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Pasji kakci so lahko 
zelo dragi
Pasji iztrebki na javnih površinah so
neprijetna nadloga. Za lastnike psov,
ki ne pobirajo kakcev za svojimi ljub-
ljenci, so v gorenjskih občinah zagro-
žene visoke kazni, od 42 do 1.400 ev-
rov. Inšpektorji doslej še nikogar niso
kaznovali.
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AKTUALNO

Danes bo zmerno do pretežno
oblačno. V soboto in nedeljo bo
delno jasno, zjutraj bo ponekod
po nižinah nastala megla.

VREME

jutri: delno jasno ..
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Znova si želi v vesolje
"Že ob prvem obisku v Sloveniji smo
raziskovali, od kod izvira naša druži-
na. Zdi se mi, da bomo tokrat malce
odprli Pandorino skrinjico," je pove-
dala ameriška astronavtka Sunita Wil-
liams pred obiskom Leš, odkoder iz-
vira njena prababica.
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GG+

V LTH ugotovljenih že 
za 35 milijonov terjatev
Do 3. oktobra bo v stečajnem postop-
ku za loški LTH znana končna vsota
terjatev, številka se po besedah ste-
čajnega upravitelja Dušana Taljata
spreminja iz dneva v dan, trenutno že
presega 35 milijonov evrov.

17

Mamut že v gumijasti
preobleki
Postavitev mamuta v naravni veliko-
sti, največje skulpture v Sloveniji, na
sotočju Kamniške Bistrice in Nevljice
je še za korak bližje. Po številnih za-
pletih med kiparjem in občino je pred
dnevi začel z delom livar Roman
Kamšek z Gore pri Komendi.

24

ZADNJA

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

Kranj - Pokojninski sistem
bo spet deležen prenove, še
temeljitejša bo po letu 2015.
Predlog naj bi vlada predsta-
vila javnosti še ta mesec, do
konca leta pa bo o njem po-
tekala javna razprava. Pri-
hodnje poletje bo predlog
pripravljen, spremembe pa
naj bi začele veljati leta
2012. Zadnja pokojninska
reforma je bila opravljena
leta 2000. 

Predlog je še neuraden, v
javnosti pa so že sedaj znane
nekatere ključne novosti.
Tako bodo spremembe pri
starostni meji za upokojitev

in izenačitvi moških in
žensk. Starostna meja za
upokojitev bo za oboje 65 let,
vendar neobvezno. Najnižja
upokojitvena starost bo 60
let, kdor se bo upokojil pri
65. letu, bo prejel za 18 od-
stotkov višjo pokojnino, po
tem letu pa za vsako leto 3,6
odstotka višjo. Temelj za ob-
računavanje pokojninske
osnove ne bo več 18 naj-
ugodnejših let, pač pa 35 za-
porednih let. Ukinili naj bi
tudi sedanje bonuse, ki k de-
lovni dobi prištevajo vojaški
rok, študijska leta in porod-
niške. Ostaja pa ugodnost za
tiste, ki so se zaposlili mlajši
od 18 let. Z reformo naj bi iz

pokojninske blagajne izločili
prejemke socialne narave,
kot sta varstveni dodatek in
državna pokojnina.

Spremembe bi bile tudi
pri odmeri pokojnin, ki so
sedaj na osnovi plač, po re-
formi pa naj bi imel vsak za-
varovanec oseben virtualni
račun, ki bi bil podlaga za
odmero pokojnine po meto-
di pokojninskih točk. Te bi
se izračunavale za vsako
leto posebej na podlagi plač
zavarovanca in zavarovalnih
osnov, pokojninski faktor
pa bi določal, v kolikšni
meri se vrednostne točke
upoštevajo pri odmeri me-
sečne pokojnine. 

V pokoj starejši od šestdeset let
Pokojninska reforma naj bi zvišala starostno mejo za upokojitev, odhod v
pokoj naj bi vsako leto po 65. letu nagradili s 3,6 odstotka višjo pokojnino.

Prihodnje generacije se bodo upokojevale po 60. letu. / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Planica - Dela na planiški ve-
likanki so se pričela z nekaj-
tedensko zamudo, ki je po-
sledica pritožb neizbranih iz-
vajalcev, a Jelko Gros, direk-
tor Zavoda za šport Planica,
ki vodi gradnjo Nordijskega
centra v Planici, je optimist.
"Nismo brez skrbi, ker je
pred nami precejšen zalogaj
predvsem obnovitvena dela
na letalnici, a verjamem, da
nam bo uspelo." Da bo letal-
nica pripravljena na sveto-
vno prvenstvo v poletih mar-
ca prihodnje leto, so se obno-
ve lotili tako, da ne podirajo
ničesar, kar ne bi mogli takoj
na novo zgraditi. 

V Planici vendarle začeli delati
Ob planiški velikanki so zabrneli stroji, do zime bodo zgradili še sedežnico in komunikacijske poti. 

Simon Šubic

Kranj - Kranjsko tožilstvo je
po petih letih od prejema ka-
zenske ovadbe na Okrožno
sodišče v Kranju vendarle
vložilo obtožnico zoper ne-
kdanjega dekana Fakultete
za organizacijske vede dr. Jo-
žeta Florjančiča in njegove
štiri sodelavce - nekdanjega
prodekana Draga Vuka, ne-

kdanjo tajnico fakultete Joži-
co Novak, profesorja Miro-
ljuba Kljajića in Gorana Vu-
koviča, takratnega tajnika
programsko-organizacij-
skega odbora za izvedbo
znanstvene konference.
Vodja tožilstva Irena Kuzma
je potrdila, da so obtoženi
storitve kaznivega dejanja
zlorabe položaja ali pravic.

Vložena tožba zoper Florjančiča
Tožilstvo je vložilo tožbe zaradi zlorabe položaja,
neupravičene uporabe tujega premoženja ... 

Na skakalnicah so začeli delati z enomesečno zamudo, a so v Planici kljub temu 
optimistični. / Foto: Anka Bulovec � 8. stran� 4. stran
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Danica Zavrl Žlebir 

Ljubljana - Na državnozbor-
skih volitvah 21. septembra
lani je zmagala do tedaj opo-
zicijska stranka SD, ki jo je
podprlo 30,45 odstotka vo-
livk in volivcev. Nekdanja
največja vladna stranka SDS
se je z 29,26 odstotka uvrsti-
la na drugo mesto. Parla-
mentarni prag so prestopili
še Zares, DeSUS, SNS, SLS,
SNS in LDS, zunaj pa sta
ostali NSi in Lipa, ki jima ni
uspelo preseči štiriodstotne-
ga parlamentarnega praga.
Po volitvah je Borut Pahor
kot predsednik zmagovalke
volitev in mandatar za sesta-
vo nove vlade sestavil t. i.
vladni trojček (poleg SD še
Zares in LDS), ki se mu je
pridružila še stranka De-
SUS. Vladna koalicija je še
vedno enako sestavljena,
večkrat pa je v letu dni že
prišlo do nesoglasja med nji-
mi. Ministrska ekipa je bila v
državnem zboru sicer potr-
jena 21. novembra, s čimer
je Slovenija dobila deveto
vlado, odkar je samostojna
država. Sedanja vlada se ves
čas spopada s posledicami
gospodarske krize, po mne-
nju mnogih, ne le opozicije,
precej neuspešno. Ob oblet-
nici parlamentarnih volitev

je bila v dnevnem tisku ob-
javljena javnomnenjska raz-
iskava, v kateri vlado kot
uspešno ocenjuje 38,4 od-
stotka, kot neuspešno pa
56,4 odstotka vprašanih.
Med strankami pa najvišjo
podporo uživa opozicijska
SDS. Njen prvak Janez Jan-
ša leto dni od volitev ocenju-
je kot leto prelomljenih
predvolilnih obljub, neizpol-
njenih pričakovanj, velike
zadolžitve države in nekom-
petentnega spopadanja vla-
de z gospodarsko krizo. 

Mi pa smo za oceno prve-
ga leta po volitvah vprašali
dva gorenjska politika. Davo-
rina Pirc, predsednica go-
renjskega odbora stranke

LDS, o tem meni: "Leto dni
po volitvah se je vladi znižala
podpora v javnosti, kar se mi
zdi v današnjih razmerah
normalno. Vlade namreč jav-
nost ne ocenjuje le po nje-
nem delu, pač pa ji pripisuje
odgovornost tudi za splošne
razmere, v katerih smo se
znašli. V gospodarski krizi so
veliki gospodarski giganti
prave socialne bombe, na kar
bi morala biti pozorna vsaka
vlada. Mislim, da se bo pod-
pora vladi spet dvignila, če bo
začela krčiti javne izdatke in
podpirati podjetniško pobu-
do ljudi, pri čemer naj bi
sprejela zlasti takšne ukrepe,
ki bodo manjšim podjetjem
poenostavili poslovanje in

jim olajšali razvoj." Sicer pa
dodaja, da sodeč po delu mi-
nistrov iz njene stranke, vla-
da trdo dela. 

Eden od gorenjskih po-
slancev SDS in gorenjevaški
župan Milan Čadež pa je de-
jal, da je Janševa vlada seda-
nji pustila dobro dediščino,
češ da je bila Slovenija tedaj
po gospodarski rasti na tret-
jem mestu med državami
EU, sedaj pa se lahko enači-
mo le še z baltskimi država-
mi in Portugalsko. "Gospo-
darska situacija se je poslab-
šala, pojavljajo se stavke, sin-
dikati, ki so v navezi z oblast-
jo, izgubljajo zaupanje de-
lavcev, poleg tega pa pada
tudi politični ugled Slovenije
v svetu, ki se je morala deni-
mo v zvezi s Hrvaško podre-
diti zahtevam velesil. Poleg
tega je problematično kadro-
vanje te vlade, tudi afera Pa-
tria, ki je preobrnila rezultat
lanskih volitev, še ni razreše-
na. Zaradi vsega tega me ne
preseneča, da je podpora vla-
di padla. Naši stranki pa se
povečuje. Žal ne moremo
nič narediti, ker so vsi naši
predlogi zavrnjeni," poudar-
ja Milan Čadež in dodaja, da
tudi sam dobiva veliko sig-
nalov ljudi, nezadovoljnih z
današnjim stanjem in de-
lom vlade.

Neuspešna v boju s krizo
Leto dni po volitvah vlado Boruta Pahorja podpira 38 odstotkov ljudi, kažejo raziskave javnega mnenja.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Abonmaji za Vas!
Prešernovo gledališče Kranj bo tudi letos petim naročnikom
Gorenjskega glasa podelilo brezplačni abonma. Nagradno
vprašanje se glasi: Katere predstave vključuje letošnji redni
abonma Prešernovega gledališča Kranj? Odgovore s svojimi
podatki (ime, naslov, telefon) in pripisom "za abonma" poš-
ljite najkasneje do srede, 30. septembra, na naslov: Gorenj-
ski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali na koticek@
g-glas.si. Predvidevamo, da bo prispelih pravilnih odgovo-
rov več, zato bo pet nagrajencev določil žreb. Imena nagra-
jencev bodo objavljena v petkovem Gorenjskem glasu. D. K.

Vladna ekipa trenutno nima veliko razlogov za dobro 
razpoloženje. / Foto: Tina Dokl
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Avtokarto prejme MARIJA ŠTEMPIHAR iz Šenčurja.
Danica Zavrl Žlebir 

Jezersko  - Ta teden je Slove-
nija gostila mednarodni pod-
nebni tabor, ki sta ga v okvi-
ru projekta Evropa pred izzi-
vom pripravila British Coun-
cil in predstavništvo Evrop-
ske komisije v Sloveniji. Tri-
deset mladih iz šestih držav:
Turčije, Danske, Velike Bri-
tanije, Finske, Madžarske in
Slovenije je na Jezerskem
razpravljalo o ključnih izzi-
vih podnebnih pogajanj, za-
vezanih za zmanjševanje
emisij, financiranju ukrepov
v državah v razvoju, tehnolo-

škem sodelovanju, prilagaja-
nju podnebnim spremem-
bam in podobnih aktualnih

problemih. Udeležence ta-
bora je prvi dan obiskal tudi
evropski komisar za znanost

in razvoj Janez Potočnik,
častni pokrovitelj projekta,
sodelovalo je več uglednih
mednarodnih strokovnja-
kov, med njimi tudi klimato-
loginja dr. Lučka Kajfež Bo-
gataj, prišli pa so tudi amba-
sadorji držav, iz katerih so
bili udeleženci. Slednji so
oblikovali deset prednostnih
nalog, ki bi jih po njihovem
mnenju morala obravnavati
podnebna konferenca, ki bo
decembra v Koebenhavnu.
Včeraj so jih predstavili tudi
v državnem zboru. Na sliki:
udeleženci konference na Je-
zerskem.

Podnebni zagovorniki na Jezerskem
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Ljubljana 

DeSUS nasprotuje zamrznitvi pokojnin

Z včerajšnje seje vlade je bila umaknjena obravnava prora-
čuna, ker se premieru Borutu Pahorju ni uspelo dogovoriti s
stranko upokojencev o vprašanju zamrznitve pokojnin. Za
stranko DeSUS zamrznitev pokojnin ni sprejemljiva, zdi pa
se jim tudi nepotrebna, češ da pokojnine sledijo rasti plač,
in če bodo te ostajale enake, bo tako tudi s pokojninami.
Predsednik stranke DeSUS Karl Erjavec meni, da bi morali
poseči po drugačnih ukrepih za proračunsko varčevanje, de-
nimo davku na luksuz ali dodatnih dohodninskih razredih.
Rezerve vidi tudi v možnosti povečanja prispevne stopnje
za pokojninsko zavarovanje. Pogovori o tej temi se bodo še
nadaljevali. D. Ž.

Ljubljana 

V razpravi je predlog družinskega zakonika

V javni razpravi je predlog družinskega zakonika, ki je že ob
predstavitvi sprožil živahne polemike. Najbolj sporno se zdi
določilo o zakonski zvezi, ki je predlagana kot življenjska
skupnost dveh oseb, istega ali različnega spola, ob tem pa
se istospolnim partnerjem odpira tudi možnost posvojitve
otrok. Sicer pa po besedah ministra za delo Ivana Svetlika
zakonik v ospredje postavlja otroka in njegove koristi. Med
drugim prepoveduje telesno kaznovanje otrok, uvaja pa tudi
institut zagovornika. Pristojnost odločanja o ukrepih za var-
stvo koristi otroka se prenašajo s centrov za socialno delo
(ti bodo imeli večjo svetovalno vlogo) na sodišče, država bo
imela večjo možnost posega v družinske odnose. D. Ž.

Marjana Ahačič

Radovljica - "Marsikaj smo
že storili in veliko še bomo,
zato opozarjamo politike, ki
uvajajo sistemske spremem-
be zdaj, ko so delavci zaradi
recesije najbolj ranljivi, da
ne bomo odnehali," je na
sredini novinarski konferen-
ci poudaril Dušan Semolič,
predsednik ZSSS. Dejal je
še, da bodo sindikati še na-

prej vztrajali pri nasprotova-
nju podaljševanja starostne
meje za upokojitev, saj
ukrep vidijo kot krivičnega
za večino delavcev. "Tudi ti-
sti delavci, ki bi morda lahko
delali še kakšno leto ali dve,
zdaj zaradi groženj s podalj-
ševanjem delovne dobe drvi-
jo v pokoj, ker se bojijo pri-
hodnosti. Poleg tega za stare
delavce ni delovnih mest, po
drugi strani pa ni niti stalnih
zaposlitev za mlade, ki bi
radi delali. Prepričani smo,
da bi povečevanje starostne
meje vodilo v več bolniške
odsotnosti, invalidnosti in
brezposelnosti."

Semolič je znova poudaril,
da sta sedanjo gospodarsko
krizo povzročila pohlep kapi-
tala in lestvica vrednot, kjer je
na prvo mesto postavljen do-
biček. "Upali smo, da bo kri-
za prinesla spremembe na
bolje v smislu povečevanja
državne blaginje, a prva spo-
ročila že nekaj časa kažejo, da
pričakovanih sprememb ni.
Vztrajamo, da delavci ne
smejo imeti manj kot šeststo

evrov plače, ker gre tu za
sredstva, od katerih so odvis-
ne cele družine." Tudi na
vprašanje, od kje vzeti denar
za plače delavcev, Semolič po-
nuja preprost odgovor: naj se
lastniki odpovedo delu svoje-
ga dobička v korist delavskih
plač, enako naj se odpravijo
nenormalno velika razmerja
med plačami menedžerjev in
delavcev. "Potrebujemo si-
stemske spremembe, ki jih
politiki sami od sebe ne bodo
naredili, še manj lastniki,
zato izkoristimo krizo, da pri-
demo do sprememb. Če bo
treba, tudi z zasedbo tovarn
po vsej Sloveniji."

Kriza priložnost 
za spremembe

”Tudi tisti delavci, ki bi morda lahko delali še kakšno
leto ali dve, zdaj zaradi groženj s podaljševanjem 
delovne dobe drvijo v pokoj.”

Preddvor 

Srečanje SD z Miranom Potrčem

Konec minulega tedna je bilo v Potočah srečanje socialnih
demokratov. Udeležil se ga je tudi podpredsednik stranke SD in
podpredsednik državnega zbora, poslanec Miran Potrč. Opisal
je trenutne razmere v državi in probleme, ki jih skuša čim bolj
uspešno reševati. Dotaknil se je tudi zunanje politike, pred-
vsem najnovejših dogodkov pri reševanju odprtih vprašanj s
sosednjo Hrvaško. Srečanje, ki ga je na kratko obiskal tudi
župan občine Preddvor Miran Zadnikar, je popestril mešani
pevski zbor Kokrškega odreda, nam je sporočil predsednik
občinske in območne organizacije SD Ivan Grginič. D. Ž.



ODGOVORNA UREDNICA 
Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE
Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir

UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI: 

Boštjan Bogataj, Alenka Brun, Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič,
Urša Peternel, Mateja Rant, Stojan Saje, Vilma Stanovnik, Simon Šubic,

Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir, Štefan Žargi;
stalni sodelavci: 

Marjana Ahačič, Maja Bertoncelj, Matjaž Gregorič, Ana Hartman, Jože Košnjek,
Milena Miklavčič, Miha Naglič, Jasna Paladin, Marjeta Smolnikar, Ana Volčjak

OBLIKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, IlovarStritar d.o.o.

TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA 
Tina Dokl, Gorazd Kavčič

LEKTORICA 
Marjeta Vozlič 

VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod 
št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas,
d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.:
04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-mail: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201
42 47 / Delovni čas: od ponedeljka do četrtka neprekinjeno od 8. do 19. ure, petek od 8. do
16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in
petkih, v nakladi 22.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska 
(enkrat letno) in devet lokalnih prilog / Tisk: Druck Carinthia GmbH & CoKG, St. Veit/Glan
(Št. Vid na Glini), Avstrija / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,35 EUR, letna na-
ročnina: 140,40 EUR; Redni plačniki imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni 25 %
popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 8,5 %; naročnina se upošteva od tekoče števil-
ke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja /
Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/ 201 42 48.

3
GORENJSKI GLAS
petek, 25. septembra 2009 AKTUALNO info@g-glas.si

Suzana P. Kovačič

Kranj - Gorenjsko pesti po-
manjkanje zobozdravnikov.
"V škofjeloškem zdravstve-
nem domu dela na primer
pet zobozdravnikov v šol-
skem zobozdravstvu v okviru
javnega zavoda, od teh petih
so šle tri zobozdravnice sko-
raj hkrati na porodniški do-
pust. Zelo se trudimo dobiti
nadomeščanje za čas porod-
niških dopustov, objavljen
imamo razpis, pa odziva ni.
Trenutno vsaka od teh treh
ambulant dela dvakrat na te-
den, vsaj toliko nam je uspe-
lo dobiti zobozdravnikov za
honorarno delo," je povedala
Karla Hribar, dr. dentalne
medicine, vodja zobozdrav-
stva v Zdravstvenem domu
(ZD) Škofja Loka. 

Zobna poliklinika Kranj je
z letošnjim šolskim letom
združila ambulanti mladin-
skega zobozdravstva s po-
lovičnim programom, ker so
zaradi pomanjkanja zoboz-
dravnikov želeli omogočiti
pacientom lažji in pogostejši
dostop do zobozdravnika.
"Odsotno zobozdravnico na-
domeščamo v tej ambulanti
petkrat na teden. V zobni
ambulanti Zdravstvene po-
staje Stražišče odsotno zo-
bozdravnico nadomeščamo
trikrat na teden in najkasne-
je v februarju bomo omogo-
čili pacientom vsakodnevno
zobozdravniško oskrbo. V
šolski zobni ambulanti OŠ
Šenčur in OŠ Naklo smo za-

poslili zobozdravnici; ambu-
lanta v Šenčurju že sprejema
paciente petkrat na teden, v
ambulanti OŠ Naklo pa bo
zobozdravnica začela redno
delati oktobra," je povedala
Irena Matjan, dr. dentalne
medicine, direktorica Zobne
poliklinike Kranj.

"Glavni problem pomanj-
kanja zobozdravnikov v jav-
nih zavodih vidim v razmer-
ju med koncesionarji in šte-
vilom zobozdravnikov v jav-
nih zavodih, ki je občutno v
korist koncesionarjem. Zo-
bozdravniki zasebniki zapo-
slujejo mlade zobozdravni-
ke, ki jim dajo višje plačilo,
kot jim ga lahko v javnih za-
vodih," je povedala Matjano-
va. "Okoli osemdeset odstot-
kov zobozdravnikov za odra-
sle na Gorenjskem dela na

koncesijo, kar pomeni, da jih
je le še osem zaposlenih v
javnem zavodu. Pri mladin-
skem zobozdravstvu ima
koncesijo nekaj manj kot
petdeset odstotkov zoboz-
dravnikov," je povedal Jože
Veternik, direktor Osnovne-
ga zdravstva Gorenjske.
"Tudi zobozdravniki, ki dela-
jo na koncesijo, morajo
opravljati dežurstva, ker so
za to zavezani s pogodbo.
Kar se tiče nadomeščanj za
čas odsotnosti, koncesionarji
to urejajo sami, niso pa dolž-
ni nadomeščati zobozdravni-
kov, ki so zaposleni v javnem
zavodu," je razložila Karla
Hribar. 

Očitno se javnemu zoboz-
dravstvu s spremembo pravil
in zakonodaje obetajo bolj
črni časi. Pacientu pripada za

zobozdravstvene storitve od
države na leto le (še) 42,5
evra, za kar lahko dobi eno
sivo plombo in en pregled.
"Problem je tudi v zastarelih
standardih, ljudje pa upravi-
čeno zahtevajo sodobne sto-
ritve. Predlog zdravstvene za-
varovalnice, da bi uvedli fi-
nanciranje zobozdravstvene
dejavnosti po t. i. sistemu
glavarine (glede na število
opredeljenih oseb), se nam
ne zdi sprejemljiv, saj bi se
čakalne vrste še podaljšale,
dostopnost storitev bi se še
bolj odmikala," je povedala
Hribarjeva. Sindikat zoboz-
dravnikov Slovenije - DENS
tudi zaradi nestrinjanja s
plačnim sistemom za 1. okto-
ber napoveduje opozorilno
stavko. Sprejemali bodo le
nujne primere.

Zdravi zobje za velik denar
Na Gorenjskem manjka zobozdravnikov, iz obveznega zavarovanja dobite plombo in en pregled na leto,
zobozdravniki v javnih zavodih pa tudi zaradi zastarelih standardov napovedujejo opozorilno stavko.

Simon Šubic

Kranj - Pasji iztrebki na jav-
nih površinah so res nepri-
jetna nadloga; ne samo da se
morajo sprehajalci izogibati
tem smrdečim "pehotnim
minam", ampak so nevarni
tudi za zdravje ljudi in živali.
Zelo moteči so na pločnikih
in sprehajalnih poteh ter
predvsem na otroških igriš-
čih. Občine se različno spo-
padajo s tem problemom;
večina jih je postavila poseb-
ne smetnjake za odlaganje
pasjih kakcev, veliko pa jih je
že sprejelo tudi ustrezne ob-
činske odloke o urejanju in
vzdrževanju javnih površin,
v katerih so določile globe za
lastnike psov, ki na javnih ze-
lenicah ne pospravljajo kak-
cev za svojimi štirinožnimi

prijatelji. Preverili smo po
nekaterih gorenjskih obči-
nah in ugotovili, da se globe
gibljejo od dobrih 41 evrov pa
vse do 1400 evrov. A brez
morebitnega razburjanja za-
radi pretiranih kazni, saj in-
špektorji le redko (če sploh
kdaj) kaznujejo neodgovorne
lastnike psov. "Redarje smo
posebej usmerili v nadzor to-
vrstnih kršiteljev. V njihovi
prisotnosti so lastniki psov
disciplinirani in odstranjuje-
jo iztrebke, ko redarjev ni, pa
je stanje drugačno," na pri-
mer ugotavlja Drago Zadni-
kar, direktor občinske uprave
v Tržiču. 

V Mestni občini Kranj je
za nepobiranje pasjih kakcev
predvidena globa v višini
41,73 evra, v Žireh 62,59
evra, v Radovljici 83,46 ev-

rov, na Jesenicah tristo evrov,
v Tržiču pa 420 evrov. Pose-
ben primer pa so Cerklje, saj
so za nepobiranje pasjih iz-
trebkov določili globi petde-
set ali pa 1400 evrov. "Globe
so 1400 evrov za pravne ose-
be, samostojne podjetnike
posameznike in posamezni-
ke, ki samostojno opravljajo
dejavnost (štiristo evrov) za
odgovorno osebo pravne ose-
be, saj menimo, da tu ne gre
posamezen primer, temveč
za organizirano dejavnost
pravne osebe, v kateri sode-
luje oziroma je navzočih več
živali. Za fizične osebe je glo-
ba bistveno nižja in znaša
petdeset evrov," je pojasnila
Marta Jarc, direktorica občin-
ske uprave. Iz vseh naštetih
občin so nam tudi odgovori-
li, da doslej inšpektorji za tak

prekršek še niso izrekli kaz-
ni, edino v Radovljici se prav
te dni ukvarjajo s prijavo po-
java pasjih iztrebkov, vendar
so ti na zasebni površini.

Obstajajo pa tudi občine,
ki ne poznajo sankcij za ne-
pobiranje pasjih kakcev.
Mednje sodita tudi občini
Šenčur in Škofja Loka, ven-
dar v obeh še ugotavljajo, da
bodo za discipliniranje neod-
govornih lastnikov psov po-
trebovali ustrezen odlok, ki
bo določil primerno sankci-
jo. V Škofji Loki so na primer
postavili že dvajset košev za
pasje iztrebke, ki pa so slabo
uporabljani, je razložil Jernej
Tavčar iz službe za stike z
javnostjo. Vseeno pa v Škofji
Loki menijo, da bi morala
biti ta problematika enotno
urejena po vsej državi. 

Pasji kakci so lahko zelo dragi
Gorenjske občine nepobiranje pasjih kakcev kaznujejo od slabih 42 do celo 1400 evrov. Inšpektorji so
sicer na preži, a kaznovali niso še nikogar.

Šolska zobna ambulanta v OŠ Šenčur že sprejema mlade paciente. / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Lesce - Pretekli teden je slo-
venska vojska znova uvedla
vzletanje in pristajanje voja-
ških zrakoplovov na letališču
v Lescah, so sporočili z gene-
ralštaba Slovenske vojske.
Zaradi pritožb Društva giba-
nje proti širitvi in hrupu leta-
lišča Lesce so namreč v avgu-
stu začasno ustavili polete
vseh vojaških plovil z leškega
letališča, tudi letala pilatus, s
katerega svoje treninge
opravljajo padalci. 

"Slovenska vojska je s pred-
stavniki društva izvedla dva
sestanka in jih obvestila, da je
letališče v Lescah uporabljala
za pristajanje helikopterjev
ob reševanju ponesrečencev
v gorah ter za urjenje padal-
cev vojaške reprezentance.
Vsi poleti so bili izvedeni
skladno s področno zakono-
dajo in predpisi ter v popol-
nem soglasju z odgovornimi

z Občine Radovljica in letališ-
ča v Lescah. Predstavniki dru-
štva so s temi ugotovitvami
soglašali," je pojasnil Simon
Korez, tiskovni predstavnik
Slovenske vojske.

Kot je povedal predsednik
Društva Miha Zalokar, so se
na sestanku dogovorili, da se
treningi padalske ekipe raz-
poredijo na vsa letališča v
Sloveniji, ki so za to primer-
na, letni načrt treningov pa-
dalske ekipe pa se objavi na
spletu. "Slovenska vojska je
bila tudi obveščena, da se s
primernimi koridorji letenja
hrup lahko precej zmanjša
in bo tak način letenja tudi
upoštevala, prav tako kot ur-
nik letenja, ki je že sedaj do-
ločen le med 8. in 15. uro ob
delavnikih. Društvo je od
Slovenske vojske dobilo tudi
zagotovilo, da bo vožnjo s
svojimi letali dovoljevala le
osebam, zaposlenim v Slo-
venski vojski."

Pilatus spet leti 
Slovenska vojska in Društvo gibanja proti širitvi
in hrupu letališča v Lescah našla skupen jezik.

Kranj

Dan lekarn na temo Zdravila in mladostniki

Ob petem dnevu slovenskih lekarn bodo danes v vseh javnih
lekarnah v Sloveniji na voljo informativne knjižice in informa-
tivni lističi o pravilni ter varni uporabi zdravil pri mladostnikih.
Lekarne bodo opremljene tudi s plakati, ki bodo opozarjali na
temo Zdravila in mladostniki. Farmacevti v lekarnah bodo 
obiskovalcem na voljo za strokovni nasvet o pravilni in varni
uporabi zdravil. V okviru aktivnosti ob dnevu slovenskih lekarn
so organizatorji lekarniške farmacevte še pozvali, naj se pri
ozaveščanju o pravilni in varni uporabi zdravil povežejo z lo-
kalnimi osnovnimi in srednjimi šolami. Lekarniški farmacevti
bodo v sodelovanju s pedagogi pripravili predavanja o varnem
zdravljenju z zdravili za mladostnike in njihove starše. S. K. 



Urša Peternel

Jesenice - Pred petdesetimi
leti, natančneje 29. novem-
bra 1959, so v Splošni bol-
nišnici Jesenice odprli samo-
stojen otroški oddelek. Imel
je 31 bolniških postelj, a je že
kmalu postal premajhen,
zato so ga leta 1964 preselili
v nove prostore stanovanjske
stavbe. Leta 1999 pa so od-
delek selili še enkrat, in sicer
v zgornje nadstropje glavne
bolnišnične stavbe v nove,
sodobne in otrokom prilago-
jene prostore, kjer deluje še
danes. Ob praznovanju pet-
desetletnice oddelka danes
na Bledu pripravljajo sreča-
nje, ki ga bodo začeli s pro-
slavo in podelitvijo priznanj,
nadaljevali pa s strokovnim
(in nato tudi družabnim)
programom. Kot je o delu
pediatričnega oddelka pove-
dal predstojnik Peter Najde-
nov, dr. med., letno sprejme-
jo okrog dva tisoč bolnikov,
starih od nekaj ur pa do do-
polnjenega osemnajstega
leta starosti. Povprečna ležal-
na doba je 2,76 dni, na od-
delku pa imajo dnevno pov-

prečno po dvanajst do tri-
najst bolnikov, pozimi več,
poleti manj. Med najpogo-
stejšimi boleznimi so okuž-
be dihal, prebavne težave in
alergije. Na oddelku je zapo-
slenih šest pediatrov, pet di-
plomiranih medicinskih se-
ster in dvajset srednjih me-
dicinskih sester. Poleg dela
na oddelku letno opravijo še

okrog 4500 pregledov v am-
bulanti, od tega največ v aler-
gološki, imajo tudi petsto do
šeststo primerov na otroški
kirurgiji, skrbijo pa tudi za
okrog šeststo novorojen-
čkov, kolikor se jih letno rodi
na Jesenicah. Po besedah
Petra Najdenova so z oprem-
ljenostjo kar zadovoljni, 
res pa je, da se aparature z

leti iztrošijo, prihajajo nove,
sodobnejše naprave ... Tako
bi bili veseli še kakšnega 
ultrazvoka, naprave za mer-
jenje življenjskih funkcij ...
Veliko pozornosti namenja-
jo tudi izobraževanju, pred-
vsem pa si prizadevajo za
strokovnost in pravilno obra-
vnavo otrok s čim manj stro-
kovnimi napakami. 

Pol stoletja skrbi za bolnike
Pediatrični oddelek Splošne bolnišnice Jesenice praznuje pol stoletja obstoja.
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VPIS ABONMAJEV OD 18. 9. DO 26. 9. 
NA BLAGAJNI SOKOLSKEGA DOMA

OB DELAVNIKIH OD 16.00 DO 19.00 URE IN  
OB SOBOTAH OD 9.00 DO 12.00 URE

INFORMACIJE: 
NA TELEFONSKIH ŠTEVILKAH 04 51 12 344, 041 724 163, 

E-MAIL SOKOLSKIDOM@SKOFJALOKA.SI,  
WWW.SKOFJALOKA.SI

SPONZOR:

VPIS ABONMAJEV OD 18. 9. DO 26. 9. 
NA BLAGAJNI SOKOLSKEGA DOMA

OB DELAVNIKIH OD 16.00 DO 19.00 URE IN  
OB SOBOTAH OD 9.00 DO 12.00 URE

INFORMACIJE: 
NA TELEFONSKIH ŠTEVILKAH 04 51 12 344, 041 724 163, 

E-MAIL SOKOLSKIDOM@SKOFJALOKA.SI,  
WWW.SKOFJALOKA.SI
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Naklo 

Starejši niso osamljeni

V petek so za obiskovalce odprli vrata Doma starejših obča-
nov Naklo. Direktorica Doma starejših občanov Preddvor
Andreja Valant je povedala, da so to enoto po sprejemu pr-
vega stanovalca maja povsem zapolnili. Dvajset zaposlenih
skrbi za 46 starejših, ki so s stanovalci v Preddvoru velika
družina. Skupaj so bili na izletu, imajo domsko glasilo, to-
krat pa gostijo prvo srečanje z domačini. Kot je poudaril žu-
pan Občine Naklo Janez Štular, je po zapletih z opremlja-
njem doma zaradi stiske z denarjem najpomembnejše, da
je dom zaživel. Trudili se bodo, da starejši ne bodo sameva-
li, kar je potrdila pestra prireditev. V programu, ki ga je 
povezovala Katja Gaber, so nastopili glasbeniki in folklorni
plesalci OŠ Naklo, citrarka Vida Učakar ter stanovalca Eva 
Leban in Jože Bogataj. Vera Ahačič iz Medgeneracijskega
društva Z roko v roki Kranj je povabila k ogledu razstave 
izdelkov članov in stanovalcev doma, predsednik KUD 
Dobrava Marjan Babič pa je odprl likovno razstavo. S. S.

Strahinj 

Mladi prisegajo na sonce

Biotehniški center Naklo je znan po ekološki naravnanosti. Na
nujnost varčevanja z energijo je opozorila petkova prireditev 
S soncem smo močnejši. Tako imenovani Solarni show so 
pripravili dijaki, ki so poleti obiskali tabor za ZERO CO2 agen-
te v organizaciji Slovenskega e-foruma. Klemen Stanonik, Jure
Jeglič, Tjaša Križnar, Ana Prešeren, Urška Golorej, Katja Po-
gačnik in Matej Bergant (na sliki) so svoja spoznanja o upo-
rabi sončne energije prepletli s plesom, petjem in glasbo ob
pomoči dijakov in mentoric Bernarde Božnar, Mete Kastelic
Švab in Marjete Vovk. Njim sta Tomaž Dintinjana in Maja
Blejec iz E-foruma podelila simbolne priponke, njihovo delo
pa so pohvalili župan Občine Naklo Ivan Štular, Franci Dovč
iz projekta EKO-šola in ravnateljica srednje šole BC Naklo
Andreja Ahčin. Učitelj Tomaž Levstek je predstavil delovanje
sončne elektrarne v Strahinju. V šoli so odprli tudi razstavo
srednjih EKO-šol o podnebnih spremembah. S. S.

Boštjan Bogataj

Kranj - S čezmejnim pro-
jektom Slovenija-Avstrija,
Brezmejna doživetja kul-
turne dediščine želijo part-
nerji poglobiti sodelovanje
med slovenskimi in avstrij-
skokoroškimi institucijami
na področju kulturne de-
diščine, izboljšati njihovo
tržno usmerjenost in zave-
danje o pomenu kulturne
dediščine. "Naši prijatelji iz
avstrijske Koroške imajo na
tem področju veliko izku-
šenj in jih želijo deliti z

nami, hkrati pa bomo z ne-
kaj investicijami na Gorenj-
skem pomagali pri ohranja-
nju dediščine," je povedal
Bogo Filipič, direktor Regi-
onalne razvojne agencije
Gorenjske (BSC Kranj),
kjer projekt vodijo. 

Na Gorenjskem je precej
objektov in spomenikov, ki
jih je treba zaščititi, olepšati
ali ohraniti ter tudi približa-
ti Gorenjcem in obiskoval-
cem, pri vsem tem pa bodo
pomagali partnerji na drugi
strani Karavank. Miloš Ekar
iz kranjske območne službe

Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije je pove-
dal, da jim manjkajo pred-
vsem viri bogate gorenjske
dediščine: "Mi vsakodnevno
svetujemo lastnikom kultur-
ne dediščine, vendar nas je
premalo, da bi ustregli
vsem. Pri projektu bomo
lahko uporabili nove načine
komuniciranja in razmišlja-
li o uporabi kulturne dediš-
čine tudi za druge namene."

"Naš osnovni cilj je izme-
njava izkušenj in primerov
dobrih praks na področju
obnavljanja in ohranjanja

nepremične kulturne dediš-
čine ter izvedba manjših in-
vesticij kot vzorčni primer
za prihodnje obnove," je po-
jasnila Franja Gabrovšek,
skrbnica projekta na razvoj-
ni agenciji. V sklopu projek-
ta bodo na Gorenjskem iz-
vedene štiri investicije v ob-
činah Bled, Radovljica, Tr-
žič in Gorenja vas-Poljane.
V slednji bodo dvorec Viso-
ko, Rupnikovo linijo in Šu-
bičevo hišo registrirali v na-
vigacijske sisteme, postavili
table kulturne dediščine in
pokrili jaške utrdbe na Hra-
stovem griču v sklopu Rup-
nikove linije. Projekt je
skupno vreden 1,33 milijona
evrov (85 odstotkov prispe-
va Evropski sklad za regio-
nalni razvoj), za investicije
pa bodo morale občine pri-
spevati zgolj pet odstotkov.

Izkušnje za obnovo dediščine
Z uvodno konferenco so se začele izvajati aktivnosti čezmejnega projekta 
Brezmejna doživetja kulturne dediščine.

Kot pravi Gros, jih še naj-
manj skrbi postavitev sedež-
nice, saj imajo zanjo že iz-
branega izvajalca, ki mora do
prvega snega postaviti teme-
lje in nato konstrukcijo do
konca leta. 

Sicer pa je ta čas v teku ar-
hitekturni natečaj, s katerim
naj bi do konca oktobra iz-
brali najboljšo rešitev za ure-
ditev celotnega kompleksa
Nordijskega centra Planica.
120- in 90-metrsko skakalni-
co naj bi zgradili od prihod-
nje zime leta 2010, do leta
2013 pa naj bi bila večina
dela v Planici končana. "Vsi

si želimo, da se center zgradi
čim prej, in ker delo teče,
smo v lokalni skupnosti opti-
misti," je optimističen tudi
kranjskogorski župan Jure
Žerjav. "Nordijski center bo
zagotovo prispeval k ponud-
bi celotne Zgornjesavske 
doline, ne le Kranjske Gore,
in to vse leto, ne le ob velikih
prireditvah."

V gradnjo objektov v Plani-
ci bo v letošnjem in prihod-
njem letu vloženih štiri mi-
lijone evrov, celoten projekt
nordijskega centra pa je 
vreden 42 milijonov evrov.
Večino denarja zanj naj bi
država zagotovila iz Evrop-
skega sklada za razvoj. 

V Planici vendarle 
začeli delati

Utrinek s pediatričnega oddelka: dveletni dvojčici Nika in Neža sta morali v bolnišnico zaradi
bronhitisa. Večino časa sta bila ob njima mamica Helena in očka Aleš. / Foto: Anka Bulovec
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Kranj - V torek naj bi župani
občin ustanoviteljic Komu-
nale Kranj glasovali o direk-
torju Komunale Kranj, saj
se sedanjemu direktorju
Ivanu Hočevarju izteče
mandat prvega decembra.
Hočevar je vnovič kandidi-
ral, poleg njega sta v ožji iz-
bor prišla še Barbara Avčin
Kržan (med drugim je bila
direktorica podjetja Slopak)
in nekdanji poslanec Anton
Kokalj. Župani niso zaupali
novega mandata nobenemu
od kandidatov. "V času do
imenovanja se je pojavilo ve-
liko nedopustnih prijemov
lobiranja, kar je močno dvig-
nilo strasti in zameglilo real-
no končno odločitev. Zato
smo se z zelo veliko večino
županov odločili, da razpis

zaključimo tako, da ne potr-
dimo nobenega kandidata
in v najkrajšem možnem
času ponovimo razpis," je
komentiral dogajanje za za-
prtimi vrati predstavnik naj-
vplivnejše občine v Svetu za-
voda občin ustanoviteljic,
kranjski župan Damijan
Perne.

Ravno poslanec in župan
Damijan Perne pa se pote-
guje za mesto direktorja v
Psihiatrični bolnišnici Be-
gunje. "Že ob nastopu župa-
novanja sem večkrat pouda-
ril, da bi se želel vrniti v svo-
jo stroko, psihiatrijo. Kdaj bi
se mi ta priložnost lahko po-
nudila, nisem mogel načrto-
vati, zato sem se odločil tudi
za kandidaturo na mesto po-
slanca, saj je bilo znano, da
je bilo v preteklosti sodelo-
vanje med vlado in Gorenj-

sko slabo. Junija se je prilož-
nost za vrnitev v stroko po-
nudila z razpisom v psihia-
trični bolnišnici. Če bom iz-
bran, bom mesto poslanca
prepustil svojemu nasledni-
ku. Dokler pa ne dobim

sklepa o izbiri direktorja bol-
nišnice, so vsakršne izjave o
nadaljevanju moje politične
kariere prehitre,"" je pove-
dal Perne. Če bo uspel, ga
bo na mestu poslanca nado-
mestil Alojz Potočnik. 

Komunala in psihiatrija 
še brez direktorjev
Poslanec in župan Damijan Perne še vedno čaka na imenovanje na mesto direktorja Psihiatrične 
bolnišnice Begunje, za direktorja Komunale Kranj pa bodo ponovili razpis. 
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Podbrezje 

Taborski dnevi četrtič

Kulturno društvo Tabor Podbrezje vabi na četrte Taborske
dneve, ki se bodo začeli v nedeljo, 27. septembra, ob 10. uri
z blagoslovom in predstavitvijo novih podob križevega pota
pri cerkvi na Taboru. Isti dan ob 17. uri bodo v Pirčevem
domu odprli razstavo o protiturških taborih v Transilvaniji,
prof. dr. Peter Fister pa bo predaval o arhitekturi taborov.
Od 28. septembra do 3. oktobra bo ob 17. uri voden ogled
razstave, med katerim bosta Dragica in Jožef Perne prikaza-
la slikovno gradivo s potovanja po Romuniji. S. S.

Damijan Perne / Foto: Tina Dokl Ivan Hočevar / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Martin Košir s
Poljanske ceste je že tretji
Ločan, ki je letos dopolnil
sto let. Rojen je bil 13. sep-
tembra 1909 in je v otro-
ških letih živel na Visokem,
od koder še pomni pisatelja
Ivana Tavčarja. V zakonu s
prvo ženo se mu je rodila
hčerka Tilka, ki ima danes
73 let. Nato je ovdovel, se
znova poročil in dobil še si-
nova Toneta in Vinka ter
hčerko Minko. Družina se
mu je do danes povečala z
devetimi vnuki, dvanajsti-
mi pravnuki in prvim pra-
pravnukom. Upokojitev je
leta 1975 dočakal v Jelovici,
pred desetletjem pa je dru-
gič ovdovel. Danes z njim
živita sin Vinko in snaha
Joži, ki pravita, da je ata
zelo samostojen, nikoli ga
nič ne boli in zajtrke si pri-

pravlja še sam. Največkrat
si skuha sok, kakor v teh
krajih rečejo močniku, nato
pa gre rad malo naokoli.
Vesel je, da so v soseščini
zgradili pločnik, da njegovi

sprehodi proti mestu niso
več tako nevarni. Ob ato-
vem jubileju se je družina
veselila pri Ruparju na 
Sv. Andreju, voščit sta mu
prišla tudi Anica Pintar z

Rdečega križa in župan 
občine Škofja Loka Igor
Draksler. Slavljenec je žu-
pana posadil na stol, ki ga
je pred sedemdesetimi leti
sam izdelal.

Stoletnik še pomni Ivana Tavčarja

Stoletnik Martin Košir med svojimi otroki: Tonetom, Tilko, Minko in Vinkom / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka

Blaznikov večer posvetili Tinetu Debeljaku

Na Blaznikovem večeru v Škofji Loki, ki ga je v sredo 
v Sokolskem domu pripravilo loško muzejsko društvo, so se
spomnili svojega rojaka dr. Tineta Debeljaka, ki je leta 
1945 odšel v Argentino. Ob dvajsetletnici njegove smrti so
izdali knjigo Kazimierja Wierzinskega Olimpijski venec v
prevodu Tineta Debeljaka. Muzejsko društvo je ob tej 
priložnosti Debeljaka posthumno proglasilo za svojega
častnega člana. Listino o tem je predsednik društva 
Aleksander Igličar izročil Meti Debeljak Vombergar in Jožejki
Debeljak Žakelj (na sliki z leve proti desni), ki sta prišli iz 
Argentine. D. Ž.

Danica Zavrl Žlebir

Mače - Cerkev, občina in vaš-
čani so letošnje poletje sode-
lovali pri urejanju obzidja
cerkvice v Mačah, podružni-
ce preddvorske župnijske
cerkve. Uredili pa so tudi me-
teorno kanalizacijo. "Dela so
se začela ob koncu junija in
bila dokončana ravno do veli-
kega šmarna. Izvajalo jih je
Cestno podjetje iz Kranja, pri
gradnji 60 metrov zidu pa
smo izdatno pomagali tudi
domačini, ki smo opravljali
prevoze s traktorji. Ocenjuje-
mo, da smo opravili okoli
360 strojnih ur," je povedal

cerkveni ključar Lojze Arh.
Skupna vrednost naložbe je
bila 44 tisoč evrov, deloma jo
je financirala občine Pred-
dvor, ki je financirala tudi vso
projektno dokumentacijo, fi-
nančno in z delom pa so so-
delovali tudi vaščani. 

Nedelja, 27. septembra, bo
v Mačah zaradi nove pridobit-
ve še posebej slovesna. Lojze
Arh pravi, da bi radi vaščane
in vse druge, ki so sodelovali
pri obnovi, povabili na sloves-
nost. Ob 10.30 bo maša, novo
cerkveno obzidje pa bo blago-
slovil Franci Petrič, ki ga po-
znamo kot urednika verskega
tednika Družina.

V Mačah bo slovesno
V nedeljo bodo namreč blagoslovili novo obzidje
pri podružnični cerkvi sv. Miklavža, ki so ga
zgradili letošnje poletje.

Na novo zgrajeno cerkveno obzidje k cerkvici sv. Miklavža
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Šenčur

Prompt odslej v Šenčurju

V torek se je podjetje Prompt, vodilno slovensko podjetje na
področju distribucije elektronskih komponent in gradnje
sekundarne infrastrukture za telekomunikacije in energetiko, v
zadnjem času pa tudi po gradnji sončnih elektrarn, slovesno z
Bleda preselilo v industrijsko cono Šenčur. "Naše podjetje je
vedno v ozadju, vendar brez naše opreme ne gre. Ni signala
mobilne telefonije, ne dela bankomat, računalniška mreža," 
je povedal direktor Peter Praprotnik, ki je novo, tehnološko
izredno napredno stavbo (t. i. pametna hiša) odprl skupaj 
s partnerjem Nedeljkom Dabićem (na sliki). Odprtje sta
popestrila Perpetum Jazzile in Mambo Kings, poslovnim part-
nerjem so predstavili številne novosti, na strehi pa odprli novo
sončno elektrarno z dvajsetimi kilovati nazivne moči. B. B. 

Fo
to

: M
. V

.



Simon Šubic

Letošnje praznovanje ob-
činskega praznika sprem-
ljajo sami jubileji: petnajst
let samostojne občine, de-
vetdeset let od smrti prvega
slovenskega poklicnega ig-
ralca in cerkljanskega roja-
ka Ignacija Borštnika, čigar
dan smrti ste v Cerkljah
tudi določili za občinski
praznik ... 

"Tako je, letos praznuje-
mo petnajsto leto samostoj-
ne občine Cerklje na Gorenj-
skem in devetdeset let smrti
Ignacija Borštnika, a to še
niso vsi jubileji. Letos tudi
desetič praznujemo občinski
praznik na dan Borštnikove
smrti, lani pa je minilo 150
let od rojstva Ignacija Boršt-
nika, na katerega smo kot
njegovi rojaki zelo ponosni.
V preteklosti so ga sicer bolj
častili in poznali v Mariboru,
kjer prirejajo Borštnikovo
srečanje, v zadnjih letih pa
se trudimo, da bi Borštnika
vsi Slovenci znali povezati
tudi z njegovim rojstnim
krajem - s Cerkljami. Prav
zato smo po Borštniku po-
imenovali tudi naš kulturni
hram, ki smo ga zgradili
pred dvema letoma, tedaj je
občina tudi omogočila izid
knjige Ignacij Borštnik na
poti domov s ponatisom nje-
gove ljudske igre Stari Ilija
ter objavo nekaterih njego-
vih pesmi in eseja o Borštni-
ku, ki ga je napisal Martin
Kadivec. Letos je občina iz-
dala in založila novo knjigo o
Ignaciju Borštniku - Pesmi
in igri, ki jo je prav tako ure-
dil Martin Kadivec."

Župan občine Cerklje ste
že vse od njenega nastanka.
Kako doživljate teh petnajst
let?

"Petnajstletna samostojna
pot je bila zelo pestra in tež-
ka, a mislim, da smo v tem
času ogromno naredili in
zelo težko bo v naslednjih
petnajstih letih slediti take-
mu tempu. Realizirali smo
številne infrastrukturne in
družbene projekte, ki so zelo
spremenili podobo krajev
pod našim Krvavcem. Tako
smo obnovili skoraj vseh 170
kilometrov občinskih cest in
javnih poti, ob tem urejali
tudi razsvetljavo, vodovodno
in kanalizacijsko omrežje.
Obnovili smo centralno
Osnovno šolo Davorina Jen-
ka s podružnico v Zalogu,

dobili smo nov vrtec Muren-
čki, h kateremu prav sedaj
gradimo tudi prizidek. V
Cerkljah smo zgradili večna-
mensko športno dvorano, v
Velesovem pa bomo v krat-
kem uredili nov nogometni
center. V zadnjih letih smo
zgradili tudi Kulturni hram
Ignacija Borštnika, pa novo
upravno občinsko zgradbo
in gasilski dom. Našo odgo-
vornost do okolja dokazujejo
nov zbirni center za ločeno
zbiranje odpadkov, čistilna
naprava Češnjevek in mno-
go kilometrov kanalizacijske-
ga omrežja. Prav sedaj smo
tudi pred zelo velikim izzi-
vom, to je obnovo oziroma
kar novogradnjo medobčin-
skega vodovodnega sistema
Krvavec, pri katerem sodelu-
je pet občin solastnic, priča-
kujemo pa tudi evropska
sredstva. Ta smo prejeli tudi
za obnovo Petrovčeve hiše v
Cerkljah, ki bo oktobra že
predana svojemu namenu.
Prav tako smo v teh letih
sprejeli vse potrebne prostor-
ske dokumente za nemoten
razvoj občine, med drugim
smo predvideli tudi območja
za razvoj turistične dejavno-
sti, na brniškem letališču
smo omogočili gradnjo
ekonomsko-poslovne cone
na več kot osemdesetih hek-
tarjih. Recesija je te načrte si-
cer nekoliko zavrla, a upamo,
da bo projekt čim prej realizi-
ran, saj bo ta cona zagotovo
prinesla nov razvojni zagon
občini in dodatna delovna
mesta ne samo za naše obča-
ne, ampak za širšo okolico.
Nenazadnje se razvoj občine

Cerklje vidi tudi v rasti prebi-
valcev; če je bilo še leta 1994
v občini 5.652 prebivalcev,
jih je sedaj že 6.729."

Omenili ste že obnovo Pet-
rovčeve hiše, ki je ta trenu-
tek največji investicijski za-
logaj na območju občine
Cerklje. Kaj boste pridobili
s tem objektom?

"Petrovčeva hiša je bila v
Cerkljah dolgo časa velik ka-
men spotike, sedaj lahko že
zatrdim, da temu ni več tako.
Po treh letih obnove bo zaži-
vela do konca oktobra. Res je,
ta projekt, ki bo na koncu stal
približno 1,6 milijona evrov,
ne bi bil uresničljiv brez po-
moči Evropskega sklada za
regionalni razvoj, ki je pri-
speval približno polovico
zneska oziroma okroglih
842 tisoč evrov, ostalo pa
smo financirali iz občinske-
ga proračuna. Nova Petrovče-
va domačija bo zagotovo
dvignila ponudbo kulturnih,
izobraževalnih in turističnih
vsebin v kraju, saj bodo v njej
dobili prostor info in inter-
netna točka, sodobna knjiž-
nica z okoli 20 tisoč enot
knjižnega gradiva in s čitalni-
co, slikarski atelje in muzej-
sko-razstavni prostor."

Poleg obnove Petrovčeve
hiše je občina v zadnjem
letu izpeljala oz. še vodi
tudi druge pomembne pro-
jekte ... 

"Tako kot že nekaj let smo
tudi v minulem letu zgradili
ogromno primarnega siste-
ma fekalne kanalizacije, so-
časno pa smo obnavljali tudi

vodovodno omrežje. V tem
oziru je najpomembnejša
gradnja nove fekalne kanali-
zacije, vodovoda, meteorne
kanalizacije, javne razsvet-
ljave, plinovoda, optičnega
omrežja, elektrifikacije in
obnova cestišč na Zgornjem
Brniku. Po desetih letih in-
tenzivnih prizadevanj se je
letos končno začela tudi re-
konstrukcija regionalne ce-
ste od Vopovelj do Spodnje-
ga Brnika, ki ji bo kmalu sle-
dila tudi gradnja krožnega
križišča na Spodnjem Brni-
ku. Naj ob tem napovem še
skorajšnji začetek gradnje
fekalne kanalizacije na trasi
Pšata-Zalog. Med drugimi
projekti je treba omeniti vsaj
še ureditev parkirnih prosto-
rov v Adergasu ter novo, raz-
širjeno cesto Grad-Ravne, ki
je bila doslej tako ozka, da jo
je bilo treba v času avtobus-
nih prevozov zapirati, sedaj
pa nič več. Poleg tega smo
se odločili še za razširitev ce-
ste na Sv. Lenartu ... Na kon-
cu bi vendarle rad poudaril,
da za vsemi uspešno realizi-
ranimi projekti v petnajstih
letih stojijo dobra občinska
uprava, kvalitetni izvajalci
del, ki jih je bilo v teh letih
kar precej, in seveda tudi
mnogi naši občani in občan-
ke. Nekateri od njih bodo za
svoje nesebično delo tudi le-
tos prejeli občinsko nagra-
do, zato vabim vse občane,
da se nam pridružijo na
osrednji proslavi ob letoš-
njem občinskem prazniku,
ki bo jutri ob 19. uri v Kul-
turnem hramu Ignacija
Borštnika."

Petrovčeva domačija
nič več kamen spotike
Po temeljiti obnovi Petrovčeva domačija v središču Cerkelj ni več kamen spotike, ob letošnjem
občinskem prazniku ugotavlja cerkljanski župan Franc Čebulj. 
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Cerklje

Letos sedem občinskih priznanj

Letos bodo po sklepu občinskega sveta podelili sedem pri-
znanj občine Cerklje na Gorenjskem. Veliko plaketo prejme
Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka Cerklje (predla-
gatelj župan Franc Čebulj), malo plaketo dr. Borut Belehar
(predlagatelj Lista za razvoj vasi pod Krvavcem), nagrado
bo prejel Mladinski center Cerklje (predlagateljica Nina Ve-
selinović), priznanja pa bodo šla v roke Milana Zamljena
(predlagatelj PGD Šenturška Gora in krajani), mentorji PGD
Zalog pri Cerkljah Tina Lončar, Peter Lončar, Boštjan Kovač
in Janez Plevel (predlagatelj Miro Janežič), Cveto Kotnik
(predlagatelj KO Rdečega križa Cerklje) in Jože Močnik
(predlagatelj uredniški odbor Grajskega zbornika). Podeli-
tev priznanj bo na osrednji občinski slovesnosti, ki bo jutri,
26. septembra, ob 19. uri v Kulturnem hramu Ignacija Boršt-
nika v Cerkljah. Slavnostna govornica bo ravnateljica OŠ Da-
vorina Jenka Damijana Božič-Močnik. Na slovesnosti bodo
podelili tudi priznanja za najbolj urejene vasi in objekte v
občini. S. Š.

Cerklje
Letos zasadili jesen

Na Osnovni šoli Davorina Jenka v Cerkljah so v ponedeljek
ob svetovnem dnevu miru v okviru programa ENO zasadili
že tretje drevo na zelenici za šolsko stavbo, kjer tako nasta-
ja učna pot z različnimi drevesnimi vrstami. Zasaditev so
organizirali učenci v projektu ENO, Mavričniki in Unicefov
ter Unescov krožek pod mentorstvom Katje Sodnik, Renate
Flander in Tatjane Škrab Grašič. Povabili so tudi otroke iz
vrtca Murenčki. Ob tej priložnosti so zapeli tudi nekaj pes-
mi, glasno izrazili želje drevesu na poti rasti, misli o miru,
tretješolci pa so prisegli, da bodo vzorno skrbeli za letošnje
drevo - jesen. Zasaditvi se je pridružil tudi župan Franc Če-
bulj, ki je na koncu skupaj z mentorico Lilijano Skubic in naj-
mlajšim murenčkom spustil belega goloba - simbol miru.
Za njim je poletela jata 33 golobov, kolikor je oddelkov na
šoli. Program so razključili s pesmijo Naj bo mir, ki so jo za-
peli v petih jezikih. Cilj programa ENO, ki ga vodijo na
Finskem, je zasaditi sto milijonov dreves do leta 2017. S. Š.

Brdo pri Kranju

Razstava del z Mežanove kolonije

V galeriji hotela Kokra na Brdu pri Kranju bo danes ob 19.30
odprtje razstave del, nastalih v mladinski Mežanovi koloniji
ob gradu Strmol. Razstava je nastala ob dnevih evropske
kulturne dediščine 2009 in občinskem prazniku. S. Š.

Župan Franc Čebulj pred obnovljeno Petrovčevo domačijo v središču Cerkelj / Foto: Gorazd Kavčič

Ob občinskem prazniku 
iskrene čestitke 

ter veliko uspeha 
vsem občankam in občanom

Občine Cerklje 
na Gorenjskem.

Franc Čebulj, župan 
Občinski svet 

Občinska uprava
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Simon Šubic

Ljubljana - V Maconu pri Ly-
onu se bo v ponedeljek priče-
lo svetovno prvenstvo v bali-
nanju. Slovenska članska re-
prezentanca se v Francijo od-
pravlja optimistično razpolo-
žena in z željo po vsaj eni
medalji, po tihem pa računa-
jo še na kaj več. Selektor Aleš
Škoberne je sicer v reprezen-
tanco vpoklical Davorja Jan-
žiča (Pontese, Italija), Dejana
Tonejca (Radovljica Alpeto-
ur), Aleša Borčnika (Trio Bu-
zet, Hrvaška), ter Gregorja
Severja in Erika Petriča (oba
San Daniele, Italija). 

"Imel sem velik izbor ig-
ralcev, zato menim, da sem
sestavil zelo kakovostno re-
prezentanco. Njena postava
je podobna kot na lanskem
evropskem prvenstvu, na ka-
terem smo osvojili pet od še-
stih možnih medalj. Zagoto-
vo gre za zelo kakovostne ig-
ralce, ki so vsi sposobni pose-
či po medaljah. Končni us-
peh bo precej odvisen tudi
od žreba, saj se zavedamo, da
se je svetovni vrh precej raz-
širil in bo treba garati do zad-
njega dne. Skromna želja je
vsaj ena medalja, po tihem
pa si želim precej več," je

svoj izbor ocenil Škoberne. 
Škofjeločan Davor Janžič

in Leščan Dejan Tonejc bo-
sta tako kot lani skupaj zaig-
rala v dvojicah. "Z Dejanom
sva dobro uigran par, saj sva
skupaj uspešno igrala že v
mladinskih vrstah. Mislim,
da nama vsaj četrtfinale ne
more uiti, potem pa bo vse
odvisno od nasprotnika," je
dejal Janžič, ki bo v Franciji
nastopil tudi v natančnem
zbijanju. "Trenutna forma je

zelo dobra, z rezultati, kakrš-
ne dosegam na treningu,
lahko posežem na sam vrh,"
je optimističen. Tonejc napo-
veduje borbo za medaljo tako
v dvojicah kot v igri v krog, ki
bo tudi njegova disciplina.
"Forma je dobra, bojimo se
nikogar," zagotavlja. 

Vodičan Aleš Borčnik bo
pričakovano nastopil v hi-
trostnem zbijanju in štafeti
(skupaj s Petričem). "V štafeti
si želiva prebiti vsaj med naj-

boljše štiri in narediti rezultat
nad 50. Kar bo manj, bom ra-
zočaran. Vsaj polfinale si že-
lim tudi v hitrostnem zbija-
nju," napoveduje zmagovalec
v hitrostnem zbijanju na le-
tošnjih svetovnih igrah na
Tajvanu in drugi na sredo-
zemskih igrah. Najizkušenej-
ši reprezentant in hkrati kape-
tan Gregor Sever bo igral po-
samezno, peti član reprezen-
tance Erik Petrič pa bo z Borč-
nikom nastopil v štafeti. 

Balinarji obljubljajo medaljo
Na bližnjem svetovnem balinarskem prvenstvu v Lyonu bodo nastopili tudi trije Gorenjci: Davor 
Janžič, Dejan Tonejc in Aleš Borčnik.

Vilma Stanovnik

Kranj - Kljub slabi vremenski
napovedi in sobotnemu dež-
ju ob začetku tekmovanja se
je prek sto smučarjev skakal-
cev in skakalk v večinoma le-
pem sončnem vremenu mi-
nuli konec tedna pomerilo
na dveh tekmah za pokal
Cockta, ki ju je na kranjski
skakalnici organiziral SK Tri-
glav natanko pet let po prvi
tekmi na novi skakalnici.

Na sobotni tekmi je (po
prekinjeni drugi seriji) s sko-
kom 113,5 metra slavil Jure
Bogataj (SK Triglav), pred
Rokom Zimo (NSK Tržič
Trifix) in Jakom Oblakom
(SK Triglav). Na 4. mesto se
je uvrstil Rok Urbanc (SK
Triglav), na 5. Jurij Tepeš

(SD Dolomiti) in 6. Primož
Peterka (SK Triglav). "To je
rezultat, ki sem ga v tem tre-
nutku potreboval, saj sem
dobro treniral, pravega uspe-
ha pa kar ni bilo," je po tekmi
povedal Jure Bogataj, ki pa
mu je malce slabše šlo v ne-
deljo, ko je s skokoma 104 in
107 metrov osvojil 12. mesto.
Se je pa zato v nedeljo znova
izkazal Žirovec v dresu Tri-
glava Jaka Oblak, ki je skočil
113,5 in 105,5 metra ter za se-
boj pustil Roka Mandla (SSK
Costella Ilirija), Jurija Tepe-
ša, Jerneja Damjana (SSK
Costella Ilirija), Roka Zimo
in Anžeta Damjana (SSK Co-
stella Ilirija), ki so se za njim
zvrstili do 6. mesta.

Med mladinci do 20 let je
tako v soboto kot nedeljo sla-

vil Dejan Judež (SK Zagorje).
Med mladinci do 18 let je bil
oba dneva nepremagljiv Pete-
r Prevc (SK Triglav), na dru-
go mesto pa se je oba dneva
uvrstil Luka Leban (NSK Tr-
žič Trifix). Pri mladincih do
16 let je v soboto slavil Urban
Sušnik (NSK Tržič Trifix), v

nedeljo pa ga je ugnal Jaka
Kosec (SSK Mengeš), Urban
pa je bil drugi. Med dekleti je
bila oba dneva najboljša Eva
Logar (Zabrdje), ki je obakrat
zmagala pred Špelo Rogelj
(SSK Costella Ilirija) in Bar-
baro Klinec (SSK Alpina
Žiri).

Zmagovalca Jure Bogataj in Jaka Oblak
Minuli konec tedna so na kranjski skakalnici pripravili dve tekmi pokala Cockta. V najmočnejši 
kategoriji članov je v soboto vse tekmece ugnal Jure Bogataj, v nedeljo pa Jaka Oblak. 1. B rokometna liga za ženske 

RK NAKLO MERKUR : ŽRK BRANIK 
SOBOTA, 26. 9. 2009 ob 18.00 uri, 
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V Lyon po vsaj eno medaljo (z leve): Aleš Škoberne, Erik Petrič, Gregor Sever, Aleš 
Borčnik, Dejan Tonejc in Davor Janžič

Skakalnica na Bauhenku bo najboljše slovenske
skakalce znova gostila 10. oktobra, ko bo v Kranju
člansko državno prvenstvo v posamični in ekipni
konkurenci. Prav tako bo v Kranju 24. oktobra 
zadnja tekma za pokal Cockta za poletno sezono.

Kranjčan Jure Bogataj je zmagal na sobotni tekmi za 
pokal Cockta.

Kranj

Izkazali so se tudi gorenjski lokostrelci

Novomeški klub Vring, ki letos praznuje dvajset let obstoja,
je bil minuli konec tedna organizator letošnjega lokostrel-
skega dvodnevnega državnega prvenstva v prestižnem tarč-
nem programu. Med Gorenjci so se izkazali: člana Loko-
strelske sekcije Škofja Loka Najka Tomat in Andrej Zupan,
član Lokostrelskega kluba Šenčur Anže Kus in članica kluba
Feniks Kranj Toja Černe. Najka, ki nastopa z ukrivljenim lo-
kom, je v soboto postala mladinska državna prvakinja, v ne-
deljo pa je zmagala še v absolutni konkurenci. Enak uspeh
je dosegla Toja Černe s sestavljenim lokom. Kamnogoričan
Andrej Zupan je v soboto postal članski podprvak, v nedeljo
pa je v absolutni konkurenci stal na tretji stopnički. Stopnič-
ko višje je v nedeljo stal mladinec Anže Kus iz Šenčurja, ki
pa je v soboto postal v svoji konkurenci podprvak. Omeniti
je treba še ekipo Feniksa iz Kranja v postavi Toja in Tomo
Černe ter Boštjan Langus, ki je v konkurenci s sestavljenim
lokom v dramatičnem boju z lokostrelci iz Dravograda klo-
nila šele v finalu, ter Dejana Sitarja iz Dvorij, ki sicer nasto-
pa za dolenjski klub Varing Novo mesto. Dejan je zmagal s
sestavljenim lokom v absolutni konkurenci in v soboto med
člani z rezultatom prek magičnih 1400 krogov dokazal, da ni
letos neutemeljeno stal tudi na zmagovalnem odru sveto-
vnega pokala. V. S.

Kranj

Nova sezona za kegljače

Minuli vikend so se pričela tekmovanja v vseh kegljaških lig-
ah za sezono 2009-2010. Tudi letos nastopa veliko ekip z
Gorenjskega in kar nekaj jih upa na vidnejše rezultate. Pri
ženskah v 1. A nastopa Eta Kamnik in povratnik med 
najboljše, tržiški Ljubelj. V 1. B sta ekipi kranjskega Triglava
in Avia team iz Medvod. Prvi favorit je celjska ekipa Lanteks
(Miroteks), Kamničanke pa računajo na drugo ali tretje
mesto. Pri moških pa v 1. A nastopata ekipi kranjskega
Triglava in Calcit Kamnik, slednja upa na mesto med dve 
in tri, ker je prvo rezervirano za mariborski Konstruktor. 
V 1. B ligi nastopajo Ljubelj Tržič, Knauf Insulation Škofja
Loka, Hidro Medvode in Siliko Kranj. V 2. ligi so Jesenice,
Coma Medvode in Calcit-2 Kamnik. V 3. ligi pa so ekipe
Triglav-2 Kranj, Ljubelj-2 Tržič, Adergas in Simon Jenko Po-
dreča. Rezultate bomo objavljali na internetni strani
www.gorenjskiglas.si. M. F.

www.gorenskiglas.si

4. Kolesarska dirka za pokal Tadeja Valjavca

Spodnja Besnica, sobota, 3. oktobra
Odprta dirka za kategorije dečkov in deklic, 1400 m - start ob 14. uri

Začetniki in začetnice, 350 m - start ob 16.30

Finalna dirka Gorenjskega glasa za kategorizirane tekmovalce 
z licenco - start ob 14.30

Organizator: Kolesarski klub Sava Kranj v sodelovanju s Krajevno 
skupnostjo Besnica

Info: www.tadejvaljavec.com, janez.ferlic@gmail.com, 031/561 663
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Simon Šubic

Kranj - Na kranjskem okrož-
nem sodišču se je v sredo
nadaljevalo sojenje 54-letni
Kranjčanki Zdenki Vinšek
Volčič, obdolženi poskusa
uboja. 6. maja zgodaj zjutraj
naj bi svojega moža Silvestra
Vinška z najmanj dvema ste-
klenicama udarila po obrazu
in glavi, tako da je padel v ne-
zavest. Našli so ga šele na-
slednji večer, ko je njegovo
življenje že viselo na tanki
nitki. Obdolžena zanika ob-
tožbe, češ da je obravnavane-
ga dne sploh ni bilo doma.

Sodni senat pod vodstvom
okrožne sodnice Andrijane
Ahačič je uvodoma prisluh-
nil izvedencu medicinske
stroke, jeseniškemu kirurgu
dr. Antonu Lahu, ki je ugoto-
vil, da je imel oškodovanec
na telesu dve vrsti ran - zlo-
me in vbodnine oz. vrezni-
ne. "Rane so bile lahko pov-
zročene z istim predmetom,
lahko bi šlo za udarec s ste-
klenico, ki se je kasneje raz-
bila," je pojasnil izvedenec.
Na vprašanje, kdaj je prete-
peni Silvester Vinšek padel v
nezavest, je dr. Lah odgovo-
ril, da se je to lahko zgodilo
zaradi udarca s topim pred-
metom po glavi, kasneje pa
tudi kot posledica njegovega

takratnega stanja. Po zdrav-
nikovi oceni je imel namreč
oškodovanec v času napada v
krvi 2,2 promila alkohola. 

Najbližja soseda Veronika
Obradovič je pojasnila, da je
6. maja zjutraj obdolžena
prišla v k njej in dejala, da je
namlatila moža. "Smrdela je
po pijači, zato sem jo spodila.
Hudo mi je, da nisem šla ta-
koj tja," je potožila senatu.
Na vprašanje zagovornika
Marka Klofutarja, ali ji je
morda Zdenka rekla, da ga je
ubila, je odgovorila: "Ne, tega
ni rekla." Zdenkina hči Anja
Volčič je razložila, da ni ma-
rala hoditi k materi in Silvu,
ker ju ni želela gledati, kako
propadata. "Februarja letos
mi je mami povedala, da jo 
s palico udaril po glavi in jo
stiskal za vrat. Tedaj so jo 
peljali na urgenco. Tudi umi-
kala se je pred njim, večkrat
je prišla k nama z bratom 
in prespala." Mater je opi-sa-
la kot čudovito osebo, veno-
mer pripravljeno pomagati. 
"Ko spije, pa se ne obvla-
duje, valja se po tleh, niče-
sar se ne spomni." Podobno
je povedal tudi njen sin 
Andrej. 

"Spustite jo domov. Kako
jo lahko obsodite za kaj take-
ga. Niti en dan niste tako ži-
veli, kot je morala ona deset

let. Ravno ga je hotela zapu-
stiti, ko se je to zgodilo," je
obdolženkina sestra Rozi
Tušar rotila senat. Pojasnila
je, da je po njenem vedenju
Silvester duševni bolnik, a se
zadnja leta ni zdravil. "Bala
se ga je od prvega dneva.
Doma se je obnašal drugače
kot drugje. Eksplodiral je za
vsako drobnarijo, roke ji je
zvijal, grozil ji je, večkrat se
je porezala in opekla. Dokler
mu ni pokazala steklenice, ji
ni odprl vrat. Pri njem je bila
reva. Nič čudnega, da ji je
počil film, vsakomur bi. In
ker se je naveličala takega
življenja, se ga je nažrla. Edi-

no vinjena se ga ni bala," je
nadaljevala pripoved. 

Naposled je na prostor za
priče stopil še oškodovanec
Silvester Vinšek, ki sedaj
biva v zavetišču za brezdom-
ce. Z njegovim pričanjem si
senat zaradi zelo nerazum-
ljivega govorjenja ni mogel
kaj prida pomagati, med 
redkimi besedami, ki se jih
je dalo razumeti, pa je pove-
dal: "Izpustite jo, nič ni 
kriva." Na vprašanje, kako je
prejel rane, je odgovoril, 
da se ne spomni, in dodal,
da v stanovanju ni bilo niko-
gar. "Ona ni nič kriva," je še
enkrat dejal ob slovesu. 

Pretepeni mož brani ženo
"Izpustite jo, nič ni kriva," je na kranjskem sodišču dejal Silvester Vinšek, ki naj bi ga po mnenju
tožilstva obdolžena žena Zdenka Vinšek Volčič nameravala ubiti. 

Jesenice

Dnevi zaščite in reševanja 

Danes se na Jesenicah pričenja dvodnevna prireditev Dnevi
zaščite in reševanja z naslovom V nesreči nisi sam. Organi-
zatorja sta Občina Jesenice in občinski štab civilne zaščite,
predstavile pa se bodo vse organizacije s področja zaščite in
reševanja od gasilcev, reševalcev, gorskih reševalcev, polici-
je, skavtov, Rdečega križa Slovenije, radioamaterjev, inšpek-
torjev in redarjev, policije, vojske, uprave za zaščito in reše-
vanje, sveta za preventivo, centra za obveščanje ... Akcija bo
potekala danes in jutri na parkirišču pod stavbo Občine Je-
senice, sodelujoče službe se bodo predstavile na stojnicah
in z zanimivimi prikaznimi vajami. U. P.

Radovljica

Prehitro v ovinek

Včeraj nekaj čez 1. uro zjutraj se je na lokalni cesti Radovlji-
ca-Nova vas-Zapuže zgodila prometna nesreča, v kateri sta
se dve osebi huje ranili. 31-letni voznik iz Nove vasi se je pri-
peljal iz smeri Nove vasi proti Radovljici. V desnem pregled-
nem ovinku hitrosti vozila ni prilagodil razmeram na cesti,
zato je zapeljal desno z vozišča, nato pa silovito trčil v drog
javne razsvetljave. Po trčenju je vozilo obrnilo za 360 sto-
pinj, obstalo pa je na travniku ob vozišču. V prometni nesre-
či se je voznik hudo ranil, prav tako pa 26-letni sopotnik.
Slednjega so iz zverižene pločevine rešili jeseniški poklicni
gasilci. Oba ponesrečenca so prepeljali v jeseniško bolnišni-
co, kjer sta ostala na zdravljenju. S. Š.

Kamnik

Ukradli kosilnico

V noči na torek so neznani storilci vlomili v prostore 
športnega društva v Kamniku in ukradli samovozno mo-
torno kosilnico. Društvo so oškodovali za okoli štiri tisoč 
evrov. S. Š.

JEZIKOVNA ŠOLA
vabi k sodelovanju predavatelje (m/ž) tujih jezikov:

francoščine, španščine, italijanščine
Timsko delo, ustvarjalna klima

Vaše prijave pričakujemo do 30. septembra 2009 na naslovu
LJUDSKA UNIVERZA KRANJ, Cesta Staneta Žagarja 1
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RADIO TRIGLAV JESENICE, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, JESENICE

Obtožena Zdenka Vinšek Volčič ob prihodu na sodišče.

Florjančič je obtožen tudi
kaznivega dejanja poneverbe
oziroma neupravičene upo-
rabe tujega premoženja.
Kranjsko tožilstvo je prav
tako na sodišče vložilo tož-
bi zoper nekdanjega direk-
torja kranjske porodnišnice
Marka Lavriča in Edvarda
Jurjevca, nekdanjega direk-
torja podjetja Primož Tru-
bar. Obema očitajo zlorabo
položaja ali pravic.

Okrožno državno tožilstvo
v Kranju je zoper Jožeta Flor-
jančiča, ki se bo kmalu upo-
kojil, prvo obtožnico vložilo
že 31. decembra 2007, konec
avgusta letos pa tudi obtožni-
co zoper omenjeno peterico s
Fakultete za organizacijske
vede v Kranju, kjer je pred
leti izbruhnila afera zaradi iz-
redno visokih honorarjev in
domnevne utaje davkov s
strani fakultete. Nekdanji de-
kan naj bi tako samo leta
2002 prejel kar 22 milijonov
tolarjev avtorskega honorar-
ja. Vodja kranjskega tožilstva
je povedala, da so vložene ob-
tožbe povezane z nezakoniti-
mi izplačili različnih oblik

honorarjev v skupni višini
preko osemsto tisoč evrov. 

Dolgoletnega direktorja
Bolnišnice za ginekologijo in
porodništvo Marka Lavriča
vložena obtožnica bremeni
zlorabe položaja ali pravic 
zaradi domnevnega plačila
računov za neopravljeno delo
v skupnem znesku 32.888
evrov. V kranjski porodnišni-
ci je sicer pred približno peti-
mi leti izbruhnila afera zara-
di domnevnih nepravilnostih
pri patohistoloških preiska-
vah, pri katerih sta sodelovali
podjetji Size in Kirka. 

Nekdanjemu direktorju
podjetja Primož Trubar, ve-

činskega lastnika Gorenjske-
ga tiska, Edvardu Jurjevcu
bodo zaradi domnevne zlo-
rabe položaja ali pravic na
kranjskem sodišču predvido-
ma začeli soditi že prihodnji
teden. Obravnavali bodo do-
mnevno prodajo 77-odstot-
nega deleža Gorenjskega ti-
ska v znesku 9,65 milijona
evrov, ki naj bi jo izpeljal
brez soglasja skupščine in
nadzornega sveta. Za pro-
dane delnice je bila kasneje
izdana začasna odredba 
za prepoved razpolaganja,
obremenjevanja in uresniče-
vanja glasovalnih pravic, ki
še vedno velja.

Vložena tožba zoper Florjančiča

Kranj

Zaslišali bodo še kranjsko zdravnico 

Na torkovem nadaljevanju sojenja 61-letnemu Preddvorča-
nu Ivanu Fortunu zaradi poskusa uboja 38-letnega sina 
Roberta so na kranjskem okrožnem sodišču zaslišali 
zdravnika Matjaža Groznika iz ljubljanskega kliničnega 
centra, ki je 15. januarja zvečer pregledal oškodovanca 
Roberta Fortuna in ugotovil, da ima plitvo vbodnino in jo
ocenil kot lažjo poškodbo. Ker napadeni sin ves čas navaja,
da je z roko odbil očetov zamah s kuhinjskim nožem in je
pri tem prejel tudi ureznine na levem zapestju, je okrožno
državno tožilko Ireno Kuzmo zanimalo, ali je možno, da so
kakšno ureznino spregledali. Zdravnik je odgovoril, da je 
popisal vse odkrite rane, vedno pa je možno, da kakšno
manjšo rano spregledajo. Ker ljubljanski zdravnik ni bistve-
no pripomogel k razjasnitvi dejanskega stanja, je sodni 
senat na predlog tožilke sklenil, da 15. oktobra zaslišijo še
zdravnico Alenko Hočevar iz Zdravstvenega doma Kranj, ki
je prva oskrbela oškodovanca. Sodišče bo na naslednji 
obravnavi, ki bo najbrž tudi zadnja, še preverilo, kaj o 
obravnavanem primeru piše v knjigi dežurne službe kranj-
skega zdravstvenega doma. S. Š.

�1. stran

Dr. Jože Florjančič je prejšnji teden prejel priznanje FOV-a.

Kranj

Gobarji, bodite 
previdni

Policisti v zadnjem času be-
ležijo vse več vlomov v
osebna vozila, predvsem na
mestih, kjer pohodniki in
gobarji puščajo svoja vozila
pred odhodom v gozd ozi-
roma hribe. Vse pohodnike
in gobarje zato opozarjajo,
naj pred zapustitvijo vozila
poskrbijo za vrednejše pred-
mete, ki jih v avtomobilih ni
priporočljivo puščati na vid-
nih mestih, ker to lahko pri-
vabi nepridiprave. Nahrbtni-
ke, denarnice, torbe, mobi-
tele in podobne predmete
vzemite s seboj ali pa jih
shranite na mesta, kjer niso
vidni skozi okna, najbolje v
prtljažni prostor, svetujejo
policisti. S. Š.

KRATKE NOVICE
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AKTUALNO

POGOVOR

NA ROBU

KNJIGE IN LJUDJE

RAZGLED

Šolstvo KulturaCerkev

Astronavtka 
z gorenjskimi
koreninami

Korenine ameriške astronavtke Sunite Williams izvirajo 
z Gorenjskega, njena prababica je bila doma v Lešah. / Foto: Tina Dokl

Dekanja dr. Brigita Skela Savič:
"Ne le diploma, pomembno je
znanje." Stran 11

Belgijski ilustrator Carll Cneut
je s knjigami, ki jih je ilustriral,
navzoč tudi v Sloveniji. Stran 13

Župnik dr. Marko Benedik je
raziskoval delovanje slovenskih
duhovnikov v Rimu. Stran 12
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Aktualno

Mateja Rant

Sunita Williams, ki je ravno
ob prihodu v Slovenijo, 19.
septembra, praznovala 44.
rojstni dan, je ameriška astro-
navtka in sodelavka Nase. Ko-
nec leta 2006 je z vesoljskim
plovilom Discovery poletela na
Mednarodno vesoljsko postajo
in tam preživela šest mesecev
in pol. Že konec leta naj bi zno-
va začela s pripravami za nov
polet v vesolje spomladi 2012. 

S kakšnimi občutki boste jutri
obiskali rojstni kraj vaše pra-
babice v Lešah?

"Zelo se veselim in že ko-
maj čakam. Čudovito bo, ker
nam bodo pripravili sprejem
in bom spoznala tamkajšnje
ljudi. Že ob prvem obisku v
Sloveniji smo raziskovali, od
kod izvira naša družina. Zdi
se mi, da bomo tokrat malce
odprli Pandorino skrinjico in
videli zaklad, ki ga skriva.
Zelo se veselim, da bom kaj
več zvedela o svojih sloven-
skih koreninah."

Slišati ste zelo vznemirjeni?
"Vsekakor, o tem smo veli-

ko govorili. Na podlagi tega si
ustvariš neko sliko v glavi,
ampak natančno si kljub
temu ne moreš predstavljati,
zato bo zanimivo dejansko vi-
deti, od kod izhajamo."

To je vaš drugi obisk v Slove-
niji. Kako doživljate našo de-
želo in kaj vas je najbolj nav-
dušilo?

"Že ob prvem obisku in
tudi zdaj se je izkazalo, da so
ljudje zelo prijazni, gosto-
ljubni in topli. V Ameriki se
mogoče vse odvija hitreje, tu
pa se ljudje ustavijo, zanima
jih, zakaj si na obisku, veseli
jih, da si prišel, in želijo po-
magati. To je zelo prijetno.
Tudi pokrajina je zelo lepa -
že ko pristajaš, vidiš gore vse-
naokrog, pa gozd. Včeraj sem
tekla ob vodi in opazila kosta-
nje. Teh je tudi v Ohiu veliko,
zato sem pomislila, da je ra-
zumljivo, da so se moji pred-
niki ustalili v Ohiu. Verjetno
gre za podobno zemljepisno
širino."

Kako je v vas dozorela odloči-
tev, da postanete astronavtka?

"To je dolga zgodba. Ni bilo
tako kot pri mnogih otrocih, ki
že v otroštvu vedo, kaj si želijo
postati, recimo zdravniki kot
njihovi starši, ali mogoče novi-
narji, odvetniki ... Starši so
imeli sicer velik vpliv name;
odraščala sem v intelektual-

nem in zelo delovnem duhu.
Lahko bi postala karkoli. Žele-
la sem biti veterinarka, a me
je pot vodila v vojsko. Prej ni-
sem nikoli letela, a sem kon-
čala v letalski šoli in letela s
helikopterji. Nato sem posta-
la testna pilotka in tako sem
sredi mojih dvajsetih prvič
pomislila, da bi postala astro-
navtka."

Torej je šlo po korakih?
"Prav gotovo, saj nikoli ni-

sem mislila, da sem sposo-
bna za to, a sčasoma se na-
učiš več in več o tem, tudi
skozi številne spodrsljaje. A
če se iz njih učiš, lahko po-
staneš dober v tem, kar de-
laš, in potem lahko delaš vse,
kar hočeš."

Glede na to, da gre za poklic,
v katerem prevladujejo mo-
ški - ste na vaši poti zaradi
tega naleteli na kakršnekoli
ovire?

"Gotovo, a sem se trudila,
da se ne oziram nanje, sicer
ti to vzame preveč časa. Če
svoje delo opraviš najbolje,
kot znaš, potem nihče ne
more dvomiti o tebi. Tako je
bilo že na kolidžu - mornari-
ško akademijo obiskuje pri-
bližno deset odstotkov
žensk. Tudi v vojski je bilo
potem podobno, tako da sem
se že ves čas ogrevala za delo
astronavtke. Ampak mladim
dekletom imam navado po-
vedati, da helikopter ne ve,
ali si fant ali dekle, tudi ve-
soljska postaja ne ve tega. Če
lahko enakopravno sodeluješ
pri upravljanju strojev in
znanstvenih eksperimentih,
zakaj bi kdo dvomil o tebi?"

Ampak na splošno še vedno
velja, da ženske ne upravljajo
helikopterjev, ne letijo v veso-
lje ...

"Sama s tem nimam težav,
zato me tudi drugi tako spreje-
majo. Mislim, da so te stvari
zabavne in zanimive in bi se
zato s tem moralo ukvarjati več
deklet. Škoda, da to zamujajo!"

Kakšna je vloga žensk v vesolj-
skem programu?

"Večkrat sem že poudarila,
da prav vsak lahko kaj dopri-
nese. Med astronavti nimamo
le vojaških pilotov, ampak tudi
zdravnike, fizike, kemike in
druge znanstvenike, pa tudi
učitelje. Na vseh teh področjih
so tudi ženske in njihova vlo-
ga je prav tako pomembna kot
od kogarkoli drugega. V svoje
delo vnašamo tako svojo pro-
fesionalno kot osebno noto in

ženske mogoče dodamo kaj
drugačnega."

Kaj ste imeli pri tem v mislih?
"Prav zdaj je na vesoljski po-

stajo ženska v družbi petih
moških in smo se ravno šalili,
da bo morala čistiti vesoljsko
postajo. Smešno pa je, da tudi
moški bolj skrbijo za red, če je
zraven ženska. To je nena-
merna posledica. Gre pač za
drugo perspektivo. Ženske za-
gotovo dodamo novo raven."

S kakšnimi občutki je vaš po-
let v vesolje pospremila vaša
družina?

Na to je najprej odgovorila
njena mama Bonnie Pandya:
"Vsi me sprašujejo, če sem
nervozna zaradi tega, ampak
v resnici sploh nisem. Vem,
da je Sunny (tako Suniti pra-
vijo domači, op. p.) pri Nasi v
dobrih rokah, pa tudi leta se
je pripravljala na to. Zato me
je skoraj bolj skrbelo, ko je
bila testna pilotka in je pre-
skušala različna eksperimen-
talna letala."

Sunita Williams: "Verjetno
je sama izstrelitev za vsakogar
malce strašljiva. Je šokantno
in vznemirljivo, pa tudi zabav-
no obenem. Z mamo sem
imela stik preko videokonfe-
rence, in ko me je gledala, ko
sem lebdela okrog, je ponav-
ljala, da bi bila rada tam z
mano, ker je videti zabavno."

Kako ste se pripravljali za biva-
nje na vesoljski postaji?

"Priprave trajajo kar dve leti
in pol, saj je vesoljska postaja
zelo kompleksna. Kljub temu
si ne moreš vsega zapomniti
ali vsega vedeti, zato sodeluješ

z ekipo na Zemlji. Del priprav
tako predstavlja spoznavanje
ljudi, na katere se boš zanesel
in računal nanje med biva-
njem na vesoljski postaji. Zato
del priprav vključuje tudi obis-
ke različnih dežel. Zdaj gremo
recimo na Japonsko, pa v Evro-
po in Kanado, nekaj časa
bomo preživeli tudi v Rusiji,
glede na to, da se pripravljamo
na polet z ruskim plovilom.
Torej tudi veliko potujemo.
Obenem vadimo za vesoljske
sprehode, učimo se upravljati
z robotsko roko ... Ker pri tem
sodelujemo s tujimi partnerji,
je del usposabljanja še učenje
tujih jezikov, tako da spozna-
vaš tudi različne kulture. Vse-
kakor zanimiva izkušnja."

Za večino ljudi je zanimivo
tudi, kako se astronavti nava-
dite na bivanje v stanju brez-
težnosti.

"Življenje v vesolju je nekaj,
na kar se ne moreš pripraviti.
Pač greš tja gor in se sproti
učiš, kako boš spal, kako boš
jedel, šel na stranišče ..."

Kako bi strnili vtise z vašega
bivanja na mednarodni vesolj-
ski postaji?

"Bila je čudovita in neverjet-
na izkušnja in vesela sem, da
sem imela to priložnost. Pri-
voščila bi jo tudi drugim - po-
sebno tistim, ki sprejemajo
pomembne politične odločit-
ve, saj ti spremeni pogled na
življenje. Kljub temu pa se je
lepo tudi vrniti - pogrešala
sem veter, morsko obalo, vonj
morja, pogrešala sem psa in
družino." ("V tem zaporedju,"
je šaljivo pripomnil mamin
bratranec John Zalokar.)

Kako je bivanje na vesoljski
postaji spremenilo vaš pogled
na življenje?

"Ko tako gledaš na Zemljo,
dobiš občutek, kaj je po-
membno in kaj ne. Sodeluješ
tudi s tujimi partnerji in spo-
znaš, da vsi delimo občutek,
da smo lahko veseli, da ima-
mo ta čudoviti planet. In se že-
limo vrniti in to deliti z ljudmi
ter promovirati njegovo ohra-
nitev."

Kakšna je videti Zemlja z 
vesoljske postaje?

"Zanimivo je, da iz vesolja
na Zemljo gledaš zgolj kot na
planet, ne kot na kraj, kjer ho-
diš v trgovino, sprehajaš psa
ali voziš avto in obtičiš v pro-
metnem zamašku. Gledaš jo
kot planet z lepimi deželami,
oceani, oblaki ... Meja med dr-
žavami ni videti razločno, ne
dojemaš jih, kot da bi morale
biti tam, so zelo umetne - zgolj
nekaj, kar s svinčnikom nari-
šeš na kos papirja."

Kakšni so vaši načrti za pri-
hodnost?

"Konec leta bom znova za-
čela s pripravami na polet v ve-
solje, kar zahteva precej poto-
vanj v partnerske države. Spo-
mladi 2012 bomo verjetno po-
leteli z ruskim plovilom, tako
da bom veliko priprav opravila
v Rusiji. Upam, da bom med-
tem z možem znova uspela
obiskati Slovenijo. Tokrat sem
namreč zgolj na kratkem obis-
ku z veliko uradnimi dolž-
nostmi, ampak upam, da se
bom vrnila in si ogledala še ve-
liko več te čudovite pokrajine
in se naužila tukajšnje kulture
ter uživala v hrani in vinih."

Sunita Williams z mamo Bonnie Pandya, rojeno Zalokar, in njenim bratrancem Johnom 
Zalokarjem I Foto: Tina Dokl

”Zanimivo je,
da iz vesolja na
Zemljo gledaš
zgolj kot na 
planet, ne kot na
kraj, kjer hodiš 
v trgovino, 
sprehajaš psa 
ali voziš avto 
in obtičiš v 
prometnem 
zamašku.”

Znova si želi v vesolje
V sklopu 15. slovenskega festivala znanosti je Slovenijo obiskala ameriška astronavtka slovensko-indijskega rodu 
Sunita Williams. Njene korenine izvirajo z Gorenjskega, saj so Leše rojstni kraj njene prababice Marije Bohinc. Zato ji jutri 
pripravljajo sprejem tudi v Lešah.

Sunita
Williams
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Šolstvo

Urša Peternel

Na Visoki šoli na zdrav-
stveno nego Jesenice, ki
vstopa v tretje leto delovanja,
z novim študijskim letom
začenjajo z magistrskim štu-
dijem zdravstvene nege. Za-
kaj bo študij namesto na Je-
senicah potekal v Ljubljani,
smo med drugim vprašali
dekanjo doc. dr. Brigito Ske-
la Savič. Zanimalo nas je
tudi, kako se soočajo z vse
večjo konkurenco na podro-
čju visokih šol za zdravstve-
no nego - letos so bile na-
mreč akreditirane kar tri
nove visoke šole s tega po-
dročja. In še - kakšne pred-
nosti bodo imeli diplomanti
jeseniške visoke šole pred di-
plomanti drugih šol ...

Začenja se novo študijsko
leto, koliko študentov tretje
generacije boste vpisali na
prvi stopnji?

"Na prvi stopnji bomo vpi-
sali sedemdeset rednih in se-
demdeset izrednih študen-
tov. Redni študij bomo imeli
ob drugem vpisu predvido-
ma zaseden, medtem ko se
pri izrednem študiju srečuje-
mo z novo nastalo situacijo,
saj vsa mesta še niso zasede-
na in bo potreben še tretji
vpis v začetku oktobra."

Ta novo nastala situacije je
verjetno večja konkurenca -
odprtje kar treh novih viso-
kih šol za zdravstveno
nego?

"V letu 2009 so bile v Slo-
veniji akreditirane še tri nove
šole, ki izvajajo program
prve stopnje Zdravstvena
nega, to so šole v Celju, Mur-
ski Soboti in Slovenj Gradcu.
Nobena od šol še ni pridobi-
la koncesije za redni študij,
vpisujejo pa izredni študij,
kar pomeni v Sloveniji dve-
sto novih mest za izredni
študij. Posledica tega je slab-
ši vpis na izredni študij na
vseh obstoječih šolah (Ljub-
ljana, Maribor, Izola, Jeseni-
ce, Novo mesto). Nastala si-
tuacija zahteva od nas še več-
jo inovativnost in odgovor-
nost."

Koliko študentov vseh ge-
neracij skupaj boste torej v
novem študijskem letu
imeli na šoli?

"Točnega števila vam še ne
moremo povedati, saj so ta
teden potekali zadnji izpitni
roki. Načrtujemo, da bo v pr-
vem letniku sedemdeset no-
vih študentov, tem se bodo
pridružili ponavljavci prvega
letnika, ki niso uspeli opravi-
ti pogojnih izpitov za drugi

letnik, v drugem letniku pri-
čakujemo med 35 in štiride-
set študentov, v tretjem pa
med dvajset in 25 študentov.
Točni podatki bodo znani 1.
oktobra. Podobna situacija je
pri izrednih študentih. Okvi-
rna številka za študijsko leto
2009/2010 je tako tristo štu-
dentov na rednem in izred-
nem študiju prve stopnje
Zdravstvena nega."

Velika novost letos je pro-
gram druge stopnje, to je
magistrski študij. Kakšno je
zanimanje za ta študij?

"Zanimanje za ta študij je
dobro, imamo štirideset pri-
jav, konec septembra bo raz-
pisan še drugi rok. Zaenkrat
vpisujemo izredni študij dru-
ge stopnje, veliko energije pa
vlagamo v pridobitev konce-
sije za redni študij na drugi
stopnji. Zakon o visokem
šolstvu namreč samostojnim
visokošolskim zavodom av-
tomatsko ne pripisuje konce-
sije za študij druge stopnje,
kot je to pri šolah v okviru
univerz. Potekajo številni do-
govori in argumentacije, da
pridobimo koncesijo za štu-
dijsko leto 2010/2011."

Lahko na kratko opišete
program druge stopnje?

"Program ima 120 ECTS
kreditnih točk in je nadgrad-
nja programa prve stopnje,
kjer se magistranti izpopol-
nijo v temeljnih vsebinah
zdravstvene nege ter pridobi-
jo znanja in sposobnosti za
znanstveno raziskovalno
delo. Na osnovi izbranih iz-
birnih predmetov pridobijo
specialna znanja, ki so po-
trebna za njihovo delo v kli-
ničnem okolju. Program po-
teka štiri semestre, študent
opravi obveznosti pri šestih
obveznih in štirih izbirnih
predmetih ter izdela in zago-
varja magistrsko nalogo. S
tem si pridobi naziv magi-
ster oziroma magistrica
zdravstvene nege. Spodob-
nosti magistrantov, ki jih de-
lodajalci lahko pričakujejo,
se bodo kazale v razviti odgo-
vornosti za sistematično
spremljanje kliničnega dela,
v postavljanju raziskovalnih
vprašanj v dnevni klinični
praksi, vodenju aplikativnih
raziskav, sposobnostih vode-
nja in sodelovanja v sprem-
ljanju in izboljševanju kako-
vosti dela, zavzemanju za
spremembe in izboljšave,
usposobljenosti za mentor-
stvo študentom, imeli bodo
pogoje za visokošolske učite-
ljice, usposobljeni bodo za
pisanje strokovnih in znan-
stvenih člankov ..."

Predavali bodo tuji predava-
telji, zakaj "uvoz" učiteljev?

"Program smo pripravili
v sodelovanju s tremi tujimi
univerzami (Univerza
Aberdeen, Univerza West
of Scotland, Univerza
Swansea) in domačimi stro-
kovnjaki. Sodelovanje tuj-
cev je nujno, saj Slovenija
na področju izobraževanja
na drugi in tretji stopnji
zdravstvene nege nima tra-
dicije in sodi v kategorijo
nerazvitih držav na podro-
čju znanstvenega pristopa k
zdravstveni negi. Zato je
'uvoz' učiteljev nujen." 

Izvajanje programa druge
stopnje pa ne bo potekalo
na Jesenicah, ampak v Ljub-
ljani. Zakaj?

"Naša visoka šola je junija
letos ustanovila Študijsko
središče Ljubljana, ki se na-
haja na Letališki cesti 16.
Radi rečemo, da Visoka šola
za zdravstveno nego Jeseni-
ce pokriva Gorenjsko, ven-
dar nam po zbranih poda-
tkih velik delež študentov, ki
živijo v Kranju, "odhaja" na
šolanje v Ljubljano, ker je
Ljubljana bližje. S tega vidi-
ka, pa tudi z vidika ustvarja-
nja konkurenčnosti, smo se
odločili, da za potrebe študi-
ja na drugi stopnji ustanovi-
mo še študijsko središče v
Ljubljani, saj je v ljubljanski
regiji zaposlenih štirideset
odstotkov vseh diplomiranih
medicinskih sester v Slove-
niji. Prvo leto bomo študij
izvajali samo v Ljubljani, saj
gre za izjemno zahteven
strokovni in logistični pro-
jekt, ki je povezan tudi s po-
goji za nastanitev tujcev, ki
bodo izvajali program. V

študijskem letu 2010/2011
pa načrtujemo izvedbo red-
nega študija na Jesenicah."

Prve diplomante programa
prve stopnje pričakujete na-
slednje leto. Kako ocenjuje-
te dosedanje delo visoke
šole in uspešnost študen-
tov?

"Res je, prve diplomante
pričakujemo v letu 2010. Vi-
soka šola za zdravstveno
nego Jesenice je dosegla
skokovit razvoj od leta 2007
do danes. Smo prepoznana
šola, ki vnaša sodobne peda-
goške pristope, naša odlika
so sistematičnost, zahteva-
mo znanje in kompetent-
nost študentov. Močno se
zavedamo, da se bo visoko-
šolski prostor zelo zapolnil
z diplomanti tega progra-
ma, poleg tega pa se sreču-
jemo z nedorečenimi pristo-
pi na področju izvajanja
programa, predvsem klinič-
ne prakse. Jasno nam je
tudi, da za vse šole ne bo
prostora v kliničnem okolju.
Zato gradimo na izobraže-
vanju mentorjev, študenti
štirideset odstotkov klinične
prakse izvajajo v terciarnih
okoljih, s čemer pridobivajo
kompetence v skladu z di-
rektivo Evropske unije. V
oktobru izdajamo prvi učbe-
nik iz zdravstvene nege, iz-
delali smo Zbir intervencij
za klinično usposabljanje,
projekt je podprlo Ministr-
stvo za zdravje. Smo inova-
tivni, z našimi izobraževal-
nimi dogodki posegamo v
razvoj področja na splošno,
povezujemo študente s štu-
dentsko konferenco, smo
uspešni na razpisih za raz-

vojne in raziskovalne pro-
jekte, v oktobru prvi študen-
ti odhajajo na trimesečno
mednarodno izmenjavo na
Norveško ..."

Omenili ste, da bo v novem
študijskem letu v tretji let-
nik napredovalo le dvajset
do 25 študentov. Zakaj slab-
še napredovanje v višji let-
nik?

"Seveda brez problemov
ne gre, soočamo se s proble-
mom slabše prehodnosti
študentov v višji letnik in
nizkim obiskom predavanj,
kar je problem tudi ostalih
šol. Študenti v šolanju ne iš-
čejo znanja, ampak se veli-
kokrat obnašajo kot zbiralci
ECTS kreditnih točk. Proble-
mi neudeležbe na predava-
njih so povezani s slabo teo-
retično pripravo na klinično
usposabljanje, kar vpliva na
opravljanje obveznosti v kli-
ničnem okolju. Našim štu-
dentom želimo približati
dejstvo, da se bo v prihodno-
sti prostor zaposlovanja v
zdravstvu zasitil tudi za to
poklicno skupino in da bo za
delodajalce izjemno po-
membna predvsem usposob-
ljenost diplomantov. Naša
visoka šola gradi na tem, da
bodo diplomanti naše šole
prepoznani in želeni v kli-
ničnih okoljih. Ocenjujemo,
da je to najboljša popotnica,
ki jo mlad človek lahko pri-
dobi s pridobljeno diplomo.
Verjamemo v naše študente
in jim pomagamo na njihovi
poti doseganja znanja in po-
klicnih kompetenc, istočas-
no pa jih spodbujamo, da
tudi oni sprejemajo odgo-
vornosti za svoj študij in ka-
rierni razvoj."

Ne le diploma, pomembno je znanje
Dekanja Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice doc. dr. Brigita Skela Savič

Dekanja doc. dr. Brigita Skela Savič / Foto: Anka Bulovec

Doc. dr.
Brigita
Skela Savič

”Soočamo se 
s problemom
slabše 
prehodnosti 
študentov v višji
letnik in z 
nizkim obiskom 
predavanj, kar
je problem tudi
ostalih šol. 
Študenti 
v šolanju ne 
iščejo znanja,
ampak se 
velikokrat 
obnašajo kot
zbiralci ECTS
kreditnih točk.”
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Cerkev

Jože Košnjek

Na Vašo disertacijo nas je
opozoril nekdanji kranjsko-
gorski zdravnik dr. Josip
Turk in predlagal objavo po-
govora z Vami v Gorenj-
skem glasu. Sami sprva zanj
niste bili preveč navdušeni,
ker bi Vam lahko kdo očital
samohvalo, kasneje pa ste se
omehčali. Hvala lepa. Povej-
te nam, kako ste se sploh
znašli v Rimu in začeli br-
skati po tamkajšnjih arhivih?

"Zaradi bolezni sem moral
leta 2001 zapustiti vodenje
župnij Kranjska Gora in Ra-
teče. Po nasvetu sem za tera-
pijo izbral študij, ki me je
vedno privlačil. Vodstvo nad-
škofije mi je dodelilo tako
imenovano sobotno študij-
sko leto, ki sem ga deloma
preživel v Rimu. Posebej me
je zanimalo delovanje jezuit-
skega patra Antona Prešerna,
rojenega leta 1883 na Brezni-
ci pri Žirovnici. Odigral je
zelo pomembno vlogo v živ-
ljenju svojega rojaka ljubljan-
skega nadškofa Antona Vov-
ka. Jeseni leta 2003 sem od-
šel v Rim in želel najprej v je-
zuitskem arhivu najti doku-
mente, ki bi pomagali osvetli-
ti 'bonum positivum' v po-
stopku beatifikacije nadškofa
Vovka. Ker je bil jezuitski ar-
hiv zaradi obnove zaprt, sem
dobil posebno dovoljenje za
raziskovanje v arhivih vati-
kanskih kongregacij in držav-
nega tajništva. Naredil sem
okrog 900 kopij različnih do-
kumentov, ki so potrjevali, da
je imel pater Prešeren odprta
vrata do vseh pomembnih
uradov in tudi do papežev
Pija XI. in XII. ter Janeza
XXIII. Leta 2004 sem se vr-
nil v Rim in poskušal tudi v
jezuitskem arhivu najti doku-
mente o patru Prešernu, ven-
dar so mi povedali, da njego-
vega arhiva ni. Iskal sem na-
prej in s pomočjo nekaterih
prijaznih uslužbencev našel v
fondu hrvaške jezuitske pro-
vince iz časa NDH kar precej
dokumentov o znamenitem
patru. Po nasvetu prijateljev
sem vlogo patra Prešerna v
odnosu nadškofa Vovka do
rimskih uradov obdelal v ma-
gistrski nalogi."

Tako nadškof Vovk kot pa-
ter Prešeren sta Gorenjca.
Kakšno je bilo njuno sode-
lovanje?

"Nadškof Vovk je bil po
drugi svetovni vojni najbolj
nadzorovana oseba v Sloveni-
ji. Oblast je spremljala vsak
njegov korak, njegov položaj
pa je bil dodatno zapleten
tudi zato, ker je v tujini še ži-
vel škof Gregorij Rožman.
Drugi jugoslovanski škofje
so lahko potovali v Rim na
srečanje s papežem, Vovk pa
ni smel, da se ne bi srečal z
Rožmanom. Pater Anton
Prešeren je bil v Rimu njegov
pomemben zaupnik. Po raz-
ličnih poteh in kanalih mu je
v Rim pošiljal tudi poročila o
razmerah v Sloveniji. Nekaj
sporočil je jugoslovanska ob-
last prestregla, vseh pa ne. Po
smrti škofa Rožmana no-
vembra leta 1959 se je po-
ložaj nadškofa Vovka spre-
menil in je že januarja na-
slednje leto dobil dovoljenje
za potovanje v Rim. Tam se
je srečal s papežem in sestal
s predstavniki rimskih kon-
gregacij. Nadškof Vovk je pa-
tra Antona Prešerna določil
za svojega delegata za sloven-
sko semenišče v izseljenstvu
v Buenos Airesu. Pater Pre-
šeren je bil najzaslužnejši, da
je Sveti sedež 22. novembra
leta 1960 odobril ustanovitev
papeškega slovenskega zavo-
da Slovenik. Pater Prešeren
je bil prvi rektor Slovenika, v
katerega so prvi prišli štu-
dentje iz Buenos Airesa v Ar-
gentini leta 1961, leta 1965
pa prvi študentje iz Slovenije.
Bil je resnično ambasador
slovenske Cerkve in najpo-
membnejši Slovenec teda-
njega časa v Rimu, ki je znal
pomagati vsakomur, ki je pri
njemu iskal pomoč."

Pater Prešeren gotovo ni bil
edini slovenski duhovnik,
ki je v preteklem stoletju
deloval v Rimu.

"Delovanje slovenskih du-
hovnikov sem sistematično
začel raziskovati leta 2006,
ko sem na pobudo takratne-
ga slovenskega veleposlanika
pri Svetem sedežu dr. Ludvi-
ka Toplaka in mojega men-
torja dr. Bogdana Kolarja iz-
bral to temo za svojo doktor-
sko nalogo. V silno lepem,
vendar zamudnem delu sem
odkril marsikaj zanimivega.
Veliko so mi pomagali in
svetovali uslužbenci arhivov,
med njimi še posebej nizo-
zemski jezuit pater Marcel
Chapin, ki je bil takrat direk-

tor arhiva državnega tajniš-
tva. Barbara Rus, hčerka 
Romana Rusa, dolgoletnega
sodelavca in napovedovalca
na radiu Vatikan in pisca še
danes iskanih vodnikov po
Rimu in Italiji, mi je prijaz-
no omogočila vpogled v bo-
gat očetov arhiv. Na splošno
lahko rečem, da v 20. stolet-
ju slovenski duhovniki v
Rimu niso zasedali posebej
visokih položajev, ampak so
bili izjemno vplivni in spo-
štovani uslužbenci, profesor-
ji, tajniki in vodje oddelkov,
ki so veliko naredili za Slove-
nijo in slovensko cerkev."

Jih lahko nekaj naštejete?
"Pred drugo svetovno voj-

no so bili poleg patra Antona
Prešerna to še pater Ivan
Zore in primorski rojak Vir-
gil Šček, ki je bil med letoma
1921 in 1924 celo slovenski
poslanec v italijanskem par-
lamentu. Med drugo sveto-
vno vojno in po njej so slo-
venski duhovniki v Rimu de-
lovali tudi v slovenskem soci-
alnem odboru, ki je skrbel za

begunce in jim pomagal naj-
ti pot v novo domovino. V
tretjem poglavju disertacije
posebej obravnavam Radio
Vatikan, ki sta ga med dru-
gim uspešno vodila Anton
Iskra, rojak iz Begunj, ki je
bil tudi uslužbenec rimskega
vikariata, in Rafko Vodeb.
Četrto poglavje pa je name-
njeno številnim slovenskim
profesorjem, ki so predavali
na papeških univerzah in in-
štitutih. Naj omenim samo
nekatere: Vladimirja Truh-
larja, Ivana Žužka, ki je avtor
zakonika cerkvenega prava
za vzhodne Cerkve, Maksi-
milijana Jezernika, Janeza
Beleja, Franca Šegulo, Jane-
za Vodopivca, ki ga uvrščajo
med najpomembnejše profe-
sorje na univerzi Urbaniana
in je z nadškofom Vovkom
sodeloval na koncilu, Franca
Dolinarja, Bruna Korošaka in
Ladislava Bavdaža. Treba
omeniti tudi patra Marka
Rupnika in njegov center Al-
leti, ki ga večinoma poznamo
le po mozaikih, čeprav je nje-
gova dejavnost širša."

Ste poleg patra Prešerna in
Iskre med rimskimi Slo-
venci odkrili še kakšnega
Gorenjca?

"Da. Jeseničana Jožeta
Žabkarja, ki je zasedal zelo
pomembno mesto v držav-
nem tajništvu. Študiral je na
vatikanski diplomatski aka-
demiji, ki je najboljša diplo-
matska šola na svetu. Med
drugim je bil predstavnik
Svetega sedeža pri Organiza-
ciji združenih narodov v
New Yorku in papeški nun-
cij v Skandinaviji."

Kaj je po Vašem mnenju
značilno za slovenske du-
hovnike, ki so v preteklem
stoletju delovali v Rimu?

"Bili so zanesljivi, priljub-
ljeni in delavni. Nihče ni
umazal imena domovine in
slovenske katoliške Cerkve.
Živeli so izven domovine, ki
jih je zaznamovala kot emi-
grante in je njihovo delo po
krivici ostalo skrito našim
očem. Oni pa so v Rimu de-
lovali za prepoznavnost svoje
domovine."

Dr. Marko Benedik se je rodil leta 1940 v Kranju. Do leta 1982, ko je prišel v Kranjsko
Goro, je bil župnik na Bohinjski Beli. Ker je po letu 2001 zbolel, je vodenje župnije prevzel
mlajši Janez Avsenik, dr. Marko Benedik pa je bil kaplan. Leta 2007 je znova prevzel 
vodenje kranjskogorske in rateške župnije.

"Disertacija dr.
Marka Benedika
je neke vrste 
enciklopedija 
o delovanju 
slovenskih 
duhovnikov 
v zahtevnih 
razmerah 20.
stoletja v Rimu.
Za to dejanje je
treba našemu
župniku 
čestitati, da je 
ob napornem
dušnopastirskem
in gospodarskem
delu v župniji
našel čas za 
raziskovanje.
Hvaležni smo
mu." (prof. 
dr. Josip Turk,
krajan in 
nekdanji 
zdravnik v
Kranjski Gori)

Za Slovenijo so delovali 
v središču krščanstva

Kranjskogorski župnik dr. Marko Benedik, doma iz Stražišča, je pripravil doktorsko disertacijo z naslovom Delovanje slovenskih
duhovnikov v Rimu v 20. stoletju. Raziskava je posvečena slovenskim duhovnikom, ki so sodelovali na različnih področjih v
"večnem mestu".

Dr. Marko
Benedik
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Kako se počutite v Sloveni-
ji? Ste prvič pri nas?

"V Sloveniji sem prvič in
nisem si mislil, da je dežela
tako lepa. O vas prej nisem
vedel skoraj nič in lahko le
rečem, da je, z letalom le uro
in pol iz Belgije, drugačna,
kot sem pričakoval."

Ste pričakovali vzhodno Ev-
ropo?

"To še najmanj. Pričakoval
pa sem nekakšno mešanico
Italije in Avstrije, a sem se
motil. Ljudje so zelo prijazni,
bolj kot v mnogih državah.
Ko sem se izgubil na ljub-
ljanskih ulicah, sem za po-
moč vprašal gospo, ki je takoj
opazila mojo stisko, in mi je
ponudila, da me kar ona od-
pelje na želeni cilj. Še se bom
vrnil, sicer pa kar nekaj mo-
jih prijateljev pogosto prihaja
v Slovenijo, oziroma jo bodo
v kratkem obiskali." 

Vaš obisk v Sloveniji je bil
namenjen predvsem pred-
stavitvi najnovejše v sloven-
ščino prevedene ilustrirane
knjige Skrivnostno grlo
slavčevo, pa tudi predhod-
nih dveh, ki sta prav tako iz-
šli pri založbi Narava ...

"Predstavil sem tri knjige z
mojimi ilustracijami, hkrati
pa je moj obisk tukaj sovpa-
dal tudi s pesniškim sreča-
njem v Vilenici in predstavit-
vijo flamskih literatov v Slo-
veniji. Res pa sem že nekaj
časa tudi obljubljal Petru
(Virniku, direktorju založbe
Narava), da bom prišel."

Kaj je bilo najprej, slikarstvo
ali ilustracija? V Sloveniji na
primer ima večina ilustra-
torjev slikarsko izobrazbo ...

"Študiral sem grafično ob-
likovanje, saj v "mojem
času" nisi mogel študirati
ilustracije. Lahko si ji posve-
čal le več pozornosti. Ampak
jaz nikoli nisem želel postati
ilustrator, moja želja je bila
delati v oglaševanju, kar sem
sedem let tudi z uspehom
počel. Specializiral sem se za
promoviranje zamrznjene
hrane v Rusiji. Ukvarjal sem
se z embalažo in predstavlja-
njem te hrane v zamrzoval-
nikih v supermarketih, kar je
bilo takrat v Rusiji novost.
Prve ilustracije sem naredil

šele pri 27 letih. Pomagal
sem nekemu ilustratorju ..."

Želite reči, da je šlo za na-
ključje? 

"Da. Delo v oglaševanju
me je povsem zadovoljevalo.
Je pa soseda, ki je delala za
neko revijo za otroke, vsak te-
den potrebovala eno ilustra-
cijo. Tip, ki je to sicer počel,
je nekega večera stal na mo-
jih vratih in me prosil, naj
mu pomagam, češ saj sem
hodil v umetniško šolo, on
da mora zgodaj zjutraj na pot
... Pomagal sem mu in odtlej
sem jaz risal ilustracije. Tako
za zraven. Še vedno me po-
klic ilustratorja ni zanimal.
Vedno sem mislil, če ilustri-
raš za otroke, moraš pač de-
lati otroške stvari, kar je ne-

kaj povsem drugega, kar re-
cimo delam sedaj. Na neki
točki pa sem se odločil. Naro-
čeno sem imel ilustracijo za
otroško revijo. Narisal sem
dve, prvo, za katero sem mis-
lil, da je za otroke pričakova-
na, in drugo, na katero sem
bil ponosen in je bila taka,
kot sem si jo jaz želel. Če
bodo izbrali slednjo, bom na-
daljeval, če pa prvo, nikoli
več ne bom ilustriral. Izbrali
so tisto, na katero sem bil po-
nosen, dobil sem ponudbo
za ilustriranje knjige, pa dru-
ge in tretje. Pri tretji sem
spoznal, da je to tisto, kar ho-
čem v življenju početi."

In to počnete že deset let?
"Začel sem pri tridesetih.

Smešno je, da je večina so-

šolcev in sošolk študirala
zato, da bi postali ilustratorji.
Danes nobeden izmed njih
ni ilustrator, jaz, ki si tega ni-
sem želel, pa sem." 

Govorili ste o razliki med
ilustracijo za otroke in odra-
sle. Ko gledam vaše metu-
lje, pokrajine, figure, vidim
nekaj vmes ...

"Moje delo je res nekje na
sredi, ilustracije imajo radi
otroci in odrasli. Najbrž je to
naključje. Če kot ilustrator iš-
češ neki svoj slog in ga potem
najdeš, pri tem ne veš zares,
komu bodo tvoja dela bližja.
Mislim, da sem lahko vesel,
da imam slog, ki je všeč tako
otrokom kot njihovim star-
šem. A to ni stvar odločitve, to
je slučaj, nekaj kar se zgodi."

Kako v Belgiji poteka sode-
lovanje med pisci in ilustra-
torji? Kdo išče koga in kakš-
na je vloga založbe?

"Zdaj avtorji poiščejo
mene. Na začetku so prišli v
založbo in so iskali ilustrator-
ja, pa so tam ponudili mene,
zdaj pa mi avtorji pošljejo be-
sedilo in me prosijo, naj nare-
dim ... ha, ha. No, tudi Belgi-
ja ni velika država in vsi vemo
drug za drugega. S Petrom
Verhelstom, ki je zelo po-
memben in cenjen pisatelj, je
bilo drugače. Prebral sem
zgodbo, se srečal z njim, bil je
zelo prijazen in dolgo sva se
pogovarjala. Dejal je, da je to
najina skupna knjiga."

Delate za mnoge avtorje,
doslej ste ilustrirali 18 
knjig, ste kdaj odklonili, bo-
disi ker vas ni pritegnila
zgodba, se niste razumeli z
avtorjem ... 

"Zdaj vzamem eno zgodbo
od dvajsetih, saj tudi časovno
ne bi zmogel toliko. Včasih
tudi po osem mesecev delam
eno ilustracijo. Včasih odklo-
nim, ker mi ni všeč besedilo,
včasih mi tudi avtor ne ustre-
za. Lahko pa je zgodba lepa,
pa v glavi nimam prave ideje."

Ste disciplinirani pri delu?
"Potrebujem disciplino.

Vstanem ob 8.30, ne smejte
se, v Belgiji je to zgodaj, po-
tem delam do 12. ure, po od-
moru pa še od 13. do 20. ure
zvečer. Kadar zaključujem
knjigo, delam tudi do polno-
či. Takrat kar nekako izgi-

nem s sveta, se zaprem v ate-
lje in delam." 

Lahko preživite z ilustraci-
jo?

"Lahko. Ko oddam ilustra-
cije, dobim nekaj denarja,
kasneje pa še odstotek od
prodaje. Bolje se prodaja
knjiga, večji je zaslužek. Ob
tem veliko časa posvetim
tudi trženju. Vsako leto grem
na knjižni sejem v Bologno,
na leto pa po šolah opravim
tudi po dvesto branj. Danes
se moraš tudi kot ilustrator
prikazati iz ateljeja in pred-
stavljati okrog sebe in svoje
delo. Ne gre le za ilustriranje,
ampak tudi za ekonomiko."

Kaj je trenutno na vaši ilus-
tratorski mizi, sicer ste tudi
profesor na univerzi v Gen-
tu?

"Končujem novo knjigo,
sicer pa res že četrto leto
učim na univerzi. Poklicali
so me, da naredim oddelek
za ilustracijo."

In "proizvajate" mlade Car-
lle Cneute ...

"Seveda ne. Pomembno je,
da študentje v iskanju svoje-
ga sloga delajo drugače kot
jaz in da se razlikujejo tudi
med seboj. Slabo bi bilo, če
bi imeli male Cneute. Dru-
gačen slog risanja je edina
možnost, da uspejo. Narediti
moraš nekaj zelo osebnega,
biti moraš originalen. V Pari-
zu točno veš, s katere šole je
in od katerega učitelja. Škoda
štirih let študija, da bi ven
prišel "zaznamovan"." 

Kaj še želite narediti na po-
dročju ilustracije ..., pa vam
še ni uspelo? 

"Narediti popolno knjigo.
Enkrat bi rad naredil popol-
no knjigo. Ko dokončaš knji-
go, si vesel zanjo, ampak ta
še vedno ni popolna. Tako
nastajajo nove in nove knji-
ge. Ko bom enkrat za neko
knjigo začutil, da je popolna,
bom prenehal ilustrirati."

Ste v Sloveniji dobili kakš-
no novo idejo?

"Ne ravno nove ideje, am-
pak v svoji glavi sem si ohranil
množico slik. Ne morem defi-
nirati določenega momenta,
ki bi me inspiriral, vem pa, da
v moji podzavesti ne manjka
utrinkov iz Slovenije."

Od zamrznjene hrane 
k likovni popolnosti 

Carll Cneut - postal je tisto, kar si ni želel, sedaj pa uživa v
tem. / Foto: Gorazd Kavčič

"Ko bom 
enkrat za neko
knjigo začutil,
da je popolna,
bom prenehal
ilustrirati."

Carll Cneut

Čudovita pravljica Skrivnostno grlo slavčevo, ki
so jo v Belgiji prodali v več kot 11 tisoč izvodih, je
na voljo tudi na Gorenjskem glasu. Maloprodajna
cena knjige je 16,90 evra, naročniki jo lahko
kupite po zelo ugodni ceni 12 evrov. Na 
Gorenjskem glasu si knjigo lahko tudi ogledate.

Priznani belgijski ilustrator Carll Cneut je flamskega rodu in je trenutno eden najbolj iskanih avtorjev v svoji državi. S knjigami,
ki jih je ilustriral, je prisoten v številnih državah sveta. Tudi v Sloveniji, saj so doslej pri založbi Narava izšle že tri knjige z 
njegovimi ilustracijami. Duhovit in iskriv sogovornik je spregovoril o sebi, svojem delu in presenečenjem nad lepo Slovenijo. 
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Na cestah štirje mrtvi
Na slovenskih cestah se je v minulem tednu
zgodilo 146 prometnih nesreč, v katerih so 
umrle štiri osebe, 181 udeležencev pa je bilo 
ranjenih, so sporočili z Generalne policijske 
uprave. Zadnji konec tedna se je zgodilo devet
prometnih nesreč, v njih pa je umrla ena oseba,
dvanajst pa je bilo ranjenih. Najpogostejša 
vzroka nesreč sta bila neprilagojena hitrost ter
nepravilna stran oziroma smer vožnje. Na
slovenskih cestah je letos (do ponedeljka) umrlo
135 oseb, v enakem obdobju lani pa 161.

Damjana Šmid

moj pogled

Ustavimo nasilje (6)
Pa pojdimo h konkretnim
predlogom, kako lahko nare-
dimo ta svet bolj prijazen.
Ne zanašajmo se na druge,
kaj bodo storili, ampak naj
vsak naredi, kar lahko, hoče
in zmore. Nasilje je v različ-
nih oblikah prisotno na vseh
področjih našega življenja.
Veliko ga je na cesti, o tem
se lahko prepričamo na vsa-
kem kilometru, ki ga naredi-
mo kot vozniki, kolesarji ali
pešci. Pokaži mi, kako voziš,
in povem ti, kdo si. Če se
imamo za Evropo in če želi-
mo biti na vsak način boljši
kot naši južni sosedje, po-
tem bo treba spremeniti tudi
balkanski način obnašanja v
prometu. Ena izmed vsakda-
njih zgodb so parkirna me-
sta za invalide. Na tem izpitu

sem tudi sama že padla.
Pred eno izmed šol, kjer naj
bi predavala, so bila vsa par-
kirna mesta že zasedena.
Bilo je avtomobilov kot na
sejmu in padal je dež. Par-
kirno mesto za invalide pa je
bilo prazno in vabeče, ker je
bilo povsem blizu šole. Bi ali
ne bi? Konec koncev bi lahko
malo goljufala, ker imamo v
avtu nalepko za invalide.
Ampak hčerke, ki ima cere-
bralno paralizo, ni bilo z me-
noj. Pa vseeno. Mudilo se mi
je, moj ego me je podpihoval
in tako sem parkirala. Takoj
ko sem stopila iz avta, mi je
bilo žal. Za menoj je zapeljal
gospod, ki je prav tako želel
parkirati na tem mestu. Bil
je prijazen in vljudno me je
vprašal, ali se bom dolgo za-

držala. V njegovem avtu sem
zagledala invalidski voziček
in najraje bi se udrla v zem-
ljo. Seveda sem želela napa-
ko popraviti, ampak bilo je
prepozno. Karkoli sem rekla,
je bilo neumno. Gospod pa
je bil ves čas prijazen. Najbrž
je že navajen takšnih egoi-
stov. To je bila ena izmed
najboljših lekcij v mojem
življenju. Tudi to je nasilje.
Vsi, ki parkiramo avtomobi-
le na parkirnih mestih za in-
valide, krademo njihov pros-
tor in kažemo svojo brezob-
zirnost. Zato bi bilo prav in
pošteno, da bi poleg parkir-
nega mesta, ki si ga prisvoji-
mo, dobili v istem paketu še
invalidnost tistih, ki jim to
mesto pripada. To je pa že
preveč, kajne. 

Kadar je bil ravno prav okrogel, je bilo z njim najlepše

Se življenje odpira ali zapira?

"Vesna pravi: "Odgovora ni-
sem našla ... Vsaj na začetku
ne. Zadoščalo pa je že spo-
znanje, da sem svoje življe-
nje totalno zavozila, da bo
potrebno nekaj storiti, ker
drugače lahko še umrem.

Najprej sem lepo prosila
mamo, naj me ne spravlja
več v skušnjavo in mi ne
nosi sladkarij. Bila je globo-
ko užaljena, začela je jokati
in mi očitati, da za mene
stori vse, kar more, jaz ji pa
vračam z nehvaležnostjo.
Prvič, kar pomnim, sva se
razšli jezni, ko sem ji ome-
nila, da reče Petru, da bi ga
rada videla. Vstala je s stola,
mi vrgla v obraz, a sem se
zato žrtvovala zate, in zalo-
putnila z vrati za seboj ...!"
Ko je Vesna prebirala svojo
lastno zgodbo, se je zgrozi-
la. "Mar sem to res jaz?" me
je spraševala po telefonu.
Zasmejala sem se in ji od-
krito povedala, da sem zapi-
sala le tisto, kar sem slišala.
Ničesar drugega. Po krat-
kem razmisleku je potem
priznala, da bi vsi ljudje, ne
samo ona, morali o sebi več-
krat spregovoriti na glas,
kajti na ta način bi, morda,
delali manj napak, ker bi
svoje težave tudi "slišali" in
ne, da bi jih le živeli.
Vesna pravi, da danes vidi
okoli sebe veliko mladih, ki
so ji podobni. Le da se je ona
te odvisnosti od mame po-
skušala rešiti, mnogim pa
kaj podobnega ne pade niti
na kraj pameti. 
"Po svoje je bilo zelo udo-
bno. Ničesar mi ni bilo tre-
ba narediti, niti razmišljati.
Bila sem odvisna tako od
nje kot tudi od zdravil, s ka-
terimi so mi stregli v velikih
količinah. Sploh si nisem
mogla predstavljati, da bi
dan preživela brez pomirje-
val. Tudi spanec je bil odvi-
sen od tabletke, ki mi jo je
prinesla nočna sestra. Ko
me je prišel obiskat Peter,
sem se morala prav potrudi-
ti, da sem ga objela, kajti čus-
tva, ki so bila nekoč močna
in vroča, so se sprevrgla v

nekaj mlačnega, postanega
in usmrajenega. Ko je bil
pri meni, sem ga pozabila
vprašati celo to, kako je z
najinim sinom, če ga kaj
vidi, ga vzame v naročje.
Zdelo se mi je samo po sebi
umevno, da bo že mama ti-
sta, ki bo poskrbela za vse.
Všeč mi je bilo, če ga je tudi
Peter malo "čutil", to sem
spoznala po njegovem sme-
hu. Malo je manjkalo, da
mu nisem namignila, da bi
kakšno stekleničko konjaka
lahko vtihotapil tudi v bol-
nišnico ..."
A nekoč je bilo tudi vsega
"lepega" konec. Na pokuši-
no so jo poslali domov. 
"Niste še zdravi, a večno ne
morete bežati pred seboj," ji
je dejal ob odhodu njen
zdravnik in ji krepko stisnil
roko. Sprva ni razumela, kaj
ji je hotel reči, a tisti stavek,
da beži pred seboj, se ji je
potem še velikokrat vrinil v
podzavest. 
"Ko sem zadnjič (enkrat na
začetku letošnjega avgusta)
brala v časopisu, da današ-
nja mladina ne zna poprijeti
za delo, sem z grozo ugoto-
vila, da je med njimi veliko
potencialnih kandidatov, ki
jih verjetno čaka podobna
usoda, kot je bila moja. Iz
prve roke lahko povem, da
se je lažje odpovedati heroi-
nu kot pa udobju, ki ga nu-
dijo starši ..."
Ko se je Vesna vrnila do-
mov, se je vzela v roke, kajti
želela je, da vsaj pri sinu
nadoknadi zamujeno. Žal
pa jo je nadobudnež, ki je
pri dveh letih zlezel povsod,
kjer ne bi smel, prej utrujal
kot razveseljeval. Tisočkrat
jo je zamikalo, da bi poklica-
la mamo, sosedo, kogarkoli,
ker so ji oči kar same lezle
skupaj in ni imela niti toliko
moči, da bi si skuhala kavo.

Peter je domala noč in dan
tičal v ateljeju in pripravljal
slike za novo razstavo. 
"Bila sva še mlada, a sva ži-
vela kot dva starca. Ne pom-
nim, kdaj sva bila zadnjič
skupaj v postelji. Če se je že
pojavila kakšna strast, sva,
drug za drugim, odpoveda-
la, in to prej, preden se je
sploh pokazalo kaj "ognja".
Med nama je bilo ogromno
neizrečenih obtožb, a se mi
ni ljubilo razpredati o njih.
Peter pa je bil vedno pogo-
steje rahlo vinjen. Ne toliko,
da bi opazili drugi, a dovolj,
da sem vedela jaz. Moja
mama, ki je prihajala na 
obisk, je bila videti zadovolj-
na, saj me je lahko imela
zase. Ko sem ji povedala, da
bom začela hujšati, kajti pri
višini 165 cm sem tehtala že
več kot sto kilogramov, bila
sem gromozanska, se je po-
križala. Vzdržala sem dan,
dva, potem pa sem, iz dolgo-
časja, spet odprla predal,
kjer sem hranila riževo čo-
kolado. Pravi šok pa je prišel
tisti dan, ko me je osebni
zdravnik odločno postavil
pred dejstvo, da bo spet po-
trebno iti v službo, da je bilo
dovolj lenarjenja. Planila
sem v jok in njegova asi-
stentka me je komaj umirila.
Že misel, da bo potrebno
zjutraj vstati in oditi v muzej,
kjer me bo čakalo cel kup ob-
veznosti, se mi je zdela ne-
mogoče grozljiva. Za hip me
je prešinila celo misel, da
Peter tako ali tako veliko za-
služi, da bi bilo pravično in
prav, če bi me vzdrževal."
Vesna mu je nekoč to tudi
omenila, a so bile njegove
besede, ki so bruhale iz nje-
ga, tako odločne in brez-
kompromisne, da ji kakšna
podobna ideja ni nikoli več
padla na pamet ...

(se nadaljuje)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

Mištrafoviću potrdili 
zaporno kazen
Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo sodbo 
prvostopenjskega sodišča, ki je 26-letnega Blaža
Mištrafovića iz Spodnje Senice pri Medvodah
zaradi krutega umora svojih staršev obsodilo na
dvajsetletno zaporno kazen. Kot poročajo
Slovenske novice, je njegova odvetnica Maja
Kristan povedala, da se na željo obsojenega ne
bo več pritožila na vrhovno sodišče. 26-letni
Mištrafović je v noči na 17. september lani v 
domači hiši z močnimi udarci s pilo najprej
umoril svojo mater Drago Mištrafović, kmalu
zatem je s sekiro in izvijačem pokončal še
spečega očeta Ilijo. Kasneje je v hiši podtaknil
ogenj in tako skušal zakriti svoj zločin. Na 
sodbo ljubljanskega okrožnega sodišča, ki je
ocenilo, da je mladenič moril iz koristoljubja in
na zahrbten način, sta se pritožila tako 
zagovornica kot tožilstvo, ki je za dvojni umor
zahtevalo tridesetletno zaporno kazen.

Od lastnika bulmastifov
zahteva odškodnino
Na ljubljanskem sodišču poteka pravdni
postopek, v katerem 38-letni Tržičan Stanislav
Meglič, ki sedaj živi v Ljubljani, od Saše 
Baričeviča, lastnika štirih bulmastifov, zahteva
112 tisoč evrov odškodnine. Podivjani psi so
namreč 15. marca 2006 v Ljubljani napadli
Megliča in ga hudo pogrizli. Kot je opisal
sodišču, je pešačil proti svojemu avtomobilu, ko
je zagledal avtomobil z odprtim prtljažnikom, v
njem pa tri pse. Tedaj je z dvorišča prišla sedaj
že pokojna Rozi Roter s četrtim psom, ki se ji je
iztrgal iz rok in stekel proti Megliču, za njim pa
tudi ostali psi. Psi so planili vanj in ga vztrajno
grizli po vsem telesu, tudi po obrazu. Zaradi
gnoja, ki mu je kasneje tekel iz ran, je kasneje
dobil celo okvaro jeter in akutno odpoved ledvic.
Še zdaj v desni roki nima prave moči in dobiva
mravljince. Trajno ima tudi poškodovano
čeljust. Posledice napada bulmastifov so vplivale
tudi na njegovo kariero, saj bo še nekaj časa 
delal le po štiri ure na dan. Če je prej predaval
tudi v tujini, sedaj opravlja uradniške posle.
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Miha Naglič

Zadnjič smo se tudi v našem
časopisu pridružili veliki po-
zornosti, s katero je sloven-
ska javnost počastila 96-let-
nico pisatelja Borisa Pahor-
ja. Že ob lanski 95-letnici pa
je izšla knjiga, ki ni bila de-
ležna tolikšne publicitete, a
je dragocena in lepo berljiva:
zbirka avtobiografskih zapi-
sov pod skupnim naslovom
Moje suhote. Beseda suhota
naj bi med drugim pomeni-
la "pokrit prostor". Pahor z
njo označuje vse tiste prosto-
re, v katere se je v svojem
dolgem življenju zatekal v
obdobjih raznih preizku-
šenj, tudi najhujših; suhote
so mu torej služile kot zavet-
ja. Takšna je bila, denimo,
hišica v Barkovljah, njegov
drugi dom, pa soba v kraški
hiši v Dutovljah, kamor je
hodil samotarit in "klepat"
svoje vrstice. Prav posebna je
bila "platnena suhota", voja-
ški šotor v libijski puščavi,
kjer je prebil del svoje vojaš-
čine. Ne nazadnje so bile
njegove suhote tudi taborišč-
ni bloki v "krematorijskem
svetu", ki ga je preživel v le-
tih 1944-45.
Nekaj takšnih suhot je našel
tudi na Gorenjskem: na sve-
tovnem kongresu PEN, po-
leti 1965 na Bledu, v sobah
Doma v Planici in hotela
Prisank v Kranjski Gori. In
ne nazadnje v suhoti, ki jo
opiše v poglavju Na Uskov-
nici. Tja ga je povabila
dama, ki jo počasti z ime-

nom Madame de Sevigné,
francoske markize (živela v
letih 1626-96), ki še danes
slovi po svojih pismih, ta pa
imajo tudi literarno vred-
nost. Bolje rečeno: gre za
pisma kot literarno formo.
Pisatelj in ta gospa sta si na-
mreč dolgo dopisovala in
tako ustvarila pravi literarni
opus. Kdo je torej ta gorenj-
ska Madame de Sevigné?
"Večkrat sem tako nazval
Marijo Žagar in si predstav-
ljal, kako bi nam prav prišel
krožek po duhu nji podo-
bnih elitnih dam, ki bi s svo-
jimi svojskimi pogledi žlaht-
nile kulturno ozračje naše
družbe. V tak damski zbor
bi spadale od tistih, s kateri-
mi sem se pobliže seznanil,
poleg Žagarjeve Kristina
Brenk, Duša Počkaj, Alenka
Puhar, Mojca Drčar Murko,
če naj omenim samo v ma-
tični deželi živeče osebe."
Bojim se, da večina bralcev
še zmeraj ne ve, kdo je bila
imenovana - z izjemo tistih,
ki jim je bila profesorica
slovenščine na gimnaziji v
Kranju. "Ne spominjam se
natanko, kako se je najino
poznanstvo spočelo, verjet-
no z njeno željo, da bi na-
stopil na šoli, vsekakor se je
med nama razvila človeško-
književna vez, ki je trajala
tri desetletja in bila vmes
pretrgana samo zaradi eks-
komunikacije, ki sem je bil
nekaj let deležen po objavi
intervjuja s Kocbekom /.../
Ustvarila sva posrečeno
razpoloženje, ki bi ga opre-

delil kot pisemsko ljube-
zen, v kateri sta osebno
simpatijo dopolnjevali skrb
za slovensko usodo in njen
odsvit v književni obliki.
Bila je intelektualka s po-
sebnim ženskim čarom, ki
je bila, ko sta sinova odra-
sla, ob soproga, tako da se
je vsa predajala pouku in
obenem ostajala nepoteše-
na tako v svoji ženskosti kot
v odzivu na svojo razum-
sko-umetniško radoživost."

Tudi ona je imela svojo su-
hoto. "Edina srečna varian-
ta je bila hišica, ki sta jo bila
z možem postavila na
Uskovnici, kjer je poleti do-
življala svoj paradiž in ka-
mor je blaženo razpoložena
začela vabiti že nekaj mese-
cev poprej. Da, v njenih pis-
mih je ohranjeno pričeva-
nje, kako edinstveno je zna-
la čutiti intimnost naravne-
ga elementa in kako emi-
nentno je to znala zaupati v
tekoči pisavi brez poprav-
kov in obogateno s številni-
mi izraznimi dragulji."
Če je res tako, se vprašamo,
kje je zdaj njuna korespon-
denca? "Nekega dne, ko sva
bila kar evforično razpolože-

na, sva ugotovila, da je naj-
ina korespondenca kar vred-
na, da ne gre v pozabo, saj je
odsev tako časa kot povezave
s Trstom, hkrati pa podana v
poglobljenem tonu z njene
strani, v kar iskrivo medite-
ranskem z moje. Sklenila
sva, da jo oddava zaupni ose-
bi, njenemu nekdanjemu di-
jaku, univ. prof. Miranu
Hladniku. No, jaz sem se
sklepa držal, gospa Marija pa
je svoja pisma izročila prija-
teljici, pisateljici Nadi Mati-
čič, in me o predaji obvestila,
vendar se je dogajanje tako
razvijalo, da je Nada Matičič
preminula, njeni sorodniki
pa so korespondenco, 'ker se
ni nihče javljal', uničili. Zdi
se mi, da je vsak komentar
odveč, pozitivno pa je, da so
po Mariji Žagar ostala njena
pisma, ki bodo dokaz, ko
bodo objavljena, da gre za iz-
gubo pisateljice, izredne sti-
listke, ki ji usoda ni bila na-
klonjena. Uresničeno bo
vsaj to, da bodo kot pričeva-
nje, da je bila zaslužena 
primerjava z Madame de 
Sevigné, njena Pisma."
Tako Pahor v knjigi, ki je iz-
šla lansko jesen. To jesen pa
boste v naših Snovanjih pre-
brali, da so se tudi njegova
pisma našla in da bomo lah-
ko oboja brali v knjigi, ki bo
izšla prihodnje leto. V član-
ku z naslovom Čudna pota
neke korespondence bo celo
zgodbo in skrivnost najdbe
domnevno izgubljenih pi-
sem razkril prof. dr. Miran
Hladnik.
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Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi

Ministra za Slovence v za-
mejstvu in po svetu in za vi-
soko šolstvo, znanost in teh-
nologijo Boštjan Žekš in
Gregor Golobič sta povabila
v torek v Ljubljano predstav-
nike slovenskih znanstvenih
inštitutov, ki delujejo v Av-
striji in Italiji. To so Sloven-
ski znanstveni inštitut iz Tr-
sta (SLORI), Slovenski znan-
stveni inštitut iz Celovca in
Slovenski narodopisni inšti-
tut Urban Jarnik iz Celovca.
V zamejstvu deluje sicer še
več slovenskih znanstveni-
kov in raziskovalcev, vendar
je jedro slovenskega razisko-
vanja združeno v teh ustano-
vah. Minister Boštjan Žekš
je v nagovoru povedal, da ti
inštituti delajo v Avstriji in
Italiji, vendar je njihovo delo
koristno tudi za Slovenijo,
zato bi morali imeti enak do-

stop do sredstev in informa-
cij kot inštituti v Sloveniji.
Slovenski znanstveni inštitu-
ti v zamejstvu so tudi most
do avstrijske in italijanske
znanosti in najpomembnejši
dejavnik v seznanjanju oko-
lja, v katerem delujejo, s slo-
vensko zgodovino. Inštituti
napredujejo, Slovenija pa
jim mora pri tem bolj poma-
gati. Minister Gregor Golo-
bič je omenjene inštitute
imenoval za "intelektualna
jedra" in za živi most med
Slovenijo, Avstrijo in Italijo.
Nekaj takega bi lahko naredi-
li tudi na Hrvaškem in na
Madžarskem. Njegovo mi-
nistrstvo bo spodbujalo in
pomagalo zamejskim razis-
kovalcem, ki morajo biti
vključeni tudi v čezmejne
projekte. Slovenski inštituti v
zamejstvu lahko kandidirajo

na razpisih slovenske Agen-
cije za raziskovanje. 
Delovanje slovenskih zamej-
skih znanstvenih inštitutov
so predstavili njihovi pred-
stojniki. O dejavnosti Sloven-
skega narodopisnega inštitu-
ta Urban Jarnik iz Celovca je
govorila Martina Piko, o delu
Slovenskega znanstvenega
inštituta iz Trsta Milan Bu-
fon in o Slovenskem znan-
stvenem inštitutu iz Celovca
Avguštin Malle, ki je izrekel
pomembno opozorilo politi-
kom in znanosti v Sloveniji
in organizacijam v zamej-
stvu. Na Koroškem in v Itali-
ji nimamo niti ene znanstve-
ne ustanove, ki bi se ukvarja-
la z vprašanjem dvojezično-
sti, z načrtovanjem izobraže-
vanja dvojezičnih učiteljev in
z dejavnostjo medijev. Po
njegovem mnenju bi se mo-

rali tega problema lotiti Pe-
dagoška akademija v Ljublja-
ni in Visoka pedagoška šola v
Celovcu, za področje medi-
jev pa Fakulteta za družbene
vede v Ljubljani. 
Minister za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo Gre-
gor Golobič je pretekli teden
sporočil, da je postala Slove-

nija 100-odstotna lastnica
družbe Študentski dom Ko-
rotan na Dunaju, ki bo postal
slovensko kulturno in znan-
stveno središče na Dunaju. S
tem je končano prerekanje
med Mohorjevo družbo, ki je
bila lastnica doma, in prejš-
njo vlado, kaj bo s Korota-
nom in kdo bo lastnik. 

Knjige in knjigoljubi (13)

Pahorjeva gorenjska ljubezen

Slovenci v zamejstvu (161)

Zamejski raziskovalci so tudi naši

Boris Pahor, 
Moje suhote in njihovi
ljudje, Študentska založba,
zbirka Beletrina, 
Ljubljana, 2008, 
365 strani, 27 evrov.

Boris Pahor / Foto: Jože Suhadolnik Marija Žagar (1921-1998),
gorenjska Madame de 
Sevigne, fotografija iz 70. let

Ovitek knjige

Ministra Boštjan Žekš in Gregor Golobič z državnima 
sekretarjema in predstavniki slovenskih znanstvenih inštitutov
v Avstriji in Italiji / Foto: Jože Košnjek
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razgled

Zadnjič nisem dokončal pi-
sanja o rdeči pošasti. Zato se
je lotim še to pot, potem pa
vas z njo ne bom več strašil.
Sicer pa: ste se kdaj vprašali,
katera je najbolj razširjena in
najbolj vplivna knjiga tega
sveta? Spodobi se in pravič-
no je, da prvenstvo prepusti-
mo Bibliji. Vendar se mora-
mo hkrati zavedati, da je Sve-
to pismo glavna knjiga le za
dobro tretjino vsega človeš-
tva. Vseh ljudi na tem plane-
tu nas je zdaj že več kot šest
milijard, vseh kristjanov raz-
ličnih vrst naj bi bilo za dobri
dve milijardi. Ob njih pa je
še cela vrsta velikih nacij in
malih narodov, ki krščanstva
ne sprejmejo in zato tudi Bi-
blija ne more biti njihova te-
meljna knjiga. Taki so Kitaj-
ci, Japonci, Indijci, Korejci,

vsi Arabci (od Maroka do Ira-
ka), Turki, Iranci, Pakistanci,
Indonezijci ... Številni med
njimi so Biblijo zavrnili (ali
pa jo berejo le študijsko, kot
eno od del svetovne književ-
nosti), sprejeli pa so Komu-
nistični manifest. Njegove-
mu zadnjemu stavku - Prole-
tarci vseh dežel, združite se! -
je v drugi polovici 19. in v 20.
stoletju gotovo prisluhnilo
več ljudi kot Jezusovemu
evangeliju. To zgodovinsko
dejstvo mnogi obžalujejo, a
ostaja dejstvo.
Manifest torej poznamo, v
njem ni nič novega. Nove in
zanimive pa so aktualne re-
cepcije tega besedila. Spre-
mna besedila, denimo, ki
uvajajo najnovejšo izdajo te
knjižice pri založbi Sanje. Ži-
žek ugotavlja, da je svetovni
proletariat, ki ga Manifest
slej ko prej nagovarja, danes
razcepljen na tri frakcije.
Prvo tvorijo "intelektualni
delavci" (za računalniki),
drugo "stari razred material-
nih delavcev" (za stroji v to-
varnah, rudnikih, na grad-
biščih ...), tretjo "izobčenci"
(med njimi so najbolj števil-
ni prebivalci slumov velikih
mest na svetovnem jugu).
"Proletariat je torej razcep-
ljen na tri zoperstavljene si
dele: na intelektualne delav-
ce, ki so polni predsodkov
zoper 'kmetavzarske' delav-
ce, ki izkazujejo populistično
sovraštvo do intelektualcev
in izobčencev, ki so v antago-
nističnem odnosu do družbe
kot take. Stari poziv 'Pro-
letarci vseh dežel, združite
se!' je torej danes aktualnejši
kot kdajkoli prej: v novih po-
gojih 'postindustrijskega' ka-
pitalizma enotnost treh frak-
cij delavskega razreda že JE
njihova zmaga." A kako jo

doseči - enotnost in zmago?
Eno do uvodnih razmišljanj
je napisal dr. Jože Mencin-
ger. "Po koncu krize bo svet
precej drugačen, kot je zdaj,
saj je kriza že dosegla fazo, v
kateri njeno razreševanje za-
čenja spreminjati svetovni
gospodarski red. To bo kapi-
talizem; tega tudi zdajšnja
začasa in 'začasna' podržav-
ljanja bank, zavarovalnic ali
drugih delov gospodarstva
ne bodo spremenila. Inačic
kapitalizma pa je veliko;
morda zdajšnja kriza ustvar-
ja možnosti za prelom in za
iskanje novega kapitalizma
oz. za vračanje v evropsko so-
cialno tržno gospodarstvo, v
sistem, v katerem bodo novi
'finančni produkti' uvrščeni
med prevare ali igre na sre-
čo, v katerem bodo lastniki
predvsem latniki družb in ne
lastniki premoženja, delavci
pa sodelavci in ne reproduk-
cijski material."
Zna biti, da gre res za to,
kar trdi naš gorenjski rojak.
V rdečih časih smo si priza-
devali za "socializem s člo-
veškim obrazom" (in ga v
veliki meri tudi dosegli, vsaj
pri nas), zdaj gre za to, da
počlovečimo kapitalizem.
Napotki, ki sta jih zapisala
Marx in Engels v Manifestu
nam pri tem ne bodo veliko
pomagali, čeprav so nekate-
re od njunih ugotovitev še
danes (oziroma spet) never-
jetno aktualne. Tudi če Ma-
nifest ni več navodilo, po
katerem bi se morali ravna-
ti, je zagotovo odlična spod-
buda k razmišljanju o aktu-
alnih rečeh. Novo, "sanj-
sko" izdajo je vredno brati
že zaradi petih uvodnih raz-
mišljanj. Proletarci vseh de-
žel, berimo Komunistični
manifest!

Manifest.kom
Miha Naglič

Mihovanja

Marjeta Smolnikar

sedmica

Albert Einstein, eden največjih
modrecev iz rodu homo sapi-
ens, je zadel v polno, ko je izja-
vil, češ da je vse relativno. Vze-
mimo, petsto evrov. Znesek je
lahko velik ali majhen. Odvis-
no, kam merimo. Če so me 
poznavalci družbene kronike
pravilno obvestili, in verjamem,
da so me, sta aktualna notra-
nja ministrica Katarina Kresal
in njen partner Miro Senica, 
znani ljubljanski odvetnik, v
svojem prejšnjem življenju
(beri, preden je gospodična po-
stala del vladne ekipe Boruta
Pahorja) v eni sami noči ali,
konkretneje, za eno samo večer-
jo v ljubljanskem Maximu, 
odštela tudi do petsto evrov. 
Za večino navadnih smrtnikov,
živečih na sončni strani Alp, 
je račun nesramno velik. V 

primeru, da imamo v mislih
delavske plače ali pokojnine od
težkega dela zgaranih Slovenk
in Slovencev, pa je teh enakih
petsto evrov nesramno malo; še
toliko ne, da se z njimi dostojno
prebiješ čez mesec.
Nič manj relativna ni percepci-
ja, se pravi, čutno dojemanje
razsežnosti časa. Vzemimo,
tristo petinšestdeset dni. Leto se
lahko vleče kot jara kača, po-
meni, da mu ni videti konca,
ali mine, kot bi trenil. Odvisno
pač, kaj v tem omejenem času
počnemo. Zagotovo je čisto ne-
kaj drugega tristo petinšestdeset
dni uživati v družbi atraktivne
blondinke, denimo, na dalma-
tinskem otoku Prvić nasproti
Šibenika, ali enako dolgo pre-
našati vlado Boruta Pahorja in
njene nebuloze. Se pravi (milo

rečeno) zmedeno resnico aktu-
alnega predsednika slovenske
vlade in njegovih ministrov ter
ministric. 
Brez dlake na jeziku bi človek
komentiral, da se je s prihodom
vladne ekipe Boruta Pahorja
slovenska družba razdelila v
dve temeljni skupini: v mučite-
lje in v mučence. V prvi skupini
so poleg vlade, tajkunov (ime-
novanih tudi podjetniki oziro-
ma menedžerji), sindikalnih
vodij, predsednika države in
vseh tistih, ki se v imenu določe-
nih osebnih koristi delajo, kot
da je aktualna vladajoča oligar-
hija povsem običajna politična
druščina levosredinske provini-
ence, ki je tako kot vlade drugih
držav podlegla "vesoljni" gospo-
darski krizi oziroma je vanjo
hočeš nočeš padla. Vsi drugi pa

so v tej državi in pod to vlado
večji ali manjši mučeniki.
Žal je tako, da gospodarsko po-
litičnih razmer, značilnih za
deželico na sončni strani Alp,
ni mogoče samodejno in brez
ostanka, če uporabim pojem iz
računstva, uvrstiti med države
zahodnega krščansko demo-
kratičnega tipa. Kratko malo
zato ne, ker slovenska politična
resničnost izhaja oziroma te-
melji na vrednotah ali, bolje re-
čeno, ne vrednotah komunistič-
ne revolucije. Tako je, na pri-
mer, tisto, kar velja na Zahodu
za levo sredinsko politično ori-
entiranost, v Sloveniji v resnici
ortodoksna komunistična pa-
radigma. V nasprotnem prime-
ru bi vlada Boruta Pahorja ali
katera koli druga dosedanja,
demokratično izvoljena sloven-

ska vlada z lahkoto in brez po-
misleka obsodila politične umo-
re med drugo svetovno vojno in
po njej. V nasprotnem primeru
bi tožilci in policisti že zdavnaj
identificirali brezdušne krvnike
komunistične revolucije. V na-
sprotnem primeru se ne bi Aleš
Gulič niti v lastnih sanjah use-
del v fotelj direktorja urada za
verske skupnosti. In tako dalje.
In, ne nazadnje, v nasprotnem
primeru papež Benedikt XVI.
pred slovenskim vladnim pred-
sednikom Borutom Pahorjem
vrat svoje rezidence zagotovo ne
bi zaklenil. Bojim se, da bomo
najnovejše dogodivščine vladne-
ga predsednika Boruta Pahor-
ja, ki imajo prepoznaven ko-
munističen predznak, Slovenci
še močno čutili. Tudi ali celo
predvsem v Piranskem zalivu. 

Vaš razgled

Potem ko so jih ob koncu poletja prignali s planinskih pašnikov, se jezerske
ovčke pasejo na pašnikih v dolini. Fotoaparatu so se nastavile, kot bi se
zavedale svoje pomembnosti za te kraje, kjer so včasih predstavljale enega
glavnih virov preživetja, danes pa ovco jezersko-solčavske pasme najdemo
tudi v grbu Občine Jezersko. D. Ž.

petek, 25. septembra 2009

Mučitelji in mučenci

Na tradicionalnem 54. Kravjem balu v Bohinju smo v fotografski objektiv
ujeli tudi zgornji prisrčni prizor. Mali deklici sta se v pastirici seveda preoble-
kli zgolj za potrebe omenjenega dogodka. Je pa res, da želijo organizatorji
s prireditvijo, ki se je tokrat raztegnila kar na tri dni, življenje planšarjev 
približati tudi mladim in jih mogoče celo navdušiti za to dejavnost. M. R.
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Štefan Žargi

Kranj - Dvodnevni upor de-
lavcev največje tekstilne to-
varne v srednji Evropi, mur-
skosoboške Mure, je v torek
na večerni seji nadzornega
odbora, ki sta se je udeležila
tudi premier slovenske vlade
Borut Pahor in minister za
gospodarstvo Matej Lahov-
nik, izsilil nekaj presenetlji-
vih odločitev. Po večmeseč-
nem, lahko pa bi rekli tudi
večletnem iskanju rešitve za
to gospodarsko bolnico, ki

kljub kar obilni pomoči z dr-
žavnim - davkoplačevalskim
denarjem ni našla poti
ozdravitve, je delavcem, ki že
leta prejemajo minimalne
plače, v ponedeljek prekipe-
lo. Dovolj imajo namreč raz-
noraznih obljub, neuspešne-
ga iskanja novih partnerjev,

sovlagateljev, pri čemer je
postajalo - ob očitni brezbriž-
nosti lastnikov - vse bolj jas-
no, da rešitve za Muro v ob-
segu, kakršnega je imela do-
slej, ni. Še več: razni rešitelji,
vključno s prokuristom
Zdenkom Podlesnikom, ki
je vodil to družbo zadnje me-
sece, so napovedovali vedno
manjše možnosti za ohrani-
tev dela. Od sedanjega števila
zaposlenih 3300 naj bi bilo
dela celo za manj kot petsto
delavcev, na daljši rok pa
morda za okoli tisoč.

Delavci zahtevali 
odstope

Delavci Mure, morda spod-
bujeni tudi z uporom v Gore-
nju, so tako v ponedeljek za-
prli vrata tovarne in v navalu
razumljivih čustev ljudi, ki
jim je ogrožena eksistenca,

tega dne mnogim nerazu-
mno celo vzklikali: "Delali
bomo vsi - ali pa nihče!" V to-
rek so se izoblikovale zahteve
po odstopu uprave, nadzor-
nega sveta (ki ga je vodil Hen-
rik Peternelj iz Kranja) in
vodstva sindikata. Prvi dve
zahtevi sta bili na torkovi seji
nadzornega sveta tudi uresni-
čeni. Na mesto prvega moža
Mure - predsednika uprave je
nadzorni svet z včerajšnjim
dnem imenoval Bojana Star-
mana, župana občine Žiri, v
preteklem mandatu poslanca
državnega zbora z liste SDS,
sicer pa izkušenega gospo-
darstvenika. 

Kdo je Bojan Starman

Bojan Starman je 59-letni
diplomirani ekonomist, ki je
svojo poklicno pot začel v Al-
pini, ki jo je od leta 1988 do
1996 tudi kot direktor vodil v
najtežjih časih po slovenski
osamosvojitvi. Naslednja tri
leta je vodil sanacijo in stečaj
kranjske Planike, leta 1999
pa postal direktor logistike
na ministrstvu za obrambo.
Leta 2001 je prevzel vodenje
Lesne industrije Jelovica
Škofja Loka, ki jo je vodil vse
do leta 2004, ko je bil konec
leta izvoljen v slovenski par-
lament. Vsi mu priznajo, da
mu je v dobrih treh letih
uspelo sanirati to podjetje in
ga iz izgube popeljati na pot
pozitivnega poslovanja. Ob
vsem tem Bojan Starman že
četrti mandat, skupaj torej že

15 let, uspešno opravlja funk-
cijo župana občine Žiri, ni pa
bil znova izvoljen v parla-
ment, saj mu je stranka SDS
pred volitvami 2008 obrnila
hrbet. Sedaj prejema nado-
mestilo poslanke plače, saj
bo prihodnje leto izpolnil po-
goje za upokojitev.

Sprejema najtežji izziv

Delo direktorja Mure je da-
nes zagotovo najzahtevnejši
izziv v Sloveniji. Po neurad-
nih informacijah sta Bojana
Starmana k temu nagovorila
predsednik Slovenske od-
škodninske družbe Tomaž
Kuntarič in minister za go-
spodarstvo Matej Lahovnik, s
predlogom pa se je strinjal
tudi premier Pahor. Na naše
vprašanje, kako da se je odlo-
čil sprejeti ta izziv, je dejal:
"To je samo eden od izzivov,
ki sem jih sprejel. Tudi Plani-
ka ni bila majhen izziv, imam
znanje in izkušnje." Kar zade-
va poznavanje položaja, nam
je povedal, da se z njim inten-
zivno seznanja, vse bo poslal
v akcijo, da bi čim bolj uspeš-
no prestrukturirali Muro.
Čim prej je treba pripraviti
načrt dela, za koliko delavcev
pa bo delo, si še ne upa napo-
vedati. Na naše vprašanje, ali
se bo zaradi precejšnje odda-
ljenosti preselil v Mursko So-
boto in kaj to pomeni za žu-
panovanje v Žireh, pa nam je
odvrnil, da bo verjetno kombi-
niral bivanje v Murski Soboti
in vožnjo domov v Žiri.

Bojan Starman bo reševal Muro
Žirovski župan in nekdanji poslanec državnega zbora Bojan Starman je bil imenovan za novega 
predsednika uprave murskosoboške Mure.

Štefan Žargi

Škofja Loka - "Stečaj družbe
Loške tovarne hladilnikov -
LTH je velik in zahteven ste-
čaj, ki bo trajal verjetno kar
nekaj let," nam je včeraj po-
jasnil stečajni upravitelj Du-
šan Taljat. Trenutno preizku-
šajo kar 535 prijavljenih terja-
tev, saj je treba do 3. oktobra
sodišču predati seznam pre-
izkušenih terjatev. Seštevek
terjatev se tako stalno spre-
minja, od prve informacije o
nekaj več kot dvajsetih mili-
jonih evrov je trenutna vsota
že presegla 35 milijonov ev-
rov. Poseben problem so tudi
tako imenovane ločitvene
pravice, ko gre za upnike, ka-
terim je LTH zastavil premo-
ženje za zavarovanje terjatev.
Ti namreč imajo prednost
pred poplačili drugih upni-
kov, tudi terjatev delavcev.
Slednje obsegajo neizplača-
ne plače pred uvedbo stečaja
in do 15. junija ter plačilo ne-
poravnanih prispevkov in
davkov državi. Terjatve iz na-
slova plač še niso izračunane,
znano pa je, da LTH državi
dolguje okoli 3,5 milijona ev-
rov. Ker je bil pretežni del
premoženja zastavljen, je po
oceni Taljata malo možnosti
za to poplačilo, oziroma bodo
deleži poplačila skromni.

Druga plat nalog stečajne-
ga upravitelja je ugotavljanje
premoženja in posledično
stečajne mase. Kot nam je
povedal Dušan Taljat, so ce-
nitve nepremičnin, opreme,
tehnične dokumentacije in
zalog v glavnem končane in
oblikovan je tudi že predlog
za prodajo. Zaradi visokih
fiksnih stroškov vzdrževanja

bi namreč želeli, da do pro-
daje funkcionalne celote pri-
de čim prej. Predlog sodišču
s izklicno ceno 20,2 milijona
evrov je že oddan. Pričakuje-
jo, da ločitveni upniki temu
ne bodo oporekali. Nekaj za-
nimanja, pogovorov in ogle-
dov je bilo. Posebna prodaj-
na enota je linija za izdelavo
zamrzovalnih skrinj, ki je si-
cer v pretežni lasti leasingo-
dajalca. Dogovori o nakupu s
turškim kupcem so v za-
ključni fazi.

Ker je potapljanje podjetja
trajalo dalj časa, nam je ste-
čajni upravitelj potrdil, da so
se dogajale tudi razne nepra-
vilnosti. Vodstvo je v tem
času nekatere dele prodajalo
in s tem neenakopravno pla-
čevalo nekaterim upnikom,
kar so po stečajni zakonodaji
prepovedana dejanja. Za
konkretno prodajo blagovne
znamke podjetju nekdanjega
direktorja (Agovitu) za pol
milijona evrov je bila že vlo-
žena izpodbojna tožba. Dru-
ga prepovedana dejanja še
preverjajo, večje težave bodo
s takimi posli v tujini.

V LTH ugotovljenih že 
za 35 milijonov terjatev
Podatki o stanju terjatev LTH v stečaju se dnevno
spreminjajo. Do 3. oktobra bo znana končna vsota.

Štefan Žargi

Ljubljana - V sredo je bil na
13. redni seji upravnega od-
bora Gospodarske zbornice
Slovenije (GZS) gost sloven-
ski minister za finance Franc
Križanič, ki je predstavil od-
prta vprašanja javne in prora-
čunske porabe ter pregled
dosedanjih ukrepov vlade za
stabilizacijo finančnega po-
slovanja. V svojem skoraj
enournem nastopu je na-
tančno prikazal vzroke in po-
sledice krize, ukrepe eko-
nomske politike in stanje,
kot ga ocenjujejo do konca
letošnjega leta, ter opozoril
na ukrepe, ki bodo potrebni
za izhod iz krize v prihodnjih
dveh letih. Tako je država za
zagotavljanje likvidnosti v
bančni sektor plasirala prek

tri milijarde evrov ter izdala
za prek 2,2 milijarde poro-
štev, jamstveno shemo za
kreditiranje podjetij v višini
1,2 milijarde evrov ter za fi-
zične osebe tristo milijonov
evrov. Za uresničevanje liz-
bonskih ciljev je bilo danih
61, za subvencije v gospodar-
stvu 255 in za trga dela (za
skrajšani delovnik in čakanje
na delo) 255 milijonov evrov.
Konec letošnjega leta bo sku-
pen javnofinančni primanj-
kljaj prek pet odstotkov BDP.

Kljub nekaterim napove-
dim o skorajšnjem končanju
krize (ob tem je omenil, da bo
UMAR še ta teden popravil
svojo oceno gospodarskih gi-
banj za letošnje leto navzdol:
od sedanjega štiriodstotnega
padca BDP proti sedmim od-
stotkom) je minister Križanič

prepričan, da bo izhod iz kri-
ze celo težji kot kriza sama;
država bo morala najti odgo-
vore na to, kako zmanjšati od-
hodke ter izvesti resne struk-
turne spremembe. Zlasti še,
ker je bilo po njegovem pre-
pričanju s spremembami
davčnega sistema doseženo
razbremenjevanje gospodar-
stva in gospodinjstev, na od-
hodkovni strani proračuna pa
ni bilo storjenega nič. Rešitev
vidi v doslednem spoštovanju
fiskalnega pravila - določene
zgornje meje možnih izdat-
kov, pri čemer plače javnih
uslužbencev in plačila držav-
ljanom (tudi pokojnine), ki
predstavljajo skoraj dve tretji-
ni proračuna, ne morejo
ostati neprizadeti. Tako naj
bi javnofinančni dolg do leta
2013 po ocenah zadržali na

dobrih 41 odstotkih (brez
ukrepov bi dosegel skoraj 54
odstotkov), primanjkljaj pa
zmanjšali na okoli 3,4 odstot-
ka (brez ukrepov bi znašal
7,4 odstotka) BDP.

Ker je bil minister s časom
zelo omejen, na tokratni seji
niso predstavili zahtev GZS,
s katerimi je sicer ob pogo-
stih stikih s to zbornico do-
bro seznanjen. V krajši raz-
pravi je bilo opozorjeno na
katastrofalno nelikvidnost v
gradbeništvu in popoln za-
stoj v pohištveni industriji,
nujnost ukrepov in vlaganj
za povečanje konkurenčno-
sti, direktor GZS Samo Hri-
bar Milič pa je točko na hitro
zaključil z zagotovilom, da
ima minister polno podporo
vsega gospodarstva pri zniže-
vanju plač v javnih službah.

Izhod iz krize bo težji od krize
Ključni problem državnega proračuna bo, kako zmanjšati obseg javnega financiranja, je prepričan 
finančni minister.

Bojan Starman

Športno društvo Gorenjski glas vabi na

3. tek Gorenjskega glasa
Finalna tekma Gorenjskega pokala 
v rekreativnih tekih in pokala mladih

Dobimo se v Preddvoru v nedeljo, 
27. septembra, ob 10. uri pred OŠ Matija Valjavca.

Dolžina proge za ženske in moške je 11.040 metrov, za otroke
in mladince od 550 do 1650 metrov. Prijave sprejemamo na dan
tekmovanja od 8. do 9.45 v bližini starta. 

Vabljeni vsi navijači in ljubitelji Gorenjskega glasa!

Info: Janez Ferlic, 031/561 663 
ali janez.ferlic@gmail.com www.gorenjskiglas.si
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Cveto Zaplotnik

V teh dneh je videti ob goz-
dovih veliko avtomobilov.
Se je gobarska sezona ven-
darle začela?

"Letošnja gobarska sezo-
na se je za t. i. jurčkarje, to
je za tiste, ki nabirajo samo
ali predvsem jurčke, začela
prejšnji teden, za boljše po-
znavalce, ki nabiramo gobe
predvsem za proučevanje
in raziskovanje, traja vse
leto. Pozimi gledamo pred-
vsem za lesnimi vrstami, ob
vsaki otoplitvi se pojavi tudi
kakšna zanimiva enodnev-
na goba. Prva bolj izdatna
goba je marčna polževka, ki
raste marca, a smo jo dobili
že tudi za svete tri kralje, to
je 6. januarja, ko je bilo to-
plo kot spomladi. April in
maj je čas smrčkov, konec
maja, junija imamo že go-
bane, ki jim laiki pravijo
"tapozabljeni" jurčki od je-
seni. Od junija naprej je vse
odvisno od vremena, v bolj
toplem, deževnem vreme-
nu z nevihtami dobro raste-
jo lisičke. Glavni čas za go-
barjenje je od 15. avgusta do
15. oktobra, odvisno od
tega, kdaj se začne deževno
vreme. Letos se je sezona
začela nekoliko kasneje,
okrog 10. septembra, rast je
pestra, na razstavi v Šenčur-
ju prejšnji teden smo imeli
blizu dvesto petdeset različ-
nih vrst gob, podobno bo
tudi ta konec tedna na raz-
stavi v Mercatorju."

Večina gobarjev verjetno
nabira le jurčke ...

"Večina nabira jurčke, po-
leg njih pa še lisičke, marele,
golobice, šampinjone oz. ci-
gančke, kostanjevke ..."

Koliko vrst gob po vašem
mnenju pozna oz. nabira
povprečen gobar?

"Povprečen Slovenec po-
zna vsaj pet vrst gob, povpre-
čen gobar jih nabira manj
kot deset vrst."

Je res, da t. i. jurčkarji pov-
zročajo precej škode v goz-
du?

"Takšnih gobarjev, ki na-
birajo samo jurčke, vse dru-
ge vrst gob pa zbrcajo, je k
sreči pri nas vse manj. Nekaj
škode nastaja pri množič-
nem nabiranju jurčkov,
predvsem premladih pri-
merkov, ki še ne oddajajo
trosov. Gobarji pa so tudi
trosilci trosov, še posebej, če
gobe nabirajo v zračne koša-
re. Ko hodijo po gozdu ali
travniku, nevede iz košare
sproščajo trose in jih tako
razširjajo tudi na druga ob-
močja." 

Koliko gobarji spoštujejo
uredbo o samoniklih glivah
in gobarski bonton?

"Gobarji zdaj bistveno
manj uničujejo nepoznane
gobe, kot so jih v preteklosti.
Po uredbi lahko naberejo le
dva kilograma gob, vendar
pa tedaj, ko gobe dobro raste-
jo, hitro presežejo to mejo.
Vsakemu je jurčka, ki ga je
našel, težko pustiti v gozdu.
Gobarjenje je tudi strast,
ljudje zaradi tega jemljejo
dopust ali hodijo prej iz služ-
be, nekatere pri tem nekoli-
ko odvračajo le klopi." 

Kje na Gorenjskem najbolj
rastejo gobe?

"Gobe rastejo po vsej Go-
renjski, najbolj znani ob-
močji sta Pokljuka in Jelovi-
ca, nekoliko slabše rastejo na
prodnatih terenih, kjer pa jih
ob izpolnitvi vseh rastnih po-
gojev lahko najdeš tudi
osemdeset na štirih kvadrat-
nih metrih. Jurčke je možno
najti vse do 1500 metrov
nadmorske višine."

Ali na rast gob vpliva tudi
luna?

"Vsekakor! Običajno bolj
poženejo po polni luni, letos
so pognale malo pred mla-
jem, vendar se mi zdi, da je

bil tokrat vremenski vpliv
prevladujoč."

Ali je kaj resnice na tem, da
goba ne raste več, ko jo en-
krat vidiš?

"To je res v tretjini prime-
rov. Če hodimo preblizu jur-
čka, pomendramo nevidne
niti v zemlji, s tem pa preki-
nemo dotok hrane. Goba
tudi preneha rasti, če se hitro
in močno spremenijo rastne
razmere."

Gospodarjenje v gozdu se
je spremenilo: steljarjenja
ni več, obronki gozdov se
zaraščajo ... Ali morda zara-
di tega izginjajo tudi dolo-
čene vrste gob?

"Spremembe pri gospo-
darjenju s kmetijskimi zem-
ljišči in gozdovi vsekakor
vplivajo na vrstno pestrost,
nekatere gobe so zaradi tega
vse bolj ogrožene, za zdaj pa
še ni dokazano, da bi v Slove-
niji oz. na Gorenjskem zara-
di tega katera vrsta že izumr-
la. Zaraščanje travnikov vpli-
va tudi na travniške gobe, za
karželj ugotavljamo, da se je
prav zaradi tega že deloma
preselil v gozd."

Nekatere vrste gob, na pri-
mer šampinjone je možno

gojiti, jurčkov pa ne. Zakaj
ne?

"Jurčke in še nekatere dru-
ge vrste gob, ki rastejo v so-
žitju z drugimi živimi bitji,
bi se načeloma tudi dalo goji-
ti, vendar bi bil nakup mice-
lija predrag, prav tako tudi
gobe, ki bi zrasle iz micelija."

Vse vrste gob niso užitne.
Ali je res, da so se zastrupit-
ve z gobami pojavile tedaj,
ko so jih ljudje začeli nabi-
rati s knjigo v roki?

"V mikološki zvezi se po-
dobno kot prej v gobarski
zvezi zavzemamo za pouče-
vanje ljudi in organiziranje
razstav gob, na katerih opo-
zarjamo obiskovalce tudi na
nevarnost strupenih gob.
Nekateri morda še vedno na-
birajo gobe s knjigo v roki,
vendar ne za uživanje v pre-
hrani, ampak bolj za sezna-
njanje. Pri nabiranju je treba
biti zelo previden, tudi zato,
ker goba zaradi vremenskih
vplivov lahko precej spreme-
ni zunanji videz."

Je res, da vsaka, tudi najbolj
užitna goba lahko postane
strupena oz. težavna za pre-
bavo, če je nabrana presta-
ra, ni pravilno shranjena ...?

"Z gobami je enako kot z
vso ostalo prehrano. Ker so
pravo gojišče za bakterije in
plesni, se lahko pokvarijo.
Nekatere vrste so zelo ob-
čutljive in je možno, da se
pokvarijo, še preden jih go-
barji prinesejo domov. V
vrečki se pokvarijo še hitreje
kot v košari."

Se lahko z gobami zastrupi
divjad, krave na paši?

"Tega še nisem slišal, vem
pa, da jurčke zelo radi jedo
jeleni, srne, miši, polhi ..."

Ali drži trditev, da so vse
gobe, ki jih objedajo polži,
tudi užitne?

"To je "lari fari". Ko nabi-
ramo gobe za predstavitev na
razstavi, običajno vzamemo
tisto zeleno mušnico, ki je
objedena od polža. S tem ob-
iskovalcem razstave takoj
razbijemo napačno predsta-
vo, da polži ne jedo le užitnih
gob, ampak tudi strupene
mušnice."

Je jurček ”kralj gob”?
"Vsekakor! Jurčkov je naj-

več, tudi največ gobarjev jih
nabira."

Je jurček ”kralj” tudi v lon-
cu, torej v kulinaričnem
smislu?

"Ne! Nekatere gobe so ku-
linarično boljše od jurčka.
Jurčka bi uvrstil nekako med
prvih dvajset."

Gobarjenje je tudi strast
"Gobarjenje je tudi strast, ljudje zaradi gob jemljejo dopust, nekatere pri tem nekoliko odvračajo le
klopi," pravi Bojan Arzenšek, predsednik Gobarskega društva Kranj in dober poznavalec gob.

Bojan Arzenšek iz Milj je predsednik Gobarskega društva
Kranj in predsednik mikološke komisije pri Mikološki zvezi
Slovenije. Je determinator - samostojni svetovalec, kar je
drugi najvišji strokovni naziv v mikološki zvezi. Pozna od
štiristo do petsto vrst gob, z majhno pomočjo literature do
tisoč, za uživanje jih nabira od petdeset do sto vrst.
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Cveto Zaplotnik

Žirovski Vrh - Ko je kmet
Franc Štremfel iz Žirovskega
Vrha v ponedeljek kosil pra-
prot, je našel tako velikega
jurčka kot še nikoli doslej pri
svojih že častitljivih letih.
Goban je tehtal 2,6 kilogra-
ma, klobuk je imel 33 centi-
metrov premera, bet je obse-
gal 35 centimetrov in meril v
dolžino 25 centimetrov.
Franc, tudi sicer zvesti bralec
Gorenjskega glasa, je na svo-
jo najdbo zelo ponosen. 

Tako velikega jurčka še ni našel

Kranj

Odprta vrata ekoloških kmetij

Ob mednarodnem dnevu odprtih vrat ekoloških kmetij bodo v
nedeljo odprle vrata potrošnikom, kmetovalcem in drugim
tudi štiri gorenjske ekološke kmetije. Na kmetiji Porta na Ovsi-
šah, kjer se bo Fistrovim pridružila tudi ekološka kmetica Silva
Potočnik s Skalarjeve kmetije na Brezjah, bodo v nedeljo med
11. in 17. uro predstavili obiskovalcem izdelavo mošta, zbirko
starega kmečkega orodja, kmečki vrt ("garklc"), rejo krav dojilj
in prašičev, vrtnine in zelišča ter ležišča na senu. V nedeljo od
11. do 17. ure bodo odprta tudi vrata kmetije pr' Prapotnik na
Poljšici pri Podnartu, kjer bo možno poskusiti in kupiti sadje,
zelenjavo, jabolčnik, kis, marmelade in domače namaze, si
ogledati ovce na paši, vključiti otroke v delavnico ustvarjanja iz
buč ali poskusiti srečo na srečelovu in tomboli. Na ekološki
kmetiji Kovač na Kurirski poti v Kranju, ki je znana po pridelo-
vanju špargljev, bodo med 9. in 18. uro ponudili obiskovalcem
šparglje v slanici, v kisu ali globoko zamrznjene, moke, žita in
ajdovo kašo ter jim predstavili pobiranje krompirja. Na Zgor-
njem Gorenjskem bodo v nedeljo od 10. do 17. ure odprta vra-
ta kmetije Pr' Potovč'nk na Dovjem, ki je znana po sadju, mo-
štu, čajih, mazilih, pecivu in marmeladi. Še posebej so ponos-
ni na zdravilna zelišča ter na izbor likerjev in žganja. C. Z.

Lesce

Predavanje o dedovanju kmetije

V torek ob štirih popoldne bo v sejni sobi KGZ Sava Lesce
predavanje o postopku dedovanja kmetije, o vrstah pogodb,
o tem, kam se obrniti po nasvet ... Na predavanje vabi kme-
tijska svetovalna služba. C. Z.



19
GORENJSKI GLAS
petek, 25. septembra 2009 REPORTAŽA info@g-glas.si

Janez Štrukelj

Jedi za jesenske dni K U H A R S K I R E C E P T I94

Jelena Justin

Pisalo se je leto 1348, ko se
je ob silovitem potresu v Zilj-
sko dolino zrušilo skalovje z
Dobrača, mogočnega masi-
va, ki ga opazimo tako s Ka-
ravank kot z Julijcev. Še da-
nes so dobro vidne posledice
potresa, ki je spremenil tudi
strugo Zilje, ki je takrat po-
plavila dobršen del doline.
Vrh njega danes stoji stolp
avstrijske televizije, ki v viši-
no meri krepko čez 150 me-
trov. 

Najlažji dostop do Dobra-
ča je, če se zapeljemo čez Ko-
rensko sedlo na avstrijsko
stran in v dolini zavijemo
desno proti Beljaku / Villa-
chu. Sledimo oznakam za
Spittal. Ko v Beljaku opazi-
mo smerokaz za beljaške to-
plice Warmbad, zavijemo
levo. Kmalu smo v Juden-
dorfu, kjer cesta zavije desno
na Villacher Alpenstrasse /
Beljaška alpska cesta. Na za-
četku se plača cestnina v viši-

ni 13 evrov. Tukaj droben na-
svet: če boste dovolj zgodnji,
vam ne bo treba plačati nič,
saj v mitnici ni nikogar. Ka-
kor vam volja, torej! Ceste je
skoraj 20 kilometrov in pri-
pelje vas na Rosstratte, na
nadmorsko višino 1732 me-
trov, kjer je parkirišče in pla-
ninsko gostišče Rosstratten-
stüberl. Od tu naprej bo pa
potrebno peš.

Možnosti sta dve in svetu-
jem naslednje: odpravimo se
po makadamski cesti, mimo
prvega pašnika, kjer nas na
razpotju desno, še naprej po
makadamu, usmeri pot št.
291 oz. 294. Jaz pa predla-
gam, da gremo levo, na ozko
pot, ki nas mimo umetniško
oblikovanega simbola za
zrak, popelje po južnem
robu Dobrača. Prijetna, ču-
dovita potka je sicer neozna-
čena, a dobro shojena in vid-
na, zato ni težav. V poletnih
mesecih še kako prija, saj
poteka v senci, kar je vseka-
kor zelo dobrodošlo. Po pri-

bližno pol ure hoje pridemo
na sedlo, kjer se pot rahlo
postavi pokonci in poteka
med ruševjem. Strmo se
dvignemo na greben in pred
seboj že zagledamo televizij-
ski stolp. Videti je zelo blizu,
a poti do njega je še kar ne-
kaj. Proti stolpu hodimo sko-
raj po robu in s tem nam pot
nudi odličen razgled na plaz
oz. na podrtijo, ki je posledi-
ca potresa izpred več kot
šeststo let. Vzporedno z našo
potjo poteka tudi makadam-
ska cesta, ki jo obiskovalci
Dobrača običajno uporabijo
za vzpon. Mi se bomo po tej
cesti vrnili. Tik pod vrhom
bomo naleteli na markacije,
saj se nam bo z desne strani
priključila markirana pot.

Ob stolpu je planinski dom
Ludvig - Walter Hütte, tik
pred njim pa naša pot zavije
do nemške cerkvice, ki smo
jo opazovali že ob vzponu. Od

daleč je bila videti kot minia-
tura, kot nekakšna maketa
gradu. Omenjena cerkev je
najvišje stoječa cerkev v Evro-
pi. A to še ni pravi vrh Dobra-
ča. S prvega vrha se rahlo
spustimo in povzpnemo do
mogočnega križa, znak upa-
nja in miru, pod katerim sto-
ji slovenska cerkev. Lahko do-
stopen vrh nam postreže z ve-
ličastnim razgledom: Vzhod-
ni in Zahodni Julijci, vzhod-
ne Karnijske Alpe, Visoke
Ture z najvišjim Velikim
Klekom /Grossglocknerjem. 

Z vrha bomo sestopili po
makadamski cesti, po kateri
se da s terenskimi avtomobi-
li pripeljati tudi do planin-
skega doma. Takoj pod vr-
hom se pot strmo spusti,
nato pa sledi enakomeren
spust, ki pravzaprav obide
planoto Dobrača. Vmes
nam bo na pašnikih družbo
delala živina. 

Planinski izlet: Dobrač (2166 m)

Podrta gora
Ste pomislili na tisto Podrto goro v verigi 
spodnjebohinjskih gora? Ne, še ena je, ki je
dobesedno podrta že nekaj stoletij, ko je klonila
pod silo uničujočega potresa. Turistično
dostopen dvatisočak.

Piščančje prsi v solati 
z ajdovo kašo

Sestavine: 40 dag piščančjih
prsi, 20 dag ajdove kaše, 10 dag
na kocke narezanega paradižni-
ka, 10 dag vloženih kumaric, 5
dag vloženih gobic, 10 dag šalotk
v kisu, sesekljan česen in sesek-
ljan drobnjak ali peteršilj, oljčno
olje, balzamični kis sol, poper.

Priprava: Ajdovo kašo skuha-
mo, oplaknemo, odcedimo in
ohladimo. Piščančje prsi soli-
mo, popopramo, jih opečemo
na maščobi in ohladimo. Lah-
ko vzamemo tudi prsi pečene-
ga piščanca. Zelenjavo nareže-
mo, primešamo oljčno olje,
kis, tri četrt na kocke narezanih
piščančjih prsi, sesekljan če-
sen, peteršilj, sol in poper.

Na krožnike nadevamo do-
bro začinjeno solato, jo oblo-
žimo z v rožice zvitimi rezi-
nami piščančjih prsi in pol-
jubno dekoriramo.

Kremna juha z divjim 
rižem

Sestavine: 2 drobni čebuli, 6
jedilnih žlic margarine, 5 dag
pirine moke, 0,75 l zelenjavne
juhe, 20 dag divjega riža, 3 na-
ribani korenčki, 1 skodelica so-
jinih rezancev, 3 kuhinjske
žlice sesekljanih mandljev, sol,
poper, 1 žlička zelenjavne za-
čimbe, pol dl belega vina.

Priprava: V posodi na mar-
garini prepražimo seseklja-
no čebulo. Dodamo moko in
neprestano mešamo, da se

ne naredijo mehurčki, nato
zalijemo z juho. Dodamo
divji riž, korenje, mandeljne
in solimo ter popopramo.
Kuhamo še nekaj minut. Na
koncu dodamo še vino in ze-
lenjavno začimbo ter juho še
prevremo. Juho pretlačimo s
paličnim mešalnikom. Tik
pred serviranjem juhi doda-
mo kuhane sojine rezance in
sesekljan peteršilj.

Sojini zrezki na žaru v
andaluzijski omaki

Sestavine: 8 sojinih zrezkov,
pol dl sončničnega olja, 8 dag
čebule, 2 stroka česna, sojina
omaka po okusu, 1 žlica para-
dižnikove mezge, 1 konzerva
džuveča.

Priprava: Namočene, pre-
vrete in rahlo ožete zrezke do-
bro začinimo s sojino omako,
strtim česnom, poprom, soljo
in prelite z oljčnim oljem pu-
stimo krajši čas, da se marini-
rajo. Zrezke spečemo na hitro
na vročem žaru ali v ponvi, jih
damo v kozico in prelijemo s
pripravljeno omako ter dobro
prevremo. 

Omaka: Na maščobi ove-
nemo narezano čebulo, do-
damo česen, paradižnikovo
mezgo, nekoliko zalijemo z
zelenjavno juho ter dodamo
še džuveč iz konzerve. Oma-
ko dobro prevremo in začini-
mo. Poleg ponudimo slan
krompir s sesekljanim drob-
njakom in zeleno solato z na-
ribanim tofujem.

Jogurtova strjenka

Sestavine: 5 dl jogurta, 5 dl
rastlinske sladke smetane, 8 li-
stov želatine, 12 dag rjavega
sladkorja, 1 zavitek vanilina.

Priprava: K jogurtu prime-
šamo namočeno, ožeto in nad
soparo stopljeno želatino. Do-
damo stepeno smetano, med
katero smo vtepli vanilin slad-
kor. Vse skupaj s šibo rahlo
umešamo. Kremo damo v z
oljem na tanko namazane
modele za puding. V hladilni-
ku naj stoji vsaj dve uri, da se
dobro strdi. Strjenko previdno
zvrnemo na primerne krožni-
ke in jo prelijemo s poljubnim
sadnim sokom. Obložimo jo s
svežim sadjem in dekoriramo
z limonino meliso.

Tehnologija, ki kazi naravo, a brez nje tako težko živimo. Vrh Dobrača je tam, kjer je križ, tik pod njim pa cerkvica.

Najvišje ležeča cerkev v Evropi Jalovec in Mangart v času pašne sezone 

Obisk Dobrača je tudi 
obisk Naravnega parka Do-
brač, ki je bil leta 2008 tudi
razglašen za park leta. Park
je zanimiv predvsem po iz-
razitem kraškem svetu, ki ga
krasi več kot dvesto jam, iz-
raziti pa sta tudi flora in fav-
na; gladiole in kamnokreč
sta edinstveni za ta del Av-
strije. Zaradi dokaj tople kli-
me uspeva črni bor. Pestro
je tudi živalstvo: smaragdni

kuščar, škorpijon, modras,
netopirji, več kot devetsto
vrst različnih metuljev, 125
vrst ptičev, vidite pa lahko
celo planinskega orla in
medveda. A brez skrbi! Da
bi videli slednja dva, morate
imeti res veliko srečo!

Nadmorska višina: 2166 m
Višinska razlika: 434 m
Trajanje: 3 ure
Zahtevnost: ★★★★★ 

www.gorenjskiglas.si

dnevno sveže novice    kažipoti   pisma bralcev    priloge     razvedrilo

Za vas že 60 let beležimo čas



20 petek, 25. septembra 2009KAŽIPOT, OGLAS info@g-glas.si
GORENJSKI GLAS

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

Večer folklore in ljudskega petja
Cerklje - Društvo upokojencev Cerklje, Folklorna skupina
Strmol Cerklje pod Krvavcem prireja v nedeljo ob 18. uri v
Kulturnem hramu Ignacija Borštnika Večer folklore in
ljudskega petja.

Srečanje čebelarjev
Preddvor - Čebelarsko društvo Preddvor vabi vse ljubitelje
čebelarstva na 4. tradicionalno srečanje pri čebelarski lipi, ki
bo v nedeljo ob 14. uri. 

Ob dnevu turizma
Kranj - Turistično društvo Kranj danes od 10. do 15. ure pred
TD Kranj na Koroški cesti 29 prireja pogostitev na vrtu ob
dnevu turizma. 

Tradicionalno srečanje zbiralcev
Ljubljana - Jutri bo med 9. in 13. uro v prostorih Dijaškega
doma Tabor z vhodom iz Kotnikove ulice tradicionalno
mednarodno srečanje zbiralcev kovancev, bankovcev, tele-
fonskih kartic, značk, odlikovanj, militarij, razglednic in
drugih, drobnih starinskih predmetov.

Občinsko gasilsko tekmovanje
Tržič - Občinsko gasilsko tekmovanje GZ Tržič in GZ Naklo
bo jutri z začetkom ob 10. uri na prostoru industrijske cone
Mlaka (dvorišče komunalnega podjetja Tržič). 

PRIREDITVE

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 
RADOVLJICA, TEL.: 04/53 15 249. Izleti: MADŽARSKE TOPLICE: 3. 10. - 6. 10., 15.
10. - 18. 10; TRST: 8. 10.; KOPALNI IZLET - BERNARDIN: 5. 10.; MEDŽUGORJE:
9. 10. - 11. 10.;  BERNARDIN: 4. 10. - 7. 10, 15. 11- 18. 11. ; RIM 19. 11. - 22. 11.;
TOPOLŠČICA: 28. 9.

HALO - HALO GORENJSKI GLAS     
telefon: 04 201 42 00

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

Društvo Edirisa Slovenije sestavljamo nekdanji prostovoljci Edirise v Ugan-
di, ki jo je pred nekaj leti tam ustanovil Kranjčan Miha Logar. Z brez-
plačnimi delavnicami po vrtcih in šolah ter potopisnimi predavanji
poskušamo razbijati stereotipe o Afriki in Slovencem pokazati tudi bolj
veselo, optimistično in ponosno Afriko. 
Letos smo se prijavili na razpis MZZ za razvojne projekte v podsaharski
Afriki. S projektom SPOSOBNOST BRANJA - OKNO DO ZNANJA zdaj širi-
mo v Ugandi bralno kulturo pri otrocih iz ruralnega okolja, kjer knjige števil-
ni še videli niso. S knjigo Hišica z dvema oknoma, ki smo jo napisali sami,
govori pa o otrocih z juga Ugande in njihovih vrstnikih iz razvitega sveta,
bomo septembra in oktobra v enem vrtcu in treh šolah izvedli več kot 200
delavnic, pomen bralne kulture pa predstavljamo tudi staršem, učiteljem
in zainteresirani javnosti. Knjiga je napisana v treh jezikih - slovenščini, an-
gleščini in lokalnem jeziku rukiga. Pripravili smo tudi priročnik za spodbu-
janje veselja do branja, da bodo lahko še učitelji in Edirisini prostovoljci
kasneje nadaljevali naše delo.

Več o nas in partnerski organizaciji Edirisa Smiles si lahko ogledate na
spletnih straneh www.drustvoedirisa.wordpress.com in www.edirisa.org

Slovenska zveza za tobačno kontrolo s 25 društvi v vsebinski mreži vabi

k podpisu podpore za NVO PETICIJA ZA TOBAČNI EVRO SOFINANCIRANJE
NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA PODROČJU ZDRAVJA. 
Od Ministrstva RS za zdravje, predsednika države RS in predsednika

vlade RS zahtevajo, da se sprejme tobačni evro, kar pomeni ustanovitev

Fundacije, v katero bi se iztekal del sredstev, ki jih dobi država v državni

proračun od trošarin na tobačne izdelke. Sredstva bi se zbirala v namen

sofinanciranja nevladnih organizacij na področju zdravja. Podpise zbi-

ramo do 31. decembra 2009, kontakt: nvo.zdravje@tobak-zveza.si 

KREATIVNA DELAVNICA ZA OTROKE
Turistično društvo iz Radovljice bo v soboto, 26. septembra 2009, ob 17.

uri pripravilo kreativno delavnico za otroke, ki bo potekala na Linhar-

tovem trgu in na dvorišču Šivčeve hiše v Radovljici. Informacije na voljo

pri ge. Nadji Jere, tel. št.: 04/531 53 00. 

Ministrstvo za kulturo - JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMOV
POKLICNEGA USPOSABLJANJA ZA LETO 2010
Razpis je namenjen sofinanciranju organizacije in izvedbe programov us-

posabljanja na naslednjih področjih: uprizoritvena umetnost, glasbena

umetnost, likovna umetnost, intermedijska umetnost in mediji. 

Na razpisu lahko kandidirajo nevladne in zasebne nepridobitne kulturne

organizacije s statusom pravne osebe. 

Zaprošeni znesek financiranja posameznega programa poklicnega 

usposabljanja ne sme presegati 70 odstotkov predvidenih stroškov oz.

največ 12.000 evrov. Več na: www.razpisi.info

Otroci spoznavajo knjigo Hišica z dvema oknoma.
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Društvo Edrisa širi bralno kulturo v Ugandi

Na Mrzli vrh
Škofja Loka - Društvo upokojencev Bitnje Stražišče vabi v
torek, 6. oktobra, na izlet v Škofjeloško hribovje - na Mrzli
vrh. Odhod bo ob 7. uri z avtobusne postaje Stražišče (pri
cerkvi) in bo ustavljal na postajališčih proti Škofji Loki. Pri-
jave in vplačila sprejema Cirila Resman, v ponedeljek, 28.
septembra, v društveni pisarni v Bitnjah in v sredo, 30. sep-
tembra, v Šmartinskem domu v Stražišču. Uradne ure na
obeh lokacijah so od 9. do 11. ure. Prijavite se lahko tudi po
tel.: 040/268 005.

Kolesarski izlet
Kranj - Društvo upokojencev Kranj obvešča, da bo kole-
sarski izlet v torek, 29. septembra, z odhodom ob 8. uri
izpred društva in bo potekal na relaciji Kranj-Orehek-Trata-
Frankovo naselje-Suha-Puštal-vzpon na Sv. Andreja. Za-
htevnost je srednja, proga je dolga 35 kilometrov, nekaj je
tudi vzpona.

Gora nad Ločnikom
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 1.
oktobra, na jesenski potep po zahodnem delu Dolenjske - po-
hod na goro nad Ločnikom, na Sv. Ahac (748 m). Predvideno
je 3 do 4 ure hoje, zahtevnost ture pa je lahka. Prijave spreje-
majo v društveni pisarni do ponedeljka, 28. septembra.

Turistični izlet v osrčje Slovenije
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi v torek, 27. oktobra,
na turistični izlet v osrčje Slovenije. Odhod avtobusa bo ob
7. uri izpred Creine. Prijavite se v pisarni društva do
ponedeljka, 26. oktobra, oz. do zasedenosti avtobusa.

Na Menino planino
Preddvor - Planinska sekcija Preddvor vabi svoje člane jutri,
26. septembra, na Menino planino (1508 m). Hoje bo pred-
vidoma za 6 ur. Tura je prijetna in ne preveč naporna po
planini z značilnostmi kraškega sveta. Odhod avtobusa bo
ob 7. uri izpred trgovine v Preddvoru. Dodatne informacije
in prijave do četrtka po tel.: 051/410 137.

Po Prekmurju
Preddvor - Društvo upokojencev Preddvor vabi svoje člane
na avtobusni izlet po Prekmurju - tropski vrt, Bukovniško
jezero, Vidov izvir, Bogojino in še kaj. Izlet bo v četrtek, 15.

IZLETI
oktobra, odhod bo ob 6. uri z Bele oz. Bašlja, ob 6.10 iz
Preddvora in naprej po običajnih postankih. Prijave zbirajo
poverjeniki, v društveni pisarni pa v torek, 29. septembra,
od 10. do 11. ure.

Dva izleta TNP
Bled - Iz Triglavskega narodnega parka vabijo jutri na dva
vodena izleta: obujeni spomini na nekdanje planine Zgor-
njega Posočja, zborno mesto na križišču za vas na Skali, ob
9. uri; izlet Visokogorska arheološka pot - Železna pot od
Vogla do Komne, zborno mesto bo na spodnji postaji
žičnice Vogel ob 7.45. Več informacij o dogodkih na:
http://www.tnp.si/prireditve/2009/09/.

Pevska šola
Bled - Društvo Jarina Bohinj letos tretjič organizira Pevsko
šolo Bled, namenjeno zborovskim pevcem, ki bo potekala
na Bledu dvakrat na teden od oktobra do decembra. Prvi rok
za prijave je 30. septembra, drugi pa 12. oktobra na naslov:
jurij.dobravec@jarina.org. Več o pevski šoli Bled si pre-
berite na naslovu www.jarina.org.

Garsonjera za loške upokojence
Škofja Loka - Iz Društva upokojencev Škofja Loka obvešča-
jo, da je na razpolago stanovanje - garsonjera v izmeri 29,40
m2, ki se nahaja v 1. nadstropju objekta na Frankovem
naselju 69. Pisne prošnje lahko oddate do vključno 5. okto-
bra na naslov Društvo upokojencev Škofja Loka, Partizans-
ka cesta 1, 4220 Škofja Loka. Dodatne informacije dobite v
času uradnih ur v sredo in petek med 8. in 12. uro. Osnovni
pogoj je, da prosilec ni lastnik stanovanja in da ima status
upokojenca. 

Ozara vabi nove pevce
Kranj - Akademska folklorna skupina Ozara vpisuje nove
člane - godce, plesalce in pevce. Pridružite se jim lahko v
ponedeljek ali sredo med 19. in 20.30 v dvorani na Prim-
skovem. Vpis poteka do konca oktobra.

Delavnica za otroke
Bled - Iz Triglavskega narodnega parka vabijo danes na
delavnico za otroke Petkovo popoldne v parku - Zeleni škrat
v visokodebelnem sadovnjaku, zborno mesto bo na parkiri-
šču pri cerkvi sv. Katarine na Homu ob 16. uri

OBVESTILA
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

GORENJA VAS - Sestranska vas: pro-
damo garsonjero, 30 m2, cena 47.800
eur, informacije: RŽV, d.o.o., ☎
04/51-59-300 9005711

KRANJ - okolica; 51.67 m2, mansarda
večstan. objekta, lasten vhod, obn. l.
08, solastništvo na parceli, 79.000
eur, SVET RE d. o. o., Kamniška ul.
47, Ljubljana, ☎ 041/344-189

9005642

KRANJ - okolica; 1S, 45.42 m2 v I.
nad. večstanovanjske hiše obn. l. 09,
mirna okolica, čudovit razgled, 69.000
eur, SVET RE d. o. o. , Kamniška ul.
47, Ljubljana, ☎ 041/344-189 9005644

DVOSOBNO stanovanje, Radovljica,
Gradnikova, 50 m2, delno obnovljeno,
prazno, 85.000 eur, ☎ 031/539-104

9005434

KRANJ - okolica; 2S, 43.19 m2 v prit.
hiše obn. l. 08, z zemlj 42.41 m2, la-
sten vhod, parkirno mesto, 88.000
eur, SVET RE d. o. o., Kamniška ul.
47, Ljubljana, ☎ 041/344-189 9005641

ŠKOFJA LOKA - Podlubnik; 3 S, 76.85
m2, delno obn. l. 08, 10/12, razgled na
okoliško naravo, ZK urejeno 112.000
eur, SVET RE d. o. o., Kamniška ul. 47,
Ljubljana, ☎ 041/344-189 9005643

TRŽIČ, MLAKA, 3 ss, 84 m2, letnik
2000. svetlo stanovanje z dvema
balkonoma, 1./3 nad., kopalnica in
wc posebej, tlaki parket in vinas
ploščice, zagotovljeno parkirišče za
dve vozili. Dokumentacija urejena,
cena 138.500 EUR.
SREDNJE BITNJE, polovica netip-
ičnega dvojčka, 100 m2, parcele 300
m2, letnik 1963, kompletna adaptaci-
ja 1990, vpisano v ZK, vsi dokumen-
ti urejeni. Prevzem takoj. Cena
145.000 EUR.
TRŽIČ, BREG OB BISTRICI, parcela
641 m2, neoviran pogled na okoliške
hribe. Na parceli je zgrajeno starejše
gospodarsko poslopje, potrebno
rušenja. Asfaltiran dovoz, komunal-
no urejena, lok. inf., vpisana v ZK.
Cena: 120,00 EUR/m2. 

Stritarjeva ulica 7, 4000 Kranj
www.nepremicnine.gnd.si

e-naslov: info@gnd.si
tel: +386 4 281 39 04, 
fax: +386 4 281 39 07
gsm: +386 31 536 578

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13.30 in za
objavo v torek do petka do 14.00!
Delovni čas: od ponedeljka do četrt-
ka neprekinjeno od 8. do 19. ure,
petek od 8. do 16. ure, sobote,
nedelje in prazniki zaprto.

Mali oglasi
tel.: 201 42 47
fax: 201 42 13 
e-mail: malioglasi@g-glas.si
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Stanovanja v 3PGF na lepi soncni
lokaciji, vrtec, šola, trgovina, center
Kranja, izvoz na avto cesto v nepo-
sredni bližini. Na razpolago: stano-
vanja 101 m2 z ograjenim atrijem
101 m2 1.490 €/m2, 1 nadstropje
103 m2 1.290 €/m2, mansarda 70 ali
140 m2 1.290 €/m2  Cene z ddv. 
Inf: 041 669 742, 051 607 577

Vabimo vas, da se vpišete v programe:

PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI in PT)

EKONOMSKI TEHNIK (SSI, PTI, PT)

GASTRONOMSKO - TURISTIČNI

TEHNIK (SSI)

ADMINISTRATOR (SPI)

PRODAJALEC (SPI)

BOLNIČAR - NEGOVALEC (SPI)

MATURITETNI TEČAJ (MT)

Programi srednjega strokovnega izobraževanja
(SSI) trajajo od dve do štiri leta, program 
poklicno tehniškega izobraževanja (PTI) 
dve leti, programi srednjega poklicnega
izobraževanja (SPI) eno do dve leti, poklicni in
maturitetni tečaj (PT in MT) eno leto.

Informacije: 04/506 13 60 in na 
www.lu-skofjaloka.si
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STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Šorlijevo naselje, dvosobno v
III. nadstr., izmere 64,82 m2, l. izgr.
1968, kopalnica v celoti obnovljena,
ostalo potrebno obnove, cena
106.000,00 EUR.
Kranj, Planina II, dvosobno, pritl. v
izmeri 61,00 m2, nizek objekt, l. iz-
grad. 2004, cena 110.000,00 EUR,
možnost vselitve po dogovoru.
Bistrica pri Tržiču, enosobno, visoko
pritličje v izmeri 40 m2, potrebno
obnove, CK, l. izgr. 1973, cena
63.000,00 EUR.
Tržič, Cankarjeva ul., dvosobno, VI.
nadstr., v izmeri 54 m2, l. izgr. 1967,
potrebno obnove v celoti, cena
52.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi
izmere 48,00 m2, v hiši so samo štiri
stanovanja, l. izgr. 1960, stanovanje
izdelano l. 1991, CK, cena 79.500,00
EUR.
STANOVANJE ODDAMO V NAJEM
Kranj, Drulovka, manjša visoko-
pritlična hiša tlorisa 30 m2 na parceli
velikosti 500 m2, l. izgr. 1951, v celoti
prenovljena in opremljena l. 2009, v
pritličju-kuhinja, jedilnica z dnevno
sobo, WC, v nadstr. - spalnica,
pomožni prostor in kopalnica, CK,
največ za dve osebi vseljivo takoj,
cena 630,00 EUR/mesečno + stroški
+ 2x varščina.
Kranj, Šorlijevo naselje, garsonjera v
I. nadstr., izmere 17,60 m2, l. izgr.
1963, v celoti prenovljena l. 2007,
kuhinja opremljena, balkona ni, cena
220,00 EUR mesečno + stroški + 1x
varščina, vseljivo takoj, največ za 1
osebo.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, Sp. Besnica, visokopritlična,
tlorisa 120 m2 na parceli velikosti
549 m2, CK na olje, tel. garaža, dve
parkirni mesti, sončna lega, hiša je
lepo vzdrževana, l. zgrad. 1981, cena
296.000,00 EUR, vselitev možna
konec leta 2009. 
Trstenik, na izredno lepi sončni
lokaciji, medetažna s 300 m2
uporabne stanov. površine na
parceli velikosti 1144 m2, l. izgr.
1999, cena 439.000,00 EUR, v kateri
je vključena tudi vsa oprema izde-
lana po meri. 
VIKEND - PRODAMO
Trstenik-Orle, zidan, visokopritlični,
tlorisa 46 m2 na parceli velikosti 478
m2, lepa sončna lokacija, garaža,
dostop tlakovan, ob vikendu tudi
manjša brunarica, l. izgr. 1997, cena
250.000,00 EUR.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklemu, v industrijski
coni v izmeri 5957 m2 za proizvod-
njo, skladišča, parkirišče, cena 144
EUR/m2 in še cca, 18 EUR/m2 za ko-
munalni prispevek.

www.gorenjskiglas.si

Hiša Zdravja GG
Akcijo Hujšajmo zdravo, ki smo jo spremljali v prilo-

gi Lepota & Zdravje, smo zaključili z izvrstnimi rezul-

tati. Tri mesece smo spremljali Ano Soldat, Tatjano
Justin in Mojco Primožič pri oblikovanju telesa v

Hypoxi studiu v Šenčurju in jih bodrili pri njihovem

prizadevanju za boljše zdravje. 

Čaka nas še zaključno praznovanje, na katerem se

bomo, ob prijetnem programu, družili z udeleženka-

mi, sponzorji akcije in vami, našimi zvestimi bralci.

Zato vas prijazno povabimo, da se 1. oktobra
2009 ob 18. uri srečamo v avli Gorenjskega glasa
in si v živo ogledamo rezultate, ki so jih dosegle
naše udeleženke. 

Čakajo Vas tudi prijetna presenečenja, ki so jih 

pripravili naši sponzorji. Vabljeni! Vstop prost.w
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Akcija Hujšamo zdravo

LOTO
Rezultati 76. kroga 
- 23. septembra 2009

1, 3, 8, 16, 20, 21, 39 in 26

Lotko: 2 1 5 3 8 3
Loto PLUS:

3, 5, 6, 13, 15, 18, 36 in 2

Predvideni sklad 77. kroga za
Sedmico: 900.000 EUR

Predvideni sklad 77. kroga za
Lotka: 190.000 EUR

Predvideni sklad 77. kroga za
PLUS: 60.000 EUR

mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Združenje 
SAZAS: OZS 
znova zavaja 

V Gorenjskem glasu je bil 15.
septembra 2009 objavljen prispe-
vek z naslovom Razmislek o ob-
veznem članstvu v obrtni zborni-
ci avtorja Boštjana Bogataja, v
katerem je bilo zaslediti navedbe
Daniele Žagar, sekretarke Ob-
močne obrtno-podjetniške zbor-
nice Kranj glede višine članarine
v obrtni zbornici v primerjavi z
drugimi prispevki. Izpostavila je
primer, da mora lastnik male ka-
varne za avtorske pravice plače-
vati osemdeset evrov na mesec,
za članarino zbornici pa odšteje
tretjino toliko. 

Združenje SAZAS želi pojas-
niti, da je to sicer lahko eden iz-
med možnih primerov, vendar je
v tem kontekstu nesprejemljiv,
zato to (po mnenju Združenja
SAZAS) insinuacijo odločno
zavrača. Lastnik gostinskega lo-
kala namreč lahko v primerjavi s
članarino v obrtni zbornici že za

19,36 evra na mesec (pri letnem
predplačilu pa celo za 15,49
evra) pridobi pravico do neome-
jene uporabe svetovnega zaščite-
nega glasbenega repertoarja, če
ima v lokalu nameščen radijski
sprejemnik brez dodatnih kom-
ponent in zvočnikov. Ob tem naj
pojasnimo, da je višina avtorske-
ga nadomestila v lokalih odvisna
od kapacitete lokala in od vrste
glasbenih aparatov, ki so za upo-
rabo glasbe v lokalu nameščeni.
Višin avtorskega nadomestila
zato ne moremo pavšalno nava-
jati, zlasti ob upoštevanju dej-
stva, da so mesečne tarife (ki so v
Sloveniji v primerjavi s sosednji-
mi državami nizke) pri letnem
predplačilu celo 20 odstotkov niž-
je kot pri mesečnem plačilu. Iz
navedenega tako jasno izhaja,
da je višina avtorskega nadome-
stila lahko mnogokrat precej bolj
primerljiva z višino članarine v
obrtni zbornici, kot je to na pri-
meru ponazorila Žagarjeva. 

Za Združenje SAZAS
Katja Dolinar
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TRISOBNO stanovanje, Kranj, Planina
I, 87,44 m2, adap. 04, ZK, T2, cena
po dog., ☎ 041/466-683 9005673

TRISOBNO stanovanje v Kranju, Kidri-
čeva, 79 m2, 1. nadstropje, cena
107.000 eur, ☎ 041/790-287

9005714

ODDAM

SOBE v Šenčurju za dve osebi, imajo
lastne kopalnice, internet in TV priklju-
ček, ☎ 059/046-113

9005510

V ŠENČURJU oddajam sobe za dve
osebi z lastnimi kopalnicami, interne-
tom in TV, ☎ 051/704-087 9005511

V KRANJU - Planina - Ulica T. Dežma-
na, oddajam v najem manjšo garsonje-
ro, opremljeno samo s kuhinjo, ☎
041/698-047 9005665

ENOSOBNO stanovanje, opremljeno,
v Ljubnem, samski osebi, predplačilo
3 mesece, ☎ 040/389-518 9005716

STANOVANJE študentom, v Portoro-
žu, ☎ 031/655-700, 041/323-090,
www.nordadria.com 9005477

STANOVANJE, popolnoma opremlje-
no, v starem mestnem jedru Kranja,
80 m2, cena po dogovoru, ☎
041/617-596, od 20. ure dalje

9005617

STANOVANJE, v okolici Šenčurja, ☎
041/390-422 9005649

DVOSOBNO stanovanje, delno oprem-
ljeno, 80 m2, z veliko teraso in lastnim
vhodom, ☎ 04/20-42-135

9005715

STANOVANJE, 52 m2, delno oprem-
ljeno, cena po dogovoru, okolica Kra-
nja, ☎ 041/249-621 9005672

HIŠE
PRODAM

KRANJ; hiša 168.68 m2 s štirimi 1S
stan., obn. l. 09, garažni prostor, mo-
žen nakup posameznih enot, 239.000
eur, SVET RE d.o.o., Kamniška ul. 47,
Ljubljana, ☎ 041/344-189 9005645

MEDVODE - okolica, dvojček 09, 155
m2, V. gr. faza, 280 m2 zemlje,
P+1+M, meji na zeleni pas, sončna lo-
kacija, cena 217.000 eur, ☎
040/621-869 9005666

ODDAM

HIŠO dvojček, 100 m2, na začetku
Planine, blizu centra, neopremljen, za
daljši čas, samo resnim. Ni za gradbe-
ne skupine. Centralna, garaža, vrt, ima
2 spalnici, dnevno, WC in kopalnico,
700 eur/mesec, ☎ 070/870-929

9005615

POSLOVNI PROSTORI
PRODAM

KRANJ; poslovni pr. 73.55 m2 z iz-
ložb. oknom v posl. strani stavbi, l. 07,
dve park. mesti. Možen najem
138.000 eur, SVET RE d. o. o., Kam-
niška ul 47, Ljubljana, ☎ 041/344-
189 9005646

ODDAM

ALI PRODAM poslovni prostor v cen-
tru Kranja, ☎ 051/470-839

9005676

PISARNIŠKE prostore na Koroški ce-
sti (center), ☎ 041/361-100 9005304

NAJAMEM

OPREMLJEN frizerski salon v Kranju
ali okolici, ponudbe na tel., ☎
041/617-596 9005628

GARAŽE
PRODAM

ŽELEZNO konstrukcijo za garažo 4 x
3 m, ☎ 01/36-12-881 9005704

OSTALO
PRODAM

BRUNARICO 4 x 4 m, z 2 m nadstre-
ška, ☎ 041/515-139 9005352

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih
vozil, gotovinsko plačilo, Avto Kranj, d.
o. o., Kranj, Savska 34, Kranj,  ☎
04/20-11-413, 041/707-145, 031/
231-358 9005199

SUBARU Impreza, letnik 96, ☎
041/443-330 9005698

VOLKSWAGEN Golf 1.4, 75.000 km
kovinske barve, dobro ohranjen, 1.
lastnica, servisna knjižica, garažiran,
cena 9.000 eur, ☎ 031/316-604

9005651

VOLKSWAGEN Golf IV, nekaramboli-
ran, bencinar, l. 99, ☎ 041/784-126

9005667

VOLKSWAGEN Passat 1.9 Tdi, 110
KM, srebrne barve, veliko opreme, ne-
karamboliran, ohranjen, ☎ 031/393-
886

9005721

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

PLATIŠČA, GUME za različne avte,
več dimenzij, malo rabljeni akumulator-
ji,☎ 041/722-625 9005459

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

KOMPRESOR za zrak, obnovljen, ☎
031/241-254

9005754

STAREJŠO mizarsko stiskalnico, mi-
zarsko podajalno napravo znamke Ev-
ropa Unior in nov nerabljen trofazni
elektromotor, moč 4 KW, 1410 vrtljajev
na minuto, ☎ 04/51-03-025

9005637

KUPIM

MIZARSKO kombinirko Scm - Linvinc-
hibile 5 operacij, ☎ 031/638-753

9005684

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

ALI ODDAM fasadni cevni oder 250
m2, šolunge 120 m2 in prodam lesene
punte 250 cm, ☎ 031/837-937

9005734

LIPOV hlod, 60 x 350 cm, ☎ 04/25-
06-120 9005746

STREŠNA kritina, pločevinasta - 5
EUR / m2 in Bramac 0,56 EUR na
kos, ☎ 040/484-118

9005097

SUHE hrastove plohe, ☎ 04/51-22-
655, 041/874-181

9005695

SUHE bukove plohe, ☎ 04/57-42-
626 9005752

KUPIM

ODKUPUJEMO hlodovino in celulozni
les iglavcev tudi lubadarke, ☎
041/758-932

9005046

KURIVO
PRODAM

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

9005225

DRVA - mešana: bukev, gaber, javor,
jesen, hrast, možnost razreza in dosta-
ve, cena 40 EUR, ☎ 070/323-033

9005226

DRVA, možnost plačila na obroke, me-
trska ali razžagana, možnost dostave,
☎ 040/338-719

9005227

KRATKO žagana, bukova ali mešana
drva, možnost dostave, ☎ 030/348-
015 9005738

SUHA bukova drva in kupim kravo za
zakol, ☎ 0741/608-642

9005654

SUHA mešana in bukova drva, možen
razrez in dostava, Poljanska dolina, ☎
041/248-533 9005680

SUHA bukova drva, 42 eur in kosta-
njeva drva, 28 eur, ☎ 04/51-22-654

9005699

SUHA bukova drva, cena 50 eur/m3,
možnost razreza in dostave, ☎
031/547-948

9005735

SUHA bukova drva, lahko tudi dosta-
vim, ☎ 01/36-12-719, v večernih urah

9005737

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KAVČ ter novo okroglo mizo, stekleno,
fi 85, cena po dogovoru, ☎ 031/361-
205 9005741

GOSPODINJSKI 
APARATI
PRODAM

MALI pralni stroj Goldkind, skoraj nov
in podarim mali el. pisalni stroj, ☎
041/602-395 9005748

PROSTOSTOJEČI hladilnik brez za-
mrzovalnika, ☎ 04/25-03-131

9005701

ŠTEDILNIK rostfraj, na trda goriva s
pečico 95 x 60 x 85, cena 180 eur, ☎
031/837-937

9005733

ZAMRZOVALNO omaro Gorenje,
dvojna vrata, ohranjeno, ugodno, ☎
040/530-762

9005719

OGREVANJE, 
HLAJENJE
PRODAM

KMEČKO peč, malo rabljeno, zelena z
vezmi in klop, ugodno, ☎ 041/603-
247

9005696

LOKATERM peč, 7 kw, ☎ 031/325-
148 9005709

STENSKI el. radiator, nov, 1.500 W,
varčni, ☎ 031/241-254

9005753

DVE 1.980 litrski kovinski cisterni za
kurilno olje itp Ribnica, letnik 1991, ☎
041/784-178 9005755

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

DEKLIŠKO kolo 24-colsko, Scirocco,
18 prestav z vso opremo, ☎ 031/
329-207 9005690

TURIZEM
ROGLA - Gaber, prodamo počitniški
apartma, 23 m2, cena 59.700 eur, in-
formacije: RŽV, d.o.o., ☎ 04/51-59-
300 9005712

STARINE
PRODAM

STARE razglednice Tržiča, ☎ 040/
232-490 9005634

OTROŠKA
OPREMA
PRODAM

OTROŠKI avtosedež maxi Cosi Priori,
zložljivo posteljico, lupinico, nahrbtnik
za otroka, ☎ 04/13-78-103

9005751

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
OKULISTIČNI pregledi za očala in
kontaktne leče, velika izbira sončnih
očal, popusti za upokojence in študen-
te. Optika Aleksandra, Qlandia Kranj,
☎ 04/23-50-123

9005259

PRODAM

”OMRON” merilec krvnega tlaka, z
ročnim napihovanjem, nov še zapaki-
ran z garancijo, ugodno prodam, ☎
04/57-44-659 9005671

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

CIPRESE smaragd, 50 cm - 4 EUR,
80 cm - 8 EUR, možnost dostave, ☎
040/578-587

9005073

CIPRESE thuja smaragd, so doma
vzgojene, odporne na naše vremenske
razmere, velikost 100 - 110 cm, le
7eur/kos, ☎ 031/316-547

9005478

LIGUSTER - kalina, lepe sadike za živo
mejo, ugodno prodam, ☎ 04/53-18-
314, 040/295-312

9005652

ROŽE trajnice, jagode vzpenjalke, ma-
line - 2 x obrodijo, ugodno, ☎ 04/25-
03-127, 070/280-706

9005705

PODARIM

MLADE pisane muce, ☎ 041/672-
096 9005608

MLADE muce, ☎ 041/754-547
9005661

SIAMSKEGA mucka, starega 3 mese-
ce, ☎ 040/569-471

9005631

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

ELEKTRONSKE tehtnice 1.500 kg,
2.000 kg, 3.000 kg ter tehtnice s krož-
no skalo 100 kg, 200 kg, 1.000 kg in
2.000 kg, ☎ 041/639-994 9005747

PRIKOLICO kiper, dvoosno, obnovlje-
no, ☎ 031/352-605 9005727

SAMONAKLADALNO prikolico SIP
25 in zgrabljalnik 280 SIP, silažne
bale, ☎ 031/343-177

9005725

SEKULAR za žaganje drv s koritom, ☎
04/20-46-578, 031/812-210

9005703

TRAKTOR Tomo Vinkovič, 18 KM, do-
bro ohranjen in nekaj priključkov zanj,
cena po dogovoru, ☎ 031/430-749

9005653

TRAKTOR Štore 404, l. 81 in zadnji
hidravlični traktorski nakladač, ☎
041/526-832

9005731

KUPIM

STROJ za lupljenje repe, ☎ 041/209-
677 9005742

TRAKTOR Univerzal, Štore, Fergus-
son, Ursus ali Zetor, ☎ 031/868-034

9005555

TRAKTOR Univerzale, Zetor, Štore ali
IMT, lahko tudi v slabšem stanju, plači-
lo takoj, ☎ 041/849-876

9005662

VRTAVKASTO brano Cimos, lahko v
slabšem stanju in kosilnico BCS, dizel,
☎ 031/604-918

9005750

PRIDELKI
PRODAM

BELI jedilni krompir za ozimnico, ☎
041/239-328 9005717

JABOLKA, hruške, krompir, jabolčni
sok (tudi stiskamo in pasteriziramo),
Matijovc, Jeglič, Podbrezje 192, ☎
04/53-31-144 9005539

JABOLKA ester in gala, hruške vilja-
movke in jabolka za predelavo, Marku-
ta, Čadovlje 3, Golnik, ☎ 04/25-60-
048 9005554

JABOLKA, jabolčni sok, krompir, sad-
jarstvo Pr’ Jernejc, Hraše 34, Lesce,
☎ 040/186-158

9005688

JEDILNI krompir, beli in rdeči, možna
dostava, ☎ 031/223-102

9005700

KRMNO peso, jedilno rdeče in rume-
no korenje, ☎ 041/205-929

9005740

KROMPIR za ozimnico, beli in rdeči
ter za krmo, možna tudi dostava, ugod-
no, ☎ 041/378-918 9005660

KROMPIR, jedilni in krmni ter silokom-
bajn Mex II, ☎ 040/355-865

9005677

KROMPIR, jedilni in kupim bika težke-
ga 200 kg, ☎ 041/728-092

9005687

KROMPIR za krmo, ugodno, ☎
041/612-263 9005722

KROMPIR drobni, ugodno, ☎ 04/25-
21-078

9005739

PIRO, pridelano na ekološki kmetiji, ☎
031/505-087 9005720

SENO in otavo, suho balirano v kocke,
☎ 040/951-707

9005694

SILAŽNO koruzo, 3 voze, ☎ 04/25-
22-610, 041/229-159

9005723

ZELJE varaždinsko in holandsko, tudi
naribamo ter prodam jedilni in krmni
krompir, ☎ 041/378-911

9005675

KUPIM

SADJE za namakanje, ☎ 031/811-
931 9005693

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BELE piščance, stare 4 tedne za na-
daljnjo rejo, možna dostava, ☎
041/203-564 9005732

BIKCA limuzin, starega 1,5 meseca,
Bašelj 2, ☎ 031/699-145

9005648

BIKCA simentalca, starega 2 meseca
in kravo dojiljo, drugič brejo 7 mese-
cev, ekološka reja, ☎ 051/262-579

9005657

BIKCA, starega 14 dni in jedilni krom-
pir, beli fiana in rdeči desire ter fabiola
po 30 centov, okolica Kranja, ☎
041/971-508 9005678

BREJO telico simentalko po izbiri,
cena po dogovoru, ☎ 040/771-586

9005730

BREJO kravo in telico ter enoletno te-
ličko, simentalke, ☎ 041/287-391

9005745

ČB BIKCA, stara 10 dni, Goriče 24, ☎
041/711-866

9005664

ČB BIKCA, starega 10 dni, ☎
031/689-087 9005708

ČB BIKCA in teličko sivko, stara 7 dni,
☎ 031/745-612

9005726

ČB TELIČKA, ☎ 031/596-077
9005655

DVE KRAVI simentalki po izbiri in suhe
bukove plohe ter deske, ☎ 041/608-
765 9005692

JARKICE, rjave, stare 20 tednov, Hra-
še 5, Smlednik, ☎ 01/36-27-029

9005749

KRAVO simentalko, visoko breja, ☎
04/57-23-634, 041/798-668

9005682

KRAVO - ciko, staro 6 let, dobra mle-
karica, 3 breje kobile, posavka, anglo-
arabka, ☎ 041/443-330 9005686

KRAVO simentalko s teletom starim tri
tedne, Popovo 3, Tržič, ☎ 04/59-63-
111 9005713

KRAVO in dvomesečno teličko, cika-
ste pasme, ☎ 04/51-41-114

9005724

NESNICE, tik pred nesnostjo. Brez-
plačna dostava na dom. Vzreja nesnic
Tibaot, ☎ 02/58-21-401

9005663

POLDRUGO leto starega bikca simen-
talca, Zg. Bela 19, Preddvor

9005697

PRAŠIČE do 70 kg, ☎ 04/25-95-
600 9005728

TELICO simentalko, visoko brejo, ☎
041/937-640 9005670

TELICO, brejo 8 mesecev, ☎
041/729-002 9005679

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev,
☎ 04/20-11-434

9005718

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev,
☎ 031/309-817

9005744

TELIČKO, staro 3 mesece, lisaste
pasme, ☎ 041/750-254, popoldan

9005658

TELIČKO LS/LIM, staro 10 dni, ☎
04/57-23-553 9005683

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, ☎
031/544-131 9005729

TELIČKO LS/ČB, staro 3 mesece, ☎
041/709-312

9005743

ZAJCE in zajklje, stare 5 in pol mes.,
mešanci za zakol ali rejo, ☎ 040/122-
007 9005691

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni,
☎ 041/347-248

9005674

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

9005685

BIKCA simentalca, starega do 10 dni,
☎ 041/286-701

9005707

SIMENTALCA za rejo, do 14 dni stare-
ga, ☎ 031/563-070

9005689

OSTALO
PRODAM

MESO mladega bika, ☎ 040/616-
625 9005656

VEČJO količino starega hlevskega
gnoja, ☎ 031/474-211

9005681

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

BAR MONIKA išče dekle za delo v
strežbi od 18. ure dalje oz. po dogovo-
ru, dobro plačilo, Šipec Monika, s. p.,
Velesovo 56 a, Cerklje, ☎ 040/330-
060

9005486

DELO dobi dekle ali fant v strežbi, Klub
Kovač, Glavna c. 1, Naklo, ☎ 031/
339-003 9005528

DELO dobi kuhar/ica, Gostilna Logar,
Hotemaže 3 a, Preddvor, ☎ 041/369-
051, 041/335-979

9005611

IŠČEM DEKLE za delo v strežbi v po-
poldanskem času, v okolici Preddvora,
Seljak, d. o. o., Šiška 12, Preddvor, ☎
031/663-095 9005630

SIMPATIČNO dekle, lahko srednjih
let, odgovorno za delo v strežbi zapo-
slimo, sobote in nedelje prosto, Kavni
kotiček Čuk, Kidričeva 47, Kranj, ☎
04/20-26-779

9005668

V PRIJETEN kolektiv vabimo dekle za
strežbo in kuharja, 2A, d.o.o., Zg. Bit-
nje 32, Žabnica, ☎ 040/237-818, po
18. uri

9005532

ZAPOSLIM honorarno, čistilko iz
Škofje Loke ali okolice, Sirena pub, Ki-
dričeva 67, Škofja Loka, ☎ 041/719-
018 9005650

V PE KRANJ priučimo in zaposlimo te-
lefonista/ko, delo od ponedeljka do
petka od 8. do 14. ure, Fantom inter-
national, d. o. o., Ul. M. Grevenbroich
13, Celje, ☎ 051/435-145

9005538

ZA 3 MESECE zaposlim urejevalca
strojev iz okolice Kranja, Iroplast, d. o.
o., Glavna cesta 42, Naklo, ☎
040/687-777 9005736

IŠČEM

IŠČEM DELO, poučujem matematiko,
fiziko in angleščino za OŠ in SŠ, več-
letne izkušnje, ☎ 041/290-538, 031
/291-526

9005659

IŠČEM DELO čiščenje, likanje, var-
stvo otrok, pomoč starejšim, imam iz-
kušnje, ☎ 051/428-551

9005702

IŠČEM DELO, polaganje keramičnih
ploščic, ☎ 040/200-365 9005442

POSLOVNI STIKI

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje
dvorišč, z našim ali vašim materialom,
SGP Bytyqi SKALA, d. n. o., Struževo
3 a, Kranj, ☎ 041/222-741 9004469

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela, no-
tranje omete, fasade, adaptacije, tla-
kovanje dvorišča, ograje, kamnite
škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro in
poceni. SGP Beni, d. o. o., Struževo
7, Kranj, ☎ 041/561-838 9005544

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč,
dovoz. poti, parkirišč, polag. robnikov,
pralnih plošč, izd. betonskih in kamni-
tih škarp, Adrovic & Co, d. n. o., Jelov-
škova 10, Kamnik, ☎ 01/83-94-614,
041/680-751 9005104

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter,
s. p., Senično 7, Križe, tel.: 59-55-
170, 041/733-709; žaluzije, roloji, ro-
lete, lamelne zavese, plise zavese, ko-
marniki, markize, www.asteriks.net

9005198

BELJENJE in glajenje sten, antiglivični
premazi, barvanje napuščev in fasad,
dekorativni ometi in opleski, Pavec Ivo,
s. p., Podbrezje 179, Naklo, ☎ 031/
392-909 9004878

DELAMO vsa zidarska dela, notranje
omete in fasade z našim ali vašim ma-
terialom, Arjaniti, d. o. o., Žabnica 47,
Žabnica, ☎ 041/288-473, 041/878-
386 9005203

IKEA - prevoz - montaža, Andrej To-
minc s.p., Poljane 45, Poljane, ☎
041/515-139 9005353

IZDELAVA podstrešnih stanovanj po
sistemu Knauf, montaža strešnih oken
Velux in polaganje laminatov, izd. bru-
naric in nadstreškov, Damjan Mesec,
s. p., Jazbine, Poljane, ☎ 041/765-
842 9005397

JABOLKA ZA MOŠT IN 
OZIMNICO. UGODNO!!!

☎ 041/628 290
Plevel Stane, ul 4. oktobra 10, Cerklje na Gorenjskem

Izvajanje ter servisiranje:
- centralne napeljave
- vodovod
- peèi na bio maso
- toplotne èrpalke
- solarni sistemi
- servis gorilcev in 
  meritve plinov

TOPLOTNA TEHNIKA POTOÈNIK
Izidor Potoènik s.p., Nova vas 52, 
4201 ZG. BESNICA
Informacije: 
gsm: 051 35 61 90, 
e-mail:izidor.potocnik@siol.net
http: www.ttpotocnik.com

GOTOVINSKI KREDITI DO 
10 LET ZA VSE ZAPOSLENE,
TUDI ZA DOLOČEN ČAS, TER
UPOKOJENCE, do 50 % obr.,
obveznosti niso ovira. Tudi kre-
diti na osnovi vozila in leasingi.
Možnost odplačila na položni-
ce, pridemo tudi na dom. 
NUMERO UNO, Kukovec Robert
s.p., Mlinska 22, 2000 Maribor,
02/252-48-26, 041/750-560

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



IZDELAVA sedežnih garnitur po meri,
jedilnih kotov, taborejev, obnova obla-
zinjenega pohištva, Branko Habjan
s.p., Log 38, Železniki, ☎ 04/51-02-
620, 030/390-507

9005710

IZDELUJEM kamnite škarpe in tlaku-
jem dvorišča, Azem Tafilaj s.p., Zg.
Bitnje 101 a, Žabnica, ☎ 040/995-
538

9005547

IZVAJAM vsa gradbena dela, adapta-
cije, notranje omete vseh vrst, fasade,
hitro in poceni, Adil Sopaj s.p., Sr. Bit-
nje 31, Žabnica, ☎ 041/583-009

9005014

IZVAJAMO gradbena dela, fasade,
notranji omet in saniranje kletnih pros-
torov, Vevčani, Milovan Mukoski s. p.,
Ljubljanska c. 27, Radovljica, ☎
031/351-996, 041/414-038

9005491

IZVAJAMO VSA GRADBENA DELA
od temeljev do strehe, kvalitetno, Loa-
nina 2007, Gradbeništvo, d. o. o.,
Glavni trg 14, Kranj,  loanina.guta@
gmail.com, ☎ 041/257-328

9005283

KOMPLETNE ADAPTACIJE stano-
vanj, kopalnic, starejših objektov, po-
laganje keramike, vsa gradbena in sli-
kopleskarska dela, ometi, fasade, itd.,
Befu studio, d. o. o., Predoslje 95,
Kranj, ☎ 031/379-256, Benjamin

9005438

KVALITETNE mizarske storitve, po na-
ročilu, z izrisom arhitekta tudi pri vas
doma in tudi na obroke, Magnavel,
d.o.o., Visoko 119, Visoko, ☎
041/676-600 9005229

NOVOGRADNJE, adaptacije in tlako-
vanje dvorišč, izdelava betonskih in
kamnitih škarp, estrihi, Gradbeništvo
”Kaaet”, Korać Tašo, s. p., Podgorje
70 a, Kamnik, ☎ 01/83-11-831,
031/775-896, 051/240-670

9005064

OD TEMELJEV do strehe, notranje
omete, vse vrste fasad, škarpe ter tla-
kovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in po-
ceni. Arbaj, d.o.o., Zg. Bela 24, Pred-
dvor, ☎ 041/241-149, 041/890-382

9005071

POSEK in spravilo lesa na območju
Gorenjske, M-LES, Matej Urh, s. p.,
Bodešče 18, Bled, ☎ 031/561-613

9005475

STRIŽENJE živih mej, obrezovanje
okrasnega in sadnega drevja,z odvo-
zom vejevja, postavljanje vrtnih ograj,
strojno vrtanje v zemljo ali beton, Vin-
cencij Šubic, s. p., Zg. Bitnje 141,
Žabnica, ☎ 051/413-373

9005606

UREJANJE GROBOV, oskrba zajema
sajenje sadik, čiščenje spomenika in
pletje, dostava sveč in aranžmajev na
grob, zamenjava ali dosutje peska ali
zemlje, Sandi Rozman s. p., Strmov
18, Kranj, ☎ 040/339-585 9005629

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM

INŠTRUIRAM matematiko, fiziko in
poslovno matematiko, Marko Koselj,
prof., s. p., Šercerjeva ulica 4, Ra-
dovljica, ☎ 04/53-15-836, 041/
910-049

9005410

KVALITETNE inštrukcije nemškega in
angleškega jezika za osnovne in sred-
nje šole. Nudim kvalitetno razlago, lite-
raturo, vaje in naloge. Tempo, d.o.o.,
Zgoša 57, Begunje, ☎ 040/428-
884, Tina

9005669

PLES, KITARA - Vabimo vas v 
PLESNE TEČAJE za vse generacije in
v posamezne tečaje ali celoletno šolo
KITARE! Studio Tango, Britof 316,
Kranj, ☎ 041/820-485

9005193

ZASEBNI STIKI
40-LETNI podjetnik išče punco za
skupno življenje in delo. Pokliči, v dvo-
je bo lepše, ☎ 041/229-649

9005391

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje za
vse generacije, zastonj za mlajše žen-
ske, ☎ 031/836-378

9005390

RAZNO
PRODAM

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

9005468

VLEČNO KLJUKO za Golf II; eno novo
letno gumo Kleber 165/70/14; žen-
sko 27-colsko kolo, 10 prestav, nove
gume, ☎ 041/858-149

9005706
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ZAHVALA

V 87. letu nas je za vedno zapustil naš dragi oče, stari oče, 
tast in stric

Jože Šmid
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, znancem,
vaščanom za izkazano pomoč, izrečeno sožalje, podarjeno cvet-
je in sveče ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Posebno zah-
valo izrekamo osebju doma starejših občanov v Stari Loki za ves
trud in nego ter g. župniku Damjanu Proštu za lepo opravljen
pogrebni obred.

Vsi njegovi
Studeno, 17. septembra 2009

ZAHVALA

Ob mnogo prerani smrti dragega očeta, dedija, brata in strica

Andreja Mraka
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so se v tako velikem številu
poslovili od njega. Hvala za darovano cvetje, sveče in zahvala za
besede slovesa. Zahvala zdravniškemu osebju Onkološkega in-
štituta, osebju Doma Janka Benedika. Nečaku - duhovniku
Janezu Mraku za pogrebni obred in mašo. Hvala vsem, ki so
mu ob hudi bolezni stali ob strani.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V ponedeljek, 14. septembra, nas je 77. letu starosti nepričakovano 
zapustil naš dragi ata

Janez Smrekar
iz Krope

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem in sodelavkam, prijateljem,
krajanom Krope in Sela pri Bledu, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot, 

izrekli sožalje, darovali sveče in cvetje. Hvala obema duhovnikoma g. Vidmarju in 
g. Smrekarju, pevcem iz Krope, g. Kozjeku in pogrebni službi Novak za lepo 

opravljen pogrebni obred.

Žalujoči vsi njegovi
Kropa, Selo pri Bledu, 17. septembra 2009

V SPOMIN

27. septembra mineva žalostno leto, odkar nas je zapustil 
naš dragi

Pavel Lamberger
Za vsako svečko, za vsak cvet in lepo misel ob njegovem pre-
ranem grobu iskrena hvala.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj nas je v 37. letu za vedno zapustil naš dragi
sin, brat, stric in prijatelj

Roland Gartner
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatel-
jem, sodelavcem, znancem ter vsem ostalim za pomoč, podar-
jeno cvetje in sveče, izrečena sožalja in spremstvo na njegovi
zadnji poti. Še posebna zahvala gasilcem, podjetju Alpetour ter
gospodu župniku in pevcem za lepo opravljen obred. Hvala tudi
vsem tistim, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem
spominu.

Žalujoči vsi njegovi

OSMRTNICA

Sporočamo, da nas je v starosti 83 let zapustila naša draga

Angelca Kosterov
s Primskovega, Šuceva ul. 12

Od nje se bomo poslovili v soboto, 26. septembra 2009, ob 12.
uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara bo na dan pogreba
od 9. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 91. letu starosti je odšla k večnemu počitku naša draga mama,
stara mama, teta in svakinja

Ivana Gašperin
roj. Draksler iz Kranja

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za darovano cvetje in sveče ter izrečena sožalja in
spremstvo na njeni zadnji poti. Iskrena hvala dr. Ani Teran in
patronažni sestri Miri Anžič za dolgoletno medicinsko oskrbo.
Hvala gospodu prelatu Stanetu Zidarju za lepo opravljen
pogrebni obred, gospodu Francetu Godcu za duhovno oskrbo v
času bolezni. Posebna zahvala za pomoč in nego na domu 
negovalkam Doma upokojencev Kranj. Hvala tudi pogrebni
službi Navček in pevcem za zapete pesmi ob slovesu. Vsem
imenovanim in neimenovanim še enkrat hvala.

Žalujoči: vsi njeni
Kranj, 18. septembra 2009

SPOROČILO O SMRTI

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec iz Plant inženiringa

Aleš Zupan
rojen 1923

Od njega smo se poslovili v sredo, 23. septembra 2009, ob 16. uri na pokopališču v Kranju.
Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

Kolektiv Sava

naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Srce tvoje več ne bije,
bolečine ne trpiš,
nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,
dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

Življenje celo si garal,
za dom družino vse si dal.
Sledi ostale so povsod,
od dela tvojih pridnih rok.

S svojim smehom
vsakega osrečiti si znal,
a pred usodo
sam nemočen si ostal.
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v gorskem svetu
bodo lahko posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo delno
jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah nastala megla.
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Elizabeta Vidjak: 

"Nasprotujem zamrznitvi
pokojnin, še zlasti pa nižjih.
Pokojnine bi morale ostati
dostojne, da bi upokojen-
cem omogočale vsaj približ-
no normalno življenje."

Jasna Paladin

Bistričica - Postavitev ma-
muta v naravni velikosti, naj-
večje skulpture v Sloveniji,
ki bo stal na sotočju Kamni-
ške Bistrice in Nevljice v
Kamniku, je še korak bližje
uresničitvi. Dobro leto dni
po tem, ko je kipar Miha Kač
iz Bistričice pri Stahovici na
svojem domačem vrtu izde-
lal maketo mamuta v narav-
ni velikosti, se je po številnih
zapletih med kiparjem in
občino le premaknilo in te
dni je lahko začel delati tudi
livar. Z javnim razpisom je
bil izbran Roman Kamšek iz
Gore pri Komendi.

"Ujeli smo skrajni čas, saj
bi model mamuta, ki sem ga
že lani junija izdelal iz lese-
nega ogrodja, stiropora, be-
tona in kokosovih vlaken, že
začel propadati, svoje zahte-
ve, povezane z vremenom,
pa ima tudi livar, zato v tem
tednu lovimo zadnje tople
dneve, ki še omogočajo ka-
kovostno delo," je povedal
Miha Kač, ki je v projekt Ma-
mut vložil več let svojega živ-

ljenja in ogromno energije.
"Pogodbe za ulivanje v bron
z občino še nismo podpisali,
a razpis je že zaključen, zato
smo zaradi vremena že zače-
li delati. Na model vbrizga-
vam posebno gumo, ki jo
bom nato prekril še s poliu-
retanom in tako dobil ustre-

zen negativ. Tako obložene-
ga mamuta bomo razrezali,
dele pa odpeljali v mojo de-
lavnico, kjer jih bomo kasne-
je ulili v bron in zaradi veli-
kosti nekje na prostem zvari-
li skupaj in obdelali do konč-
ne podobe," je delo, ki ga s
svojo ekipo na modelu, ki

ima površino kar 45 kvadrat-
nih metrov, opisal Roman
Kamšek. Prevoz modela iz
brona v debelini približno
pet milimetrov bo pravi logi-
stični zalogaj, če bo šlo vse
po napovedih, pa naj bi v
Kamniku stal že prihodnje
leto.

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
.

NEDELJA

9/22°C

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Ula Jereb: 

"Ni govora, zamrznitev po-
kojnin ne bo rešila krize.
Upokojenci niti živeti ne
bomo več mogli. Tistim z
nižjimi pokojninami tako ni-
majo več kaj vzeti."

Najnižje pokojnine
naj raje povišajo
Ana Hartman

V zadnjem času so pre-
cej prahu dvignila razmišlja-
nja vlade o zamrznitvi po-
kojnin. Mimoidoče v Kranju
smo povprašali, kaj menijo
o tem.

Foto: Tina Dokl

Ivan Pušavec: 

"Seveda sem proti zamrz-
nitvi pokojnin. Zamrznejo
naj visoke pokojnine, nižje
pa naj raje malo povečajo,
da bodo upokojenci normal-
no živeli."

Mira Česen: 

"Nisem za zamrznitev po-
kojnin. Tako ali tako bodo
zamrznjene, če ne bodo pla-
če šle gor. Če pa bodo 'gos-
podom' višali plače, je prav,
da tudi mi dobimo več."

Milorad Kondič: 

"Sem blizu upokojitve in se
ne strinjam z zamrznitvijo,
saj pokojnine ne bi bile več
dostojne. Že tako imamo
slabo življenje, če bodo pa
še to naredili, smo pa 'mrzli'."

Mladoporočenci

Na Bledu so se 20. junija poročili Metod Purgar in Simona
Ravnik, Mario Brugneri in Petra Jane Mundiy ter Rado Čuč-
nik in Maja Goropečnik, 19. septembra pa Gregor Kuralt in
Helena Kolman. V Radovljici sta se 20. junija poročila Bošt-
jan Jurišević in Sonja Perne, 19. septembra pa Miha Čermelj
in Petra Gomboc. V Kranju so se 19. septembra poročili: An-
drej Košmrlj in Karmen Kološa, Sebastjan Korošec in Nada
Gartner ter Jure Škerjanec in Petra Hribar, v Preddvoru Dino
Belko in Iris Gregorič ter Uroš Klavžar in Janja Ule, na Brdu
pri Kranju Milan Cvikl in Jerca Legan, v Tržiču pa Danilo Sirc
in Borinka Dušanić. Popravek pa smo dolžni mladoporočen-
cem, katerih imena so bila narobe zapisana. Pravilno je, da
so se v Škofji Loki 19. septembra poročili: Tomaž Rakovec in
Zdenka Bogataj ter Jošt Pintar in Vesna Bohinc, na Bledu pa
5. septembra Sebastijan Vesel in Nejka Rovanšek. Za napako
se jim iskreno opravičujemo. Mladoporočencem čestitamo
in podarjamo polletno naročnino na Gorenjski glas.

Kranj 

Začenja se cepljenje proti sezonski gripi

Na Gorenjskem se začenja cepljenje proti sezonski gripi, ki
ga bodo izvajali zdravniki v zdravstvenih domovih, zasebnih
ambulantah splošne medicine in v ambulanti Zavoda za
zdravstveno varstvo (ZZV) Kranj. Iz ZZV Kranj so sporočili,
da bodo začeli cepiti v ponedeljek, 28. septembra, treba pa
se je predhodno naročiti, in kot je še sporočila Andreja Krt
Lah, dr. med.: "Cepljenje priporočamo starejšim od 60 let,
kroničnim bolnikom, osebam z motnjo v odpornosti in tudi
tistim, ki so pri delu izpostavljeni možnostim okužbe." Za-
vod  krije stroške cepiva za cepljenje pri določenih kroničnih
boleznih in pri starejših od 65 let. Zanje je cena sedem ev-
rov, za vse druge pa dvanajst evrov. S cepivom proti sezon-
ski gripi ne boste zaščiteni proti pandemski gripi. S. K.

Koprivnik 

Vodnikovi dnevi na Koprivniku

V spomin na Valentina Vodnika, ki je bil prvi župnik na Ko-
privniku, bodo konec tedna na Koprivniku 16. Vodnikovi
dnevi. Danes ob 19. uri bo pohod z lučkami na Vodnikov
razglednik, kjer bodo nastopili lovski rogisti. Jutri ob 20. uri
bodo v dvorani gasilskega doma na Koprivniku odprli raz-
stavo otroških likovnih del, sledil pa bo kulturni večer. Slav-
nostni govornik bo dr. Sandi Sitar. Jutri ob 19. uri se bodo
na slavnostni seji zbrali v krajevni skupnosti Koprivnik-Gor-
juše, v nedeljo ob 9. uri pa bo v farni cerkvi na Koprivniku
slovesna maša v spomin na Valentina Vodnika. M. R.

Mamut že v gumijasti preobleki
Livar Roman Kamšek iz Gore pri Komendi je začel z izdelavo negativa za odlitek bronastega mamuta
v naravni velikosti.

Livar Roman Kamšek in kipar Miha Kač pred skulpturo mamuta v naravni velikosti

Radovljica 

Test hoje na dva kilometra

Zdravstveni dom Radovljica organizira jutri od 9. do 10.30
pri Osnovni šoli A. T. Linharta Radovljica tretji letošnji test
hoje na dva kilometra. Pred testom boste lahko izmerili
vrednost holesterola in sladkorja v krvi.

Žirovski Vrh, Železniki, Škofja Loka

Brezplačno v utrdbo in po fužinarski poti

LTO Blegoš v sklopu Dnevov turizma na Loškem jutri vabi
na brezplačen ogled Rupnikove linije na Hrastovem griču, 
v nedeljo pa na Goli Vrh in na brezplačen ogled fužinarsko-
kovaške poti v Železnikih (pri mostu na Grivi). B. B.
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NE BO SNEŽILO

Kranjski The Tide so komaj lansirali
novo skladbo Snow, pa smo jih že
ujeli pri snemanju novega videospo-
ta, ki bo v javnost prišel drugo leto.
/ Foto: Tina Dokl

02

LJUDJE

TEK V PETKAH 

Med tekmovalnimi gospodičnami v
visokih petkah smo opazili tudi odte-
nek moške prisotnosti, Gibonni bo
nastopil v Izoli, o tem, kdo pa bo le-
tošnja fatalka, pa prepuščamo mne-
nje vam, dragi bralci. / Foto: Zaklop

KULTURA

TUDI LETOS 
KONCERTI NA BRDU 

Po lanskoletnem odličnem odzivu so
se na Brdu tudi letos odločili za cikel
koncertov različnih glasbenih zvrsti.
Program Aeda bo letos zaznamovala
mlada ustvarjalna moč.
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ideospot nove
skladbe Snow! je
po odličnih pred-
hodnih videospo-
tih Your River

Wild in Desire spet eden
boljših del na letošnji doma-
či glasbeni sceni. Kot vse
predhodne je tudi najnovej-
šega režiral Miha Knific
(Start Film production), ki
velikokrat iz videospotov na-
redi kratke umetniške filme
ter prepleta zgodbe, ki z
glasbo in besedili Kranjča-
nov The Tide dobijo še veli-
ko globlji in širši pomen. 

Videospot Snow! pa je
hkrati tudi napovednik no-
vega filma Lovec oblakov,
ravno tako režiserja Mihe
Knifica, kjer nastopajo zna-
na slovenska imena: Boris
in Sebastjan Cavazza, Emil
Cerar, Katarina Čas, Wale
Ojo, Grega Skočir, Elena
Pečarič in celo dva člana

skupine The Tide: basist
Dejan Osterman in klavia-
turist Drejc Pogačnik. Film
bo javno premiero doživel 1.
oktobra, ob odprtju 12. fe-
stivala slovenskega filma v
Portorožu. 

Pevec The Tide Tomaž
Štular o novi skladbi in na-
stajajočem novem albumu
pravi: "Snow! nikakor ne go-
vori o zimi, ampak je sneg

zgolj metafora za čustveno
očiščenje in večno iskanje.
Ko že mislimo, da smo doje-
li stvari, vidimo, da so iz dru-
gega zornega kota še prekle-
to daleč. Naj se potovanje
prične ..." 

Novi album skupine The
Tide pričakujemo prihodnjo
pomlad, smo si pa pred ne-
kaj dnevi ogledali snemanje
že naslednjega videospota

skupine, ki pa je nadaljeva-
nje ene izmed prejšnjih
zgodb, in kadar Miha ustvar-
ja, se umetnika ne moti.
Ogledali smo si prizorišče
snemanja za videospot za
Kings of the Hill, ki pa bo
prišel na slovenske ekrane
prihodnje leto, verjetno rav-
no v času, ko bodo The Tide
na prodajne police poslali
tudi album.

NE BO SNEŽILO
Kranjski The Tide so komaj lansirali novo skladbo Snow, ki predstavlja vez med njihovim prvim 
albumom Love & Trust (2006) ter prihajajočim novim studijskim albumom, pa smo jih že ujeli pri
snemanju novega videospota, ki bo v javnost prišel prihodnje leto.

Alenka Brun

V

PLANET TUŠ, KRANJ

Petek, 25. 9.

19.40, 21.40, 23.50
BREZ POVRATKA 4 3D (18+)
17.40, 20.30, 23.30
DRŽAVNI SOVRAŽNIKI
19.10 HUDIČEVI JEZDECI
17.10, 20.10, 23.10
KOMIKI
16.30, 21.10, 23.40
SVETI JURIJ UBIJE ZMAJA
16.00, 18.10, 20.20, 22.30
V VIŠAVE 3D sinhronizirano
15.20, 17.30 V VIŠAVE 3D

Sobota, 26. 9.

19.40, 21.40, 23.50
BREZ POVRATKA 4 3D (18+)
14.20, 17.40, 20.30, 23.30
DRŽAVNI SOVRAŽNIKI

12.00, 19.10
HUDIČEVI JEZDECI
12.30, 17.10, 20.10, 23.10
KOMIKI
14.00, 16.30, 21.10, 23.40
SVETI JURIJ UBIJE ZMAJA
11.30, 13.50, 16.00, 18.10, 
20.20, 22.30
V VIŠAVE 3D sinhronizirano
11.00, 13.10, 15.20, 17.30
V VIŠAVE 3D

Nedelja, 27. 9.

19.40, 21.40
BREZ POVRATKA 4 3D (18+)
14.20, 17.40, 20.30
DRŽAVNI SOVRAŽNIKI
12.00, 19.10 HUDIČEVI JEZDECI
12.30, 17.10, 20.10 KOMIKI
14.00, 16.30, 21.10 
SVETI JURIJ UBIJE ZMAJA

11.30, 13.50, 16.00, 18.10, 20.20
V VIŠAVE 3D sinhronizirano
11.00, 13.10, 15.20, 17.30
V VIŠAVE 3D

Ponedeljek, 28. 9.

19.40, 21.40
BREZ POVRATKA 4 3D (18+)
17.40, 20.30
DRŽAVNI SOVRAŽNIKI
19.10 HUDIČEVI JEZDECI
17.10, 20.10 KOMIKI
16.30, 21.10
SVETI JURIJ UBIJE ZMAJA
16.00, 18.10, 20.20
V VIŠAVE 3D sinhronizirano
15.20, 17.30 V VIŠAVE 3D

Organizatorji filmskih predstav 
si pridržujejo pravico 
do spremembe programa.

KINO SPORED

Marsiranje v Zagrebu in Ljubljani

Prejšnji petek je bil zaznamovan s športnima tekmama
med Slovenijo in Hrvaško, v zagrebški Tvornici kulture
pa se je pričel tridnevni Mars - Ljubljana Zagreb Trans
Europe festival, ki je državi povezal v kreativno enotnost.
V Zagrebu so bila glasbena imena bolj mamljiva, zato
sem se odločila za obisk naše južne sosede. Na odru so
se zvrstili Kandžija, Diyala, Leeloojamais, skupina Elvis
Jackson, Edo Maajka in TBF. Po nastopu skupine Leelo-
ojamais (na fotografiji) sem Laro, Lovra, Roka in Iva uje-
la v zaodrju in z njimi na kratko poklepetala. Lara pravi,
da je sama ideja, povezati vse tiste bande, ki delajo za
Dallas, super, vendar so žalostni, da niso igrali v Križan-
kah. "Prišlo je do dekomunikacije, vendar je super ideja
ta, da se končno dogaja povezovanje, ker glasba ni poli-
tika," doda Ivo. Ko so na oder stopili Jacksoni, je tudi v
dvorani postalo bolj vroče, saj se je dokaj prazna dvora-
na dodobra napolnila. Za vrhunec večera so poskrbeli
Edo Maajka in splitska skupina TBF. K. P.

V ponedeljek se začenja Kmetija

Na Pop Tv 28. septembra ob 20.55 prihaja (trenutno še
kar) pričakovani resničnostni šov Kmetija. Letos se bodo
v njem za petdeset tisoč evrov potegovali slavni, vodite-
ljica pa bo Anja Križnik Tomažin. 
Z vilami in noži, krmo in živalmi se bodo spopadli pevec
skupine Sausages Goran Breščanski, slovenska porno-
zvezda La Toya, pevka Maja Prašnikar, razvpiti Artur
Štern, znani Fredi Miler, slave željna Primorka, ki smo jo
spremljali že v Big Brotherju, Suzana Jakšič, glasbenik
Marjan Novina, vsaj toliko razvpita kot Štern, Salome,
kranjski stand up komediant Miki Bubulj in radijsko ter
novinarko ime Alenka Sivka.
Neposredni prenosi Kmetije slavnih iz studia bodo rav-
no ob ponedeljkih zvečer, pisano druščino komentator-
jev pa bodo letos sestavljali: neomajna dama visokih
moralnih načel Angelca Likovič, z vsemi žavbami nama-
zan vsestranski televizijec Mark Žitnik in zmagovalec
občinstva minule sezone Kmetije Goran Leban. A. B.
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Snemanje novega spota za pesem Kings of the Hill / Foto: Tina Dokl Akcija: režiser Miha Knific in Aljoša Korenčan / Foto: Tina Dokl



okratna vitrina
meseca je zelo
aktualna, saj so
jo v Gorenjskem
muzeju "posodi-

li" Glasbeni šoli, ki letos
praznuje svoj stoletni jubilej.
Pripravila jo je učiteljica kla-
virja in orgel Barbara Piber-
nik. "Glede na to, da sem
imela za pripravo te male
razstave zelo malo odmerje-
nega časa, zgodovina naše
glasbene šole pa je preveč
obsežna za zgolj eno vitrino,
sem se odločila za nekoliko
drugačen koncept. Ob vseh
uspehih in pomembnih do-
godkih v vseh teh letih bi tež-
ko izpostavila le nekatere od
teh, zato sem se odločila, da
nekako prikažem predmete
in dokumente, ki nas učite-

lje in učence spremljajo v
glasbeni šoli, nas ob vsakda-
njem delu, otroke ob njiho-
vem učenju inštrumenta in
glasbe. Tako so na ogled sta-

ri koncertni list, kontrolna
knjižica, katalog za individu-
alni pouk, spričevalo ...," je
povedala Pibernikova in do-
dala, da bo za obiskovalce za-

nimiv tudi zapisnik s prve
seje odbornikov glasbene
šole iz 30. avgusta 1909.

V vitrini seveda ne manj-
kajo inštrumenti, klarinet,
trobenta, pa violina, kakršno
v roke primejo otroci v 1. raz-
redu. Kot je povedala avtorica
vitrine, so z dokumenti na
pomoč priskočile sodelavke
iz glasbene šole, tako lahko
vidimo kontrolno knjižico iz
konca šestdesetih let, danes
učiteljice teorije Ani Ajdovec,
pa spričevalo Bogomile Štru-
kelj, por. Mrdjenovič, danes
učiteljice flavte ... Pano za to
mini razstavo je oblikoval Pa-
vel Rakovec, odprtje pa je z
igranjem na kljunasto flavto
obogatila Nika Krmelj. Vitri-
na bo na ogled vse do 8. okto-
bra, ko jo bodo preselili na
Brdo, kjer bo slavnostna aka-
demija ob 100-letnici Glasbe-
ne šole Kranj.
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"V muzejski vitrini so na ogled predmeti in dokumenti, ki
učitelje spremljajo ob njihovem delu, učence pa pri vadbi,"
je povedala avtorica razstave Barbara Pibernik. 

Naklo

Razstavlja devet likovnikov

Amaterski slikarji in drugi ustvarjalci, ki delujejo v Kul-
turnem društvu Dobrava Naklo, so maja letos ustanovili
skupino z imenom Likovniki KD Dobrava. V njej so
povezani Barbara Pogačnik, Tilka Purgar, Metka
Mauser, Matjaž Mauser, Zdravko Purgar, Franci
Markovec, Mija Kramarič, Dana Šemrov in Ronka Koz-
jek; slednja je vodja skupine. Člani skupine so izdelali
skupno sliko, ki predstavlja občino Naklo v štirih letnih
časih. To delo so poklonili Občini Naklo, razstavili pa so
jo v Domu starejših občanov Naklo. Tam je predsednik
društva Marjan Babič 18. septembra odprl prvo skupno
razstavo likovne skupine, ki je s svojimi deli okrasila
pritličje doma. Hkrati je to vabilo drugim ustvarjalcem
za sodelovanje v skupini. S. S.

Škofja Loka

Koncert Škofjeloškega okteta

Danes, 25. septembra, ob 19.30 bo v Jurjevi dvorani v
Stari Loki koncert Škofjeloškega okteta v novi zasedbi.
Oktet je že obstajal pred leti, ko ga je vodil Tomaž To-
zon, Škofjeloški oktet v novi sestavi pa se je znova zbral
oktobra pred dvema letoma, sedaj pod umetniškim vod-
stvom Dominika Jurce. V sedanji zasedbi ob njem poje-
jo še: Janez Purgar, Matjaž Dernovšek, Andrej Žagar in
Eugen Kokelj, Silvo Poljanšek in France Tušek ter Luka
Mavrič. Kot pevci so nastopili tudi v Škofjeloškem pasi-
jonu v tretjem prizoru. Od maja letos delujejo v okviru
Prosvetnega društva Sotočje Škofja Loka. I. K.

Radovljica

Veliko sonca in gugalnica

Tako je naslov razstave grafik akademske slikarke Vesne
Drnovšek. Razstavo bodo odprli v petek, 25. septembra,
ob 19. uri v Galeriji Šivčeva hiša. I. K. 

Bled

Janetov American Express 

V Galeriji 14 na Prešernovi cesti na Bledu bo danes, 25.
septembra, ob 19. uri odprtje fotografske razstave Jane-
ta Štravsa z naslovom American Express. Gre za serijo
črno-belih fotografij New Yorka. Predstavljen bo tudi
katalog s spremnim besedilom Marine Grzinić. I. K.

Železniki

Tarfila in Jesenovec: grafike

Danes, 25. septembra, ob 19. uri bo v Galeriji muzeja v
Železnikih odprtje razstave grafik avtorjev Lojzeta Tarfile
in Aleksandra Jesenovca. Razstavo bo odprl Berko,
odprtje pa bosta popestrila kitarista Luka Vehar in Moni-
ka Breuss. I. K. 

TAKO ŽE STO LET 
V GLASBENI ŠOLI 
V sklopu praznovanja 100-letnice Glasbene šole Kranj je v Mestni hiši na ogled glasbena vitrina meseca.

Igor Kavčič

T

prejšnji sezoni
so v Javnem go-
spodarskem za-
vodu Brdo, kot je
znano tudi enem

od državnih protokolarnih
objektov, pripravili kar pet
glasbenih dogodkov, ki so v
kongresno dvorano zgrajeno
za potrebe slovenskega pred-
sedovanja Evropski skupno-
sti, privabili številne ljubitelje
dobre glasbe različnih žan-
rov. "Vsi lanski koncerti so
bili tako rekoč razprodani. To
in predvsem dobri odzivi obis-
kovalcev so nas prepričali, da
tudi v letošnji sezoni posku-
simo s koncertno dejavnost-

jo, odločili pa smo se, da pet
sobotnih koncertov, po ene-
ga na mesec združimo v
abonmajsko ponudbo," je na
novinarski konferenci pove-
dal dr. Iztok Purič, direktor
javnega gospodarskega zavo-
da Brdo, in dodal, da je v teh
recesijskih časih marsikak-
šen gospodarski subjekt,
organizacija, zavod, podjetje,
najprej obupal pri kulturnih
dejavnostih, sami pa še ved-
no razmišljajo drugače. 

Program Aeda je predsta-
vil umetniški vodja in njegov
avtor priznani operni pevec
Jurij Reja. V soboto, 24. okto-
bra, bo cikel koncertov tako
začel Komorni orkester Fe-
stine s solistoma, odlično
flavtistko Rito D'Arcangelo

ter klarinetistom Aljažem
Begušem. Concerto pastoral
za flavto in orkester in najno-
vejše delo Vaska Atanovske-
ga bosta nedvomno zanimi-
va za najbolj zahtevne poslu-
šalce. Novembra bo nastopi-
la Lara Jankovič, ki dokazuje,
da je tako kot igralka tudi od-
lična pevka. Kabaret, muzi-
kal, šanson ... Decembrsko
naravnan program bo pred-
stavil Simfonični orkester
Glasbene šole Vrhnika, janu-
arja pa se bo predstavil še
Simfonični orkester Glasbe-
ne šole Logatec. "Gre za od-
lična orkestra, v katerem se
meša mladost z izkušnjami.
Ob orkestru iz Logatca se bo-
sta predstavila tudi solista,
pianist Klemen Golner in vi-

olistka Urška Logar. Sodobni
avtorji in Chopin bosta prava
kombinacija," razmišlja Jurij
Reja in dodaja, da ne gre le
za mlade, ampak tudi za kva-
litetne glasbenike. Cikel kon-
certov bo v februarju zaklju-
čil Orkester SNG Opere in
Baleta Ljubljana z dirigen-
tom Lorisom Voltolinijem. 

Cene vstopnic celotnega
abonmaja, čigar petina je po
Puričevih besedah, že tako
rekoč vnaprej bila prodana,
je 135 evrov za sedeže do 7.
vrste in 110 evrov v nadalje-
vanju, cene posameznega
koncerta pa se gibljejo od 25
do 30 evrov. Abonmaji so že
na voljo v recepciji Hotela
Kokra in na vseh prodajnih
mestih Eventima.

TUDI LETOS KONCERTI NA BRDU
Po lanskem odličnem odzivu so se na Brdu tudi letos odločili za cikel koncertov različnih glasbenih
zvrsti. Program Aeda bo letos zaznamovala mlada ustvarjalna moč.

Igor Kavčič

V

Če želite vedeti več o Titu skozi oči njegovega najožjega
sodelavca - šefa kabineta Marka Vrhunca, o Titovem 
značaju, načinu dela, družini in izvedeti podrobnosti o nje-
govi najbolj poznani ženi Jovanki, je to prava knjiga za vas. 

Nova knjiga na 191 straneh je za naročnike 
Gorenjskega glasa na voljo po ceni 18 EUR.

Naročila sprejemamo na 04/201 42 41, ali na okencu 
Gorenjskega glasa, na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju, vsak
dan od 8. do 19. ure, v petek do 16. ure.
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10.55 Oddelek za pogrešane 11.45 Preživeli
12.15 Policija na delu 13.05 Urgenca 13.55
Nevarna reševanja 14.20 Kako do genija 15.10
V ognjenih zubljih 15.35 Anatomija katastrofe
16.25 Spremenilo mi je življenje 17.10 Živalski
čudeži 18.00 Oddelek za pogrešane 19.00
Kako do genija 19.50 V ognjenih zubljih 20.15
Nepojasnjeni dogodki 21.05 Medicinski detek-
tivi 21.55 Mardi Gras 22.50 Moč, oblast in pra-
vičnost 23.35 Talenti 00.00 Nepojasnjeni do-
godki 

09.40 Calypso, 53. del 10.30 Pepelka, 79. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 67. del 12.20 Pocholo,
115. del 13.10 Vojna žensk, 86. del 14.05
Osamljena srca, 79. del 15.00 Nikoli ni prepo-
zno, 10. del 15.55 Pepelka, 79. del 16.45 Pe-
pelka, 80. del 17.40 Zaljubljena, 36. del 18.35
Nikoli ni prepozno, 11. del 19.30 Calypso, 53.
del 20.20 Pepelka, 80. del 21.10 Nikoli ni pre-
pozno, 11. del 22.05 Pocholo, 115. del 23.00
Idoli, 70. del 23.55 Vojna žensk, 86. del 

SOBOTA,  26. 9.

07.40 Družina v stiski 08.10 Lovci na legende
09.00 Kaj storiti? 09.45 Mestni zdravniki
10.35 Medij 12.10 Rojstvo 13.10 Lovci na le-
gende 14.00 Kaj storiti? 14.45 Mestni zdravni-
ki 15.35 Medij 17.10 Katastrofe stoletja 18.00
Ogroženi morski pes 18.50 Pod krinko 19.45
Zakon v Los Angelesu 20.10 Mejna policija
21.05 Ženske, obsojene na smrt 4 22.35 Pod
krinko 23.25 Same v New Yorku 00.15 Mejna
policija 

06.55 Vojna žensk, 82.-86. del 11.20 V kuhinji
z Angelom in Mario, 5. del 12.20 Nikoli ni pre-
pozno, 7.-11. del 16.50 Dora, 99. del 17.40
Maria Rosa išče ženo, 42. del 18.35 Igralci v te-
lenovelah, 16. del 19.30 Ljubimec na posodo
21.20 Sužnja Isaura, 26. del 22.05 Tako je živ-
ljenje, 70. del 23.00 Moške zgodbe, 19. del
23.55 Sanjski moški, 12. del 

NEDELJA,  27. 9.

07.40 Družina v stiski 08.10 Lovci na legende
09.00 Kaj storiti? 09.45 Mestni zdravniki
10.35 Medij 12.10 Rojstvo 13.10 Lovci na le-
gende 14.00 Kaj storiti? 14.45 Mestni zdravni-
ki 15.35 Medij 17.10 Katastrofe stoletja 18.00
Reševanje otrok 18.50 Na sledi morskemu psu
19.45 Hiša strahov 20.35 Pod nožem 21.05
Zločini v Avstraliji 21.55 Morilci 22.20 Policij-
ske enote 00.00 Na sledi morskemu psu 

06.55 Pepelka, 76.-80. del 11.20 Mundoshow
12.20 Zaljubljena, 32.-36. del 16.50 Dora, 100.
del 17.40 Maria Rosa išče ženo, 43. del 18.35 Suž-
nja Isaura, 26. del 19.20 Ljubimec na posodo
21.15 Tako je življenje, 47. in 70. del 23.00 Moške
zgodbe, 20. del 23.55 Sanjski moški, 13. del 

PONEDELJEK, 28. 9.

10.55 Oddelek za pogrešane 11.45 Preživeli
12.15 Policija na delu 13.05 Urgenca 13.55
Nevarna reševanja 14.20 Preživetje v divjini
15.10 V ognjenih zubljih 15.35 Anatomija ka-
tastrofe 16.25 Spremenilo mi je življenje
17.10 Živalski čudeži 18.00 Oddelek za pogre-
šane 19.00 Preživetje v divjini 19.50 V ognje-
nih zubljih 20.15 Hiša strahov 21.05 V ognje-
nih zubljih 21.55 Nori kaskaderji 22.50 Moč,
oblast in pravičnost 23.35 Talenti 00.00 Hiša
strahov 

09.40 Calypso, 54. del 10.30 Pepelka, 80. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 68. del 12.20 Pocholo,
116. del 13.10 Vojna žensk, 87. del 14.05
Osamljena srca, 80. del 15.00 Nikoli ni prepo-
zno, 11. del 15.55 Pepelka, 80. del 16.45 Pe-
pelka, 81. del 17.40 Zaljubljena, 37. del 18.35
Nikoli ni prepozno, 12. del 19.30 Calypso, 54.
del 20.20 Pepelka, 81. del 21.10 Nikoli ni pre-
pozno, 12. del 22.05 Pocholo, 116. del 23.00
Idoli, 71. del 23.55 Vojna žensk, 87. del 

TOREK,  29. 9. 

10.55 Oddelek za pogrešane 11.45 Preživeli
12.15 Policija na delu 13.05 Urgenca 13.55 Ne-
varna reševanja 14.20 Preživetje v divjini 15.10
V ognjenih zubljih 15.35 Anatomija katastrofe
16.25 Spremenilo mi je življenje 17.10 Živalski
čudeži 18.00 Oddelek za pogrešane 19.00 Preži-
vetje v divjini 19.50 V ognjenih zubljih 20.15
Hiša strahov 21.05 Nevarna reševanja 21.55
Nori kaskaderji 22.50 Moč, oblast in pravičnost
23.35 Talenti 00.00 Hiša strahov 

09.40 Calypso, 55. del 10.30 Pepelka, 81. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 69. del 12.20 Pocholo,
117. del 13.10 Vojna žensk, 88. del 14.05
Osamljena srca, 81. del 15.00 Nikoli ni prepo-
zno, 12. del 15.55 Pepelka, 81. del 16.45 Pe-
pelka, 82. del 17.40 Zaljubljena, 38. del 18.35
Nikoli ni prepozno, 13. del 19.30 Calypso, 55.
del 20.20 Pepelka, 82. del 21.10 Nikoli ni pre-
pozno, 13. del 22.05 Pocholo, 117. del 23.00
Idoli, 72. del 23.55 Vojna žensk, 88. del 

SREDA,  30. 9.

10.55 Oddelek za pogrešane 11.45 Preživeli
12.15 Policija na delu 13.05 Urgenca 13.55 Ne-
varna reševanja 14.20 Preživetje v divjini 15.10
V ognjenih zubljih 15.35 Anatomija katastrofe
16.25 Spremenilo mi je življenje 17.10 Živalski
čudeži 18.00 Oddelek za pogrešane 19.00 Pre-
živetje v divjini 19.50 V ognjenih zubljih 20.15
Hiša strahov 21.05 Medicinski detektivi 21.55 Z
druge strani 22.50 Moč, oblast in pravičnost
23.35 Talenti 00.00 Hiša strahov 

09.40 Calypso, 56. del 10.30 Pepelka, 82. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 70. del 12.20 Pocholo,
118. del 13.10 Vojna žensk, 89. del 14.05
Osamljena srca, 82. del 15.00 Nikoli ni prepo-
zno, 13. del 15.55 Pepelka, 82. del 16.45 Pe-
pelka, 83. del 17.40 Zaljubljena, 39. del 18.35
Nikoli ni prepozno, 14. del 19.30 Calypso, 56.
del 20.20 Pepelka, 83. del 21.10 Nikoli ni pre-
pozno, 14. del 22.05 Pocholo, 118. del 23.00
Idoli, 73. del 23.55 Vojna žensk, 89. del 

ČETRTEK, 1. 10. 

10.55 Oddelek za pogrešane 11.45 Preživeli
12.15 Policija na delu 13.05 Urgenca 13.55
Nevarna reševanja 14.20 Legende Las Vegasa
15.10 Lov na duhove 15.35 Superotroci 16.25
Spremenilo mi je življenje 17.10 Živalski čudeži
18.00 Oddelek za pogrešane 19.00 Legende
Las Vegasa 19.50 Lov na duhove 20.15 Hiša
strahov 21.05 Medicinski detektivi 21.55 Izde-
lovalci profilov 22.50 Moč, oblast in pravičnost 

09.40 Calypso, 57. del 10.30 Pepelka, 83. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 71. del 12.20 Pocholo,
119. del 13.10 Vojna žensk, 90. del 14.05
Osamljena srca, 83. del 15.00 Nikoli ni prepo-
zno, 14. del 15.55 Pepelka, 83. del 16.45 Pe-
pelka, 84. del 17.40 Zaljubljena, 40. del 18.35
Nikoli ni prepozno, 15. del 19.30 Calypso, 57.
del 20.20 Pepelka, 84. del 21.10 Nikoli ni pre-
pozno, 15. del 22.05 Pocholo, 119. del 
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Sanjala sem, da me je naš
župnik prek moje sosede kriti-
ziral, češ zakaj da hodim v
času šmarnic sedet v cerkvi
spredaj, ko je vendar tam re-
zervirano za prvoobhajance.
Naj mi ona pove, da naj ne
hodim sedet tja. Spredaj pa
sem sedela samo trikrat, pa še
takrat je bilo vse prazno.
(Tudi to se mi je sanjalo, ker
nikoli v cerkvi ne sedim spre-
daj.) Ta kritika me je zelo pri-
zadela, ker sva sicer prijatelja
in se dostikrat pogovarjava in
bi mi lahko to povedal osebno
in ne prek sosede." Simona

Draga Simona,
kako se v sanjah počutimo,
je zelo pomemben namig
naše podzavesti, ki ga ne
smemo prezreti. Občutki po-
navadi povedo nekaj o na-
šem odzivanju na vsakdanja
življenjska stanja, zato je po-
membno, da se jih natančno
spomnimo. Splošno prepri-

čanje je, da razne užaljenosti
ali čustvene prizadetosti, ki
se med sanjskim dogaja-
njem vtisnejo v spomin, ka-
žejo na manjvrednostne
komplekse, zavrtost, preob-
čutljivost in celo prikrito
agresijo. Ta čustva so globo-
ko zakoreninjena v podzave-
sti in jih v realnem življenju
nikoli ne bi priznali, kaj šele
izrazili. Zakaj? Mogoče zato,
ker so ljudje, ki nas obdajajo,
vajeni, da smo vedno prijaz-
ni, nasmejani in kar se da us-
trežljivi, da nikoli ne rečemo
ničesar, kar ne bi bilo v skla-
du s pravili lepega vedenja,
četudi bližnji hodijo po nas,
naši občutki pa so zanje po-
membni kot lanski sneg. Saj
smo vajeni in takšno je pač
življenje, tako so nas učile
babice in prav tako nam je
govoril domači župnik: "...
nastavi še drugo lice ...", pa
boš dober človek. Žal se ta
vrstica v Svetem pismu veči-

noma interpretira napačno.
Ni v naše dobro, če vse zgolj
sprejemamo in ne znamo
reči NE, ko bi to nujno mora-
li. Takšna drža je sicer na zu-
naj brezhibna in ljudje imajo
o nas le najboljše mnenje - v
nas pa se vztrajno nabirata
gnev in negativnost, ki nas
zastrupljata in delata bolne.
Cerkev predstavlja center
tvojega sveta in simbolizira
vse, kar ti je sveto in po-
membno. Trikrat si sedela v
njej spredaj, kar poudarja, da
si sicer velik idealist in da ob-
čuduješ pojme, kot so svo-
boda, pogum in entuziazem
- pa vendar, kot da so ti poj-
mi zgolj abstrakcija, katerih
vsebine se bojiš doživeti. Po-
tlačene potrebe pa lahko po-
stanejo nevarne, saj jih ni
mogoče na dolgi rok obvla-
dati ali odrivati. Iz tvojega
sanjskega dogajanja je težje
sklepati, na katero življenj-
sko področje se povedano

navezuje. Župnik, ki je glavni
akter, ima namreč večpla-
sten pomen. Po svoje se do-
tika cerkveno-tradicionalnih
oblik tvojega religioznega
življenja. Mogoče hrepeniš
po novih religioznih spozna-
njih, ki niso direktno poveza-
na s tradicijo oz. Cerkvijo in
se zaradi tega počutiš krivo?
Možno tudi, da je prevzel
vlogo animusa in njegovih
moških potez, ki bi jih mora-
la bolj razvijati in ponotranji-
ti (npr. borbenost). V sanjah
žensk pa pogosto opozarja
tudi na partnerske težave, saj
nastopa kot nekakšna ideali-
zirana podoba moškega, ki
ceni našo osebnost in občut-
ke in ne ravna z nami zgolj
kot z objektom poželenja.
Kakorkoli - to razmišljanje ti
naj služi kot smernica. Ne
boj se priznati svojih pravih
občutkov, kajti le, kar prizna-
mo, lahko ozdravimo in
spremenimo.

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ 

ako ga je označila
prijateljica. Sicer
ne ve, da sem ko-
maj pred kratkim
ugotovila, da ga
vsakič, ko ga sre-

čam, požiram z očmi. 
Všeč mi je občutek, ko gle-

daš človeka, pa veš, da te na
njem nič ne moti. Če bi bila
stara dvajset let, bi se verjet-
no z njim že videla s kopico
simpatičnih mulčkov. On bi
delal kariero, jaz bi listala ku-
harske knjige in ga oboževa-
la. Dokler bi pač šlo. Morda
celo do konca življenja. 

Kruta realnost je pač taka,
da je dejansko človek, ki ga
moraš oboževati, da lahko
zdržiš z njim. Karierist, am-
biciozen, redkobeseden, s
svojim urnikom in velikimi
zelenimi očmi, ki povedo
včasih več kot pa triurno po-
govarjanje ob kavi, ko na
koncu že ne veš več, si vre-

mensko napoved omenil že
trikrat ali vsaj dvakrat .

Poznam ga še iz otroštva.
Že takrat je deloval samosvo-
je, nedosegljivo in predvsem
zategnjeno. Čeprav si ga niti
ne znam predstavljati, da bi
lahko deloval drugače. Če
temu dodamo še nečimr-
nost, okus za modo, vzvišen
nastop, je bilo odkritje njego-
vega smisla za humor pravo
presenečenje. Ugotovila pa
sem, da je zakompleksan.
Vsaj iz tega, kar sem videla
do sedaj. Upala bi si trditi, da
je njegov videz plejboja na-
menjen širšemu krogu ljudi,
krinka, s katero zelo dobro
skriva zasebno življenje.

Prav zanimivo je, ko iščeš
sorodno dušo, pa naletiš na
starega znanca in ugotoviš,
da vsakič, ko ga srečaš, ugo-
toviš, da je nekaj na njem,
kar te vedno znova očara. Ja,
očitno se to dogaja tudi odra-
slim ženskam, ne samo naj-
stnicam. Druga plat resnice
pa je, da če to ugotoviš v

odraslih letih, se preprosto
tega občutka navadiš. Celo
pričakuješ ga in tako počasi
čar mine. Človek ti je pač
všeč, vendar se odziva na na-
čin, ki govori o tem, da ga več
kot tvoja družba ne zanima.
No, če kakih tristo metrov
naokoli ne bi bilo nobene
druge, bi morda še imela
šanse, da bi se pa sama znaš-
la na samotnem otoku z
njim, pa ... 

To bi bilo pa nekaj, kar lah-
ko vidimo v filmih. Namreč,
v trenutkih, ko mislimo, da
je naša ljubljena oseba nekaj
najlepšega na svetu, se lahko
zgodi, da nima pojma o
osnovnih čustvih, reagira v
nasprotju z našimi predsta-
vami in 'samotni otok' bi bil
v takih okoliščinah lahko po-
polna polomija.

In princ bi se spremenil
kar v kroto, stopnjo žabe bi
preprosto preskočil ...

Ne spominjam se točno,
kaj sem si konkretno mislila
o njem, ko sem bila srednje-

šolka, sedaj bi rekla, da sva si
morda v nekaterih razmišlja-
njih zelo podobna. Zunanja
hladnost nama ni tuja, oba
znava biti nepoboljšljiva ro-
mantika, ena slika ni enaka
drugi. Je edini moški, ob ka-
terem me tišina ne moti; nje-
gova sitnost me dobesedno
spomni name. Včasih me
opomni, da nisem damska.
Ne zamerim mu, saj če se
sem pa tja slišim, potem sem
kot neurje, ki kotali veliko
prevelike skale za nežna žen-
ska usteca.

Ne skriva, da uživa v moji
družbi, čeprav jaz vse to
prevedem kot njegovo uži-
vanje v ženski družbi na-
sploh, kar je del njegove
moške nečimrnosti. Včasih
se spomnim nanj kar tako.
Niti ne vem, zakaj. Mi je
pač prijetna misel nanj.

Spominjam se, da sem mu
nekoč, ko sva brezskrbno
klepetala, postavila morda
malce netipično vprašanje,
ravno obratno od tistega, kar
moški pričakujejo. Namesto,
kaj je moteče na meni, čemu
mu nisem všeč, sem blekni-
la, zakaj sem mu všeč ...

Sledila je tišina in 'bom
razmislil' ...

PLEJBOJ (77)

Lea Peterlin

TTV SPORED

Razlaga sanj in Anita svetuje

Včasih ljudje sanjamo ta-ko, da se o pomenu svojih sanj
sprašujemo še ves dan. Z letošnjim januarjem se je v 
prilogi Razvedrilo začela razlaga Vaših sanj. Opišite svoje
sanje in nam besedilo pošljite na elektronski naslov
info@g-glas.si, pripišite Za razlago sanj/ uredništvo Razve-
drila in Anita Di Grazia bo izbrala med prispelimi vprašanji
oziroma pismi ter razlago objavila v eni petkovih številk 
Gorenjskega glasa. Podpišite se z namišljenim imenom. Če

nimate elektronske pošte, pa nam lahko pisma pošljete 
tudi na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, in
ravno tako pripišete Za razlago sanj/ uredništvo Razvedrila.
Pripravljamo še svetovalno rubriko, kjer se lahko na Anito
obrnete z različnimi problemi iz področja partnerstva, vam
svetovala pri težavah, poskušala z vami najti rešitev na  
različne krize skozi katere se podajate, vas motivirala. 
Potopek vprašanj, opisov, želja po nasvetu je isti kot pri
sanjah. Lahko nam pišete preko elektronske pošte, lahko pa
uborabite klasično. Uredništvo razvedrila
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HUMOR
RADIJSKI SPOREDI

Radio Kranj, 97,3 Mhz
(www.radio-kranj.si/progrm.php)

V petkovem dopoldnevu vas vabimo najprej k poslušan-
ju veterinarskih nasvetovi ob 9.15. Uro zatem se nam bo
v studiu pridružil župan Mestne občine Kranj s sodelav-
ci. Dneva slovenskih lekarn se bomo spomnili ob 16.15.
O družinski uri AMZS nam bo v soboto ob 10.15 poročal
Janko Košnik, bivši predsednik AMD Kranj. V nedeljo ob
9.15 se nam bomo gostili člane ansambla Donačka.
Kako so se nemščine učili v Zavodu Korak, pa boste
lahko slišali ob 16.15. S Primožem Pirnatom, gledališkim
igralcem, se bo v ponedeljkovi rubriki Se res poznamo
ob 9.15 pogovarjal Peter Šalamon. Ponedeljkov
popoldan bo športno obarvan, torkovo dopoldansko
temo ob 9.15 pa smo rezervirali za občino Šenčur. 

Radio Potepuh, 91,0 Mhz (TELE-TV in SAT-TV)
(www.potepuh.com)

Jesen je že zakorakala v naše kraje in z njo je povezana
tudi obilica dogodkov in prireditev, ki se vrstijo po vsej
naši deželici. Kot se za nas potepuhe spodobi, jih bomo
obiskali kar nekaj. Pri predstavitvah nam bodo pomagali
sogovorniki, predstavniki Turističnih društev, krajevnih
skupnosti in občin, tako da bodo slišane informacije res
iz prve roke. Pomudili pa se bomo tudi v nekaterih pod-
jetjih, poklepetali z direktorji in predstavili njihovo de-
javnost in poslovanje, ne pozabite pa tudi naših rednih
tedenskih oddaj. Opozorimo naj še na Skriti mikrofon
ob 13. uri v torek in četrtek. 

Radio Triglav, 96,00 Mhz 
(www.radiotriglav.si/spored/)

Danes ob 9.10 spoznajte, da mineva sto let od Ein-
steinove teorije relativnosti. V oddaji Dr. Petek bo naš
gost ginekolog Drago Sredanović. Člani gorenjskega
Sožitja se bodo predstavili ob 14.10. S Triglava se bomo
po občini Bled razgledali ob 16. uri, ob 19.10 pa bomo
spremljali hokejsko tekmo lige EBEL med Salzburgom in
Acronijem. V soboto se  bomo razgledali po občini
Žirovnica ob 11.10, ob 14.10 pa bosta naša gosta pisatelji-
ca in pesnik, Magda in Valentin Cundrič. V nedeljo za-
čnemo na Triglavu kuhati ob 8.10, ob 10.10 pa bomo go-
vorili o blejskih parkih. Humoristična oddaja Kvajpojnjus
bo na sporedu ob 14.10, nedeljski večer pa je rezerviran za
hokej. Športni ponedeljek se bo začel ob 13.10,ob 16. uri
pa se bomo razgledali po občini Kranjska Gora.

Radio Ognjišče, 102,3, 104,5 in 105,9 Mhz
(www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm)

V petek ob 18.15 bo v oddaji Spoznanje več, predsodek
manj sogovornik prof. dr. Stane Granda, s katerim se
bomo pogovarjali o blaženem škofu Slomšku. Ob 22. uri
ne zamudite Opernega nokturna. Sobota ob 16. uri pri-
naša oddajo Za življenje. Z nami bo duhovnik dr. Karel
Gržan. V nedeljo ne zamudite oddaje Iz življenja
vesoljne Cerkve. Posvečena bo mednarodnemu srečan-
ju molitvenih skupin Slovenije in Hrvaške, objavili pa
bomo tudi pogovor z enim od afriških škofov. V oddaji
Slovencem po svetu in domovini ob 17. uri boste slišali
kako med rojaki živi lik blaženega škofa Slomška. 

Radio Sora, 91,1 Mhz
(www.radio-sora.si)

Ob devetih bomo spregovorili o gasilskem tekmovanju,
ki ga v soboto pripravlja Gasilska zveza Škofja Loka, ob
enajstih vas bomo povabili na praznovanje 30-letnice
žirovskega judo kluba, s petkovo razglednico pa se
bomo potepali po Bohinju. Soboto popoldne bo šport-
no. Nedeljska gostja ob devetih bo dr. Mira Delavec, 
avtorica znanstvene biografije o Josipini Turnograjski, v
kmetijski oddaji ob enajstih bomo govorili o projektu
Živahna doživetja škofjeloškega podeželja, popoldne pa
o narodnih nošah. V ponedeljek bomo v oddaji za 
upokojence spregovorili o festivalu za tretje življenjsko
obdobje,  V torek bomo ob devetih gostili cerkljanskega
župana Franca Čebulja, v sredo pa vas opozorili na izo-
braževanja, ki jih pripravlja Razvojna agencija Sora, ob
enajstih pa v županovi urici gostili župana Bojana Star-
mana.  V četrtek pa govorili o pomoči na domu. 

Mali brat 

Medtem ko našo deželo
pretresajo delavske stavke,
očitno je ljudem končno
"dvignilo pokrovko", se raz-
ni poslovodni organi, politi-
ki, sindikalisti še kaj izgovar-
jajo, da to ni bilo mišljeno
tako, ampak drugače, da bo
jutri bolje, da že delajo na
tem, ampak jim na poti stoji-
jo enkrat ti, drugič oni, pri
tem seveda valijo krivdo drug
na drugega, se je štrajkarski
duh zavlekel tudi pod kožo
običajnih ljudi, poslancev v
slovenskem parlamentu. Da-
nes dopoldne smo v okviru
redne seje Državnega zbora
posneli tole fotografijo (glej
priloženo). Transparenti v
osrednjem hramu slovenske
demokracije! Škandal. Kaj se
dogaja?

Iz prve roke smo izvedeli,
da so se poslanci, ne glede na
barvo, postavo in možgansko
kapaciteto, tako levi kot desni
odločili, da bodo tudi oni po-
segli po skrajnem sredstvu -
stavki. Eden od poslancev, ki
se ni hotel izdati, ker da se
boji za službo, nam je pove-
dal, da so se organizirali na
hitro, saj so hoteli izkoristiti
trenutno razpoloženje v Slo-
veniji in opozoriti tudi na svo-
jo veliko težavo. Povedal je, da

jih imajo sicer več, kot pa so
se v njihovem stavkovnem
organu (v njem so predstav-
niki vseh strank) odločili,
bodo tokrat izpostavili samo
eno zahtevo: Hočemo najno-
vejše mobilne telefone Nokia
N97. 

Menda so ti telefoni trenut-
no v akciji in stanejo samo
499 evrov, česar pa si naši
poslanci s slabimi plačami po
3.000 evrov in več (neto pla-
ča) enostavno ne morejo pri-
voščiti. Prepričani so, da bi
zato morala poskrbeti država,

saj brez zmogljivih službenih
mobilnih telefonov preprosto
ne morejo vzdrževati konti-
nuirane komunikacije s svoji-
mi volivci. Da se to med dru-
gim kaže tudi ob sedanjih
štrajkih v Gorenju in Muri.
Poslanci jim enostavno ne
morejo po mobilnih telefonih
držati podpore. 

"Poglejte ti novi Nokiini
telefoni imajo vse za poslan-
sko delo nujno potrebne
funkcije, kot so: WLAN,
UMTS, MMS, GPS, HSD-
PA, QUERTY tipkovnico in

predvsem 32 GB spomina.
Pravzaprav bi to moral imeti
mobitel vsakega poslanca.
To je osnova," je bil jezen ne-
imenovani poslanec. Stavki
zaenkrat še ni videti konca,
izvedeli pa smo, da so po-
slanci pripravljeni popustiti
za 9 evrov, ki bi jih zmogli
prispevati tudi sami, država
pa naj bi prispevala ostali de-
nar za mobilne telefone. Iz-
jav, da bodo kot poslanci od-
stopili, če njihove zahteve ne
bodo uresničene, ni bilo sli-
šati. 

S spačkom do Kijeva in nazaj (4)

MENJAVA BREZ BESED 
Pokažem mu dva po 50 evrov, on iz žepa vzame šop denarja, našteje 380 lejev in odvihra napolnit
rezervoar nekemu motoristu.

enjava denar-
ja, evrov v leje,
je tista zadeva,
na katero mis-
lim, odkar se

je začel naš drugi dan potova-
nja. Po načelu takoj, ko bo
mogoče, že v prvih kilometrih
čez mejo oprezam za kakšno
menjalnico, bencinskim ser-
visom ali čem podobnim. Jas-
no je, da so menjave takoj čez
mejo slabe, a mi je tistih nekaj
evrov izgube ponavadi malo
mar, če samo pomislim, kako
koristno je imeti v žepu lokal-
no valuto. Saj sem in tja plaču-
jemo s kartico, pa vendarle
stara šola nas uči, da je za prvo
silo dobro imeti tudi kaj v
žepu. Po desetih kilometrih
vožnje po tako rekoč nenase-
ljenem območju le zagledam
prvi bencinski servis, in ko za-

vijem nanj, opazim še tablo
"change". Fino. Dva "kandela-
bra" za točenje bencina in ne-
kakšen bife-trgovinica v hiši. 

Skočim noter in tipu za pul-
tom rečem change, da bi me-
njal. Ko me še vedno čudno
gleda, mu sosed na drugi

strani pulta najbrž razloži, da
bi menjal denar. Da bi pod-
krepil debato, iz žepa poteg-
nem dva evrska petdesetaka
in stvar je takoj jasna. Pum-
par iz žepa potegne šop de-
narja, mi našteje 380 lejev,
vzame evre in brez besed, po-

trdila o menjavi izgine na
dvorišče natankat bencin ne-
kemu motoristu. Aha, to je
to. Dobili smo kakšnih 20 do
30 lejev manj, kot kasneje v
uradnih menjalnicah v no-
tranjosti države, pa vendarle,
občutek je boljši. O kakšnih
zemljevidih ali avtokartah ni
bilo ne duha ne sluha, tako
da se bomo za nekaj časa še
zadovoljili z nekaj let starim
slovaškim avto atlasom
"Vzhodne Evrope in Balka-
na" in nekoliko bolj sploš-
nim zemljevidom Romunije.
Smer je mesto Sibiu, kjer naj
bi se popoldne dobili z Alja-
žem in Darjo, ki sta tisto ne-
deljo zjutraj štartala iz Buka-
rešte. Peljemo se čez romun-
ske ravnice, občudujemo
sončnična polja in v vaseh
pazimo na omejitev hitrosti.
Do prve vasi in prvega polica-
ja, ki maha, naj ustavim. (pri-
hodnjič: Pa smo tam)

Igor Kavčič

M

Pred železniškim prehodom, ki jih v romunskih ravnicah ne
manjka, kot tudi njihovih legendarnih avtomobilov znamke
Dacia ne (romunski "Renault 12" v vrsti pred nami). 

HOČEMO NOVE NOKIE 
V času, ko so našo deželo preplavile stavke delavcev, so po tem drastičnem dejanju posegli tudi
poslanci v slovenskem parlamentu. Zahtevajo najnovejše mobilne telefone Nokia N97.
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Maja, kriza"

Že dolgo je, kar sem pisala,
vendar še nisem dobila odgo-
vora. Zanimajo me služba, fi-
nance, ljubezen z možem,
vožnja v službo in učenje hčer-
ke. Kaj bo v tem letu slabega
ali dobrega. Upam, da mi bo-
ste tokrat odgovorili. Hvala.

No, pa ste tudi vi dočakali
odgovor. Letošnje leto vse
do rojstnega dneva v nasled-
njem letu, ste pod simbo-
lom številke 13. To vam pri-
naša pomembne spremem-
be, ki bodo zelo vplivale na
dogodke, ki vas še čakajo v
prihodnosti. Pogled v karte
vam je pokazal nepričakova-
no situacijo na področju
službe. Dobro se boste
znašli in izkoristili prilož-
nost. Zaradi same vožnje
vam ne vidim nobenih te-
žav, razen vašega strahu, ki
pa ni potreben. Vzpon fi-
nanc je videti spomladi dru-

go leto. Odnos z možem se
je izboljšal in še se bo, v naj-
večji meri ravno zaradi nje-
ga, saj je dojel, kje dela napa-
ke, oziroma kaj bi lahko na-
redil drugače. Hči bo v šoli
uspešna, lepe spremembe
ima videti tudi na osebnem
področju. Soočili se boste s
svojimi notranjimi strahovi
in se veselili vsakega novega
dne. Lep pozdrav.

"Pomlad"

Lep pozdrav. Zanima me
hčerka, če se bo ustalila s fan-
tom. Pa šolo, če bo dokonča-
la, ker ima še eno leto, in služ-
ba, če jo bo dobila. Kako je z
mlajšo hčerko, ker je zelo ne-
resna, bo naredila šolo. Še
moja služba in denar. Upam,
da mi boš odgovorila in me
rešila teh težav.

Kot je videti, se imata starej-
ša hči in njen fant rada, ter
njun namen je ostati skupaj.

Res je, da ima fant domotož-
je in ga vleče domov, kar pa
ne bo razlog, da bi bilo njune
zveze konec. Šolo bo dokon-
čala in tudi zaposlitev kmalu
zatem dobi. Mlajša hči je v
obdobju, ko se išče in ima
veliko želja, je razdvojena in
niha v razpoloženju, kar pa
ni nujno slabo. Je čisto u
redu punca, zaljubljena, če-
sar si ne prizna. Potem bo
lažje, tako za vas kot za njo.
Šolo bo naredila, brez skrbi.
Zaradi vaše službe ni potreb-
no, da ste v skrbeh. Obetajo
se spremembe, v mesecu
decembru in v naslednjem
letu, pred poletjem. Ker so te
spremembe pozitivne, se
lahko veselite že v naprej.
Glede financ si večkrat dela-
te skrbi, a vam ne kaže sla-
bo. Saj bo. Ob naslednjem
pismu mi ne pozabite poleg
rojstnih podatkov napisati
tudi same letnice rojstva.
Lepo se imejte.

"Meta"

Draga Tanja, prosim, povej
mi, ali bom kdaj srečna. Že
kar nekaj časa sem zaljubljena
v nekoga, ki ni sam, niti nisem
jaz. A če mi reče, naj bom z
njim, bi bila takoj. Povej mi,
se bo to kdaj zgodilo, ali pa bo
ostalo samo pri sanjah.
Nisi zaljubljena samo ti,
tudi on je. Vajina situacija je
res trenutno zelo zapletena,
a pomembno je samo to, da
se imata iskreno rada, si za-
upata in delata načrte za
prihodnost, čeprav vsak
zase. Vajina čustva so pris-
tna in eden brez drugega ne
moreta biti. Vse drugo bo
prinesel čas in ne, ne bo
ostalo samo pri sanjah.
Zgodilo se bo nekega dne,
takrat, ko ne bosta več zmo-
gla drugače. Srečno.

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Po čudnem naključju bo do nas prišla informacija, ki nam
bo dala veliko misliti. Kaj pa bomo naredili z njo, bo odvis-
no samo od nas. Pogum!

26. septembra 2009
Sobota 
Kozmijan, Damijan, Nil

Obeta se nam zanimivo doživetje in kljub temu, da bomo
ostali brez besed, pridemo zadevi do dna. Najlepše stvari
so v najmanjših darilcih.

28. septembra 2009
Ponedeljek
Vencelj, Ljubica, Estera

Uspelo se nam bo izogniti sporu, ki niti ni povezan z nami,
bili bi le za neke vrste razsodnika, a vseeno. Odzvali se
bomo povabilu prijatelja.

29. septembra 2009
Torek
Miha, Gabrijel, Rafko

Današnji dan je primeren za urejanje raznih uradnih za-
dev, za katere nikoli ne najdemo pravega časa. Novice od
nasprotnega spola nas bodo razveselile.

30. septembra 2009
Sreda
Jernej, Jelka, Erna

Razvoj dogodkov bo šel v smeri našega načrta, zato se
bomo že v naprej veselili zmage, ki nam prinese največ
osebnega zadovoljstva.

1. oktobra 2009
Četrtek
Remi, Rezka, Julčka

Vzeli si bomo čas zase in čeprav bodo leteli razni očitki iz
okolice, nam to ne bo preveč mar. Vsak je svoje sreče ko-
vač in nakovali si je bomo do polne mere.

2. oktobra 2009
Petek
Anžej, Bogo, Miran

TISOČ UGANK
ZA ODRASLE
Franc Ankerst vam zastav-
lja novo uganko. Odgovor
nam pošljite do torka pri-
hodnji teden na SMS pod
šifro uganka, pripišite
rešitev + ime in priimek na
številko 031/69-11-11, ali po
pošti na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj, s pripisom "Tisoč
ugank za odrasle".

Oblik ima nešteto, 
nam daje vodo, kruh, 
je častno in prekleto, 
ne mara ga lenuh?

Izžrebali in nagradili
bomo dva pravilna odgo-
vora (enega, ki ga bomo
prejeli preko SMS, in
drugega, ki ga bomo pre-
jeli po pošti). Nagrado
boste prejeli po pošti.
Pravilna rešitev zadnje ob-
javljene uganke se glasi
znanje. Med prispelimi
odgovori nismo zasledili
pravilnega.

27. septembra 2009
Nedelja
Vinka, Adolf, Truda

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

Na osebnem področju nam bo uspelo narediti dva koraka
naprej, a kmalu zatem enega nazaj. Vse se lahko še dobro
izteče, le s paniko ne smemo začeti.

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Dobra volja bo tista, ki vam bo v naslednjem tednu dala
vso potrebno energijo. Z izleti v naravo boste nadaljeva-
li in se ne boste obremenjevali z občasnimi slabim vre-
menom. Nedelja bo vaš srečen dan in tudi novice vas
bodo razveselile.

Bik (22. aprila - 20. maja)
Marsikaj bo padlo na vaša ramena, a kaj, ko se ne boste
nič pritoževali in bo potem vse samoumevno, za vas in
tudi za druge, ki vam bodo bremena nalagali. Razmišlja-
li boste o večji investiciji, a sedaj ni pravi čas za to. Bodi-
te pazljivi na izrečene besede.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Pred vami je niz dobrih presenečenj, in še bolj se bo po-
trdilo dejstvo, da je vsaka stvar ob svojem času. S tem,
ko boste dobili oporo od prijatelja in tudi od drugih v do-
mačem okolju, se vam bo odprlo novo obzorje. Kaj je
moč uma in podzavesti, pa dobro veste. 

Rak (22. junija - 22. julija)
Občutek boste imeli, da ste začeli na celi črti popuščati
in naredili boste vse v tej smeri, da s tem zaključite. V zad-
njem obdobju ste bili večkrat preobremenjeni, zato izpe-
ljite načrt, povezan z dopustom. Četrtek bo vaš dober
dan, dobro izkoristite vsako priložnost.

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Morda boste preveč plavali v oblakih. Pristanek na trda
tla vas bo sprva šokiral, a kmalu zberete vse svoje moči
in greste naprej. Načrt, ki ga boste naredili, vam bo us-
pel in boste več kot zadovoljni. Na poslovnem področju
se izogibajte sporom.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
V prihodnjih dneh se boste morali večkrat ugrizniti v je-
zik, in se na ta način izogniti prepirom. Brez strahu, kljub
vsemu bo prišlo vaših pet minut. Takrat boste uživali v
teh trenutkih. Počasi se boste nehali ozirati na mnenje
drugih. Prejeli boste nepričakovan denar.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Pazite na izrečene besede in na vašo domišljijo, da vas
ne bo zaneslo in bo prišlo do obljub, ki jih ne boste mo-
gli izpolniti. Vsi razgovori oziroma sestanki, ki jih boste
imeli v naslednjih dneh, so zelo pomembni za vaš uspeh
v prihodnosti.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
V sredini tedna boste kar naenkrat padli v osebno krizo,
a to bo le opozorilo pred nujnimi spremembami. Tega,
da v zadnjem času niste naredili prav nič zase, ste se pre-
pozno zavedeli. Dodatno boste nemirni tudi zato, ker vas
bo nekdo postavil pred dejstvo.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Vaše razpoloženje bo iz trenutka v trenutek nihalo, in že
sami sebi boste šli pošteno na živce. Ko boste šli dva ko-
raka naprej, bo narejen tudi korak nazaj, ne da bi se tega
zavedali. Seveda je za vsako stvar potreben čas. Nekdo
vas bo presenetil s svojo izjavo.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Naučili se boste upočasniti svoj tempo življenja. Čas, ki
je namenjen samo za lenarjenje, ima poseben čar in ni-
koli ne smete dovoliti, da vam to kdo vzame. Poslovno
boste uspešni kot že dolgo ne, obetajo se tudi boljše fi-
nance. Konec tedna bo naporno.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Dobili boste neustavljivo željo po preurejanju. Spremi-
njali boste vse po vrsti in niti neumestne pripombe vas
ne bodo zmedle. Na čustvenem področju se pripravite
na spremembe. Prvi hip utegne prevladati strah, a ne
dolgo. Pri financah bodite previdni.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Prve dni v tednu se vas bo polastil dvom in bali se boste
razočaranja. Presenečenje, ki pa vas čaka v koncu tedna,
bo tako veliko, da boste v trenutku pozabili na vse, kar je
bilo slabega. Še v pravem času boste uspeli rešiti zamu-
jeno. Denar!
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NAGRADNA KRIŽANKA

BITKA ZA PLANET TERRA -
SAMO V KOLOSEJU
Letošnje leto je v znamenju 3D filmov. Do težko pričako-
vanega Avatarja, ki bo premiero doživel decembra,
bosta tako oktobra prišla v kranjski Kolosej De Luxe še
dva 3D filma, animirana Bitka za planet Terra in grozljivka
Noč živih mrtvecev. 
Nezemljana Mala in Senn sta brezskrbna najstnika na 
čudovitem planetu Terra, kjer vladata mir in strpnost.
Toda prihod ljudi, ki so morali zaradi uničujočih vojn in
ekološke katastrofe zapustiti Zemljo, harmonični svet 
potisne v kaos, saj so ljudje za svoj obstanek pripravljeni
uničiti vse, kar jim stoji na poti. 
Noč živih mrtvecev pa je adaptacija kultne grozljivke, ki
so jo prilagodili moderni 3D tehniki. Na platna prihaja
prav v času, ko se bliža Noč čarovnic. Zapeljiva Barb 
se z bratom Johnnyjem odpravi na tetin pogreb, toda 
zaradi zamude na pokopališče prispeta šele ponoči in
zgrožena doživita napad zombijev. 
Oba filma si bodo lahko gledalci ekskluzivno ogledali
samo v kinocentrih Kolosej. 

Nagrade:
1. nagrada: filmski abonma po izbiri nagrajenca
2. nagrada: filmski abonma po izbiri nagrajenca
3. nagrada: filmski abonma po izbiri nagrajenca
4. nagrada: filmski abonma po izbiri nagrajenca
5. nagrada: filmski abonma po izbiri nagrajenca
Pet nagrad podarja tudi Gorenjski glas.
Rešitve križanke (nagradno geslo, vpisano v kupon iz
križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 7. oktobra
2009, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001
Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenj-
skega glasa pred poslovno stavbo.
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inulo soboto je
v središču
Ljubljane pote-
kala prav po-
sebna tekaška

preizkušnja. Znana ženska
revija je že tretjič organizirala
Tek v petkah. Zaradi izjemno
velikega števila prijavljenih so
se tokrat odločili za izvedbo
dveh polfinalnih tekov, v final-
nem pa je bila absolutno naj-
hitrejša že lanska zmagovalka
Nina Fučko iz Doba in tako
osvojila tisoč evrov. Nina je
skoraj stometrsko progo pre-
tekla v 12,92 sekunde. Tokrat
so tekmovalke tekle po kocka-
sti podlagi, kar je precej težje
kot po asfaltu. Tekačica z naj-

višjo petko je bila letos Nina
Pečenko iz Ljubljane, saj so
njeni čeveljci premogli kar
12,2 centimetrov visoko petko,
najboljši stil pa je imela Nata-
ša Kerezovič iz Portoroža. 

V nedeljo pa se končuje tra-
dicionalni Izola Boat Show
2009. Marina Izola je letos že
osmič prizorišče jesenskega
prodajnega salona plovil in
navtične opreme. Letos je
organizator posebno pozor-
nost namenil tudi obsejem-
skim prireditvam in sprem-
ljajočim dogodkom. Med
slednjimi lahko omenimo da-
našnji veliki koncert hrvaške
zvezde Gibonnija s klapo
Iskon (ob 21.30) v Simono-
vem zalivu in koncert Perpe-
tuum Jazzile (ob 21. uri), ki pa
bo jutri na Trgu Lonka v Izoli. 

Glasbena dogodka, ki sta
zaznamovala našo prestolni-
co v minulih dneh, pa sta za-
gotovo multimedijski dogo-
dek Kisha Experience in pro-
mocija novega spota Jana
Plestenjaka, ki ga bomo na
Gorenjskem spet slišali in vi-
deli decembra v Kranjski
Gori, če ne prej. Kisha sicer
dvorane v prenovljenem
Kinu Šiška ni napolnila, vse-
eno pa ponudila zanimiv
performans. Ob izidu nove
skladbe Pustil ti bom sanje,
tretjega singla z albuma Kla-
sika, pa je Jan za povabljene
pripravil v svojem ljubljan-
skem lokalu promocijo vide-
ospota. Odličen spot, ki ga je
delala že stalnica, zagrebška
ekipa z režiserjem Gonzom,
pokaže krasne posnetke oto-

ka Visa in sentimentalno
življenjsko zgodbo, o kateri
poje pesem. 

Ne moremo pa mimo
Femme Fatale 2009. Letos
so spet nominirane pred-
vsem pevke in igralke, najde-
mo celo eno bivšo miss pa
eno balerino in ne boste ver-
jeli, tudi najbolj razvpito
doktorico in sveže omoženo
Jerco Legan, vendar izbor
(izmed izbranih) prepuščajo
organizatorji vašemu okusu.
Torej letošnja fatalka lahko
postanejo: Alenka Gotar,
Ana Dolinar, Špela Grošelj,
Maja Martina Merljak, Man-
ca Špik, Jerneja P. Zhem-
brovskyy, Nuša Šenk, ome-
njena Jerca Legan, Pika Bo-
žič Kontrec ali pa Manca
Zver Matičič.

DRUŽABNA KRONIKA

Emmyji brez presenečenj

Enainšestdeseta podelitev televizijskih
nagrad emmy je minila brez presenečenj.
Enako kot lani je bila za najboljšo dram-
sko serijo izbrana Mad Men, med komič-
nimi pa 30 Rock, ki je slavila tretje leto za-
pored. Za najboljšega glavnega igralca in

igralko v dramski seriji sta bila nagrajena Bryan Cran-
ston (Breaking Bad) in Glenn Close (Damages), v ko-
mičnem žanru pa Alec Baldwin (30 Rock) in Toni Colle-
tte (United States of Tara).

Izganjalka vampirjev mamica

Igralca Sarah Michelle Gellar, znana po
vlogi izganjalke vampirjev Buffy, in Fred-
die Prinze Jr. sta dobila prvega otroka. De-
klici je ime Charlotte Grace Prinze, druži-
na pa je presrečna, je sporočila predstav-
nica. Spoznala sta se leta 1997 med sne-
manjem filma Vem, kaj ste storili lansko

poletje, par sta postala leta 2000, dve leti kasneje pa sta
se poročila. Igralka meni, da imata zato, ker sta zvezi pu-
stila čas, da se razvije, dobro osnovo za otroke.

Seksala z očetom

Nekdanja otroška igralka Mackenzie Phi-
llips, ki je preživela odvisnost od drog,
zapor in ločitev, v svoji novi knjigi razkri-
va, da je seksala z očetom, glasbenikom
Johnom Phillipsom iz skupine the Ma-
mas and the Papas. Prikazal se je na

predvečer njene poroke z Jeffom Sesslerjem, odločen,
da jo prepreči: "Pojedla sem ogromno tablet, pa tudi
oče je bil pod vplivom drog. Sčasoma sem izgubila za-
vest na njegovi postelji," se spominja noči pred poroko,
ali se je to dogajalo že prej, pa se ne spomni.

Keisha zapušča Sugababes

Britanski trio Sugababes zapušča še zad-
nja prvotna članica Keisha Buchanan, na
njeno mesto pa prihaja Jade Ewen, ki je
Veliko Britanijo zastopala na Evroviziji.
"Čeprav ni bila moja odločitev, je čas, da
odprem novo poglavje v svojem življenju.

O puncah ne morem reči nič slabega in želim jim veliko
sreče. Rada bi poudarila, da ni bilo prepiranja, ustraho-
vanja ali podobnih stvari, ki bi vodite to tega," pravi pev-
ka, ki se bo posvetila solistični karieri.

TEK V PETKAH ZA TISOČAKA
Med tekmovalnimi damami v visokih petkah smo opazili tudi sled moške prisotnosti, Gibonni bo
nastopil v Izoli, odločitev, kdo bo letošnja fatalka, pa prepuščamo vam, dragi bralci.

Dekleta so se v visokih petkah po kockasti podlagi podala v
boj za tisočaka. / Foto: Zaklop

Najvišja petka Nina Pečenko, zmagovalna Nina Fučko in 
najboljši stil Nataša Kerezovič / Foto: Zaklop

Pevka skupine Kisha: madžarsko-hrvaška pevka Anđa 
Marić, ki živi v Sloveniji že kar nekaj časa. / Foto: Zaklop

Alenka Brun

M

Moški humor. Tekač med tekačicami. Radijski voditelj Denis
Avdič. / Foto: Zaklop

Na Kishi smo opazili tudi znanega harmonikarja Marka 
Hatlaka in Evo Moškon, pevko gorenjskega rodu. / Foto: Zaklop

Jan Plestenjak je v ljubljanski Playi gostil prijatelje, povabljene
in medije ter predstavil svoj novi videospot. / Foto: Zaklop

Razvpita Milan M. Cvikl in Jerca Legan sta se poročila v
soboto na Brdu pri Kranju. Cena poroke: govori se, da
okoli petdeset tisoč evrov. Poroka je bila za medije 
zaprta, so pa v javnosti že zakrožile uradne fotografije
mladoporočencev (prevladovale so svetle barve) in tudi
že bodočih staršev, saj bosta zibala konec leta. / Foto: Zaklop 
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