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68 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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AKTUALNO

Zdrahe taksistov  
na letališču
Lanska odločba agencije za var
stvo konkurence je še podžgala 
spore med taksisti zaradi prevoza 
potnikov z brniškega letališča. 
Problematiko bo pristojno minis
trstvo uredilo s spremembo zako
nodaje.
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GORENJSKA

Upajo na obročno  
odplačilo
V Casinoju Bled so državi predla
gali, da bi dolg od neplačanih dav
kov pretvorili v lastniški delež, a je 
država to zavrnila. Zdaj upajo, da 
bodo dobili pozitiven odgovor vsaj 
glede odloga terjatev oz. možnosti 
obročnega odplačevanja.
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GORENJSKA

»Nimamo proste  
izbire«
V občini Tržič pokojnika lahko pre
vzame le pogrebna služba Komu
nale Tržič in v tem delu svojci ni
majo možnosti izbire izvajalca. 
Svetnik Andraž Žitnik je opozoril, 
da gre za monopolni način odlo
čanja. 

5

ZADNJA

Kaznovan zaradi  
uniforme
Zgodovinar Jože Dežman mora 
plačati globo v višini 417 evrov, ker 
je na shodu Odbora 2014 pred 
ljub ljanskim sodiščem 13. novem
bra lani v nasprotju z zakonom o 
obrambi uporabljal uniformo Slo
venske vojske.
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VREME

Pretežno oblačno bo,  
jutri in v četrtek bodo  
možne rahle padavine,  
po nižinah kot rahel dež. 
Nekoliko hladneje bo.

-2/3 °C
jutri: pretežno oblačno

Urša Peternel

Begunje – V teh dneh v katar
ski Dohi poteka svetovno pr
venstvo v rokometu, na kate
rem je poleg slovenskih ro
kometašev pomembno vlo
go odigralo tudi begunjsko 
podjetje Elan Inventa. Opre
milo je namreč tri dvorane, 
v katerih potekajo tekme, 
posel pa je bil vreden skoraj 
pet milijonov evrov. V dvora
ni Katarske rokometne zve
ze so tako nameščene Ela
nove teleskopske tribune, 
stoli, garderobe, pregradne 
zavese, mreže, v dvoranah 
v Lussailu in Al Saddu pa 

zapore ringa, mreže in osta
la športna oprema, podpi
sana z imenom Elan Inven
ta. S tem so ime našega go
renjskega podjetja ponesli v 
svet. Kot je povedal direktor 
podjetja Elan Inventa Miha 
Šter, je bil Katar čisto poseb
na zgodba, ki se je začela leta 
2012 z zbiranjem informacij 
in pridobivanjem kontaktov 
za tri dvorane v Dohi. »Z ve
likimi težavami smo kljub 
zapletom z vizami pripelja
li v Slovenijo glavnega arhi
tekta libanonskega podjetja, 
za katerega dela po svetu več 
kot dva tisoč arhitektov in 
projektantov. Pokazali smo 

mu svoje dosedanje projek
te, dvorano Stožice, Elan, ga 
peljali na Bled in led je bil 
prebit. Katarski olimpijski 
komite nas je uvrstil v ožji 
izbor dobaviteljev, kar pa je 
bila šele prva zmaga, saj so 
sledila skoraj leto dni dolga 
pogajanja in tudi obisk vod
je projekta izgradnje dvora
ne Katarske rokometne zve
ze. Zavedali smo se, da se 
borimo z velikimi akterji na 
področju izgradnje športnih 
objektov. Američani, Italija
ni, Korejci, Kitajci so imeli v 
rokah močne adute, tudi po
litične,« je povedal Šter. 

Elan Inventa opremil dvorane v Dohi
Tri dvorane v Dohi, kjer v teh dneh poteka svetovno prvenstvo v rokometu, 
je opremilo begunjsko podjetje Elan Inventa. Posel je bil vreden skoraj pet 
milijonov evrov in je podjetju na široko odprl vrata v nove športne zgodbe ...

Dvorana Al Sadd v Dohi z opremo begunjskega podjetja Elan Inventa

Ana Šubic

Sorica – Rekonstrukcija šti
rih kilometrov regionalne 
ceste Podrošt–Sorica se je 
začela že leta 2005, deset let 
kasneje pa dela niso še niti 
na polovici, so ogorčeni do
mačini. Še več: štiristometr
ski odsek, ki so se ga lotili 
pred lani, ostaja nedokončan 
v makadamski obliki, saj je 
direkcija za ceste (po novem 
za infrastrukturo) zaradi po
manjkanja državnih sred
stev investicijo lani ustavila. 
Na Občini Železniki in v Kra
jevni skupnosti Sorica (KS) 
si prizadevajo, da bi se dela 
na cesti, od katere je močno 
odvisen razvoj vasi in smuči
šča na Soriški planini, letos 

vendarle nadaljevala, na to 
temo pa se bodo jutri sesta
li tudi s predstavniki direk
cije. »Denarja v letošnjem 

državnem proračunu ni, mi 
je pa direktor direkcije de
cembra v telefonskem pogo
voru dejal, da upa, da jim ga 

bo uspelo zagotoviti z reba
lansom,« pravi župan Anton 
Luznar. Podobno so nam po
jasnili na direkciji in dodali, 
da še ni znano, ali bodo sred
stva z rebalansom zagotov
ljena, za dokončanje tega od
seka pa bodo sicer potrebo
vali še 1,6 milijona evrov.

Luznar upa, da bodo na 
jutrišnjem sestanku vendar
le izvedeli kaj spodbudne
ga. Če denarja za dokonča
nje ceste ne bo, bodo direk
ciji predlagali, naj sredstva, 
ki jih zagotavlja za vzdrže
vanje ceste, raje nameni za 
začasno asfaltiranje maka
damskega odseka, za kar so 
si prizadevali že lani, a so na
leteli na gluha ušesa. 

Cesta odvisna od rebalansa
Kdaj se bo nadaljevala lani ustavljena gradnja ceste v Sorico, ni znano. V državnem proračunu denarja 
za obnovo ni, na Občini Železniki pa upajo, da ga bo država namenila vsaj z rebalansom. 

V Sorici upajo, da bodo na jutrišnjem sestanku na direkciji 
izvedeli kaj spodbudnega glede obnove ceste.

Ana Šubic

Cerklje – V zreškem Unior
ju vztrajajo, naj Občina Cer
klje poviša nezavezujočo po
nudbo za nakup 98,5odstot
nega deleža družbe RTC Kr
vavec. »Na vsak način zah
tevajo, da ceno zvišamo že v 
neobvezujoči ponudbi, kar 
je malo čudno,« je po petko
vem sestanku v Zrečah po
vedal župan Franc Čebulj. 
Glede cene se sicer močno 
razhajajo. Kot nam je raz
kril župan, bi v Uniorju radi 
videli, da bi občina ponuje
ni vsoti primaknila kar njen 
štirikratni znesek. »Takoj 

sem zavrnil možnost, da bi 
povečali vrednost ponudbe, 
ampak da se pa začnemo po
govarjati z bankami o repro
gramiranju predvsem kredi
ta, ki ga ima Unior Zreče v 
RTC Krvavec. Na to smo pri
stali, potem bomo pa videli,« 
je povedal.

Po analizi Občine Cerklje 
bi bila na Krvavcu potreb
na dodatna vlaganja v višini 
šest milijonov evrov, za kar 
bi morali poiskati svež kapi
tal, a se »o tem na moje pre
senečenje v Uniorju niso 
želeli pogajati«, je povedal 
Čebulj. 

Za Krvavec želijo 
občutno več
V Uniorju pričakujejo, da bo Občina Cerklje krepko 
povišala nezavezujočo ponudbo za odkup RTC 
Krvavec, sicer bodo od prodaje začasno odstopili.

43. stran

45. stran46. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme TONČKA BERCE iz Lesc.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Matevž Pintar

V anketi je sodelovalo 
330 anketiranih. Sodelujo-
če smo vprašali, kje največ-
krat spremljajo vremensko 
napoved in kateri vremenski 

temperaturni ekstrem lažje 
prenašajo.

Dve tretjini vprašanih 
vremensko napoved naj-
večkrat spremljata na tele-
viziji, četrtina anketira-
nih na internetu, desetina 

sodelujočih pa na radiu. 
Najlažje prenaša mraz 39 
odstotkov vprašanih, enak 
delež anketiranih pa vro-
čino. Da dobro prenašajo 
tako vročino kot mraz, jih 
je odgovorilo 14 odstotkov, 
8 odstotkov vprašanih je 
odgovorilo, da nič od tega.

Vsem, ki ste z nami 
sodelovali in na Gorenjski 

glas še niste naročeni, 
smo ponudili brezplač-
no 14-dnevno prejeman-
je časopisa. Če bi se žele-
li pridružiti krogu naroč-
nikov in si ob tem izbra-
ti tudi lepo darilo, nas 
pokličite v kontaktni cen-
ter invalidskega podjetja 
v Škofjo Loko na številko 
04/51 16 440.

Vreme

Mraz
39%

Vročino
39%

Nič od tega
8%

Oboje
14%

N = 330

Kateri vremenski temperaturni ekstrem lažje 
prenašate?

Na televiziji
64%

Na radiu
11%

Na internetu
25%

N = 330

Kje največkrat spremljate vremensko napoved?

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Redne uskladitve 
pokojnin zakon o izvrševa-
nju proračuna za leti 2014 
in 2015 ne predvideva, toda 
v sindikatih opozarjajo, da 
zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju 
predvideva možnost izre-
dne uskladitve pokojnin, 
če so izpolnjeni določeni 
pogoji. Slednji so po mne-
nju predlagateljev izpolnje-
ni, in sicer z 2,5-odstotno 
gospodarsko rastjo v minu-
lem letu. Predlog za uskladi-
tev mora dati zavod za pokoj-
ninsko in invalidsko zavaro-
vanje, na katerega so sindi-
kati že naslovili pobudo, naj 
o izredni uskladitvi sklepa 
razpravljajo na prvi mogoči 
seji. K sklepu pa mora dati 
soglasje še vlada.

Mnogi nimajo niti za kruh

Za izredno uskladitev 
pokojnin se zavzemajo tudi v 
Sindikatu upokojencev Kon-
federacije sindikatov 90 na 
Gorenjskem. Predsednica 
Majda Vidic utemeljuje: »Na 
sedež našega sindikata vsak 
dan prihajajo upokojenci, ki 
s svojo pokojnino (tudi če za 
polno delovno dobo) ne more-
jo preživeti. Uskladitev pokoj-
nin bi bila nujna. Čeprav gre 
pri nekaterih zgolj za pet 
evrov, to upokojencem z niz-
kimi prejemki veliko pomeni: 
ena od upokojenk mi je deja-
la, da to zanjo pomeni kruh 
za ves teden. Mnogi naši čla-
ni nimajo dovolj niti za hra-
no, potem ko plačajo polož-
nice in poravnajo druge živ-
ljenjske stroške, pogosto za 
njih kupimo kruh in druge 

potrebščine. Opažam, da lju-
dje v trgovinah kupujejo hra-
no tik pred iztekom roka in 
včerajšnji kruh, tudi sama 
sem med njimi, še bolj pa me 
boli srce, ko vidim ljudi brs-
kati po smetnjakih za ostan-
ki hrane. Da ne govorim o 
tem, da si ne morejo dati ure-
diti zob, saj bi morali za to var-
čevati več mesecev, pri nizkih 
pokojninah pa ni mogoče pri-
varčevati ničesar.« 

Vidičeva dodaja, da so 
upokojenci razočarani nad 
državo, ki znova hoče varče-
vati pri upokojencih. »Vla-
da naj raje varčuje pri sebi, 
ne pa da zapravlja denar za 
različne organe in komisije. 

Poleg tega ima možnost brz-
danja življenjskih stroškov, 
pa na tem področju ne stori 
ničesar. Upokojenci so razo-
čarani tudi nad našimi pred-
stavniki, Karlom Erjavcem 
iz stranke DeSUS in predse-
dnico upokojencev Matejo 
Kožuh Novak, ki nas opazi-
jo le ob volitvah, ko pa naj bi 
zagovarjali naše interese, se 
umaknejo,« dodaja Vidičeva 
in napoveduje, da bodo upo-
kojenci svoje zahtevali z vse-
mi silami.  

O pobudi konec februarja

Kakšne so možnos-
ti za izredno uskladitev 
pokojnin? Bo Zavod za 

pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje obravna-
val pobudo in sprejel sklep 
o uskladitvi? Na zavodu 
odgovarjajo: »V skladu z 8. 
odstavkom 430. člena Zako-
na o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju se na 
predlog sveta zavoda in ob 
soglasju Vlade RS lahko 
opravi izredna uskladitev 
pokojnin, če so za to izpol-
njeni pogoji. Svet zavoda 
bo pobudo dveh članov sve-
ta obravnaval na februarski 
seji, ki bo predvidoma dne 
26. februarja. Uradne poda-
tke o letni stopnji rasti bru-
to domačega proizvoda ozi-
roma o gospodarski rasti v 
letu 2014 bo Statistični urad 
RS objavil konec februarja 
2015.« 

Tudi če bo zavod izredni 
uskladitvi pritrdil, je vpraša-
nje, ali bo vlada dala soglas-
je. Koalicijski partnerji so se 
v koalicijski pogodbi sicer 
dogovorili, da se bodo pokoj-
nine uskladile, če bo gospo-
darska rast dosegla 2,5 odsto-
tka. Karl Erjavec (DeSUS) 
pravi, da je treba počaka-
ti na konec februarja, ko bo 
statistični urad uradno obja-
vil podatke za lani, in če bo 
gospodarska rast tolikšna, bo 
DeSUS zahteval uskladitev. 
V primeru manjše rasti pa 
izredne uskladitve ne gre pri-
čakovati. Za izredno uskladi-
tev bi potrebovali dodatnih 
45 milijonov evrov, česar pa 
po trditvi finančnega minis-
trstva pokojninska blagajna 
sama ni sposobna financirati 
in bi moral pomagati državni 
proračun. V finančnem načr-
tu proračuna izredne uskla-
ditve pokojnin ni. 

Izredna uskladitev pokojnin?
V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije in Sindikatu upokojencev Slovenije so dali pobudo za izredno 
uskladitev pokojnin v letu 2015. Ministrstvo za finance opozarja, da pokojninska blagajna in državni 
proračun zanjo nimata denarja.

Majda Vidic / Foto: Gorazd Kavčič

Tokrat se nam je nabralo toliko nagrajencev, da bomo kar 
ves Kotiček namenili naštevanju. Nagradna križanka iz zadnje 
številke v lanskem letu GG št. 104 (30. 12. 2014) z geslom 
Izberite svoje darilo nagrajuje Jožeta Lenarta iz Kranja, Lovra 
Debeljaka z Golnika in Antona Koselja iz Žirovnice. Nagrajenci 
prve letošnje križanke iz GG št. 1 (2. 1.) z geslom Večni plamen 
Vestina nagrajuje Marušo Jelenc z Bleda, Janeza Žiberta iz 
Žabnice, Petra Praprotnika iz Nakla, Branka Bernika iz Škofje 
Loke in Zdravka Kovača iz Kranja. Križanka iz GG št. 3 (9. 1.) z 
geslom Ljubljenka občinstva je vstopnico prinesla Miri Smolej 
iz Kranjske Gore, Danici Drol iz Škofje Loke, Mariji Kosec iz 
Cerkelj, Marinki Novak iz Mavčič in Cvetki Kern iz Kranja. 
Še nekaj utrinkov iz nagradne igre iz GG št. 3 (9. 1.), v kateri 
smo vas spraševali po nasvetih za zdrav način življenja:
»Zjutraj vzamem prehranske dodatke omega 3, koencim Q10 
in kurkumo iz Baldrijana, občasno popijem tudi domači jabol-
čni kis, zalit z vodo,« pravi Janez Repe iz Zgornjih Gorij.
Marija Kuralt iz Cerkelj poskuša pojesti čim več zdrave hrane, 
pridelane na domačem vrtu, in se odreči kupovanju v trgovi-
nah, priporoča tudi izogibanje stresu.
»Za zdravje skrbim z zdravo hrano, sadjem in zelenjavo, nara-
vnimi domačimi sokovi in kompoti ter telovadbo – kolikor se 
le da,« pojasnjuje Magda Osterman iz Cerkelj.
Rosvita Klavdija Kuhar za svoje zdravje skrbi kar v službi. Dela 
v hlevu in ima zelo razgibano delo, ki ga z veseljem opravlja. 
Po službi gre večkrat na sprehod, tudi doma imajo kmetijo, 
tako da dela nikoli ne zmanjka. Živi na deželi in v naravi, kjer 
je zelo srečna.
Miro Stanonik iz Poljan svetuje, naj jutro pričnemo z domači-
mi napitki iz sadja in zdravilnih zelišč, naj uživamo zelenjavo 
z domačega vrta, druga živila pa kupimo z domačih kmetij; 
svetuje tudi gibanje v naravi, pozitivno razmišljanje in čim 
manj zavisti. 
Žreb je določil, da knjigo prejmeta Janez Repe iz Zgornjih Gorij 
in Marija Kuralt iz Cerkelj. 
Še Tanja Žagar, ki poučuje klavir: vstopnico za koncert prejme-
jo Jožica Valter iz Preddvora, Olga Škarabot iz Nakla in Erika 
Draksler iz Mavčič. Čestitamo!
Vstopnice za koncert Tanje Žagar lahko kupite tudi na Gorenj-
skem glasu. Cena je 15 evrov.

Nagrajenci in nagrade

Pokojninski zakon, sprejet leta 2013, določa, da se 
lahko v letu po letu, v katerem je ugotovljena pozitivna 
gospodarska rast bruto domačega proizvoda, ali v 
letu, ko je rast najnižje pokojninske osnove dve leti 
zaporedoma nižja od rasti cen življenjskih potrebščin 
v obdobju od januarja do decembra preteklega leta v 
primerjavi z enakim obdobjem pred tem, na predlog 
sveta zavoda in ob soglasju vlade opravi izredna 
uskladitev pokojnin.

Urša Peternel

Jesenice – Ker je Hokejski 
klub Jesenice, ki je od decem-
bra lani v postopku prisil-
ne likvidacije, insolventen, 
upravitelj prisilne likvidacije 
Štefan Ščap sodišču predla-
ga začetek stečajnega posto-
pka. Kot je namreč ugotovil, 
klub nima nobenega premo-
ženja, na drugi strani pa za 
2,7 milijona evrov obveznos-
ti do upnikov. »Opravil sem 
razgovor s predsednikom 
Hokejskega kluba Jesenice 
v prisilni likvidaciji Slavkom 
Kanalcem, ki mi je zagoto-
vil, da dolžnik nima nobene-
ga premoženja, razen obvez-
nosti do upnikov, in da bolj 

podrobne informacije lahko 
dobim pri računovodskem 
servisu, ki vodi računovod-
stvo za navedenega dolžni-
ka. Računovodski servis mi 
je zagotovil, da ima dolžnik 
na dan pred začetkom posto-
pka prisilne likvidacije sred-
stva enaka nič, ima pa obve-
znosti, seznam katerih mi je 
tudi poslal,« je sodišču poro-
čal upravitelj Ščap.

Kot je znano, je bil maja 
lani na sodišče podan pred-
log za izbris društva iz regi-
stra društev, po prekinit-
vi postopka izbrisa pa je v 
začetku decembra lani pred-
log za uvedbo postopka pri-
silne likvidacije kluba poda-
lo podjetje Alpetour.

Predlog za stečaj  
HK Jesenice
Upravitelj prisilne likvidacije ugotavlja, da 
Hokejski klub Jesenice nima nič sredstev, ima pa 
za 2,7 milijona evrov dolgov. 
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OdgOvOrna urednica 

Marija volčjak

naMestnika OdgOvOrne urednice

cveto Zaplotnik, danica Zavrl Žlebir

uredništvO
nOvinarji - uredniki: 

Marjana ahačič, Maja Bertoncelj, alenka Brun,  
igor kavčič, suzana P. kovačič, jasna Paladin, urša Peternel, Mateja rant, 

vilma stanovnik, ana šubic, simon šubic, ana volčjak, 
cveto Zaplotnik, danica Zavrl Žlebir;

stalni sodelavci: 
  jože košnjek, Milena Miklavčič, Miha naglič 

OBLikOvna ZasnOva

jernej stritar, ilovarstritar, d. o. o.

tehnični urednik

grega Flajnik

FOtOgraFija 

tina dokl, gorazd kavčič

vOdja OgLasnega trŽenja

Mateja Žvižaj
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Simon Šubic

Brnik – Prejšnji teden je mini-
lo natanko leto dni, odkar je 
Javna agencija RS za varstvo 
konkurence na svoji splet-
ni strani objavila odločbo, s 
katero je Aerodromu Ljub-
ljana in tamkajšnjemu Taxi 
društvu naložila, da popol-
noma sprostita trg taksi pre-
vozov na letališču, na parki-
riščih pred terminalom pa 
dopustita neomejeno parki-
ranje vsem taksistom. Dot-
lej je namreč veljalo, da so 
letališki potniki sicer lahko 
najemali tudi druge taksiste, 
vendar pa »zunanji« taksisti 
niso imeli možnosti parkira-
nja na parkiriščih neposred-
no pred terminalom, ki so 
bila rezervirana izključno za 
člane letališkega Taxi druš-
tva. In če v Aerodromu Lju-
bljana ugotavljajo, da so tudi 
s tako ureditvijo na letališču 
dopuščali konkurenco med 
taksisti in hkrati vzpostavili 
prepotreben red, so se v zad-
njem letu odnosi med leta-
liškimi in zunanjimi taksis-
ti zaostrili, občasno morajo 
zaradi prepirov posredovati 
celo policisti. Kranjski tak-
sisti namreč trdijo, da si čla-
ni Taxi društva še vedno pri-
laščajo parkirna mesta pred 
potniškim terminalom. 

»Glavni problem je, da 
parkirna mesta pred termi-
nalom še vedno ostajajo pri-
vilegij članov Taxi društva in 

nanje ne spustijo nobenega 
drugega taksista, četudi smo 
Občini Cerklje plačali tak-
so za izvajanje taksi službe 
na njenem območju, kamor 
sodi tudi brniško letališče. 
To se nezakonito dogaja že 
več let, sedaj pa smo taksis-
ti iz Kranja odločeni, da tak-
šno prakso končno prekine-
mo. Zaradi tega smo deležni 
tudi groženj, med nami pred 
očmi potnikov prihaja do 
neželenih konfliktov,« je za 
Gorenjski glas povedala eki-
pa kranjskih taksistov. »Pot-
nike lahko neovirano vozimo 
povsod po Gorenjskem, le na 
Brniku nam delo onemogo-
čajo. Žal se potem dogaja, 
da na letališču, ki za številne 
potnike predstavlja prvi stik s 

Slovenijo, turiste pričakamo 
sprti taksisti,« so še dejali. 

V Aerodromu Ljubljana 
so pojasnili, da so se v pre-
teklosti na letališču dogaja-
le številne nepravilnosti pri 
izvajanju taksi služb, zato 
so pred leti sami spodbudili 
taksiste, da se samoorganizi-
rajo v društvo, v katerega se 
je vključilo več taksistov, ki 
so se medsebojno nadzoro-
vali in tako preprečevali, da 
bi prihajalo do nesprejem-
ljivih odklonov. »Sedaj pred 
terminalom lahko čakajo in 
parkirajo vsi. Ta rešitev je 
slaba, ker je pred termina-
lom pogosto nered, ki nam 
ni v ponos, odvzeta pa nam 
je bila možnost, da bi stanje 
uredili,« so še dejali.

Po mnenju cerkljanske-
ga župana Franca Čebulja 
bi morali število taksistov 
na letališču omejiti: »Obči-
ni je takso plačalo 51 taksi-
stov, po mojem mnenju pa 
bi jih na letališču zadoščalo 
največ trideset.« Na minis-
trstvu za infrastrukturo so 
pojasnili, da bodo proble-
matiko uredili v Zakonu o 
prevozih v cestnem prome-
tu, po katerem bo za izva-
janje avto-taksi dejavnosti 
po novem pristojna občina. 
»Potem ne bo več možnos-
ti za tovrstno ravnanje čla-
nov Taxi društva na Aerod-
romu Ljubljana. Zakon bo 
predvidoma v marcu šel v 
zakonodajni postopek,« so 
napovedali.

Zdrahe taksistov na letališču
Lanska odločba agencije za varstvo konkurence je še podžgala spore med taksisti zaradi prevoza 
potnikov z brniškega letališča. Problematiko bo pristojno ministrstvo uredilo s spremembo zakonodaje.

Med taksisti na brniškem letališču trenutno po besedah vpletenih vlada pravo vojno stanje. 

Katarski olimpijski komi-
te so Elanovci navdušili z 
izvirnimi rešitvami, saj so 
si želeli nekaj posebnega, 
drugačnega ... »Takoj pa so 
nam dali vedeti, da napak ne 
sme biti, da je treba spošto-
vati roke in da delo mora biti 
opravljeno res vrhunsko. 
Zanima jih samo stisk roke 
in zaveza vodstva za pravo-
časne dobave, vrhunsko kva-
liteto in hitre odzive.«

Delo pri 45 stopinjah

A še preden so posel zares 
sklenili, so se srečali s še 
eno težavo: v Sloveniji jih je 
– kljub najboljši možni boni-
teti – zavrnilo kar sedem 
bank, nazadnje so uspeli pri-
dobiti podporo in zaupanje 
Banke Koper. Ko so posel 
vendarle dobili, pa je sledi-
la cela vrsta logističnih izzi-
vov. Največji je bil, tako Šter, 

pridobivanje viz, na katere 
je bilo treba čakati tudi po 
mesec dni. Poleg tega niso 
še nikoli poslovali prek mor-
ja, tako da so v Katar mora-
li odposlati več kot sedem-
deset velikih ladijskih kon-
tejnerjev materiala, štiride-
set dni ladijske plovbe pa je 
zahtevalo posebno pripra-
vo, pakiranje in nakladan-
je. Tudi način dela v musli-
manski državi je drugačen, 
kot so bili vajeni dotlej; mon-
terji – v projektu jih je delalo 
okrog 150 – so delali vse dni, 
razen petkov. Na montaži so 
bili več kot petsto dni, in to 
v izrednih klimatskih raz-
merah, pri temperaturi 45 
stopinj Celzija in več ... Rok 
montaže se je zaradi zamika 
pri sami gradnji s prvotnih 
treh podaljšal na šest mese-
cev, a na koncu so bili Katar-
ci izjemno zadovoljni z opra-
vljenim delom. »Za vrhun-
sko opravljeno delo smo s 
strani vodilnega katarskega 

gradbenega podjetja Redco 
construction – Almana pre-
jeli posebno priznanje za 
izjemno opravljeno delo v 
športnem kompleksu Roko-
metne zveze Katar v Dohi,« 
je povedal Šter. »Sliši se sko-
raj neverjetno, da je tako 
majhno podjetje iz majhne 
države in še manjšega kra-
ja dobilo in uspešno izvedlo 
tak projekt,« je še dodal.

Odprta vrata v nove 
projekte

Projekt je bil za Elan Inven-
to uspešen po finančni pla-
ti, obenem pa so se podjetju 
na stežaj odprla vrata v nove 
podobne projekte v zaliv-
skih državah, prizadevajo 
si za projekt opreme stadio-
nov za svetovno prvenstvo v 
nogometu leta 2022 v Katar-
ju, športno dvorano v Dubaju 
in več manjših dvoran v Abu 
Dhabiju. »Spremljamo ogro-
mno projektov, še zmeraj 

pa so naši najpomembnej-
ši trgi v Skandinaviji, odpira-
jo se nam nemški in avstrij-
ski trgi, imamo tudi projek-
ta v Belgiji in Franciji,« pravi 
direktor podjetja, ki je v zad-
njih letih tiho stalo za uspe-
hi mnogih slovenskih špor-
tnikov. Tako so v preteklosti 
opremili številne dvorane, ki 
so gostile evropska in sveto-
vna prvenstva, med drugim 
tudi vse košarkarske dvora-
ne za EuroBasket v Sloveni-
ji, dvorane v Srbiji, Črni gori, 
na Hrvaškem, v Makedoniji, 
Braziliji, Skandinaviji ... 

To vodilno podjetje za 
opremo športnih objektov 
v Sloveniji in širše je sicer 
v 80-odstotni lasti Elana, d. 
d., in 20-odstotni lasti Kapi-
talske družbe. Letno ustva-
rijo za okrog enajst milijo-
nov evrov prihodkov, pos-
lujejo pa z dobičkom. Bodo-
či kupec Elana bo torej dobil 
v last tudi zelo uspešno hče-
rinsko podjetje ...

Elan Inventa opremil dvorane v Dohi
31. stran
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Zadnji dan lanskega 
leta je začel veljati spremen-
jeni zakon o matični eviden-
ci zavarovancev in uživalcev 
pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, ki 
je določil, da morata dve sku-
pini upokojenih podjetnikov 
in družbenikov, ki prejema-
jo pokojnino, urediti svoj sta-
tus v zavarovanju najkasne-
je do konca letošnjega janu-
arja. V prvo skupino sodijo 
uživalci pokojnin, ki so na 
dan 31. december 2012 opra-
vljali samostojno pridobit-
no ali drugo dovoljeno deja-
vnost in to dejavnost oprav-
ljajo še naprej, pri tem pa so 
izvzeti upokojenci, ki so ob 
upokojitvi izpolnjevali pogo-
je, pod katerimi zavarovan-
je iz naslova te dejavnosti ni 
bilo obvezno oz. so po starem 
pokojninskem zakonu uvel-
javili t. i. izvzem iz zavarova-
nja. Upokojenci iz te skupi-
ne lahko uskladijo svoj status 
s spremenjeno zakonodajo 
tako, da prenehajo opravljati 

dejavnost in jo najkasneje do 
31. januarja letos izbrišejo iz 
Poslovnega registra Sloveni-
je ali da se prijavijo v obvez-
no zavarovanje za najmanj 
20 ur na teden (in dobivajo 
pokojnino v sorazmernem 
delu). 

V drugo skupino sodijo 
upokojenci, ki so bili na dan 
31. december 2012 vpisani v 
Poslovni register Slovenije 
kot družbeniki (lastniki) ose-
bnih ali kapitalskih družb oz. 
zavodov in so hkrati v njih še 
vedno direktorji. Upokojenci 
iz te skupine se lahko uskladi-
jo z zakonodajo tako, da osta-
nejo le kot družbeniki družbe 
oz. kot ustanovitelji zavoda ali 
le kot direktorji družbe. Dru-
ga možnost je, da se za naj-
manj 20 ur na teden vključi-
jo v obvezno zavarovanje (in 
prejemajo pokojnino v soraz-
mernem delu). Če upokojen-
ci iz teh dveh skupin ne bodo 
uskladil statusa, jih bo zavod 
po uradni dolžnosti s 1. feb-
ruarjem vključil med zavaro-
vance in jim prenehal izpla-
čevati pokojnino.

Podjetniki ali 
upokojenci
upokojeni podjetniki ter upokojenci – družbeniki 
in direktorji hkrati morajo do konca januarja 
uskladiti svoj status s spremenjeno zakonodajo.

v petkovi številki gorenjskega glasa smo pri članku skupaj 
vlagajo v znanje napačno zapisali priimek izvršnega direktorja 
za raziskave pri kolektorju iz idrije. Pravilno je Ludvik kumar. 
Za napako se iskreno opravičujemo. Uredništvo

Popravek
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AMZS CENTER VARNE VOŽNJE IN 
OGLED KONJIČKOV
Tokrat se bomo na Glasovem izletu podali v Savinjsko dolino, 
kjer bomo najprej obiskali kmetijo Ušen, znano po vzreji konj. Na  
Vranskem nas bodo v Centru varne vožnje podučili, na kaj morajo 
biti še posebej pozorni starejši vozniki, pokazali nam bodo 
simulator prevračanja, spoznali bomo tudi, kakšni so naši refleksi 
v vinjenem stanju. Obiskali bomo še muzej motociklov in tako 
v enem dnevu primerjali jeklene konjičke s pravimi, živimi konji.  
Seveda bomo poskrbeli tudi za dobro hrano in zanimive zgodbe.

Vljudno vabljeni!
Odhod avtobusa:
ob 7.15 z AP Radovljica, ob 7.40 z AP Creina,  
ob 7.50 z AP Mercator Primskovo, ob 8.15 z AP Škofja Loka 

Cena izleta je 35 EUR.
Cena vključuje: prevoz, kosilo, ogled kmetije Ušen in degustacijo 
kmečkih dobrot, ogled in predavanje v AMZS Centru varne vožnje, 
ogled in predstavitev Muzeja Motociklov Grom na Vranskem.
Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41, se oglasite 
osebno na Bleiweisovi c. 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.

Za odjave, ki prispejo kasneje od ponedeljka, 26. januarja 2015, do 10. ure,  
zaračunamo potne stroške. 

          IZLET // torek, 27. januarja 2015

Jože Košnjek

Brezje – Letošnji Brezjan
ski pogovori so bili name
njeni celoviti predstavit
vi življenja in dela sloven
ski javnosti premalo zna
nega duhovnika in profe
sorja na Teološki fakulteti 
v Ljubljani dr. Antona Str
leta. Rodil se je v družini z 
osmimi otroki v vasi Osre
dek pri Cerknici, umrl pa je 
20. oktobra leta 2003 v Lju
bljani. Dan prej je z nadčlo
veškimi napori daroval v 
Uršulinski cerkvi v Ljublja
ni svojo zadnjo mašo.

Sobotnega pogovora na 
Brezjah so se poleg števil
nih vernikov in znancev 
pokojnega Antona Strle
ta, za katerega se je na ško
fijski ravni že začel posto
pek za razglasitev za blaže
nega, udeležili tudi apos
tolski nuncij v Sloveniji dr. 
Juliusz Janusz, ljubljanski 
nadškof metropolit Stani
slav Zore in župan radov
ljiške občine Ciril Globoč
nik. O pokojnem Strletu, za 
katerega je gvardijan fran
čiškanskega samostana na 
Brezjah povedal, da je bil 
tudi član Frančiškovega 
svetega reda, so govorili z 
izbranimi besedami. Apo
stolski nuncij ga je ozna
čil za velikega misijonar
ja, ki je veliko časa preživel 
v spovednici, nadškof Sta
nislav Zore pa je vernikom 
in vsem, ki na kateri koli 
način sodelujejo pri verski 
vzgoji, svetoval, naj jim bo 

Strle vzor jasnosti pri ozna
njevanju evangelija. V kul
turnem programu sta sode
lovali sopranistka Pia Bro
dnik in pianistka Vlasta 
Doležal Rus.

Dr. Anton Strle je prejel 
diplomo Teološke fakultete 
v Ljubljani julija leta 1942, 
doktoriral pa je 23. marca 
leta 1944 prav tako v Lju
bljani. Za temo disertaci
je je izbral nekatere vidike 
nauka Tomaža Akvinske
ga. V soboto so na Brezjah 
o življenju in delu marljive
ga, pogumnega in skrom
nega ter duhovno močne

ga, na zunaj pa telesno šib
kega človeka govorili ses
tra uršulinka Marija Jasna 
Kogoj, ki se je nad 40 let 
srečevala z njim, profesor 
na Teološki fakulteti v Lju
bljani dr. Anton Štrukelj, ki 
je bil njegov študent, pater 
dr. Andrej Pirš, ki je žup
nik v Vogljah in zbira gra
divo za proglasitev dr. Str
leta za blaženega, in dia
kon Andrej Lažeta, ki je 
v diplomski nalogi pose
bej obravnaval posvetitev 
Mariji v spisih in v življenju 
dr. Antona Strleta. Sklepna 
misel sobotnega pogovora 
je bila, da so dejanja in kre
posti dr. Strleta kot duhov
nika, ki je moral zaradi svo
je predanosti poklicu tudi v 
zapor, teologa, profesorja, 
človeka in spovednika pot
rebne tudi danes. Zaradi 
vsega, kar je storil za narod 
in vero, bi zaslužil povišan
je v blaženega.

Človek skromnosti 
in molitve
Na sobotnih Brezjanskih pogovorih so govorili o 
osebnosti in delu duhovnika, teologa, profesorja 
in svetniškega kandidata Anton Strleta.

Udeleženci sobotnih pogovorov na Brezjah 

Mateja Rant

Bled – V Casinoju Bled, ki je 
ta čas v postopku poenostav
ljene prisilne poravnave, so 
upali, da bo država okrog 
štiristo tisoč evrov dolga, ki 
je nastal na račun neplača
nih davkov za igre na sre
čo, preoblikovala v lastniš
ki delež. Sočasno, je poja
snil direktor Casinoja Bled 
Boris Kitek, pa so zaprosi
li še za odlog plačila terja
tev oziroma možnost nji
hovega obročnega odpla
čevanja. »Upam, da bodo 
pristojni toliko © trezni© , da 
bodo to odločitev sprejeli 
čim prej, saj bomo le tako 
lahko izvedli prestrukturi
ranje in iskali možnosti za 
nadaljnji razvoj.« Ob tem 
pa že vrsto let čakajo tudi 
na spremembe zakona o 

igrah na srečo. »Nov zakon, 
ki so ga pripravili že pred 
časom, bi nam dopuščal 
precej več možnosti oziro
ma več manevrskega pros
tora pri iskanju rešitev,« je 
opozoril Kitek.

Zaradi togih določil v vel
javnem zakonu namreč v 
Casinoju Bled ta čas nimajo 
možnosti za dokapitalizacijo 
s strani njihovega strateške
ga partnerja Gold Cluba, saj 
za to nimajo soglasja drža
ve. »Gold Club je ob doka
pitalizaciji leta 2009 v našo 
družbo že vložil 1,5 milijona 
evrov, kasneje so nam poma
gali še s posojili, kljub temu 
pa ni mogel postati lastnik,« 
je opozoril Kitek in dodal, 
da jim je to takrat omogoči
lo, da so posodobili igralnico 
in kupili novo opremo. »Po 
tridesetih letih bi zdaj rabili 

novo igralnico, a se bojim, 
da je v sedanji situaciji ta 
vlak odpeljal.«  

Ob tem ne razume, zakaj 
je država zavrnila konverzi
jo terjatev v lastniški delež, 
saj po njegovem za to niso 
navedli nekega razumnega 

razloga. »Med drugim so 
recimo navedli, da smo vsa 
leta poslovali negativno, 
čeprav to ne drži,« je pou
daril Kitek in dodal, da so 
leto 2013 končali s pozitiv
nim poslovnim rezultatom. 
Ima pa na njihovo poslovan
je močan vpliv gospodarska 
kriza, je opozoril, ki še kar 
traja. »Ob tem pa niso naved
li niti enega razloga, zakaj ni 
smiselno ohraniti štirideset
ih delovnih mest. Razen tega 
še vedno poravnavamo teko
če obveznosti.« Njihova dru
žba, je pojasnil, z davkom od 
iger na srečo na leto neposre
dno v državni proračun pris
peva milijon evrov. »V letih, 
ko nam je šlo dobro, so nas 
© pomolzli© , zdaj, ko bi rabili 
res malo, da bi izšli iz težav, 
pa ne naredijo ničesar,« je do 
države kritičen Kitek.

Upajo na obročno odplačilo
V Casinoju Bled so državi predlagali, da bi dolg od neplačanih davkov pretvorili v lastniški delež, a je 
država to zavrnila. Zdaj upajo, da bodo dobili pozitiven odgovor vsaj glede odloga terjatev oziroma 
možnosti obročnega odplačevanja.

Boris Kitek / Foto: arhiv GG

info@g-glas.si

Urša Peternel

Jesenice – Jeseniška finanč
na pisarna s sedmimi zapo
slenimi (prej davčna pisar
na) se bo iz prostorov uprav
nega centra 9. februarja pre
selila v prostore nekdanje
ga Carinskega urada Jeseni
ce. Kot so pojasnili na Finan
čnem uradu Kranj, so se za 
selitev odločili zaradi racio
nalizacije, saj je s prvim janu
arjem prišlo do združitve 

davčne in carinske uprave v 
finančno upravo. Na Jeseni
cah bosta tako po novem obe 
združeni službi imeli tudi 
prostore na isti lokaciji na 
naslovu Spodnji Plavž 6c. Za 
občane – razen nove lokaci
je – sprememb ne bo, davčna 
(po novem finančna) pisar
na je bila že doslej za stran
ke odprta dvakrat tedensko, 
ob ponedeljskih in sredah, 
saj večino poslovanja poteka 
v elektronski obliki. 

Selitev finančne uprave k carini
Finančna pisarna na Jesenicah se bo preselila v prostore nekdanjega carinskega urada.

Stavbo upravnega centra zapušča finančna uprava. V njej 
ostajajo Upravna enota Jesenice in inšpektorati.

Begunje – V soboto in nedeljo, 24. in 25. januarja, bo v salonu 
gostišča Avsenik v Begunjah 9. mednarodno tekmovanje har-
monikarjev za nagrado Avsenik. Novost letošnjega tekmova-
nja je kategorija duo harmonik. Na tekmovanje vabljeni poleg 
sorodnikov tekmovalcev tudi ljubitelji harmonik in Avsenikove 
glasbe. V strokovni komisiji bodo Slavko Avsenik mlajši, Jože 
Burnik in Lorenz Pichler.

Harmonikarji za Avsenikovo nagrado
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STROKOVNA 
USPOSABLJANJA

• Varuh predøolskih otrok
• Maser
• Refleksoterapevt
• Raœunovodja
• Socialni oskrbovalec
• Pomoœnik kuharja
• Pomoœnik natakarja
• Teœaji raœunalniøtva
• Teœaj 10-prstnega slepega tipkanja

TEŒAJI TUJIH JEZIKOV

Znanje je jamstvo 
za uspeøno prihodnost 
in osebno zadovoljstvo.

Vaš partner za znanje.

S tem oglasom ste deležni 10% popusta pri vpisu v teœaj tujega jezika.
Akcije in popusti se ne seøtevajo.

CENTER ZA 3. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Pester izbor teœajev in delavnic na naslednjih podroœjih:

T: 04 280 48 22
E: c3zo@luniverza.si

www.luniverza.si
Pokliœite in pravoœasno pridobite potrebne informacije zase.

T: 04 280 48 00
E: info@luniverza.si
S: www.luniverza.si

VPISI v januarju 2015

AN - NE - IT - ØP - FR - RU - SL

veœja kompetentnost, 
samozavest, 
samostojnost

kakovostno 
preživet œas

• Digitalna fotografija z oblikovanjem slik
• Filozofija
• Klasiœna glasba in njene skrivnosti
• Osvežitev cestno prometnih predpisov
• Zelišœa - vir sprostitve in zdravja
• Obrezovanje dreves
• Masaža lasišœa
• Spoznajmo Kranj - zgodovina in arheologija

veœje
zaposlitvene
možnosti

AKCIJA ZIMA 2015
Obœani Mestne obœine Kranj:
Z vpisom v teœaj tujega jezika 
plaœate 100 EUR manj.
Obœani drugih obœin: Z vpisom 
v teœaj tujega jezika ob predložitvi 
kupona (oglasi) 
prejmete 10% popust.
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»Če RTC Krvavec res tako 
dobro posluje, kot pravi
jo, se sprašujem, zakaj ga 
potem sploh prodajajo in 
zakaj ne odplačujejo vseh 
posojil, ki jih nenehno re
programirajo,« se je po ses
tanku v Zrečah še spraševal 
cerkljanski župan. Sedaj si 
bodo vzeli dva, tri tedne za 
razmislek, ali bodo nezave
zujočo ponudbo za odkup 
RTC Krvavec popravili, 

vsakršno spremembo ponu
dbe pa mora sicer potrdi
ti tudi občinski svet, je dejal 
Čebulj. 

Občina Cerklje za zdaj 
ostaja edini potencialni 
kupec RTC Krvavec. »Pos
topek prodaje se bo nada
ljeval v primeru prejetja 
dopolnitve ponudbe. Če za 
družbo ustrezen dogovor 
ne bo dosežen, se bo pro
daja družbe RTC Krvavec 
začasno ustavila,« so pojas
nili v Uniorju.

Za Krvavec želijo  
občutno več
31. stran

Simon Šubic

Visoko – Pred tednom dni 
je na Visokem in v Hote
mažah stekla zadnja etapa 
gradnje primarnega kana
lizacijskega omrežja v okvi
ru medobčinskega projekta 
Gorki, ki je na območju šen
čurske občine vreden pribli
žno 1,3 milijona evrov (brez 
DDV), od česar so pridobili 
tudi za dober milijon evrov 
evropskih kohezijskih sred
stev, 184 tisoč evrov pa pris
peva tudi država. Zaradi zah
tevne gradnje so morali za 
ves promet zapreti tudi ces
ti Luže–Visoko in Visoko–
Hotemaže, obvoz pa so ure
dili preko občine Pred dvor 
in preko Olševka. »Medtem 
ko bo cesta z Luž za promet 
odprta že v teh dneh, pa bo 
odsek Visoko–Hotemaže 
zaradi gradnje predvidoma 
zaprt trideset dni, če seveda 
gradbincev ne bo oviralo vre
me. Dela naj bi bila sicer v 
celoti končana sredi aprila,« 
je razložil šenčurski župan 
Ciril Kozjek in napovedal, da 
bodo skušali prometno zelo 
obremenjeno regionalno 
cesto, po kateri poteka tudi 

veliko tovornega prometa, 
čim prej odpreti. 

Po koncu del na Visokem 
naj bi gradbeni stroji zabr
neli tudi na severnem delu 
Olševka, kjer prav tako načr
tujejo večja gradbena dela, ki 
vsa ne sodijo v projekt Gorki, 
ampak bodo financirana iz 
občinskega proračuna. »Za 
ta dela nismo še povsem pre
pričani, ali jih bomo uspeli 
izpeljati še letos, saj je nji
hova realizacija odvisna od 
razpoložljivega občinskega 

denarja. Če ga bo zadosti ozi
roma če vlada ne bo še doda
tno znižala povprečnine, 
bomo kanalizacijo na Olše
vku zgradili še letos, sicer pa 
bo moral občinski del proje
kta še nekoliko počakati,« je 
napovedal župan.

V okviru projekta Gor
ki – 2. sklop so na območju 
občine Šenčur doslej zgra
dili že 5623 metrov primar
nega kanalizacijskega omre
žja, kar znaša 86 odstotkov 
celotne gradnje, finančno pa 

predstavlja 67 odstotkov vre
dnosti projekta. Sočasno na 
istem območju poteka tudi 
gradnja sekundarnih kana
lov, ki je delno sofinancira
na iz strukturnih sredstev in 
bo prav tako dokončana pri
hodnje leto. Prav tako pote
ka gradnja druge infrastru
kture: vodovodnega omre
žja, meteorne kanalizacije, 
javne razsvetljave, cest, pli
novoda in optike ter teleko
munikacijskega in elektro 
omrežja.

Na Visokem spet gradijo
Zaradi gradnje primarnega kanalizacijskega omrežja v okviru projekta Gorki bo cesta Visoko–
Hotemaže za ves promet predvidoma zaprta mesec dni. 

Šenčurski župan Ciril Kozjek si je prejšnji teden tudi osebno ogledal potek gradbenih del na 
Visokem. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Tržič – Na zadnji seji občin
skega sveta Občine Tržič je 
svetnik Andraž Žitnik dal 
pobudo za začetek postop
ka spremembe občinske
ga Odloka o pokopališkem 
redu in pogrebnih svečano
sti v občini Tržič iz leta 1997 
(v nadaljevanju Odlok). Po 
njegovem mnenju naj bi 
bil Odlok zrel za spremem
be. V občini Tržič pogreb
no in pokopališko dejavnost 
Komunala Tržič opravlja od 
leta 1959, ko je bilo ustano
vljeno takratno prvo komu
nalno podjetje, lansko leto 
pa je Komunali Tržič občin
ski svet tudi podelil izklju
čno koncesijo za izvajan
je te gospodarske javne slu
žbe. Žitnik meni, da gre v 
tem primeru za monopol
ni način odločanja v prid 
komunalnega podjetja in 
da svojci pokojnikov nima
jo več proste izbire glede 
izvajalca te storitve, pa bi 

jo po njegovem prepričan
ju morali imeti. Konkretno 
je omenil zasebno tržiško 
pogrebno službo Mežnar, 
ki lahko opravlja pogrebno 
dejavnost v celoti v več obči
nah, v domači pa ima pris
tojnosti zelo omejene. Mar
ko Mežnar iz podjetja Mež
nar ni želel komentirati situ

acije, se je pa odzval direktor 
Komunale Tržič Sebastijan 
Zupanc in pojasnil: »V okvi
ru izvajanja te gospodarske 
javne službe, ki je po zako
nu opredeljena kot komu
nalna dejavnost posebne
ga družbenega pomena, pri 
Komunali Tržič izvajamo 
prevzem pokojnikov na kra
ju smrti, ureditev in prevoz 

pokojnikov, začasno čuva
nje pokojnikov pred nadalj
njimi postopki, vsa opravi
la na pokopališčih, ki so v 
upravljanju našega podjetja, 
izvajanje pogrebnih obre
dov in ureditev dokumen
tacije. Seveda pa izvajamo 
tudi vse druge storitve, ki so 
proste na trgu in ki jih lah

ko izvajajo tudi druge pogre
bne službe. Svojci se torej 
tudi z zasebnikom lahko 
dogovorijo o vseh preosta
lih nadstandardnih aktivno
stih, vezanih na smrt posa
meznika, kot so organizaci
ja pevcev, igranje žalostink, 
priprava cvetnih aranžma
jev, pogostitev ¼.« Zupanc 
je še poudaril, da vse prevoze 

pokojnikov, ki so bili občani 
občine Tržič in so pokopani v 
domači občini, izvajajo brez
plačno, kar svojcem prinese 
tudi preko 200 evrov nižji 
račun za pogrebne storitve. 
»Kolikor mi je znano, nobe
no drugo pogrebno podjet
je v Sloveniji ne nudi takih 
ugodnosti za svoje občane,« 
je še dodal. Komunala Tržič 
je imela v letu 2014 iz naslo
va pogrebnih storitev dobrih 
112 tisoč evrov prihodkov. 

Po mnenju Ministrstva za 
gospodarski razvoj in teh
nologijo pa lahko konce
sionar ob soglasju lokalne 
skupnosti sklene z drugim 
usposobljenim izvajalcem 
storitev gospodarske javne 
službe pogodbo o začasnem 
izvajanju del, v okviru kate
re lahko podizvajalec opra
vlja posamezne storitve na 
območju lokalne skupnos
ti. Do takega soglasja v obči
ni Tržič ni prišlo, kar je s 
sklepom ugotovil tudi tržni 
inšpektorat. »Podjetje Mež
nar si je s prijavo na inšpe
ktorat samo sebi nakopalo 
težave, saj smo ga do odlo
čbe inšpektorata, ki je bilo 
za podjetje Mežnar neu
godno, še lahko tolerirali. 
Problem na splošno pa ni v 
občinskem Odloku, ampak 
je dejanski problem v zasta
relem zakonu, ki je nad tem 
Odlokom,« je menil župan 
Borut Sajovic.

»Nimamo proste izbire«
V občini Tržič pokojnika lahko prevzame le pogrebna služba Komunale 
Tržič in v tem delu svojci nimajo možnosti izbire izvajalca. Svetnik Andraž 
Žitnik je opozoril, da gre za monopolni način odločanja, direktor Komunale 
Sebastijan Zupanc pa je med drugim poudaril, da prevoze pokojnikov, ki so 
bili občani občine Tržič in so pokopani v domači občini, izvajajo brezplačno.

Področje pogrebne in pokopališke dejavnosti še vedno 
ureja star zakon še iz časa SFRJ, zato po občinah 
vlada na tem področju velika zmeda. Občine področje 
urejajo na različne načine, razlike so tudi v cenah 
storitev.

Občina Šenčur
Kranjska cesta 11
4208 Šenčur 

Občina Šenčur obvešča, da je danes, v torek, 20. janu
arja 2015, na svoji spletni strani www.sencur.si in na 
oglasni deski Občine Šenčur objavila: 

1. Javni razpis za sofinanciranje programov na po
dročju socialnohumanitarnih dejavnosti, ki se sofi
nancirajo iz proračuna Občine Šenčur za leto 2015. 
Rok za prijavo na javni razpis je 23. februar 2015.

2. Javni razpis za zbiranje predlogov za dodelitev 
sredstev za financiranje in sofinanciranje programov 
na področju kulture za leto 2015, ki se sofinancirajo 
iz proračuna Občine Šenčur. Rok za prijavo na javni raz-
pis je 23. februar 2015.

3. Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projek
tov in programov ter stroškov delovanja izvajalcev 
mladinskih projektov in programov iz proračuna 
Občine Šenčur za leto 2015. Rok za prijavo na javni 
razpis je 23. februar 2015.

4. Javni razpis za sofinanciranje programov športa 
v občini Šenčur za leto 2015. Rok za prijavo na javni 
razpis je 23. februar 2015.
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ALPSKO
CVETJE SLOVENIJE

Vlado Ravnik

Alpine flowers of Slovenia

Alpenblumen von Slowenien
Fleurs alpines de Slovénie

Fiori alpini di Slovenia
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Priročnik
Alpsko cvetje
Slovenije
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zdravilna
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Priročnik
Katera zdravilna
rastlina je to?

Kuharska knjiga
Sveže + lahko
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Priročnik
Kateri ptič je to?

Leksikon
Novi veliki leksikon živali

Vodnik Drevesa

Dežnik

Zbornik Levični velikani
svetovne zgodovine

Ivan Sivec

Spomini so zlati okvirji življenja

Ivan SIVEC je najbolj plodovit in že več kot 
celo desetletje vedno med petimi najbolj 
branimi slovenskimi pisatelji. 
Ustvarjalno pot je začel s sedemnajstimi leti 
prav pri Gorenjskem glasu. V knjigi je veliko 
njegovih etnografskih člankov, nekaj začetnih 
reportaž, pa tudi prva Sivčeva povest Črnuh, 
Mihec pa še Žolna.
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Cena: 19 EUR

9 789619 365205

ISBN 978-961-93652-0-5

Knjiga spominov
Očetove zgodbe,
Ivan Sivec

Plačilo letne  
naročnine se splača!
Dragi naročniki, v letu 2015 bo izšlo 105 številk 
Gorenjskega glasa. Redna cena za vse številke je 
178,50 EUR. Ob plačilu letne naročnine boste  
prihranili kar 44,63 EUR, saj letna naročnina z  
upoštevanim 25% popustom znaša le 133,87 EUR.

Tudi letos smo za vas pripravili izbor daril, med 
katerimi lahko izbirate pri plačilu letne naročnine 
na Gorenjski glas. Vabimo vas, da se na sedežu 
Gorenjskega glasa na Bleiweisovi 4 v Kranju  
(nasproti glavne avtobusne postaje, poleg lekarne 
in nebotičnika) oglasite vsak dan od 7. do 15. ure, 
ob sredah do 16. ure.  

Na vašo željo vam bomo skuhali tudi kavico in 
pokramljali z vami. Se vidimo!

Izkoristite 
25-odstotni popust, izberite darilo  
in spijte kavico v prijetni družbi.

Izberite svoje letošnje darilo

Količina posameznih 
daril je omejena. Popust 
in darilo veljata samo za 
fizične osebe.

SlovenijeSlovenijeSlovenije rastlina je rastlina je rastlina je 
katerimi lahko izbirate pri plačilu letne naročnine 

(nasproti glavne avtobusne postaje, poleg lekarne 
in nebotičnika) oglasite vsak dan od 7. do 15. ure, 

Knjiga spominovKnjiga spominovKnjiga spominovKnjiga spominovKnjiga spominov
Očetove zgodbe,Očetove zgodbe,Očetove zgodbe,
Ivan SivecIvan SivecIvan Sivec

DežnikDežnikDežnik

katerimi lahko izbirate pri plačilu letne naročnine 

(nasproti glavne avtobusne postaje, poleg lekarne 
in nebotičnika) oglasite vsak dan od 7. do 15. ure, 

Količina posameznih Količina posameznih Količina posameznih 
daril je omejena. Popust daril je omejena. Popust daril je omejena. Popust daril je omejena. Popust 
in in in darilo veljata samo za darilo veljata samo za darilo veljata samo za darilo veljata samo za 
fizične osebe.fizične osebe.fizične osebe.

»Na koncu pa je vzdrževa-
nje stalo več, kot če bi cesto 
začasno asfaltirali,« je opo-
zoril. »Na ta način bi dobili 
vsaj normalno prevozno ces-
to,« se strinja tudi predsed-
nik KS Matej Pintar. Cesta je 
sicer odprta za osebna vozila, 
tovorni in avtobusni promet 
pa je še vedno preusmerjen 
na obvoz čez Petrovo Brdo.

Župan je zaskrbljen, ker 
Sorica zaradi slabe ceste, dol-
gotrajne obnove in pogostih 
zapor zadnja leta nazaduje, 
največja škoda pa je v turiz-
mu. Na Soriški planini opa-
žajo 20- do 25-odstotni upad 
smučarjev. »Slabih cest se 
vsi izogibajo, šolski avtobu-
si po regionalni cesti do nas 
ne morejo, preko Petrovega 
Brda pa gredo neradi, ker je 
pot daljša. Lani smo našte-
li samo 15 tisoč smučarjev, 
na slab obisk pa sta vpliva-
la tudi vreme in slabša kup-
na moč,« pravi Franc Goli-
ja, lastnik smučišča. Tudi 
v Gostišču Macesen je pro-
met precej manjši, še zlasti 

v času zapor, poleg tega pa 
turisti z uporabo obvoza čez 
Petrovo Brdo Sorico obide-
jo, je pojasnil Primož Pin-
tar, najemnik gostišča v zad-
ružnem domu, kjer so prav-
kar uredili 14 sob s 50 leži-
šči. Tudi obisk v Groharje-
vi rojstni hiši upada. »Obisk 
šolskih avtobusov na kultur-
ne dneve se je letno zmanj-
šal za več kot 1000 učencev, 
kar časovno pomeni praz-
nino dveh mesecev in pol, 
turistični avtobusi pa vasi-
co obvozijo daleč stran, ni 
jih, ko vozijo izletnike pre-
ko Škofje Loke v Bohinj in 
naprej na Bled. Včasih so se 
ustavljali vsak vikend in tudi 
med tednom. Namesto da bi 
program razvijali in nadgra-
jevali, ga moramo krčiti,« je 
pojasnil vodja Groharjeve 
hiše Gašper Kačar. Domači-
ni še opozarjajo, da je nedo-
končani strmi makadamski 
odsek posebej nevaren pozi-
mi, ko ga je težko splužiti, 
poleti pa grbine in udrtine 
ogrožajo kolesarje in moto-
riste, zaradi česar je bilo že 
nekaj nevarnih padcev.

Cesta odvisna od rebalansa
31. stran

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik 
je s strani Ministrstva za 
infrastrukturo, Direktora-
ta za promet prejela obve-
stilo, da slednje ne bo pod-
pisalo tripartitnega dogovo-
ra za izvajanje linij Kamnik-
busa, zato bo ta priljubljeni 
avtobus s 1. februarjem pre-
nehal voziti. »Do sedaj je bil 
projekt Kamnikbus v celo-
ti financiran s strani Občine 
Kamnik, in sicer na podlagi 

tripartitnega dogovora med 
Občino Kamnik, Ministr-
stvom za infrastrukturo in 
podjetjem Kam-Bus. Obči-
na Kamnik je bila tudi v letu 
2015 pripravljena financira-
ti nadaljevanje projekta. Žal 
je prišlo do zapleta na stra-
ni Ministrstva za infrastru-
kturo, ki bi moralo podpisa-
ti tripartitni dogovor, saj gre 
za izvajanje dodatnih linij 
v okviru opravljanja gospo-
darske javne službe, za kate-
ro ima podjetje Kam-Bus 

s strani omenjenega mini-
strstva podeljeno koncesi-
jo. Takšen tripartitni dogo-
vor je bil namreč sklenjen 
tudi preteklo leto in z njego-
vim izvajanjem ni bilo nika-
kršnih težav. Kljub temu, da 
ministrstvo zaradi izvajanja 
dodatnih linij ni imelo nobe-
nih finančnih obveznosti, je 
podpis tripartitnega dogo-
vora zavrnilo, Občino Kam-
nik pa napotilo, naj za doda-
tne linije izvede javni raz-
pis. Le-ta pa ni izvedljiv, saj 

na tem območju edino pod-
jetje Kam-Bus lahko ponudi 
takšne linije. Kljub prizade-
vanjem, da bi ohranili Kam-
nikbus, katerega število upo-
rabnikov se je vseskozi pove-
čevalo in je bil med občani 
dobro sprejet, smo žal pri-
morani projekt zaključi-
ti, kar obžalujemo tako na 
Občini Kamnik, v podjetju 
Kam-Bus kot tudi na Zavo-
du za turizem in šport v obči-
ni Kamnik,« so sporočili z 
Občine Kamnik.

Kamnikbus ne bo več vozil
Avtobus Kamnikbus, ki so ga občani Kamnika dobro sprejeli, bo s 1. februarjem prenehal voziti.

Jasna Paladin

Komenda – Člani Ustano-
ve Petra Pavla Glavarja so 
minulo soboto pripravi-
li tradicionalni, že 15. dob-
rodelni novoletni koncert. 
Glasbeni gostje koncerta so 
bili pevka Eva Černe, pia-
nist Miran Juvan, violinist 
Nejc Avbelj, pevci Meša-
nega pevskega zbora DU 

Komenda in pevci Mladin-
skega pevskega zbora OŠ 
Komenda-Moste. Obisko-
valci so z nakupom vstopni-
ce tudi tokrat pomagali pri 
izvajanju številnih dobro-
delnih akcij Ustanove Pet-
ra Pavla Glavarja (UPPG), 
ki je usmerjena predvsem 
v štipendiranje mladih in 
pomoč socialno šibkejšim 
občanom.

Kot nam je povedala pred-
sednica UPPG dr. Marta 
Ciraj, so v času obstoja usta-
nove (vse od leta 1999), šti-
pendirali 31 učencev in dija-
kov, trenutno pa imajo osem 
štipendistov, sedem iz obči-
ne Komenda ter eno dekli-
co iz Etiopije. Že tretje leto 
vodijo tudi projekt Socialna 
pomoč, v okviru katerega so 
v lanskem letu razdelili za 

več kot šest tisoč evrov bla-
ga. Poleg tega so ob pomoči 
donatorjev zbrali še dobrih 
14 tisoč evrov, še enkrat toli-
ko je prispevala tudi Obči-
na Komenda. Vse potrebno 
delo opravlja več kot tride-
set prostovoljcev, med kate-
rimi so tudi štipendisti. Sku-
pno so samo v lanskem letu 
opravili več kot tisoč prosto-
voljnih ur dela.

S koncertom za pomoč potrebnim

Kamnik – Mladinski center Kotlovnica bo v sredo, 21. januarja, 
med 15. in 19. uro znova obiskal Arhitekturni nasvet – skupina 
mladih arhitektov, ki želi prispevati k boljši arhitekturni praksi, 
izboljšati odnos med arhitekti in javnostjo ter pomagati pri 
prostorskem izobraževanju. Brezplačne arhitekturne nasvete 
na Gorenjskem organizirajo v Kamniku in v Kranju, namenjeni 
pa so ljudem, ki potrebujejo svetovanje pri prenovi ali preu-
reditvi prostorov, novogradnji, energetski sanaciji, postavitvi 
pohištva ipd. Svoj termin svetovanja (30 min) si lahko rezer-
virate na spletnem naslovu: http://arhnasvet.si/svetovalnica/.

Brezplačno arhitekturno svetovanje v Kotlovnici

Medvode – Na delu od črpališča Medvode do objekta Cesta 
komandanta Staneta 9 so minuli teden začeli graditi javno 
kanalizacijo v dolžini 65 metrov. Zaradi tega bo na delu Ceste 
komandanta Staneta ves čas gradnje veljala začasna prepoved 
prometa s popolno zaporo. Izvajalec bo dela predvidoma kon-
čal 7. februarja, pri čemer naj bi popolno zaporo izvedli v dveh 
delih, in sicer vsakič na približno 30-metrskem odseku. V času 
zapore bo promet preusmerjen na obvoz po Medvoški cesti, 
po lokalni cesti Medvode–Vikrče od križišča z Medvoško cesto 
do Donita in po javni poti od Donita proti občinski stavbi.

Popolna zapora na Cesti komandanta Staneta

Jasna Paladin

Trzin – Občina Trzin je z 
izbranim izvajalcem prej-
šnji teden začela z gradbe-
nimi deli na Mengeški ces-
ti. Trenutno potekajo dela 
na dogradnji kanalizaci-
je za odpadno vodo, katere 
kanal bodo podaljšali za 125 
metrov. Postopoma bodo 
obnovili tudi javni vodovod 
s hišnimi priključki, elek-
tro napeljavo ter optiko, na 

koncu pa bo sledila še kana-
lizacija za odvod padavin-
ske vode, javna razsvetljava 
ter gradnja pločnika. Inve-
sticija bo predvidoma zak-
ljučena do sredine aprila, že 
poleti pa bo sledila še dru-
ga faza, ki bo zajela gradnjo 
pločnika do Testenove uli-
ce v Loki pri Mengšu, kana-
lizacije za odvod padavin-
ske vode ter krožnega križi-
šča Mengeške ceste in Graj-
ske ceste.

Dela na Mengeški cesti
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Loški muzej 
se je stote obletnice začetka 
prve svetovne vojne spom-
nil že decembra lani, ko je ob 
»tem veselem dnevu kultu-
re« predavala Biljana Ristić, 
je povedala direktorica muze-
ja Jana Mlakar. O prvi sveto-
vni vojni pa govori tudi raz-
stava Kuge, lakote in vojske 
– reši nas, o Gospod! Kranj-
ska v prvem letu velike vojne, 
ki jo je pri pravil Zgodovinski 
arhiv Ljub ljana ob stoletni-
ci začetka prve svetovne voj-
ne in bo še do konca januarja 
na ogled v Sokolskem domu. 

Jože Štukl pa je predstavil 
oborožitev od težkega topni-
škega do lahkega pehotne-
ga orožja, ki so ga uporablja-
li v prvi svetovni vojni tako 
na avstrijski kot na italijan-
ski strani. Najtežji kos orožja 
je bil top ali kanon. Prvotno 

je imel top cev ulito iz bro-
na ali litoželezno, pozneje 
so bile jeklene, spočetka se je 
cev polnila skozi ustje, v poz-
nem 19. stoletju so izumili 
polnjenje od zadaj. Izboljša-
nje je topovskemu orožju pri-
nesel tudi brezdimni smod-
nik. Topništvo je imelo velik 
pomen, saj je bilo najbolj-
še pri uničevanju obrambe 
nasprotnika. Imeli so topove 
za poljsko, gorsko in trdnjav-
sko bojevanje, največji prob-
lem pa je bila mobilnost. Naj-
boljši transport je predstav-
ljala železnica, zato ni čudno, 
da so do soške fronte polo-
žili železniško progo, ki je 
omogočila transport oblegal-
nih havbic, najtežjega avs-
tro-ogrskega orožja, na fron-
to. K opremi so sodili tudi vla-
čilci. Z njimi je orožje potova-
lo s hitrostjo kakih 15 kilome-
trov na uro, tri ure pa je potre-
bovalo moštvo, da je sestavilo 

orožje za uporabo. Jože Štukl 
je nanizal mnoge podatke 
o moči, dometu, teži orožja 
ter o številčnosti ekipe, ki je 
z njim upravljala. Topove in 
minomete je vlekla živina, v 
hribe pa vojaki sami. Kako je 
to potekalo, smo lahko sliša-
li iz dnevnika Jakoba Štukla, 
topničarja, vojaka iz prve sve-
tovne vojne in borca za sever-
no mejo, Jožetovega prastri-
ca, ki je popisal, kako so voja-
ki rinili težko oborožitev na 
fronti ob vznožju Rombona 
nad Bovcem. Prisluhnili smo 
tudi slikovitemu opisu ene od 
bitk v ofenzivi oktobra 1917.

Jože Štukl je predstavil 
tudi lahko pehotno orožje, 
od pušk do revolverjev in piš-
tol. Veliko primerkov je ob 
predavanju ponudil tudi na 
ogled, najtežji razstavljeni 
kos je bil težki mitraljez na 
vodno hlajenje. Mitraljez je 
ognjeni krst doživel ravno v 

prvi svetovni vojni. Med njo 
so razvili tudi brzostrelko, ki 
so jo najprej namenili letal-
skemu streljanju, a so pozne-
je odkrili, da je učinkovitej-
ša v pehotnem vojskovanju. 
Naredili pa so jo šele ob kon-
cu prve svetovne vojne. Poleg 
orožja, ki je zelo pritegnilo 
obiskovalce, je za privlačnost 
predstavitve poskrbel tudi 
uniformirani vojak. Brane 
Tavčar se je oblekel v unifor-
mo drugega strelskega polka 
avstro-ogrske vojske, v kate-
rem so bili sami Slovenci.

Od topa do pištole
V Škofji Loki je predavanje Jožeta Štukla znova spomnilo na prvo svetovno 
vojno. Ljubitelj in poznavalec orožja, sicer pa kustos Loškega muzeja, je 
mnogoštevilnemu občinstvu približal ognjeno orožje iz prve svetovne vojne. 

Jože Štukl s kratkocevnim ognjenim orožjem iz prve svetovne vojne / Foto: Gorazd Kavčič

Jože Štukl in Brane Tavčar (v uniformi slovenskega vojaka v 
avstro-ogrski vojski) / Foto: Gorazd Kavčič

V Sloveniji še vedno veči-
na gospodinjstev plačuje viso-
ko ceno elektrike, ker se še ni 
odločila za zamenjavo za ugo-
dnejšega dobavitelja. Gle-
de na različne cene je smisel-
no pogledati, koliko vam vaš 
dobavitelj dejansko zaračuna 
za dobavljeno elektriko ter kaj 
pravijo uradna poročila Direk-
torata za energijo in primerjave 
cen Agencije za energijo RS. 

Najugodnejši dobavitelj 
GEN-I cenejši tudi za 
21 odstotkov 

Po podatkih, navedenih v 
poročilu Direktorata za ener-
gijo (dostopno na www.mzip.
gov.si), so bile povprečne 
cene električne energije, ki so 
jih določeni dobavitelji zaraču-
nali gospodinjstvom v 2013, 
tudi za 21 odstotkov višje od 
cen pri najugodnejšem doba-
vitelju, ki je že pet let zapored 

GEN-I. Pričakovati je, da bodo 
razlike v povprečnih cenah v 
prihodnje zaradi akcije ZPS 
Zamenjaj in prihrani samo še 
naraščale. Poleg najugodnej-
ših cen električne energije na 
trgu pri GEN-I trenutno pote-
ka tudi akcija, v kateri GEN-I 
vsem novim odjemalcem prvi 
mesec podari brezplačno 
električno energijo. Akcija 
je zaradi izjemnega zaniman-

ja podaljšana do 31. januar-
ja 2015.  

Enostavna zamenjava 
dobavitelja

Vsem gospodinjskim odje-
malcem, ki doslej še niste 
zamenjali dobavitelja in plaču-
jete po rednem ceniku, se izbi-
ra GEN-I splača, zamenjava pa 
je enostavna, hitra in brezplač-
na. Nič se ne spremeni v nape-
ljavi, števcih in podobno, pre-
jemali boste le nižje račune za 

elektriko. Za zamenjavo je tre-
ba preprosto izpolniti obrazec 
na spletni strani www.poceni-
elektrika.si ali med 8. in 20. 
uro (od ponedeljka do sobo-
te) poklicati na brezplačno 
številko 080 1558, kjer prija-
zni svetovalci uredijo vse pot-
rebno. Pri postopku zamenja-
ve vam priporočamo, da ima-
te pri sebi svoj zadnji račun za 
električno energijo, saj so na 
njem navedeni vsi potrebni 
podatki. Ne odlašajte z zame-
njavo dobavitelja, saj prej kot 
ga zamenjate, prej boste za 
elektriko plačevali manj.

Koliko lahko 
prihranimo?

Ljudje se na enostavno 
možnost za znižanje raču-
na električne energije različ-
no odzovemo. Nekateri hitro 
ukrepajo, mnogi pa račun za 
elektriko jemljemo kot nujno 
zlo in se z njim ne ukvarjamo. 
A če prisluhnemo opozorilom 
Zveze potrošnikov Slovenije 
in pregledamo poročila ura-
dnih inštitucij, hitro ugotovi-
mo, da bi se te dni res spla-
čalo preveriti številke na raču-
nu, ki smo ga prejeli. Primer-
jajmo jih s številkami, kakrš-
ne bi na računu lahko bile, če 

bi se odločili za zamenjavo 
dobavitelja. 

Izkušnje odjemalcev Poce-
ni elektrike, ki jo ponuja dru-
žba GEN-I, kažejo, da so pri-
hranki v enem letu lahko od 
nekaj deset do tudi več kot 
sto evrov! Koliko je mogo-
če prihraniti z odločitvijo za 
GEN-I, lahko vsakdo preve-
ri s preprostim kalkulatorjem 
za informativni izračun, ki 
je dostopen na spletni stra-
ni www.pocenielektrika.si 
oziroma na uradnem primer-
jalniku Agencije za energi-
jo RS na www.agen-rs.si. V 
kalkulator vpišete podatke s 
svojega dosedanjega raču-
na in dobite primerjavo. Po 
ogledu primerjav je odločitev 
za zamenjavo lažja! 

Zamenjava dobavitelja električne 
energije se splača!
Danes, ko vsak strošek v gospodinjstvu šteje in se marsikdo težko prebije skozi mesec, se res splača preveriti, koliko bi pri stroških za 
elektriko prihranili vsak mesec samo s tem, če bi preprosto zamenjali vašega dobavitelja za GEN-I.

Blagovna znamka Poceni elektrika, ki jo je GEN-I 
leta 2009 ponudil gospodinjstvom in manjšim 
poslovnim odjemalcem, je že v prvem letu 
prepričala več kot 8 tisoč odjemalcev, zdaj pa je 
tistih, ki so izbrali Poceni elektriko, že več kot  
112 tisoč.  

V Sloveniji je GEN-I 
največji dobavitelj 
električne energije 
za velike poslovne 
odjemalce, hkrati 
pa tisti prodajalec, 
ki vsako leto najbolj 
skokovito povečuje 
število gospodinjskih 
odjemalcev. 
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Primerjava cen GEN-I ter Elektro Gorenjska 
Prodaja

Dobavitelj GEN-I Elektro Gorenjska Ceneje 
  Prodaja pri GEN-I

Naziv cenika Redni cenik Osnovni srednji  v %
 (€/kWh) (€/kWh)     

VT (€/kWh) 0,06499 0,06997 7,7%

MT (€/kWh) 0,03599 0,04717 31,1%

ET (€/kWh) 0,05899 0,06441 9,2%

V tabeli prikazane cene za električno energijo so brez DDV. Cene iz Red-
nega cenika z 22% DDV pri GEN-I: VT 0,07929 €/kWh, MT 0,04391 €/
kWh, ET 0,07197 €/kWh. Cene iz paketa Osnovni srednji z 22% DDV pri 
Elektro Gorenjska Prodaja: VT 0,08536 €/kWh, MT 0,05755 €/kWh, 
ET 0,07858 €/kWh. Primerjani ceniki so dostopni na spletnih straneh 
www.pocenielektrika.si in www.eg-prodaja.si.
 

Primerjava letnih prihrankov     

Dobavitelj GEN-I Elektro Gorenjska Prihranek 
  Prodaja pri GEN-I 
   v €/leto   

Letni znesek v € 571,93 620,33 48,40
 
Za izračun so kot predpostavke vzeti podatki: dvotarifni odjem, letni odjem 
3.900 kWh (1.950 kWh VT in 1.950 kWh MT), obračunska moč 7 kW, 
upoštevani dodatni strošek mesečnega nadomestila pri Elektro Gorenj-
ska Prodaja v višini 0,68000 € brez DDV oz. 0,82960 € z DDV. V tabeli 
so prikazani zneski, ki vključujejo tudi omrežnino in ostale postavke, dolo-
čene s strani države z 22 % DDV. Primerjava je bila narejena 19. 1. 2015 
s Primerjalnikom Agencije za energijo, ki je na voljo na: www.agen-rs.si.
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LABODJE JEZERO
25. januar 2015, ob 16.00

CENA VSTOPNICE   15€          

BALET
V KINU
V ŽIVO
IZ MOSKVE

CINEPLEXX KRANJ

C
IN

E
LP

E
X

X 
D

.O
.O

.,
 C

V
E

TK
O

VA
 U

LI
C

A 
1,

 L
JU

B
LJ

A
N

A

Igor Kavčič

Kranj – Zveza kulturnih dru-
štev Kranj (ZKD) je nasle-
dnica nekdanje Zveze kul-
turnih organizacij (ZKO), 
ki ima svoje korenine v letu 
1947. V Sloveniji je po zad-
njih podatkih okrog pet 
tisoč kulturnih društev, 
od tega jih je 9,2 odstot-
ka na Gorenjskem. V Kran-
ju je dvesto trideset kultur-
nih društev, v katere je včla-
njenih šest odstotkov vsega 
odraslega prebivalstva. »Gre 
za veliko število ljudi, ki se v 
svojem prostem času ukvar-
jajo z ljubiteljsko kulturo 
in s tem bogatijo naš vsak-
dan, zato je prav, da se nek-
do zavzema za njihove inte-
rese. To je naloga ZKD, zato 
smo tudi pripravili ta posvet, 
katerega osnovni namen je 
tudi bil vzpostaviti tesnej-
še medsebojno sodelovan-
je in vključevanje v skupne 
projekte kulturnih društev 
iz občin s področja nekdan-
je kranjske občine,« je uvo-
doma povedala Predsednica 
ZKD Mija Aleš. Ob županu 
gostitelju Boštjanu Trilarju 
sta se posveta udeležila tudi 
župana Cerkelj in Šenčur-
ja, Franc Čebulj in Ciril Koz-
jek, ter predstavnika obči-
ne Jezersko in Preddvor, v 
imenu ministrice za kulturo 
Julijane Bizjak Mlakar je več 
kot osemdeset predstavni-
kov različnih kulturnih dru-
štev nagovoril državni sekre-
tar na ministrstvu Tone Per-
šak, ki je izrazil preseneče-
nje nad visoko udeležbo na 
posvetu in med drugim pou-
daril, da je prav kultura tista, 
ki v sodobni, odprti družbi 
dela ljudi ustvarjalne. Kultu-
ra eden od razvojnih dejav-
nikov posamezne družbe in 
države z razvito kulturo so 
tudi najbolj razvite države. 
Pri tem je prav ljubiteljska 

kultura na lokalnem nivo-
ju tista, ki okolju daje neko 
identiteto in zavest, da pri-
padamo nekemu skupne-
mu okolju.

Slovenci smo na področju 
ljubiteljske kulture v samem 
evropskem vrhu skupaj s 
skandinavskimi državami. 
Finci in Slovenci imamo 
največ amaterskih gledališč 
na prebivalca, v zborovskem 
petju pa smo na samem 
vrhu. Kot je še dodal, prav 
zato tudi podpirajo pridobi-
vanje statusa društva v jav-
nem interesu, kar bi lahko 
olajšalo njihovo financiran-
je. Ob tem je kranjski župan 
Trilar dodal, da bo ob krče-
nju tako imenovane glava-
rine občinam država posre-
dno vzela sredstva, predv-
sem športu in kulturi. Dob-
ro organiziran posvet je poz-
dravil tudi Joža Osterman, 
predsednik ZKD Slovenije, 
ki je predstavil tudi razliko 
med vlogama Javnega skla-
da za ljubiteljsko kulturo 
(JSKD) in ZKD. Medtem ko 
prvi izvaja nacionalni pro-
gram na področju ljubitelj-
ske kulture, slednji nastopa 
kot nevladna organizacija, 
ki povezuje kulturna druš-
tva na osnovi njihovih želja, 

hotenj, interesov in pritiska 
na lokalne oblasti, kar se tiče 
uresničevanja lokalnih pro-
gramov.

»Izboljševanje pogojev 
za delovanje društev je tako 
tudi eno temeljnih poslan-
stev ZKD Kranj, s skup-
no promocijo pri posamez-
nih projektih pa bomo lahko 
dosegli več,« meni Aleševa. 
Kranjski ZKD ima spletno 
stran zkd-kranj.si, postavili 
so stran na Facebooku, so pa 
tudi sicer na voljo društvom, 
ki bi želeli nasvete in pomoč 
pri svojem delovanju. V sre-
do, 21. januarja, ob 17. uri bo 
prav tako v prostorih Mest-
ne občine Kranj seminar o 
vodenju društev, finančnem 
poslovanju in zaključnem 
računu društev. Razmišlja-
jo tudi o zborniku vseh kul-
turnih društev, ki delujejo v 
Kranju in okoliških občinah. 

Veliko zanimanja je pri 
prisotnih vzbudil tudi nago-
vor predstavnikov zavoda 
IPF in Združenja Sazas, saj 
je tematika avtorskih pravic 
in plačevanje pravic za druš-
tva, ki že tako ali tako delu-
jejo na prostovoljni bazi in 
z malo denarja, vselej pere-
ča tema. Večina predstavni-
kov društev je mnenja, da bi 

urejanje področja avtorskih 
pravic moralo potekati prek 
Ministrstva za kulturo in ne 
kot doslej prek omenjenih 
organizacij. 

V nadaljevanju posveta 
so potekali še številni nefor-
malni pogovori, svoja mne-
nja in predloge so udeležen-
ci vpisovali v poseben zve-
zek, kar kaže na to, da je žel-
ja po sodelovanju in povezo-
vanju med društvi velika, saj 
so nosilci ljubiteljske kultu-
re prepričani, da bodo v teh 
kriznih časih skupaj lažje 
zmogli. ZKD Kranj se zav-
zema tudi za preoblikovanje 
Zavoda za turizem v Zavod 
za kulturo in turizem. Mija 
Aleš, zadovoljna z udelež-
bo in konstruktivnimi pre-
dlogi ustvarjalcev ljubitelj-
ske kulture, je še poveda-
la, da ob pripravi seminar-
jev in svetovanju pripravlja-
jo tudi različne prireditve od 
Pozdrava poletju konec juni-
ja, kulturniškim dogodkom 
Tavelka reč v Domači vasi 
pred božičem, sodelujejo 
pa tudi na tednu ljubiteljske 
kulture v maju, letos pa naj 
bi tako znova posadili sadno 
drevo na eni od javnih povr-
šin v Kranju. Župan Trilar je 
obljubil sodelovanje.

Povezovanje in sodelovanje
V soboto je v veliki sejni dvorani Mestne občine Kranj potekalo srečanje oziroma posvet predstavnikov 
kulturnih društev, ki delujejo na širšem območju nekdanje kranjske občine.

Posveta ljubiteljskih ustvarjalcev v kulturi s področja nekdanje kranjske občine se je 
udeležilo več kot osemdeset članov kulturnih društev. / Foto: Igor Kavčič

Kamnik – V organizaciji Medobčinskega muzeja Kamnik bo 
v rojstni hiši Rudolfa Maistra na Šutni 23 v Kamniku jutri, v 
sredo, 21. januarja, ob 18. uri Maistrov večer s predavanjem 
Ženske v primežu velike vojne. Na predavanju bo Irena Seli-
šnik predstavila kolaž usod žensk med prvo svetovno vojno 
in tako osvetlila ženski pogled/izkušnjo nanjo, ki zagotovo ni 
bila enovita. Nekatere ženske so se namreč podale na fron-
tno linijo kot strežnice, perice, pisarniška pomoč, kuharice, 
novinarke, pa seveda tudi kot prostitutke, druge pa so prav 
od tam bežale. V zaledju so se nekatere težko prebijale iz 
dneva v dan z majhnimi vojnimi podporami, druge pa so prav 
z njimi prav dobro živele. Nekatere ženske (matere, vdove) 
so bile med vojno slavljene, druge obsojane. Predstavljen bo 
segment zgodovine, ki je dolgo ostal zunaj zgodovinopisnega 
zanimanja in ki ostaja spregledan tudi v splošni razstavni 
in muzealski obravnavi ter predstavitvi prve svetovne vojne.
Doc. dr. Irena Selišnik je zaposlena na Oddelku za zgodovino 
Filozofske fakultete v Ljubljani. Predava in raziskuje slovensko 
zgodovino 19. stoletja. Trenutno sodeluje v raziskavi Ženske 
in prva svetovna vojna, ki jo vodi prof. dr. Marta Verginella. 

Ženske v primežu velike vojne

Uprava in strežnice v vojaški bolnišnici v Mekinjah
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Kranj – Galerijski svet Društva Pungert Kranj objavlja razpis 
za pridobitev razstavnih terminov v Galeriji Pungert v Kranju 
za leto 2015. K sodelovanju vabijo likovnike, fotografe, kiparje 
in avtorje celovitih likovnih projektov. S pisno prošnjo, ki naj 
vsebuje opis del oziroma koncept razstave, fotografijo repre-
zentativnega dela, kratko osebno predstavitev, želeni termin 
in kontaktne podatke, naj se do 7. februarja obrnejo na naslov 
Društvo Pungert Kranj (za galerijski svet), Trubarjev trg 6, 
4000 Kranj ali na elektronski naslov pungert@gmail.com. 
Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 15. februarja.

Razpis razstavnih terminov v Galeriji Pungert 

Kranj – V Prešernovem gledališču bo v okviru Kluba ljubiteljev 
PGK jutri, v sredo, 21. januarja, ob 19.30 pogovor z ljubitelj-
skim gledališkim igralcem Matejem Čujovičem iz Kranja, ki 
je eden nosilcev igralskega ansambla Loškega odra, ki je v 
zadnjih letih postalo najboljše ljubiteljsko gledališče v državi, 
kar dokazujejo nagrade, ki jih loški ansambel prejema doma in 
v tujini. Čujovič je leta 2013 za vlogo Benedicta v predstavi Igre 
je konec prejel tudi Severjevo nagrado za ljubiteljske igralce. V 
skoraj petindvajsetih letih zvestobe Loškemu odru je nanizal 
prav toliko vlog, ob tem pa je tudi uspešen sodnik na Višjem 
sodišču v Ljubljani in skrbnih treh rejniških otrok.

Pogovor z Matejem Čujovičem

Kranj – Jutri, v sredo, 21. januarja, ob 19. uri bo v okviru stri-
parskega večera v Mestni knjižnici Kranj pogovor z Martinom 
Ramovešem. Naslov pogovora Rock stripar ali strip rocker? 
Oboje. pove polovico o stripovskemu avtorju, ki je frontman 
rokovske skupine in risar stripov. Izid nove plošče Nesoje-
ni kavboji je pospremil s pravcatim stripovskim albumom, 
ki vsebuje deset kratkih zgodb, ki povzemajo deset pesmi 
iz albuma, kar je sila nenavaden in zabaven eksperiment, ki 
povezuje dva medija, ki sta si tako blizu, da se čudimo, kako 
to, da je Ramoveš edini, ki se je česa takega spomnil! Kot je 
zapisal Zoran Smiljanić, ga bo nadlegoval on osebno.

Pogovor z Martinom Ramovešem

Jesenice – V četrtek, 22. januarja, bo ob 18.30 v dvorani Lorenz 
Glasbene šole Jesenice javni nastop učencev glasbene šole.

Nastop učencev glasbene šole



www.gorenjskiglas.si

Svet v gibanju
avtomobili in oprema                             januar 2015

Miroslav Cvjetičanin

Ljubljana – Na novinarski 
konferenci sta sodelovala vr

šilec dolžnosti direktorja Jav

ne agencije Republike Slove

nije za varnost prometa 
mag. Igor Velov in vodja 
Sektorja prometne policije 
mag. Ivan Kapun. Predstavi
la sta aktualno stanje varno
sti cestnega prometa in na
poved varnosti za prihodnje 
leto.
»Zmanjšalo se je število pro
metnih nesreč, prometnih 
nesreč s smrtnim izidom in 
s telesno poškodbo«. S temi 
spodbudnimi ugotovitvami 

je začel Igor Velov ter nada
ljeval, da je v letu 2014 na 
slovenskih cestah umrlo 108 
udeležencev cestnega pro
meta, kar je 17 oz. 14 % manj 
kot v letu 2013. V pravkar 
končanem letu se je na naših 
cestah zgodilo 17.899 ne
sreč. Povečanje so zabeležili 
le na področju prometnih 
nesreč s hudo telesno po
škodbo (za 12 %). Zgodili sta 
se kar 802 takšni nesreči. Iz
stopa povečano število umr
lih potnikov (za 24 %), spod
budnejši pa so podatki za 
pešce, saj so lani zabeležili 35 
odstotkov manj smrtnih žr
tev. Najpogostejša vzroka za 
nastanek prometnih nesreč s 

smrtnim izidom v preteklem 
letu sta nepravilna stran ozi
roma smer vožnje in neprila
gojena hitrost. Prav tako so 
spodbudnejši podatki o števi
lu umrlih v prometnih ne
srečah, ki jih je povzročil al
koholiziran udeleženec ce
stnega prometa.
Vodja Sektorja prometne po
licije Ivan Kapun je pouda
ril, da je razlog za manj smr
tnih žrtev in manjše število 
nesreč v večjem nadzoru in 
številnih preventivnih akci
jah, hkrati pa je izpostavil, 
da razloge lahko iščemo tudi 
pri dejstvu, da je javnost vse 
bolj osveščena o pomenu 
prometne varnosti. Boljša je 

tudi cestna infrastruktura, 
morda tudi zaradi uvedbe vi
njet vse več ljudi vozi po av
tocesti. Svoje zagotovo doda
jo tudi tehnološko napre
dnejši in varnejši avtomobili 
ter boljša medicinska pomoč 
ponesrečenim. Dejstvo, da 
smo imeli lani manj smr
tnih žrtev in hkrati več huje 
poškodovanih ljudi, morda 
tudi kaže na vpliv boljše av
tomobilske varnosti.
Na konferenci so podali tudi 
zanimiv podatek prometnih 
nesreč glede na vrsto ceste. 
Največ se jih je pripetilo v na
selju z uličnim sistemom, in 
sicer 8.745 oziroma 49 od
stotkov. Sledi naselje brez 

uličnega sistema z 2.660 
prometnimi nesrečami in 
avtoceste, na katerih se je 
zgodilo 2.538 nesreč. Na 
vseh regionalnih cestah sku
paj se je pripetilo 2.538 ne
sreč, na glavnih cestah pa 
1.343. Največ prometnih ne

sreč s smrtnim izidom se je 
v lanskem letu prav tako pri
petilo v naseljih z uličnim 
sistemom, sledijo ceste I. 
reda in naselja brez uličnega 
sistema. Na omenjenih ce
stah je umrlo 46 odstotkov 
vseh umrlih.

Naše ceste so varnejše
V prostorih Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa je potekala novinarska konferenca 
o aktualnem stanju varnosti cestnega prometa.

Miroslav Cvjetičanin

Voznik sede v ergonomsko 
oblikovano in visoko ume
ščeno voznikovo mesto, kjer 
ima odličen pregled nad ce
sto. Če ste vajeni limuzinske 
izvedbe avtomobila, bo to 
prvo lepo presenečenje, ko 
se boste usedli za volan. 
Nadvse eleganten in skrbno 
dodelan potniški prostor je 
obogaten z ekskluzivnimi 
okrasnimi dodatki, kot so 
oblikovno izpopolnjena ro
čica, nagnjena sredinska 
konzola v lakirani črni barvi 
in kromane okrasne obrobe. 
Sredinska konzola ima vgra
jena stikala klimatske na
prave ter avdiosistema ali 
telematike, kar ji daje zelo 
tehnološki videz.
 V vozilu 3008 se vse po
membne informacije prika
zujejo v voznikovem vidnem 
polju, s čimer bo postala vo
žnja še varnejša. Na prosoj
nem zaslonu so prek poseb
nega sistema prikazane vse 
bistvene informacije za po
moč pri vožnji: hitrost, refe
renčna vrednost tempomata 
ali omejevalnika hitrosti vo
zila ter čas do vozila pred 
vami, pomoč pri zagotavlja
nju varnostne razdalje med 
voziloma se prikazujejo v 
raznih barvah, ki omogočajo 
hitro odčitavanje informacij. 
Na prosojnem zaslonu se 
prikazujejo tudi osnovni po
datki navigacije, potovalne
ga računalnika ter raznih 

sistemov za pomoč pri vož
nji.
V potniškem prostoru pa so 
voznik in potniki deleži izje
mne osvetljenosti in vidlji
vosti po zaslugi panoramske 
steklene strehe. Izdelana je 
iz zatemnjenega večplastne
ga stekla in omejuje prodi
ranje svetlobe in toplote v 
potniški prostor, s čimer 
pripomore k optimalnemu 
udobju. Na razpolago je bo
gat in izjemno udoben po
tniški prostor. Vse, od na
tančne akustike in položaja 
sedežev do udobno obliko
vanih sedal, je na svojem 
mestu. Za še več udobja so 
po celotnem vozilu razpore
jena priročna in hkrati sko
raj neopazna odlagalna me
sta. Na voljo je celo preno
sna svetilka in tri vtičnice. 
Kamera za pomoč pri vzvra
tni vožnji se vklopi samodej
no ob preklopu v vzvratno 
prestavo in vozniku pomaga 
izvesti manever, ki ga za še 
večjo varnost prikaže na za
slonu. Sistem za pomoč pri 
parkiranju nudi dragoceno 
pomoč med postopkom par
kiranja – prek osrednjega 
zaslona in skozi zvočnik, ki 
je oviri najbližje. 
Peugeot 3008 je serijsko 
opremljen z električno par
kirno zavoro. Ob zaustavitvi 
motorja se samodejno zate
gne, med speljevanjem pa 
popusti. Zavora je vgrajena 
v kombinaciji s funkcijo po
moči pri speljevanju v kla

nec, ki vozilo na strmini za 
trenutek zadrži na mestu, 
da voznik lahko spelje. Ob 
sprožitvi varnostnih blazin 
ali varnostnih pasov s piro
tehničnimi zategovalniki sa
modejno sproži klic v sili. 
Po potrebi lahko klic v sili 
sprožite tudi ročno z gum

bom SOS na armaturni plo
šči. Center za pomoč zatem 
določi položaj vozila in na 
kraj dogodka nemudoma po
šlje pristojne intervencijske 
službe. Ob trku se v vozilu 
3008 lahko sproži 6 varno
stnih blazin, ki zaščitijo po
tnike.
Domiselno modularen peuge
ot 3008 se prilagodi vsem raz
poreditvam notranjosti. Za
dnja sedežna klop je deljiva in 
je nadvse enostavna za upora
bo. Z enim samim gibom 
roke lahko sedišča in naslonja
la preklopite s premikom ro

čic, ki so v prtljažnem prosto
ru oziroma na zgornjem delu 
naslonjal. Po preklopu sedeža 
prednjega sopotnika v mizico 
se dolžina za natovarjanje še 
poveča.
3008 ima prostoren in © inte
ligenten©  prtljažni prostor, s 
katerim boste zadovoljili či
sto vse potrebe po natovarja
nju. Glede na tri razpoložlji
ve položaje za natovarjanje 
lahko prostornina pod polico 
znaša od 512 do 1604 litrov. 
Naj bo sneg, blato ali pesek, 
vozilo se prilagodi vsem voz
nim razmeram. Sistem za 

izboljšanje vlečne moči in 
oprijem vozila se upravlja z 
elegantnim vrtljivim gum
bom, ki se popolnoma prile
ga konzoli in bo prav gotovo 
navdušil vse ljubitelje tehno
logije.
Peugeot 3008 vam ponuja 
izbor tehnološko dovršene 
opreme za poslušanje glas
be, telefoniranje ... 
Vse to in še več vam lahko 
predstavijo v Avtohiši Kavčič 
na Miljah. Če jih boste obi
skali, se boste najbolje pre
pričali, da je peugeot 3008 
resnično avto za vsak okus.

Dober za vse
Peugeot crossover 3008 je prevzel nove stilske poteze blagovne znamke.

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,1 do 6,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 108 - 172 g/km. Emisijska stopnja: EURO 5 in 
EURO 6. Vrednost specifi čne emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0290–0,1645g/km. Emisije trdnih delcev 0,00002–0,00209 
g/km. Število delcev: 0,01–0,42. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

* Ponudba velja za model 5008 Active 1,6 HDi 84 kW in 3008 1,6 HDi 84 kW s kovinsko barvo in zadnjimi parkirnimi senzorji, ob nakupu z modrim bonusom Peugeot Financiranje (1.000 €) in z že vključenim 
popustom staro za novo (1.000 EUR) do 30. 4. 2015. Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 3008 (1,6 HDi 85 kW s kovinsko barvo in zadnjimi parkirnimi senzorji) – mesečno odplačevanje; malo-
prodajna cena z DDV, vključenim bonusom Peugeot Financiranje in ob menjavi staro za novo je 19.750 EUR; mesečni obrok je 213 EUR pri 30 % pologu in ročnosti 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 12. 12. 2014 znaša 7,9 % in 
se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,5 %; fi nancirana vrednost 13.825 EUR; skupni znesek za plačilo 23.291 EUR; stranka v primeru Peugeot 
Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 4 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 60.000 km pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja Peugeot Financiranje omogoča do 50 % popust. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega 
prodajalca vozil Peugeot.

PEUGEOT 5008 & 3008

AVTO GOLEC d.o.o., Žolgarjeva 6, 2310 Sl. Bistrica, tel. 02 805 53 80

PEUGEOT 5008 ACTIVE 1,6 HDI ZA 19.570 EUR.* PEUGEOT 3008 ACTIVE 1,6 HDI 19.750 EUR.*

IMATA VSE, KAR POTREBUJETE.IMATA VSE, KAR POTREBUJETE.IMATA VSE, KAR POTREBUJETE.IMATA VSE, KAR POTREBUJETE.IMATA VSE, KAR POTREBUJETE.IMATA VSE, KAR POTREBUJETE.IMATA VSE, KAR POTREBUJETE.IMATA VSE, KAR POTREBUJETE.IMATA VSE, KAR POTREBUJETE. www.peugeot.si

 KOVINSKA BARVA • AVTOMATSKA DVOPODROČNA KLIMATSKA NAPRAVA • PARKIRNI SENZORJI ZADAJ • SAMODEJNI BRISALNIKI ZA DEŽ • POTOVALNI RAČUNALNIK IN SISTEM 
ZA PROSTOROČNO TELEFONIRANJE Z USB PRIKLJUČKOM

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 93 00

KAVCIC.indd   1 12/23/14   12:03 PM

Ivan Kapun in Igor Velov
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Predstavitev

Miroslav Cvjetičanin

Kranj – Spet Škoda! Tokrat 
malce manjša, fabia. V lju-
bljanskem hotelu Union se 
je odvijala finalna prireditev 
Slovenski avto leta 2015. Po 
napetem točkovanju in te-
sni odločitvi si je fabia uspe-
šno priborila še zadnjo po-
trditev svoje edinstveno-
sti, postala je Slovenski avto 
leta 2015 in se tako pridru-
žila lanskoletni zmagovalki, 
nekoliko večji in starejši se-
stri octavii! V finalni izbor se 
je s pomočjo bralcev uvrsti-
lo pet avtomobilov. Na kon-
cu pa so svoje glasove doda-
le še vodilne medijske hiše 
v državi. Fabia je tako preje-
la končnih 33 točk, sledil ji je 
passat z 31 točkami. Točkov-
anje je bilo napeto, zmaga pa 
tesna, a na koncu toliko sla-
stnejša. Tako so nam zma-
goslavje sporočili iz Avtohi-
še Vrtač v Kranju, kjer ško-
de tudi prodajajo. Fabia je v 
finalu le za dve točki prema-
gala volkswagen passat, ki je 
dobil največ glasov bralcev in 
poslušalcev sodelujočih me-
dijev. Tretje mesto je osvojil 
renault twingo, ki je zaostal 
za štiri točke. Četrto in peto 
mesto pa sta si razdelila opel 
corsa ter novi citroën C4 cac-
tus. Spomnimo, da se je za ta 

laskavi naslov potegovalo tri-
najst avtomobilov: BMW se-
rije 2 active tourer, citroën 
C4 cactus, hyundai i10, kia 
soul, mercedes-benz razred 
C, mercedes-benz GLA, nis-
san qashqai, nissan X-trail, 
opel corsa, renault twingo, 
škoda fabia, toyota aygo in 
VW passat. Peter Podlipny, 
direktor znamke Škoda, je ob 
prejemu kipca povedal: »Ni-
sem pričakoval. Res ne. Am-
pak sem zadovoljen. Lansko 
leto sem na tem istem me-
stu trgovcem obljubljal, da 
bomo rasli. To obljubo smo 
izpeljali in apetita nam še ni 
zmanjkalo.«
Kupcem ali potencialnim 
kupcem se ob vsakem no-
vem slovenskem avtu leta 
pojavi vprašanje, zakaj je 
ravno ta avto najboljši. Za-
kaj je prepričal glasujoče in 
zakaj strokovnjake?
Med prvo peterko so se uvr-
stili štirje avtomobili, ki sta-
nejo manj kot 20 tisočakov. 
Dejstvo, ki pove marsikaj. 
Dejstvo, ki pove, da živimo v 
Sloveniji, kjer smo postali 
bolj pozorni, kaj vozimo, kaj 
potrebujemo in kdo da naj-
več za najmanj denarja. Ni 
nam vseeno, v kako varnem 
avtomobilu se vozimo, koli-
ko energije porabi, kakšne 
sledi pušča v okolju, kako 

dobro služi svojemu name-
nu, kako praktičen je, cenov-
no dostopen, koliko stane 
vzdrževanje, zavarovanje 
ipd. Če se vsi ti elementi po-
vežejo s trenutnim stanjem 
v državi, je več kot jasno, da 
gre zmaga avtomobilu, ki 
ima vse to in še več ... in še 
odličnega videza je.

Do 17 odstotkov nižja 
poraba goriva
Nova škoda fabia je postavi-
la nove standarde glede 
emisij in porabe goriva, saj 
je poraba v primerjavi s 
predhodnico nižja do 17 od-
stotkov. Tako je nova fabia 
med vsemi generacijami 
doslej najbolj varčna in 
okolju prijazna. Novi mo-
torji izpolnjujejo evropske 
standarde. V Evropi so na 
voljo vsi, vključno z različi-
co greenline, ponudba pa 
tako šteje štiri bencinske in 
tri dizelske agregate. Vsi so 
opremljeni s sistemom 
start-stop ter regeneracijo 
energije pri zaviranju. 
Opremljeni so z ročnim ali 
samodejnim menjalnikom 
z dvojno sklopko. Novi ben-
cinski motorji, tri- in štiri-
valjniki, so razviti posebej 
za platformo MQB. Trivalj-
nik s prostornino enega li-

Fabia, slovenski 
avto leta
Nova fabia je postala slovenski avto leta!

tra je opremljen s posre-
dnim vbrizgom goriva, šti-
rivaljnik TSI pa z neposre-
dnim vbrizgom in prisil-
nim polnjenjem, premore 
pa 1,2 litra delovne prostor-
nine. Ponudba tako zajema 
agregate z močjo od 44 kW 
(60 KM) pa do 81 kW (110 
KM). Med ponujenimi di-
zelskimi motorji so na voljo 
tri različice 1,4-litrskega 
motorja, opremljenega z 
neposrednim vbrizgom go-
riva, turbinskim polnilni-
kom in tehnologijo com-
mon-rail. Blok motorja vseh 
različic trivaljnika je izde-
lan iz aluminija. Novi tur-
bodizli prostornine 1,4 litra 
tako tudi po zmogljivostih 
nadomeščajo 1,6-litrski tur-
bodizel v prejšnji generaci-
ji, saj njihova nazivna moč 

znaša od 55 kW (75 KM) do 
77 kW (105 KM).

Okolju prijazna fabia 
greenline
Najbolj varčna nova fabia bo 
pripeljala konec leta 2015. 
Poganjal jo bo 1,4-litrski tur-
bodizel z močjo 55 kW (75 
KM). Opremljena s siste-
mom start-stop, regeneraci-
jo energije zaviranja, opti-
miranim kotalnim uporom 
in ciljno usmerjenimi prila-
goditvami aerodinamike, bo 
različica greenline porabila 
zgolj 3,1 litra plinskega olja 
na sto prevoženih kilome-
trov ob le 82 gramih izpusta 
ogljikovega dioksida. Tako 
bo škoda fabia od konca leta 
2015 najbolj okolju prijazna 
škoda, če seveda izvzamemo 
citigo G-TEC s pogonom na 
zemeljski plin.

Enostavnost
Nova škoda fabia je za 65 ki-
logramov lažja od predho-
dnice. Teža pri različici z litr-
skim trivaljnim motorjem 
znaša le 980 kilogramov. 
Tako je Škoda s tretjo gene-
racijo vnovič dokazala odgo-
vornost do okolja z razvojem 
vzdržnih vozil. Škodina pot 
je jasno začrtana: okolju pri-
jazna mobilnost mora ostati 
dostopna – v korist kupcev in 
okolja. In to na najboljši mo-
žni način poosebljajo različi-
ce greenline, green tec in G-
-TEC, ki so na voljo v model-
ski paleti vozil škoda.
Toliko o motorjih, ki bodo 
prav gotovo prepričali vsako-
gar, ki se nanje spozna. Na-
slednje, zaradi česar škoda 
fabia izstopa, pa je varnost. 
Euro NCAP (European New 
Car Assessment Program-
me) je neodvisni konzorcij 
evropskih prometnih mini-
strstev, avtomobilskih klu-
bov, zavarovalnih institucij 
in potrošniških organizacij. 
Organizacija izvaja testne 
trke novih vozil in na podla-
gi tega ocenjuje njihovo 
varnost. Ocenjevanje se 
osredotoča na rezultate s 
področja varnosti potnikov, 
tako otrok kot odraslih, za-
ščite pešcev in podpornih 
varnostnih sistemov. V 

vseh štirih ocenjevalnih ka-
tegorijah je dobila najvišjo 
oceno pet zvezdic. Posebno 
dobro se je fabia odrezala z 
zelo stabilno potniško celi-
co. Pri varnosti majhnih 
otrok do 18 mesecev staro-
sti je dobila najvišje možno 
število točk, hkrati pa so 
strokovnjaki zelo dobro 
ocenili tudi skrb za varnost 
otrok do 3. leta. Nova fabia 
je dobila največ točk pred-
vsem z inovacijami na po-
dročju varnosti, ki so bile 
doslej rezervirane le za av-
tomobile v višjih razredih. 
Premiero je tako doživel 
sistem radarskega tempo-
mata z integrirano funkcijo 
zaviranja v sili v mestu. Sis-
tem z radarjem stalno nad-
zoruje in vzdržuje razdaljo 
med spredaj vozečim avto-
mobilom in zmore pri ne-
nadnem zmanjšanju varno-
stne razdalje posredovati – 
od opozorilnih signalov do 
polnega zaviranja. Ob tem 
je fabia prvič dobila tudi 
večnaletno zavoro. Ta sis-
tem, ki je serijski pri avto-
mobilih z vgrajenim siste-
mom ESP, preprečuje ali 
vsaj zmanjša možnost več-
kratnega naleta v primeru 
trka.
Prvič je v fabii na voljo tudi 
sistem za prepoznavanje 
utrujenosti voznika. Drugi 
varnostni sistemi, ki so tudi 
na voljo: omejevalnik hitro-
sti, pomoč pri speljevanju v 
klanec in samodejni nadzor 
pritiska v pnevmatikah. Če 
vendarle pride do nesreče, 
pa potnike v notranjosti va-
ruje še odlično usklajen var-
nostni paket. Serijske so 
tako zračne blazine spredaj, 
bočne zračne blazine in 
zračni zavesi, ki delujejo 
skupaj s petimi tritočkovni-
mi varnostnimi pasovi. Izje-
mno čvrsta struktura potni-
ške celice pa v sodelovanju s 
programirano zmečkljivimi 
elementi karoserije predsta-
vlja čvrsto osnovo za visoko 
stopnjo pasivne varnosti.
Potegnimo črto za tiste, ki 
avtomobile kupujejo zaradi 
cene in zunanjega videza: 
oglejte si ga, preverite ceno 
in prepričani smo, da vas bo 
tudi to prepričalo.

Slovenski avto leta je nova fabia.

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,4-4,8 l/100 km in 88-110 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična 
emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0115-0,0538x1011 g/km, trdi delci: 0,00-0,00023 g/km, število delcev: 0,02-7,50. 
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

KRADE POGLEDE.

AVTOHIŠA VRTAČ d.o.o., Delavska 4, Kranj, tel.: 04 27 00 235

Nova ŠKODA Fabia s povsem novim barvnim konceptom.



3,7 l/100 km

9.990EUR

do 6.000 EUR popusta
že za

Popolnoma novi strastni pro_cee’d

3,7 l/100 km

9.990EUR

do 6.000 EUR popusta

Popolnoma novi strastni pro_cee’d

9.990EUR

Popolnoma novi strastni pro_cee’d

Delimo 
strast
Kia je ponosni pokrovitelj največjih svetovnih športnih 
dogodkov in prinaša strast in navdih ljudem širom 
sveta. Samo do konca teniškega turnirja 
Australian Open v zmagovalni ponudbi 
vrhunska, bogato opremljena in 
varčna vozila Kia. 

16.990EUR

do 6.600 EUR popusta 5,2 l/100 km

že za

Vrhunski in varčni SUV Sportage

12.190EUR

do 6.150 EUR popusta 4,2 l/100 km

že za

Večnamenski karavan cee‘d Sportswagon

POSEBNA UGODNOST OB NAKUPU NOVEGA VOZILA
+4X ZIMSKE PNEVMATIKE ZA 1 EUR

PONUDBA VELJA

DO KONCA AO

TURNIRJA

www.facebook.com/KIASlovenija

Kombinirane porabe goriva: 3,7 – 8,5 l/100km, emisije CO2: 97 – 197 g/km CO2. Emisijska stopnja: EURO 5. Emisije NOx: 0,01 – 0,16 g/km.

KMAG d.d., Leskoškova 2, Ljubljana, 01/58-43-425 
MEDVODE: ČREŠNIK 01/361-22-50; KRANJ: NASMEH 04/235-17-77; BLED: AMBROŽIČ 04/574-17-84

Akcija velja za vozila na posebni ponudbi. Cena 9.990 EUR velja za pro_cee'd 1.4 CVVT FUN, popust 6.000 EUR velja za pro_cee'd 1.6 T-GDI GT. Cena 12.190 EUR velja za cee'd SW 1.4 CVVT DUN, popust 6.150 EUR velja za cee'd SW 1.6 CRDi Champion 
ISG. Cena 16.990 EUR velja za Sportage 1.6 GDI Fun ISG, popust 6.600 EUR velja za Sportage 1.7 CRDi Urban. Veljavnost ponudbe: 2.1. 2015. Cene vsebujejo vse dane popuste in prihranke ter ne vsebujejo stroška barve in priprave vozila. Ob nakupu 
novega vozila KIA zimske pnevmatike za doplačilo 1 EUR (ne vklj. platišč in montaže). Pogoji garanc. na voljo v garanc. knjižici vozila, oz. pri poobl. zastopniku vozil Kia. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOx. Vse ostale info. o porabi 
goriva in emisijah CO2 na voljo v priročniku in na www.kia.si/emission. Specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,00800-0,15580 g/km, število delcev 0,00011-0,00158 g/km. Slike so simbolične. KMAG d.d., Leskoškova 2, Ljubljana.

www.kia.si

KIA - NAJVEČ AVTA ZA VAŠ DENAR!
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vilma.stanovnik@g-glas.si

Praktični in
preizkušeni
recepti za
odlične jedi, ki
jih pripravimo
v enem loncu:
juhe, obare,
golaži, jedi
s �žolom,
brodeti ter
druge mesne,
zelenjavne
in morske
enolončnice,
ki jih imamo
najrajši!
Knjiga, ki je
tudi odlično
darilo, ima 96
strani in trde
platnice.

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.

10
EUR

Simon Šubic

Kranj – Medtem ko so naj-
boljši smučarski skakalci 
minuli konec tedna nasto-
pali na Poljskem (najbolje se 
je odrezal Peter Prevc, ki je v 
Wisli osvojil drugo mesto, v 
Zakopanah pa četrto na posa-
mični tekmi, medtem ko so 
bili naši tretji na ekipni prei-
zkušnji), sta v Kranju potekali 
tekmi nižjega ranga za pokal 
FIS. Tako na sobotni tekmi, ki 
jo je krojil veter, zato je orga-
nizatorjem iz Smučarskega 
kluba Triglav uspelo izpelja-
ti le eno serijo, kot na nedelj-
ski je zmagal Avstrijec David 
Zauner. Med 77 nastopajoči-
mi je bilo tudi dvajset sloven-
skih tekmovalcev, od katerih 
se je najbolje odrezal Gašper 

Bartol (SSK Sam Ihan), ki je 
bil v nedeljo drugi. 

Na sobotni tekmi sta se 
poleg Zaunerja na zmago-
valni oder uvrstila še Poljaka 

Andrzej Stekala, vodilni v sku-
pnem seštevku pokala FIS, 
in Przemyslaw Kantyka, kar 
šest Slovencev pa se je uvrsti-
lo v prvo deseterico. Najboljši 

skok je prikazal Trboveljčan 
Dejan Judež, sicer član kranj-
skega Triglava, ki je končal na 
četrtem mestu, Rožle Žagar je 
bil šesti, Andraž Pograjc sed-
mi, Gašper Bartol deveti, Žiga 
Mandl in Mitja Mežnar pa sta 
si delila deseto mesto.

V nedeljo je, kot že omen-
jeno, znova zmagal Zauner 
pred Bartolom, tretji je bil 
Avstrijec Stefan Huber. Od 
naših skakalcev so se v prvo 
deseterico uvrstili še Rožle 
Žagar na 5. mesto, Ernest Pri-
slič in Dejan Judež sta si deli-
la sedmo mesto, Žiga Mandl 
je bil deveti. Mandl je tudi naj-
višje uvrščeni Slovenec v FIS 
Pokalu – na petem mestu.

Naslednji konec ted-
na bosta v Planici tekmi za 
celinski pokal.

Zaunerju obe tekmi v Kranju
Na nedeljski tekmi pokala FIS v Kranju je slovenski smučarski skakalec Gašper Bartol zasedel 2. mesto.

Avstrijec David Zauner je slavil na obeh kranjskih tekmah 
pokala FIS. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – V soboto se je po enomesečnem odmoru z 8. kro-
gom nadaljevalo državno prvenstvo v balinarski super ligi. Na 
balinišču na Trati je domače moštvo Lokateks Trata gladko 
odpravilo ljubljanski Krim (23:3), kranjska Planina Ribnikar 
avtoservis pa je v gosteh za las izgubila proti Košani (14:12). 
Antena je premagala Skalo s 14:12, Hrast pa z 20:6 Luko Koper. 
Na lestvici vodi Lokateks Trata s 16 točkami, drugi Hrast jih 
ima 11, tretja Antena pa 8. Planina Ribnikar avtoservis je s 
petimi točkami na predzadnjem sedmem mestu.

Lokateks Trata še ne pozna poraza

Kranj – Kranjski Triglav je v drugem krogu državnega prven-
stva v vaterpolu gostoval v Kopru pri Žusterni, ki je v prvem 
krogu presenetila v Mariboru in premagala aktualnega prvaka 
Branik. Po izenačeni prvi četrtini, v kateri ni bilo zadetka, so se 
v nadaljevanju Kranjčani le razigrali in povedli s 4:0, kar je bilo 
na koncu odločilno. Domačini so se sicer približali na 5:4, nato 
pa je Triglav nadaljeval bolje in dosegel končno zmago z 8:5. Za 
Kranjčane je tri zadetke dosegel Jaša Kadivec, dva Matic Smolej, 
po enega pa Benjamin Popovič, Jaka Štirn in Črt Malavašič.

Triglav tudi drugič zmagal

Kranj – V Šempetru in Braslovčah sta minuli konec tedna 
potekala zaključna turnirja za odbojkarski Pokal Slovenije. Na 
ženskem turnirju v Braslovčah so slavile odbojkarice Nove 
KBM Branik (že štirinajstič doslej), ki so v finalu s 3:0 (18, 10, 
14) premagale Luko Koper. Koprčanke so v polfinalu z zma-
go 3:2 (17, -18, 22, -18, 16) šokirale odbojkarice kamniškega 
Calcita Volleyballa, ki so osvojile zadnja dva pokalna naslova. 
Pri moških so v Šempetru po pričakovanjih slavili odbojkar-
ji nekdaj blejskega, sedaj ljubljanskega ACH Volley, ki ima 
tako v svojih vitrinah že devet pokalnih lovorik. V finalu je bil 
ACH Volley s 3:1 (-18, 20, 12, 16) boljši od branilca naslova 
Salonita Anhovo, ki je prav tako že devetkrat osvojil pokalno 
tekmovanje. 

Kamničankam spodrsnilo že v polfinalu

Kranj – Košarkarice kranjskega Triglava so v 10. kolu žen-
ske jadranske lige v dvorani na Planini kljub slabši predsta-
vi premagale sarajevski Play off Happy s 77:71 in si tako že 
zagotovile nastop v četrtfinalu tega tekmovanja. Na svojem 
računu so doslej vknjižile štiri zmage, v skupini A pa z 12 
točkami trenutno zasedajo tretje mesto. Od slovenskih ekip 
bo v četrtfinalu zagotovo nastopil tudi Athlete Celje, medtem 
ko bo Grosbasket odločilno tekmo za napredovanje odigral 
konec meseca v Zagrebu. 

Kranjčanke že v četrtfinalu jadranske lige

Simon Šubic

Kranj – Ob svetlobnih in dim-
nih efektih ter glasni glas-
bi so v soboto v kranjskem 
olimpijskem bazenu buč-
no napovedovali finaliste 17. 
izvedbe mednarodnega pla-
valnega tekmovanja Dr. Fig v 
organizaciji Plavalnega klu-
ba Triglav. Na njem je nas-
topilo več kot 500 plavalnih 
upov starosti od 8 do 15 let 
iz 24 klubov in štirih držav: 
Slovenije, Hrvaške, Srbije 
ter Bosne in Hercegovine, ki 
so bili vsi po vrsti navdušeni 
nad spektaklom pred polni-
mi tribunami, kakršnega na 
drugih tekmovanjih za naj-
mlajše plavalce ne poznajo. 
»Prav to je v zadnjih letih naš 
glavni namen: dokazati, da 
je lahko plavalno tekmovan-
je zanimivo, tudi če ne nas-
topa Michael Phelps. Mis-
lim, da nam zelo dobro uspe-
va, vse pa povedo zadovoljni 
obrazi nastopajočih otrok,« 
je dejal klubski trener Roni 
Pikec in poudaril, da je orga-
nizacija takšnega tekmova-
nja za klub velik zalogaj, ki 
brez neumornega predsed-
nika organizacijskega odbo-
ra Boštjana Pavliča ter trener-
jev in staršev ne bi bil izved-
ljiv. »Otroke takšno vzdušje 
podžge še k boljšemu plava-
nju in doseganju super rezul-
tatov,« je še ugotavljal. 

Njegovim besedam je pri-
trdil Gašper Štih iz ljubljan-
ske Olimpije, ki je v Kranju 
postavil nov državni rekord 
za dečke na 100 metrov 
delfin (59,64). »Svetlobni 

efekti so vsaj zame še pose-
bna spodbuda, da dobro pla-
vam in skušam doseči bolj-
še rezultate. Želim si, da bi 
bilo takih tekem čim več,« 
je povedal štirinajstletni pla-
valec, ki je bil s tremi zlati-
mi ter s srebrno in z brona-
sto medaljo najuspešnejši 
udeleženec kranjskega tek-
movanja. Najboljši rezultat 
(po točkah) je kljub Štihove-
mu rekordu na 100 metrov 
mešano (čas 1:09,65, 569 
točk) postavila Anja Jelesi-
jevič iz Olimpije, ljubljanski 
klub je bil tudi najuspešnejši 
s skupno desetimi osvojeni-
mi medaljami, od tega šesti-
mi zlatimi. Kranjski Triglav 

je bil po osvojenih medaljah 
na petem mestu z devetimi 
uvrstitvami na zmagoval-
ni oder, dvakrat na najvišjo 
stopničko. Končna statistika 
je še razkrila, da so največji 
napredek pokazali mladi upi 
Plavalnega kluba Gorenjska 
banka Radovljica. 

Že po tradiciji sta skozi 
celotno tekmovanje za pope-
stritev skrbela Bojan Beš-
ter v vlogi Dr. Figa oziroma 
Franceta Prešerna in njego-
va spremljevalka Primiče-
va Julija. Uradno odprtje so 
popestrile hrvaške sinhrono 
plavalke, v finalnem delu pa 
je tribuna oživela tudi ob tek-
mi mešanih štafet slovenske 

in hrvaške reprezentance na 
4x50 metrov mešano; slavi-
li so naši plavalci v postavi 
Žan Pogačar (hrbtno), Tja-
ša Vozelj (prsno), Robert 
Žbogar (delfin) in Nastja 
Govejšek (prosto). Za doda-
tno popestritev sta poskrbe-
la še kranjski župan Boštjan 
Trilar in paraolimpijec Alen 
Kobilica, ki sta z medseboj-
nim obračunom na 50 met-
rov prosto gledalce spomnila 
še na dobrodelni del plaval-
nega mitinga. Letos so nam-
reč zbirali prostovoljne pris-
pevke za delovanje kranjske-
ga Centra Korak in Centra za 
slepe športnike Vidim cilj, ki 
ga je ustanovil Kobilica.

Padel tudi državni rekord
Sobotna, že 17. izvedba mednarodnega plavalnega tekmovanja Dr. Fig v Kranju je upravičila sloves 
najbolj atraktivnega tekmovanja za mlade plavalce daleč naokrog.

Na letošnjem tekmovanju Dr. Fig je nastopilo več kot 500 tekmovalcev iz 24  
klubov. / Foto: Matic Zorman

Jesenice – V tretjem krogu Internacionalne hokejske lige INL 
je SIJ Acroni Jesenice pred domačimi navijači prepričljivo s 
6:2 (3:0, 1:1, 2:1) premagal vodilno moštvo v skupini za prva-
ka Bregenzerwald. V skupini, ki se bori mesta med šestim in 
enajstim, je kranjski Triglav v gosteh izgubil z Die Adlerjem 
s 3:0 (0:0, 0:0, 3:0), Blejci pa so bili neuspešni na srečanju s 
Playboy Slavijo, ki je zmagala s 6:2 (2:0, 3:1, 1:1).

Zmagali le železarji
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.: 
04/201-42-41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Knjiga vsebuje recepte za torte, izdelke  
iz kvašenega testa, biskvitnega testa, krhkega 
testa ter razne druge sladice. Prednost te knjige 
je v tem, da prinaša preprosta, praktična in  
preizkušena navodila na enostaven in vsakomur 
razumljiv način. Cena knjige je

Zgodovina je poučen šolski 
predmet. Vsekakor. Ampak 
je tudi dolgočasen. Moja uči-
teljica zgodovine sicer ni bila 
videti dolgočasna, prej bi rekel, 
da je imela več seksapila kot 
Napoleon centimetrov, kar 
pa, če poznamo njegovo viši-
no, niti ni tako težko. »Da bi 
razumeli prihodnost, moramo 
razumeti sedanjost in pozna-
ti preteklost«. Po teh besedah 
se najbolje spomnim prve ure 
zgodovine v osnovni šoli. Šlo 
mi je v bučo, kar sem videl v 
filmih, ker sem bil filmofil. 
Poznal sem jo od Ben-Hura 
naprej, najbolj pa drugo sveto-
vno vojno z vsemi ofenzivami 
vred. Občudoval sem Rimljane 
in njihovo okrasje na čeladah, 
Indijance in njihove perjanice, 
Kunta Kinte je bil moj idol, 
pračlovek me ni zanimal, ker 
baje ni znal govoriti, prostitu-
cija pa je bil prvi poklic v zgo-
dovini človeštva. Skušal sem 
si predstavljati, kako je bilo to 
videti v pečinah in votlinah, ko 
še niso znali govoriti. Verjetno 
tako, kot je še danes nekje na 
Gorenjskem: »A b?« »B!« V 
sedanjosti se po tem najkraj-
šem dialogu za seks takoj lotijo 
dela, v votlinah pa je ženska 
verjetno pokazala na krznen 
brezrokavnik, kar je zadosto-
valo, da se je vrgla na hrbet. 
Seveda nisem briljiral pri oce-
nah, ker zgodovinski učbeniki 
niso bili napisani po filmskih 
scenarijih. Pri vsem razmišlja-
nju o predmetu zgodovina sem 
se venomer spraševal, mar ne 
bi bil še pomembnejši predmet, 
ki bi se imenoval – prihodnost. 
Mlademu človeku govoriti o 
prvi svetovni je sila dolgoča-
sno, čeprav so imeli nadvse 
zanimive puške. Premladi 

moramo poznati Ilire in Kelte 
in pri teh letih težko razume-
mo, da je nek malar hotel biti 
vladar sveta. Prihodnost pa bi 
znala biti še kako zanimiva. 
Mladega učenjaka namreč 
utegne zelo zanimati, kakšen 
bo iPhone leta 2050! Nekateri 
podučeni pravijo, da ga bomo 
takrat imeli v lečah na očeh! In 
ne samo njega, ampak kar cel 
računalnik, da, da, to škatlo, ki 
jo imate zdaj pod pisalno mizo, 
bomo imeli v očkah! Končno 
bodo na voljo očala, ki bodo 
te leče še nadgradila, v katerih 
boš videl, katerokoli žensko boš 
hotel in ta bo živa in bo počela 
vse, kar ji boš naročil. Seveda 
se bo zate tudi brezplačno sle-
kla. Zategadelj močno upam, 
da bodo v prihodnosti učiteljice 
zgodovine še tako seksapilne, 
kot je bila moja. 

Pri zgodovini se šport omen-
ja zgolj zaradi Grkov in njiho-
vega metanja diska ter temno-
poltega Owensa, ki je pospešil 
razvoj druge svetovne vojne. 
Bojana Križaja ni v učbenikih, 
kot ni niti Leona Štuklja ali oče-
ta trenutnega predsednika vla-
de. Se opravičujem novim učbe-
nikom, ker imam v mislih tiste 
naše, predvojne. V preteklosti je 
bil šport politično igračkanje, v 
sedanjosti je posel, v prihodnosti 
bo samo še slabo plačana služ-
ba. Mladi se ne bodo več ukvar-
jali z njim, ker bo na svetu pre-
več zanimivejših stvari, ki ne 
zahtevajo toliko truda, energije, 
volje, znanja, da bi se mladci 
eksponirali pred drugimi, pred 
starši in pred seboj ter bodo na 
tak način lažje prišli do denar-
ja. Šport je težka služba, zato 
bo v prihodnosti domena zgolj 
tistih, nagnjenih k samomuče-
nju ...

Šport včeraj, danes, jutri ...

GIBAJTE SE Z NAMI 
Miroslav Braco Cvjetičanin

Miroslav Cvjetičanin

Kališče – Zato je tudi toliko 
zanimivejša, kajti na star-
tu se pojavi vsa gorenjska 
rekreativno-amaterska teka-
ška oz. gorskotekaška sme-
tana.

V nedeljo se je s tekom 
na Kališče začel zadnji tretji 
krog kranjske zimske tekaš-
ke lige in še vedno ni jas-
no, kdo bo končni zmagova-
lec. Simon Novak je za celo 
minuto prehitel Klemna Tri-
lerja in tako znova dokazal 

© kdo je kdo©  v tej ligi. Tretje 
mesto je zasedel Matic Dol-
žan. Tako se boj za vsako 
točko nadaljuje. Trenutno 
v absolutni konkurenci naj-
bolje kaže Simonu Novaku, 
ki je po enajstih tekih zbral 
1914 točk. Sledi mu Metod 

Bregar, ki je zbral 1857 točk, 
na tretjem mestu pa je Pri-
mož Porenta s 1728 točkami. 
Tik pod stopničkami so še 
Urban Žitnik, Klemen Polaj-
nar in Simon Strnad. Ker 
vemo, da zmaga prinaša 200 
točk, so zaostanki minimal-
ni in zato bodo naslednji štir-
je teki še kako zanimivi. Nič 
manj ni zanimivo po katego-
rijah. V prav vseh treh moš-
kih starostnih skupinah je 
pri vrhu izredna gneča. Med 
ženskami kaže, da bo Petra 
Mikloša s 1711 točkami težko 
ulovljiva. Na drugem mestu 
je Lidija Jeler, ki je zbrala 1255 
točk, in tretja Maša Jamnik s 
1070 točkami. Pred tekači so 
še štiri tekme, že naslednjo 
nedeljo jih čaka tek na Još-
ta, sledijo Krvavec, Mohor in 
Brdo. Končni zmagovalec bo 
znan 15. februarja, vendar se 
nam do cilja letošnje Kranj-
ske zimske tekaške lige obe-
ta še veliko zanimivega teka. 

Napeto do konca
Kranjska zimska tekaška liga je edina organizirana zimska množična tekaška prireditev na Gorenjskem.

Cvet pogumnih deklet kranjske zimske tekaške lige

Miroslav Cvjetičanin

Kranj – Turno smučanje pos-
taja popularnejše od alpske-
ga. Večina jih pravi, da je to 
zaradi gospodarske krize, 
nekateri pa trdimo, da je to 
zaradi ozaveščenosti sodob-
nega človeka, zaljubljenca v 
športno rekreacijo.

 Turno smučanje nas 
osvobaja zasedenih parki-
rišč smučarskih centrov, 
dragih vozovnic, dolgih vrst 
pred vsako vzpenjačo. Tur-
ni smučar je © divjak© , osame-
lec na smučkah, ki ga bolj 
kot spust zanima vzpon. 
Oprema turnega smučar-
ja je prilagojena potrebam 
hoje s smučmi in smučar-
skih spustov po neureje-
nih terenih. Primerljivo je 
s tekom na smučeh, v zad-
njih letih ga verjetno zara-
di slabših snežnih razmer v 
nižinah celo prehiteva, kajti 
za turno smučanje je potre-
bna le zadostno debela sne-
žna podlaga. Izvaja se lahko 
v sredogorju in visokogorju. 
Za začetek ukvarjanja s tur-
nim smučanjem je potreb-
no osnovno znanje alpske-
ga smučanja. Vendar prav 
vsi, ki se že dalj časa ukvar-
jajo s to smučarsko discipli-
no, priporočajo, da si pred 
prvo turno smuko pridobite 
teoretično in praktično zna-
nje s področja varnega giba-
nja po zasneženi naravi in 
uporabe na primer plazovne 
žolne kot skoraj nujnega in 
osnovnega dela opreme. Pa 

vendar – do tega dela opre-
me je bolje priti postopoma, 
počasi in zanesljivo.

Se spogledujete s turno 
smuko?

Najprej morate biti zelo 
dober alpski smučar. Če to 
niste, potem vam odsvetu-
jem turno uživanje. Raz-
log je seveda samo eden: vse 
prevečkrat se boste znašli na 
neurejenih smučiščih, kjer 
je globok sneg, kjer so nep-
redvidene strmine zares str-
me in nevarne. Trenutno 
najbolj pereč problem je, da 
se za turno smuko odločajo 
povprečni smučarji, ki zato 
za svoje užitke uporabljajo 

urejena smučišča, torej prav 
tista, ki so namenjena ljubi-
teljem alpskega smučanja. 
Ob robu smučišča hodijo, 
se vzpenjajo proti vrhu, ker 
je sicer za alpince nemote-
če, potem, ko priplezajo do 
vrha, pa se neobremenjeno 
po lepo urejenem smučiš-
ču spustijo v dolino in tako 
spet in spet ... V takem pri-
meru pa močno jezijo žični-
čarje oziroma lastnike smu-
čišč. Je treba razlagati, zakaj 
je temu tako? Bi bilo vam 
vseeno, če bi urejali smu-
čišče za nekoga, ki ne plača 
vozovnice? Turno smučan-
je je primerno vse starostne 
skupine. V zadnjih zimah je 
opaziti, da je vse več mladih, 

ki jih ta rekreacija zanima. 
Mladi kot kaže hočejo svo-
bodo doživeti na svoj način, 
svoboda gibanja v neokrn-
jeni, zasneženi in zaspani 
naravi je postala pravi mla-
dostniški obred nekaterih, 
ki so dojeli, da je ta neomeje-
nost precej svobodnejša, od 
© omejenosti©  v prostoru nek-
je med zidovi. Večina turnih 
smučarjev je sicer srednjih 
let, izkušenih alpincev, ki 
jim je čakanje pred vlečnica-
mi postalo smešno dolgoča-
sno. Redki niso niti starejši 
smučarji, ki jim je že od nek-
daj jasno, kaj pomeni svobo-
da na smučkah. 

Opremo za prve turne 
smuke si je mogoče izposo-
diti, tako da so začetni stro-
ški lahko zelo nizki. Kar se 
mi zdi najpomembnejše 
za začetnika, ki bi rad pos-
tal © turnač© , je dejstvo, da se 
bomo osnovnih znanj naj-
hitreje naučili, če se bomo 
udeležili kakega organizi-
ranega tečaja turnega smu-
čanja. Številna planinska 
društva ponujajo enodne-
vne in večdnevne tečaje, 
ki jih vodijo zares zanimi-
vi učitelji. Taki tečaji so zla-
ta vredni in nepozabni. Ne 
vem sicer, ali zaradi same 
lepote te rekreacije ali zani-
mivosti učiteljev, ki so v naj-
več primeri prava mešani-
ca smučarskega leksikona 
in turističnega vodnika ter 
neustrašnega iskalca najle-
pših predelov naše Gorenj-
ske.

Ustvarjeno za svobodo
Naslov, ki veliko pove o turnem smučanju.

Če to ni svoboda ...
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V knjigi je 
zbranih okoli 
100 receptov 
za kruh za vsako 
priložnost. 
Poleg klasične 
peke kruha 
v pečici
predstavlja 
tudi peko 
v kruhomatu., 
ki pa ga po želji 
lahko uporabite 
tudi samo za 
mesenje testa. 
V knjigi boste 
našli kar nekaj 
receptov za kruh 
brez glutena. 

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.

1050
EUR

Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okrož
nem sodišču se je prejš
nji teden z zaslišanjem prič 
nadaljevalo sojenje nekda
njemu direktorju Loških 
tovarn hladilnikov (LTH) 
Milošu Kodretu, njegovemu 
namestniku Primožu Pega
mu in nekdanjemu lastni
ku družbe Jožef Angeli zara
di sporne prodaje nepremič
nine LTH v Beogradu. Kodre 
in Pegam naj bi marca 2009 
podpisala pogodbo o proda
ji poslovnih prostorov v Beo
gradu za 300 tisoč evrov, po 
kateri bi moral Angeli del 
kupnine poravnati z odku
pom treh terjatev v višini 
dobrih 130 tisoč evrov, ki pa 
niso bile nikoli odkupljene, 
saj sta na dan podpisa pogod
be dva upnika od svojih terja
tev odstopila oziroma ustavi
la izvršbo. Kranjsko tožilstvo 
zato Kodreta in Pegama obto
žuje zlorabe položaja, Ange
lija, ki naj bi se s tem poslom 
nezakonito okoristil za 130 
tisoč evrov, pa napeljevanja 
k storitvi kaznivega dejanja. 
Obtoženi očitke iz obtožbe 
kategorično zavračajo.

Tokrat je na prostor za pri
če stopil beograjski odvetnik 
Radoje Stefanović in pojas
nil, da so ga v LTH v obdob
ju 2002–2010 angažirali, da 
bi pomagal urediti admini
strativne zadeve za njihovo 

nepremičnino v Beogradu. 
»Angažirali so me, ker je 
bila nepremičnina po razpa
du Jugoslavije v negotovem 
statusu. Med nekdanjimi 
delavci LTH v Beogradu sta 
se osnovali dve skupini, prva 
je še vedno normalno sode
lovala z matično družbo v 
Škofji Loki, druga pa se je od 
nje popolnoma ločila. Ome
njena nepremičnina ima dva 
prostora – v pritličju so delali 
zvesti sodelavci LTH, v med
prostoru pa je bila druga sku
pina, ki se je kasneje pove
zala s podjetjem iz Valjeva. 
Moja naloga je bila preveriti 
status nepremičnine in LTH 
vpisati kot lastnika v zemlji
ško knjigo. Na žalost sem na 
začetku dobil le en dokaz – 
kopijo pogodbe iz leta 1970, 
da je LTH kupil te prostore 

od državnega podjetja za 
gospodarjenje s stavbnim 
premoženjem. Originala 
kljub pozivom nisem niko
li dobil, niti dokazila o plači
lu. Šele leta 2008 sem dobil 
s strani kranjskega sodišča 
overjeno kopijo kupoprodaj
ne pogodbe, ki pravno gleda
no velja enako kot original,« 
je razložil. 

Med urejanjem dokumen
tacije je beograjski odvetnik 
ugotovil, da omenjeni pro
stori sploh niso legalizira
ni oziroma vpisani v kata
ster, zato je skušal to uredi
ti, a se je kasneje premislil, 
saj se je zbal, da bi prosto
re legalizirali, kot lastnik pa 
se bi vknjižila država Srbija, 
ker LTH ni posredoval doka
za o plačilu te nepremičnine. 
»Nepremičnina ima kljub 

neurejenemu statusu vsee
no svojo vrednost, saj gre za 
skoraj 300 kvadratnih met
rov dobrih prostorov v sredi
šču Beograda. Administrati
vne prepreke so rešljive, ali 
jih sedaj poskuša kdo urediti, 
pa nisem seznanjen. Od leta 
2010 zadeva glede vpisa last
ništva miruje, sam pa še ved
no upam, da se najde potrdi
lo o plačilu,« je dejal Stefano
vić. Obtoženi Pegam je pri
pomnil, da je v letih 2007 in 
2008, ko je bil v LTH, tudi 
sam intenzivno iskal potrdi
lo o plačilu, a ga niso našli.

Na vprašanje Angelija, ali 
ima kot kupec te nepremič
nine sploh kakšne možnos
ti, da postane tudi njen urad
ni lastnik, je priča odgovori
la, da to ne bo možno, dokler 
ne bodo kot lastnika najprej 
vpisali LTH. Stroške elek
trike in komunalnih stori
tev trenutno plačuje podjet
je LTH Beograd v lasti Ange
lija, ki prostore tudi koristi, 
saj za ta podjetja lastništvo 
ni pomembno, le da so pla
čani računi, je še pojasnil 
odvetnik Stefanović. 

Sojenje se bo nadaljeva
lo 11. februarja, ko bodo pre
dvidoma zaslišali sedanje
ga direktorja LTH Beograd, 
ki naj bi pojasnil okoliščine 
glede terjatve beograjskega 
podjetja do loškega LTH, ki 
je sicer v stečajnem postop
ku od junija 2009. 

Ni dokazila o plačilu
Na sojenju nekdanjemu vodstvu LTH zaradi domnevno sporne prodaje prostorov v Beogradu na škodo 
družbe je beograjski odvetnik Radoje Stefanović pojasnil trenutni status nepremičnine.

Na kranjskem sodišču ugotavljajo, ali je bil že propadli LTH 
res oškodovan s prodajo njegove nepremičnine v Beogradu. 
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Simon Šubic

Kranj – Policija ponovno 
opozarja na previdnost pri 
dvigovanju gotovine na 
bankomatih, saj je v zad
njem obdobju obravnava
la že več napadov na ban
komate s pomočjo pasti za 
gotovino, znane tudi pod 
imenom »cash trapping«. 
Pri teh zlorabah storilci s 
pomočjo lepila ali obojes
transkega lepilnega traku 
namestijo letev na režo ban
komata za izdajanje denar
ja, ki je identična origina
lu. Policija je v zadnjih treh 
mesecih obravnavala več 
kot deset primerov takšnih 
zlorab, večino so zlikovci 
izvedli na območju Ljublja
ne, nekaj pa tudi na območ
ju Kopra, Maribora, Ptuja in 
Murske Sobote, medtem ko 
na Gorenjskem teh prime
rov še niso zaznali. 

Postopek dviga gotovine 
uporabnika sicer poteka kot 
običajno, ob zaključku dvi
ga, ko bankomat uporabni
ka pozove, naj vzame goto
vino, pa zaradi nameščene 
letve to ni mogoče. »Upo
rabniki običajno sumijo na 
tehnično napako na banko
matu in bankomat zapusti
jo, takoj zatem pa storilci pri
stopijo do bankomata, ods
tranijo letev z zagozdenim 
denarjem in si na škodo upo
rabnikov nezakonito prilas
tijo denarna sredstva v višini 
nameravanega dviga upora
bnika,« so sporočili z gene
ralne policijske uprave. 

Policija uporabnikom ban
komatov svetuje, da pred dvi
gom preverijo režo za izdajo 
gotovine, ki se ob uspešnem 
dvigu pomakne navznoter. 
Kadar je reža manipulirana 
z letvijo, pa ostane negibna, 
letev se običajno tudi zlahka 

odstrani. Če bankomat po 
odobrenem dvigu ne izpla
ča gotovine, preverite stan
je na svojem računu. V pri
meru stornirane transakci
je ostane stanje na računu 
nespremenjeno. V prime
ru, da je stanje po odobre
ni transakciji zmanjšano, 
pokličite skrbnika banko
mata, pri tem pa ostanite pri 

bankomatu. Pozorni bodite 
tudi na morebitne neznance 
v bližini, saj storilci običajno 
spremljajo potek dogajanja 
na bankomatu, z namenom, 
da zapustite kraj, pa vas lah
ko skušajo zavesti z informa
cijami, da bankomat ne delu
je. Če na bankomatu karkoli 
sumljivega, o tem takoj obve
stite policijo.

Denar kradejo z lepilnim trakom
V zadnjem obdobju se je spet pojavilo več primerov, ko storilci s pomočjo lepila ali obojestranskega 
lepilnega traku namestijo letev na režo bankomata za izdajanje denarja. 

Uporabniki običajno sumijo tehnično napako na 
bankomatu, v resnici pa izdani denar zadrži naknadno 
nameščena letev z lepilnim trakom. / Foto: Policija

Vrba – K hiši v neposredni bližini rojstne hiše pesnika Franceta 
Prešerna v Vrbi so v nedeljo dopoldne prihitele okrepljene 
vrste policistov. Ker so jih s telefonskim klicem obvestili, da 
domačin grozi s samopoškodovanjem, se jim je priključil tudi 
policijski pogajalec. Kot so pojasnili na Policijski upravi Kranj, 
so policisti zahtevno situacijo rešili s hitrim in učinkovitim 
posredovanjem, moškega prijeli in obvladali ter tako skoraj 
zagotovo preprečili najhujše. Ne nazadnje je domačin tik pred 
prijetjem celo ustrelil svojega psa. Izvedeli smo še, da med 
policijsko intervencijo ni bilo nevarnosti za okolico oziroma 
druge osebe, vseeno pa so bili na kraju za primer, če bi zaznali 
znake, da bo domačin svoje grožnje tudi uresničil, prisotni 
tudi gasilci in reševalci. 

Policisti uspešno rešili dramo v Vrbi

Pomoč reševalne ekipe nujne medicinske pomoči v nedeljo 
v Vrbi k sreči ni bila potrebna. 

Kranj – Kranjski prometni policisti so v petek zvečer v okoli-
ci Kranja obravnavali prometno nesrečo, do katere je prišlo 
zaradi nepravilne strani vožnje sedemnajstletnega voznika 
osebnega avtomobila, ki je trčil v ograjo. Policisti so ugotovili, 
da je mladoletni voznik vozil brez vozniškega dovoljenja, zato 
so avto zasegli. 

Mladoletnik trčil v ograjo

Bled – V enem od blejskih podjetij so v petek pri poslovanju 
z gotovino odkrili ponarejen bankovec za 200 evrov. Banko-
vec so policisti zasegli. Ponarejen bankovec za 100 evrov so 
istega dne našli tudi v finančni ustanovi na območju Jesenic. 
Jeseniški policisti so ga zasegli. Oba bankovca so poslali v 
nadaljnjo preiskavo, o storilcih pa zbirajo obvestila.

Evrska ponaredka poslali v analizo

Kranj – Gorenjski policisti so zadnji konec tedna v Kranju in 
Škofji Loki obravnavali tatvine goriva. Neznani storilci so na 
različnih bencinskih servisih natočili gorivo in po končanem 
točenju s kraja odpeljali, ne da bi poravnali račun.

Bencina niso plačali



Samo Lesjak

C
ipercoper je čis-
to nov kratki ani-
miran film, ki ga 
je ekipa produk-
cijske hiše Invi-

da zaključila konec lanskega 
novembra. Že na prvi festi-
valski predstavitvi je film pre-
jel svojo prvo nagrado – na 11. 
Animateki, Mednarodnem 
festivalu animiranega filma, 
je ekipa prejela nagrado Cen-
tra ustvarjalna Evropa za naj-
boljši film po izboru občinstva 
v programu Slon.

Barvita risanka je nasta-
la po predlogi otroške knjige 
Cipercoperček, ki jo je napisa-
la Ida Mlakar. Štumfo, Kuštro 
in Brihto, tri glavne junake, ki 
se podajo na zabavno čarovni-
ško pustolovščino, tako mla-
di bralci že poznajo. Zgodba 

govori o čarovnički Kuštri in 
Štumfi, ki se nekega ponede-
ljka soglasno strinjata, da se 
bosta namesto v dolgočasno 
šolo in k strašljivemu zoboz-
dravniku rajši podali na pus-
tolovsko iskanje izgubljene-
ga čarovniškega mačka Pac-
ka. Na ‘zacoprani’ poti skozi 
prostor in čas naletita na pri-
jatelja Brihto, velikega pozna-
valca čarovniških napojev. Po 
nepredvidljivem spletu okoli-
ščin trojica z združenimi moč-
mi – s pomočjo čarovniških 
talentov – premaguje raznoli-
ke izzive. 

Pri več kot leto dni traja-
jočem projektu so sodelova-
li tudi znani slovenski igralci 
Ajda Smrekar, Jana Zupan-
čič, Klemen Slakonja in Jernej 
Šugman, ki so posodili glaso-
ve glavnim likom. Poleg njih 
so za končni izdelek zasluž-
ni predvsem režiserja Jernej 

Žmitek in Boris Dolenc, pro-
ducent Jure Vizjak ter avtori-
ca likovne zasnove, ki je s svo-
jimi ilustracijami opremila 
tudi knjižno izvedbo Ciperco-
pra, Zarja Menart, ki je po pre-
mieri dejala: ¹ Prvič sem delala 
ilustracijo za animacijo v tolik-
šnem obsegu, zato je bilo pot-
rebno narediti miselni pre-
skok s knjižne ilustracije. Fil-
mi so gibajoče slike, zato so tu 
bolj pomembne kompozicija, 
prostor in vzdušje kot pa male 
podrobnosti. Še vedno je v fil-
mu kar nekaj skritih drobnih 
detajlov, zato bo vsak pono-
ven ogled filma prinesel kak-
šno novo odkritje. Vesela sem, 
da sem lahko ustvarjala s tako 
ekipo, res smo se ujeli in nare-
dili nekaj simpatičnega. Čep-
rav je film v osnovi namenjem 
otrokom, verjamem, da bodo 
tudi odrasli našli v njem kaj 
zase. Mogoče bo v njih obudil 

občutek čarobnosti ter jih spo-
mnil, da je za igro dovolj le 
malo domišljije.“

Jernej Žmitek se je v vlogi 
režiserja preizkusil prvič in 
se zato še toliko bolj razvese-
lil nagrade. “V vlogi korežiser-
ja sem se znašel po nepričako-
vanem spletu okoliščin, zato 
sem bil sprva nad tem malce 
zaskrbljen. Vendar sem kma-
lu začel uživati in mislim, da 
nam je vsem skupaj uspelo 
‘zacoprati’ odličen animirani 
film. Animateka je prvi festi-
val, na katerega smo prijavili 
Cipercopra in nagrada občin-
stva je več kot odličen obet za 
nove režijske izzive!” je bil nad 
pozitivnim odzivom občins-
tva navdušen Žmitek.

Animirana čarovniška pus-
tolovščina bo sedaj krenila na 
pot tudi po ostalih festivalih, 
ekipa pa upa, da bo kmalu oča-
rala tudi televizijske gledalce.

Coperčki na pohodu
Najmlajši so – v spremstvu staršev – v četrtek napolnili škofjeloški kino Sora in uživali 
v premieri kratkega domačega animiranega filma Cipercoper ter se domišljijsko potopili  
v © zacoprani©  svet otroške čarovniške pustolovščine.

Več kot leto dni ustvarjanja za šestnajst minut filma: ekipa ustvarjalcev novega animiranega filma Cipercoper  
na premieri v kinu Sora / Foto: Gorazd Kavčič

Producent Jure Vizjak, likovna snovalka animacije Zarja 
Menart ter korežiser Jernej Žmitek / Foto: Gorazd Kavčič

Avtorica literarne predloge Ida Mlakar je po premieri 
najmlajšim z veseljem podpisovala barvito 'coprniško' 
knjigo. / Foto: Gorazd Kavčič

Polna kinodvorana se je potopila v čarobni svet  
animacije. / Foto: Gorazd Kavčič

Film Vloga za Emo je bil najbolj gledan slovenski film leta 
2014. Do konca decembra si ga je ogledalo več kot 29 tisoč 
gledalcev in to kljub temu, da ni bil uvrščen na 17. Festival 
slovenskega filma in da ni dobil sredstev na Slovenskem 
filmskem centru. Podobna zgodba se je dogajala že leta 
2004 s filmom Tu pa tam režiserja Mitje Okorna. Oba fil-
ma sta nastala neodvisno, bila pa izredno dobro sprejeta 
pri gledalcih in si zaslužila zlato rolo – posebno nagrado, 
ki jo podeljujeta Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev 
in Kolosej. Ekipa filma bo na posebnem dogodku zlato 
rolo prejela v začetku februarja.

Zlata rola za film Vloga za Emo
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sudoku_LAZJI_15_06
NALOGA

4 3 8 9
8 7 2 1 3

6
5 1 8
3 8

4 9 6
4

2 4 6 3 5
1 3 2 7

sudoku_LAZJI_15_06

REŠITEV

4 3 5 7 8 6 1 9 2
9 8 7 5 2 1 6 4 3
1 2 6 3 4 9 7 8 5
5 6 1 8 9 3 2 7 4
3 4 9 6 7 2 5 1 8
8 7 2 1 5 4 9 3 6
7 5 3 2 1 8 4 6 9
2 9 8 4 6 7 3 5 1
6 1 4 9 3 5 8 2 7

sudoku_TEZJI_15_06
NALOGA

8 6 4
2 5 7

3 5 7 1 8
8 1

5 9 2
4 7

9 2 5 6 8
2 7 4

6 7

sudoku_TEZJI_15_06

REŠITEV

8 5 7 6 3 9 1 4 2
6 9 1 8 4 2 3 5 7
4 3 2 5 7 1 6 9 8
7 8 6 1 2 5 9 3 4
3 4 5 7 9 8 2 1 6
1 2 9 3 6 4 8 7 5
9 1 4 2 5 6 7 8 3
2 7 8 4 1 3 5 6 9
5 6 3 9 8 7 4 2 1

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_15_06
NALOGA

864
257

35718
81

592
47

92568
274

67

sudoku_TEZJI_15_06

REŠITEV

857639142
691842357
432571698
786125934
345798216
129364875
914256783
278413569
563987421

sudoku_LAZJI_15_06
NALOGA

4389
87213

6
518
38

496
4

24635
1327

sudoku_LAZJI_15_06

REŠITEV

435786192
987521643
126349785
561893274
349672518
872154936
753218469
298467351
614935827

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Torek, 20. 1.
20.30 HEKER
16.30, 18.30 VELIČASTNIH 6, sinhro.
18.50, 20.50 POROČNA PRIČA D.O.O.
16.50 SEDMI SIN
21.10 NEUKLONLJIV
17.10 FRANCOZINJE
19.20 BOG, LE KAJ SMO ZAGREŠILI?

Sreda, 21. 1.
20.30 HEKER
16.30, 18.30 VELIČASTNIH 6, sinhro.
18.50, 20.50 POROČNA PRIČA D.O.O.
16.50 SEDMI SIN
21.10 NEUKLONLJIV
17.10 FRANCOZINJE
19.20 BOG, LE KAJ SMO ZAGREŠILI?

Četrtek, 22. 1.
21.00 RITEM NOROSTI
19.20 RIO, LJUBEZEN MOJA
17.20 VELIČASTNIH 6, sinhro.
20.40 ŠUPLJE PRIČE
18.40 POROČNA PRIČA D.O.O.
16.40 SEDMI SIN
21.20 NEUKLONLJIV
17.00 FRANCOZINJE
19.10 BOG, LE KAJ SMO ZAGREŠILI?    

Petek, 23. 1.
21.00 RITEM NOROSTI
19.20 RIO, LJUBEZEN MOJA
17.20 VELIČASTNIH 6, sinhro.
20.40 ŠUPLJE PRIČE
18.40 POROČNA PRIČA D.O.O.
16.40 SEDMI SIN
21.20 NEUKLONLJIV
17.00 FRANCOZINJE
19.10 BOG, LE KAJ SMO ZAGREŠILI?

Sobota, 24. 1.
21.00 RITEM NOROSTI
19.20 RIO, LJUBEZEN MOJA
15.20, 17.20 VELIČASTNIH 6, sinhro.
20.40 ŠUPLJE PRIČE
18.40 POROČNA PRIČA D.O.O.
16.40 SEDMI SIN
21.20 NEUKLONLJIV
14.50 ŠKATLARJI
17.00 FRANCOZINJE
15.10, 19.10 BOG, LE KAJ SMO ZAGREŠILI?

Nedelja, 25. 1.
21.00 RITEM NOROSTI
19.20 RIO, LJUBEZEN MOJA
15.20, 17.20 VELIČASTNIH 6, sinhro.
20.40 ŠUPLJE PRIČE
18.40 POROČNA PRIČA D.O.O.
16.40 SEDMI SIN
21.20 NEUKLONLJIV

14.50 ŠKATLARJI
17.00 FRANCOZINJE
15.10, 19.10 BOG, LE KAJ SMO ZAGREŠILI?

Ponedeljek, 26. 1.
21.00 RITEM NOROSTI
19.20 RIO, LJUBEZEN MOJA
17.20 VELIČASTNIH 6, sinhro.
20.40 ŠUPLJE PRIČE
18.40 POROČNA PRIČA D.O.O.
16.40 SEDMI SIN
21.20 NEUKLONLJIV
17.00 FRANCOZINJE
19.10 BOG, LE KAJ SMO ZAGREŠILI?

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Torek, 20. 1.
18.10, 21.00 HEKER
16.50 VELIČASTNIH 6
16.00 VELIČASTNIH 6, 3D
17.50, 20.00 POROČNA PRIČA D.O.O.
19.00, 20.45 UGRABLJENA 3
18.30 ZGODBE IZ HOSTE
21.10 NEUKLONLJIV
16.30 JOHN WICK
15.00 HOBIT: BITKA PETIH VOJSKA
17.40, 20.30 HOBIT: BITKA PETIH VOJSKA, 3D
15.40 PADDINGTON, sinhro.

Sreda, 21. 1.
18.10, 21.00 HEKER
16.50 VELIČASTNIH 6
16.00 VELIČASTNIH 6, 3D
17.50, 20.00 POROČNA PRIČA D.O.O.
19.00, 20.45 UGRABLJENA 3
18.30 ZGODBE IZ HOSTE
21.10 NEUKLONLJIV
16.30 JOHN WICK
15.00 HOBIT: BITKA PETIH VOJSKA
17.40, 20.30 HOBIT: BITKA PETIH VOJSKA, 3D
15.40 PADDINGTON, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 23. 1.
18.00 RITEM NOROSTI
20.00 ZIMSKO SPANJE

Sobota, 24. 1.
15.00 VELIČASTNIH 6, 3D, sinhro.
17.00 ZIMSKO SPANJE
20.30 IGRA IMITACIJE

Nedelja, 25. 1.
16.00 VELIČASTNIH 6, sinhro.
18.00 IGRA IMITACIJE
20.00 RITEM NOROSTI

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINO SPORED

Samo Lesjak

S 
tradicionalnim 
dobrodelnim kon-
certom, ki je pote-
kal v organizaci-
ji KO Rdeči Križ 

Lom v sodelovanju s KS 
Lom, so zbirali prostovoljne 
prispevke, s katerimi bodo 
omogočili organizacijo izle-
ta najstarejšim krajanom. 
Na klic dobrote so se odzva-
li domala vsi domači glasbe-
niki, ki so navdušili povsem 
polno dvorano Doma kraja-
nov.

Nastopili so vokalna sku-
pina Gaj les, šolski pevski 
zbor pod vodstvom zboro-
vodkinje Mateje Ušenič-
nik, ansambel Zarja z mla-
dima pevkama Laro Primo-
žič in Emo Soklič, mlada 
harmonikarja Patrik Ahačič 
- Zabrnekov in Rok Meglič 

- Peskarjev, starosta har-
monikarjev Jože Meglič - 
Tičov ter član simfoničnega 

orkestra opere Mariinsky iz 
St. Petersburga, priznani 
ruski violinist Ildar Gatov. 
Prvič se je domačemu 
občinstvu predstavil mla-
di ansambel harmonikarja 
Sebastjana Megliča. Ansam-
bel sestavljajo še pevka Kla-
ra Meglič, basist Žiga Toma-
zin in kitarist Jan Nogra-
šek. Osrednja gostja veče-
ra je bila Nuša Derenda, ki 
je navdušila s svojimi uspe-
šnicami, ob koncu pa so se 
ji na odru pridružili in z njo 
nekaj zimzelenih uspešnic, 
kot je Sreča na vrvici, zape-
li tudi najmlajši. Program je 
povezoval legendarni doma-
či humorist Boštjan Meglič 
- Peška.

Obiskovalce so pozdravili 
župan Borut Sajovic, pred-
sednik KS Lom Matej Slapar 

in predsednica KO RK Lom 
Mira Čemažar, župnik Sil-
vo Novak pa je predstavil 
pomen sv. Antona Puščav-
nika. Za vse obiskovalce so 
Orešnekova Mici ter Vani-
šarjeva Majda in Blaško sku-
hali golaž, krajani so nape-
kli pecivo, Pekarstvo Ore-
hek pa krofe. Obiskovalce 
so postregli Olipov Janko, 
Slavc Čemažar, Eva Meglič, 
Laura Turk, Marina Meglič, 
Katarina Slapar, Leja Perne 
in Erika Čemažar. Vsi glas-
beniki so po koncertu zai-
grali za ples in veselo raz-
položenje, pridružili pa so 
se jim tudi Miloš Primožič, 
Jože Tišler in Mirko Roz-
man, ki je – na veliko veselje 
vseh – po desetih letih pono-
vno zaigral skupaj z ansam-
blom Zarja.

MLADI zAPELI z NUŠO
V Domu krajanov v Lomu pod Storžičem je bilo v petek veselo, saj so pripravili Antonov dobrodelni 
koncert, na katerem so nastopili številni domači glasbeniki. Zvezda večera je bila Nuša Derenda.

Glasbeniki iz Loma pod Storžičem v družbi Nuše Derenda / Foto: Primož Pičulin

To je ljubezen: Nuša Derenda je požela zaslužen aplavz. 

Visoko – Dramska sek-
cija KUD Valentin Kokalj 
Visoko je v soboto v 
domačem kulturnem 
domu še zadnjič uprizo-
rila gledališko predstavo 
Črna komedija, za katero 
so na lanskem Festivalu 
gorenjskih komedijan-
tov na Dobu pri Dom-
žalah prejeli tudi glavno 
nagrado za najboljšo 
žensko stransko vlogo 
(Sandra Rajgelj). Izkupi-
ček predstave, okoli 600 
evrov, je šel v dobrodel-
ne namene, tokrat za 
šolski sklad Osnovne 
šole Šenčur.

Izkupiček predstave 
namenili šolskemu 
skladu
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POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE

desetdnevna vremenska napoved
Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja Ponedeljek Torek Sreda Četrtek  
20. 1. 21. 1. 22. 1. 23. 1. 24. 1. 25. 1. 26. 1. 27. 1. 28. 1. 29. 1.

2/7 °C 0/4 °C 1/4 °C 0/5 °C -1/4 °C -2/3 °C -3/4 °C -4/3 °C -5/3 °C -6/3 °C 

20. 1. tor. Boštjan 7.37 16.49

21. 1. sre. Neža 7.36 16.50

22. 1. čet. Cene 7.35 16.52

23. 1. pet. Rajko 7.34 16.53

24. 1. sob. Felicijan 7.34 16.55

25. 1. ned. Darko 7.33 16.56

26. 1. pon. Pavla 7.32 16.58

Boš moral nekaj postat!
Je mislil, da se bo težje prilagodit,
zanj ni treba se bat,
z lahkoto uresničuje svojo bit.

Od sedmih do treh,
čeprav dobiva po zobeh,

od sedmih do treh,
čeprav ni razloga za smeh,

od sedmih do treh,
čeprav je kreg,

še vedno od sedmih do treh,
le tako ni greh.

Priden, marljiv, od znotraj segnil;
in hrbet boli in teče iz oči,
njegova ura kaže le dva mejnika,
sedem in tri.

Espantajo

Pesmi Espantaja rada delim z vami, dragi bralci, saj so 
tako resnično življenjske. Sicer žalostne in močne, a iskre-
ne in preproste. Knjižno nagrado dobita Espantajo in Zala 
Seljak. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali pis no na na slov:  
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. 

Od sedmih do treh

PESMI MLADIH

tedenski koledar
 vzhod zahod 

Jože Košnjek

O
biskovalci 
grobnice se 
običajno naj-
dlje zadržijo 
pred razko-

šnim sarkofagom cesarice 
Marije Terezije, nad katerim 
kraljuje angel s trobento. Ob 
njej sta krsti njenega moža 
Franca I Štefana in sina, prav 
tako znamenitega in tudi za 
naše kraje pomembnega 
Habsburžana Jožefa II. Sku-
paj je v kripti Marije Terezije 
pokopanih 16 njenih družin-
skih članov, razen štirih hče-
ra, med njimi Marie Anne, 
ki je pokopana v Celovcu, in 
še bolj znane Marie Antoi-
nette, žene francoskega kra-
lja Ludvika XVI. O Mariji 
Tereziji krožijo bolj ali manj 
resnične zgodbe. Nesporno 
pa je bila enkratna, umna 
in napredna vladarica. Med 
drugim je dejala, da postane 
zakon legitimen šele takrat, 
ko ga razume najneumnejši 

svinjski pastir v Galiciji. Prav 
nič ne bi bilo narobe, če bi to 
misel večkrat prebrali tudi 
sestavljavci naših zakonov.

Častilci Habsburžanov, 
ki jih predvsem v Avstriji ni 
malo, pogosto prinašajo sve-
že cvetje h krsti avstro-ogr-
skega cesarja Franca Jožefa 
I., ki je umrl leta 1916, star 
86 let. Za njim je bilo tret-
je najdaljše vladarsko obdo-
bje v zgodovini Evrope. Na 
eni strani cesarjevega groba 
je krsta njegove žene, zna-
menite lepotice, kraljice Eli-
zabete Bavarske, imenova-
ne Sisi. Bila je nemirnega 
duha. Na cesarskem dvoru, 
kjer je imela glavno besedo 
Zofija Bavarska, gospodo-
valna mama njenega sop-
roga cesarja Franca Jožefa, 
se ni preveč dobro počuti-
la. Veliko je potovala, zara-
di bolezni tudi v tople kra-
je, smrt pa jo je leta 1898 
čakala v Ženevi, kjer jo je 
do smrti zabodel neuravno-
vešeni anarhist. Zakon Sisi 
in Franca Jožefa I., poročila 

sta se leta 1854 na Dunaju, ni 
bil srečen tudi zaradi samo-
mora, ki ga je leta 1899 sto-
ril njun sin Rudolf, ki počiva 
na častnem mestu ob mate-
ri in očetu. Cesar Franc Jožef 
I. naj bi se še za časa življe-
nja soproge Sisi zagledal v 
dunajsko gledališko igral-
ko Katarino Schratt, po kate-
ri je imenoval vilo v Bad Isc-
hlu, kjer so imeli Habsburgi 
eno od poletnih rezidenc. Tu 
naj bi cesar tudi prvič srečal 

svojo bodočo ženo, takrat 
16-letno Elizabeto, kasneje 
Sisi. Avstrijci v Bad Ischlu 
z urejenim dvorcem in spo-
minskim parkom negujejo 
spomin na enega od najbolj 
znanih habsburških cesar-
skih parov. V Jožefovi kripti 
so tudi krste njegovih sorod-
nikov, med njimi tudi brata 
Maksimilijana, ki je vladal v 
Mehiki in so ga tam doma-
čini ubili. 

(Se nadaljuje)

Grobnica kronanih Glav (2)

Grob Marije Terezije, eden od osrednjih delov grobnice

Dina Kavčič

V
eč kot dvesto 
bralcev Gorenj-
skega glasa je z 
nakupom Veli-
ke knjige iger  

in nalog (oglas levo) sodelo-
valo pri humanitarnem pro-
jektu. Peter Virnik iz založ-
be Narava je deseto obletni-
co založbe proslavil na pose-
ben način s projektom, poi-
menovanim »Otroci sveta 
otrokom beguncem«. Ker ga 
je službena pot pred trideset-
imi leti vodila v Damask, kjer 
je bil priča nepozabno kru-
tim in bednim razmeram, v 
katerih še vedno živijo pale-
stinski in sirski otroci, se je 
odločil, da bo osrečil kar tri 
tisoč teh otrok in jim podaril 
Veliko knjigo iger in nalog, 
prevedeno v arabščino. Tam 
živijo otroci, ki so jim razbi-
li domove in jih pognali od 
doma, zato so prepuščeni 
usodi taborišč. Ta knjiga jim 
bo predstavljala popotnico za 
njihovo pot v šolo, v odraslost, 

da bodo namesto po puški 
raje segli po knjigi in znan-
ju. Ker pa nimajo niti pisala, 
je založba Narava poskrbela, 
da bo vsaka knjiga zapakirana 
v kompletu z barvicami, svin-
čnikom in radirko. Po Virni-
kovih besedah je treba zelo 
malo, da kaj lepega naredi-
mo še za koga drugega. Nam 
se nič ne pozna, vsi skupaj pa 
smo močnejši in srečnejši. 

Ker še tako dobro zastavljen 
projekt slej kot prej naleti na 
oviro, tudi s tem, pa čeprav je 
dobrodelen, ni bilo nič druga-
če. Zapletlo se je pri prevozu 
knjig v Sirijo. Humanitarne 
organizacije so dvignile roke, 
češ da prevažajo le hrano in 
oblačila, zato je bil za srečen 
razplet potreben poseg kar s 
samega vrha slovenske vla-
de. Zahvaljujoč ministru za 

zunanje zadeve Karlu Erja-
vcu in njegovemu posredo-
vanju je organizacija prevo-
za knjig pospešeno stekla. 
Transport je minister Erjavec 
zagotovil preko MZZ, pre-
dajo pa preko Veleposlaniš-
tva RS v Ankari ter prek Ura-
da RS v Ramali, ki bosta knji-
ge dostavila sirskim otrokom 
v begunskih taboriščih v Tur-
čiji ter otrokom v Palestini. 

za sirske otroke

Knjige za sirske otroke je Peter Virnik (drugi z desne) ministru Karlu Erjavcu (na sredini) 
simbolno predal na prednovoletnem srečanju, na katerem so uslužbenci Ministrstva za 
zunanje zadeve zbrali darila za otroke iz socialno šibkejših družin.

RubRiko MulaRija ureja 
Dina kavčič. Pišite ji na 

dina.kavcic@g-glas.si ali na 
koticek@g-glas.si.

Obširna knjiga je 

namenjena predvsem 

predšolskim otrokom 

in otrokom prvih 

razredov osnovne šole. 

Otroci se bodo zabavali 

ob reševanju nalog, 

krepili osredotočenost 

ter spoznavali črke, 

številke in like. Z 

nakupom knjige 

kupite še eno knjigo 

za otroke, begunce iz 

Sirije, ki živijo v velikem 

pomanjkanju. Tudi vaš 

otrok bo vesel, da 

lahko pomaga  

drugemu otroku. 
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drugemu otroku.

                      + p oštnina
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Cena knjige je 

Obširna knjiga je 

namenjena 

predšolskim otrokom 

in otrokom prvih 

razredov osnovne šole

Otroci se bodo zabavali 

ob reševanju nalog, 

krepili osredotočenost 

ter spoznavali črke, 

številke in like. Z 

nakupom knjige 

kupite še eno knjigo 

za otroke, begunce iz 

Sirije, ki živijo v velikem 

pomanjkanju. Tudi vaš 

otrok bo vesel, da 

lahko pomaga 

drugemu otroku.
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drugemu otroku.

 
Z nakupom te knjige boste pomagali tudi vi!
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TANJIN koTIček

TANJA oDGoVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Minuli teden je na svet prijokalo 35 novih Gorenjcev. V 
Kranju se je rodilo 8 deklic in 12 dečkov. Najlažji je bil 
deček z 2440 grami porodne teže, najtežja pa je bila dekli-
ca, ki je ob rojstvu tehtala 4180 gramov. Na Jesenicah je 
prvič zajokalo 11 dečkov in 4 deklice. Najtežji je bil deček, 
ki je tehtal 4450 gramov, najlažji deklici pa se je kazalec 
na tehtnici ustavil pri 2740 gramih.

Novorojenčki

V Kranju sta se 10. januarja 2015 poročila Rok Varl in  
Tanja Varl.

Mladoporočenci

Predstavljam vam posamez-
ne vedeževalske karte, vseh 
skupaj je 36. Vsaka karta 
ima več različnih pomenov 
in nas usmerja k napovedi. 
Pomembna je seveda kom-
binacija kart, zato se boste 
po predstavitvi zadnje karte 
naučili tudi različne sisteme 
oziroma polaganja vedeže-
valskih kart. Karta Nekaj 
denarja je nevtralna karta. 
Je tretja stopnja vrednosti 
denarja v kompletu kart. V 
redkih primerih predstavlja 
prav denar (če je poleg kar-
ta denarja), pogosteje pa 

razočaranje nad situacijam 
v ljubezni ali na poslovnem 
področju. Ogledalo na karti 
pomeni monotonost, dol-
gočasnost in tolažbo. Tudi 
razne drobnarije, pesimi-
zem in potrtost se skrivajo v 
njej. To, da je torbica na mizi 
zaprta, pomeni, da oseba 
noče razkriti, kdo je v resnici 
in kaj točno jo predstavlja. 
Kaže nam stanje osebe, ki ni 
preveč zadovoljna na splo-
šno in s svojim zunanjim 
videzom. V vsaki karti lahko 
vidimo pomen za zdravje, 
kje imamo težave ter česa 
se moramo izogibati in kaj 
nam ustreza na poklicnem 
ali izobraževalnem podro-
čju. Pomen za zdravje: led-
vični, žolčni kamni, žalost 
in splošno nezadovoljstvo. 
Poklic ali delo: računovod-
stvo, tajništvo, delo v banki. 
Barve nam pomagajo karte 
še bolje razumeti in v karti 
Nekaj denarja prevladujeta 
zlata in zelena barva. Zlata 
nam viša zavest, modrost 
in duhovnost, zelena je znak 
za previdnost, nam dviguje 
nadzor in oblikuje ubranost.  
Srečno! Vedeževalka Tanja

»Zvezda – zdravje«

Že nekajkrat ste mi odgovorili 
in vedno sem bila zadovoljna. 
Imam težave z zdravjem. Ali 
bo potrebna operacija? Zani-
ma me tudi odnos s sinom, ki 
ni najboljši. Najlepše hvala za 
odgovor.
Lanska poletje in jesen sta 
bila zdravstveno za vas zelo 
naporna. Vse od bolečin in 
splošnega počutja naprej. 
Čez zimo vam žal velikega 
izboljšanja ne vidim, spomla-
di pa pričakujte vidno izbolj-
šanje. Jaz bi na vašem mestu z 
operacijo še počakala. Odnos 
s sinom je res žalosten in pri-
dejo trenutki, ko izgubite vsa-
ko upanje. Pustite ga na miru 
in ob njegovih nesramnih 
besedah ga ignorirajte, tako 
mu boste najbolj pokazali, da 
vam njegovo ravnanje ni všeč. 
Vse drugo ste že poskusili, 
ostane vam še to. Osebno je 

nezadovoljen in zato nepri-
jazen do vseh. Poleti se mu 
obetajo dobre spremembe, 
kar se bo poznalo tudi v vaji-
nem odnosu. Lepo vas poz-
dravljam.

»Dilema«

Rada berem vašo rubriko, 
vsem vlivate upanje in opti-
mizem. Zanima me moževo 
zdravje, ali sva se pravilno 
odločila in če je prav oziroma 
se nama splača vlaganje v hišo 
in začetek projekta. Vaše bese-
de nama bodo v veliko pomoč 
pri odločitvi.
Naj vas pomirim, saj je bila 
odločitev glede moževe ope-
racije pravilna. Če ima morda 
sedaj še težave, se vse skupaj 
umiri in uredi še na pomlad. 
Vsekakor boste prav kmalu 
začeli s projektom in se lotili 
obnove hiše, vsako vlaganje 
se vam bo obrestovalo. Samo 

naprej. Obema želim vse dob-
ro in vaju toplo pozdravljam.

»Jesenski maj«

Tanja, že ste mi pomagali z 
vzpodbudnim odgovorom, 
hvala vam. Zanima me zdra-
vje in kaj lahko pričakujem na 
ljubezenskem področju. Prija-
telj, ki ga imam zelo rada, niha 
v razpoloženju. Ali ga sploh 
zanima resna zveza ali pa naj 
obrnem nov list? Želim vam 
vse najboljše.
Za težave glede zdravja vam 
svetujem pogovor pri ose-
bnem zdravniku, saj se teža-
ve dajo odpraviti z zdravili. 
Seveda tudi vaše psihično 
stanje vpliva na vse skupaj. 
Nič ni resnega, je pa moteče. 
Prijatelj je muhaste narave 
in velikokrat ne ve, kaj sploh 
hoče. Zveze z vami ne bi pre-
kinil, ne bi pa tudi nič naredil, 
da bi v odnosu napredovala. 

In počasi ste se vsega tega 
naveličali, saj si vi želite več, 
kar je prav in čisto normalno. 
Pred jesenjo boste spozna-
li moškega, ki bo vdovec in 
malo mlajši od vas. Presko-
čila bo iskrica in vse vam bo 
v trenutku jasno. Zaslužite si 
najboljše, kar je mogoče, in 
zlahka boste obrnili nov list. 
Želim vam vse dobro.

»Črno in belo«

Moje življenje se je v enem tre-
nutku postavilo na glavo. Ne 
upam se odločati, saj ne vem, 
kaj mi prinaša usoda. 
Ko si nataknemo rožnata 
očala in to čisto vsak od nas 
preprosto lahko naredili, se 
črno-belo življenje spremeni 
v najlepšo prihodnost. Sanje 
morajo biti, saj nas le te pripe-
ljejo do želenega cilja. Vse bo 
tako kot mora biti, zato samo 
pogumno naprej. Srečno.

Ana Šubic

A
leš Jenko iz Bin-
klja pri Škofji 
Loki je 6. januar-
ja dopolnil 40 let. 
Večer, preden je 

zakorakal v peto desetletje, je 
preživljal kot običajno: z ženo 
Sašo se je odpravil na rekrea-
cijo, ob vrnitvi domov pa ga je 
čakalo prijetno presenečenje. 
Ko je zapeljal na dvorišče, je 
nebo razsvetlilo nekaj raket, 
kmalu za tem pa so na plan 
skočili sosedje, ki so mu priš-
li 'ofirat'. Še bolj veselo je bilo 
nekaj dni kasneje, ko je slav-
ljenec svoje sorodnike in pri-
jatelje povabil na kmečki turi-
zem na Planico, kamor so se 
odpravili kar peš. Čeprav je 
hoje do tja približno eno uro, 
pa si je vesela druščina vze-
la precej več časa, do cilja je 
hodila kar dve uri, saj so nare-
dili nemalo postankov. Da 
ni bil nihče žejen, je poskr-
bel slavljenec, ki si je na rame 
oprtal koš s pijačo. Zabava na 
kmečkem turizmu je minila 
ob zvokih žive glasbe, številni 
pa so se naplesali, kot že dolgo 
ne. Opolnoči so se po isti poti 
vrnili v dolino, najvztrajnejši 
pa so praznovanje nadaljevali 
na slavljenčevem domu. 

Aleš je sicer tudi skrben 
oče osemletnega Lovra in leto 
starejšega Filipa. Pozimi rad 
smuča, v toplejših mesecih 
pa kolesari.

Peš na žurko in nazaj
Škofjeločan Aleš Jenko si bo 40. rojstni dan zapomnil po © ofiranju©  in zabavi na Planici.

Aleša Jenka so na predvečer 40. rojstnega dne sosedje presenetili z © ofiranjem© .

Sorodnike in prijatelje je povabil na kmečki turizem na Planico, kamor so se odpravili peš.

Vid, prvorojenec Raaya 
in Marjetke Vovk, ki po 
novem ustvarjata pod 
imenom Maraaya, je 
minulo sredo upihnil 
tretjo svečo. »Najino 
življenje je sestavljeno 
iz dveh močnih ljubez-
ni. Že odkar pomniva, 
na tak ali drugačen 
način ustvarjava v sve-
tu glasbe, prav tako 
pa si ne predstavljava 
življenja brez družine. 
Pred tremi leti sva prvič postala starša in spoznala, kaj je 
brezpogojna ljubezen.👪Vse najboljše za 3. rojstni dan, Vid.
Rada te imava!« sta Raay in Marjetka zapisala na Face-
book. Mlada družina pa bo kmalu spet praznovala, saj 
bo Vidov mlajši brat Oskar sredi februarja dopolnil eno 
leto. Duet Maraaya ima sicer te dni polne roke dela, saj se 
pripravlja na nastop na Emi, ki bo konec februarja.

Raayev Vid upihnil tretjo svečko
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Rešitvekrižanke(geslo,sestavljenoizčrkzoštevilčenihpoljinvpisano
vkuponizkrižanke)pošljitedosrede,4.februarja2015,naGorenjski
glas,Bleiweisovacesta4,4000Kranj.Rešitvelahkooddatetudivna
biralnikGorenjskegaglasapredposlovnostavbonaBleiweisovicesti4.

1.nagrada:enodnevnauporabaavtomobilaVWGOLFSPORTSVAN
2.nagrada:enodnevnauporabaavtomobilaVWPOLO
3.nagrada:poklanjaGorenjskiglas

Čisto majčkene cene.
Ne spreglejte ponudbe vozil Volkswagen,  
ki so v prazničnem času spet na voljo po  
zelo ugodnih cenah. Izberite svojega in 
prihranite tudi do 6.500 EUR* ter ga hkrati 
tudi kasko zavarujte za 1 EUR na mesec v 
prvem letu**.

Za več informacij obiščite naš salon.

www.volkswagen.si

Prihranek do 6.500 EUR*

+ kasko za 1 EUR/mesec**

Emisije CO2: 116−82 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,1–3,1 l/100 km. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo 
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 
ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. V ceno je vključenih 800 EUR 
prihranka z DDV, v primeru financiranja preko Porsche Finance Group 
Slovenia pod pogoji akcije VWBON. Več na www.porscheleasing.si. ** 
Permanentno Porsche Kasko zavarovanje v prvem letu zavarovanja pri 
Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, če bo zavarovanje 
v veljavi vsaj 2 leti in je hkrati sklenjeno financiranje pod pogoji akcije 
VWBON. Premija je navedena s 6,5 % DPZV, DDV ni obračunan v skladu s 
1. točko 1. odstavka 44. člena ZDDV-1.

Delavska cesta 4, 4000 Kranj
Tel.: 04 27 00 200, faks: 04 27 00 222
www.avtohisavrtac.si
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Mariah Carey (44) in Nick Cannon (34) se 
po šestih letih zakona uradno ločujeta. 
Mariah že ureja stvari glede delitve pre
moženja. Nick naj ne bi dobil deleža od 
njenega zadnjega zelo uspešnega gosto
vanja v Las Vegasu. »Nikoli ne bom govo

ril negativno o Mariah, vedno bova povezana z ljubeznijo 
do družine. Sem zelo odprt, vendar to so zasebne stvari, 
zato prosim, da spoštujete mojo družino in proces,« je na 
Twitterju objavil Nick, ki naj bi se že ogrel za novo žensko, 
ki zaenkrat ostaja skrivnostna.

Mariah Carey se ločuje

Legendarni svetovni boksarski prvak 
Muhammad Ali je zapustil bolnišnico, 
kjer je bil hospitaliziran zaradi hudega 
vnetja sečil. Kot poročajo tuji mediji, je 
Ali že v domači oskrbi, tako da je svoj 
triinsedemdeseti rojstni dan praznoval 

obdan z najbližjimi. »Ali bo praznoval rojstni dan skupaj 
z družino ob gledanju košarkarskega derbija. Alijeva dru
žina se zahvaljuje za lepe želje in vas prosi za podporo tudi 
v prihodnje,« se je glasila izjava za javnost. Ali že dolga 
leta boleha tudi za Parkinsonovo boleznijo.

Ali že v domači oskrbi

Uspešna igralka in mamica hčerke Apple 
in sina Mosesa, ki ju ima iz zakona s Chri
som Martinom, Gwyneth Paltrow (42) je 
v oddaji Andyja Cohena priznala, da je 
poskusila ekstazi. To je bila po njenih 
besedah najmočnejša droga, ki jo je kdaj 

zaužila. Glede na to, da je bila že v zvezi z Bradom Pittom 
in Benom Affleckom, jo je voditelj povprašal tudi, s kom 
bi raje obtičala v dvigalu – z Angelino Jolie ali Jennifer Gar
ner. Igralka je odgovorila, da ji je Jennifer bližje, vendar bi 
izbrala Angelino, saj bi jo rada bolje spoznala.

Najmočnejša droga, ki jo je poskusila

Igralec serije Vampirski dnevnik Ian 
Somerhalder (36) in igralka Somraka Ni
kki Reed (26) se bosta po pol leta zveze 
poročila. Igralca naj bi bila že dolga leta 
prijatelja. Par je bil opažen med ogledo
vanjem zaročnega prstana. »Že nekaj let 

sta zaljubljena drug v drugega. Zelo sta srečna. Tudi njuni 
družini se dobro razumeta. Vse se zdi popolno,« je pove
dal neznani vir za E! Za Iana bo to prvi zakon, medtem ko 
je bila Reedova tri leta poročena s Paulom McDonaldom.

Vampirska poroka

VRTIMO GLOBUS

Ana Šubic

Z
a Kulturno druš-
tvo Brdo (KD) iz 
Kranja je bilo lan-
sko leto jubilej-
no, saj so prazno-

vali 20-letnico, v letošnjem 
letu pa načrtujejo več novos-
ti. Med njimi je mednarodni 
folklorni festival veteranov 
Kolo se vije, ki so ga pripra-
vili v soboto v Prešernovem 
gledališču v Kranju. Na odru 
se je zvrstilo več kot 230 nas-
topajočih iz šestih domačih 
in treh tujih kulturnih druš-
tev, obiskovalcem pa so v dve 
uri trajajočem programu 
postregli s srbskim, make-
donskim, slovenskim in 
hrvaškim izročilom. »Lahko 

bi rekli kar bivša Jugoslavija 
v malem. Večer je bil res pes-
ter, prepletli pa smo ga z raz-
ličnimi plesi, koli, igrami in 
pesmimi. Osnovni namen 
festivala je ohranjanje kul-
turne dediščine,« je pouda-
ril Mitar Vujinović, predse-
dnik KD Brdo, ki ima oko-
li 400 članov. Najaktivnej-
ša sekcija društva je folklor-
na, šteje pa 130 članov, od 
cicibanov do veteranov. Sle-
dnjih je okoli trideset, delu-
jejo pa šest let. Prav vetera-
ni KD Brdo z umetniškim 
vodjem Dejanom Bodirožo 
so poskrbeli tudi za vrhunec 
sobotnega festivala, in sicer 
s spletom iger iz Krajišta. 
Na festivalu sta sicer sode-
lovali še dve društvi iz Kra-
nja: makedonsko kulturno 

društvo Sveti Ciril in Metod 
ter srbsko kulturno prosvet-
no društvo Sveti Sava.

V Osnovni šoli Davorina 
Jenka v Cerkljah pa so se v 
četrtek zvečer razlegale boži-
čne pesmi in pesmi o ljube-
zni. Mladinski pevski zbor z 
zborovodkinjo Irmo Močnik 
je namreč pripravil koncert 
z naslovom Ljubezen živi ali 
Češka po Češki, na katerem 
so predstavili tudi decembr-
sko štiridnevno gostovanje v 
češkem mestu Nachod. Tja 
so se odpravili drugič, stike 
s češkimi vrstniki pa so zače-
li vzpostavljati na pobudo 
Mita Trefalta, ki ima v Nac-
hodu dolgoletne prijatelje. 
Tokrat je na Češko potovalo 
42 učenk in učencev, ki pre-
pevajo v mladinskem zboru, 

zborovodkinja, ravnatelji-
ca in njena pomočnica, pri-
družil pa se jim je tudi Mito 
Trefalt. Slednji je kot Koš-
nikov ata dodobra nasmejal 
češko občinstvo, mladi pev-
ci iz Cerkelj pa so s tamkaj-
šnjo vokalno-instrumental-
no skupino uspešno izvedli 
dva skupna koncerta z nas-
lovom Glasba brez meja, ki 
pa sta bila bistveno bolj obi-
skana kot četrtkov koncert v 
Cerkljah. »Če bi bili v Nac-
hodu deležni tako majhne-
ga števila občudovalcev, bi 
se domov vrnili razočara-
ni,« je dejal Trefalt ter dodal, 
da češko občinsko zna ceni-
ti dobro petje in da je mlade 
pevce iz Cerkelj nagradilo ne 
z vljudnostnim, pač pa s fre-
netičnim aplavzom.

Meje niso ovira
Kulturno društvo Brdo iz Kranja je uspešno izpeljalo prvi mednarodni folklorni festival veteranov, na 
šoli v Cerkljah pa so s koncertom Ljubezen živi obujali spomine na nedavno gostovanje na Češkem.

Mednarodni folklorni festival veteranov so z igrami iz Užica začeli gostitelji iz KD Brdo Kranj. / Foto: Primož Pičulin

Navdušili sta tudi Folklorna skupina Emona Ljubljana z 
goričkimi plesi ... / Foto: Primož Pičulin

... in ženska vokalna skupina KD Brdo z izvirnimi pesmimi 
bosanske krajine. / Foto: Primož Pičulin

Mladinski pevski zbor iz Cerkelj z zborovodkinjo Irmo Močnik, Mitom Trefaltom in ravnateljico Damijano Božič Močnik 

Simpatični dekleti Klara Meglič in Aleksandra Rožič 
sta ljubiteljici glasbe iz Loma pod Storžičem. Klara 
obiskuje šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, 
poleg petja se ukvarja tudi z alpinizmom in  
turnim smučanjem, Aleksandra pa rada potuje  
in spoznava nove kulture, še posebej pri srcu ji je 
Skandinavija. / Foto: Primož Pičulin
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Cesarski praženec
Cesarski praženec ali po 

domače šmoren je tradici-
onalna avstrijska jed, ki jo 
je iz palačinke ''ponesreči'' 
naredil kuhar cesarja Jože-
fa I. Danes skoraj zagoto-
vo ni otroka, ki se mu ne bi 
zasvetile oči ob pogledu na 
šmoren. Verjamem pa, da se 
ga ne bi branile tudi odras-
le osebe. Poleg originalnega 
cesarskega praženca so nas-
tale številne druge različice, 
ki je vsaka po svoje okusna in 
posebna. Predlagam, da poi-
zkusite recept za posebno 
rahel ter za skutin praženec.

Za pripravo cesarske-
ga praženca potrebujemo: 
40 dag moke, 3 dl l mleka, 
2 dl mineralne vode, 3 žlice 
sladkorja, 3 jajca, za noževo 

konico soli, pol žličke pecil-
nega praška, 1 vanilin slad-
kor, maslo za ponev.

Rumenjake ločimo od bel-
jakov. Iz beljakov stepemo 
trd sneg. Rumenjake razžvr-
kljamo skupaj s sladkorjem, 
vaniljevim sladkorjem in sol-
jo. Zalijemo z mlekom in 
mineralno vodo. Med stalnim 
mešanjem dodajamo moko, 
pomešano s pecilnim praš-
kom. Nazadnje v maso vme-
šamo še stepen sneg. Ponev 
segrejemo in namastimo. 
Testo v tanjših plasteh vliva-
mo v ponev. Na obeh straneh 
zapečemo do zlato rjave bar-
ve, nato pa testo raztrgamo s 
pomočjo dveh kuhalnic ali 
vilic. Raztrgano testo v ponvi 
še malo mešamo in drobimo, 

da se narahlo prepraži. Že 
pečen praženec postavimo v 
posodo in pokrijemo, da osta-
ne topel, medtem ko pečemo 
preostanek praženca. 

Nasvet: V testo lahko vme-
šamo še v rumu namoče-
ne rozine. Zraven cesarske-
ga praženca tekne jabolč-
na čežana ali druga sadna 
omaka. Posladkamo ga lah-
ko tudi z medom ali s čoko-
ladnim prelivom.

Cesarski praženec lahko 
spečemo tudi v pečici. Pri-
pravljeno maso zlijemo v 
namaščen pekač in pečemo 
v pečici, segreti na 180 °C pri-
bližno 20 minut. Pečenega 
razrežemo in postrežemo.

Za pripravo skutnega pra-
ženca potrebujemo: 500 g 

skute, 4 jajca, 100 g moke, 
za noževo konico soli, 2 žlici 
sladkorja, 1 žlico masla.

Skuto pomešamo z jajci in 
z vilicami gladko razmešamo. 
Dodamo moko in sladkor. V 
veliki ponvi segrejemo maslo 
in vanjo damo polovico sku-
tine zmesi. Z obeh strani jo 

zlato rjavo zapečemo ter jo z 
dvema kuhalnicama raztrga-
mo na kose. Postopek pono-
vimo s preostankom skutine 
mase. Potresemo s sladkor-
jem v prahu in postrežemo.

Nasvet: V maso damo dve 
žlici vloženega sadja ali mar-
melade.

Mojca Logar

Kadar sem v Ljubljani in 
imam čas za sprehod po cen-
tru mesta, vedno zavijem na 
Nazorjevo in tam občudujem 
podjetniški navdih ali potrošni-
ško neumnost. Ne vem, kaj bolj 
prevladuje. Mislim, da ideja, 
kar si kdo spomni. Pasja pekar-
na HOV HOV ima vedno kak 
nov slogan. Zadnji je bil Dom 
brez psa je le hiša. Se strinjam, 
je že fino imeti psa, preživeli 
pa bi tudi brez njega. Ni pov-
sod pes družinski član, kot je 
pri nas, vendar prinese veselje 
v hišo. Hodi z nami v hribe, na 
smučanje, tudi na morje v Izo-
lo ga vzamemo. Torej ima poln 
paket ugodnosti, skoraj toliko 
kot mi. 

In vendar me pekarna sredi 
Ljubljane vedno znova začudi. 
Majhna trgovinica, pravza-
prav je butik, za katerega bi 
na prvi pogled človek pomislil, 
da je za ljudi. Ah, piškoti so v 
obliki kosti in napis je HOV 
HOV, torej je za pse. Piškotki, 
izrezani v obliki kosti, so preliti 
s čokolado, pakirani v plastič-
ne posodice po deset ali dvajset 
dekagramov. Druge vrste pri-
boljški so zaviti v celofan. Tretje 
lahko kupiš »na vago«. Proda-
jajo mafine, posamično zavite 
v lične papirčke. Zadnjič sem 
opazila tudi naravno domače 
milo. Za psa, seveda. Pogle-
dam deklaracijo in milo je 
izdelano iz najkakovostnejših 
olj in drugih maščob, palmove-
ga, kokosovega olja. Olivnega 
olja sploh ni bilo. Ogledujem si 
izdelek za izdelkom. Prodajal-
ka me vpraša, če kaj določene-
ga iščem, in vedno odgovorim, 
da le malo gledam. Kaj je psu 
treba plastičnih lončkov, lepih 
papirčkov, čokoladnega obliva 

in eteričnih olj? Naš pes ima 
najraje klobaso, surovo meso 
brez embalaže, dekorativnih 
trakov in papirčkov. Čemu je 
to treba? Pravijo, je kriza in 
pomanjkanje. Koliko ljudem 
bi lahko pomagali brez pasje 
embalaže in dišav? Vem, da je 
razmišljati in delovati trajno-
stno in sonaravno moj poklic. 
Zame je nakupovanje izguba 
časa in marketing je pone-
umljanje ljudi. Kupite čim več 
takega, česar res ne potrebujete. 
Za pse pa so ljudje pripravlje-
ni dati vse najboljše. Četudi 
so sestavine predelane, ima 
pes po mojem najraje enostav-
no hrano, ki je ni treba peči, 
kuhati, še najmanj pa zavijati 
v darilno embalažo. Torej so s 
tem omrežili lastnike, še bolj 
lastnice svojih ljubljencev, za 
katere so pripravljeni kupiti le 
najboljše. Pes se najraje okopa 
v reki, še raje plava v morju. 
Komaj čaka, če ostane kaj 
od kosila. Tako imamo manj 
ostankov, pes je zadovoljen, 
čemu bi mu bilo treba kupova-
ti druge priboljške. Tudi mi ga 
hranimo z briketi. Kupim jih v 
veliki embalaži in to je za dva 
meseca. Vsako leto, ko psa pel-
jemo cepit, našo Lino stehtajo 
in me prijazno posvarijo, naj 
pazimo na kilograme. Čemu 
bi potem človek kupoval v pasji 
pekarni? Podjetnik je potrkal 
na srca lastnikov, ki imajo veli-
ko časa in denarja. In očitno 
jih je veliko, saj so poslovalnice 
v vseh večjih slovenskih krajih. 
In upam, da me genialnost 
lastnikove ideje ne bo prema-
mila in bom nasedla potrošni-
škim potegavščinam in kupila 
nekaj, kar je povsem nepotre-
bno, a je lepo. Ali pa se ljudje 
s tem malo pocrkljajo, najprej 
sebe, potem psa.

Hov hov
Janez Logar

Je precej enostavna zadeva. 
No, potem ko narediš določe-
no število neuspešnih poizku-
sov. Da jih boste vi manj, kot 
sem jih jaz, vam posredujem 
moj preverjen način za najbolj 
osnoven in enostaven beli kruh. 
Vzamemo 1,2 kg navadne bele 
moke. Na sredi plastične poso-
de naredimo kvasec (en zavitek 
kvasa + žlička sladkorja) z 2 dl 
tople, vendar ne vroče vode. Pre-
mešamo in pokrijemo. Kvasec 
vzhaja 15 minut. Še pred tem 
damo kuhati štiri srednje veli-
ke krompirje v 5 dl vode. Vode 
ne odlijemo. Ko so kuhani, jih 
pretlačimo in kar s paličnim 
mešalnikom naredimo »pire 
brozgo«. Nato se mora »pire 
brozga« ohladiti. Lahko damo 
kuhati krompir tudi z 1 dl vode 
v posodo AMC in nato dodamo 
4 dl hladne vode. »Pire brozga« 
mora biti ohlajena, lahko je 
topla, ne sme pa biti pretopla, 
ker bo v tem primeru pomorila 
kvasovke in kruh ne bo vzhajal. 
Ko je kvasec (v glavni posodi) 
narejen, na rob posode dodamo 
dve veliki žlici soli in v sredino 
posode 0,5 dl olja. Dodamo 
»pire brozgo« in mešamo samo 
s kuhalnico. Najprej mešamo 
znotraj posode kvasec in »pire 
brozgo«, nato krog razširimo in 
zamešamo še moko s soljo, ki je 
bolj na robu posode. To pa zato, 
da sol in kvas ne prideta direk-
tno v stik. Sol namreč pomori 
kvasovke. Krompir dodamo 
zato, ker kvasovke skupaj z njim 
kar ponorijo in je zato kruh pre-
cej bolj rahel. Včasih moramo 
dodati še malo vode, odvisno od 
moke ali krompirja. Če je pre-
mešano testo pregosto, ga kar 
po vrhu poškropimo z vodo, ki 
bo med vzhajanjem pronicala 

v celo testo. Nato testo vzhaja 
eno uro. Potem ga s kuhalnico 
le nekajkrat obrnemo – toliko 
da »pade dol«. Spet vzhaja eno 
uro. Ker imamo v družini raj-
ši bolj rahel kruh, je tudi testo 
bolj vlažno. Zato moramo pult 
oz. desko malo bolj pomokati 
in pomokamo tudi roki. Obli-
kujemo dve štruci in ju damo 
na peki papir v pekač, ki ostane 
na pultu. Pokrijemo s folijo ali 
vrečko, da se ne suši. Vzhaja še 
20 min. Nato prižgemo pečico 
na 240 °C in po cca 15 minu-
tah je pečica segreta, kruh 
pa je v tem času še vzhajal v 
pekaču. Kruh damo v pečico 
in pečemo 20 minut na 240 °C 
in še 20 min na 200 °C. Ko je 
kruh pečen, postavimo štruci 
obvezno pokonci ob steno, da 
se ohladi in da gre lahko vla-
ga iz kruha, sicer je spodnji del 
vlažen in premehak. 

Zelo je priporočljivo uporab-
ljati časovnik, sicer bomo slej 
ko prej pozabili na čas vzha-
janja kvasca, testa ali peke in 
bo šlo naše delo v smeti. Lahko 
ne dodamo krompirja, vendar 
kruh ne bo tako zelo rahel. 
Namesto pekača lahko upo-
rabimo model za kruh, kar je 
še posebej priporočljivo, če je 
testo bolj rahlo. Včasih je kruh 
ob istem receptu in postopku 
drugačen samo zaradi razlik 
v pečicah. 

Celotnemu postopku mora-
mo dodati še nekaj kg veselja 
v prahu in ljubezni v zraku. 
Kadar pa kaj zamočimo, 
dodamo še 2 kg humorja na 
lasten račun. Tak je moj način. 
Verjetno se da še kaj izboljšati 
ali poenostaviti. Trenutno sem 
pri tem postopku. Lahko poš-
ljete svoje recepte. Naslednjič 
pa napišem še specialne vrste 
kruha, ki jih znam speči.

Peka kruha Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: goveja juha z rezanci, hlebček iz mlete gove-
dine, pire krompir, rdeči radič z jajcem, sadna kupa s kivijem; 
večerja: sirna plošča, popečene bučke, toast, sadni čaj
Ponedeljek – kosilo: ričet z zelenjavo in suhim mesom, okisan 
krompir; večerja: rižev narastek z jabolki, jabolčni kompot
Torek – kosilo: špageti z bolonjsko omako, zeljnata solata s 
fižolom; večerja: krompirjevi žganci z ocvrto čebulo in ocvirki, 
vroče mleko
Sreda – kosilo: kremna zelenjavna juha z blitvo, piščanec po 
dunajsko, endivija s krompirjem v solati; večerja: skutni cmoki 
z maslenimi drobtinicami, višnjev kompot
Četrtek – kosilo: zeljnata enolončnica s hrenovkami, palačinke 
z orehi in stepeno smetano, sadni sok; večerja: dušena kaša 
z gobami
Petek – kosilo: česnova juha po gaskonjsko, pečene postrvi, 
blitva s krompirjem po dalmatinsko, drobno pecivo; večerja: 
koruzni narastek s skuto, bela kava
Sobota – kosilo: segedinski golaž, krompir v koscih z ocvir-
ki, orehovi štrukeljci; večerja: domača jetrna pašteta, domač 
polnozrnat kruh iz pire, bela kava

Hlebček iz kuhane in zmlete govedine

V večji ponvi raztopimo 4 dag masla, stresemo vanj 4 dag moke, 
jo na hitro prepražimo in postopoma med mešanjem dodamo še 
3 dl mleka. Kuhamo in mešamo nekaj minut, da dobimo gladko 
in gosto bešamelno omako. Vanjo zamešamo 25 dag mlete ali 
drobno sesekljane kuhane govedine, 3 rumenjake in sneg iz 3 
beljakov. Solimo, popramo in pečemo v dobro pomaščeni nepre-
gorni posodi in srednje ogreti pečici (180 °C) približno 40 minut.

Dušena kaša z gobami

50 dag prosene kaše, 5 dag masla, 1 pest suhih gob ali ustrezna 
količina svežih ali zamrznjenih gob, poper, sol
Gobe očistimo, jih narežemo in poparimo, če so suhe, zamrz-
njene pa le odmrznemo in po okusu popražimo na čebuli 
in česnu. Kašo dobro operemo, primešamo gobe, popramo, 
solimo, prilijemo vode in dušimo, dokler se kaša ne zmehča. 
Preden jed ponudimo, jo prelijemo s stopljenim maslom.

Koruzni narastek s skuto

Testo: 10 dag masla, 15 dag sladkorja, 2 jajci, dobrega pol litra 
mleka, 1 liter koruzne moke, pol zavitka pecilnega praška, 
ščepec soli; maščoba za pekač; nadev: 50 dag skute, 5 dag 
sladkorja, 2,5 dl goste smetane
Maslo, sladkor in jajci dobro zmešamo, prilijemo mleko in solimo. 
Dodamo koruzno moko skupaj s pecilnim praškom in vse skupaj 
zmešamo v tekoče testo. Po potrebi dolijemo več mleka. Tako 
dobljeno maso vlijemo v pomaščen pekač in pečemo 45 minut pri 
180 °C. Pečen narastek potresemo z zmečkano skuto in sladkorjem 
ter prelijemo s smetano. Sladico postavimo še za nekaj minut v 
vročo pečico, da nadev zlato porumeni, in takoj ponudimo.
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Upravljalec CNC strojev m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Vaše delo bo: programiranje in upravljanje CNC-strojev za obdelavo pločevine 
(razrez, prebijanje, krivljenje, globoki vlek), krivljenje na CNC-stroju, prebijanje na 
CNC-stroju, samostojna nastavitev strojev in menjava orodij pri preoblikovanju ner-
javeče pločevine. Delo na sodobni tehnologiji na področju strojev. Urejene delov-
ne razmere. Logar Trade, d. o. o., Poslovna cona A 41, 4208 Šenčur pri Kranju. Prijave 
zbiramo do 11. 2. 2015. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Oblikovalec kovin za delo z nerjavečo pločevino m/ž (Šenčur pri Kranju)
Vaše delo bo: razrez, krivljenje in prebijanje nerjaveče pločevine, ročno varjenje TIG 
in CO2, brušenje, čiščenje zvarov, uporovno varjenje ... Delo na sodobni tehnologi-
ji na področju strojev za preoblikovanje nerjaveče pločevine. Urejene delovne raz-
mere. Logar Trade, d. o. o., Poslovna cona A 41, 4208 Šenčur pri Kranju. Prijave zbira-
mo do 11. 2. 2015. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Zastopnik za terensko prodajo izdelkov za osebno nego m/ž (terensko)
Podjetje Sinkopa, d. o. o., zaposli zastopnika za terensko prodajo izdelkov  
iz lastnega prodajnega programa. Nudimo zaposlitev za nedoločen čas, delo v 
dopoldanskem času, proste vikende in nadpovprečen osebni dohodek. Sinkopa, 
d. o. o., Žirovnica 87, 4274 Žirovnica. Prijave zbiramo do 13. 2. 2015. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Zavarovalni zastopniki – mentorji m/ž (področje celotne Slovenije) 
Če vas zavarovalništvo zanima, imate veliko možnosti za dober posel. Če vam tovr-
stno delo ustreza, imate veliko možnosti za odlične prihodke. Če boste sodelova-
li s kvalitetno zavarovalnico, bodo vaši cilji lažje dosegljivi! GENERALI zavarovalni-
ca, d. d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 15. 2. 2015. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Izkušeni PHP-razvijalec m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Pričakujemo: obvezno vsaj 3-letne izkušnje z razvijanjem spletnih rešitev, izkušnje z 
razvijalskimi vzorci (design patterns, SOLID, cohesion/coupling, DRY, YAGNI ...), izku-
šnje z dobrimi razvijalskimi praksami (avtomatsko testiranje kode, pregledovanje 
kode, programiranje v paru ...), izjemno dobro poznavanje: PHP, MySQL, SOAP, REST, 
Java Script (jQuery) ... pixi* labs, d. o. o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur. Prijave zbi-
ramo do 12. 2. 2015. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Elektrovzdrževalec m/ž (Škofja Loka) 
Delo bo obsegalo: izvajanje priklopov novih strojev na interno električno inštalaci-
jo, izvajanje periodičnih in preventivnih pregledov ter popravil električnih in elek-
tronskih naprav ter delovne opreme in njenih sestavov, izvajanje montaže elektro-
opreme na nova orodja in popravljanje izdelanih orodij v orodjarni ali vzdrževanju. 
Nudimo vam dinamično delo v prijetnem kolektivu. LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 
4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 7. 2. 2015. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni inženir/prodajni zastopnik za Slovenijo m/ž (Kranj) 
Iščemo kandidata za delovno mesto prodajni inženir/prodajni zastopnik za Slove-
nijo (m/ž). Naloge bodo: vzdrževanje že obstoječih strank – po telefonu in na red-
nih poslovnih potovanjih – ter pridobivanje novih potencialnih klientov, pri čemer 
vam bodo v veliko pomoč visokokakovostne storitve, odlično razmerje med ceno in 
rezultati ter privlačna in široka ponudba izdelkov. ESONE Executive Solution GmbH, 
Liesingtalstraße 26, A-2384 Breitenfurt bei Wien. Prijave zbiramo do 15. 2. 2015. Pod-
robnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni svetovalec m/ž (celotno področje Slovenije) 
Pogoji: vsaj V. stopnja tehnične ali ekonomske smeri, vsaj 3 leta delovnih izkušenj 
na področju sanitarnih in ogrevalnih instalacij, organiziranost, komunikativnost ter 
pozitivna usmerjenost k uspehu, vozniško dovoljenje B-kategorije, veselje do teren-
skega dela. TECE, d. o. o., Fallerovo šetalište 16, 10000 Zagreb. Prijave zbiramo do 14. 
2. 2015. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja proizvodnje sokov in pijač – živilec m/ž (Kamnik)
Pričakujemo: sposobnost timskega dela, motiviranja, razvoja in vodenja sodelav-
cev, pripravljenost na večmesečno usposabljanje v procesu proizvodnje kot proiz-
vodni sodelavec, poznavanje procesne opreme za izdelavo sokov in novih tehnolo-
gij, sistematičnost in dobre delovne navade, samostojnost in organizacijske sposo-
bnosti, končana visoka šola živilske smeri. NEKTAR NATURA, d. o. o., Ekslerjeva ulica 
8, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 14. 2. 2015. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Frizerji m/ž (frizerski saloni Simple, Domžale, Vrhnika, Jesenice)
K sodelovanju vabimo izkušene frizerje ali/in frizerke za delo v frizerskih salo-
nih SIMPLE na Jesenicah, Vrhniki/Logatcu in Domžalah. Vaše naloge bodo oprav-
ljanje vseh frizerskih del (striženje, barvanje, feniranje, svetovanje strankam itd.).  
Izmenski delovni čas. Delo v mladem in dinamičnem timu. Pravi raj, d. o. o., Bla-
tna Brezovica 37, 1360 VRHNIKA. Prijave zbiramo do 6. 2. 2015. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Vodja strežbe m/ž (Bled) 
Zadolženi boste za vodenje oddelka strežbe in koordinacijo strežbe, razporejanje 
in nadzor dela delavcev v oddelku, izdelavo kalkulacij in predlogov prodajnih cen. 
Novo kondor, d. o. o., Ljubljanska cesta 7, 4260 Bled. Prijave zbiramo do 26. 1. 2015. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tržnik vzgojno-izobraževalno-kulturnih programov m/ž (Medvode) 
Iščemo osebo za promocijo in trženje vzgojo-izobraževalno-kulturnih programov 
Animus. Studio Anima, d. o. o., Bizantova 12, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 13. 
2. 2015. Podrobnosti 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

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či lo za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na Bleiweisovi cesti 4, v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cena ogla sov in po nudb v ru bri ki je iz red no ugod na. 

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov Kažipot 
brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni nas-
lov kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE
Dan godle v Šenčurju
Šenčur – Turistično društvo Šenčur v soboto, 24. januarja, 
vabi na dan godle. Godlo s krompirjem v oblicah, ki je šen-
čurska tradicionalna jed, boste lahko poskusili med 10. in 15. 
uro v klubski sobi Turističnega društva Šenčur (nad okrep-
čevalnico Alo Alo).

Ljudsko petje v Hiši čez cesto 
Milje – V hiši čez cesto, Milje 11, se boste v petek, 23. janu-
arja, ob 19.30 lahko spet družili ob ljudskem petju. Tokrat 
bosta gosta Zdravka in Brane Klančnik.

Srečanje otroških gledaliških skupin Tržiča
Tržič – Letošnje območno srečanje otroških gledaliških sku-
pin Tržiča bo v dvorani Kulturnega centra Tržič potekalo v 
dveh delih, in sicer v petek, 23., in petek, 30. januarja, oba-
krat med 8.30 in 11. uro. Prvi dan se bodo predstavili učenci 
dramskega krožka OŠ Križe z igro Mojca Pokrajculja, igral-
ske skupine POŠ Podljubelj z Loncem medu, otroške gle-
dališke skupine POŠ Lom z igro Zajčkon in volk ter člani 
otroške gledališke skupine OŠ Bistrica, ki bodo nastopili s 
predstavo Pavliha noče v šolo.

Ekipna olimpiada
Tržič – V Dvorani tržiških olimpijcev Športna zveza Tržič v 
okviru mednarodnega projekta Team Olympiad v petek, 23. 
januarja, ob 18. uri ponovno organizira športno družabno 
prireditev Ekipna olimpiada, na kateri ekipe tekmujejo v pet-
ih zabavnih disciplinah, sodelujejo pa prebivalci Slovenije in 
Avstrije. Vabijo k navijanju.

Striparski večer
Kranj – V Mestni knjižnici Kranj bo jutri, v sredo, 21. januarja, 
ob 19. uri striparski večer z Martinom Ramovešem in Zoranom 
Smiljanićem z naslovom Rock stripar ali strip rocker? Oboje.

Za otroke
Tržič – V Knjižnici Toneta Pretnarja bo ura pravljic v četrtek, 
22. januarja, ob 17. uri.

Žiri – Ura pravljic z naslovom Take zimske ¼ se bo v knjižnici 
začela jutri, v sredo, 21. januarja, ob 18. uri. 

Železniki – Otroci lahko pravljici Rokavička v knjižnici prislu-
hnejo jutri, v sredo, 21. januarja, ob 17. uri.

Škofja Loka – Na mladinskem oddelku knjižnice bo v četr-
tek, 22. januarja, ob 17. uri žrebanje strašnega zmajskega 
kviza in reševanje novega Prebrisanega Kekčevega kviza.

Trata – V knjižnici se bo delavnica za spretne prste Izdelaj-
mo ptičjo hišico začela v četrtek, 22. januarja, ob 17. uri.

Kranj – Delavnica Igrajmo se z gostoto snovi Fun science 
Slovenija, ko bo »nori znanstvenik« otrokom predstavil zna-
nost na njim zanimiv način, se bo v Mestni knjižnici Kranj 
začela v torek, 20. januarja, ob 17.30. V Pravljični sredici 
bodo otroci po prebrani pravljici Beli vran in črna ovčka 
ustvarjali jutri, v sredo, ob 17.30, delavnica Čarobni prsti bo 
na sporedu v četrtek, 22. januarja, ob 17. uri, naslov tokratne 
delavnice bo Snežinka v vetru (strižemo in lepimo). Igriva 
knjižnica je na sporedu od ponedeljka do petka od 16.45 do 
18.30, igralne urice za otroke od 2. do 7. leta starosti pa vsak 
ponedeljek od 10. do 12. ure.

Šenčur – Danes, v torek, 20. januarja, lahko otroci ob 17.30 v 
knjižnici prisluhnejo pravljici Vilma in zima.

Preddvor – V TIC Preddvor bodo v soboto, 24. januarja, ob 
10. uri otroci prebrali knjigo z naslovom Snežaki imajo naj-
raje zimo in po njej likovno ustvarjali. 

IZLETI

Pohod po Mamutovi poti
Kranj – Društvo diabetikov Kranj bo tudi v letu 2015 nada-
ljevalo z aktivnim pohodništvom. Vabijo na prvi lažji pohod 
iz Kokrice po Mamutovi poti v soboto, 24. januarja. Zbirno 
mesto bo ob 9. uri pred Diabetičnim centrom v Kranju. Pri-
jave in informacije v pisarni društva ali po tel.: 04/202 83 10 
ali Ivan tel.: 031 485 490 do četrtka, 22. januarja. 

PREDAVANJA

Zbogom, kranjska dežela, nikoli več  
te ne bom videl
Železniki – V knjižnici se bo v petek, 23. januarja, ob 19. uri 
začelo strokovno predavanje in predstavitev knjige Zbogom, 
kranjska dežela, nikoli več te ne bom videl. Predavateljica 
Alenka Veber bo predstavila knjigo notranjskega izseljenca 
Franka Trohe Rihtarjevega Božični in velikonočni spomini 
ter osvetlila zgodovino slovenskega izseljenstva konec 19. 
in v začetku 20. stoletja, kot ga je sama spoznavala v času 
raziskovanja življenjske zgodbe enega izmed 300.000 Slo-
vencev, ki so šli v Severno Ameriko in tudi v druge države. 

Človeku prijazna gradnja
Domžale – V Slamnikarskem muzeju Domžale bo jutri, v sredo, 
21. januarja, ob 18. uri Luka Lampret predstavil človeku prijazno 
gradnjo iz naravnih, skozi stoletja dokazanih materialov.

Peru in Bolivija
Jesenice – Klub jeseniških študentov in Mladinski center 
Jesenice vabita v petek, 23. januarja, ob 19.30 v Mladinski 
center Jesenice na potopisno predavanje štirih prijateljev, ki 
so pet tednov preživeli v teh dveh državah Južne Amerike.

OBVESTILA

Arhitekturna razvojno-izobraževalna delavnica
Kranj – V okviru programa Podeželsko razvojno jedro (PRJ) 
Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi na arhi-
tekturno razvojno-izobraževalno delavnico Arhitekturno 
načrtovanje lesenih gradenj in bivanjsko kvalitetno urejanje 
podeželskih naselij, ki bo v OŠ Simona Jenka, podružnica 
Primskovo, v torek, 27. januarja, ob 18. uri.

Merjenje krvnih parametrov
Tržič – Društvo diabetikov Tržič bo v torek, 20. januarja, med 
18. in 19. uro v svojih prostorih v Ročevnici izvajalo merjenja 
krvnih parametrov: krvnega sladkorja, krvnega tlaka, trigli-
ceridov in holesterola. 

Srečanje skupine za samopomoč
Tržič – Srečanje skupine za samopomoč bo v Knjižnici dr. 
Toneta Pretnarja v petek, 23, januarja, ob 19. uri.

Tečaj zimskega gorništva
Tržič – Planinsko društvo Tržič – Vodniški odsek na Zelenici 
24. in 25. januarja organizira dvodnevni tečaj zimskega gor-

Jasna Paladin

Gora pri Komendi – Čla-
ni Turističnega društva 
Komenda so tudi letos na 
Koželjevi domačiji pripravi-
li praznik kolin. S še pose-
bej velikim zanimanjem so 
mesarje in gospodinje pri 
delu opazovali šestošolci iz 
OŠ Komenda, ki so nam zau-
pali, da so si najraje ogledali 

izdelavo pečenic. Članica 
društva Katja Tabernik je 
obiskovalcem predstavila, 
katere dela prašiča so pora-
bili za kateri mesni izdelek 
ali jed, kako so nekdaj očisti-
li čreva, kako se naredi žolco, 
za kaj so dobri ocvirki in pa 
kaj sodi v okusne pečenice 
in krvavice. Članice društva 
so poskrbele tudi za odlično 
malico in pokušino kolin.

Praznik kolin na Gori 

Najmlajši so si z zanimanjem ogledali izdelavo pečenic.

Člani TD Komenda so pokazali tudi, kaj sodi v dobro žolco.
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Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec

Janez Vidic
Na zadnjo pot ga bomo pospremili danes, v torek, 20. januarja 2015,  

ob 15. uri na pokopališču na Blejski Dobravi.

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Elektro Gorenjska, d. d.

Mali oglasi
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@g-glas.si

 Male ogla se spre je ma mo:  
za ob ja vo v petek – do srede  
do 14. ure in za ob ja vo  
v to rek – do petka do 14. ure!  
De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek, 
petek nep rekinjeno od  
7. do 15. ure, sreda od  
7. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

Rezultati 5. kroga – 18. januarja 2015
3, 6, 11, 12, 22, 26, 37 in 8

loto PlUs: 2, 14, 16, 24, 29, 30, 34 in 7
lotko: 1 8 5 3 5 3

sklad 6. kroga za sedmico: 990.000 EUR
sklad 6. kroga za PlUs: 700.000 EUR
sklad 6. kroga za lotka: 110.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
HIŠE
PRODAM

V KRANJU – 2-stanovanjsko hišo 
z vrtom ali zamenjam za stanovanje 
na Zlatem polju z doplačilo, cena po 
dogovoru. Energ. razred št. G, tel.: 
041/947-677 15000230

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

BIVALNI vikend v Podčetrtku. Št. energ. 
izkaznice: 20152231834069, tel.: 
04/20-41-322, 031/202-639 15000237

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
UGODEN odkup poškodovanih in celih 
vozil od letnika 2000 naprej, 051/657-
607, www.odkup-vozil.si 14005066

PRODAM

SUZUKI samurai, letnik 1996, 130 
ccm, motor, pločevina v slabšem 
stanju, vozen, cca 300 EUR, tel.: 
040/308-292 15000213

KUPIM

VOZILA cela, v okvari ali poškodovana. 
Avto Tojos, Tomislav Josipovič, s.p., Dru-
lovka 23a, tel.: 031/629-504 14005065

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo v 
okvari, od letnika 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 14004792

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

ZRAČNO suhe smrekove deske, 
debeline 24 in 48 mm, tel.: 041/754-
709 15000233

KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9–11 
m (tudi neobeljene) – 031/33-99-28 
ter smrekovo in bukovo hlodovino – 
041/67-81-70; pisarna 02/61-31-
583; SES, d.o.o., Opekarska ul. 22, 
Maribor 15000110

KURIVO
PRODAM

DRVA – metrska ali razžagana, možna 
dostava, tel.: 041/718-019 14005058

BUKOVA drva, klana na meter, tel.: 
030/270-280 15000220

SUHA bukova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 031/676-235 15000144

SUHA bukova in mešana drva ter suhe 
bukove butare, tel.: 031/635-437  
 15000219

SUHA bukova, hrastova in gabro-
va drva, metrska ali razžagana, tel.: 
031/330-425 15000236

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, strogi unikati, ogled: 
www.rtvslo/duhovniutrip 20. 5. 2013, 
tel.: 040/567-544 15000217

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, značke, star denar, 
ure, kovance, srebrnino ..., tel.: 
030/670-770 15000228

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PREGLED ZA OČALA kot na napot-
nico, popust do 100 EUR ob nakupu 
očal. Optika Aleksandra Qlandia, 04 
234 234 2, www.optika-aleksandra.si 
 14005060

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TRAKTOR Zetor Major 80, tel.: 
041/350-239 15000218

KUPIM

TRAKTOR, kiperprikolico in rovoko-
pač, lahko v okvari, tel.: 031/500-
933 15000012

PRIDELKI
PRODAM

JABOLKA, marmelade, suho sadje, 
jabolčni sok, kis. Markuta, Čadovlje 3, 
Golnik, tel.: 04/25-60-048 15000171

KORUZO, ječmen v zrnju in odkup živi-
ne. Smrekca center, d.o.o., Žabnica 5, 
Žabnica, tel.: 04/25-51-313 15000207

SILAŽNE bale 25 kom. ali menjam za 
teleta (odstavljen) in oddam bokse za 
konje, tel.: 04/25-22-108, 041/706-
526 15000225

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

4 MESECE staro teličko simechev in 
10 okroglih bal sena, tel.: 040/829-
769 15000214

BIKCA simentalca, starega 7 dni, tel.: 
040/607-451 15000221

BIKCA simentalca, starega 2 tedna, 
tel.: 041/335-514 15000234

KOKOŠI – jarkice, rjave, tik pred 
nesnostjo, pripeljemo na dom, tel.: 
040/130-979 15000226

PETELIN štajerc, odrasel, zelo lep, 
tel.: 041/724-123 15000167

ZAJCE samice – belgijski orjak, stare 
7 mesecev, tel.: 04/51-91-914 15000211

KUPIM

BIKCA simentalca do 10 dni starega, 
tel.: 031/687-062 15000229

OSTALO
PRODAM

MESO mladega bika po ugodni ceni, 
tel.: 031/387-021 15000215

VREDNOSTNI 
PAPIRJI
PRODAM

VREDNOSTNI bon 400 EUR Turistič-
ne agencije Sonček, plačilo po dogo-
voru, tel.: 070/236-965 15000209

ZAPOSLITVE (m/ž)
IŠČEM

IŠČEM DELO – inštrukcije in prevaja-
nje iz nemščine, sem profesor nemšči-
ne, tel.: 040/979-099 15000212

IŠČEM DELO – pomoč in nego starej-
šim na domu in v gospodinjstvu, 24 ur  
ali na uro, tel.: 040/325-180 15000222

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 14005062

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, 041/561-838 
 15000208

EKOCLEAN, d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič vam ponuja čiščenje, razrez cis-
tern, filtracijo, prevoz in odkup kurilne-
ga olja, tel.: 041/989-987 14005061

Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

Zaradi velikosti knjige priporočamo prevzem 
na Gorenjskem glasu!
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Ogromno knjigo zdaj lahko dobite po  
neverjetni ceni, samo 25 EUR (namesto 49,90 
EUR). Primerno darilo prav za vsak okus in starost.

Razveselite  
sebe in svoje 
najdražje  
s prečudovito 
knjigo, ki bi 
morala krasiti 
vsako knjižno 
polico. Gorska 
veriga Alp  
z višav neba 
ob tistem delu 
dneva, ko je 
najbolj očarljiva: 
zarana ali ob 
večernem mraku. 
Vse fotografije je 
posnel Matevž 
Lenarčič.

                        +  poštnina

25 
EUR

FLORJANI, d. o. o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 15000232

GP BITIČI, d.o.o., Tomšičeva ul. 38, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela, novo-
gradnje, adaptacije, vse vrste fasad, 
notranje omete in urejanje dvorišč, tel.: 
041/760-614  
 15000210

KERAMIČARSTVO Janez Kleč, s.p., 
Milje 77, Visoko vam nudi kakovos-
tno in cenovno ugodno polaganje 
keramičnih ploščic in mozaikov, adap-
tacije kopalnic in drugih prostorov. 
Ustrežemo tudi najbolj zahtevnim, tel.: 
051/477-438  
 15000007

NAJ VAŠ dom zasije v prenovljeni 
podobi. Za vas belimo, položimo lami-
nat, parket, obnovimo stara okna, vra-
ta in še bi lahko naštevali. Pokličite in 
se prepričajte sami. M&T Tomaž Mali, 
s.p., Ravne 23, Tržič, tel.: 040/477-
705  
 15000223

POLAGANJE vseh vrst keramike, kom-
pletna adaptacija kopalnic, Pečarstvo 
Železnik, Stanislav Železnik, s.p., Vin-
harje 14, Poljane nad Šk. Loko, tel.: 
031/505-468 
 14005055

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Karkol, d.o.o., 
Ul. Toma Brejca 14, Kamnik, tel.: 
031/720-141 14005057

ZASEBNI STIKI
ŽENITNA posredovalnica Zaupanje 
Leopold Orešnik, s.p., Dolenja vas 85, 
Prebold, tel.: 031/836-378  
                                                14005064

IZGUBLJENO,  
NAJDENO
IŠČEM

NA BLEDU SEM IZGUBILA FOTOAPA-
RAT CANON, NAJDITELJA PROSIM, 
NAJ ME POKLIČE NA 031/253-231 
 15000120

RAZNO
PRODAM

SKORAJ novo otroško posteljo – kot 
zibelka in usnjen kovček, tel.: 04/25-
11-978 15000216

ništva. Namenjen je članom planinskih društev, ki želijo pri-
dobiti ali obnoviti znanje o uporabi derez in cepina, lavinske 
žolne in sonde, o nevarnostih v gorah pozimi ter o obvezni 
opremi. Prijave in informacije sprejema Stanko Koblar na 
številki 040 627 808 ali po e-pošti na naslov guc.zelenica@
gmail.com.

koncERTi
Božično-novoletni koncert
Kranjska Gora – Ženski pevski zbor Lipa Društva upo-
kojencev Radovljica z zborovodkinjo Elizabeto Demšar 
Zupan vabi na Božično-novoletni koncert, ki se bo v 
Domu starejših Viharnik začel jutri, v sredo, 21. januarja, 
ob 10. uri.

Promocijski nastop nove zasedbe ansambla Zajc
Breg ob Savi – V soboto, 24. januarja, se bo ob 20. uri v 
Kavarni Lunca začel promocijski nastop in predstavitev nove 
zasedbe ansambla Zajc. Program bo povezoval Aljaž Ober-
kreiner, ki bo kramljal z vnukom legendarnega Nika Zajca 
Anžetom Šuštarjem. Vstopnine ne bo.

Ena zvezda gori gre
Tržič – Kulturno društvo sv. Janeza Krstnika Kovor bo v 
soboto, 24. januarja, ponovilo letni koncert mešanega pev-
skega zbora Kres z naslovom Ena zvezda gori gre. Vodil jih 
bo zborovodja Jože Tišler, s klavirjem pa jih bo spremljala 
Manca Praprotnik. V drugem delu koncerta bo nastopila 
tudi moška vokalna skupina Plamen. Koncert bo po večerni 
maši v cerkvi sv. Marije Goretti v Bistrici pri Tržiču. Vstop 
je prost.

Koncert indijske klasične glasbe
Jesenice – V okviru 2. Indijskih dni v Sloveniji bo v petek, 
23. januarja, ob 20. uri v Gledališču Toneta Čufarja koncert 
indijske klasične glasbe.

RazsTavE

Ekstremno vreme
Jesenice – Jutri, v sredo, 21. januarja, bo ob 18. uri v Fotoga-
leriji na Trgu Toneta Čufarja 4 odprtje razstave Ekstremno 
vreme fotografa in meteorologa Marka Korošca. Razstavlje-
na dela bodo na ogled do 17. februarja.

Pes – podnevi sodelavec, zvečer prijatelj
Bled – V Infocentru Triglavska roža Bled bodo jutri, v sredo, 
21. januarja, ob 19. uri odprli fotografsko razstavo avtorice 
Katje Jemec z naslovom Pes – podnevi sodelavec, zvečer 
prijatelj. 

Pavel Kunaver (1889–1988)
Mojstrana – V Slovenskem planinskem muzeju bodo v pe-
tek, 23. januarja, ob 18. uri odprli spominsko razstavo Pavel 
Kunaver (1889–1988). Razstava predstavlja življenje peda-
goga, geografa, krasoslovca, astronoma, jamarja, skavta 
in tabornika, alpinista-drenovca, poljudnoznanstvenega 
pisca, amaterskega slikarja, fotografa in naravovarstvenika.

PREDsTavE

Mulc ¼ v as gleda
Železniki – V Dvorani na Češnjici bo v nedeljo, 25. januar-
ja, ob 20. uri monokomedija Mulc ¼ vas gleda za abonma 
Smejmo se! in izven. Predstavo v produkciji SiTi Teatra BTC, 
Ljubljana, je režiral Jaša Jamnik, igra pa Bojan Emeršič.

Improvizacijska predstava
Kranj – Improvizacijska predstava Gimnazije Kranj Impro 
Betl, ko se bodo »spopadli« sedanji in nekdanji predstavniki 
Gimnazije Kranj, bo v četrtek, 22. januarja, ob 19. uri v Mest-
ni knjižnici Kranj.
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Anketa

Danica Zadražnik iz Bašlja:

»Zaupam tudi alternativni 
medicini, še posebno, če ne 
najdeš rešitve za zdravstveno 
težavo. Sama sicer izkušenj 
s tem še nimam, bi pa šla v 
to.«

Aljaž Oberkrainer iz 
Drulovke pri Kranju:

»Zaupam tako uradni kot 
alternativni medicini. Zdra-
vil sem se že homeopatsko in 
mi je zelo pomagalo. Bil sem 
pri zdravnici homeopatinji.« 

Darinka Osmanov iz Kranja: 

»Že trinajst let nisem bila pri 
zdravniku in vam v tem tre-
nutku niti ne znam povedati, 
h komu bi šla, če bi bilo to 
potrebno.«

Sara Markun z Bleda:

»Za zdaj bolj zaupam alter-
nativni medicini. Zdravniki 
uradne medicine pri meni 
niso ugotovili, zakaj imam 
alergije, z obiskom biore-
sonance pa sem to težavo 
rešila.« 

Suzana P. Kovačič

Kranj – Zdravnikom zdravlje-
nje s homeopatijo ne bo več 
prepovedano, zato jim ne bo 
več grozil odvzem licence, je 
sklenila Zdravniška zbornica 
Slovenije. Kaj pa vi, ali bolj 
zaupate uradni medicini ali  
tudi alternativni?
Foto: Gorazd Kavčič

Glas alternativni 
medicini

Aleš Zor iz Kranja:

»Homeopatskega zdravljen-
ja ne poznam dovolj dobro. 
Še najbolj zaupam kar sam 
sebi (smeh). Uradni medicini 
že moramo zaupati, z alter-
nativno je pa tako, kot kdo 
verjame v to.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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2Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Pretežno oblačno bo, jutri in v četrtek bodo občasno možne 
rahle padavine, po nižinah večinoma kot rahel dež. Nekoliko 
hladneje bo.

Simon Šubic

Kranj – Zgodovinar Jože 
Dežman mora plačati glo-
bo v višini 417 evrov, ker je 
na shodu Odbora 2014 pred 
ljubljanskim sodiščem 13. 
novembra lani v nasprotju z 
zakonom o obrambi uporab-
ljal uniformo Slovenske voj-
ske (SV) in na levem roka-
vu oznako pripadnosti SV, 
če prav ni vojaška oseba, je 
pred dnevi odločil inšpekto-
rat za obrambo. Zakon nam-
reč pravi, da ne sme nihče 
reproducirati ali uporabljati 
oznake pripadnosti in dru-
gih oznak, ki se uporabljajo 
v Slovenski vojski. »Inšpe-
ktorat Republike Slovenije 
za obrambo do zdaj zaradi 
neupravičene uporabe ura-
dnih simbolov oziroma uni-
forme SV ni izrekel nobene 
globe. Prvo prijavo je decem-
bra 2014 prejel v zvezi s pri-
merom Jožeta Dežmana,« 
so nam odgovorili z minis-
trstva za obrambo.

Dežman je za Gorenjski 
glas povedal, da priznava pre-
kršek, ki pa ga je storil zara-
di nevednosti, globa pa ga je 
vseeno presenetila. »To je ne 
samo groteskno, to je izživ-
ljanje. Tako ne gre v pravni 

državi. Ladja norcev, druž-
ba, kjer drakonske kazni za 
bebaste reči kažejo posledi-
ce totalitarizma,« je v odpr-
tem pismu pospremil odlo-
čitev obrambnega inšpekto-
rata. Opozoril je tudi na pra-
vno dilemo, ki mu jo je po 
preučitvi primera predstavil 
zelo ugleden slovenski prav-
nik. »Po njegovem bi pravno 

zdržalo tolmačenje, da ni šlo 
za kršitev, © saj si imel na roka-
vu tudi veteranski našitek in 
je treba oba našitka ocenjeva-
ti kot celoto, ki kaže, da nisi 
nosil običajne vojaške uni-
forme© ,« navaja Dežman. A 
na inšpektoratu za obram-
bo ne dvomijo, da je nosil 
uradno maskirno vojaško 
uniformo: »Kot je razvidno 

iz pridobljenih podatkov, 
je Jože Dežman uporab-
ljal oznako SV. Kršitev po 
9. točki 106. člena Zakona 
o obrambi je uporaba oznak 
pripadnosti in drugih oznak, 
ki se uporabljajo v SV.«

Dežman sicer trdi, da je na 
shodu Odbora 2014 v pod-
poro Janezu Janši kot vete-
ran vojne za Slovenijo upo-
rabljal uradno veteransko 
uniformo, kar se mu je zdelo 
primerno, glede na to, da se 
je govorilo o ministrstvu za 
obrambo, ki je obranil Slo-
venijo pred sovražno agresi-
jo in mi z njim. Dežman je v 
odprtem pismu obrambne-
ga inšpektorja Ivana Trafe-
lo, ki je vodil postopek zoper 
njega, pozval, »naj se spre-
hodi po deželi in začne boga-
titi proračun, saj se mi je po 
objavi mojega zločina javi-
lo kar nekaj zgroženih posa-
meznikov, ki mi potrjujejo, 
da niso vedeli, kolikokrat so 
že zabredli v tako inkrimini-
rano početje, kot se je to zgo-
dilo meni«. Napovedal pa je 
tudi javno pismo obrambne-
mu ministru Janku Vebru, v 
katerem ga bo med drugim 
opozoril na »maškarado 
neavtentičnih partizanskih 
uniform v Dražgošah«.

Kaznovan zaradi uniforme
Inšpektorat za obrambo je oglobil zgodovinarja Jožeta Dežmana, ker je uporabljal uniformo in oznake 
Slovenske vojske. »To je ne samo groteskno, to je izživljanje,« odgovarja Dežman. 

Jože Dežman se je v vojaško uniformo oblekel novembra 
lani, ko je kot govornik nastopil na shodu Odbora 2014 pred 
ljubljanskim sodiščem. / Foto: arhiv Jože Dežman

Kranj – Danes, v torek, so se v skladu z vladno uredbo spet 
spremenile maloprodajne cene naftnih derivatov. Neosvinčeni 
95-oktanski bencin se je pocenil za 2,8 centa na 1,24 evra za 
liter, 100-oktanski bencin za 2,3 centa na 1,27 evra, dizelsko 
gorivo za 4 cente na 1,157 evra, kurilno olje pa prav tako za 4 
cente na 0,811 evra za liter.

Pocenitev naftnih derivatov

Suzana P. Kovačič

Jesenice, Golnik – V Sploš-
ni bolnišnici Jesenice zaradi 
povečanega števila nalezlji-
vih respiratornih in gastro-
enteroloških obolenj ome-
jujejo obiske na vseh klini-
čnih oddelkih na eno zdra-
vo odraslo osebo pri vsakem 
hospitaliziranem bolniku 
ter pri otročnicah na zdrave 
sorojence. Omejitve obiskov 
veljajo do preklica. Kliniko 
Golnik pa so z včerajšnjim 

dnem zaprli za obiske iz ena-
kih razlogov. Zaradi poveča-
nega števila respiratornih 
okužb se je močno povečal 
priliv bolnikov na Internisti-
čno prvo pomoč Interne kli-
nike in na Kliniko za infek-
cijske bolezni in vročinska 
stanja UKC Ljubljana. Zara-
di zasedenosti oddelkov se 
je UKC Ljubljana tudi letos 
odzval z zagotovitvijo doda-
tnih postelj na okoli dvajset 
postelj v oddelku v Dermato-
venerološki kliniki.

V bolnišnicah zaradi 
obolenj omejujejo obiske

Jasna Paladin

Kamnik – Okrožno sodišče v 
Ljubljani je izdalo sklep o pro-
daji Hotela Malograjski dvor, 
ki bo šel, kot nam je povedal 
stečajni upravitelj Igor Bon-
čina, po pravnomočnosti 
sklepa na dražbo, a datum 
zaenkrat še ni znan. Izklic-
na cena hotela, ki je zadnje 

tedne, odkar ima novega 
najemnika, družbo Porta Ili-
rica, odprt le nekaj ur dnev-
no, je 1.416.837 evrov, draži-
telji pa bodo morali pred dra-
žbo položiti 141.683,70 evra 
varščine. Čeprav so sedanji 
najemniki že izkazali zani-
manje za nakup, pa je pro-
daja hotela že na prvi dražbi 
manj verjetna.

Naprodaj Malograjski dvor




