠ
Mengeš, OŠ Poljane, OŠ Bis-
trica iz Tržiča in OŠ Vodice.

EKSLIBRISI
V Osnovni šoli Komenda - Moste so pripravili že
8. mednarodno razstavo otroških ekslibrisov, na
njej pa je na ogled 890 izdelkov iz 71 šol.

Jasna Paladin

H

Na razstavi so na ogled tudi ekslibrisi Matije Zotlerja, Jana
Urbanije, Davida Osolnika in Jana Letnarja iz OŠ Komenda
(na fotografiji z učiteljico Milojko Voljar).
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Kranjski Gori je
Elan predstavil
nove smuči za
prihodnjo sezono
s tehnologijo

Amphibio, ki bo glavna no-
vost v smučarskem svetu v
sezoni 2011/12. Dogodka se
je udeležilo kar nekaj znanih
obrazov iz politike in gospo-
darstva, vsi pa so bili nad no-
vim izdelkom iz Begunj nav-
dušeni. Pa je bil to pri Elanu
le 'začetek tedna', saj smo
jih znova srečali na predsta-
vitvi donacije Zvezi prijate-
ljev mladine Slovenije v času
šolskih počitnic v Počitni-
škem domu Vila Kranjska
Gora. Tu pa se jim je pri do-
naciji pridružila tudi žirov-

ska Alpina ter glavni organi-
zator Diners Club Slovenije,
ki je v zadnjih treh letih
omogočil počitnice že 372
slovenskim otrokom iz ogro-
ženih družin. Tokrat pa so k
sodelovanju povabili še Elan
in Alpino, tako da so prvi po-
darili petdeset parov novih
modelov alpskih smuči, dru-
gi pa dvajset parov smučar-
skih čevljev. Otroci so se sre-
čali tudi z Juretom Košir-
jem, Renejem Mlekužem in
Alenko Dovžan, ki so tokrat
nastopili v vlogi športnih pe-
dagogov.

Kranjska Gora se že pri-
pravlja na športno-zabavni
vrhunec zime, praznovanje
50. obletnice tekem za Pokal
Vitranc z XL Party. V soboto
bodo tako prisotne glasbeno
razvajali legendarni Snap,

Big Foot mama, ATFC (UK),
Chorchyp, The Tide in števil-
ni drugi.

V Restavraciji 1906 Bled
Hotela Triglav Bled pa je bila
v četrtek predpremiera pro-
jekta Okus Evrope. Ekipa
Tehniškega muzeja Sloveni-
je je namreč s hišnimi ku-
harji skuhala Triglavov me-
deni jedilnik in predstavila
projekt na tiskovni konferen-
ci. Gre za mednarodni pro-
jekt, katerega partner je ome-
njeni muzej. V projekt je
vključenih devet držav (Slo-
venija, Švedska, Madžarska,
Danska, Češka, Estonija,
Finska, Škotska, Portugal-
ska), njegov cilj pa je razstava
o proizvodnji in potrošnji
hrane, ki spodbuja razpravo
o tem, kaj in kako jemo;
predstavlja podobnosti in

razlike med posameznimi
narodi, trende, ki so se razvi-
jali skozi čas, ter vpliv po-
trošnje hrane na okolje in
podnebje. Tehniški muzej
Slovenije se je v posebnem
delu osredotočil na med,
drugi pa na oljčno olje, ribe,
kruh, krompir, pšenico, pivo
in svinjino. Muzej bo v času
projekta zbiral tudi recepte,
ki jih bodo posredovale vab-
ljene osnovne šole, in najbolj
zanimivi bodo nagrajeni; v
izbranih slovenskih restavra-
cijah pa boste v tem času lah-
ko okušali medeni jedilnik. 

Razstavo bodo v Tehni-
škem muzeju Slovenije v Bis-
tri pri Vrhniki odprli na 1.
marca, jutri, ob 18. uri.
Spremljala jo bo vrsta aktiv-
nosti in programov za otro-
ke, mladino in odrasle. 

DRUŽABNA KRONIKA

Kraljev govor dobil štiri oskarje

Sedemindvajstega februarja so podelili
83. filmske nagrade oskar. Zgodovinska
drama Kraljev govor je imela dvanajst
nominacij, na koncu pa osvojila štiri kip-
ce: za najboljši film, za glavno moško
vlogo, za najboljši scenarij in za najbolj-
šo režijo. Pričakovano je za najboljšo

žensko vlogo dobila kipec Natalie Portman za vlogo v
Črnem labodu. S stranskimi vlogami je slavil Boksar,
Pravi pogum, ki je imel kar deset nominacij, je ostal
praznih rok, Socialno omrežje pa je z osmimi nominaci-
jami dobilo sicer tri kipce, vendar ne tako pomembne.

Dior ne trpi rasizma

Modna hiša Dior naj bi v petek suspen-
dirala svoj največji modni talent, Johna
Galliana. Pijani Galliano je namreč v
enem pariških barov s precej antisemit-
skimi izjavami užalil par in se znašel na
policiji. Pri Diorju pa pač tovrstnih izgre-
dov in rasizma ne trpijo. Tako ga verjet-

no ne bomo videli na marčevskem tednu mode v Pari-
zu, kjer bi se predstavil s kolekcijo za prihajajočo jesen
in zimo.

Kelsey Greammer četrtič v zakonski jarem

Igralec Kelsey Grammer (56) se je tokrat
poročil že četrtič. Njegova nova žena
ima 29 let. Kayte Walsh in Kelsey sta
dahnila da na Broadwayu, poročno slav-
je pa nadaljevala v Hotelu Plaza. Na ve-
čerjo je prišlo okoli 75 gostov, bivše žene
ni bilo med povabljenimi, ni pa manjka-

la velikanska poročna torta. Kelsey in Kayte sta se zaro-
čila decembra lani, se je pa od tretje žene Camille igra-
lec dokončno ločil komaj 10. februarja letos.

Dita obnorela Beograd

Armenka z umetniškim imenom Dita
von Teese (38) obožuje retro, korzete in
glamur. Poznamo jo po zvezi s kontro-
verznim pevcem Marilynom Masonom
in njenem poklicu, ki ga je odela v po-
sebno tančico. Njen striptiz ni navaden
striptiz in tokrat so Beograjčani lahko

spremljali v eni svojih igralnic njen desetminutni na-
stop, kjer se je za piko na i na koncu okopala v velikem
kozarcu z martinijem.

OKUS EVROPE
Nova Amphibia. Več moči in več nadzora. Otrokom so v Kranjski Gori podarili petdeset parov alpskih
smuči in dvajset smučarskih čevljev, Okus Evrope pa predstavili na Bledu.

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

V

Z novo 'dvoživko' sta se spoznala tudi Boštjan Gašperšič,
Elanov vodja prodaje za Slovenijo, in Drago Podobnik,
predsednik uprave HIT-a. / Foto: arhiv organizatorja 

Otroci so se med počitnicami srečali tudi z Juretom 
Koširjem (na fotografiji), Renejem Mlekužem in Alenko
Dovžan, ki so tokrat nastopili v vlogi športnih pedagogov.

Sonja Primožič je v turizmu že več kot deset let. 
Nasmejana štiriintridesetletnica prihaja iz Lesc,
srečamo pa jo za receptorsko mizo v Hotelu Triglav na
Bledu. / Foto: AB

Donacija: Boris Markelj, vodja športne prodaje iz Alpine,
Leon Korošec, izvršni direktor - zimska divizija Elan in 
Majda Struc, sekretarka Zveze prijateljev Mladine Slovenije

Ekipa Tehniškega muzeja Slovenije je kuhala gorenjski
medeni jedilnik. V ospredju je Irena Marušič, pomočnica 
direktorja in vodja projekta Okus Evrope. / Foto: AB
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Estera in Romana sta pripravljali fritate z brusnicami za
kostanjevo juho s tartuffi in kostanjevim medom. / Foto: AB

Predjed medenega jedilnika: postrvji carpaccio na rezinah
jabolka s postrvjim kaviarjem in lipovim medom / Foto: AB




