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Slavje junakov 
vseh generacij
Nekdanji in sedanji junaki belih str-
min so minuli konec tedna prišli v
Kranjsko Goro in skupaj proslavili 50
let Pokala Vitranc. "Žal mi je, da naši
trenutno niso bolj konkurenčni," je
ugotavljal Bojan Križaj, ena od le-
gend vitranškega pokala.

9

ŠPORT VREME

jutri: pretežno jasno
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Obrtniki bodo blokirali
Slovenijo
Dvigovanje gotovine iz bank in ban-
komatov je le ena od akcij obrtnikov
in podjetnikov, s katero opozarjajo na
probleme. Poslanci so prejšnji teden
že sprejeli več zakonov, ki gredo na
roko malim podjetnikom.

13, 14

PODJETNIŠTVO

Domove plačujejo 
pretežno iz pokojnin 
Cene oskrbe v domovih za starejše
so se ob zadnji podražitvi zvišale za
od 2 do 4,9 odstotka. Večina starej-
ših plačuje oskrbo v domu z lastno
pokojnino, drugim pomagajo pri tem
svojci, nekaterim pa tudi občina.

17

Ovadbe zaradi vodarne
Občina Kranjska Gora je za vodarno
plačala skoraj 138 tisoč evrov, izkaza-
lo pa se je, da je objekt neuporaben.
Opozicija v občinskem svetu zahte-
va, da mora nekdo za to odgovarjati.

Pretežno jasno bo, jutra bodo
hladna, čez dan bo postopno
topleje.

32

ZADNJA

64 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Maja Bertoncelj

Brnik - V Oslu na Norve-
škem je v nedeljo padel za-
stor nad letošnjim svetovnim
prvenstvom v nordijskem
smučanju. Uspešen je bil
tudi za slovenske športnike.
Po smučarski tekačici Petri
Majdič so v soboto na ekipni
tekmi na veliki skakalnici
bronasto medaljo osvojili še
smučarski skakalci v postavi
Peter Prevc, Jurij Tepeš, Jer-
nej Damjan in Robert Kra-
njec. Tekma je bila zaradi ve-
trovnih razmer izpeljana le v

eni seriji, Slovence pa so pre-
hiteli le svetovni prvaki Av-
strijci in srebrni Norvežani.
Naši junaki so se v nedeljo
vrnili v domovino in navijači
so jim na brniškem letališču
pripravili sprejem. V velikem
številu so prišli iz vrst SK Tri-
glav Kranj, katerega člana sta
kar dva iz četverice, Kranjčan
Robert Kranjec in Peter Pre-
vc iz Dolenje vasi.

"Smo že kar malce pozabi-
li, kako je na takšnem spreje-
mu. Lepo je videti, da imamo
veliko navijačev, da znajo
spoštovati rezultate. Hvala

vsem, ki ste nas pričakali ob
vrnitvi v domovino," je bil
navdušen trener slovenske
skakalne reprezentance Mat-
jaž Zupan. Kot je dejal, je za
njimi napornih 24 ur: "Na
koncu nam je uspel veliki
met. Fantje so stopili skupaj
in uspelo jim je narediti do-
bre skoke v pravem trenut-
ku. Ves čas smo verjeli va-
nje. Veselje po tekmi je seve-
da bilo, prav veliko časa za
proslavljanje medalje pa ne,
saj smo že ponoči odšli iz
Osla."

Navijači sprejeli bronaste skakalce
Slovenija je svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju končala z dvema
bronastima medaljama. Po Petri Majdič so jo osvojili še smučarski skakalci.
Navijači so jim na Brniku pripravili sprejem, vsi pa se že veselijo tekem v
Planici, ki bodo prihodnji konec tedna.

Vilma Stanovnik, Anka 
Bulovec, Suzana Kovačič

Kranj - Še pred današnjim
pustnim torkom, ko bodo
marsikje pripravili pustne
sprevode, ter jutrišnjo pepel-
nico, ko naj bi bil pust poko-
pan in bo v deželo prišla po-
mlad, se je z maškarami in
številnimi pustnimi priredit-
vami veselila vsa Gorenjska.
Največ obiskovalcev, več kot
deset tisoč, se je udeležilo
pustnega sprevoda in pust-
nega rajanja v soboto dopol-
dne v Kranju. 

Norčave maškare zabavale tudi Gorenjce

Slovenski skakalci (Jernej Damjan, Jurij Tepeš, Peter Prevc in Robert Kranjec) so prvi 
sprejem dočakali že na brniškem letališču, danes ob 18. uri pa jih boste še v družbi Petre
Majdič lahko pozdravili pred Magistratom v Ljubljani. / Foto: Matic Zorman

Godlarji so se v nedeljo na tradicionalnem sprevodu predstavili v Šenčurju. / Foto: Matic Zorman�29. stran
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ČESTITAMO ZA MEDNARODNI
DAN ŽENA - 8. MAREC.

SOCIALNI DEMOKRATI

108.
Glasova preja

Glas iz Sudana
Tomo Križnar, svetovni popotnik in borec za
človekove pravice, se vrača s poti in prinaša sveže
posnetke in novice s težko dostopnega območja
med obema Sudanoma, kjer Arabci naklepajo
maščevanje nad staroselci zaradi izgube pol
dežele z najboljšo zemljo, nafto, vodo in sužnji
vred. Prinaša njihov klic na pomoč! Z njim se bo
pogovarjal Miha Naglič.

Preja bo v amfiteatrski predavalnici št. 111 
Fakultete za organizacijske vede v Kranju 
v četrtek, 17. marca, ob 19. uri.

Pokrovitelj Glasove preje je Fakulteta za 
organizacijske vede Kranj.

Vljudno vas prosimo, da za potrditev udeležbe na
Glasovi preji pokličete na tel. št.: 04/201 42 00 ali
se prijavite na: koticek@g-glas.si. Vabljeni!
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Vsem, ki praznujete dan žena, 
čestitamo in želimo prijetno praznovanje.

�9. stran
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Danica Zavrl Žlebir 

Ljubljana - Poslanci državne-
ga zbora so prejšnji teden od-
ločali o predlogu štiridesetih
opozicijskih poslancev, ki so
se zavzeli za to, da bi uzako-
nili referendumski dan. Na
ta dan bi združili več referen-
dumov. Poslanec SDS Bran-
ko Grims je dejal, da je Slove-
nija nastala na temelju refe-
rendumske odločitve in da je
ta demokratični institut treba
krepiti, z združitvijo več refe-
rendumov na isti dan v letu
pa bi to zelo pocenili. Da je
danes toliko referendumov,
pripisuje temu, da je koalici-
ja naredila veliko slabih zako-
nov (tudi ker ni upoštevala
predlogov opozicije) in igno-
rirala socialni dialog. Sicer pa
je še dodal, da bi ob enem
dnevu za več referendumov
ohranili še možnost, da se z
dvetretjinsko večino opredeli

tudi hitrejše glasovanje v pri-
merih, ko bi bili za to uteme-
ljeni razlogi. Tina Teržan, dr-
žavna sekretarka na ministr-
stvu za javno upravo, je v
imenu vlade poslancem po-
jasnila, da se za takšno reši-
tev ne ogrevajo, češ da bi to
lahko nekatere zakone za
leto ali dve blokiralo, predla-

gana rešitev pa bi privedla do
povečanja referendumov. V
koaliciji predlagajo, da se
krog mogočih predlagateljev
zoži, da se v ustavno ureditev
povrnejo primeri, v katerih
razpis referenduma ni mo-
goč, in da se zahteva določen
kvorum za veljavnost odloča-
nja. Tudi v koalicijski stranki

DeSUS so odrekli podporo
predlogu o enem referen-
dumskem dnevu. Poslanec
Anton Urh je dejal, da je
predlagana rešitev nedodela-
na in težko izvedljiva, češ da
je pod vprašajem uveljavlja-
nje in uporabljanje zakonov,
ki so predmet referendum-
skega odločanja, poleg tega
bi bili ljudje ob več referen-
dumih hkrati zbegani v "po-
plavi listov in obkrožanja",
pomisleke pa imajo v stranki
tudi zaradi referendumskih
kampanj.

Prvi naslednji referendum
bo 10. aprila o malem delu.
Od odločitve ustavnega so-
dišča je odvisno, ali bomo
odločali tudi o pokojninski
reformi, morda pojde na re-
ferendum tudi zakon o arhi-
vih. Odkar je Slovenija samo-
stojna država, smo imeli že
16 referendumov, pobud za-
nje pa skoraj sto. 

Ne za referendumski dan
Večina poslancev je glasovala proti predlogu opozicijskih poslancev, da bi uzakonili referendumski dan.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme FRANC HARTMAN iz Žabnice.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Klape in Novi fosili

V nedeljo, 13. marca, bodo ob 19. uri v Centru Stožice nasto-
pile najboljše dalmatinske klape z gostoma Terezo Kesovija
in Oliverjem Dragojevićem. Gorenjski glas štirim naročni-
kom podarja komplet vstopnic za ogled koncerta. Če želite
sodelovati v nagradnem žrebanju, morate najprej odgovori-
ti na nagradno vprašanje: Kateri je najbolj značilen inštru-
ment za izvedbo prepoznavnih pesmi dalmatinskih klap?
Odgovore s svojimi podatki (ne pozabite na naslov, zažele-
na je tudi telefonska številka) nam pošljite najkasneje do če-
trtka, 10. marca, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4,
Kranj ali na: koticek@g-glas.si.

Za dobre stare čase z Novimi fosili

V petek, 18. marca, bo ob 20. uri Hala Komunalnega centra
Domžale pokala po šivih ob nastopu priljubljene zasedbe
Novi fosili. Če se želite potegovati za par vstopnic za ta kon-
cert, pa v žrebanju lahko sodelujete tako, da naštejete nekaj
največjih hitov skupine Novi fosili. Vašo pošto bomo priča-
kovali na zgornjih dveh naslovih najkasneje do ponedeljka,
14. marca. Vstopnice so sicer že v prodaji.
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Kako umiriti hitrost na državni cesti skozi Cerklje?
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Kateri projekt je najbolj potreben v občini Cerklje?

Matevž Pintar

Prebivalce Cerkelj smo v
anketi spraševali, kako umi-
riti hitrost na državni cesti
skozi Cerklje in kateri pro-
jekt je najbolj potreben v ob-
čini Cerklje.

Tretjina vprašanih je
mnenja, da se promet lahko
umiri s pogostimi radarski-

mi meritvami hitrosti, dru-
ga tretjina pa je odgovorila,
da z ležečimi policaji. Pet-
ina bi umirila hitrost s po-
stavitvijo dodatne prometne
signalizacije. Enajst odstot-
kov je prepričanih, da ne bo
pomagal noben ukrep, se-
dem odstotkov anketiranih
pa ni znalo odgovoriti na
vprašanje.

Gradnja doma starejših
občanov je po mnenju sode-
lujočih najbolj potreben
projekt v občini Cerklje, sle-
dita gradnja kanalizacije in
obnova krvavškega vodovo-
da. Skoraj desetina vpraša-
nih je mnenja, da bi bilo tre-
ba urediti prostor za mla-
dinsko dejavnost. En odsto-
tek anketiranih je odgovoril,

da je najbolj potreben pro-
jekt gradnja hotela z well-
ness centrom.

Sodelujočim se zahvaljuje-
mo za odgovore. Vse, ki bi
želeli Gorenjski glas naročiti,
vabimo, da nas pokličejo v
Klicni studio slepih na tele-
fonsko številko 04/51 16 440
in se pozanimajo o ugodnih
naročniških pogojih.

Cerklje potrebujejo dom starejših občanov

Z zadnjega referenduma decembra lani / Foto: Tina Dokl

Ljubljana 

Običaji na seznam nesnovne kulturne dediščine

Poslanec Samo Bevk je na ministrico za kulturo Majdo Šir-
ca naslovil pobudo v zvezi z vpisom žive kulturne dediščine
v nacionalni register žive kulturne dediščine ter nacionalni
poskusni seznam svetovne nesnovne dediščine pri Unescu.
Na tem reprezentativnem seznamu je danes vpisanih 213
enot iz 87 držav. Bevk je že pred časom ministrstvu za kul-
turo dal poslansko pobudo za vpis cerkljanske laufarije in
kurentovanja na ta reprezentativni seznam in dobil odgo-
vor, da je treba najprej vzpostaviti register žive dediščine v
Sloveniji. Podoben odgovor je dobil tudi pred enim letom,
češ da bo do konca leta 2010 ministrstvo v državni register
vpisalo do petdeset enot žive dediščine. Novembra lani je
posebna delovna skupina že predlagala 18 enot žive dediš-
čine in jih prepoznala kot primerne za vpis v državni regi-
ster. Med njimi je tudi laufarija, ki jo predlaga Bevk, najde-
mo pa tudi dva gorenjska primera: Škofjeloški pasijon in
večstopenjsko planinsko pašo v Bohinju. Ministrici za kultu-
ro Majdi Širca predlaga, da na tej osnovi prične postopek
vpisa prvih enot slovenske žive dediščine na nacionalni po-
skusni seznam in v nadaljevanju na Reprezentativni seznam
nesnovne kulturne dediščine človeštva pri Unescu. D. Ž.

Brdo 

Na Brdu Alpska konferenca

Jutri bo na Brdu potekala enajsta Alpska konferenca, nasled-
nji dan pa bo tudi prva konferenca ministrov za okolje Di-
narskega loka. Alpska konferenca poteka ob koncu dveletne-
ga predsedovanja Slovenije Alpski konvenciji in ob tem za-
znamuje tudi dvajsetletnico njenega obstoja. Alpska kon-
vencija velja za prvo mednarodno pogodbo, namenjeno
trajnostnemu razvoju na območju te gorske regije. Po nje-
nem zgledu nastajajo podobni sporazumi tudi drugje po
svetu. Korak za vzpostavitev sodelovanja na območju Dinar-
skega loka naj bi bil storjen prav te dni na Brdu. D. Ž.

Ljubljana 

Državni sekretar je postal Damijan Pavlin

Na zadnji seji v četrtek je vlada na predlog ministrice brez
resorja, odgovorne za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, Duše Trobec Bučan imenovala Damijana Pavlina za
državnega sekretarja v tej vladni službi. Damijan Pavlin je
doštudiral pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je leta
1986 diplomiral, 1988 pa je opravil pravosodni izpit. Od leta
1985 do 1986 je bil zaposlen na Srednji ekonomski in admi-
nistrativni šoli v Kranju, kjer je poučeval pravne predmete.
Od 1986 do 1992 je bil zaposlen na sodišču kot pripravnik,
strokovni sodelavec, sodnik na področju preiskave, pravd-
nega oddelka, gospodarskega oddelka in sodnega registra.
Od leta 1992 je odvetnik, delal je na številnih pravnih podro-
čjih, med drugim tudi pri zastopanju občin in njihovi pove-
zavi s pravno problematiko. Sodeluje tudi v organih Odvet-
niške zbornice Slovenije. D. Ž.

Ljubljana 

Vlada prepušča odločitev o patriah sodišču

Vlada je naložila državnemu pravobranilstvu, da vloži predlog
za izdajo začasne odredbe v zvezi z izvajanjem pogodbe o na-
kupu patrij. Gradivo, na podlagi katerega je vlada sprejela to
odločitev, je zaupno, je po seji vlade dejal pravosodni mini-
ster Aleš Zalar. "Vlada je dala usmeritveno navodilo pravobra-
nilstvu, naj začne postopek za izdajo regulacijske začasne
odredbe. To pomeni, da se zadeva zdaj seli na sodišče, ki bo
odločalo o utemeljenosti oziroma neutemeljenosti predloga.
Od odločitve sodišča pa bo odvisno nadaljnje ravnanje vla-
de," je dejal Zalar. Možnosti sta dve: reprogramiranje pogod-
be ali vložitev predloga za začasno odredbo, s katero bi za-
mrznili njeno izvajanje. Če bo sodišče prisluhnilo vladnemu
predlogu, bo država vložila tožbo za ničnost pogodbe o naku-
pu osemkolesnikov z utemeljitvijo, da je z vloženo obtožbo
vpletenih v zadevo patria izkazana koruptivnost. D. Ž.



Tjaša Kržišnik

Jesenice - In kdo sploh so
Sinti? Gre za samostojno et-
nično skupnost, ki ne izvira
iz plemena Romov. Še več: z
Romi se med seboj ne more-
jo niti sporazumevati, saj go-
vorijo povsem različna jezi-
ka. V Evropi živi nekje med
osem in deset milijonov Ci-
ganov. Izhajajo iz Indije ter
se delijo na Rome, Sinte ter
tri manjša plemena. Danes
je v Sloveniji le še 130 Sintov,
ki živijo izključno na Gorenj-
skem. Že vsaj tri desetletja
raziskujejo svojo etnično
ureditev, kljub znanstvenim
dokazom o svojem izvoru pa
pri priznavanju narodne
manjšine znova in znova na-
letijo na "gluha ušesa".

Po besedah predsednika
Zveze Sintov Slovenije Bori-
sa Horna si že dolgih osem
let prizadevajo za uveljavitev
pravic oz. za priznanje sint-
ske manjšine. Pa vendar so
še vedno na začetku. Horn
poudarja, da se diskrimini-
ranje in zatiranje najbolj
vidi, ko zaprosijo za finanč-
no pomoč. Takrat jih "naj-
višji" uvrščajo med Sinte, saj
so Romi - nasprotno od njih
- z zakonom deležni denar-
ne pomoči. Gorenjskim Sin-
tom z majhnimi prispevki
pomagajo le jeseniška, ra-
dovljiška in blejska občina. 

Sinti pa so aktivni tudi na
kulturnem področju. Vsako
leto v Begunjah na Gorenj-
skem pripravijo proslava v
spomin vsem žrtvam naci-
stičnega genocida med nji-
hovimi predniki. Pri tej orga-
nizaciji jim pomagata radov-
ljiška in jeseniška občina. Z
željo in mislijo po izobrazbi
njihovih mlajših generacij so
si pred časom prizadevali

tudi za ustanovitev RTV Sin-
ti. Predsednik zveze Sintov
verjame, da je bil tudi ta ne-
uspeh povezan z nerešenim
problemov njihove etnične
skupnosti. 

Pleme, ki izhaja iz priimka
Rajhard, pa je prepoznavno
predvsem po zabaviščnih
parkih. Zadnje čase tudi na
tem področju vse bolj pogo-
sto naletijo na banalne ovire

in diskriminacijo. Horn zatr-
juje, da so v januarju prejeli
sklep Zavoda za šport Jeseni-
ce, kjer jasno piše, da bodo
prostor za zabaviščni park
oddali drugemu podjetju, ki
ima urejeno vso potrebno
dokumentacijo za obratova-
nje. Neposluha lastne občine
nikakor ne morejo sprejeti,
zato bodo po Hornovih bese-
dah zadevo poskušali rešiti
pri jeseniškemu županu. 

Da so Sinti zares svoje ple-
me, priča tudi sintska zgodo-
vina. Na to temo je mag. teo-
logije in filozofije Rinaldo
Diricchardi - Muzga napisal
knjigo. Ta prav tako ni dose-
gla uspeha pri tiskanju in iz-
daji, kar le še potrjuje zares
neenakopraven položaj sint-
skega plemena v Sloveniji. 

Kljub vsem preprekam
vztrajajo in imajo neustavljiv
zagon. Intenzivno pripravlja-
jo novo "rap" glasbeno skupi-
no J&S, ki bo pela v sintskem
jeziku. Upajo in verjamejo,
da bodo vsaj na tem področju
uspešni, je dodal predsednik
Zveze Sintov Slovenije. 

In kaj si želijo gorenjski
Sinti? Le to, da bi bili v Slove-
niji z zakonom priznani kot
samostojna etnična skupina,
da bi bili spoštovani in ne za-
tirani. Tudi Romi imajo svo-
je pravice, ki so zakonsko do-
ločene in urejene. Torej, za-
kaj jih ne bi imeli še Sinti?

ODGOVORNA UREDNICA 
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Gorenjski Sinti niso Romi
Veliko ljudi se moti o poimenovanju gorenjskih Sintov. Mnogi jih uvrščajo med Cigane, spet drugi
med Rome, tretji sploh ne razlikujejo ne prvih ne drugih.

Predsednik Zveze Sintov Slovenije Boris Horn, njegova
žena Bogdana Horn in njun pes Medo

Marjana Ahačič

Bled - Svet Triglavskega na-
rodnega parka je v sredo po-
trdil poslovno poročilo javne-
ga zavoda TNP za minulo
leto in ga ocenil kot zelo do-
bro. Kot je po seji poudaril
predsednik sveta Darij Kraj-
čič, se je poročilo o delu v pri-
merjavi s preteklimi leti zelo
izboljšalo, javni zavod TNP
je izpolnil svoje obveznosti s
programa skoraj v celoti in
jih ponekod celo presegel. 

Kot je pojasnil Krajčič, se
je s podpisom programa s
strani pristojnega ministra
že začela priprava načrta
upravljanja, ki bo najpo-
membnejši akt, podrejen za-
konu o TNP, in bo specifici-
ral tako ukrepe kot porabo
dodatnih finančnih sredstev,
namenjenih za razvoj.
"Ključno je, da se je priprava
načrta upravljanja začela,
zato v prihodnost lahko gle-

damo z optimizmom," je de-
jal Krajčič in opozoril, da je
rok za pripravo načrta le leto
in pol, kar je kratka doba za
tako zahteven dokument.
"Novi zakon daje prebival-
cem več možnosti in je eden
najsodobnejših zakonov v
srednji Evropi, ker daje raz-
vojnim možnostim poseben

poudarek," je prepričan
Krajčič, ki meni, da bodo na
podlagi novega zakona ljud-
je v parku bolje živeli. "Naj-
več pa je odvisno od lokalnih
prebivalcev in javnega zavo-
da TNP, kako bodo znali do-
ločila iz zakona pozitivno iz-
rabiti za svoj razvoj," še
meni Krajčič.

V TNP so se najprej lotili
priprave začasnih upravljav-
skih smernic, ki bodo veljale
do sprejema načrta upravlja-
nja. Kot je dejal direktor Mar-
tin Šolar, te vsebujejo izjem-
no pomembno poglavje raz-
vojnih usmeritev za prihodnji
dve leti. Po zagotovilih Šolarja
zavod pri pripravi intenzivno
sodeluje z lokalnimi skup-
nostmi, župani in drugimi
deležniki v prostoru. Skupaj
pripravljajo nabor projektov
in pobud, ki so skladni s cilji
zakona in bodo predstavljali
podlago za prednostno sofi-
nanciranje. "Želja in idej je
veliko, vendar vse niso sklad-
ne s cilji parka. Prioritete, ki
jih bomo podprli, so izboljša-
nje javne infrastrukture, nad-
standardi na področju šolstva,
zdravstva in socialne oskrbe,
informacijska infrastruktura,
parkovne poti, informacijski
centri, ekološko kmetovanje
in trajnostna mobilnost."

TNP pripravlja načrt upravljanja
Slabo leto dni po sprejetju novega zakona o Triglavskem narodnem parku so se začeli postopki za
pripravo načrta upravljanja parka. - Intenzivna usklajevanja z lokalnimi skupnostmi.

Martin Šolar, direktor TNP, in Darij Krajčič, predsednik
sveta Triglavskega narodnega parka

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica - Kot je
na petkovem srečanju s
predstavniki gospodarstva
občine Bohinj poudaril žu-
pan Franc Kramar, so to-
vrstna druženja namenjena
predvsem izmenjavi stališč
in izkušenj med občino in
gospodarstvom. "Želimo si,
da poveste, kaj potrebujete,
saj gospodarstvo v Bohinju

vidimo kot zlatnino občine,"
je dejal župan, in pojasnil,
da se občina na različne na-
čine trudi pomagati gospo-
darstvu: med drugim tako,
da sofinancira obrestno
mero za kredite drobnemu
gospodarstvu, delovanje go-
spodarske zbornice in Raz-
vojne agencije zgornje Go-
renjske ter s spodbujanjem
izobraževanja podjetnikov.

"Posebno pozornost po-
svečamo razvoju infrastruk-
ture, ki je temelj za razvoj
gospodarstva. In seveda pri-

pravi občinskega prostor-
skega načrta, za katerega
smo kljub dolgotrajnim po-
stopkom zdaj vendarle pri-
dobili vse smernice držav-
nih organov," je gospodar-
stvenikom povedal župan.

Opozoril je še, da je obči-
na letos izgubila kar 17 pro-
gramov javnih del, a obe-
nem izrazil pričakovanje,
da bo država z novim zako-
nom o TNP prav Bohinju

ponudila številne nove pri-
ložnosti. Za projekte na ob-
močju TNP namreč država
z novim zakonom obljublja
kar do 80-odstotno sofinan-
ciranje, ki si ga želijo Bo-
hinjci pridobiti za projekte,
kot so gradnja kolesarskih
stez, pešpoti in kanalizacije
ter vlaganja v infrastrukturo
na področju šolstva, zdrav-
stva in socialne preskrbe.
"Novi zakon o TNP prav go-
tovo predstavlja priložnost,
če ga bomo le znali izkori-
stiti," je prepričan Kramar. 

Gospodarstveniki 
pri županu
Župan Bohinja Franc Kramar se je 
z gospodarstveniki pogovarjal o aktualni 
gospodarski situaciji v občini.

V Bohinju deluje približno trideset podjetij, med naj-
večjimi so Lip, Filbo in Žičnice Vogel. Večjih odpuš-
čanj tudi v času krize ni bilo, zato je Bohinj trenutno
med občinami z najmanjšo stopnjo brezposelnosti na
Gorenjskem.
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Marjana Ahačič

Bohinjska Bela - Gre za četr-
to stanovanjsko enoto, ki jo
je v zadnjih nekaj letih na
Gorenjskem za svoje upo-
rabnike uredil Center za
usposabljanje, delo in var-
stvo (CUDV) Matevža Lan-
gusa Radovljica. Kot je na
slovesnosti ob odprtju pove-
dala direktorica CUDV Tea
Beton, so stanovalce popol-
noma obnovljene hiše, ki je
prilagojena tudi za bivanje
invalidov, krajani Bohinjske
Bele lepo sprejeli medse.
Predstavnik ministrstva za
delo, družino in socialne za-
deve Cveto Uršič pa je pri
tem poudaril, da ustanavlja-
nje takšnih skupnosti sledi
sodobnim trendom, ki pou-
darjajo deinstitutializacijo
in vključujoče bivanje.

"Spreminja se tudi odnos
med stanovalci in delavci, ki
ni več podoben bolnišnične-
mu. Življenje v takšnih hi-

šah je po meri tistih, ki v
njih živijo in se tu počutijo
doma," je še dejal Uršič.
Stanovalcem sta prijetno bi-

vanje zaželela tudi radovlji-
ški župan Ciril Globočnik
in župan Bleda Janez Faj-
far.

Odprli stanovanjsko skupnost
Sredi prejšnjega tedna so na Bohinjski Beli tudi uradno odprli prostore nove stanovanjske skupnosti,
v kateri živi dvanajst odraslih stanovalcev z motnjo v telesnem in duševnem razvoju.

Jasna Paladin

Cerklje - Občina bo uveljav-
ljala predkupno pravico pri
odkupu zemljišč in objektov
v Zalogu, katerih lastnica je
Kmetijska zadruga Cerklje.
Denar za odkup dobrih dva
tisoč kvadratnih metrov
zemljišča bodo zagotovili že
v letošnjem proračunu, kar
so svetniki na zadnji seji po-
trdili s sprejemom rebalan-
sa. 

"To zemljišče je za nas
strateškega pomena in gre
za enkratno priložnost, ki je
ne smemo spustiti iz rok.

Objekte bi bilo najbolje po-
rušiti in vse zgraditi na novo,
s to investicijo pa bi lahko za-
gotovili dodatne kapacitete v
šoli in vrtcu. Sedanji šolsko-
kulturi in športni center v
Zalogu je namreč urbanistič-
no popolnoma zaseden, gle-
de na priseljevanje v našo
občino, pa bomo v prihod-
njih desetih letih potrebovali
do 12 novih učilnic in do pet
novih oddelkov vrtca," je po-
vedal župan Franc Čebulj in
dodal, da bodo zemljišče od-
kupili že letos, celotno inve-
sticijo pa postopoma izvedli
v prihodnjih petih letih. 

Občina bo širila
šolo v Zalogu
Cerkljanski svetniki so namreč podprli namero
odkupa zemljišča v Zalogu, ki je zdaj v lasti
Kmetijske zadruge Cerklje.

Na slovesnosti ob odprtju prostorov: radovljiški župan Ciril Globočnik, direktorica CUDV
Tea Beton, stanovalka Milica in blejski župan Janez Fajfar / Foto: Anka Bulovec

Suzana P. Kovačič

Naklo - Na seji občinskega
sveta občine Naklo prejšnjo
sredo so svetniki zavrnili
predlog proračuna za leto
2011 z osmimi glasovi proti;
sedem jih je bilo za. Svetniki
Janez Štular, Marjan Babič,
Ivan Meglič in Stane Koselj
so najprej vložili amandma,
da se za tekoče vzdrževanje
občinske stavbe znesek
osemdeset tisoč evrov
zmanjša za šestdeset tisoč ev-
rov, teh šestdeset tisoč evrov
pa se nameni za obnovo kri-
tine in fasade v Podružnični
šoli Duplje. Župan Marko

Mravlja je v zvezi s tem po-
jasnil: "Verjetno nasprotuje-
te selitvi občinske uprave v
prostore zdravstvenega
doma. Moram povedati, da
zdaj plačujemo za najemni-
no za prostore in stroške 28
tisoč evrov na leto, v prejšnjih
letih je bila najemnina še viš-
ja. Od leta 2004 se je za na-
jemnino zapravilo 196 tisoč
evrov. Moje stališče je racio-
nalizacija stroškov; prostori v
zdravstvenem domu so ob-
činski, po zagotovilih projek-
tanta za adaptacijo spre-
memba namembnosti ni po-
trebna, tudi v prostore knjiž-
nice ne bomo posegli. Stro-

ški izvedbe adaptacije so oce-
njeni na približno 84 tisoč
evrov." Ivan Meglič je še en-
krat poudaril, da je streha na
šoli stara že šestdeset let, da
se bo razsula in da je zame-
njava nujna. Župan je pove-
dal, da bodo letos pripravili
projekt zamenjave strehe na
šoli, drugo leto pa bodo šli v
izvedbo. Amandmaja svetni-
ki niso izglasovali. 

Proračuna niso podprli
svetniki DeSUS, svetnik
Zdravko Cankar je pojasnil:
"Proračun po našem mne-
nju ni pravilno razvojno na-
ravnan. Na eni strani poveču-
jemo plače v upravi in bi do-

datno zaposlovali, po drugi
strani bi selili upravo v zdrav-
stveni dom oziroma večna-
menski dom, za kar bi potre-
bovali veliko sredstev in tukaj
finančno zadeva po našem
mnenju ni vzdržna." Pojavila
so se tudi namigovanja, da
DeSUS ni izglasoval prora-
čuna tudi zato, ker niso dobi-
li mesta podžupana, ki ga,
mimogrede, župan Mravlja
niti še ni imenoval. "Kar se
tiče podžupanovanja, lahko
izjavim, da nam je župan po
volitvah na naš predlog to
mesto zagotovil in obljubil v
začetku februarja," je dejal
Cankar in poudaril, da pa to
ni bil razlog za zavrnitev pro-
računa. Proračunsko sejo bo
župan sklical v tridesetih
dneh; predvidenih prihodkov
za letošnje leto je za dobrih
5,2 milijona evrov, odhodkov
za dobrih 7,5 milijona evrov.
Zadolževanje v višini 2,2 mi-
lijona evrov gre na račun
gradnje vrtca v Naklem.

En glas je odločil 
Svetniki občinskega sveta občine Naklo niso potrdili proračuna. Največ 
kritik je šlo na račun predvidene selitve občinske uprave in nove zaposlitve
v občinski upravi. 

Ljubljana 

Še roman o Josipini Turnograjski

Dr. Mira Delavec iz Preddvora je napisala roman Šepet rde-
če zofe, nastal na osnovi korespondence med prvo sloven-
sko pisateljico, pesnico in skladateljico Josipino Urbančič
Turnograjsko in njenim izbrancem Lovrom Tomanom. De-
lavčeva je leta 2004 ob 150-letnici smrti Turnograjske, ki je
živela na gradu Turn v Preddvoru, izdala znanstveno mono-
grafijo z naslovom Nedolžnost in sila: življenje in delo Josi-
pine Urbančič Turnograjske. Leta 2009 je uspešno zagovar-
jala doktorsko disertacijo z naslovom Vloga Josipine Urban-
čič Turnograjske pri oblikovanju slovenske literature v 19.
stoletju in si pridobila naziv doktorica znanosti na področju
literarnih ved, konec avgusta leta 2009 je izdala drugo znan-
stveno monografijo o Josipini z naslovom Moč vesti. Svoj
najnovejši izdelek, roman Šepet rdeče zofe, bo avtorica
predstavila danes, 8. marca, ob 18. uri, v knjigarni Konzorcij
v Ljubljani. Z njo se bo o romanu pogovarjala Saša Pivk Av-
sec. D. Ž.

Kamnik

Nov pravilnik uvaja centralni vpis v vrtce

Kamniški svetniki so na svoji zadnji seji sprejeli nov pravil-
nik o sprejemu otrok v vrtec, ki prinaša nekatere pomemb-
ne novosti, med drugim tudi vzpostavitev enotnega vodenja
centralne evidence vpisanih otrok ter centralnega čakalnega
seznama. Pravilnik tako ureja postopek vpisa in sprejema
otrok ter kriterije za sprejem v javni vrtec VVZ Antona Med-
veda Kamnik in zasebne vrtce s koncesijo (za zdaj sta to Pe-
ter Pan in Zarja). Občina z dosedanjim pravilnikom ni ime-
la jasnega vpogleda v to, koliko otrok pravzaprav čaka na
vstop v vrtec, saj so starši svoje otroke prijavili v več čakal-
nih list. Za vzpostavitev tega enotnega sistema je občina v
letošnjem proračunu namenila 25 tisoč evrov. Pravilnik med
drugim tudi predvideva, da se javni vpis novincev v vrtce
praviloma izvede v mesecu marcu, vloge pa se obravnavajo
aprila. J. P.

V vrtcu je veliko prostora za druženje, smeh, ustvarjalnost ...
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Lom nad Tržičem

Dan odprtih vrat tržiških vrtcev

V tržiških vrtcih so imeli prejšnji teden od torka do četrtka
dnevne odprtih vrat. Štiri enote - Palček, Deteljica, Križe in
Lom - trenutno obiskuje 494 otrok. "Dnevi odprtih vrat so
priložnost, da občani vidijo, kakšen je utrip v naših
vrtčevskih enotah, še posebej pa tisti starši, ki imajo namen
otroke vpisati v vrtec. Vpisi bodo potekali že prihodnji teden
od sedmega do desetega marca," je povedala Nataša Brzin,
svetovalna delavka v tržiških vrtcih. Obiskali smo najmanjšo
enoto v Lomu. "Imamo en heterogen oddelek z devetnajsti-
mi vpisanimi otroki, starimi od dve do šest let. Smo bolj
"družinski" vrtec, veliko se povezujemo z lokalnim okoljem,
društvi, spoznavamo zgodovino in značilnosti kraja," je
povedala vodja vrtca v Lomu, vzgojiteljica Mira Čemažar.
Hedvika Meglič je na Dan odprtih vrat pripeljala dveletnega
sina Luka. "V vrtcu že imamo štiriletno Majo, ki danes uva-
ja bratca (smeh). Računam, da se bo Luka jeseni pridružil
skupini," je dejala Megličeva. Kot je še povedala Nataša
Brzin, je bilo lani več vpisanih otrok v tržiške vrtce, kot je
bilo prostora, stisko pa so rešili z modularno enoto. S. K. 
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Jasna Paladin

Cerklje - Tekmovanje so čla-
ni PGD Zalog zadnjo febru-
arsko soboto v športni dvora-
ni pripravili v sklopu zimske
lige, ki jo organizira Gasilska
zveza Slovenije, na tokrat-
nem srečanju, ki je bilo tret-
je po vrsti od skupno petih,
ki se bodo zvrstili do konca
marca, pa so velik uspeh do-
segli tudi Gorenjci.

Tekmovanje so domači ga-
silci, ki so ligaško srečanje
gostili že drugo leto zapored,
tudi letos posvetili spominu
na nekdanjega predsednika
PGD Zalog Tomaža Plevela,
ki je tragično umrl v poplavi
leta 2007. "Tekmovanje je
namenjeno predvsem popu-
larizaciji gasilstva in druže-
nju, saj gasilci pozimi nima-
mo toliko aktivnosti kot pole-
ti. Letos se je prijavilo še več
ekip kot lani, kar 35 moških
in devet ženskih, in tudi ka-
kovost tekmovalcev je boljša,
tako da lahko rečemo, da da-

nes gostimo vso smetano
slovenskega gasilstva," je bil
že med tekmovanjem zado-
voljen predsednik PGD Za-
log Miro Janežič, še bolj pa
ob koncu tekmovanja, saj so
domači gasilci s petim me-
stom dosegli odličen rezul-
tat. Med gorenjskimi ekipa-

mi so sicer nastopili še gasil-
ci iz PGD Medno, Hlebce,
Rova, Komenda, Pirniče in
Štefanja Gora.

Ekipe po šest tekmovalcev
so se pomerile v spajanju se-
salnega voda, največ spretno-
sti in hitrosti pa so pred pol-
no dvorano zagretih navija-

čev med člani pokazali gasil-
ci PGD Medno, med članica-
mi pa gasilke PGD Maj-
šperk. Domači gasilci so se
zelo potrudili tudi pri organi-
zaciji, saj so s posebno osvet-
ljavo in ozvočenjem poskrbe-
li za enega bolj atraktivnih
gasilskih dogodkov pri nas.

Gostili najboljše gasilce
Člani PGD Zalog so v Cerkljah pripravili gasilsko-športni spektakel v spajanju sesalnega voda, na
katerem se je pomerilo več kot tristo gasilcev iz vse Slovenije.

Ekipa iz PGD Zalog je na tekmovanju dosegla odlično peto mesto. / Foto: Matic Zorman

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - V občini Želez-
niki so letos v čast stoletnice
slikarjeve smrti razglasili
Groharjevo leto, stoletnico
bodo počastili tudi v Škofji
Loki. Z dogodki v Sorici so se
aktivnosti ob praznovanju
Groharjevega leta že začele, v
Škofji Loki pa se bodo maja z
razstavo na Loškem gradu.
"Veseli smo, da je tudi ta ob-
letnica v njihovem programu

kot prioriteta," pravi Andreja
R. Megušar z Občine Škofja
Loka. "Več dogodkov ob Gro-
harjevi stoletnici bo v loški
občini jeseni, pripravljamo
pa jih v sodelovanju z Zdru-
ženjem umetnikov, Foto klu-
bom Anton Ažbe, Javnim
skladom za kulturne dejav-
nosti, Muzejskim društvom
Škofja Loka. Povezali se
bomo z umetniki iz Freisin-
ga. Mala Groharjeva kolonija
z mednarodno udeležbo ima

letos posebno priložnost. V
projekt bomo vključili foto-
grafa Bertholda, rojenega v
puštalskem gradu, v Dolenči-
cah rojenega Antona Ažbeta,
ki je deloval v Münchnu,
slovensko-bavarsko društvo.
Groharjevi preobrazbi sledi-
mo od njegovega prihodnja v
München, kjer ga je Jakopič
leta 1899 seznanil z Anto-
nom Ažbetom. Tam se je po-
znal tudi z Matija Jamo. Ver-
jetno je Grohar slikal po Bert-

holdovi fotografski predlogi,
ki velja za odličnega fotogra-
fa na prehodu v 20. stoletje.
Tu bomo vključili razstavo
fotografij iz muzeja
Šechtl/Voseček v Taboru. V
okviru tretjega mednarodne-
ga cikla koncertov se bomo
novembra srečali z zakladni-
co ljudskega glasbenega izro-
čila s konca 19. stoletja. Spo-
znali bomo torej različne vse-
bine iz časa Groharjevega de-
lovanja, fin de siecla." 

Groharja bodo počastili tudi v Loki

Ana Hartman

Železniki - Vrtci v občini Že-
lezniki zadnja leta pokajo po
šivih. Število odklonjenih
otrok iz leta v leto narašča,
ob sedanjih kapacitetah Vrt-
ca pri Osnovni šoli Železniki
in katoliškega Antonovega
vrtca (skupaj imata 248
mest) pa bi jeseni morali za-
vrniti že petdeset otrok: 32 za
prvo starostno obdobje in 18
za drugo. Letos se bodo tako
lotili gradnje prizidka pri vrt-
cu v Železnikih in ureditve
dodatnega vrtčevskega od-
delka v prostorih šole, z na-

črtovano kratkoročno rešitvi-
jo, ki bo omogočila varstvo
vsem otrokom, pa so se na
zadnji seji strinjali tudi ob-
činski svetniki.

V novem prizidku bo pros-
tora za dve skupini otrok. Za-
enkrat sta predvideni po ena
skupina za vsako starostno
obdobje, ker pa je večina ča-
kajočih otrok mlajša, bodo
verjetno obe igralnici uredili
za prvo starostno obdobje, v
prostorih šole pa bodo opre-
mili igralnico za drugo sta-
rostno obdobje. Na ta način
bi tudi zadostili trenutnim
potrebam, saj bi pridobili

prostor za 52 otrok. V vrtčev-
skem prizidku bodo zgradili
tudi dvigalo, dodatna pridobi-
tev bo tudi večji večnamenski
prostor. Vrtec s 410 kvadrat-
nimi metri novih površin naj
bi stal dobrih devetsto tisoč
evrov, na občini Železniki pa
pričakujejo, da bo končna
cena investicije trideset od-
stotkov nižja. Podobno kot na
prejšnji seji so se tudi tokrat
nekateri svetniki obregnili ob
visoko vrednost projekta, me-
nijo namreč, da bi na drugih
lokacijah lahko z manj denar-
ja zagotovili predšolsko var-
stvo, a je občinska uslužben-

ka Cirila Tušek opozorila, da
bi se gradnje dvigala v vrtcu
in opornega zidu ob njem
morali lotiti tudi v primeru,
če prizidka ne zgradijo.

Svetniki pa niso glasovali o
predlagani dolgoročni rešitvi,
ki v prihodnjih letih predvide-
va ureditvi vrtca z enim od-
delkom v dražgoški šoli in
podružnice Antonovega vrtca
s tremi oddelki na Zalem
Logu, s čimer bi dosegli 80-
odstotno vključenost otrok v
vrtce. Menili so namreč, da je
treba še malo razmisliti o
smiselnosti gradnje vrtcev v
bolj oddaljenih vaseh.

Letos prizidek v Železnikih
V Železnikih se bodo lotili gradnje vrtčevskega prizidka, dodatni oddelek pa bodo zaradi hude 
prostorske stiske uredili tudi v šoli.

Vilma Stanovnik

Stari vrh - Tudi letos so pri
Krajevni skupnosti Trata v
občini Škofja Loka pripravi-
li tradicionalni Beli dan, ko
vse krajane povabijo na dru-
ženje in smučarsko tekmo
na bližnji Stari vrh. "Začetki
tekmovanja oziroma druže-
nja na snegu segajo v leto
1996, ko smo na pobudo
dveh krajanov ter s pomočjo
nekaj prizadevnih posamez-
nikov in sponzorjev priredi-
tev organizirali prvič. Tudi
sedaj se trudimo, da bi bilo
druženje za vse lepo doži-
vetje. Udeležba tekmoval-
cev in drugih kaže, da kraja-
ni takšna srečanja potrebu-
jejo," pravi Avgust Hartman
iz komisije za šport pri Kra-

jevni skupnosti Trata.  Tako
se je zadnjo februarsko ne-
deljo okoli devetdeset šport-
nih navdušencev s Trate
zbralo na Starem vrhu,
kljub megli pa se je 75 naj-
bolj pogumnih pognalo tudi
po veleslalomski progi. Naj-
starejši je bil 80-letni Anton
Oman, najmlajša pa devet-
letna Jerca Oman. Absolut-
ni zmagovalec med moški-
mi je bil Matej Križaj, ki je
nastopil v kategoriji moških
med 31. in 40. letom, najhi-
trejša med tekmovalkami
pa je bila Liza Juričan, ki je
nastopila v kategoriji od 16
do 30 let. Tekmovali so tudi
deskarji, kjer sta bila naj-
boljša Uroš Doljak med mo-
škimi in Tjaša Bizovičar
med ženskami.

Krajani Trate 
na Belem dnevu  

Bled

Na ogled botaničnega vrta v Ljubljani

Naravoslovno društvo Bled bo v soboto, 12. marca,
pripravilo ogled botaničnega vrta v Ljubljani. Udeleženci
se bodo zbrali pred vrtom ob 10. uri. Najprej bo pred-
stavitev vrta in diaprojekcija različnih oblik zvončkov, nato
pa v vrtu ogled zvončkov in drugih spomladanskih rastlin.
Za ogled bo treba plačati približno štiri evre, prijave spre-
jema predsednik društva Jože Skumavec na telefonski
številki 031/213 718. C. Z.

Kamnik

Pogodba za vrtec končno podpisana

Vrtec Kamenček, ki so ga uredili v na novo zgrajenem
prizidku OŠ 27. julija in naj bi bil po prvih napovedih odprt
že 1. februarja, bo, kot kaže, končno le sprejel otroke.
Potem ko je občina pred dnevi le dobila pozitivno mnenje
komisije ministrstva za šolstvo in šport, so župan Marjan
Šarec, direktorica VVZ Antona Medveda Renata Hojs in
predstavniki Jelovice Investa, d. o. o., le podpisali pogodbo
o najemu objekta. J. P. 

Beli dan je že tradicionalna prireditev, na kateri se družijo
Tračani vseh starosti. / Foto: arhiv organizatorjev

KRATKE NOVICE





7
GORENJSKI GLAS
torek, 8. marca 2011 EKONOMIJA, FINANCE bostjan.bogataj@g-glas.si

Boštjan Bogataj

Ljubljana - Lani je Skupina
Mercator ustvarila 2,78 mili-
jarde evrov prihodkov ali za
dobrih pet odstotkov več kot
leto prej, tolikšna naj bi bila
tudi letošnja rast. Čisti dobi-
ček se je z 21 milijonov povz-
pel na trideset milijonov ev-
rov (rast 43-odstotna), letos
naj bi ga ustvarili 40,5 milijo-
na evrov. V zadnjih petih le-
tih je Mercator po prihodkih

zrasel za skoraj šestdeset od-
stotkov, do leta 2015 naj bi ti
zrasli še za polovico. Če so
leta 2005 v tujini ustvarili
zgolj petino prihodkov, naj
bi jih čez pet let že 55 odstot-
kov, čisti dobiček skupine pa
naj bi bil, tako je prejšnji te-
den povedal predsednik
uprave Žiga Debeljak, okro-
glih sto milijonov evrov. 

Debeljak (oziroma Merca-
tor) se je odzval tudi na na-
povedan Agrokorjev pre-

vzem Mercatorja. Povedal je,
da so lani že opravili tri stra-
teške povezave, s katerimi
podjetje raste hitreje. Pri po-
vezavah uporabljajo različne
modele: od povezovanja ka-
pitala, deleže tarč plačujejo z
denarjem, delnicami ali no-
voizdanimi delnicami. "Pri-
pravljeni smo na dobre pro-
jekte, ob naši finančni trdno-
sti pa lahko vedno najdemo
ugodne finančne vire," je
povedal predsednik uprave,

ki je Ivici Todoriću, šefu Ag-
rokorja, ponudil odkup
Konzuma. "Mercatorjeva
ponudba je resna in iskre-
na, realizacija pa odvisna od
pripravljenosti obeh strani,"
še pravi Žiga Debeljak in
poudarja, da bi imeli obe
podjetji, njuni lastniki in
družbeno okolje od poveza-
ve le koristi. Todorić se je že
odzval in Mercatorjevo eki-
po povabil v Zagreb. Sestali
naj bi se danes.

Dobičkonosen Mercator bi kupil Konzum
Mercator je lani povečal prihodke za dobrih pet odstotkov, dobiček skoraj za polovico. Ta naj bi v
petih letih zrasel na sto milijonov, veliko je odvisno od nadaljnjih povezovanj.

Boštjan Bogataj

Medvode - Nekdanjega
medvoškega velikana, pod-
jetja Donit s proizvodnjo fil-
trov že dolgo ni več. Zato pa
je na tem mestu še vedno ve-
lik dimnik in uspešno pod-
jetje Donit Tesnit. "Del ob-
jektov bomo porušili, saj so
v zelo slabem stanju, dimni-
ka nikakor ne," po pogovoru
pove direktor Zvonko Hro-
vat, ki napoveduje tudi širi-
tev podjetja. Tako po številu
zaposlenih v Medvodah in
obratu Trebnje kot z odpira-
njem novih podjetij po vsem
svetu.

Podjetje letos praznuje
šestdeseto obletnico ustano-
vitve, po kriznem letu 2009
pa jim je šlo lani veliko bolje,
tudi letošnji načrti in naroči-
la dobro kažejo. Direktor o
konkretnih številkah iz po-
slovanja sicer noče govoriti,
zato pa pove, da so lani leto
zaključili pozitivno, z dobič-
kom. "V letu 2009 smo
ustvarili za četrtino manj kot
leto prej, lani se je promet iz-
boljšal, za 15 odstotkov smo
presegli prodajo iz leta
2009, tudi načrte smo prese-
gli za štiri odstotke. Tudi za
letos načrtujemo rast, ko naj
bi tudi ujeli najboljše doseda-
nje leto, to je leto 2008," po-
jasnjuje Hrovat.

Večji del proizvodnje izvo-
zijo, saj le sedem odstotkov
ostane v Sloveniji, sicer pa
so najpomembnejši nemški,
italijanski in francoski trg,
tudi Kitajska, Koreja in Sin-
gapur skupaj dosegajo že 15
odstotkov realizacije, vse
bolj se spogledujejo tudi z
Združenimi državami Ame-
rike. "Naša velika prednost
je izvozna naravnanost, ki
smo jo gradili dolga leta.
Kupcev niti v času najhujše
krize nismo izgubljali, le na-
ročali so manj," pravi Hro-
vat. Kriza se sicer še vedno
pozna predvsem na trgih ne-
kdanje Jugoslavije, kjer pod-
jetja varčujejo in ne vlagajo v

remonte. V Sloveniji je dru-
gače, saj so lani dosegli celo
rekordno prodajo.

Donit Tesnit ima poleg to-
varne v Medvodah s 160 za-
poslenimi tudi obrat v Treb-
njem, kjer je zaposlenih štiri-
deset sodelavcev. V matični
tovarni izdelujejo tesnilne
plošče, v Trebnjem pa tesnila
iz različnih materialov. Še
pred tremi leti so bili znani
po številnih lastniških spre-
membah, sedaj poslovni
partnerji že vedo, da posluje-
jo stabilno. "Stabilnost in
resnost podjetja je v naši
branži zelo pomembna, s
tem krepimo zaupanje kup-
cev. Tudi zato, predvsem pa

z našo spremembo prodaje
in siceršnjo racionalizacijo
dosegamo vse boljše rezulta-
te," pojasnjuje direktor. Tako
so tudi naročila, v času krize
so jih poznali komaj za kak
dan vnaprej, znana za več
tednov vnaprej, direktor na-
migne tudi, da vse težje za-
dovoljijo dobavne roke.

Zato v podjetju tudi zapo-
slujejo. Ob našem obisku (v
petek) je bilo na pogovoru
dvanajst potencialnih novih
sodelavcev, sicer pa Hrovat
napoveduje, da bodo samo
letos zaposlili čez deset no-
vih delavcev. Največ seveda v
proizvodnji, že lani, letos pa
se bo trend nadaljeval, pa za-
poslujejo tudi strokovnjake.
Z razvojem, dovršenimi iz-
delki in pridobivanjem certi-
fikatov namreč lažje pridobi-
jo nove kupce.

Podjetje je lani kljub hu-
dim časom investiralo v ko-
tlovnico (Donit Tesnit je v
Medvodah najbolj znan po
visokem dimniku), sedaj
bodo na ta račun lahko tudi
nekaj privarčevali. "Nekaj
malega smo investirali tudi v
tehnologijo, vendar je to dol-
goročen projekt, ki ga bomo
izvajali predvsem v prihod-
njih letih. Že v letu 2012
bomo za posodobitve name-
nili desetino letnega prome-
ta," napoveduje direktor. 

Izvozijo skoraj celo proizvodnjo 
V medvoškem Donitu Tesnitu po kriznem letu 2009 znova rastejo: tako po prometu kot tudi po 
številu zaposlenih. 

Cveto Zaplotnik

Kranj - Banka Koper, ki ima
svojo poslovno enoto tudi na
Gorenjskem, je lani podo-
bno kot druge banke v Slove-
niji občutila posledice gospo-
darske krize, upada gospo-
darske aktivnosti, visoke za-
dolženosti podjetij in skrom-
nega kreditnega povpraševa-
nja, a je kljub temu ohranila

stabilno poslovanje in se po
dobičkonosnosti uvrstila
med tri najuspešnejše ban-
ke. Ustvarila je 21,3 milijona
evrov bruto dobička (6,9 mi-
lijona manj kot leto prej) in
17,4 milijona evrov čistega
dobička, s čimer je dosegla
7,6-odstoten donos na kapi-
tal pred obdavčitvijo in 0,9-
odstoten donos na aktivo
pred obdavčitvijo. Ob koncu
leta je imela 2,26 milijarde
evrov bilančne vsote, kar je
skoraj 167 milijonov evrov ali
6,9 odstotka manj kot leto
prej. Po bilančni vsoti se je s
4,5-odstotnim tržnim dele-
žem uvrstila na osmo mesto
med bankami v Sloveniji.

V banki se je podobno kot
v slovenskem bančnem si-
stemu lani nadaljeval zastoj
posojilne aktivnosti. Posojila
nebančnemu sektorju so se
jim zmanjšala za 83 milijo-
nov evrov, na to pa sta vpliva-
li tudi zaostrena politika gle-

de zavarovanja posojil in
usmeritev v omejevanje iz-
postavljenosti z velikimi zne-
ski posojil. Ob vsem tem jim
je uspelo okrepiti tržni delež
kreditiranja prebivalstva, po-
sojila prebivalstvu so bila v
primerjavi z letom prej višja
za 52 milijonov evrov. Go-
spodinjstva so se zadolževala
predvsem dolgoročno v ev-
rih. In kako je bilo z zbira-

njem vlog? Obseg vlog pod-
jetij in drugih pravnih oseb
se je v primerjavi s predlani
povišal za 26,3 milijona ev-
rov, vloge gospodinjstva pa
za 35,3 milijona.

Banka povečuje kapitalsko
ustreznost in ohranja visoko
mednarodno bonitetno oce-
no. Kapitalsko ustreznost
uravnava s povečevanjem re-
zerv iz dobička. Ob koncu
leta je količnik kapitalske
ustreznosti znašal 12,04 od-
stotka, po pripisu 70 odstot-
kov lanskega dobička v rezer-
ve pa 12,66 odstotka. Kar za-
deva bonitetno oceno, ji je
bonitetna agencija Fitch Ra-
ting iz Londona za lani zno-
va potrdila visoko bonitetno
oceno. Tako ostaja dolgoroč-
na ocena bonitete A+, krat-
koročna F1, ocena bonitete
glede na zunanjo podporo 1,
posamična ocena C ter sta-
bilna napoved dolgoročne
ocene.

Banka Koper tudi
lani z dobičkom
Banka je lani ustvarila 17,4 milijona evrov 
čistega dobička in se uvrstila med tri najbolj 
dobičkonosne banke v Sloveniji.

Zvonko Hrovat napoveduje, da bo Donit Tesnit krepko rasel.

Celovec

Strokovni sejem Gast za gostince in hotelirje

Na celovškem sejmu bo od 20. do 23. marca potekal 43.
strokovni sejem za gostinstvo in hotelirstvo Gast, ki je naj-
večji tovrstni sejem v južni Avstriji in v regiji Alpe-Jadran.
Svojo ponudbo bo predstavilo 420 razstavljavcev, med njim
bodo tudi iz Slovenije. V okviru sejma bodo številne priredit-
ve in tekmovanja, tako se bodo v kuhanju pomerili mladi ku-
harji, vsak dan pa bo tudi pokušnja vina. Novost na sejmu
bo gostilniški vrt, kjer bo čez dan priložnost za navezovanje
stikov z novimi strankami ali za pogovore s stalnimi stran-
kami, zvečer pa za prijetnejše teme. Sejem vsako leto obišče
okoli devetnajst tisoč obiskovalcev. C. Z.

Predsednik uprave Enzo Salvai

Jesenice

Acroni v novo, 42-milijonsko naložbo

Acroni je pred kratkim pridobil posojilo konzorcija šestih
bank v višini 33,5 milijona, s katerim bodo kupili skupaj 42,5
milijona evrov vreden stroj za valjanje plošč, ki bo začel
obratovati konec prihodnjega leta. Z novim strojem bodo
lahko valjali tudi 2,5 metra široke plošče, Acroni pa je stroj
naročil že leta 2008. Letos naj bi podjetje ustvarilo skoraj
pol milijarde prometa, kar pomeni rast prodaje skoraj za
petino, dobiček pa naj bi znašal okoli 15 milijonov evrov. In
to čeprav bodo decembra zaradi omenjene investicije usta-
vili za 24 dni. B. B.

Ljubljana

Gospodarstvu gre bolje: BDP višji za 1,2 odstotka

V skladu s pričakovanji UMAR se je gospodarska aktivnost lani
v Sloveniji okrepila (za 1,2 odstotka), vendar počasneje kot
povprečno na evrskem območju (1,8 odstotka). "K okrevanju
je največ prispevalo tuje povpraševanje, medtem ko so doma-
če razmere še negotove, zlasti na finančnih trgih in pri investi-
cijskih dejavnostih," pravi direktor Boštjan Vasle. Najslabša
dejavnost je še vedno gradbena, pod pričakovanji gre tudi pri
investicijah v stroje in opremo. Inflacija se je februarja znižala
z 1,9 na 1,4 odstotka. Povišanje cen nafte je vlada ublažila z
znižanjem trošarin, nadaljuje pa se rast cen hrane. B. B.
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Cveto Zaplotnik

Kranj - Povprečna gorenjska
kmetija odda na leto že 75 ti-
soč kilogramov mleka. Lani
se je rast količine prirejenega
mleka zaradi nizkih odkup-
nih cen mleka prvič po več-
letnem naraščanju ustavila.
Vlaganja v povečevanje hle-
vov se upočasnjujejo. Specia-
liziranih kmetij, ki se ukvar-
jajo samo s pitanjem goved,
je malo, manjše kmetije pa
rejo pitancev še naprej opuš-
čajo. Le približno deset rej-
cev redi večje število praši-
čev. Stalež drobnice zadnji
dve leti nazaduje, po mesu
drobnice je majhno povpra-
ševanje. Reja konj za meso je
močno v upadu. Število rej-
cev, ki pitajo purane za pe-
rutninske farme, se zmanj-
šuje. Vodilna poljščina ostaja
koruza s 45-odstotnim dele-
žem v setvenem kolobarju,
žita zasedajo dvajset odstot-
kov njiv, krompir 12 odstot-
kov. Povečuje se zanimanje
za pridelavo špargljev. Ekolo-
ško kmetuje 180 kmetij, trže-
nje ekoloških pridelkov in iz-
delkov je še slabo, vendar se
izboljšuje. Ekološko rejo živi-
ne omejujejo vlaganja v ure-
ditev proste reje in izpustov,
pomanjkanje zemljišč in
marsikje enake cene za izdel-

ke iz ekološke in konvencio-
nalne reje. Povečuje se zani-
manje za pridelovanje jagod.
Planinska paša (otežujejo jo
zveri in plenilci) se bo ohra-
nila le, če se bodo ohranile
kmetije, ki dajejo živino na
pašo. Najboljša zemljišča so
močno izpostavljena urbani-
stičnim pritiskom ... 

To je le nekaj ugotovitev o
aktualnih razmerah v gorenj-
skem kmetijstvu, ki jih je na
petkovi seji v okviru letnega
poročila obravnaval svet
kranjske območne enote
Kmetijsko gozdarske zborni-
ce Slovenije. V razpravi je

bilo slišati tudi različna mne-
nja in pripombe. Peter Ra-
zinger je opozoril na škodo,
ki jo medved, volk in ris pov-
zročajo planinski paši. "Če

jih ne bomo spravili s planin,
bo le še malokdo dal drobni-
co na pašo." Jože Skumavec
je ugotavljal, da še večjo ško-
do kot zveri na planinah pov-
zroča jelenjad v gozdovih, le
da bodo lastniki to škodo ob-
čutili čez trideset let ali še
kasneje - ob poseku lesa, ki
bo primeren le za celulozo.
"Gradnja vsake bioelektrarne
bi bila za Gorenjsko, ki ima
malo njiv in veliko živine,
hud udarec," je opozoril Du-
šan Pintar in dodal, da bi to
vplivalo tudi na ceno koruze
in višino najemnin za kme-
tijska zemljišča. 

Da se ne bo zgodil krompir ...
"Da se nam ne bo z mlekom zgodilo podobno kot s krompirjem!" je svaril Marko Dolinar in pozval
svet gorenjske kmetijsko gozdarske zbornice, naj ob odličnih dosežkih Gorenjske pri prireji mleka 
zahteva dovolj denarja za izvajanje kontrole mlečnosti krav.

Na seji sveta gorenjske zbornice: v ospredju Peter Razinger (desno) in Janez Šebat

”Članstvo v zbornici mora
še naprej ostati obvezno.
Če bo prostovoljno, kot
predlaga stranka Nova
Slovenija, se bodo prosto-
voljni člani potegovali le
zase. Kdo pa se bo boril za
druge?! Naj potonejo?” se
je vprašal Janez Šebat.

Ljubljana

Podpisi za prostovoljno članstvo v zbornici

Stranka Nova Slovenija je v sredo predsedniku državnega
zbora Pavlu Gantarju dala pobudo za zbiranje pet tisoč pod-
pisov, kolikor jih kot neparlamentarna stranka potrebuje za
začetek parlamentarnega postopka za spremembe in dopol-
nitve zakona o kmetijsko gozdarski zbornici, s katerimi bi od-
pravili obvezno članstvo v zbornici. V stranki poudarjajo, da
s predlaganimi spremembami ne posegajo na področje jav-
nih pooblastil in delovanja javnih služb; želijo pa, da bi zbor-
nica upoštevala svobodno podjetniško iniciativo in da bi
učinkoviteje zastopala interese članov. Prostovoljno članstvo
v zbornici je kot enega od svojih ciljev zapisala v koalicijsko
pogodbo tudi vladajoča koalicija, vendar ta doslej na tem po-
dročju ni storila ničesar, še dodajajo v Novi Sloveniji. C. Z.

MESTNA OBČINA KRANJ
ŽUPAN 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/237 31 00, fax. 04/237 31 06

Številka: 3506-13/2011-43/04
Datum: 02.03.2011

Župan Mestne občine Kranj na podlagi 8. člena Zakona o volil-
ni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007,
103/07, 105/08 in 11/2011), 15. člena Odloka o oglaševanju
in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj (Uradni list. RS,
št. 79/2001 in 20/2006) in 44. člena Statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 33/2007)

o b j a v l j a

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE 
DO UPORABE OGLAŠEVALSKIH MEST 

V MESTNI OBČINI KRANJ

1. Mestna občina Kranj organizatorjem referendumske kampa-
nje za zakonodajni referendum o Zakonu o malem delu (v
nadaljevanju: organizatorji) ponuja brezplačna oglaševalska
mesta za lepljenje in nameščanje plakatov z referendumsko
propagandnimi sporočili.

2. Oglaševalska mesta, ki so na voljo, so naslednja:
● veliko plakatiranje:

- jumbo plakati I: v dimenzijah: višina 3 m, širina 4 m,
- jumbo plakati II: v dimenzijah: višina 2,38 m, 

širina 5,04 m,
● srednje veliko plakatiranje

- vitrine na avtobusnih postajah: v dimenzijah: 
višina 1,75 m, širina 1,185 m (vidni del: višina:1,71 m, 
širina 1,16 m),

- panoji na drogovih: v dimenzijah: višina 1,7 m, 
širina 1,1 m,

● malo plakatiranje
- oglasni panoji: v dimenzijah: višina 1 m, širina 0,7 m.

3. Organizatorji v vlogi navedejo želeno število oglaševalskih
mest in velikost plakatov.

4. Vsak predlagatelj referenduma oziroma vsak drug, za izid re-
ferenduma zainteresiran subjekt, ima lahko samo po enega
organizatorja.

5. Organizatorji morajo vloge vložiti v sprejemni pisarni Mestne
občine Kranj ali poslati v priporočeni pošiljki na naslov:
Mestna občina Kranj, Oddelek za splošne zadeve, Sloven-
ski trg 1, 4000 Kranj, najkasneje do torka, 22. 03. 2011.

6. Mestna občina Kranj, Oddelek za splošne zadeve, bo zbra-
la vloge organizatorjev in na podlagi načela enakopravnosti
opravila žrebanje, ki bo določilo lokacije oglaševalskih mest
za organizatorje, ki bodo pravočasno oddali vloge. Žrebanje
bo potekalo v petek, 25. 03. 2011, ob 9. uri v sejni sobi
št. 9 v stavbi Mestne občine Kranj.

7. Če bo želeno število oglaševalskih mest v vlogi organizator-
jev preseglo kvoto brezplačnih oglaševalskih mest, Mestna
občina Kranj organizatorjem proti plačilu omogoča dodatna
oglaševalska mesta preko izvajalcev za izvajanje dejavnosti
oglaševanja, plakatiranj in obveščanja, ki imajo z Mestno ob-
čino Kranj sklenjeno pogodbo:
- AMICUS, d. o. o., Poslovna enota Kranj, Planina 3,

4000 Kranj, tel. št.: 04/235 42 10, za panoje na dro-
govih,

- TAM-TAM, d. o. o., Verovškova ulica 55 B, 1000 Ljub-
ljana, tel. št.: 01/51 56 596 za malo plakatiranje,

- METROPOLIS MEDIA, d. o. o., Šmartinska cesta 152,
1000 Ljubljana, tel. št.: 01/585 20 50, za veliko in
srednje veliko plakatiranje,

- EUROPLAKAT, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000
Ljubljana, tel. št.: 01/585 20 50, za veliko in srednje ve-
liko plakatiranje.

ŽUPAN
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l.r.

Cveto Zaplotnik

Šenčur - Denar bodo med
upravičence razdelili na pod-
lagi javnega razpisa, ki je ob-
javljen na spletni strani obči-
ne. Več kot polovico vsega
denarja (dobrih 32 tisoč ev-
rov) bodo namenili za poso-
dabljanje kmetijskih gospo-
darstev ter za prilagajanje
standardom Evropske unije
na področju dobrega počutja
živali, pri tem pa bo posa-
mezna kmetija lahko dobila
najmanj dvesto in največ šest
tisoč evrov pomoči. Za nove
investicije za delo v gozdu,
predvsem za naložbe v stroje
in manjšo opremo, je na raz-
polago devet tisoč evrov, naj-
nižji znesek pomoči je sto in
najvišji tri tisoč evrov na
kmetijo. Za šolanje na po-
klicnih in srednjih kmetij-
skih in gozdarskih šolah je v
razpisu predvidenih štiri ti-
soč evrov oz. štiristo evrov

(neto) pomoči na dijaka. Po-
leg tega namenjajo občinske
pomoči tudi za naložbe v do-
polnilne dejavnosti na kmeti-
jah, za novo znanje na po-
dročju dopolnilnih dejavno-
sti in gozdarstva, za obnovo
tradicionalnih objektov - ko-
zolcev, za izobraževanje
kmetov, organizacijo tekmo-
vanj, sejmov in razstav ter za
delovanje društev s področja
kmetijstva, gozdarstva in raz-
voja podeželja. Pri dodelitvi
pomoči bodo dali prednost
kmetijam, ki lani in predlani
niso prejele pomoči za isti
ukrep. Za naložbe v kmetij-
ska gospodarstva, dopolnilne
dejavnosti na kmetijah in za
nove investicije za delo v goz-
du ter za varstvo tradicional-
nih stavb in novo znanje na
področju dopolnilnih dejav-
nosti in gozdarstva bodo
sprejemali vloge do 15. apri-
la, za druge ukrepe pa do 16.
septembra.

Pomoč kmetijstvu
V šenčurski občini bodo letos za dodelitev pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja namenili iz proračuna 51.541 evrov.

Bled, Moste

Prikaz rezi in cepljenja sadnega drevja

Kmetijska svetovalna služba vabi v četrtek, 10. marca, na
prikaz rezi in cepljenja sadnega drevja avtohtonih in tradici-
onalnih sort sadja. Ob devetih dopoldne bo prikaz v sadov-
njaku Damjana Vestra na Bledu (nasproti vrtca), ob treh po-
poldne pa še v sadovnjaku Mirana Mekina v Mostah. Prak-
tični del bo izvedel Martin Mavsar, specialist za sadjarstvo
v Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto. C. Z.

Škofja Loka

O trženju kmetijskih pridelkov in izdelkov

Jutri, v sredo, z začetkom ob 9. uri bo v gasilskem domu na
Trati pri Škofji Loki predavanje z naslovom Brez primernega tr-
ženja je danes tudi najboljši izdelek težko prodati. Predaval bo
Andrej Pompe, strokovnjak za trženje in inovativnost ter soav-
tor knjige Vodnik po marketinški galaksiji. C. Z.

Hotavlje

Novosti pri obdavčitvah v kmetijstvu

V četrtek, 10. marca, ob 9. uri bo v zadružnem domu na Ho-
tavljah predavanje o novostih pri obdavčitvah v kmetijstvu.
Predavala bo Ana Demšar - Benedičič, specialistka za eko-
nomiko v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj. C. Z.

Naklo

O zatiranju plevelov v žitu in koruzi

Kmetijska svetovalna služba vabi v petek, 11. marca, ob 10.
uri v sejno sobo KZ Naklo na predavanje o novostih pri za-
tiranju plevelov v žitih in koruzi in o preprečevanju širjenja
tujerodnih plevelov, ki se zadnje čase pojavljajo v Sloveniji.
Predavala bo Marija Kalan iz KGZ Kranj. C. Z.
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Vilma Stanovnik

Kranjska Gora - "Čudovito
se je vračati v Kranjsko
Goro. Rad sem prihajal kot
tekmovalec, rad prihajam
po končani tekmovalni ka-
rieri, saj imam tu številne
prijatelje, na čelu z Juretom
Koširjem. V Sloveniji se
vedno dobro počutim, na
tekmi pa najbolj uživam, če
so dobri tudi naši, italijan-
ski smučarji," je z nasme-
hom pripovedoval eden
najuspešnejših alpskih
smučarjev vseh časov, slo-
viti, danes 45-letni Alberto
Tomba, ki je na 35. Pokalu
Vitranc decembra 1995 v
Kranjski Gori na najvišji
stopnički stal zadnjič, prvič
pa je bil po slalomski tekmi
ob njem na drugem mestu
prav Jure Košir, ki je nato
zmagal na 38. Pokalu Vi-
tranc 6. januarja 1999. 

Od Križaja do Koširja

"Čeprav od takrat, ko sem
tekmoval, še ni tako dolgo,
pa je razlika precejšnja, saj
je profesionalnost pri orga-
nizaciji Pokala Vitranc zelo
napredovala in je na svetov-
ni ravni. Seveda sedaj s po-
polnoma drugačnimi očmi
gledam na tekmovanje kot
takrat, vendar pa je prizoriš-
če isto, strmina je ostala in
marsikaj je tako, kot je bilo.
Veseli me, da so letos tek-
me res v zelo dobrih razme-
rah in tudi tekmovalcem z
višjimi štartnimi številkami
proga omogoča preboj na-
prej. Tako pogrešam edino
večji uspeh naših smučar-
jev, čeprav je šesto mesto
Mitje Valenčiča lep rezultat.
Ker se v športu stvari lahko
hitro spreminjajo, pa upam,
da spet prihaja generacija
tekmovalcev, ki bo čim prej
poskrbela za novo sloven-
sko slavje tudi na Pokalu Vi-
tranc," je povedal zadnji
slovenski zmagovalec Vi-
tranca, sedaj pa tudi član
OK Pokala Vitranc Jure Ko-
šir.

Ob jubileju, ko je Kranj-
ska Gora gostila številne
nekdanje smučarske ase, ni
manjkal niti prvi slovenski
junak Bojan Križaj, ki je na
zmagovalnem odru prvič
stal konec leta 1977, ko je
bil v Kranjski Gori 17. Pokal
Vitranc, zadnjič pa je slavil
konec leta 1986, ko je bil za
njim na odru za zmagoval-
ce na drugem mestu Rok
Petrovič. Žal Petrovič, ki je
zmagal na 25. Pokalu Vi-
tranc, jubileja ob petdeseti
ponovitvi tekmovanja ni
dočakal. 

"V Kranjski Gori sem se
vedno dobro počutil, le vlo-

go imam sedaj drugačno.
Je pa vedno, ko pridem na
tekmo, priložnost za obuja-
nje spominov, ki jih je res
veliko in so nepozabni," je
povedal Bojan Križaj, ki je
užival v družbi nekdanjih
sotekmovalcev in spodbujal
mlade. "Žal mi je, da naši
trenutno niso bolj konku-
renčni, morda pa spet pride-
jo tudi boljši časi," je dodal
Bojan.

Med gosti ni manjkal niti
Tone Vogrinec, ki s kranj-
skogorskimi prireditvami
živi že od leta 1961. Najprej
je bil tekmovalec, nato tre-
ner, direktor in nazadnje
funkcionar. "Na začetku je
bilo marsikaj drugače, saj so
se tekme pripravljale z noga-
mi, ni bilo obdelovalnih stro-
jev, umetnega snega, smu-
čali smo okoli leskovih kolov

... Lahko pa rečem, da je bila
v vseh teh letih največja spre-
memba ta, da so iz fiksnih
količkov postavili pregibne,
druga pa so bile karving
smuči, ki so povsem spre-
menile tehniko," je povedal
Tone Vogrinec in dodal, da
je letos v Kranjsko Goro pr-
vič prišel zgolj kot gledalec.

Novi junaki 
50. Pokala Vitranc

Tudi številni drugi bučni
gledalci (v dveh dneh so jih
našteli okoli 15 tisoč) so letos
popestrili jubilej Pokala Vi-
tranc, najbolj pa so bili seve-
da navdušeni nad odličnimi
vožnjami novih junakov be-
lih strmin. Tako je v soboto
na veleslalomu slavil Švicar
Carlo Janka pred Francozom
Alexisem Pinturaultom, tret-

ji pa je bil Američan Ted Li-
gety.

Kot zmagovalec 50. Pokala
Vitranc v slalomu se je v zgo-
dovino za vedno zapisal Av-
strijec Mario Matt, ki je slavil
pred Američanom Nolanom
Kasperjem in Švedom Ale-
xom Baeckom. Edini naš
smučar, ki je osvojil točke
svetovnega pokala, je bil na
6. mestu Triglavan Mitja Va-
lenčič, ki je prav na domači
tekmi prismučal najboljši re-
zultat letošnje sezone. "Go-
tovo je bila druga vožnja da-
našnjega slaloma ena mojih
boljših voženj letos. Vendar
sem vesel, da mi je to uspelo
prav pred domačim občin-
stvom," je povedal Mitja Va-
lenčič, ki je tako poskrbel, da
Slovenci in Gorenjci ob jubi-
leju nismo ostali brez svoje-
ga junaka.

Slavje junakov vseh generacij
Tako nekdanji kot sedanji junaki belih strmin so minuli konec tedna prišli v Zgornjesavsko dolino in
skupaj proslavili petdeset let Pokala Vitranc. 

Tržičan Bojan Križaj, domačin iz Mojstrane Jure Košir in eden najboljših smučarjev 
vseh časov, Italijan Alberto Tomba so se ob obujanju spominov na tekmovalne dni 
dobro zabavali. / Foto: Gorazd Kavčič

Mitja Valenčič je na jubilejnem 50. Pokalu Vitranc rešil čast slovenskih smučarjev, 
saj se je v dveh dneh edini od naših uvrstil v finalno vožnjo in na koncu osvojili odlično 
6. mesto. / Foto: Gorazd Kavčič

Bronasti orli so na brniško
letališče prileteli v nedeljo
nekaj po dvanajsti uri. Veli-
ko zadovoljstvo je bilo videti
tudi na obrazu Roberta
Kranjca, ki je z odličnim sko-
kom prispeval največji delež
k bronasti medalji. "Vsak je
moral skočiti, tako da smo
vsi prispevali k tej medalji,"

so bile besede Roberta
Kranjca, na vprašanje, kaj
mu je od sobotnega dne naj-
bolj ostalo v spominu, pa je
odgovoril: "Trenutek, ko se
je izpisalo, da druge serije ne
bo, in podelitev medalj pred
nepregledno množico v
Oslu. Drugo je bilo tako na
hitro, da je šlo mimo." Kra-
njec je bronasto medaljo na
ekipni tekmi osvojil že na
olimpijskih igrah v Salt Lake
Cityju leta 2002. "Obe sta
bili težko prigarani," je podal
hitro primerjavo, svoje skoke
v Oslu pa ocenil z naslednji-
mi besedami: "Na posamič-
nih tekmah mi niso uspeli, z
ekipne pa je bil odličen in z
medaljo se je vse poplačalo.
Takšne skoke hraniš v spo-
minu in upam, da jih bo v
prihodnje čim več. So velika
spodbuda za naprej." Misli
je že usmeril na zadnje tek-
me v sezoni. Skakalci bodo
že jutri v Kranju nastopili na
državnem prvenstvu tako v
posamični kot ekipni konku-
renci. Tekmovanje se bo za-
čelo ob 13. uri. "Sedaj se že-
lim čim bolje spočiti, dobro
nastopiti na tekmah svetov-
nega pokala v Lahtiju, potem
pa bo že na vrsti Planica. Na
naši letalnici se bom prepu-
stil, tako kot vedno. Bomo vi-
deli, kako bo," je še dejal Kra-
njec, ki je medaljo na Brniku
okoli vratu obesil svoji ženi
Špeli, ki je pesti zanj držala

doma, tako kot tudi družina
Petra Prevca.

"Po svojem skoku res ni-
sem pomislil na medaljo. Bil
sem kar razočaran, ko pa so
začeli fantje dobro skakati in
ko so ga nekateri drugi 
polomili, je bilo že drugače.
Res je izjemno, da dobiš me-
daljo v zibelki smučarskih
skokov pred takšno množico
in v takšnem vzdušju," je po-

vedal Peter Prevc, najmlajši
med bronastimi orli. Zanj je
to prva velika medalja v član-
ski vrsti. "Je moja najpo-
membnejša. Premagala je
srebrno z lanskega svetovne-
ga mladinskega prvenstva.
Kdaj bo naslednja, bomo pa
videli. Upam, da čim prej.
Vsekakor pa je dobra motiva-
cija za naprej, tudi za Plani-
co, kjer še nisem letel." Zelo
čustveno uspehe vedno do-
življa Jani Grilc, trener obeh
gorenjskih skakalcev v SK
Triglav in eden izmed dveh
Zupanovih pomočnikov. To-
krat ni potoval v Oslo, ob pr-
vem stisku roke na Brniku je
Zupanu dejal: "Treba je do
konca verjeti v fante," za Go-
renjski glas pa nadaljeval:
"Ta medalja je veliko vredna.
Bila je prigarana. Tudi fantje
so ostali pozitivni in verjeli
vase. Če te kemije ni, se ne
da priti do ekipne medalje."

Skupaj s skakalci se je v
nedeljo domov vrnila tudi
smučarska tekačica Vesna
Fabjan. Besničanka je v
sprintu v prosti tehniki za las
ostala brez medalje in osvoji-
la četrto mesto. "Zelo sem
vesela, da je skakalcem uspe-
lo. Tudi jaz sem bila zelo bli-
zu, a to je šport, treba je iti
naprej in doseči čim več do-
brih rezultatov. Pred sabo
imam še lepo prihodnost,"
pa je nasmejana dejala Ves-
na Fabjan.

Navijači sprejeli
bronaste skakalce

�1. stran

Na Brniku je bila čestitke Tomaža Lovšeta, predsednika
Smučarske zveze Slovenije, deležna tudi Vesna Fabjan,
četrta sprinterka na svetu. / Foto: Matic Zorman

Velika zmaga Triglava

Nogometaši Triglava Gorenjske so se v soboto v Kopru ve-
selili velike zmage nad tretjo ekipo na lestvici PrveLige. Od
Luke Koper so bili boljši z 0 : 1, v 40. minuti je zadel novi-
nec Ajdin Redžić. Triglavani na lestvici ostajajo na osmem
mestu, v 22. krogu pa bodo v nedeljo z začetkom tekme ob
15. uri doma gostili zadnjeuvrščeno Primorje. M. B.
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Ušesa so mi zmrznila in ka-
zalo je, da mi bo nos odpadel še
pred prsti na nogah. Mraza
imam dovolj do novembra, in če
sonce ne začne bolj vneto delati,
mu bom "pisal plavega". 

Že nekaj dni abstiniram od
politike in gospodarstva in se po-
svečam zgolj svetovnemu nordij-
skemu prvenstvu, biatlonskemu
in evropskemu atletskemu dvo-
ranskemu prvenstvu. Šport me
je prikoval na kavč, tako da mi
je bilo z daljincem v prvi in ku-
hanim vinom v drugi roki vse-
eno, koliko kaže termometer na
fasadi in kaj se dogaja z Libijo
in SCT-jem. Pred kratkim sem
se skregal s še enim prijateljem,
tako da mi jih ostaja iz meseca
v mesec manj, in če bo šlo tako
naprej, sploh ne bom potreboval
imenika v mobitelu. Tokrat
sem se skregal, ker sem rekel, da
nisem navijač Petre Majdič, ki
je bila tretja na svetu. Sem pač
navijač Fabjanove in Višnarje-
ve, če me kdo vpraša, za koga
navijam v ženskem smučar-
skem teku, sem skomignil z ra-
meni. V biatlonu sem vedno
navijal za Likozarjevo in tako
bo ostalo do konca. Pri moških
pa za Mariča in je zaradi mene
lahko Fak skupaj z Bauerjem
stokrat svetovni prvak. Med alp-
skimi smučarkami sem seveda
privrženec Ferkove in prav tako
lahko Mazejeva stokrat zmaga,
pa jaz ne bom navijal za njo.
Nimam nič proti njim, ampak
ko gre za navijanje, se je treba
nekako odločiti, za koga si in za
koga nisi. To so individualni
športi in mi ni mar, da so sve-
tovne zveze tako nespretne ali
tradicionalne, da nam dvigajo
zavest tako, da ob smučarjih in
smučarkah piše ime države in
ne ime kluba. No, med smučar-
ji gledam samo smukače in na-
vijam zanje, ker sem predolgo
čakal na njihov pojav, med ska-
kalci pa je zame car Kranjec.
Prijatelj mi je dopovedoval, da
moram navijati za vse enako,
ker so to pač slovenski reprezen-
tanti in reprezentantke. Mogoče
ima prav, ampak kakšen navi-
jač pa sem potem? Površen?
Tako kot je večina? Ne, ne bom
tak, pa če tudi za ceno dobrega

prijateljstva. Pravi, da nimam
občutka pripadnosti, da nisem
patriot ...

Stojan Saje je bil v službi v
Gorenjskem glasu celih 32 let.
Prejšnji teden se je upokojil. Gla-
sova novinarska ikona. Razmiš-
ljal sem, kako močan občutek
pripadnosti mora imeti človek
do podjetja, da v njem zdrži cela
tri desetletja. Potem mi pridejo
pred oči vse tiste delavke Mure,
ki so morale ne po svoji volji iz
tovarne. Nekatere so bile tudi po
trideset in več let na istem delov-
nem mestu. No, potem pa sem
se spomnil, da je on toliko časa
novinar, in sem skušal ugibati,
koliko besedila je v teh letih na-
pisal. Vsak poklic je po svoje za-
hteven in tudi težak, ampak če
človek piše in piše, je normalno
pričakovati, da zmanjka črnila.
In ko ga zmanjka, te ne napol-
ni več nobena volja na svetu.
Potem je črnilo zamenjal raču-
nalnik in ni bilo več strahu pred
"izlitjem tinte", se je pa pojavi-
la, kot temu pravijo nekateri
novinarji, bela lisa. To se zgodi
takrat, ko prižgeš računalnik in
se ti odpre prazen bel "list" na
monitorju, in če si ta list še dan
prej lahko popisal v nekaj mi-
nutah, se lahko tudi zgodi, da
ta beli list nekega jutra vidiš le
kot belo liso. Potem se najprej
vprašaš, ali si mogoče oslepel.
Pa se hitro prepričaš, da ni
tako, ker ni črnine, ampak je
samo belina. In ko tako premiš-
ljujem o Stojanovih desetletjih,
si priznam, da sem ponosen, da
sem bil vsaj leto in pol njegov so-
delavec. Razmišljam, da bi si
dal njegov portret v okvir in ga
obesil na steno, da bi ga pogle-
dal v primeru bele lise. Prepri-
čan sem, da bi izginila takoj, ko
bi se spomnil na njegovih 32 let
v Gorenjskem glasu. 

Vsak po svoje gre skozi vse,
kar vidimo, slišimo in prebere-
mo. Prijatelj mi priporoča do-
moljubje v vrhunskem športu,
jaz sem prepričan, da navijam
za tiste, ki sem jih nekako vzlju-
bil, Stojan Saje pa gre žvižgajoč
v zaslužen pokoj ... Verjetno bo
še naprej pisal in pisal in pisal ...
Saj ne more nehati kar tako čez
noč ...

O navijaštvu in beli lisi

Napovednik rekreativnih dogodkov 

Alenka Brun

Študijsko potovanje nas je
vodilo na avstrijsko smučar-
sko območje Ski Amadeja v
regiji Salzburger Sportwelt.
Tokrat smo se s hrvaškimi
novinarskimi kolegi podali v
Flachau, kjer so nas nastani-
li v hotelu Forellnhof, sezna-
nili so nas s smučiščem Zau-
chensee - Flashauwinkel,
zvečer pa še z bližnjim san-
kališčem v Radstadtu. Šest
kilometrov dolga osvetljena
proga velja za precej burno
doživetje in do nje vas dobe-
sedno 'dostavijo'. Začne se
na 1557 metrih. Neizkuše-
nim sankačem bi jo morda
priporočili le v primeru ne-
poledenelosti in čez dan, iz-
kušenim pa ponuja pravo
adrenalinsko doživetje. 

Smučišče Zauchensee -
Flashauwinkel smo spozna-
vali v družbi smučarskega
učitelja, za še bolj zanimivo
popotovanje pa je s svojimi
življenjskimi zgodbami še iz
časov, ko je treniral domače
smukače in kasneje alpince
v Kanadi, poskrbel njihov
znameniti Heniz Stohl. O
tem, kdo je izumil karving -
Slovenci ali Avstrijci, pa z av-
strijskim smučarskim učite-
ljem čim manj razpravljaš.
Da pač ne skrhaš odnosov že
pred prvim spustom.

Preden pa smo se odpravi-
li na smuko, so nas opremili
še z urami, ki merijo srčni
utrip, in z oddajnikom srč-
nega utripa z elastičnim pa-
som, ki ga pritrdiš okoli prs-
nega koša, nam na kratko
razložili pravila in tako smo

lahko vse dopoldne na smu-
čišču preverjali svoj srčni
utrip in v bistvu s tem inten-
zivnost lastnega smučanja. 

Zanimiva izkušnja, sploh
ko opažaš, kako se utrip

upočasni, ko si na sedežnici;
ali pa zelo hitro naraste, ne
da bi sploh naredil smučar-
ski zavoj, samo z starta ogle-
duješ strmo progo pod se-
boj. 

Srčni utrip na smučišču
Smučarski Flachau, merjenje srčnega utripa, šestkilometrsko sankališče v bližnjem Radstadtu 
in znameniti Heiz Stohl

Aerobična konvencija znova dobro obiskana

V ljubljanskem športnem centru Konex je bila konec tedna
15. aerobična konvencija Nike. Skozi vhodna vrata se je spre-
hodilo rekordnih devetsto navdušencev, ki so poplesavali v
družbi svetovno znanih tujih in domačih učiteljev plesa, ae-
robike, pilatesa in joge. Dodaten čar je konvenciji dal tudi
obisk svetovno znanega trenerja Tonyja Stona. Letošnji
moto konvencije je izražen v sloganu Free Yourself, ki vse
športne navdušence nagovarja k večji fizični pripravljenosti,
ki bi jim dovoljevala popolnoma brezskrbno razgibavanje in
veliko športnih užitkov. Nike Free Yourself skuša poudariti
zmogljivosti istoimenskega športnega čevlja, ki zaščiti in
udobju treniranja v športnih čevljih dodaja prednosti treni-
ranja z bosimi nogami. Tony Stone pa je dodal: "Dve leti me
ni bilo in lahko rečem, da se je v teh dveh letih močno dvig-
nil nivo, še bolj pa zbranost vseh udeležencev." A. B. 

Prvi tek dveh dežel

Letos ustanovljeno športno društvo Ponca iz Rateč nadalju-
je organiziranje smučarsko tekaških prireditev. V soboto, 5.
marca, se je zgodil prvi tek dveh dežel, katerega se je udele-
žilo 171 smučarskih tekačic in tekačev. V 14. kategorijah so
nastopili na 21- in 7-kilometrski progi, ki je potekala po slo-
venski in italijanski strani smučarsko tekaškega poligona.
Organizatorji trdijo, da bo tek dveh dežel postal tradiciona-
len, in hkrati upajo, da se ga bo vsako leto udeležilo več te-
kaških navdušenk in navdušencev. Prvi zmagovalci in zma-
govalke v svojih kategorijah so: Claudio Mueller (do 29 let),
Marcus Kropfitsch (od 30 do 39 let), Marko Rupnik (od 40
do 49 let), Tine Zupan (od 50 do 59 let), Werner Geissler
(od 60 do 69 let), Milan Bahar (nad 70 let), Antonela Mueller
(ženske do 29 let), Jerneja Mihevc (od 30 do 39 let), Mojca
Grašič (od 40 do 49 let), Nadia Pradal (nad 50 let). M. C.

Pohod Veliki Snežnik 
Organizator: PLANINSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA. Da-
tum: 12. marca. Dodatne informacije: PD Škofja Loka, 04/51
20 667, 051/332 777, www.pd-skofjaloka.com, e-naslov:
info@pd-skofjaloka.com

Tekma slovenskega pokala v lednem plezanju Ljubelj 2011 
Organizator: ALPINISTIČNI ODSEK TRŽIČ. Datum: 
12. marca. Dodatne informacije: www.ao-trzic.si
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Legendarni Heinz Stohl vedno kaj razlaga. / Foto: AB

Učenje nove tehnike smučanja včasih povzroča preglavice
učencem, včasih pa učiteljem. / Foto: AB

Sabine Kroissenbrunner nam je razložila, zakaj je fino, 
če veš, kolikšen je tvoj srčni utrip. / Foto: AB



torek, 8. marca 2011 NASVETI info@g-glas.si
GORENJSKI GLAS

KUHARSKI RECEPTI
Za vas izbira Danica Dolenc

Pavla Kliner

Maline za vitkost 

V ljudskem zdravilstvu ne-
katerih narodov velja malino-
vo listje (Rubus idaeus) za
najboljše in najhitrejše shuj-
ševalno sredstvo. Pravijo, da
naj bi se po malinovem čaju
kilogrami topili kot sneg na
soncu. Čaj naj bi uživali v ob-
liki kure trikrat na dan med
obroki. Če je le možno, tudi v
službi. Pripravimo ga zelo hi-
tro: žličko posušenih in
zdrobljenih malinovih listov
poparimo s skodelico vrele
vode, pustimo stati pet mi-
nut, precedimo in pijemo.
No, če vam je bolj kot do 
listov do malinovih plodov,
tudi ni nič narobe. Maline
namreč prav tako veljajo za
odlično odvajalno in očišče-
valno sredstvo, ki so kot na-
lašč za 40 postnih dni, ki so
pred durmi. Upam le, da ste

jih poleti, ko so zorele, za-
mrznili v zadostnih količi-
nah. Maline so bogate tudi z
biotinom, ki prenaša žveplo,
odgovorno za bleščeče in buj-
ne lase ter napeto kožo. Da
bomo sveže in sočne kot ma-
line, zobajmo maline in sr-
kajmo čaj iz malinovih listov. 

Angelika za mladostnost

Najbolj poznana kitajska
rastlina za dolgo življenje in
mladostnost je ginseng (Pa-
nax ginseng). No, Kitajci pra-
vijo, da ginseng ohranja
mlade le moške, medtem ko
naj bi ženske najbolj učinko-
vito pomlajevala korenina
rastline dong kvej oz. angeli-
ke (Angelica sinensis). Ta
domala čudodelna korenina
prehranjuje ženske spolne
žleze, prenavlja kri in od-

pravlja simptome staranja.
Iz nje si lahko pripravimo
čaj ali pa juho. 

Hmelj in med za 
ljubezen 

Njega dni naj bi neveste
mesec dni po poroki pridno
lokale medeno pivo, ki naj bi
bil pravcati afrodizični napoj.
Večal naj ne bi le spolnega
poželenja, pač pa naj bi na-
sploh ugodno vplival na žen-
ske spolne žleze in spodbujal
plodnost. Hmelj (Humulus
lupulus), prav tako pa tudi
med, vsebujeta precejšnje
količine estrogena, hormo-
na, ki igra pomembno vlogo
v ženski seksualnosti. Veliko
enostavneje kot medeno
pivo si je pripraviti hmeljev
čaj z medom, ki ima podo-
bne učinke, zato kar veselo
na delo: petindvajset gramov
hmelja prelijemo s pol litra

vrele vode, pustimo stati pet-
najst minut in precedimo.
Spijemo skodelico čaja, osla-
jenega z žličko medu, pol
ure pred obrokom. Pozor,
povsem nasproten učinek
ima hmelj na predstavnike
močnejšega spola, zato naj
ga ne uživajo, če želijo ostati
poskočni in pokončni. 

Plahtica za zdrava rodila 

Plahtica (Alchemila vulga-
ris) je najboljša pomočnica
pri obolenjih ženskih spol-
nih organov. Učinkovito laj-
ša težave, kot so beli tok,
motnje menstruacijskega ci-
kla, vnetja spolovil, analno in
vaginalno srbenje, klimakte-
rične težave, predmenstrual-
ni sindrom (PMS) ... Primer-
na je tako za pitje kot za umi-
vanje. Dolgotrajna zmerna
uporaba plahtičnega čaja naj
bi kar za tretjino zmanjša
število ginekoloških opera-
cij. Čaj plahtice naj bi lajšal
porod, zato se uživanje pri-
poroča nosečnicam po tret-
jem mesecu nosečnosti. Čaj
pripravimo v obliki poparka:
žličko zelišča prelijemo s
skodelico vrele vode, pusti-
mo stati deset minut, prece-
dimo in pijemo po požirkih
eno do tri skodelice neslad-
kanega čaja na dan. 

Ženske, spijmo torej nekaj
na naše zdravje, da ne bomo
jedikovale, da na naše zdrav-
je pijejo le moški. 

Na zdravje žensk 
Pravijo, da na dan žena pijejo moški na zdravje žensk. Slednje namreč vedo, da si bodo zdravje in
lepoto bolj kot z alkoholnimi, ohranile z zeliščnimi napitki. Čeravno ne zanikajo, da sem ter tja 
koristita tudi kapljica ali dve rujnega. No, mi bomo danes povsem trezni navrgli nekaj nasvetov, kako
s pomočjo zelišč ohraniti atribute, ki pritičejo lepšemu spolu. Katera si ne želi biti vitka, mladostna,
poskočna ...
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Marija Cvetek
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V prazničnih dneh je bilo

na Strmolu še posebej slo-
vesno vzdušje. Na sveti večer
so v salonu postavili veliko
in lepo okrašeno božično
smreko, pod njo pa je bilo
vse polno daril. Vsi zbrani so
zapeli Sveto noč. Po obdaro-
vanju je Vilma prinašala na
mizo praznične dobrote. Po-
navadi jim je po večerji pia-
nist Noč občuteno zaigral
kako umirjeno skladbo. Za
silvestrovo sta bila Hribarje-
va rada doma, k njim pa so
prišli stalni silvestrski gostje.
Tudi za pusta je bilo veselo.
Vsi uslužbenci, razen stare-
ga vrtnarja, so odšli v gostil-
no pri Kepicu. Da ne govori-
mo o velikonočnih dobrotah,
o imenitni potici in pirhih,
ki jih je pobarvala kuharica
Marí! Kadar so zaklali praši-
ča, je bil tudi domači praznik
in Hribarjevi so prijateljem
pošiljali koline. Zadnjega so

zaklali partizani takrat, ko so
prišli po gospodarja in nje-
govo ženo.

Rado Hribar je bil mecen
mnogim znanim sloven-
skim umetnikom. Podpiral
je pianista Ivana Noča, ki je
"ure in ure, noč in dan" vadil
v strmolskem "turnčku".
Prav tako je bil mecen aka-
demskemu slikarju Božidar-
ju Jakcu, ki je imel v tovarni
Šumi atelje skupaj s Kseniji-
nim bratom Jozijem Goru-
pom pl. Slavinjskim. Vilma
se spominja Jakca, kako se je
držal za glavo, ko je po vojni
na Strmolu ugledal, da so iz-
ginile najdragocenejše slike.
Tja je prišel po uradni dolž-
nosti kot član komisije za
kulturne spomenike. V svoj
dnevnik pa si je zapisal:
"Težka je bila pot z mešanimi
občutki. Moje mecene obisko-
vati kot nekak sovražnik! V
srce me je bolelo srečanje z go-

spo Gorupovo. Strašen čas, ki
te živimo. Krut, neusmiljen."

Ker je bil Radov oče Drago-
tin tiskar in novinar, je Rado
rad podpiral tudi založnike
in pisatelje. Vsako literarno
delo je takoj po izidu "prišlo"
na Strmol. Hribar je sledil
tradiciji svoje družine in je
veliko svojega denarja name-
nil v dobrodelne namene. Za
denar so ga z vseh strani izsi-
ljevali tudi med vojno.

Vilma poudarja, da v vseh
letih službovanja na Strmolu
ni bila deležna od Hribarje-
vih niti ene slabe besede.
Bila sta nadvse gostoljubna
človeka, zato ne preseneča,
da se je na Strmolu zvrstilo
toliko obiskovalcev. Nekateri
so kar daljši čas bivali pri
njih. Na grad so že pred voj-
no prihajali mnogi tuji po-
slovni partnerji, saj je bil
Hribar poslovnež evropske-

ga formata. Kot uspešen
podjetnik je užival velik
družbeni ugled. Tja je zaha-
jal ljubljanski župan Ivan
Hribar, ki sta ga Hribarjeva
klicala za strica. Bil je njihov
sorodnik in najboljši prijatelj
očeta Dragotina Hribarja.
Tam je pogosto bival arhi-
tekt Miha Osolin, ki je na-
pravil več načrtov za obnovo
in opremo gradu itd. Hribar-
jeve je s svojimi literarnimi
prijatelji obiskovala največja
bolgarska pesnica Elisaveta
Bagrjana. Pred kratkim je
pri nas izšla o njej knjiga z
naslovom Bagrjana in Slove-
nija. Bolgarska avtorja Ljud-
mil in Ljudmila Dimitrova
sta obiskala tudi Vilmo, ki se
pesnice sicer ne spomni,
jima je pa imenitno, kot sta
zapisala, "opisala ljudi in do-
godke, o katerih sva jo spra-
ševala." Ob tej priložnosti sta
posnela tudi kratek film.

Strmolska Vilma

Sobarici Vilma in Angelca, ki sta srnjačka hranili po steklenički.

Maline so pomočnice pri
hujšanju.

Korenina dong kvej pomaga
pri ohranjanju mladostnosti.

Hmelj spodbudi dejavnost
spolnih žlez.

Tedenski jedilnik

Nedelja - Kosilo: kurja juha z vlivanci, goveji zvitki v naravni 
omaki, široki rezanci, mešana solata, kavni krofki; Večerja: topli
sendviči s sirom in kolesci hrenovk, vložene paprike.
Ponedeljek - Kosilo: gosta krompirjeva enolončnica s piščančjimi
prsmi, zeljnata solata s korenjem in fižolom, sadna kupa z banano
in kivijem; Večerja: ocvrta jajca na čebuli in dušeni zelenjavi, 
koruzni kruh, jogurt.
Torek - Kosilo: ješprenj s suhim svinjskim vratom, okisan krompir,
krofi ali vzhajani flancati, sadni sok; Večerja: špehovka, vložena 
zelenjava, sadni čaj ali jogurt.
Sreda - Kosilo: gobova juha z rižem, skutni cmoki, jabolčni kom-
pot; Večerja: narastek iz žemljic (ali starega kruha), ementalskega
sira, maščobe in stepenih jajc, zelena solata.
Četrtek - Kosilo: krvavice, dušena kisla repa, ajdovi žganci; Večerja:
palačinke s piščančjimi jetrci in gobami, jogurt, drobno pecivo.
Petek - Kosilo: korenčkova juha s kosmiči, osličevi fileji po pariško,
krompirjeva solata, koruzni kruh; Večerja: na maslu popečen
kuhan brokoli, mesni sir, toast.
Sobota - Kosilo: zeljnata enolončnica s krompirjem in govedino,
makov kolač; Večerja: "trda" prosena kaša z ocvirki, bela kava, 
krhki flancati z vinjakom.

Kavni "krofki"

Testo: 25 dag moke, pol zavitka pecilnega praška, 13 dag surovega
masla, 2 rumenjaka, žlica kisle smetane, žlica drobno zmlete kave, 
8 dag sladkorja, 10 dag zmletih lešnikov
Nadev: 5 dag masla, 10 dag sladkorne moke, 1 vanilin, 1 rumenjak, 
5 dag rumeno praženih zmletih lešnikov, žlička zelo fino zmlete kave. 

Moko in pecilni prašek skupaj presejemo na desko, zmešamo z
drugimi dodatki in zgnetemo v gladko testo. Eno uro naj počiva v
hladilniku, nato ga razvaljamo za nožev hrbet na debelo ter
izrežemo poljubne oblike. Rumeno spečemo in ohladimo. Po dve
enaki obliki stisnemo skupaj s kremo, ki smo jo iz gornjih sestavin
penasto zmešali. "Krofke" lahko pomažemo s kremo tudi po vrhu.

Krhki flancati z vinjakom

Potrebujemo: 300 g moke, 25 dag sladkorja, 50 g masla, 2 žlici jogurta, 
4 rumenjaki, nastrgana lupina 1 limone, mleko, 3 žlice vinjaka, 3 žlice
sladkorja v prahu, ščepec soli, olje za cvrtje.

Moko stresemo v kupček na mizo, vanj naredimo jamico, v jamico
damo sladkor, rumenjake, sol, vinjak, koščke zmehčanega masla
ali margarine in nastrgano limonino lupinico. Prilijemo jogurt in
toliko mleka, da zamesimo gladko in voljno testo. Tanko ga raz-
valjamo na pomokani površini in razrežemo na 15 cm dolge
trakove. Trakove narahlo zvijemo okrog pomokane kuhalnice,
spustimo v vroče olje in jih zlato rumeno ocvremo. Odcedimo jih
na papirnatem prtiču in še vroče potresemo s sladkorjem v prahu.
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Simon Šubic

Kranj - Na kranjskem okraj-
nem sodišču poteka kazen-
ski postopek zoper Kranjča-
na Štefana Gostiča, nekda-
njega glavnega inšpektorja v
Inšpektoratu RS za notranje
zadeve, ki ga eden prvih slo-
venskih zasebnih detektivov
Franc Strle, lastnik ljubljan-
skega detektivskega podjetja
Mustang, zasebno toži zara-
di kaznivega dejanja razžalit-
ve in obrekovanja. Zanimivo
je, da o podobni tožbi hkrati
razsoja tudi ljubljansko so-
dišče. 

Spor med Gostičem in
Strletom ima zelo dolgo
brado, že v preteklosti pa se
je reševal tudi na sodišču.
Zasebni detektiv je tako ju-
nija 2003 na takratnega no-
tranjega ministra Rada Bo-
hinca naslovil pismo, v ka-
terem je med drugim napi-
sal, da si glavni inšpektor
Gostič nezakonito izplačuje
kvaziavtorske honorarje in
se udeležuje različnih požr-
tij. To je Gostiča tako razje-
zilo, da je Strleta tožil, ljub-
ljansko sodišče pa je na
koncu zasebnega detektiva
zaradi žalitve in obrekova-

nja tudi kaznovalo. 
Kasneje, 20. julija 2009,

je Gostič novinarki Sloven-
skih novic Saši Bešter, ki ga
je predhodno poklicala, po
elektronski pošti opisal svoj
pogled na spor med njim in
Strletom. Med drugim je za-
pisal, da ga je Strle po izreče-
ni sodni kazni v druščini no-
vinarjev obtožil, da je subjek-
tivno odgovoren za primera
Global in Lipa. V pismu no-
vinarki je zapisal tudi, da je
Strle nadzorniku nad zako-
nitostjo dela in poslovanja
detektivov Darku Marjanovi-
ču zagrozil, da "če se mu še
enkrat prikaže, da ga bo pri-
čakal s kanonom in da je Str-
le žleht, manipulant in veli-
ka zgaga. Z vsakim se zaple-
te, skrega, tožari". Čeprav
Gostičevega pisma Sloven-
ske novice niso nikoli objavi-
le, je Strle na kranjsko sodiš-
če vseeno vložil zasebno tož-
bo zaradi razžalitve in obre-
kovanja. "Zaradi njegovih
navedb me novinarji še da-
nes zbadajo. Te laži, da pro-
dajam meglo, da nisem za-
sebni detektiv in da sem zga-
ga, da sem inšpektorju gro-
zil, da ga bom ustrelil, se ves
čas ponavljajo. Gostič je bil

na pomembnem položaju,
njegov moto pa je bil, da me
žali in me drži v kazenskem
postopku, zaradi česar ni-
sem smel delati kot zasebni
detektiv in varnostni mene-
džer," je na kranjskemu so-
dišču dejal Strle. 

Gostič je po drugi strani
dejal, da ima vsega dovolj, da
Strletu ne želi nič žalega in
ga ne sovraži. "Želim mu
dolgo in zdravo življenje. Naj
me pusti pri miru, tudi jaz

se bom tega držal. Z ničimer
ga nisem zavestno žalil in
obrekoval, imam pa o njem
intimno vrednostno sodbo,
kakšen je bil kot detektiv.
Ustvaril sem si jo kot glavni
inšpektor, ki je nadziral delo
detektivov," je povedal Go-
stič, ki zadnja leta dela v go-
spodarstvu. Po njegovem
prepričanju ga novinarka
Beštrova julija 2009 ni po-
klicala naključno, ampak ga
je Strle hotel sprovocirati. 

Že dolgo na bojni nogi
Ljubljanski zasebni detektiv Franc Strle in nekdanji glavni inšpektor za notranje zadeve Štefan Gostič
sta si v laseh že več kot osem let. Spore pogosto rešujeta na sodiščih, enega tudi na kranjskem. 

Zasebni detektiv Franc Strle je prepričan, da mu je nekdanji
glavni inšpektor Štefan Gostič želel onemogočiti opravljanje
detektivskega dela.

Matjaž Gregorič

Kranj - Gorenjski policisti
so v zadnjem februarskem
tednu v petek izvajali po-
ostren nadzor na gorenj-
skih smučiščih. V tem času
so bili še posebej pozorni
predvsem na smučanje pod
vplivom alkohola in vožnjo
v naravnem okolju z motor-
nimi vozili. V tednu med
zimskimi počitnicami je
bilo na belih strminah več
policistov kot običajno, ak-
tivni pa so bili tudi na gozd-
nih poteh, predvsem zaradi
ugotavljanja kršitev vožnje
v naravnem okolju z motor-
nimi vozili. V nadzoru je
sodelovalo sedem policistov
gorske enote in sedem poli-
cistov smučarjev, nad spo-
štovanjem zakonodaje pa
so v tem času bedeli tudi in-
špektorja Inšpektorata RS
za notranje zadeve in in-
špektor za žičniške naprave
in smučišča.

V nadzoru so policisti
opravili 36 preizkusov alko-
holiziranosti pri smučarjih.
Eden je vozil pod vplivom
alkohola in v napravo izdi-

hal 1,07 miligrama v litru
izdihanega zraka. Trem
smučarjem so policisti od-
vzeli smučarske vozovnice
za tekoči dan, ker so objest-
no smučali, še trem pa so
izdali plačilne naloge zara-
di kršitve Zakona o varnosti
na smučišču. Enega vozni-
ka motornih sani so polici-

sti opozorili zaradi vožnje v
naravnem okolju. 

Policisti so tudi obravnava-
li šest nesreč, v katerih so se
smučarji huje telesno poško-
dovali. Prav tako so pri ob-
ravnavi nesreče na smučišču
Kobla, ki se je zgodila 24. 
februarja, ko si je 14-letni
otrok zlomil zapestje roke.

Policisti so ugotovili, da je
bilo v konkretnem primeru
slabo poskrbljeno za zavaro-
vanje smučišča, zato bodo
na pristojno državno tožil-
stvo zoper odgovorne smu-
čišča podali kazensko ovad-
bo zaradi suma storitve kaz-
nivega dejanja povzročitve
splošne nevarnosti.

Nadzor belih strmin koristen
Gorenjski policisti so med nadzorom smučišč preizkušali tudi psihofizično stanje smučarjev.

Policisti na smučeh so tudi v Kranjski Gori izvajali poostren nadzor. / Foto: GPU Kranj

Matjaž Gregorič 

Konec tedna so policisti
med nadzorom prometa več-
kratnim kršiteljem promet-
nih predpisov zasegli tri vo-
zila. V soboto nekaj po deve-
ti uri zvečer so v Šenčurju
ustavili in kontrolirali 47-let-
nega voznika iz Voklega, ki
je vozil osebni avtomobil
znamke Alfa Romeo. V po-
stopku so ugotovili, da je vo-
zil pod vplivom alkohola, in
sicer 0,33 miligrama alkoho-
la v izdihanem zraku. Ker
ima vinjeni voznik v kartote-
ki zabeleženih že več kršitev
cestnoprometnih predpisov,
je ostal brez avtomobila. 

Enaka usoda je v nedeljo
takoj po polnoči doletela 31-
letnega voznika iz Podlubni-
ka, ki je vozil osebni avtomo-
bil Renault Clio. Policisti so
ga ustavili na območju Kra-
nja in v postopku ugotovili,

da je pogledal v kozarec
krepko nad mero, saj je imel
v izdihanem zraku 0,89 mi-
ligrama alkohola. Možakar
se z namerjenim rezultatom
ni strinjal, zato sta mu polici-
sta odredila strokovni pre-
gled, ki ga je odklonil. Mo-
žem postave je bilo dovolj in
so mu zasegli avtomobil, a je
pogumnež v postopku poli-
cistom tudi grozil, da jih bo
ubil. Policista sta mu odredi-
la pridržanje, ki se mu je kr-
šitelj aktivno uprl. Policista
sta zato morala uporabiti fi-
zično silo in sredstva za ve-
zanje in vklepanje.

Brez avtomobila Seat Aro-
sa je v nedeljo zvečer ob pol
devetih ostal tudi 29-letni
moški iz Kranja, ki je v alko-
test napihal 0,65 miligrama
alkoholnih hlapov. Razlog za
zaseg avtomobila je znan:
večkratno kršenje cestno
prometnih predpisov. 

Trije brez avtomobilov
Eden od ustavljenih voznikov je policistom tudi
grozil, da jih bo ubil.

Brnik

Na letališču s prepovedano drogo

Policisti so v soboto popoldne na letališču Jožeta Pučnika
pri mejni kontroli potnikov državljanu Francije našli okoli 5,5
g hašiša. Policisti so mu prepovedano drogo zasegli in bodo
zoper kršitelja izdali odločbo o prekršku.

Kranj

Razgrajali v gostilni

Petega marca okoli 22.15 so policisti zaradi kršenja javnega
reda in miru intervenirali v gostinskem lokalu v Kranju. Ugo-
tovili so, da sta se sprla in stepla 54-letni Medvodčan in 43-
letni moški z Golnika. V intervencijo se je umešala 54-letna
Medvodčanka, ki se je nedostojno vedla do policistov. Poli-
cisti bodo zoper 43-letnika podali kazensko ovadbo zaradi
povzročitve lahke telesne poškodbe. Kršiteljico pa so zaradi
nadaljnjega kršenja tudi pridržali. M. G.

Posavec

Sum povzročitve prometne nesreče 

V četrtek popoldne so policisti v naselju Posavec ustavili in
kontrolirali 45-letnega voznika osebnega avtomobila znam-
ke Hyundai Accent, bele barve, ki je vozil pod vplivom alko-
hola in "napihal" 1,29 miligrama. Policisti so prav tako ugo-
tovili, da je bilo njegovo vozilo poškodovano v prometni ne-
sreči, saj so bili na poškodovanih delih vozila sledovi laka
rjave barve. Policisti pozivajo morebitne oškodovance, da
nesrečo prijavijo na št. 113. 

Krvavec, Vogel, Stari vrh

Trije poškodovani smučarji

Minuli konec tedna so se na gorenjskih smučiščih zgodile
tri nesreče, najbolj jo je skupil 30-letni smučar iz Kranja, ki
se je poškodoval na Starem vrhu. Med smučanjem je izgu-
bil ravnotežje in prek zaščitne ograje padel na sankališče.
Pri padcu si je poškodoval glavo. Policisti niso ugotovili tuje
krivde in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno
tožilstvo. Smučar je uporabljal varnostno čelado. V petek
nekaj pred poldnevom se je smučarska nesreča zgodila na
Krvavcu. Policisti so ugotovili, da sta med seboj trčila 40-let-
na smučarka iz Ljubljane in 49-letni smučar iz Kočevja.
Smučarka se je lažje ranila po glavi. Pri smučanju na Voglu
se je v soboto poškodovala 57-letna smučarka iz Italije. M. G.



www.gorenjskiglas.si

Zavarovanje

Dimitrij Šulin:
"Z rednimi
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Boštjan Bogataj

Obrtnik Milan Hafner, sicer
tudi predsednik škofjeloške
območne obrtne zbornice, je
lastnik v obratovalnici s štiri-
mi zaposlenimi, kjer se
ukvarjajo s predelavo folije
in papirja oziroma so uspo-
sobljeni za izdelavo zunajse-
rijskih promocijskih in orga-
nizatorskih map in drugih
galanterijskih izdelkov. "Go-
spodarske krize še zdaleč ni
konec, tudi letos bo težko.
Pričakujem dodaten padec
naročil, saj je vse več podje-
tij v težavah. Realizacija bo
morda na 60 odstotkih iz
leta 2008," pojasnjuje Haf-
ner (podjetje SIMI), o krizi
pri podjetnikih in obrtnikih
pa po vrsti našteje najpo-
membnejše krivce: plačilna
nedisciplina, ki povzroča po-
sledice pri več gospodarskih
subjektih, drugo je pomanj-
kanje naročil, saj se število
zdravih podjetij znižuje, in
nato še nelojalna konkuren-
ca (siva ekonomija).
"Razmere v malem gospo-
darstvu so postale nevzdrž-
ne. Nekateri pravijo, da ne
želimo plačati davkov in
prispevkov. To ne drži, le
rok plačila bomo zamakni-
li," se z akcijo strinja Haf-
ner. Priznava, da so med
člani različna mnenja o dr-
žavljanski nepokorščini,
vendar imajo tudi različno
velike težave: "Ukrep dviga
denarja iz bank je zgolj
opozorilen in nima name-
na rušiti bančnega sistema.
Povzročili bomo le likvid-
nostne težave bankomatom

in tudi bančnim ekspozitu-
ram. Če ne bi šlo zgolj za
opozorilo, tudi guverner ne
bi bil tako suveren v svoji
izjavi," pravi Hafner. 

Do objave v uradnem listu

"Protest se nadaljuje, vsi za-
koni morajo biti do more-
bitnega preklica protesta ob-
javljeni v uradnem listu,"
nam je potrdil Dušan Kraj-
nik, generalni sekretar
OZS. Tako 52 tisoč članov
zbornice nadaljuje z oddaja-
mi vlog za obročno plačeva-
nje davkov in prispevkov, ta
petek, 11. marca, ob 17. uri
pa bodo ustvarili vrste na
bankomatih, saj bodo obrt-
niki začeli dvigovati svoje

prihranke, še prej tudi s svo-
jih računov. "Dvigi denarja
obrtnikov niso nikakršna te-
žava za slovenski bančni si-
stem. Gotovine je v obtoku
dovolj," je pred dnevi pove-
dal Marko Kranjec, guver-
ner Banke Slovenija. Temu
se Krajnik čudi in pravi, da
že sedaj lahko obrtniki in
podjetniki v banki dvignejo
le po tri tisoč evrov: "Bolj
resno so nas vzeli v združe-
nju bank, kjer se pripravlja-
jo na naš protest. Pravijo, da
izpada ne pričakujejo, ven-
dar jim zadeva ne diši."
Zato pa je v petek Državni
zbor že potrdil nekaj zako-
nov za odpravo plačilne ne-
discipline, ki jih je predlaga-
la OZS in posvojila tudi Vla-

da. V OZS že dlje časa opo-
zarjajo na hud problem ne-
plačevanja malih izvajalcev,
obrtnikov in podjetnikov,
saj je kar osem tisoč (od
skupno 52 tisoč) članov da-
nes plačilno nesposobnih. V
petek so poslanci tako potr-
dili zakon o preprečevanju
zamud pri plačilih ter spre-
membe in dopolnitve zako-
nov o DDV in javnih naroči-
lih. Po predvidevanjih Vlade
bo zakon varoval male upni-
ke pred velikimi dolžniki
oziroma bo s spremembo
DDV lahko davčni zaveza-
nec (podjetje) pridobil pravi-
co do odbitka vstopnega
davka šele potem, ko bo pla-
čal račun dobavitelju. 

GZS takšnih rešitev 
ne podpira

Vse zakone, ki so bili spreje-
ti po hitrem postopku, pa
lahko zaustavi Državni svet.
Proti njim je tudi Gospodar-
ska zbornica Slovenije. "V
GZS ne oporekamo ciljem,
ki naj bi jih dosegli z zako-
ni, vendar ne brez stroke in
argumentov. To je nespre-
jemljiv način odgovora Vla-
de na poziv OZS k držav-
ljanski nepokorščini," pravi
Jadranka Švarc, direktorica
območne zbornice za Go-
renjsko. V GZS apela OZS
ne podpirajo, saj bodo ti za-
koni znižali mednarodno
kredibilnost Slovenije, ceno
pa bo najprej plačalo izvoz-
no gospodarstvo, za njim pa
vsa tudi najmanjša podjetja,
pravijo. 

Obrtniki bodo 
blokirali Slovenijo
Dvigovanje gotovine iz bank in bankomatov je le ena od akcij obrtnikov in podjetnikov, s katero 
opozarjajo na probleme malih gospodarskih subjektov. Poslanci so prejšnji teden že sprejeli serijo 
zakonov, ki gredo malim podjetnikom na roko, večja podjetja pa opozarjajo na pomanjkljivost nove,
vendar nedorečene zakonodaje.

"Žalosti nas, da nas politično etiketirajo. Vse 
vlade opozarjamo na težave, v času krize je šlo
vse skupaj predaleč in imamo dovolj. Naši člani
so vseh političnih prepričanj, žal pa nekateri 
danes nimajo niti za hrano," pravi Dušan Krajnik.

"Na splošno so težave naših članov podobne
vsem v Sloveniji, morda imamo le nekaj več 
članov, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, ki jih je
kriza manj prizadela," o stanju obrtništva na 
Loškem pravi njihov predsednik Milan Hafner. 

"Spremembe zakona o DDV pomenijo, da bodo
podjetja, ki ne bodo zmožna pravočasno plačati
računov - ne po svoji krivdi - dvakrat plačala 
državi. S sistemom kaznovanja bodo le polnili
državno blagajno," pravi Jadranka Švarc.� 14. stran
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Obrtniki in podjetniki so odločeni, da s protestom opozorijo
na težave. Slika je simbolična. / Foto: Tina Dokl
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Jasna Paladin

Kamnik - Kamniški občin-
ski svetniki so na sredini
maratonski seji, ki je trajala
kar deset ur, med drugim
sprejeli predlog proračuna,
ki so ga na januarski seji
enkrat že zavrnili. Prora-
čunski odhodki ostajajo vi-
soki približno 24 milijonov
evrov, je pa občinska upra-
va prerazporedila nekaj
sredstev. Namesto obnove
Šolske ulice bo šlo na za-
htevo svetnikov več denarja
za varne poti, Mladinski
center Kotlovnica, šport, in-
valide in starostnike.
Pričakovano pa se je največ-
ja razprava razvila okoli Ve-
like planine, ki jo številni že
vrsto let označujejo kot vre-
čo brez dna. Župan je pred-
lagal sklep, s katerim bi
družbi v letošnjem letu za-
gotovili šeststo tisoč evrov,
potrebnih za obnovo pogon-
skega sistema nihalke, v ob-
dobju od 2012 do 2014 pa v
povprečju še 350 tisoč evrov

letno, kar v prihodnjih štirih
letih znese dober milijon in
pol. "Večina občanov meni,
da je vzdrževanje dostopa z
nihalko brezpredmetno in
da bi občina morala urediti
cesto na planino," je pove-
dala Karla Urh iz LTS. "Za
družbo nimamo nobene
strategije in ne podpiram,
da jo vsako leto zalagamo s
sredstvi, če se ni sposobna
financirat sama," je bil odlo-
čen Janez Balantič iz Za-
resa. "Nihalka naj se ukine,
ljudje si želijo cest, pločni-
kov, šol in niso več priprav-
ljeni vlagati v Veliko plani-
no, zato nam Kamničani ne
bodo zamerili, če tega skle-
pa ne podpremo," pa je po-
vedal Robert Kokotec. Na
drugi strani je Ivo Stražar iz
NSi opozoril, da Veliko pla-
nino obravnavajo le takrat,
ko potrebuje denar, ne po-
magamo pa ji s strategijo.
"Na vseh promocijah in sej-
mih se ponašamo s planino,
zdaj pa bi jo radi odpisali z
enim zamahom, čeprav ji

cel svet priznava etnološko
vrednost." Na lahkomisel-
nost je opozorila tudi Mate-
ja Poljanšek iz LDS: "Gon-
dola letno prepelje petdeset
tisoč obiskovalcev in zdaj
naj bi se vse to vozilo po ce-
sti, ki jo mora občina še

zgraditi. Prav tako pa ne bo
družbe kupil nihče, če
bomo z današnjim sklepom
ustavili gondolo."
Župan je svoj sklep zaradi
nepodpore nato umaknil z
glasovanja, so pa svetniki
vseeno sprejeli osnutek pro-

računa, v katerem pa je tudi
postavka za Veliko planino,
visoka šeststo tisoč evrov.
Prav tako so upravi družbe
Velika Planina, d. o. o., ki jo
vodi Dušan Bombač, naloži-
li, da naveže stike s potenci-
alnimi kupci družbe.

Kamničani bi prodali Veliko planino
Občinski svetniki so skupaj s sprejetjem predloga letošnjega proračuna podprli tudi odprodajo družbe Velika planina, d. o. o., 
ki je v stoodstotni lasti Občine Kamnik.

Kamniški svetniki ne podpirajo več visokih vlaganj v družbo Velika planina, d. o. o., katere
edini lastnik je Občina Kamnik.

"Obsojamo neplačevanje
podizvajalcev oziroma izig-
ravanje navadnih upnikov v
postopkih insolventnosti.
Pričakujemo pa, da bodo
nove zakonske rešitve pre-
mišljene z vidika učinkov
na celotno gospodarstvo,"
pravi Švarčeva. V GZS so
zadovoljni, da zakon dopuš-
ča svobodo pogodbenega
določanja razumnih plačil-
nih rokov, problem pa osta-
ja pri obveznem pobotu.
"Učinki obveznega več-
stranskega pobota v zakonu
niso ocenjeni, hkrati pa
vključuje tudi obvezen po-
bot tudi za obveznosti, ki so
nastale celo pred veljavnost-
jo zakona," na nesprejemlji-
vost dela zakona opozarja
Jadranka Švarc. 
Člani GZS se tudi ne stri-
njajo z novelo zakona o jav-
nem naročanju, saj pojem
podizvajalca v njem ni jasno
opredeljen. Nesprejemljivo
je, da se na razpise ne bi
mogla prijaviti niti hčerin-
ska podjetja podjetij, ki po
novem ne bi smela sodelo-
vati. Spremembo zakona o
DDV pa ocenjujejo kot do-
datno prisilo k prijavi v ob-
vezni pobot, čeprav naj bi s
tem izboljšali plačilno disci-
plino. "Po novem bi lahko
DDV odbijali le od računov,
če bodo podjetja svojo ob-
veznost pravočasno prijavila

v obvezni pobot. Hkrati pa
novela zakona ne odpira re-
šitev pospešenega vračanja
DDV iz naslova terjatev do
dolžnikov, za katere so in-
solventni postopki že v teku.
Sedaj morajo na vračilo
DDV čakati nekaj let. Pred-
lagana rešitev pomeni, da
bodo podjetja, ki ne bodo
zmožna pravočasno plačati
računov - ne po svoji krivdi -
dvakrat plačala državi. S si-
stemom kaznovanja bodo le
polnili državno blagajno na
račun gospodarstva," pravi
Jadranka Švarc. 

Blokada Slovenije

Tudi v OZS s predlogi vlade
in potrjenimi zakoni niso v
celoti zadovoljni. Zakon o
preprečevanju zamud pri
plačilih omogoča tudi samo-
stojno dogovarjanje partner-
jev o roku plačila, vendar je
skrajni rok 120 dni zelo dolg.
Na vrsti pa so še spremembe
drugih zakonov. "Sledi še za-
kon o preprečevanju dela na
črno z akcijo Vzemi svoj ra-
čun, spremembe insolvenče-
nega zakona, ki bo odpravil
legalne kraje, in zakon o gra-
ditvi objektov, ko bomo lah-
ko samostojno gradili le do
določene kvadrature. Imamo
še nekaj pripomb, upamo,
da nas bodo na ministrstvih
upoštevali. Žal smo sedaj
morali pisati amandmaje,"
pravi Krajnik. V OZS veliko

stavijo na spremembo davč-
ne zakonodaje, kjer bi prek
akcije Vsak račun šteje spod-
budili državljane k prepreče-
vanju dela na črno in bili ti
za to tudi nagrajeni z nižjo
dohodnino, na voljo bo pa
tudi več delovnih mest, prek
DDV pa bo več denarja tudi
za državo (morda niti neka-
tere reforme ne bi bile po-
trebne).
"V GZS pravijo, da se lahko
zatresejo veliki sistemi. Za-
kaj pa ti veliki sistemi neneh-
no zadržujejo denar in ne
plačajo svojih dolžnikov?
Zdrava podjetja naj bi me-
sečno poskrbela za izplačilo
plač, plačilo davkov in pri-
spevkov. Kaj pa plačilo doba-
viteljev?" se sprašuje Kraj-
nik. Nadaljuje, da mali pod-
jetniki ne morejo nositi bre-
mena anomalij velikih. Prej
so težave z dolgim plačilnim
rokom mali podjetniki reše-
vali z najemanjem kreditov,
ki jih danes ne morejo več. V
OZS bodo svoje odločitve
znova pretehtali 14. marca
na skupščini in se takrat tudi
odločili o nameravanem sho-
du, ki bo 16. marca. Sredi
aprila sledi Forum obrti in
podjetništva na Bledu, kjer
bo padla odločitev za majsko
nadaljevanje akcije. "Upam,
da bodo takrat naše zahteve
za izboljšanje stanja v Slove-
niji rešene, sicer bomo za-
ustavili Slovenijo," pravi Du-
šan Krajnik.

Obrtniki bodo 
blokirali Slovenijo

Vir pri Domžalah

V Tosami z odstopi 
in brez poslov
Podjetje Tosama, eden naj-
večjih proizvajalcev higien-
skih tamponov in sanitetne-
ga materiala ter dolgoletni
ponos domžalske industrije,
se je znašlo v zelo težki fi-
nančni situaciji, ki je posledi-
ca večletnega izčrpavanja
podjetja. To se je v rdečih
številkah znašlo, potem ko je
Tosamo pred tremi leti pre-
vzel in kmalu tudi zadolžil
Boštjan Nagode. Ker je pod-
jetje pred kratkim ostalo brez
sodelovanja s švicarskim
proizvajalcem tamponov In-
tigena, je uprava družbe de-
lavcem predlagala znižanje
plač za deset odstotkov in
zamrznitev plačevanja do-
datnega pokojninskega zava-
rovanja, čemur pa so se od-
ločno uprli. V nastalih raz-
merah je pred nekaj dnevi
nepričakovano svojo odstop-
no izjavo podal dolgoletni
predsednik uprave Tosame
Janko Velkavrh, prav tako je
iz nadzornega sveta odstopi-
la predsednika sindikata de-
lavcev Erika Brnot. J. P.

13. stran�
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Posojila

Odlična ponudba 
stanovanjskih kreditov
Spustite domišljijo v svoj dom in se prepustite užitkom ob snovanju 
svojih načrtov pri nakupu, gradnji ali obnovi svojega doma. Uresničite 
jih z izjemno ponudbo stanovanjskih kreditov, ki velja do 31. 3. 2011 
oziroma do porabe kvote.

*  Preverite dodatne ugodnosti za dva nova uporabnika Aračuna in 
možnosti soplačništva.

www.abanka.si l info@abanka.si l Abafon 080 1 360

Dodatne ugodnostiza 2 *

VDAHNITE ŽIVLJENJE  
V SVOJ DOM
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Boštjan Bogataj

"Lahko potrdim, da v zad-
njem času v Gorenjski banki
beležimo povečan obseg pov-
praševanja in odobritev stano-
vanjskih kreditov," pravi Bošt-
jan Fajdiga iz Gorenjske ban-
ke (GB), Tatjana Ahačič iz
Abanke pa: "Obseg stanovanj-
skih posojil je v Abanki pri-
merljiv z lanskim obsegom,
ko je bil obseg za približno
petino višji kot leta 2009."
Dodaja, da v Abanki ne po-
nujajo kreditov v švicarskih
frankih, sicer pa je obrestna
mera največkrat spremenlji-
va in sestavljena iz referenč-
ne obrestne mere (EURI-
BOR) in fiksnega pribitka.
"Pri odplačilnih dobah do 15
let je lahko kredit zavarovan
pri zavarovalnici, z zastavo
nepremičnine pa se lahko
doba odplačevanja podaljša
vse do 30 let," pojasnjuje
Ahačičeva. V Abanki lahko
stanovanjski kredit najameta
tudi dva kreditojemalca. V
GB kreditojemalci se večino-
ma odločajo za stanovanjske

kredite, ki so zavarovani z 
zastavo nepremičnine, z od-
plačilno dobo do 20 let in
spremenljivo, referenčno ob-
restno mero, ki je vezana na
EURIBOR. 
Višina kredita je odvisna od
kreditojemalčeve kreditne
sposobnosti, predračunske
vrednosti investicije, dobe
vračila kredita in vrste zavaro-
vanja. Kreditno sposoben ko-
mitent je tisti, ki je sposoben
mesečno odplačevati obrok,
osnova za izračun pa je neto
plača v zadnjih treh mesecih
zmanjšana za odtegljaje v zad-
njem mesecu. Ob upošteva-
nju vseh odtegljajev iz uprav-
no izplačilnih prepovedi, sod-
nih prepovedi in kreditnih
obremenitev, vključno z od-
tegljajem iz naslova novega
kredita, mora kreditojemalcu
ostati najmanj znesek v viši-
ni neto minimalne plače, po-
višane s predvideno rastjo
EURIBORJA. 
V zadnjih dveh letih je moč-
no narasla brezposelnost, do-
hodki prebivalstva so zaradi
gospodarske krize upadli.

Zato nas je zanimalo, ali ban-
kam ostaja veliko neplačanih
kreditov. Boštjan Fajdiga iz
GB pravi, da ne beležijo po-
večanega neodplačevanja sta-
novanjskih kreditov. "Ob po-
javu odplačilne nesposobno-
sti skupaj s stranko poiščemo
najboljše rešitve, ki bodo na
koncu pripeljale do plačila
kredita," pa odgovarja Tatja-
na Ahačič in razloži: lahko se
podaljša odplačilna doba kre-

dita in se s tem zniža njegov
mesečni obrok; kadar gre za
časovno omejeno težavo (naj-
več pol leta), stranki ponudijo
moratorij na odplačilo obvez-
nosti, ko ne plačujejo anuitet.
"Moratorij sicer ni del redne
kreditne ponudbe, stranki se
ponudi le individualno, ko
obstajajo dokazljivi razlogi za
začasno nesposobnost odpla-
čevanja kredita," še pojasnijo
v Abanki. 

Obseg kreditov se znova krepi
Oživljanju nepremičninskega trga sledijo tudi banke, saj se je tako lani kot v prvih tednih tega leta
obseg odobritev stanovanjskih kreditov okrepil.

Tatjana AhačičBoštjan Fajdiga / Foto: Tina Dokl

V obeh bankah (iz NLB odgovorov
nismo prejeli) so nam podali 
izračun stanovanjskega kredita v
znesku 20 tisoč evrov z odplačilno
dobo 10 let, zavarovan prek 
zavarovalnice. V GB ga bodo prejeli
komitenti, ki imajo vsaj 765 evrov
plače, najboljšim komitentom, 
ki poslujejo s plačilno kartica Activa
MasterCard in z e-banko Link ter
sklenejo življenjsko zavarovanje, pa
bodo k šestmesečnem EURIBORJU
(marca 1,38 odstotka) pribili še 
1,6 odstotne točke. Na mesec bo
kreditojemalec odplačeval 192,94
evra, skupno 23.794 evrov, 
za stroške odobritve dal 245 evrov
in za zavarovanje 393 evrov. 
V Abanki imajo do konca meseca
posebno ponudbo stanovanjskih
kreditov, pri kateri obrestni pribitek
znaša 1,9 odstotne točke (plus 
EURIBOR), mesečni obrok 
pa znaša 195,98 evra. Za stroške 
odobritve bo njihov komitent odštel
170 evrov, za zavarovanje 425 evrov.
Skupaj bo v Abanki odplačal 24.102
evra. Ti krediti so namenjeni njihovih
komitentom, ki poleg mesečnih 
prilivov na njihov račun uporabljajo
še najmanj dve njihovi storitvi. 
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Zavarovanje

Dogodki, na katere ne morete 
vplivati in ki jih ne morete 
predvideti. Lahko pa sebe in 
najbliæje zaπËitite pred njihovimi 
neæelenimi posledicami.

ZAVAROVALNICA TRIGLAV PONUJA 
UGODNOSTI ZA ZAVAROVALCE 
RIZI»NEGA ÆIVLJENJSKEGA 
ZAVAROVANJA DO 31. 3. 2011 
Zavarovalnica Triglav je do 31. mar-
ca 2011 pripravila posebno ugodnost 
za sklenitelje - zavarovalce RiziËnega 
æivljenjskega zavarovanja. Ugodnost 
bodo prejeli:

 > vsi, ki bodo do navedenega datuma 
sklenili RiziËno æivljenjsko zavaro-
vanje ter Investicijsko zavarovanje 
FLEKS in/ali FLEKS ZA MLADE,

 > vsi, ki æe imajo sklenjeno Investicij-
sko zavarovanje FLEKS in/ali FLEKS 
ZA MLADE in bodo do navedenega 
datuma sklenili RiziËno æivljenjsko 
zavarovanje.

Zavarovalci bodo prejeli ugodnost v 
obliki BONA V VREDNOSTI 40 EVROV za 
obnovo ali sklenitev premoæenjskega 
zavarovanja, vkljuËno z avtomobilskim 
zavarovanjem.

CELOVITA ZA©»ITA IN NALOÆBENI 
NA»RT
S sklenitvijo RiziËnega æivljenjskega 
zavarovanja in Investicijskega zavaro-
vanja FLEKS ali Investicijskega zavaro-
vanja FLEKS ZA MLADE posameznik in 
druæina poskrbita za celovito zavaro-
valno in finanËno reπitev.

OPROSTITEV PLA»ILA DAVKA 
PRI RIZI»NEM ÆIVLJENJSKEM 
ZAVAROVANJU 
»e traja zavarovalno razmerje 10 ali veË 
let, se pri premijah ne obraËuna 6,5-od-
stotni davek od prometa zavarovalnih 
poslov. 

IzplaËana zavarovalna vsota za pri-
mer smrti, nezgode ali pojava kritiËne 
bolezni (v primeru sklenjenega doda-
tnega zavarovanja kritiËnih bolezni) 
se skladno z Zakonom o dohodnini ne 
obdavËi.

V primeru smrti partnerja se mora 
druæina æal spopasti z novo nasta-

lo finanËno situacijo. Ob tem je teæko 
pridobiti potrebne finanËne vire za po-
kritje obveznosti, ki bremenijo najbliæje, 
odplaËevanje kreditov, πolanje otrok, 
vzdræevanje nepremiËnine …

In kako ohraniti obstojeËi æivlje njski 
standard druæine? Ob hudih æivljenjskih 
preizkuπnjah se njeni Ëlani pogosto 
ne morejo spopadati πe z reπevanjem 
finanËnih teæav. Druæina se lahko za 
takπne primere zaπËiti.

KAKO DOSE»I FINAN»NO ZA©»ITO ZA 
SVOJO DRUÆINO?
Odgovor za zagotovitev finanËne var-
nosti je RiziËno æivljenjsko zavarovanje 
Zavarovalnice Triglav. Gre za zavarova-
nje za primer smrti brez izplaËila ob po-
teku zavarovanja, zato so premije ob vi-
sokih zavarovalnih vsotah zelo ugodne.

Zavarovanje je namenjeno zlasti po-
kritju obveznosti, ki bi ob smrti zavaro-
vane osebe med trajanjem zavarovanja 
bremenile njene bliænje.

Zavarovalec v soglasju z zavarovano 
osebo doloËi upraviËenca iz zavarova-
nja, ki ga je mogoËe med trajanjem za-
varovanja tudi spremeniti. 

Zavarovanju je mogoËe prikljuËiti 
tudi razliËna dodatna zavarovanja. 

GOVORIMO O DOGODKIH, KI BI SE JIM ÆELELI VSI IZOGNITI IN JIH 
NA DALE» ZAOBITI. KER PA JIH NI MOGO»E NAPOVEDATI, JIH JE 
TREBA UPO©TEVATI PRI OBLIKOVANJU ZA©»ITE SVOJE DRUÆINE. 
ODLO»ITEV, ALI BOSTE FINAN»NO ZA©»ITILI SVOJE NAJBLIÆJE IN 
SEBE, JE SAMO V VA©IH ROKAH.
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Cveto Zaplotnik

Kako gospodarska kriza z
naraščajočo brezposelnostjo
in padanjem življenjskega
standarda vpliva na sklepa-
nje življenjskih zavarovanj?
Ali stranke pri zavarovanjih,
ki so vezana na vzajemne
sklade, izkoriščajo nizke
vrednosti enot premoženja
(VEP), vsaj v primerjavi s
stanjem pred krizo?
"Kriza je vplivala tudi na
sklepanje življenjskih zava-
rovanj, vendar sta bila že od
vsega začetka krize želja in
cilj naše zavarovalnice, da
ljudem poskušamo razloži-
ti, kako lahko dogajanje na
kapitalskih trgih obrnejo
sebi v prid in kar je najpo-
membneje - kaj sploh po-
meni sklenitev življenjskega
zavarovanja. Predvsem na-
ložbena življenjska zavaro-
vanja imajo dve pomembni
prednosti, kar jih loči od
drugih zavarovanj: z njimi
posameznik zagotovi social-
no varnost zase in za svoje
najbližje, hkrati pa participi-
ra na kapitalskih trgih in
skozi različne oblike naložb
ustvarja premoženje. V kriz-
nih časih pa ljudje nekako

reagirajo čredno in pozabijo
na vsa logična pravila kapi-
talskih trgov, eno izmed
njih je tudi t. i. metoda pov-
prečnega stroška. Izkušnje
namreč kažejo, da je pri
obročnem vplačevanju naj-
bolje pozabiti na izbiranje
"pravega" trenutka in inve-
stirati redno, ne glede na to,
ali je cena trenutno nizka ali
visoka. Z rednimi periodič-
nimi vplačili lahko izravna-
mo nihanja delniških teča-
jev na kapitalskih trgih. Me-
toda povprečnega stroška se
je pokazala za preizkušeno
in zanesljivo metodo varče-
vanja, ki v kriznih časih
omogoča ustvarjanje dobre
osnove za nadpovprečne do-
nose v prihodnje, ko se sta-
nje na delniških trgih nor-
malizira."

Kako je zavarovalnica KD
Življenje poslovala lani?

"Zavarovalnica je v letu
2010 zbrala 70.338.531 evrov
kosmate obračunane premi-
je, kar je 1,5 odstotka več kot
v letu 2009. Veseli smo, da
smo uresničili naš glavni cilj
- to je razvijati nove produk-
te za različne posamezniko-
ve potrebe. Ta cilj bomo za-
sledovali tudi letos."

Po kateri vrsti zavarovanj je
(bo) letos največ zanimanja?
"Menim, da bo letos še več
povpraševanja po produk-
tih, ki so prilagojeni stranki
glede na njene potrebe in ci-
lje. V času krize se je še bolj
kot sicer pokazalo, da stran-
ka ve, kaj hoče in kaj je njen
dolgoročni cilj, zato tudi
išče take produkte. Naš cilj
je, da se na želje strank hitro
odzivamo, tako z razvojem
novih produktov kot s prila-
gajanjem obstoječih. Letos
bo prednost na trgu ravno v
fleksibilnosti produkta, ki je
kvaliteten in ponuja pestro
izbiro dodatnih zavarovanj.
Brez zadržkov lahko rečem,
da smo v zavarovalnici KD
Življenje vodilni ravno pri
ustvarjanju takšnih fleksi-
bilnih, kakovostnih zavaro-
vanj."

Vsako leto dopolnjujete po-
nudbo. Kaj načrtujete za le-
tos?
"Omenil bi Fondpolico
Trend, to je življenjsko zava-
rovanje, ki smo ga na trg po-
nudili v začetku leta. Pred-
nost tega produkta je pleme-
nitenje sredstev, kot bi vse
premije plačali enkrat, za-
klepanje donosov, hkrati pa
se naložbe dinamično raz-
porejajo: usmerjajo se na
perspektivne gospodarske
trge na svetu v obdobjih, ko
je trend na teh delniških tr-
gih najbolj izrazit. Ko jakost
trenda rasti na trgih v razvo-
ju popušča, se naložbe pre-
usmerjajo v bolj stabilne dr-
žavne obveznice. Na ta na-
čin se naložba odziva na ci-
klična gibanja na kapital-
skih trgih. Naj ob tem pou-
darim, da je zavarovanje
možno skleniti samo do
maja 2011."

Z rednimi vplačili
izravnamo nihanja 

Dimitrij Šulin, izvršni direktor trženja, 
KD Življenje, d. d. 

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

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

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

Triglav krepko prvi, a z nižjim tržnim deležem 
Zavarovalnice v Sloveniji so lani zbrale blizu dve milijardi
evrov skupne premije. Še vedno je s 719,8 milijona evrov
zbrane premije krepko na prvem mestu Zavarovalnica Tri-
glav, vendar se njen tržni delež zmanjšuje; v letu 2008 je
znašal 39,9 odstotka, predlani 38,4 odstotka in lani 37 od-
stotkov. Na drugem mestu je Adriatic Slovenica z 261,2 mi-
lijona evrov premije in s tržnim deležem 13,4 odstotka, ki je
bil lani za 0,3 odstotne točke nižji kot leto prej. Na tretjem
mestu je Zavarovalnica Maribor z 259,6 milijona evrov pre-
mije in s 13,3-odstotnim tržnim deležem, leto prej je dose-
gla 13,7-odstotnega. Četrta je zavarovalnica Generali, ki je
lani zbrala 80,6 milijona evrov premije in tržni delež pove-
čala s 3,6 na 4,15 odstotka.C. Z. 

Cerklje

Nov sistem digitalnega oddajanja na Krvavcu
Družba Telemach je s 1. marcem vpeljala nov sistem digital-
nega oddajanja na Krvavcu, ki temelji na tehnologiji prenaša-
nja signala preko zraka, kar prinaša pomembne tehnološke
spremembe vsem prebivalcem, ki imajo neposredni pogled
na Krvavec. Nov sistem je bil nujen zaradi omejenega frek-
venčnega pasu, ki ne omogoča več delovanja starih tehnolo-
gij. Novi sistem bo krajanom v okolici Krvavca poleg digitalne
televizije omogočil tudi brezžični internet in digitalno telefo-
nijo. Stari sistem Lastovka TV, ki ga bo nadomestil nov sistem
Lastovka Trojček, bodo v družbi ukinili konec leta 2011. J. P. 

Dimitrij Šulin



Danica Zavrl Žlebir

olikšna naj
bo podraži-
tev, na pod-
lagi standar-
dov za obli-

kovanje cen priporoča Mi-
nistrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, o konkret-
nem dvigu cen pa se odloči-
jo v organu upravljanja po-
samezne ustanove in potem
o tem obvestijo ustanovite-
lja. Kot smo slišali v prete-
klem tednu, so domovi za
starostnike cene dvignili
zato, da so kos stroškom po-
slovanja, ob tem pa so iz
Skupnosti socialnih zavo-
dov Slovenije opozorili na
to, da plačila domov skoraj v
celoti nosijo njihovi uporab-
niki, ki prek cene storitev
plačujejo tudi druge stroške
domov, vključno s socialno
oskrbo. Omenjena skup-
nost v zakonu o dolgotrajni
oskrbi predlaga, da bi social-
no oskrbo v domovih krila
država, zdravstveni del kot
že sedaj zdravstvena zavaro-
valnica, osnovna oskrba, to-
rej "hotelski" del prebivanja
v socialno varstvenih zavo-
dih, pa stanovalci sami. Ob
tem bi poenotili tudi cene
domov, ki so sedaj zelo raz-
lične.
Kolikšne so pravzaprav cene
v domovih za starejše? Po
podatkih omenjene skupno-
sti so cene osnovne oskrbe v
državnih domovih pred po-
dražitvijo znašale od 14,41
do 22,11 evra na dan, v za-
sebnih s koncesijo pa od

15,69 do 26,96 evra. Kako
je s ceno oskrbe denimo v
Centru slepih, slabovidnih
in starejših v Škofji Loki,
kjer prebiva 215 stanoval-
cev? 
"V Centru slepih, slabovid-
nih in starejših v Škofji Loki
smo cene dvignili za štiri
odstotke, kar pri osnovni
oskrbi pomeni 0,64 evra na
dan. Pred podražitvijo je
bila cena osnovne oskrbe
15,88 evra, po njej je 16,52
evra. Po Pravilniku o meto-
dologiji za oblikovanje cen
socialnovarstvenih storitev
bi bila oskrba za osem od-
stotkov višja in bi znašala
17,18 evra, vendar smo se
odločili, da cene ne poveča-
mo v celoti. Za zagotovitev
pozitivnega poslovanja pa je
bilo vendarle treba podražiti
za štiri odstotke. Torej se je
osnovna oskrba, ki je izho-
dišče tudi za vse ostale tipe
oskrbe, mesečno podražila
za 19,20 evra in sedaj znaša
495,60 evra," je zadnje gi-
banje cen pojasnila direkto-
rica Silva Košnjek.
V nekaterih gorenjskih do-
movih upokojencev smo po-
izvedeli, kolikšno podraži-
tev so sprejeli 1. marca. V
Domu Petra Uzarja v Tržiču
so se odločili za 2,7-odstot-
no podražitev. Cena osnov-
ne oskrbe je znašala prej
15,74 evra, sedaj bo 16,16
evra. V Domu starejših ob-
čanov Preddvor bo oskrba
dražja za 4,83 odstotka ali
0,81 evra na dan. Doslej so
stanovalci plačevali po
16,76, po novem bodo 17,57

evra na dan. To velja za eno-
to v Preddvoru, medtem ko
za enoto v Naklem, kjer so
najemniki, velja 2,24-odstot-
na podražitev. Dnevna oskr-
ba, ki je prej znašala 24,52
evra, se je podražila za 55
centov in bo sedaj 25,07
evra. V Domu upokojencev
v Kranju so podražili za pol-
drugi odstotek, prejšnja
cena je bila 16,99, nova je
17,25 evra. V Domu sv. Mar-
tina v Bohinju, kjer je cena
osnovne oskrbe 21,61 evra
na dan, pa so se tokrat odlo-
čili, da storitev ne bodo po-
dražili.
V škofjeloškem centru je
oskrba razdeljena na pet ka-
tegorij, dve med njimi sta
vezani na dodatek za nego
in pomoč za ljudi na nego-
valnih in pol negovalnih od-
delkih, najdražja je tako
imenovana oskrba štiri za
stanovalce, ki so zaradi de-
mence na oddelkih s pove-
čano pozornostjo. Poseb-
nost škofjeloškega doma, ki
je tudi kot posebni socialno
varstveni zavod za slepe in
slabovidne iz vse države, pa
je tudi oskrba za ljudi s sen-
zorno motnjo. Cena slednje
je pred podražitvijo znašala
20,06, po podražitvi pa
20,86 evra, če bi upoštevali
prej omenjeni pravilnik, bi
morala biti 26,43 evra. Zne-
ski oskrbe v škofjeloškem
centru se tako gibljejo od
495 do 845 evrov, najdražje
je bivanje na oddelkih z de-
mentnimi uporabniki, ki so
po besedah Silve Košnjek
odprtega tipa in kjer delo s

stanovalci terja povečano
pozornost osebja. Osnovno
oskrbo plačuje 43 stanoval-
cev, 48 jih potrebuje oskrbo
dve, 73 stanovalcev oskrbo
tri-a in osem stanovalcev
oskrbo tri-b na negovalnem
oddelku, kjer imajo poleg
pokojnine še dodatni preje-
mek za nego in pomoč, cena
oskrbe pa je zaradi večjega
obsega storitev tudi višja.
Najdražjo oskrbo (na oddel-
ku za dementne) plačuje 23
uporabnikov. Slepih ali sla-
bovidnih je 20. Silva Koš-
njek ob tem dodaja, da se
delež teh stanovalcev zmanj-
šuje, čeprav prihajajo iz vse
Slovenije. 
Skupnost socialnih zavodov
Slovenije je ob podražitvi
opozarjala, da v naših domo-
vih okoli 70 odstotkov stano-
valcev plačuje celotne stro-
ške oskrbe izključno iz last-
nih virov, oziroma ob pomo-
či svojcev ali lokalne skup-
nosti. Kako je v Škofji Loki?
"Od 215 stanovalcev jih
osebno pokojnino prejema
108, 55 jih ima družinsko,
41 invalidsko pokojnino, tri-
je nadomestilo za invalid-
nost, ostali druge vire. Oskr-
bo v največji meri plačujejo
z osebnimi, družinskimi ali
invalidskimi pokojninami,
in sicer je takih, ki plačujejo
popolnoma sami, 84. Sto je
takih, ki plačujejo s pomoč-
jo svojcev, vendar gre za
manjša doplačila do 100 ev-
rov, 30 stanovalcem pa pri
plačilu oskrbe pomagajo
tudi občine," pravi Košnje-
kova. 

www.gorenjskiglas.si

V Naklem so gostili
občane, ki so dopolnili 
osemdeset let. Stran 19

V Radovljici naj bi aprila
le začeli graditi oskrbovana
stanovanja. Stran 18

Ivanka Vidmar 
z Brnika je šivala od avbe
do spodnjih hlač. Stran 20

Domove plačujejo
pretežno iz pokojnin 
V zadnjem valu podražitev so bili višjih cen deležni tudi tisti, ki prebivajo v socialno
varstvenih zavodih. Plačevali bodo od dva do 4,9 odstotka več kot prej.

K

V letu 2009 je bila povprečna starostna

pokojnina 687,96 evra, povprečna cena

osnovne oskrbe pa 489,22 evra v javnih

domovih za starostnike, v zasebnih 

s koncesijo pa 625,09 evra, navajajo 

v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. 

Iz tega bi lahko sklepali, da povprečna

starostna pokojnina zadošča za pokrivanje

stroškov osnovne oskrbe, za pokrivanje

povprečne cene oskrbe, zaradi večje 

zahtevnosti pa zadostuje, če ima 

upokojenec priznan tudi dohodek za 

pomoč in postrežbo. Sicer pa potrebuje 

doplačevanje svojcev ali lokalne 

skupnosti.

Silva Košnjek, direktorica Centra slepih, slabovidnih 
in starejših Škofja Loka I Foto: Tina Dokl
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Aktualno

Marjana Ahačič

va investitor-
ja, radovljiški
podjetji Re-
mand, d. o.
o., ter IGR, d.

o. o., bosta po načrtih v Ra-
dovljici tik ob Domu dr.
Janka Benedika v treh ob-
jektih zgradila skupaj 36
oskrbovanih stanovanj. Kot
je povedal projektant An-
drej Golčman, je bila konec
februarja na radovljiški
upravni enoti ustna obra-
vnava za izdajo gradbenega
dovoljenja za dostopno ce-
sto do objektov, ki je pred-
pogoj za začetek gradnje.
Oba investitorja pa sta že
pred časom vložila vlogi za

gradbeno dovoljenje, zaen-
krat vsak za en objekt: pod-
jetje Remand za 26-
stanovanjskega in podjetje
IGR za 10-stanovanjskega.
Za drugega, 14-stanovan-
jskega, IGR ta čas pripravlja
projektno dokumentacijo. 
V prvem, največjem objektu
tik za stavbo Gozdnega go-
spodarstva Bled, ki ga bodo,
če bo po pričakovanjih upra-
vna enota že v teh dneh iz-
dala gradbeno dovoljenje,
začeli graditi v začetku apri-
la, bo po načrtih 26 stano-
vanj. 18 stanovanj bo eno-
posteljnih, 8 dvoposteljnih,
velika pa bodo od 28 do 47
kvadratnih metrov. Trinad-
stropna stavba bo imela v
kletnih prostorih garažo s
24 parkirnimi mesti. "V
kratkem pričakujemo izda-
jo gradbenega dovoljenja.
Začeli bomo takoj po prav-
nomočnosti, predvidoma v
začetku aprila, jeseni pri-
hodnje leto pa bo objekt na-

red za prve stanovalce," je
zaenkrat optimističen di-
rektor podjetja Remand Si-
mon Zore.
Družba IGR, d. o. o., bo za
oskrbovana stanovanja gra-
dila dva objekta. Prvi bo na
prostoru pred stavbo podjet-
ja GG Bled, tik ob Šercerjevi
ulici. V enonadstropni stav-
bi z izdelano mansardo bo
osem stanovanj. V objektu,
ki ga bodo nekaj kasneje za-
čeli graditi za obema stano-
vanjskima hišama v bližini,
bodo še dodatna štiri stano-
vanja. Oba investitorja se
dogovarjata tudi o možno-
stih gradnje skupne kotlov-
nice na biomaso, podjetje
Remand pa načrtuje tudi od-
kup stavbe podjetja GG

Bled, kjer želijo v roku treh
let urediti še dodatnih devet
oskrbovanih stanovanj. "Zdi
se nam smiselno, da območ-
je deluje kot zaključena ce-
lota," pojasnjuje Zore, ki
meni, da je okoli 50 oskrbo-
vanih stanovanj na območju
v neposredni bližini doma
za ostarele trenutno opti-
malna koncentracija dejav-
nosti. "Potrebe so seveda
vsako leto večje, a prostorski
dokumenti trenutno ne
omogočajo širitve podobne
gradnje proti regionalni ce-
sti."
Kot je še povedal projektant
Andrej Golčman, je zanima-
nje za nakup oskrbovanih
stanovanj sicer veliko, kakš-
na bo realizacija, pa je drugo
vprašanje, saj zainteresirani
kupci, kot pravi, večinoma
nimajo denarja, ampak ne-
premičnino - hišo ali stano-
vanje, ki jo bodo morali, če
bodo takšna stanovanja žele-
li kupiti, najprej prodati. 

Oskrbovana
stanovanja 
prihodnje leto?

Tik ob Domu dr. Janka Benedika v Radovljici
naj bi že lani začeli graditi prva oskrbovana
stanovanja. Kot kaže, bodo z gradnjo prvih
vendarle začeli prihodnji mesec. 

D

Program, ki je namenjen 
in prilagojen starejšim ljudem  
smo v Kolpi razvili iz potrebe 
staranja prebivalcev. Tako smo 
v sodelovanju z Inštitutom za 
revmatologijo razvili izdelke 
za opremo kopalnice in s tem 
ponudili možnost, da si ljudje 
v starosti lahko prilagodijo 
kopalnico njihovim potrebam. 
Program zajema kopalno kad, tuš 
kabino in kopalniško pohištvo.

Program 55 +

Program za starejše osebe

Kolpa, d.d. Metlika
Rosalnice 5, 8330 Metlika
tel +386/7/39-33-300
www.kolpa.si
info@kolpa.si

Razstavno-prodajno-
izobraževalni salon
Cesta XV. brigade 47,
8330 Metlika, Slovenija
tel +386/7/36-92-700
http://kolpa-trgovina.si/
salon@kolpa.si

Svet ostane zunaj

,

Cveto Zaplotnik

V Društvu upokojencev
Kranj deluje več sekcij, ki
tudi za letos pripravljajo raz-
lične aktivnosti. Planinska
sekcija načrtuje 31 planin-
skih izletov, od tega devet
težkih, dvanajst srednje tež-
kih in deset lažjih. Pohodni-
ška sekcija bo pripravila 26
pohodov v različne kraje po
domovini in zamejstvu. Ko-
lesarji imajo v programu 28
izletov, začeli bodo 5. aprila
in končali 11. oktobra. Bali-
narji bodo od maja do konca
septembra redno trenirali
na balinišču na Hujah, keg-
ljači pa do konca maja na
kegljišču KK Triglav. Teni-
ška sekcija načrtuje za svoje
člane redno igranje v šotoru
in na prostem, tekmo s Trži-

čani in piknik. Namiznote-
niška sekcija želi še več upo-
kojencev navdušiti za igra-
nje namiznega tenisa. Vsak
ponedeljek je možnost za
rekreacijsko plavanje v
kranjskem bazenu, aktivni
sta tudi sekcija za dvoransko
vadbo in sekcija za zimske
športe. Šahovska sekcija bo
pripravila 18 turnirjev in še
novoletni turnir. Na podro-
čju kulture in razvedrila na-
črtujejo proslave, nastope
moškega in ženskega pev-
skega zbora, kulturne večere
z znanimi slovenskimi
ustvarjalci in družabne pri-
reditve. Sekcija za ročna
dela bo pripravila razstavo
pirhov in izdelkov ročnih
del. V društvenem progra-
mu je tudi 12 turističnih in
13 kopalnih izletov.

Ljubljana

Vse manj prejemnikov državnih pokojnin

Po podatkih zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje je lani v Sloveniji državno pokojnino v povprečju preje-
malo 15.443 starejših ljudi, kar je 725 manj kot leto prej in
2.253 manj kot v letu 2006, ko je bilo največ prejemnikov to-
vrstnih pokojnin. Znesek državne pokojnine je enak za vse in
predstavlja 33,3 odstotka najnižje pokojninske osnove. Lani
je povprečna mesečna državna pokojnina znašala nekaj
manj kot 182 evrov in je bila 1,9 odstotka višja kot leto prej.
Od leta 2006, ko se je končalo prehodno obdobje, je pogoj
za pridobitev državne pokojnine starost 65 let, najmanj 30
let stalnega prebivanja v Sloveniji med 15. in 65. letom staro-
sti ter izpolnjevanje premoženjskih pogojev. C. Z.

Kmečka starostna pokojnina

Število kmetov, ki prejemajo pokojnino po zakonu o starost-
nem zavarovanju kmetov, se zmanjšuje iz leta v leto. V letu
2000 je tovrstno pokojnino v povprečju prejemalo še 9.744
kmetov, lani v povprečju 1.714. Lani je kmečka starostna oz.
družinska pokojnina v povprečju znašala nekaj manj kot 232
evrov, povprečna starostna oz. družinska pokojnina kmeta
borca narodnoosvobodilne vojne pred 9. septembrom 1943
oz. do 13. oktobra 1943 pa skoraj 464 evrov. C. Z.

Za vsakega nekaj

Oskrbovana stanovanja bodo v Radovljici začeli graditi 
že prihodnji mesec. Oskrba in zdravstvena nega bosta 
lastnikom oziroma najemnikom na voljo v sosednjem
domu dr. Janka Benedika. 



Suzana P. Kovačič

upan Marko
Mravlja in Druš-
tvo upokojen-
cev Naklo sta v
četrtek v gostiš-
ču Marinšek v

Naklem gostila občane, ki
so dopolnili 80. let. "Odloči-
li smo se, da bomo nekaj-
krat na leto občane, stare 80
let, 90 let, 95 let, od 95. leta
starosti pa prav vsako leto
povabili na kosilo in da jih
ne bomo več obiskovali na
domu, kot je bila praksa
prej, ker jim s tem naredi-
mo samo delo. Ob skup-

nem kosilu lahko tudi kakš-
no rečejo med svojo genera-
cijo," je na prvem takšnem
srečanju povedal Marko
Mravlja. Udeležili so se ga
trije slavljenci, Matilda Dol-
žan, Andrej Toporš in Alojz
Podlesnik, nekaj se jih je
opravičilo. Vsi trije so tudi
člani Društva upokojencev
Naklo. "Sem še dobrega
zdravja, okrog doma rad kaj
postorim in sem nabavni za
v trgovino, ker še vozim
avto," je povedal Andrej To-
porš, domačin iz Spodnjih
Dupelj. Alojz Podlesnik pet-
deset let živi v Strahinju in
je povedal, da sicer uživa

penzion, da pa imajo doma
kmetijo in da je še vedno
kar aktiven kmet. Domačin-
ka s Podbrezij Matilda Dol-
žan pa je dejala, da zanjo
lepo skrbita sin in snaha.
"Sama si še skuham, vse
ostalo pa mi pomagata, ker
nisem več najboljšega
zdravja," je dodala. Slavljen-
cem so glasbeni program
pripravili učenke in učenci
Osnovne šole Naklo pod
mentorstvom zborovodje
Marka Kavčiča, ki se je pri-
družil čestitkam jubilantom
z besedami: "Veliko zdravja
vam želim in naj vam sreča
služi."

Prvo letošnje
srečanje z jubilanti

Ž

Od leve: Andrej Toporš, Marko Mravlja, Matilda Dolžan in Alojz Podlesnik

najem APP za 2+2 osebi

upokojenci - polpenzion po osebi na dan že od 

- neomejeni vstopi v bazene in savne v hotelu Vesna
- pester kulturni in športni program

Tel.: 03/896 31 00 in 06
info@t-topolsica.si

www.terme-topolsica.si

60 EUR/nočže od

35,10 EUR

Terme Olimia d.d., Zdraviliška cesta 24, SI – 3254 Podčetrtek
T 03 829 78 36, info@terme-olimia.com, www.terme-olimia.com

Podarimo vam 50% popust !

FIRST MINUTE – 
POLETJE 2011! 

Rezervirajte svoj poletni 
oddih že sedaj! In tako 
prihranite tudi do 295 

EUR in številne ugodnosti: 
prvi otrok GRATIS in drugi 

do 50% popusta 
(do 12 let, v sobi skupaj z 2 

odraslima osebama)!

Ob rezervaciji kateregakoli paketa v Hotelu Breza****  PODARIMO 
drugi osebi 50% popust ! 

Cena že od 147,00 € /2 x polpenzion za prvo osebo ter 
73,50 € /2x polpenzion za drugo osebo (posebna ponudba velja po osebi 
v terminu 27.2. – 22.4.2011). Pohitite, saj je število sob omejeno!

Podarimo vam 50% popust !
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Zdravje in razvajanje
z roko v roki ...
Zdravje in razvajanje
z roko v roki ...
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Zanimivosti

Jasna Paladin

vanka Vidmar bo ob
letošnjem materin-
skem dnevu, le tri
dni pred svojim 80.
rojstnim dnevom,

tudi uradno zaključila svoje
dolgoletno delo na področju
šivanja gorenjskih narodnih
noš. Županu Francu Čebu-
lju in Petrovčevi hiši v Cer-
kljah bo kot zahvalo za vso
dolgoletno podporo podarila
dve punčki, oblečeni v noši,
ki ju je - tako kot na stotine
drugih, majhnih in velikih -
sama sešila v vseh teh letih.
Odločitev o prenehanju je
bila težka, a minulih let, ki
jih je preživela za šivalnim
strojem, se danes spominja
s posebnim veseljem. Svoj
prvi šivalni stroj je kot očeto-
vo darilo ob rojstnem dnevu
dobila, ko je bila stara 14 let,
in šivanju je posvetila vso
svojo življenjsko pot. Z njim
je vsa ta leta služila kruh, ne-
kaj let pred upokojitvijo pa
se je navdušila tudi za izde-
lavo narodnih noš in šivanje
široko nabranih kril, čipka-
stih rokavov in črnih pred-
pasnikov. "Najprej sem iz-
delala avbo in to tako, da
sem razdrla ogrlico, ki mi jo
je teta poslala iz Amerike, in
iz nje dobila zlato nitko in
koraldice, saj materiala ta-
krat ni bilo mogoče dobiti.
Dobro mi je šlo in noše
nama z možem vse od takrat
v življenje prinašajo neiz-
merno veselje," pravi Ivanka
Vidmar, ki je noše sešila za
več folklornih skupin in šte-
vilne posameznice, ki so jo
spoznavale tudi na sejmih,
predavanjih in različnih

predstavitvah, na katerih je
delila svoje znanje. 
Med oblačenjem v svojo
nošo navdušeno razlaga, da
je ženska gorenjska narodna
noša sestavljena iz kar pet-
najstih oblačilnih kosov -
avbe ali zavijačke, ošpetlja,
obleke, predpasnika, rute,
sklepnika, nogavic ... A če-
prav jih šivala zdaj ne bo
več, z narodno nošo ostaja
tesno povezana. "Šivati ne
morem več. Leta so naredila
svoje in preslabo vidim, ve-
selje pa mi je vzel tudi požar
v domači kurilnici, ki mi je
pred dvema letoma uničil
oba šivalna stroja in vse bla-
go, ki sem ga imela. A v
nošo se bom oblačila do

smrti, saj mi to prinaša ob-
čutek sreče," še zaključi in
doda, da se bosta z možem

še naprej z velikim veseljem
udeleževala slovesnosti, na
katere ju povabijo.

Od avbe do spodnjic
Ivanka Vidmar z Zgornjega Brnika se po petdesetih letih dela poslavlja od 
aktivnega šivanja narodnih noš, po čemer so jo poznali po vsej Gorenjski. 

Ivanka Vidmar je poleg narodnih noš za odrasle izdelovala tudi takšne
za punčke, ki so svoje mesto našle pri izseljencih po vsem svetu.

Veselje do noš deli z možem Lojzetom. 
Prihodnje leto bosta praznovala biserno poroko.

I

Moj dnevnik
Anka in Jože
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Ljubljana

Povprečni varstveni dodatek 93 evrov

Upokojenci si neugodni gmotni položaj lahko izboljšajo tudi
z varstvenim dodatkom, po podatkih zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje ga je lani v povprečju prejemalo
46.789 upokojencev, kar je 297 več kot leto prej. Lani je pov-
prečni mesečni dodatek znašal nekaj več kot 93 evrov, pri
tem pa so uživalci vdovskih in družinskih pokojnin prejeli v
povprečju 107 evra dodatka, prejemniki starostnih pokojnin
dobrih 88 evrov in uživalci invalidskih pokojnin nekaj manj
kot 81 evrov. C. Z.
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HUMANITARNI 
PETEK
V petek so na koncertu za otroke z 
downovim sindromom nastopili
številni plesni in glasbeni izvajalci,
ki so se odpovedali honorarju. 
/ Foto: Tina Dokl

22

LJUDJE

PUSTNI ŠOPEK 
ZA MAMI

Očkov rock za debeli četrtek,
Šopek za mami z ansamblom Vi-
harnik ter Podokničarjem ter
vragolije s Piko Nogavičko in kap-
itanom Kljuko. / Foto: Matic Zorman

KULTURA

Z VIOLINO ‘OKUŽIL’
TUDI POTOMCE

Maksimiljan Skalar. Glasbenik, vio-
linist, pedagog in goslar. V kamniš-
ki knjižnici je na ogled razstava ob
103. obletnici njegovega rojstva.
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KULTURA

aksimiljan Ska-
lar je bil leta
1908 rojen v
Ljubljani in se

že v zgodnjem otroštvu naučil
igranja na violino, čemur je
ostal zvest vse svoje življenje. 

Čeprav se je v svojem živ-
ljenju zelo veliko selil - živel
je na Južnem Tirolskem, od
koder je doma njegova
mama, pa v Beogradu, kjer
je začel obiskovati Akademi-
jo za glasbo, Pragi in zaradi
svojega pedagoškega dela
tudi v Mariboru, Salzburgu,
Kopru in na Ptuju - je zelo
velik glasbeni pečat zapustil
v Kamniku, kjer je živel zad-
nja tri desetletja svojega živ-
ljenja. Bil je priznan violi-
nist, tudi član Slovenske fil-
harmonije, že zelo zgodaj pa
se je izkazal kot odličen pe-
dagog. Razstava v kamniški
knjižnici, ki sta jo pripravili
Milena Glušič in Duška Te-
žak, ga predstavlja tudi kot
avtorja več glasbenih učbeni-
kov in nekakšnega inovator-
ja, saj je pri svojem pedago-
škem delu uporabljal učne
pripomočke, ki so bili plod
njegove iznajdljivosti in zna-
nja. Svoje spretnosti je več
kot uspešno uporabljal tudi
pri izdelovanju violin, saj je
bil odličen goslar in konser-
vator. Goslarsko delavnico je
imel tudi v Kamniku, med
drugim pa je restavriral tudi
Tartinijevo violino. 

"Vse štiri hčerke smo ga
že od malega opazovale pri
izdelovanju violin. Vse nas je
popeljal v svet glasbe - naj-
starejša od nas je violinistka

v New Yorku, najmlajša pa v
Bonnu, prav vse štiri pa smo
'okužene' z violinami," je na
odprtju razstave povedala
ena od njegovih hčera Darka
Skalar, ki poučuje v Glasbe-
ni šoli Kamnik. Uveljavljena
glasbenika sta tudi že njego-

va vnuka, Simon Skalar iz
Kamnika in mladi Tim Ska-
lar Demšar, ki je skupaj s
svojo mamo, profesorico vio-
line na Akademiji za glasbo
Moniko Skalar, na odprtju
razstave poskrbel za kulturni
program.

Kamničani se pomena svo-
jega vsestransko nadarjenega
sokrajana doslej niso kaj do-
sti zavedali, a razstava s spre-
mnim katalogom dokazuje,
da je Maksimiljan Skalar h
kamniški kulturni dediščini
prispeval izjemno veliko.

Z VIOLINO ‘OKUŽIL’
TUDI POTOMCE
Maksimiljana Skalarja, priznanega glasbenika, violinista, pedagoga in goslarja, se vse bolj spominjajo
tudi v Kamniku, kjer je preživel zadnje obdobje svojega življenja. V kamniški knjižnici je na ogled
razstava ob 103. obletnici njegovega rojstva.

Jasna Paladin

M

Za kulturni program ob razstavi o svojem predniku sta poskrbela tudi navdušena 
violinista, njegova hči Monika Skalar in vnuk Tim Skalar Demšar.

Na razstavi, ki govori o Skalarjevem življenju in pedagoškem delu, je na ogled več 
predmetov, tudi ena od originalnih violin, ki jih je sam izdelal.

Škofja Loka

Migitacije na ogled do aprila

V petek so v Sokolskem domu v Škofji Loki odprli
skupinsko razstavo z naslovom Migitacije. Razstavljajo
Boštjan Plesničar, Petra Varl, Sašo Vrabič, Huiqin Wang
in Maja Pučl. Rdeča nit Migitacij se deloma skriva v sami
besedni igri, ki združuje pomenske asociacije pojmov
gibanja in meditacije; figura v gibanju se znotraj
sporočilnosti in formalnih elementov predstavljenih del
izkazuje kot nosilec pomena ter osrednja motivna pred-
postavka. Odprtje same razstave je popestril zanimiv
spremljevalni program: akrobacije na tkanini ob sprem
ljavi klavirja. A. B.

Avtorici Petra Varl in Huiqin Wang / Foto: Matic Zorman

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

Knjiga obsega 392 strani, trda vezava.

Redna cena knjige je 29,70 EUR

Če knjigo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, 

je cena le 23,70 EUR + poštnina.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova

cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali

na: narocnine@g-glas.si.

Avtor je dolga leta 

marljivo pregledoval 

arhive in skušal najti 

dogodke in dejanja, 

ki so v mladih letih 

politično izoblikovali 

nadarjenega politika.

Oblikovanje 

osebnosti v času 

predvojnega 

komunističnega 

ekstremizma 

v Jugoslaviji in SZ 

je dalo Titu 

poseben pečat ...
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VREME, KINO

tedenska vremenska napoved
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sreda
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16.3.
četrtek

-6/6°C

17.3.

desetdnevna napoved

setveni koledar obremenitev vzhod         zahod

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

Marec - sušec

Če na 40 mučenikov dan zmrzuje, še 40 mrzlih noči prerokuje.

O Gregorju pravijo: Kmet dolgo njivo orje, klobuk postrani nosi,
pa staro ženo kruha prosi.

ežiser pustolovske
trilogije Pirati s Kari-
bov predstavlja za-
bavno zgodbo o po-

hlevnem kameleonu Rangu,
ki mora po spletu neprijetnih
naključij udobni terarij zame-
njati za nevarno divjino ame-
riškega Divjega zahoda.

Gore Verbinski je sicer
najbolj znan po pustolov-
skih, domiselnih in zabav-
nih igranih uspešnicah in
naj dela s pravimi igralci ali
digitaliziranimi liki, njegov
cilj je vedno enak: premakni-
ti umetniško ustvarjanje
prek meja pričakovanega in
doživetega.

Zamisel o Rangu se je
porodila pred leti ob zajtr-
ku, še preden je Verbinski
naredil revolucijo v pusto-
lovskem žanru s Pirati s
Karibov. Dobil se je s pro-

ducentom Johnom B. Carl-
som in piscem otroških 
knjig Davidom Shannonom.
Beseda je nanesla na klasič-
ne kavbojke, vendar z nena-
vadnim preobratom.

Scenarija so se lotili Ver-
binski, James Ward Byrkit in
John Logan, k sodelovanju
pa so pritegnili še mojstra za
posebne učinke Marka
McCreeryja. Najprej so pro-

učili vse vrste kavbojk, kar
jih je kdaj posnel Hollywood,
in iz njih izluščili stereotip-
ne like - rančarje, ki zahteva-
jo pravico, premetene bara-
be, pokvarjene župane, ne-
varne revolveraše, žilave in
hkrati nežne ženske, živčne
može postave, in potem like
prenesli na puščavske živali. 

Glavni junak Rango je ka-
meleon, skrajno teatralen in

z malce nenavadnim pogle-
dom na svet, kar pravzaprav
ni nič čudnega, saj je vse živ-
ljenje iz terarija gledal televi-
zijo. Želi biti junak in ljub-
ljen, globoko v sebi pa ve, da
se sicer lahko pretvarja, toda
pretvarjanje v življenju ne
prinese pravih rezultatov. Na
velikem platnu se Rangu pri-
druži še pestra paleta drugih
živali.

KAMELEON RANGO 
Ameriški Zahod je videl že vse vrste junakov, toda Rango je med vsemi nekaj posebnega. Je majhen
kameleon velikega srca, ki skuša rešiti mesto, pri tem pa postane legendarni junak, ki ga je dotlej samo igral.

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

ponedeljek

6/11°C

Alenka Brun

R

Biovremenski podatki

Vremenski vpliv na splošno počutje in razpoloženje bo za
večino ljudi ugoden, le nekateri bolezenski znaki bodo
okrepljeni.

Snežne razmere in napoved za gorski svet

V Julijskih Alpah je na 2500 metrih do okoli 350 centimetrov
snega, na 1500 metrih pa do okoli 140 centimetrov. Drugod
po naših gorah je na 1500 metrih okoli 30 centimetrov sne-
ga. Tanka snežna odeja sega v osojah ponekod do nižin, pri-
sojna pobočja pa so večinoma kopna do okoli 1000 metrov
nad morjem. Sneg je večinoma pokrit s skorjo, ki je nastala
deloma zaradi vetra, na prisojnih pobočjih pa tudi zaradi
dnevnega taljenja in nočnega zmrzovanja v preteklem ted-
nu. Skorja večinoma ne nosi človeške teže. V osojah je po-
nekod še pršič, zlasti tam, kjer ga je napihal veter. Obsežna
so območja napihanega snega. Na vetru izpostavljenih me-
stih je snežna odeja precej spihana do trde, deloma polede-
nele podlage.
Nevarnost snežnih plazov je večinoma 2. stopnje, nižje, kjer
je snega malo, pa 1. stopnje. Nevarna so predvsem mesta z
napihanim snegom in bolj strma pobočja, zlasti senčne
lege, drugod je snežna odeja razmeroma stabilna. Turni
smučar ali pešec lahko na takih mestih sproži plaz sprijete-
ga, kložastega snega.
Spontano plazenje ni pričakovano.

Snežna odeja na smučiščih

Kranjska Gora do 50 cm 
Krvavec do 100 cm
Cerkno do 90 cm
Črni vrh do 50 cm
Stari vrh do 70 cm
Soriška planina do 70 cm
Kobla do 40 cm
Vogel do 150 cm
Kanin do 320 cm
Golte do 65 cm
Kope do 40 cm
Mariborsko Pohorje do 45 cm
Rogla do 70 cm

Torek, 8. 3.
16.50, 21.30 RANGO sinhro.
19.30 SPET TI abonma
17.00 MOJA NEPRAVA ŽENA
20.40 ČRNI LABOD
16.20 GREMO MI PO SVOJE
16.20, 18.30, 21.00 KRALJEVI GOVOR

Sreda, 9. 3.
16.50, 21.30 RANGO sinhro.
19.30 SPET TI abonma
17.00 MOJA NEPRAVA ŽENA
20.40 ČRNI LABOD
16.20 GREMO MI PO SVOJE
16.20, 18.30, 21.00 KRALJEVI GOVOR

Četrtek, 10. 3.
15.40, 18.00 RANGO sinhro.

20.20 DEKLE Z ZMAJSKIM TATUJEM
16.50 GREMO MI PO SVOJE
19.00 DEKLE, KI SE JE IGRALO Z OGNJEM
21.30 DEKLE, KI JE DREGNILO V OSJE GNEZDO
16.00, 18.30, 21.00 KRALJEV GOVOR

Petek, 11. 3.
15.40, 18.00 RANGO sinhro.
20.20, 23.20 DEKLE Z ZMAJSKIM TATUJEM
16.50 GREMO MI PO SVOJE
19.00 DEKLE, KI SE JE IGRALO Z OGNJEM
21.30 DEKLE, KI JE DREGNILO V OSJE GNEZDO
16.00, 18.30, 21.00, 23.30 KRALJEV GOVOR

Sobota, 12. 3.
13.20, 15.40, 18.00 RANGO sinhro.
20.20, 23.20 DEKLE Z ZMAJSKIM TATUJEM
14.40, 16.50 GREMO MI PO SVOJE
19.00 DEKLE, KI SE JE IGRALO Z OGNJEM
21.30 DEKLE, KI JE DREGNILO V OSJE GNEZDO

13.30, 16.00, 18.30, 21.00, 23.30
KRALJEV GOVOR

Nedelja, 13. 3.
13.20, 15.40, 18.00 RANGO sinhro.
20.20 DEKLE Z ZMAJSKIM TATUJEM
14.40, 16.50 GREMO MI PO SVOJE
19.00 DEKLE, KI SE JE IGRALO Z OGNJEM
21.30 DEKLE, KI JE DREGNILO V OSJE GNEZDO
13.30, 16.00, 18.30, 21.00 KRALJEV GOVOR

Ponedeljek, 14. 3.
15.40, 18.00 RANGO sinhro.
20.20 DEKLE Z ZMAJSKIM TATUJEM
16.50 GREMO MI PO SVOJE
19.00 DEKLE, KI SE JE IGRALO Z OGNJEM
21.30 DEKLE, KI JE DREGNILO V OSJE GNEZDO
16.00, 18.30, 21.00 KRALJEV GOVOR

Torek in sreda, 8. in 9. 3.
20.10 DEBELA MAMA 3
18.20, 20.40 DIVJA VOŽNJA 3D

18.30 JUTRANJE VESELJE
16.30, 19.00, 21.30 MOJA NEPRAVA ŽENA
16.00, 20.50 NEZNANEC
16.15, 18.35, 21.00 PRAVI POGUM
15.30, 17.50 RANGO, sinh.
16.10 ZLATOLASKA 3D

Četrtek, 10. 3.
20.00 KRALJEV GOVOR

Sobota in nedelja, 12. in 13. 3.
16.00 MALI NIKEC
18.00 DIVJA VOŽNJA
20.00 KRALJEVI GOVOR

Petek in sobota, 11. in 12. 3.
18.00 ZELENI SRŠEN

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo
pravico do spremembe programa.

KINO ŽELEZAR, JESENICE

KINO RADOVLJICA, LINHARTOVA DVORANA

PLANET TUŠ, KRANJ

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER)

KINO SPORED

8. 3. tor. Janez, pust list do 16h, plod od 17h 6.29 17.57

9. 3. sre. Frančiška, pepelnica plod 6.27 17.59

10. 3. čet. 40 mučencev plod do 16h 6.25 18.00

11. 3. pet. Krištof 6.23 18.02

12. 3. sob. Gregor korenina 19 6.21 18.03

13. 3. ned. Kristina, korenina do 10h, cvet od 16h 6.20 18.04

14. 3. pon. Matilda 6.18 18.06
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inuli torek je v
Mercator je -
vem centru v
Kranju pote-
kala ena od tu-

rističnih tržnic v sklopu 25.
festivala Turizmu pomaga
lastna glava, ki ga organizira
Turistična zveza Slovenije,
tokrat pod geslom Imejmo
se fajn - doživite naš kraj.
Turistični krožkarji s trinaj-
stih osnovnih šol so obisko-
valcem na svojih stojnicah
predstavljali turistične nalo-
ge z idejami o razvoju turiz-
ma v domačem kraju in jih
vabili, naj jih obiščejo. Komi-
sija je pri izboru najboljših
imela težko delo, ocenjevala
pa tako naloge kot izvedbo
stojnic. Zlatega priznanja in
s tem uvrstitve na državno
srečanje sta se razveselili
ekipi z OŠ Križe in OŠ Sta-
neta Žagarja Kranj. Prva je
pripravila projekt Pust v Kri-
žah, druga pa U Kran' - tam
se imamo mladi fajn. 

Krožkarji iz Križev so se
razveselili tudi posebnega
priznanja komisije za naj-
boljšo nalogo. Pod mentor-
stvom Katje Konjar in Beti
Potočnik so pripravili pro-
jekt oživitve starega pustne-
ga običaja v Križah. "V na-
šem kraju so včasih izdelova-
li veliko večjega pusta kot
drugod, velik je bil štiri me-
tre, naredili pa so ga iz lat ko-
zolca ter ovili z butarami in
koruznim ličjem. V sprevo-
du so ga peljali do kriškega
travnika in ga zažgali, nato
pa so se s sajami mazali po
obrazu," je pojasnil učenec

Vid Primožič, ki je našem-
ljen v kavboja ter s peharjem
ocvrtih mišk in flancatov v
rokah skupaj z drugimi
krožkarji vabil obiskovalce
na njihovo stojnico. Pri tem
so bili tudi uspešni, saj so
obiskovalci prav njihovo stoj-
nico ocenili za najboljšo.
Projekt oživitve starega pust-
nega običaja bodo danes, na
pustni torek, tudi uresničili.
Sprevod pustnih mask s
'kriškim pustom' na čelu bo
izpred šole krenil ob 10.45,
vrhunec prireditve pa bosta
požig pusta na travniku za
šolo in star običaj - mazanje
s sajami.

Učenci Žagarjeve šole so
pod mentorstvom Jane Ko-
vač in Katarine Kalan v nalo-
gi U Kran' - tam se imamo
mladi fajn zasnovali zabavno
in obenem poučno priredi-
tev za mlade. Zanje bi v
kranjskih rovih pripravili
hišo strahov, podali bi se po
učni poti v kanjonu Kokre,
na koncu katere bi jih čakalo
lokostrelstvo, na športnih
igriščih na Planini bi igrali
košarko in odbojko, staro
mestno jedro pa bi odkrivali
ob iskanju skritega zaklada.
"Naš glavni cilj je bil popes-
tritev dogajanja v starem
mestnem jedru. Zamislili
smo si prireditev, s katero bi
Kranj predstavili mladim iz
drugih krajev, obenem pa bi
dokazali, da znamo nekaj
narediti iz našega mesta," je
poudarila učenka Urška Ti-
čar.

Z nalogami in stojnicami
so se izkazale tudi druge
šole. Komisija je s srebrnim
priznanjem nagradila pod-
ružnični šoli Javorje in Sovo-

denj, OŠ Marije Vere Kam-
nik, OŠ Frana Kocbeka Gor-
nji Grad, OŠ Frana Albrehta
Kamnik, OŠ Naklo, OŠ Gor-
je, OŠ Frana Saleškega Finž-
garja Lesce in OŠ Žirovnica,

ki je prejela tudi priznanje
komisije za najboljšo stojni-
co. Bronasti priznanji sta
prejeli OŠ Šenčur in OŠ dr.
Janeza Mencingerja Bohinj-
ska Bistrica.

IDEJ JIM NE MANJKA
Na turistični tržnici v kranjskem trgovskem centru so se med krožkarji s trinajstih osnovnih šol 
najbolj izkazali učenci OŠ Staneta Žagarja Kranj in OŠ Križe.

Ana Hartman

M

Takole je Vid Primožič s peharjem ocvrtih mišk in flancatov
vabil na stojnico OŠ Križe. / Foto: Tina Dokl

Učenci OŠ Staneta Žagarja Kranj so obiskovalce poučili tudi
o kanjonu Kokre. / Foto: Tina Dokl

Bohinjski otroški 
festival navdušil

B.O. BRRR FEjST je nav-
dušil zbrano množico. V
petek so začeli s predsta-
vo Maček Muri v dvorani
Joža Ažmana, na pustno
soboto pa je bilo živo in
predvsem barvito. V sklo-
pu B.O. BRRR FEjSTa se
je precej odvijalo na Se-
nožetih v Srednji vasi.
Zanimive so bile tradicio-
nalne Mc Wouove igre,
pa Zlatorogovi talenti, na
odru so se zvrstili nasto-
pajoči in predvsem raz-
novrstne in pisane ma-
ske. Obiskali so jih med
drugim Ta leseni iz Kro-
pe, nastopila je tudi
Damjana Golavšek z
Mojco Pokrajculjo. A. B.

Nebo

Zazrem se v nebo, da mi lažje bi bilo,
a ko vidim to nebo, takoj postane vse še bolj mračno.

Na nebu zvezd še ni, niti luna še ne žari,
samo oblaki so, ki zakrili vse so.

V temni sobi jaz sedim, glavo med roke tiščim,
solze razočaranja po licu nemo polzijo.

Počasi prilezla luna bo na nebo, veter razkadil bo temo,
mojemu srcu pa lažje bo, saj luna zapela mu uspavanko bo.

Kličem veter, a ga ni, vse lepo še tiho spi,
le jaz skoz okno še strmim in v srcu tiho krvavim. 

In počasi je le prišla, moja luna bledolična,
ki na obraz pričara mi, svetle mislih lepših dni.

Prišepne mi na uho, naj ne čakam več na to,
naj ne jokam več zato in naj hodim zdaj za njo.

Ponesla me v lep je svet in pustila mi je živet,
tako, da videla sem spet, zakaj je vredno vstati spet. 

Kar na enkrat me prebudi, svetlo sonce toplih dni,
ki nad mano zdaj bedi, ko moja luna spi.

Urška

Samota je tista, ki najde še tako skrite spomine.
Spomine, pred katerimi bežimo, in samota noči jih pri-
nese na plan. Prijateljica luna nam prinaša lepo sporoči-
lo, polno upanja na jutrišnji dan, da za dežjem vedno
posije sonce. In, ko se bolečina prenese na papir v obli-
ki pesmi, postane bolečina malo manjša. Urška, samo
tako naprej. Nagrajenka meseca februarja je Urška. Lep
pozdrav, Metka.

Vsaka pesem ima svoj čar. Včasih je žalostna, drugič vesela, vse-
lej pa je ogledalo naše duše. Začenjamo novo rubriko "Pesmi
mladih". Vabljeni ste še posebej otroci in najstniki, dobrodošli
ste seveda tudi vsi drugi, ki ste mladi po srcu.
Pesmi pošljite na elektronski naslov pesmi.mladih@gmail.com
ali pisno na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj. Ni se treba podpisati s polnim imenom, uporabite lahko
psevdonim. Rubriko ureja Metka, ki pri vsaki pesmi zapiše  mnen-
je in vsak mesec izbere tisto, ki ji je najbolj všeč. Izbrana pesem
bo prejela knjižno nagrado, če nam bo avtor zaupal naslov.

PESMI MLADIH

Lepe v pomlad 
z začetnim tečajem ličenja
V torek, 22. marca, in v petek, 25. marca, ste od 16. do 20.
ure vabljene v avlo Gorenjskega glasa, Bleiweisova cesta 4 v
Kranju (nasproti glavne avtobusne postaje) na tečaj ličenja,
kjer boste spoznale osnove dnevnega ličenja za urejen 
vsakodnevni videz vsake ženske.
Vizažistka Neli bo svetovala,
kako pravilno izbrati negovalno
in dekorativno kozmetiko glede
na tip kože in poteze obraza.
Zaželeno je, da na tečaj prinese-
te izdelke, ki jih že uporabljate,
Neli pa vas bo podučila, kako
jih najbolj s pridom uporabiti. 

Redna cena tečaja je 40 EUR, posebna cena
na naročnice Gorenjskega glasa je 35 EUR.

Ker je število udeleženk omejeno, 
se čim prej prijavite na 
neli.zovko@gmail.com 
ali Neli pokličite 
na tel. št.: 040/932 883.

www.gorenjskiglas.si



aponsko Toyoto izkuš-
nje s hibridnimi pogo-
ni postavljajo med vo-
dilne avtomobilske
znamke na tem podro-

čju. To že precej let dokazuje-
jo z modelom Prius, ki je do-
živel že tretjo generacijo, in
od letošnjega poletja tudi z
novim hibridno gnanim Au-
risom. Auris, ki z vsemi last-
nostmi sodi med družinske
kombilimuzine, je torej že
drugi Toyotin model s kom-
binacijo bencinskega in elek-
tričnega motorja, ki je napro-
daj v Evropi. 

Tudi hibridni auris ima v
nosu 1,8-litrski bencinski šti-
rivaljnik s 110 kilovati (136
KM), ki mu pri delu s 60 ki-
lovati dodatne moči pomaga
električni motor. Slednji se
vključuje pri speljevanju in
med pospeševanjem, da
zmanjša porabo in škodljive
emisije bencinskega stroja,
ob dovolj polnih nikelj-metal-
nih baterijah, ki so namešče-
ne v zadnjem delu avtomobi-
la, pa lahko deluje tudi popol-
noma samostojno. Moč obeh
se na prednji kolesi prenaša s
pomočjo planetnega gonila
in samodejnega menjalnika.
Baterije so 350-litrski prtljaž-
nik, kakršen je v običajnih

različicah Aurisa, zmanjšale
na 279 litrov, seveda pa še
vedno obstaja možnost pove-
čanja s podiranjem zadnje se-
dežne klopi.

Voznik željo po vožnji z
elektriko izrazi s pritiskom na
gumb in z nizko hitrostjo av-
tomobil brez hrupa in emisij
lahko vozi kar nekaj kilome-
trov, lahko se odloči tudi za
ekonomično ali pa za dina-
mično vožnjo. Ob zaviranju
se na kolesih tvori kinetična
energija, ki se pretvarja v elek-
trično in prav tako skrbi za
polnjenje baterij. Rezultat
skupnega delovanja obeh po-
gonskih strojev naj bi bila se-
veda nizka poraba goriva, to-
varna obljublja povprečje 3,8
litra bencina na 100 kilome-

trov, in hkrati nizke izpuste
ogljikovega dioksida, ki dose-
gajo le 98 gramov na prevo-
žen kilometer. To je v praksi
tako rekoč nedosegljiv rezul-
tat, kljub temu pa se hibridni
Auris uvršča med najbolj či-
ste serijske avtomobile. 

Žal se temu avtomobilu
med vožnjo pozna, da prvot-
no ni bil zasnovan za hibrid-
ni pogon. Teža baterij v zad-

njem delu namreč nekoliko
podre uravnoteženost, zato
se zdi, da imata sprednji ko-
lesi premalo čvrst oprijem in
voznik ima z volanom nekaj
več dela. 

Uvajanje energijsko in
okoljsko prijaznejših vozil je
seveda vredno vsega odobra-
vanja. Drugo vprašanje pa je,
ali bomo samo na ta način
res rešili planet. 
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AVTOMOBILIZEM
POHOD OKOLJEVARSTVENE ZAVESTI
Test: Toyota Auris Hybrid 1,8 HSD Sol

ri Peugeotu so se od-
ločili, da bo novinec z
oznako 508 hkrati
nadomestil kar dva

avtomobila, srednjerazredni
407 v srednjem in že skoraj
pozabljeni 607 v višjem sred-
njem razredu. Poleg tega so
se Peugeotovi strategi odloči-
li, da bodo hkrati poslali na ce-
ste obe karoserijski izvedbi,
4,79 metra dolgo limuzino in
dobra dva centimetra daljši
kombi z zdaj že uveljavljeno
oznako SW. Peugeotovim ob-
likovalcem je uspelo zrisati
skladno limuzino in dinami-
čen kombi, oba z dolgo med-
osno razdaljo (2,82 metra) in
kratkima previsoma preko
koles. Spredaj bosta obe karo-
serijski različici razpoznavni
po široki maski hladilnika, za-
daj pa predvsem po lučeh s
tehnologijo svetlečih diod. 

Pogonu je namenjenih šest
motorjev, dva bencinska in

štirje turbodizelski. V ben-
cinskem delu je v dnu raz-
predelnice 1,6-litrski atmo-
sferski štirivaljnik (88
kW/120 KM), ki mu sledi
bolj prepričljivi 1,6-litrski so-
rodnik s pomočjo turbinske-
ga polnilnika (115 kW/156
KM). Najšibkejši turbodizel-
ski stroj je 1,6-litrski (82
kW/112 KM), ki ga ponujajo
tudi v različici e-Hdi, z vgra-
jenim sistemom za samodej-
no zaustavitev (ta se zgodi že
pri 8 kilometrih na uro). Bolj

zahtevnim voznikom sta na-
menjena še dva 2,0-litrska
turbodizelska štirivaljnika
(103 kW/140 KM in 120
kW/163 KM), povsem na
vrhu pa kraljuje še 2,2-litrski
(150 kW/204 KM). Pester je
tudi izbor menjalnikov, sega
od pet- in šeststopenjskega
ročnega do šeststopenjske
avtomatike in robotiziranega
menjalnika. Za najcenejšo li-
muzino je treba odšteti
20.500 evrov, SW je 800 ev-
rov dražji. 

RENČANJE JE SPET GLASNEJŠE
Novi Peugeot 508 prihaja hkrati v dveh karoserijskih različicah.

Matjaž Gregorič

J

Matjaž Gregorič

P

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI

Gibna prostornina: 1798 ccm 
Največja moč pri v/min: 73 kW/99 KM + 60 kW 
Najvišja hitrost: 180 km/h
Poraba goriva po EU norm.: 3,8 l/100 km 
Maloprodajna cena: 34.590 EUR 
Uvoznik: Toyota Adria, Ljubljana

NA KRATKO

VOLKSWAGEN: Volkswa-
gen je skladno z napovedmi
prevzel operativno poslova-
nje podjetja Porsche Hol-
ding Salzburg. Prenos di-
stribucijske družbe je oce-
njen na vrednost 3,3 milijar-
de evrov. Salzburg bo še na-
prej sedež podjetja in prav
tako tudi sedež poslovod-
stva. Volkswagen z naku-
pom uresničuje še en načr-
tovani korak na poti do inte-
griranega avtomobilskega
koncerna Volkswagen in
Porsche. Spremembe bodo
vplivale tudi na slovensko
podjetje Porsche Slovenija,
ki je prav tako del Porsche
Holdinga Salzburg.

RENAULT IN DAIMLER:
Nedavno sklenjeni dogovor
o sodelovanju med Renault-
Nissanom in Daimlerjem
bo kmalu obrodil prve sa-
dove. Neimenovani viri pri
Daimlerju namreč navajajo,
da naj bi Mercedes-Benz
proti koncu prihodnjega
leta začel prodajati nov
manjši dostavnik, ki bo te-
meljil na Renaultovem mo-
delu Kangoo.  M. G.
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NAGRADNA KRIŽANKA

Obiščite nas na jubilejnem 
50. mednarodnem sejmu DOM
- Ljubljana Gospodarsko 
razstavišče - dvorana O/ODA

od 8. do 13. marca

Nagrade: 
1. nagrada: bon za nakup v vrednosti 40 EUR
2. nagrada: bon za nakup v vrednosti 30 EUR
3. nagrada: bon za nakup v vrednosti 20 EUR

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z 
oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite 
na dopisnicah do srede, 23. marca 2011, na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p.p. 124. Dopisnice lahko 
oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno
stavbo na Bleiweisovi cesti 4.

KRANJ Žabnica, Dorfarje 17, tel.: (04) 502 19 00, e-pošta: info@prevc.si
LJUBLJANA BTC HALA 10, tel.: (01) 541 18 20, e-pošta: prevc@btc-city.si

KUHINJA URBANAKUHINJA NATURA

-25%
sejemski
popust

-30%
sejemski
popust

MESEČNE AKCIJEna www.prevc.si

Akcijski popusti veljajo ob plačilu z gotovino v času sejma DOM oz. do 31.3.2011
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a uvod v petdnev-
no marčevsko
pustno rajanje je
na debeli četrtek v
Š m a r t i n s k e m

domu v Stražišču pri Kranju
poskrbela legendarna kranj-
ska rock-beat skupina Ilioni.
Obiskovalcem, predvsem
starejšim - prišlo jih je okoli
sto, so igrali predvsem
'očkov rock'. Kategorijo ro-
cka, ki ostaja zimzelen, še iz
časov ko so bili usnjena/je-
ans jakna, skodrani dolgi las-
je in 'šponanje drata' del
vsakdanjika. Sprva se je bend
oklepal baladnih melodij in
besedil s priredbami, kasne-
je pa so se na začetku precej

statični obiskovalci strašan-
skega koncerta skupaj z ben-
dom razživeli. V stare dobre
čase roka so vse skupaj po-
spremile stilsko izbrane slike
avtorja Izidorja Jalovca, ki je
eden izmed tistih, ki še da-
nes, skupaj z ikonami rokov-
ske glasbe živijo rokovsko
življenje. 

Kranjski Planet Tuš pa je v
sobotnem jutranjem 'progra-
mu' veselega pustnega raja-
nja gostil simpatično gostjo
Piko Nogavičko. Družbo ji je
pri njenih vragolijah delal
tudi Kapitan Kljuka, ki je
otrokom tokrat izdeloval prav
posebne meče iz balonov.

Ker pa je tokrat naneslo, da
se pustni torek in 8. marec
datumsko pokrivata, smo se
odločili, da obiščemo tudi

kakšno zabavo, prireditev, ki
kljub pustnemu pridihu v
osnovi ostaja namenjena
mamam, ženam in drugim
damam. Tako smo se v sobo-
to zvečer odpravili v Komen-
do, kjer že tradicionalno vsa-
ko leto pripravijo veliki kon-
cert z naslovom Šopek za
mami. Tokrat so ga združili
še s pustnim rajanjem in
športna dvorana v Komendi
je bila nabito polna. Veliko je
bilo uniformiranih mask,
klovnov in klovnes, zanimivo
je bilo strežno osebje - saj so
dekleta predstavljale, vsaj
tako smo si predstavljali, cve-
tice in dejansko tvorile šo-
pek; celo na Backa Jona smo
naleteli ... Je pa res, da je bil
koncertni program pester.
Najprej so nastopile mažo-

retke, predstavil se je harmo-
nikarski orkester Gašperja
Vodlana, sledil je nastop an-
sambla Čepon oziroma letos
so se odločili, da bodo nasto-
pili kot 'sestre' Čepon in si
nadeli krila ter ženske čevelj-
ce. Sledili so Viharnik, Fant-
je z vasi, Trio Zajc, Andreja,
Veseli Svatje, Veseli Podgor-
ci, Plesna skupina Štupi, an-
sambel Stanka Petriča, Navi-
hanke, Kvintet Dori, za hu-
mor je poskrbela Mama Zin-
ka, kakšno svojo pa je med
vodenjem dodal tudi Franc
Pestotnik Podokničar. Kot
posebni gost koncerta je to-
krat nastopil ljubljenec žen-
skih src Werner, po konča-
nem koncertu pa je vajeti
pustnega rajanja prevzel an-
sambel Viharnik.

DRUŽABNA KRONIKA

Novi singel fatalne Britney Spears

Till the World Ends je naslov novega sin-
gla Britney Spears iz njenega novega tež-
ko pričakovanega albuma Femme Fata-
le. Pesem je delo producentov albuma,
Dr. Luka in Maxa Martina, pri besedilu je
sodelovala tudi pevka in avtorica besedil
Ke$ha, ter nadaljevanje več kot uspešne-

ga najavnega singla Hold It Against Me, s katerim se je
Britney po nekaj letih vrnila na glasbeno sceno. 

Norveški odgovor slavnim duom 

Eva & The Heartmaker je norveški pop-
rok duo, pevka Eva pa je nase opozorila
v norveški različici oddaje Pop idol leta
2005. Eva in Thomas oziroma The 
Heartmaker sta se očitno našla ob pra-
vem času na pravem mestu. Primerjajo
ju z Sonnyjem in Cher, Ikeom in Tino,

Paulom in Lindo. Prvi njun album je bil mešanica coun-
tryja, popa, roka in še česa. Pri drugem zasledimo vpliv
skupin, kot so The Cardigans, The Beatles, The Racoun-
teurs. Eva & The Heartmaker nista instant izdelek, s
pesmijo Mr. Tokyo že osvajata lestvice po Evropi.

George Michael pravi, da si je zapor zaslužil

George Michael je v enem nedavnih in-
tervjujev izjavil, da si je lani mesec dni
zapora zaslužil, ker se je s svojim Range
Roverjem julija pod vplivom drog zaletel
v eno londonskih foto prodajaln. Bivši
pevec znamenitega dua Wham! meni,
da je glede na okoliščine in kako je v zad-

njem času kršil zakon, pač prišel čas za plačilo. Tako da
je popolnoma sprejel svojo kazen: mesec dni zapora,
denarno kazen 1250 funtov in izgubo vozniškega dovo-
ljenja za pet let.

Justin Bieber in njegova Selena

Najstniška zvezdniška senzacija Justin
Bieber (17) je spregovoril o svojem de-
kletu Seleni Gomez (18). Govorice o
paru so se začele že konec lanskega leta.
Končno pa je Bieber spregovoril o Seleni
in povedal, da se mu zdi strašno privlač-
na, ga nasmeje in razume njegov hu-

mor, kar mu je še posebej pomembno. "Resnično je su-
per oseba in mislim, da ima najlepši nasmeh na svetu."

PUSTNI ŠOPEK ZA MAMI
Očkov rok za debeli četrtek, Šopek za mami z ansamblom Viharnik ter Podokničarjem, ter vragolije s
Piko Nogavičko in Kapitanom Kljuko. Za nameček pa je danes, na pustni torek, tudi praznik 
nežnejšega spola.

VRTIMO GLOBUS

M. Zorman, A. Brun

Z

Očkov rock za debeli četrtek / Foto: Matic Zorman Pika Nogavička ima vedno veliko idej. / Foto: Matic Zorman

Pravi pustno obarvan šopek strežnega osebja na 
koncertu Šopek za mami: Anja, Tina in Sonja iz
Gradišča, Domžal in z Vira. / Foto: Tina Dokl

Ansambel Čepon oziroma Sestre Čepon v akciji. Med najbolj pogostimi maskami so bili klovni. / Tina Dokl
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Mažoretke so nastopile prve. Na fotografiji Katarina in 
Barbara ter njuna mama Alenka Zadrgal. Tokrat je nastopala
Katarina. / Foto: Tina Dokl

Podokničar je sicer nastopil v vlogi povezovalca koncerta,
vendar brez pustne maske ni šlo. V ozadju harmonikarski
orkester. / Foto: Tina Dokl
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj - O zdravem življenju
bolnikov s srčno-žilnimi bo-
leznimi je društvo že lani
ozaveščalo na predavanjih.
Lani jih je bilo sedem s sku-
paj 617 člani, vsakega se je v
povprečju udeležilo 88 obis-
kovalcev. Že lansko predava-
nje prof. dr. Radovana Star-
ca, ki je govorilo o stresu, je
privabilo sto poslušalcev, pa
tudi tokratno o "francoskem
paradoksu" je bilo zelo do-
bro obiskano. Kako je mogo-

če, da Francozi, ki jedo izrazi-
to nezdravo, ki užijejo štiri-
krat več masla in trikrat več
maščob kot drugi Evropejci
ali Američani, trikrat manj
obolevajo in umirajo zaradi
srčno-žilnih bolezni? Je skriv-
nost v uživanju rdečega vina,
se sprašuje ugledni kardio-
log. Učinki so težko merljivi,
kaže pa se, da ima pitje rdeče-
ga vina antistresni učinek
(stres je eden od številnih de-
javnikov tveganja za nastanek
srčno-žilnih bolezni), da je
nekakšen socialni aperitiv, da
poglablja komunikacijo. Pre-
šernove verze "spet trte so ro-
dile, prijat'lji vince nam slad-
ko, ki nam oživlja žile, srce
razjasni in oko, ki utopi vse
skrbi, v potrtih prsih up budi"
se da prevesti tudi v zdrav-
stveno analizo, pravi predava-
telj. Pri razjasnitvi "franco-
skega paradoksa" ne gre le za
rdeče vino, a tudi zanj. Preda-
vatelj je nanizal še nekaj raz-

logov, ki zmanjšujejo tvega-
nja za koronarno bolezen. Kaj
se torej lahko naučimo od
Francozov? Resda nemara
jedo mastno in po sodobnih
merilih nezdravo hrano, a
jedo počasi in z užitkom, pri
mizi je pomemben tudi
"umetniški vtis", privoščijo si
kozarec rdečega vina (smisel
je torej v zmernem pitju), pre-
hranjevanje je pravi ritual, ob
tem prijetno kramljajo ... Če
že jedo veliko maščob, pa gre
večinoma za manj nevarne
nenasičene maščobe. Stres

slabo vpliva na presnovo hra-
ne, hormonske reakcije orga-
nizma so drugačne, tudi če
jemo zdravo hrano. Francozi
pa veljajo za uživaški narod:
tudi po tri ure dnevno si vza-
mejo za užitek ob hrani. Del
francoskega življenjskega slo-
ga je tudi gibanje, so zelo dru-
žabni, v komunikaciji prija-
teljski in ne sovražni ter za-
grenjeni, blizu jim je humor,
uživajo v dobrem in lepem,
poleg tega pa Francija sodi
med bogatejše države, kjer je
socialna klima ugodna. Kako
je torej z rdečim vinom? Kot
pri tenisu za uspeh ni po-
membna teniška žogica, tudi
pri pitju ni toliko pomemb-
na pijača kot nekakšno ču-
dežno zdravilo, pač pa pivec,
kakšen je in v kakšnem oko-
lju živi, je prepričan Rado-
van Starc, ki je slušateljem
nanizal še nekaj najpo-
membnejših načel, kako do-
čakati sto let. 

Je skrivnost v pitju
rdečega vina?
Koronarno društvo Gorenjske je že drugič 
povabilo medse predavatelja prof. dr. Radovana
Starca, zdravnika specialista kardiologije, ki jim
je tokrat govoril o "francoskem paradoksu".

Kardiolog Radovan Starc v družbi predsednika in 
podpredsednika Koronarnega društva Gorenjske Jožeta 
Benedika in Tomaža Grudna

Škofja Loka 

Pogovor z umetnicama, materjo in hčerjo

Občina Škofja Loka, Loški muzej in Glasbena šola Škofja
Loka so prireditelji osrednjega občinskega dogodka ob 
dnevu žena. Danes ob 18. uri bo v Sokolskem domu pogo-
vor z dvema uspešnima ženskama, kulturnicama, materjo
in hčerjo: Nežo Maurer, pesnico, pisateljico, novinarko in
publicistko, ter Evo Škofič Maurer, klovneso in pisateljico.
Pogovor bo vodila Monika Tavčar, kulturni program priprav-
ljajo učenke in učenci glasbene šole. Iz Loškega muzeja
sporočajo, da je 8. marca vstop za obiskovalke muzeja
prost. D. Ž.

Zapolnili so vse kotičke od
Glavnega do Slovenskega
trga, imeli pa so tudi kaj vi-
deti, saj je v sprevodu, ki je
trajal debeli dve uri, nastopi-
lo devet etnografskih sku-
pin iz Slovenije in tujine.
Prav tako so v Kranju pri-
pravili tekmovanje pustnih
skupin, med katerimi je
prvo nagrado osvojila sku-
pina Barvna paleta.

Po petih letih so v Kranju
znova navdušili šenčurski
Godlarji, ki so na kar sedem-
indvajsetih vozovih predstav-
ljali aktualne dogodke iz poli-
tike, gospodarstva, športa in
kulture, nikakor pa ni manj-
kalo zabavnih dodatkov. Šen-
čurski Godlarji so razveselje-
vali tudi obiskovalce pred
Mercatorjevim centrom
Primskovo, v Šenčurju pa so
se nato v nedeljo predstavili
na tradicionalnem pustnem
sprevodu.

Smuk za svinjsko glavo

V nedeljo je bilo veselo tudi
v Španovem vrhu nad Jeseni-
cami, kjer je potekal že 45.
smuk za svinjsko glavo. Smu-
kaška strmina, katero je tudi
letošnje leto slovesno odprl
znova izvoljeni župan ''ta
zgornje občine'' Španovega
vrha Egon Kepic, je bila odlič-
no pripravljena - borba za
glavno nagrado, za katero je
bilo treba doseči srednji vmes-
ni čas, je bila tesna. O zmago-
valcih je odločala naključno
izbrana komisija iz občinstva.
Med najmlajšimi so bile vse
maske deležne skromnega
darilca in svinjske kolajne,
glavno nagrado - čokoladno
''svinjsko'' torto pa si je s sred-
njim vmesnim časom pri-
smučala skupinska maska
BIO kmetija. Letošnje leto so
izbrali tudi najlepšo med naj-
lepšimi, saj je med posamez-
nimi maskami slavila Vinska
kraljica. Med pari sta bila naj-

bolj prepričljiva Pika Nogavič-
ka in gusar. Smuk za svinjsko
glavo pa ne bi bil svinjski, če
se ne bi zakuhalo v kategoriji
skupinskih mask - tretje me-
sto je bilo podeljeno maski
Batlar hotel Belcijan, drugo si
je izborila ekipa Max bara z
masko Svina ima talent in
prvo ciganski Plunen park,
vendar si je nagrade pečeno
svinjsko glavo za srednji
vmesni čas, prehodni pokal za

najbolj atraktivno masko in
trofejo za svinjsko glavo lastila
ekipna maska Svina ima ta-
lent. Tudi Španov vrh ga ima -
svinjskega namreč.

V Tržič pripeljali 
Vomnski poh

Približno 1200 obiskoval-
cev se je v nedeljo udeležilo
pustnega rajanja v Tržiču, že
triinštiridesetega po vrsti. Do-

godek je tradicionalno popes-
trila zanimiva in zabavna et-
nografska prireditev Lomski
ploh ali po domače Vomnski
poh, ki ga je organiziralo Tu-
ristično društvo (TD) Tržič v
sodelovanju z občino Tržič,
Lomskimi fanti in Krajevno
skupnostjo Lom pod Storži-
čem. Po starem običaju se
"vomnski poh" vleče vedno
takrat, kadar od božiča pa do
pusta v vasi ni nobene ohceti.
Lomski fantje so ga v Tržič le-
tos pripeljali že osemindvaj-
setič, na predstavitvi zgodovi-
ne in pomena običaja pa so
smreko tudi uspešno prodali.
Strokovna delavka pri TD Tr-
žič Damjana Škantar je pove-
dala: "V pustnem rajanju po
ulicah Tržiča se je zbralo več
kot 350 maškar, iz leta v leto
zasledimo tudi več pustnih
skupin. Najbolj izvirne in naj-
lepše maškare smo tudi na-
gradili." Predsednica TD Tr-
žič Marjana Zupan je priredi-
tev v celoti ocenila kot zelo
uspešno in dodala: "Pogrešali
pa smo kakšno izvirno trži-
ško masko. Do naslednjega
pusta je torej čas, da ljudje
razmislijo tudi o tem, saj je
idej lahko veliko."

Norčave maškare zabavale
tudi Gorenjce

�1. stran

Zimo so tudi letos iz Gorenjske preganjali kurenti, orači in tolkači, ki so v Kranju navdušili
več kot deset tisoč obiskovalcev. / Foto: Matic Zorman

Šenčurski Godlarji so predstavljali aktualne dogodke, 
nikakor pa se niso mogli izogniti aktualnim slovenskim
škandalom. / Foto: Matic Zorman

Prehodni pokal za najbolj atraktivno masko in trofejo si je na
Španovem vrhu priborila maska ciganski Plunen park, lastila
pa si ga je ekipna maska Svina ima talent. / Foto: Anka Bulovec

Etnografska prireditev Vomnski poh je bila na pustno 
nedeljo v tržiški občini. Ploh je velika smreka in predstavlja
ženina. Fantje jo v posmeh vsem dekletom, ki se niso 
hotela poročiti, vlečejo skozi vas. Nevesta je v žensko 
poročno opravo preoblečen fant. / Foto: Tina Dokl
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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.

Predstavitev nove knjige o Josipini Turnograjski
Ljubljana - Po izdanih dveh monografijah o Josipini Turno-
grajski, rojeni na gradu Turn v Potočah, je dr. Mira Delavec
napisala še roman o prvi slovenski pisateljici, pesnici in
skladateljici. Bralci bodo roman z naslovom Šepet rdeče
zofe lahko prvič prelistali na predstavitvi knjige danes, 8.
marca, ob 18. uri v knjigarni Konzorcij v Ljubljani. 

Luč v vodo
Železniki - Turistično društvo Železniki vabi na praznovanje
prihoda pomladi Luč v vodo na predvečer Sv. Gregorja v 
petek, 11. marca, ob 18. uri pred Plnado v Železnikih.

PRIREDITVE

Komercialist na sedežu podjetja m/ž (Wolfurt, Avstrija) 
Iščete nove poklicne izzive in bi ob tem še lahko odkrivali novo deželo in kulturo?
Potem ste pri nas na pravem naslovu! Za okrepitev naše dinamične ekipe v Wolfurtu
(Avstrija) iščemo sodelavca/ko komercialista na sedežu podjetja m/ž. Meusburger
Georg GmbH & Co KG, Kesselstr. 42, A-6960 Wolfurt, prijave zbiramo do 31. 03. 2011.
Več na www.mojedelo.com.

Izkušeni steklar m/ž (Tržič) 
Vaše delovne naloge bodo razrez ter obdelava stekla, montaža stekla. Od kandidatov
pričakujemo vsaj dve leti izkušenj v steklarstvu, vozniški izpit kategorije B. Delovno
mesto je v Tržiču. Urejene delovne razmere. SOS inženiring, d. o. o., Tržaška 2, 1000
Ljubljana, prijave zbiramo do 26. 03. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Tehnolog programa plastike m/ž (Kamnik) 
Vaše delo bo zajemalo: pripravo tehnologije, organizacijo dela, nastavljanje brizgal-
nih strojev, delo ob stroju za brizganje termoplastov, vodenje manjše skupine.
Pričakujemo delovne izkušnje na podobnih delih, poznavanje strojev za brizganje
termoplastov, natančnost in dobre ročne spretnosti. Nudimo delo v urejenem de-
lovnem okolju na sodobni tehnologiji. Plamtex, d. o. o., Šubičeva 1, 1234 Mengeš, pri-
jave 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 oblikovalec
kovin ali ključavničar ali strojni tehnik, zaželeno določeno znanje in izkušnje na po-
dročju sestave orodij ali struženja ali brušenja ali erodiranja, smisel za organizacijske
sposobnosti, samostojnost, samoiniciativnost, k rešitvam usmerjena osebnost, ki se
ne ustraši izzivov in priložnosti. Plamtex, d. o. o., Šubičeva 1, 1234 Mengeš, prijave zbi-
ramo 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.

Slaščičar m/ž (Naklo) 
Imate znanje in veselje za delo na področju priprave različnih slaščic in peciva? Ste
skrbni, urejeni in predani svojemu delu? v posodobljeni slaščičarski delavnici Kranjski
kolaček v Naklem pri Kranju iščemo slaščičarje m/ž. Pri svojem delu boste pripravljali
slaščice in pecivo iz različnega testa. Skrbeli boste tudi za njegovo pakiranje in us-
trezno hrambo. Vabimo, da se nam predstavite. Mercator IP, d. o. o., Dunajska cesta
106, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 14. 03. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Sodelavec na področju obvladovanja povezanih družb m/ž (Kranj) 
Osnovne naloge: analiza poslovanja skupine Iskraemeco, na naslednjih področjih:
spremljanje prodaje, spremljanje stroškov, spremljanje terjatev, priprava mesečnih
poročil za notranje in zunanje deležnike, sodelovanje v postopku mesečne konsolidaci-
je, priprava analize poslovnega okolja, konkurence in benchmarking. Iskraemeco, d. d.,
Savska loka 4, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 25. 03. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Programer m/ž (dve delovni mesti) (Šenčur pri Kranju) 
Poznavanje programskega orodja Delphi 2009; poznavanje podatkovnih baz in pro-
gramiranja spletnih aplikacij (IIS, DataSnap, WebServices); samostojnost in samoini-
ciativnost; da se dobro počutite kot del ekipe. Nudimo: enoizmensko delo v sodobno
opremljenih prostorih; delo, kjer ni norm in merjenja učinkovitosti; prijetno vzdušje v
timu programerjev; nadpovprečno plačilo in 13. plača. Vasco, d. o. o., Poslovna cona
A 21, 4208 Šenčur, prijave zbiramo do 02. 04. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Programer m/ž (Naklo) 
Pričakujemo znanje angleškega jezika, relacijske podatkovne baze, poudarek na SQL,
znanje programiranje desktop aplikacij v vsaj enem od bolj znanih jezikov VB, Delphi ali
C#.. Delo za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim obdobjem, v dinamični ekipi v
sproščenem okolju na sedežu podjetja v Naklu, stimulativno nagrajevanje. TAB Systems,
d. d., Kranjska 14, 4202 Naklo, prijave zbiramo do 31. 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 pismenost 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 kandidata
pričakujemo voljo do dela, ustrezno znanje, vestno opravljanje svojih nalog, komu-
nikativnost za timsko delo, fleksibilnost, zaželeno je tudi znanje avtoelektričarskih del.
Nudimo zaposlitev za nedoločen čas, možnost stimulativnega dohodka ter izpopol-
njevanje v tujini ... Tehstar, d. o. o., Hafnerjevo naselje 16, 4220 Škofja Loka, prijave zbi-
ramo 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.

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

Gregorjevo
Cerklje -Vaška skupnost Pšata v petek, 11. marca, ob 16. uri
vabi na 8. tradicionalno Gregorjevo s preizkusom plovnosti
ladjic po "brzicah" Pšate. 

Za otroke v knjižnicah
Kranj - V pionirskem oddelku kranjske knjižnice so vsako
sredo ob 17.30 Pravljične sredice za otroke od 4. leta dalje.
Jutri bo na sporedu afriška ljudska pravljica Čudežni petelin.

Šenčur - V četrtek, 10. marca, ob 17.30 otroci v knjižnici lahko
prisluhnejo makedonski pravljici O vili, ki je kradla grozdje in
se udeležijo delavnice izdelave vil iz volnene preje.

Jesenice - Jutri, v sredo, 9. marca, bo ustvarjalna delavnica
Živali iz gline ob 17. uri, v četrtek, 10. marca, bo ura pravljic
ob 17. uri, v petek, 11. marca, bo Brihtina pravljična dežela,
za tiste otroke od 4. leta, ki ta čas niso v vrtcu, ob 10. uri.

Slovenski Javornik - Danes, v torek, 8. marca, bo računalni-
ška pomoč v knjižnici ob 16. uri.

Hrušica - V četrtek, 10. marca, bo ustvarjalna delavnica od
16. do 17.30.

Žiri - V knjižnici se bo jutri, v sredo, 9. marca, ob 17. uri za-
čela delavnica za spretne prste za otroke v starosti od štiri
do osem let Kaj bo zraslo iz semena, ob 18. uri pa se bo za-
čela delavnica za mladino in odrasle z naslovom Servietna
tehnika.

Železniki - Jutri, v sredo, 9. marca, bo ob 17. uri v knjižnici
na sporedu pravljica Hišni strah.

Bohinjska Bistrica - Igrico s petjem Pika Nogavička bodo za
otroke, stare vsaj tri leta, jutri, v sredo, 9. marca, ob 17. uri
uprizorile strokovne sodelavke Vrtca Lesce.

Radovljica - Dobri snežak je naslov lutkovne igrice, ki jo
bodo strokovne sodelavke vrtca Lesce v knjižnici uprizorile v
četrtek, 10. marca, ob 17. uri.

Na Jošt
Kranj - Pohodniška sekcija pri Društvu upokojencev Kokrica
vabi člane na Jošt, kamor bodo odšli v soboto, 12. marca.
Zborno mesto bo ob 8. uri pred Domom krajanov na Kokrici.

Himalajska odprava in Indija
Žirovnica - Prosvetno kulturna sekcija pri DU Žirovnica vabi
svoje člane in simpatizerje na predavanje pod naslovom Hi-
malajska odprava in Indija. Predaval bo Pavel Dimitrov. Pre-
davanje bo v torek, 15. marca, ob 18. uri v Čopovi rojstni hiši.

Zeleni sokovi za zdravje in užitek 
Kranj - V Osrednji knjižnici Kranj bo jutri, v sredo, 9. marca,
ob 19.30 predavanje Marjane Žmavc o zdravi prehrani. 

PREDAVANJA

IZLETI

Pod gladino ob Azurni obali 
Jezersko - V Krajevni knjižnici Jezersko v soboto, 12. marca,
ob 19. uri Miran Štular pripravlja potopisno predavanje in
projekcijo o potapljanju v vodah ob francoski Azurni obali. 

Začetni tečaj biodinamike 
Gorenja vas - V Osnovni šoli bo v ponedeljek, 14. marca, ob
18. uri začetek prvega sklopa štiridelnega predavanja o
osnovnih zakonitosti v biodinamični pridelavi hrane. Preda-
vale bodo članice Ajde Gorenjska. Obvezna prijava na
04/530-56-50, 041/948-336 ali monika.brinsek@gmail.com
do zasedbe prostih mest.

Občni zbor
Mojstrana - Turistično društvo Dovje-Mojstrana vabi na ob-
čni zbor, ki bo v četrtek, 10. marca, ob 18. uri v prostorih
osnovne šole Mojstrana.

Zbiranje starih hišnih imen
Rateče - RAGOR v sodelovanju z Občino Kranjska Gora priprav-
lja srečanje z domačini, ki bo v petek, 11. marca, ob 18.30 v dvo-
rani Krajevne skupnosti Rateče-Planica. Na srečanju bodo do-
mačinom predstavili pomen hišnih imen in pregledali hišna
imena v Podkorenu in Ratečah. Več informacij na 04/581 34 16.

Kviz Zgodovina mesta Jesenic
Jesenice - Gornjesavski muzej Jesenice vabi na predstavitev
slikovnega gradiva in utrjevanja znanja za kviz Zgodovina
mesta Jesenic na temo Podmežakla, ki bo jutri, v sredo, 9.
marca, ob 16. uri v banketni dvorani Kolperna na Stari Savi.

Dan žena 
Kranj - V Avli Študijskega oddelka Osrednje knjižnice Kranj
bo danes, v torek, 8. marca, ob 18. uri odprtje razstave Dol-
ga pot do enakopravnosti: nastop flavtistke Anje Žagar in ki-
tarista Klemena Pfeiferja, o izvoru dneva žena in zgodovini
prizadevanj za enakopravnost spolov bo spregovorila Petra
Puhar Kejžar. 

Slovenija odkriva Himalajo
Mojstrana - V Slovenskem mladinskem muzeju bo v četrtek,
10. marca, ob 18. uri odprtje razstave Slovenija odkriva Hi-
malajo - zapuščina Zorana Jerina in 50 let odprave na Trisul.

Zvezdica Zaspanka
Jesenice - V sklopu nedeljske otroške matineje bo v nedeljo,
20. marca, ob 10. uri v Gledališču Toneta Čufarja na Jeseni-
cah na sporedu Zvezdica Zaspanka. Igrali bomo učitelji OŠ
Antona Janše Radovljica.

PREDSTAVE
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

GARSONJERO, 30 m2, CK, plin, v
celoti obnovljena, vsi priključki,
50.000, ☎ 04/57-23-564, 040/
652-460 11001197

2,5-SOBNO stanovanje, Jesenice,
cena 65.000 EUR, ☎ 040/809-737

11001071

ODDAM

GARSONJERO, opremljeno, na Bledu
za daljši čas, ☎ 041/850-406

11001186

ENOSOBNO stanovanje, 42 m2, v
Kranju - Planina, ☎ 040/803-298

11001152

ENOSOBNO stanovanje v Kranjski
Gori, mansarda, KPL opremljeno, za
daljši čas, ☎ 04/58-32-586,
031/311-056 11001189

TRISOBNO stanovanje, v Škofji Loki,
vseljivo 1. aprila, delno opremljeno, ☎
041/958-228

11001133

NAJAMEM

GARSONJERO v Kranju, ☎ 031/
798-732 11001182

POSESTI
PRODAM

KOMUNALNO oprem. zazidljivo par-
celo v Kranju - Primskovo, 679 m2.
Parcela je ravna, sončna, z lepim 
razgledom, blizu izvoza na avtocesto,
možno graditi tudi dvojček, 
114.000 EUR, ☎ 031/756-128, mar-
jetam@gmail.com

11001208

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),
velikosti od 135 do 1.200 m2, cena
2,95 eur/m2, ☎ 041/426-898

11000264

GARAŽE
KUPIM

GARAŽO v Kranju in okolici, ☎
041/618-732 11001181

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

CITROËN C5 2.0 HDI, letnik 2005,
karavan, srebrne barve, ugodno, ☎
041/227-338 11001178

FIAT bravo, letnik 1998, 16 V, lepo
ohranjen, cena 1.100 EUR, ☎
040/479-371 11001190

FORD mondeo, letnik 2007, veliko do-
datne opreme, euro 4 motor, lepo
ohranjen, ☎ 031/801-075 11001201

SUBARU forester, 4 x 4, letnik 2003,
vsa oprema, avtomatska klima, ☎
031/653-188 11001175

MOTORNA KOLESA
PRODAM

KEEWAY F-act 50, scooter, l. 08,
1.170 km, cena 750 EUR, ☎
051/387-891 11001188

4 LETNE gume continental, 205/55
R16, Sirc, Zg. Brnik, ☎ 04/25-22-
746, 031/583-269 11001167

GRADBENI
MATERIAL
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

DRVA suha bukova in mešana, lahko
razžagana ter z dostavo, ☎ 04/51-22-
774, 040/668-920 11001203

LESNE brikete za kurjavo, ☎ 04/53-
31-648, 040/887-425 11001184

STANOVANJSKA
OPREMA

GOSPODINJSKI 
APARATI
KUPIM

ŠTEDILNIK na trda goriva, v dobrem
stanju, ☎ 031/846-309 11001173

OGREVANJE, 
HLAJENJE
PRODAM

BOJLER, malo rabljen, 150 l, z grel-
cem, izoliran, ugodno, ☎ 04/51-00-
110, 041/429-656 11001179

GLASBILA
PRODAM

GLASBENI stolp, radio, CD, kasete, 2
x 40 W, ☎ 041/885-085 11001170

HARMONIKO Zupan BSAS, ☎
04/51-55-590 11001174

KNJIGE,
PUBLIKACIJE
PODARIM

REVIJE Naša žena, ☎ 041/317-349
11001159

STARINE
KUPIM

KMEČKE skrinje, vse vrste tudi nepo-
slikane, ☎ 04/25-51-503, 041/427-
907 11001206

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

MALO rabljene hlače za motor, nareje-
ne po meri, ☎ 051/367-177 11001200

ŽENSKE kape, baretke, dvojne, več
barv in navadne kape, ☎ 04/53-15-
204 11001191

OTROŠKA
OPREMA
PODARIM

OTROŠKI voziček in lupinico, ☎
040/381-170 11001078

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
OČALA na recept, okulistični pregledi,
kontaktne leče, popusti za upokojence in
zavarovance Vzajemne. Optika Aleksan-
dra, Qlandia Kranj, C. 1. maja 77,
04/234-234-2, ☎ www.optika.si11000941

ŽIVALI
IN RASTLINE
PODARIM

7 TEDNOV stare kužke, mešančke,
☎ 04/51-22-777 11001153

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

NAKLADALKO SIP, 15 m3, ☎
031/328-356 11001205

PUHALNIK Grič z motorjem in cevmi,
☎ 031/582-457 11001187

SLAMOREZNICO, sani za vleko lesa -
posmojke in plug za konjsko vleko, ☎
031/631-891 11001163

TRAKTOR Reform muli 600, letnik
1990, s sprednjo koso, obračalnikom,
nakladalko in trostranim kiperjem, ☎
041/602-386 11001207

KUPIM

TRAKTOR 4 x 4, 50 - 70 km, letnik od
1988 dalje, lepo ohranjen, ☎
041/427-168 11001198

PRIDELKI
PRODAM

15 SILAŽNIH bal, prva košnja, ☎
051/879-601 11001192

KROMPIR bistra, lanska elita za na-
daljnje sajenje, 250 kg, ☎ 031/411-
904 11001156

KROMPIR kifeljčar, ☎ 041/347-243
11001172

KVALITETNI jari ječmen za setev, ☎
041/820-487 11001211

ŽREBETOVO meso, staro 7 mesecev,
☎ 041/378-937 11001157

KUPIM

KVALITETNO seno v kockah, ☎
041/841-632 11001210

PESO za krmo, ☎04/25-22-507
11001165

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

7 DNI starega bikca simentalca, ☎
04/25-51-705 11001162

BIKCA simentalca, starega 12 dni, ☎
041/643-949 11001160

BREJE koze mlekarice, breje zajklje,
par belih gosi ter par purmanov, ☎
040/308-690 11001202

ČB BIKCA, starega 14 dni, ☎
041/937-640 11001204

KRAVO, lisaste pasme, primerno za
dojiljo, lahko tudi s teletom, ☎
040/811-681, 040/610-958 11001168

RJAVE jarkice v začetku nesnosti, Sta-
nonik, Log 9, Škofja Loka, ☎
041/694-285 11001171

TELICO, ☎ 051/601-814 11001194

TROSILEC ferti, nov, komunalni, 400
kg, ☎ 051/625-553 11001177

ŽREBICO, staro 2 leti ali menjam za
govedo, ☎ 031/370-065 11001176

ŽREBIČKA poni, starega 1 leto, ☎
041/675-818 11001183

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni,
☎ 031/687-062 11001161

ODKUPUJEMO krave, telice, bike - za iz-
voz, plačilo takoj, Smrekca center, d.o.o.,
Žabnica, ☎ 04/25-51-313 11001048

ZAMENJAM

JALOVO kobilo za brejo. Pazlar Janez,
Prežihova 9, Bled, ☎ 041/608-780

11001164

OSTALO
PRODAM

PREKUCNI kotel za žganjekuho, dobro
ohranjen, 50 l., ☎041/213-494 11001199

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

IŠČEMO delavko za občasno pomoč v
kuhinji. Gostilna Logar, Igor Logar s.p.,
Hotemaže 3 a, Preddvor, ☎ 040/130-
877 11001185

PODJETJE Univerzalna logistika,
d.o.o., Zbilje 4 c, Medvode redno za-
posli več voznikov s C in E kategorijo v
mednarodnem transportu. Izkušnje so
obvezne, ☎ 041/691-784 11001154

PODJETJE Univerzalna logistika,
d.o.o., Zbilje 4 c, Medvode redno zapo-
sli mehanika za tovorni promet, lahko je
začetnik, ☎ 041/691-784 11001155

ZAPOSLIMO prodajalca (m/ž) za delo v
delikatesi Mala malca v Radovljici. Mesarija
Mlinarič, d.o.o., Lesce, Železniška ul. 1,
Lesce, ☎041/721-556 11001069

IŠČEM

DUO Rolo išče delo na porokah, zaba-
vah z domačo in zabavno glasbo, ☎
041/224-907 11001169

DELO - čiščenje, gospodinjska dela,
pomoč starejšim, Kranj z okolico, ☎
051/605-303 11001180

STORITVE
NUDIM

ASTERIKS SENČILA, Rozman Peter, s.
p., Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, ☎ 59-
55-170, 041/733-709; žaluzije, roloji, ro-
lete, lamelne zavese, plise zavese, komar-
niki, 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, tla-
kovanje 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 te-
meljev do strehe, adaptacije, omete,
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, ☎ 041/557-871

11001054

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

OGRAJE - železne, kovane, izdelamo
in montiramo, Goldi, d.o.o., Francarija
8, Preddvor, ☎ 041/550-180 1

1001195

OGRAJE - žičnate, vrtne, hitro postavi-
mo, Goldi, d.o.o., Francarija 8, Pred-
dvor, ☎ 041/550-180 11001196

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

11001049

POSLOVNI STIKI

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

RAZNO
PRODAM

KVALITETNA omela za pometanje
krušnih peči, negorljive - Žnidar, ☎
01/83-23-107, 041/297-301 11001193

RAZLIČNO metražno blago, za simbo-
lično ceno, ☎ 041/317-349

11001158

STAR šivalni stroj v omarici in stojalom
ali za zbiratelje starih predmetov, ☎
01/75-40-108 11001166
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Po hudi bolezni nas je v 67. letu starosti zapustil naš dragi mož, 
ati in dedi 

Janko Knaflič 
z Bleda, rojen 7. 7. 1944 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom,
znancem in sodelavcem potovalne agencije Alpetour, balinarske-
mu klubu Alpetour, ZŠAM, vsem, ki ste ga v tako velikem številu
pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala tudi govornikoma. 
Zahvala gre tudi pevcem za lepo zapete žalostinke, župniku za
lepo opravljen obred in Domu sv. Jožefa v Celju za odlično nego v
zadnjih dneh življenja. Hvala vsem tistim, ki ste ga imeli radi in ga
boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: žena Ljudmila, hčerke Janja, Anita in Lili z možmi in
vnuki: Sanja, Rok, Dijana, Andraž, Tim, Matej in Nina 
Bled, 3. marca 2011 

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

Nihče ne sliši, kadar jočem,
nihče mi solze ne utre, 
nihče me nežno ne poboža 
in vse molči, odkar te ni.
Le kam naj svojo bol izlijem, 
le komu dušo naj odprem,
ne joči več, obriši solze, 
ne moti mu miru.
Naj počiva v miru
in večna luč naj mu gori. 

219 strani, mehka vezava

Redna cena knjige je 17 EUR.

Če knjigo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, 

je cena le 15 EUR + poštnina

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova

cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41

ali na: narocnine@g-glas.si.
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Rudi Vouk na 

avstrijskem Koroškem velja 

za odvetnika dirkača. Ta

naslov si je pridobil z akcijo

prehitre vožnje s 

samoovadbo, da bi lahko

sprožil pravno diskusijo in

nove razsodbe o manjkajočih

slovenskih napisih na 

krajevnih tablah. Tudi pri

vprašanju slovenščine kot

uradnega jezika na 

Koroškem je dosegel

zgodovinske uspehe. 

V knjigi so povzeti 

hudomušni 

pravno-politični komentarji

na temo položaja 

koroških Slovencev.

LOTO

Rezultati 19. kroga - 6. marca 2011
1, 7, 12, 15, 17, 28, 34 in 30

Lotko: 3 2 9 7 5 6
Loto PLUS: 5, 10, 11, 21, 29, 31, 33 in 23

Sklad 20. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 20. kroga za Lotka: 120.000 EUR
Sklad 20. kroga za PLUS: 325.000 EUR

Nagrajenci nagradne križanke JAN PLESTENJAK, ki je bila
objavljena v Gorenjskem glasu 22. februarja 2011, so:  1.
nagrado - dve vstopnici za koncert Jana Plestenjaka prej-
me Erika Bauman, Kranj; 2. Nagrado - vstopnico za kon-
cert Jana Plestenjaka prejme Nina Ross, Kranj; 3. nagrado
- vstopnico za koncert Jana Plestenjaka prejme Marija
Štaut, Naklo. Nagrajenkam iskrene čestitke. 
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Martin Dolanc: 

"Ne le 8. marca, vse leto je
treba biti pozoren do než-
nejšega spola. Ob tem pa
kaže žene in dekleta spom-
niti, da kdaj vrnejo kakšno
pozornost svojim partner-
jem."
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Maja Čepon: 

"Včasih smo mamicam za
dan žena podarjali rožice in
v osnovni šoli delali voščil-
nice, danes pa se je vse to
nekoliko izgubilo. Mlada
dekleta pa te pozornosti še
nismo deležna."

Stanko Hočevar: 

"Pri nas cenimo praznika,
kot sta dan žena in materin-
ski dan. Ženi, s katero sem
poročen 36 let, ob teh pri-
ložnostih namenim kako 
rožico ali bonboniero."

Klavdija Škerbec: 

"Tudi mlajšim bi nam prijalo,
če bi nam kdo ob dnevu žena
naklonil kakšno darilce. V zve-
zi z 8. marcem pa se spom-
nim lanske prireditve v eni 
od ljubljanskih diskotek, ki je
bila namenjena dnevu žena."

Andrej Štumberger: 

"Za punco je valentinovo,
za mamo pa dan žena ali
materinski dan. Pri nas je to
bolj materinski dan, pa še to
bolj od očeta kot od koga
drugega."

Napoved za Gorenjsko

Pretežno jasno bo, jutra bodo hladna, 
čez dan bo postopno topleje.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Urša Peternel

Kranjska Gora - V Kranjski
Gori se že vrsto let soočajo s
problemom slabe kakovosti
pitne vode, saj je zlasti ob
hudem deževju voda pogo-
sto kalna in jo je treba preku-
havati. Zato so se na Občini
Kranjska Gora leta 2008 od-
ločili, da bodo kupili sistem
za ultrafiltracijo pitne vode.
Za izvajalca za postavitev vo-
darne je bilo izbrano podjet-
je MF Plus iz Ljubljane, ki je
ponudilo najnižjo ceno. Ob-
jekt so postavili, v začetku
leta 2009 pa so na primo-
predaji objekta odkrili več
pomanjkljivosti. Teh izvaja-
lec ni odpravil in tudi na dru-
gem pregledu se je izkazalo,
da je voda motna, pretok
vode premajhen, poraba
elektrike pa prevelika. Izvaja-
lec tudi ni izročil atestov in
certifikatov za ultrafiltracij-
ske membrane. Ko je Obči-
na Kranjska Gora preverila
na carinski upravi, kakšni fil-
tri so bili uvoženi, se je izka-
zalo, da je izvajalec uvozil fil-
tre za odpadno in ne za pitno
vodo! Ker na pozive za od-
pravo pomanjkljivosti in
nato za vračilo kupnine ni
bilo odziva, je Občina Kranj-
ska Gora podala tožbo zoper
podjetje MF Plus in kazen-
sko ovadbo zoper njegovega
direktorja zaradi suma sto-

ritve kaznivega dejanja po-
slovne goljufije. Občina je
namreč podjetju že nakazala
skoraj 138 tisoč evrov, kar je
84 odstotkov pogodbene
vrednosti. "Vložili smo tož-
bo za vračilo kupnine, plači-
lo pogodbene kazni in povr-
nitev škode ter kazensko
ovadbo zoper odgovorno
osebo, saj sumimo, da je šlo
za poskus poslovne goljufije.
Kot smo izvedeli, so postop-
ki v fazi preiskave," je pove-
dal kranjskogorski župan
Jure Žerjav.

Z dosedanjimi postopki
pa ni zadovoljna opozicija v
občinskem svetu, zato je

skupina občinskih svetnikov
na čelu z Robertom Plavča-
kom zahtevala sklic izredne
seje o tej problematiki. Žu-
pan je sejo sklical za prejšnji
petek zvečer, udeležilo pa se
je je le osem svetnikov, zato
ni bila sklepčna. "Plačali
smo skoraj 140 tisoč evrov,
dobili pa nič! Gre za oškodo-
vanje javnega premoženja,
župan pa je leto in pol mol-
čal in o problemu ni obvestil
niti občinskega sveta niti jav-
nosti. Očitno mora biti nekaj
hudo narobe, če se župan ni
pripravljen soočiti s proble-
mom in se njegova koalicija
noče pogovarjati o tem. Tak

odnos kaže na veliko arogan-
co župana," je bil kritičen
Plavčak. Po njegovem mne-
nju je bila komisija za izbor
izvajalca za postavitev vodar-
ne sestavljena nestrokovno,
izbrala je podjetje brez refe-
renc, prav tako občinski svet-
niki niso videli zapisnika o
izbiri izvajalca niti pogodbe.
Župan Jure Žerjav je zagoto-
vil, da bodo problematiko
obravnavali na naslednji red-
ni seji občinskega sveta ko-
nec marca. Poudaril pa je še,
da je kljub neobratovanju vo-
darne pitna voda v Kranjski
Gori zdaj, na vrhuncu turi-
stične sezone, neoporečna.

Ovadbe zaradi vodarne
Občina Kranjska Gora je za vodarno plačala skoraj 138 tisoč evrov, izkazalo pa se je, da je objekt 
neuporaben. Opozicija v občinskem svetu: Nekdo mora odgovarjati!

Sporna vodarna v Kranjski Gori / Foto: Gorazd Kavčič

Praznujemo 
dan žena?
Danica Zavrl Žlebir

Danes, 8. marca, praznuje-
mo mednarodni dan žena.
Pa ga res praznujemo?

Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

Lesce - V avstrijskem Gosa-
uu je potekalo svetovno pr-
venstvo v paraskiju. Sloven-
ski padalci so osvojili kar pet
medalj, skupaj z navijači pa
so se uspehov v soboto vese-
lili na sprejemu na doma-
čem letališču v Lescah. Zlato
medaljo je v ekipni konku-
renci pod vodstvom trenerja
Draga Bunčiča osvojila ekipa

Elan Slovenija v postavi Mat-
jaž Pristavec, Uroš Ban,
Uroš Ule in Matej Bečan, če-
trta je bila druga slovenska
ekipa ALC Slovenija v posta-
vi Domen Vodišek, Anton
Košir, Irena Avbelj in Maja
Sajovic. Zlata je bila v posa-
mični konkurenci Irena Av-
belj, na drugo stopničko se je
povzpel Uroš Ule, tretja pa
sta bila Matej Bečan in Maja
Sajovic. 

Pet medalj 
za leške padalce

Drago Bunčič, Uroš Ban, Uroš Ule, Matej Bečan, Irena Avbelj,
Janez Pristavec z vnukom Nikom in Matjaž Pristavec 
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Kamnik

Rekonstrukcija ceste v Košišah

Občina je minuli teden izvedla temeljito rekonstrukcijo
slabih tristo metrov dolgega odseka na lokalni cesti Kamnik-
Tunjiška Mlaka-Gmajnica, zaradi česar je bila cesta v
Košišah štiri dni popolnoma zaprta za promet. Delavci 
Komunalnega podjetja Kamnik so na cesti zamenjali spodnji
ustroj cestišča, ker pa jih je pri delu presenetil vdor vode, so
morali namestiti tudi 65 metrov drenažnih cevi. Občina je
za dela iz proračuna namenila skoraj 14 tisoč evrov. J. P. 




