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Pedofilu petnajst let 
zapora
Kranjsko sodišče je na petnajst let za-
pora obsodilo Zorana Drobiča iz Kra-
nja, ker je spolno zlorabil dve deklici.
Tako visoka kazen je bila precejšnje
presenečenje tako za njegovega za-
govornika kot za tožilstvo.
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KRONIKA

Delno jasno bo z občasno 
nekoliko povečano oblačnostjo.
Predvsem v soboto je možna
kakšna ploha. Še bo hladno.
Ponekod bo zjutraj slana.

VREME

jutri: delno jasno ..
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Župani nič več poslanci
Kar 21 poslancev državnega zbora
sedi na dveh stolih, na poslanskem in
hkrati županskem. Skupina koalicij-
skih poslancev zdaj predlaga spre-
membo zakona o poslancih, po kate-
ri dvojna vloga ne bi bila več možna.
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Moč preživetja 
na Breznici
To, da še vedno živijo otroci, ki so jim
med vojno ali po njej pobili starše,
ker so bili ti na "napačni" strani, goto-
vo veste. Ne veste pa, da je takšnih
"otrok" še vedno več kot deset tisoč
in da še vedno iščejo svojo pravico ...
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Jenkove hiše ni več
Konec tega tedna bodo prireditve ob
140-letnici smrti pesnika Simona Jen-
ka. Na pobudo krajevne skupnosti je
obnovljen spomenik na Podreči. Hiše
Jenkovih ni več, na njenem mestu v
Prašah zasebnik gradi štiri dvojčke.

24

ZADNJA

62 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Leto LXII, št. 82, cena 1,35 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih naklada: 22.000 izvodov www.gorenjskiglas.si

Boštjan Bogataj

Kranj - "V državnem prora-
čunu za prihodnji dve leti, ki
naj bi bil razvojno naravnan,
ni projekta GORKI (ureditev
kanalizacije in vodovodov),
ki je strateškega pomena za
razvoj in kvaliteto življenja
na Gorenjskem. Projekt je
popolnoma črtan," je bil v
začetku tedna osupel posla-
nec SDS Branko Grims. Pro-
jekt GORKI je bil lani sicer
razbit na štiri podprojekte,
noben pa v državnem prora-
čunu nima podpore. Na ta
način, tako Grims, naj bi vla-
da trajno uničila evropski

projekt, čeprav je do leta
2013 edino obdobje, ko lah-
ko gorenjske občine še črpa-
jo denar iz Evropske unije.

"Gorenjski župani in po-
slanci smo ministrstvo za
okolje in prostor opozorili na
izpad denarja za nadaljeva-
nje projekta GORKI. Dobili
smo zagotovila, da se bo pro-
jekt nadaljeval, v vsakem pri-
meru bomo podali tudi
predlog amandmaja," pravi
Damijan Perne, poslanec
Zaresa in župan Mestne ob-
čine Kranj. "Odločitev, da se
dve leti na tem področju ne
bi nič dogajalo, je slaba. Na
okoljskem ministrstvu so

nam zagotovili, da ta še ni
dokončna in bodo projekte
uvrstili v načrte razvojnih
programov (NRP)," pravi
poslanec in župan Tržiča
Borut Sajovic, kjer 25 milijo-
nov vreden kohezijski pro-
jekt že izvajajo in dodaja, da
je krivcev več. "Kdo je kriv,
niti ni pomembno, slišal pa
sem izgovor, da projekti,
vredni več kot sedemdeset
milijonov evrov, niso bili pri-
pravljeni. Nekaj je bilo pri-
pravljeno, zato je problem,
da jih ni v NRP-jih," pravi
Tomaž Tom Mencinger, po-
slanec SD in župan Jesenic.

Nov razvojni padec Gorenjske
Gorenjska je v najnovejšem predlogu državnega proračuna prikrajšana za
nekaj pomembnih projektov. Se bodo gorenjski župani in poslanci zbudili?

Projekt GORKI oziroma eden od štirih podprojektov, ki so nastali iz njega, predvideva tudi
ureditev nove čistilne naprave v Kranju. Projekt je vreden okoli dvajset milijonov evrov,
vendar projekt za sofinanciranje EU ni bil oddan. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj - "O parkiriščih v Kra-
nju so različna mnenja. Ne-
kateri zatrjujejo, da je parki-
rišč premalo, drugi pa pravi-
jo, da so že obstoječe parkir-
ne hiše prazne. Raziskava, ki
smo jo naredili, in tudi stro-
kovna mnenja so pokazala,
da Kranj potrebuje parkirna

mesta in da je še kako po-
membno, da so ta na obeh
vhodih v staro mestno je-
dro," je po podpisu pogodbe
o prenosu stavbne pravice za
gradnjo dveh podzemnih
parkirnih hiš med MO Kranj
in podjetjem Kranjska Parki-
rišča povedal kranjski župan
Damijan Perne.

V dveh letih dve parkirni hiši
V Kranju naj bi do poletja 2011 zgradili dve novi
parkirni hiši s sedemstotimi parkirnimi mesti -
na Hujah in pod Slovenskim trgom.

� 3. stran
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Simon Šubic

Lesce - S prihodom hladne
fronte je na Gorenjskem za-
pihal tudi močan severni ve-
ter, ki je povzročil precejšnjo
škodo in oviral promet. Po
podatkih zavoda za gozdove
je bilo v vetrolomu poškodo-
vanih okoli 25 tisoč kubičnih
metrov predvsem smrekovih
gozdov na Pokljuki, Jelovici,
Jezerskem ter v dolini Ra-
dovne in Jelendolu. V Lescah
se je zaradi močnih sunkov
vetra na glavo obrnilo pet le-
tal, v Begunjah je veter od-
pihnil del pločevinaste stene
na Elanovem obratu, na Ko-
roški Beli pa odkril streho
osnovne šole. 

Veter poškodoval gozdove, letala
Močan veter je v torek zjutraj na Gorenjskem polomil približno 25 tisoč kubičnih metrov gozda,
prevračal letala na letališču Lesce ...

Na leškem letališču je sunek vetra na glavo obrnil pet letal. / Foto: Anka Bulovec� 8. in 18. stran
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Danica Zavrl Žlebir 

Brdo - Državna sekretarka
Meta Vesel Valentinčič je po-
vedala, da se je Slovenija v
obdobju sedanje finančne
perspektive dobro znašla, če-
prav je sistem kohezijske po-
litike zelo kompleksen. Tudi
dogodki, kakršen je pod na-
slovom Dinamične regije za
Slovenijo priložnosti potekal
na Brdu, želijo pomagati ti-
stim, ki imajo zaradi zaplete-
nosti postopkov težave, in
poskrbeti, da se poenostavi-
jo. Skupni cilj evropske ko-
hezijske politike je čim hi-
trejši razvoj, tudi Slovenijo
želijo narediti inovativno, di-
namično in odprto, z razviti-
mi regijami in na znanju te-
melječem gospodarstvu. Za
zagotavljanje razvojno teh-
noloških spodbud za razmah
podjetništva in inovativnosti
je bilo lani razpisanih 128
milijonov evrov, letos so po-
trdili instrument za razvoj

centrov odličnosti v vredno-
sti 84 milijonov evrov, pod-
vojili sredstva za razvojne in-
vesticijske projekte ter pove-
čali sredstva za investicije v
tehnološko opremo podjetij. 

Dogodka na Brdu se je
udeležil tudi Nicolas Martyn
z direktorata za regionalno
politiko pri Evropski komisi-

ji. Poudaril je pomen opera-
tivnega programa krepitve
regionalnih razvojnih poten-
cialov na področju inovacij,
tehnološkega razvoja, gospo-
darske rasti in ustvarjanja
novih delovnih mest. Kot je
dejal, je Slovenija dobro izko-
ristila programsko obdobje
od leta 2004 do 2006, saj je

razpoložljiva sredstva izkori-
stila 75-odstotno, bila pa je
tudi ena prvih držav, ki jim je
Evropska komisija odobrila
operativne programe. Sicer
pa tudi Evropska komisija
išče načine, kako izboljšati
postopke črpanja tudi s fi-
nančnim inženiringom, ki bi
koristil zlasti srednjim in
malim podjetjem. O tem in-
štrumentu, vrednem 35 mili-
jonov evrov, katerega namen
je pomagati trgu tveganega
kapitala v Sloveniji, je spre-
govorila tudi direktorica ura-
da za kohezijsko politiko v
vladni službi za lokalno sa-
moupravo Mateja Čepin.
Udeleženci dogodka so si
ogledali tudi nekatere projek-
te, sofinancirane iz Evrop-
skega sklada za regionalni
razvoj, med njimi malo pod-
jetje v Lahovčah, ki je s pod-
poro Slovenskega podjetni-
škega sklada kupilo tehnolo-
ško opremo za svoj razvoj in
hitrejši prodor na tuje trge.

Uspešno črpamo evropski denar
Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in ministrstva, vključena v izvajanje 
kohezijske politike, so predstavili izkušnje pri črpanju iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Zvesti Gorenjskemu glasu
Gorenjski glas že od leta 1972 bereta Majda in Franci Vuk iz
Kranja in še vedno komaj čakata vsak torek in petek, da ga pis-
monoša prinese. Majda se je nanj navadila, ko je bila zaposle-
na v Gorenjskem tisku, kjer so ga lahko vzeli pri vratarju. Ko
je zamenjala službo in odšla v Savo, ga je pogrešala, zato ga
je naročila. Upokojitev je dočakala v Iskri, kjer je bil od začet-
ka do konca zaposlen tudi njen mož Franci, po rodu Prekmu-
rec. Ko je bil star 13 let, mu je umrl oče, in ker je bilo otrok ve-
liko, zemlje pa malo, so bili včasih celo lačni. Tako je "s trebu-
hom za kruhom" zašel v naše kraje. Kmalu je spoznal Majdo
in pri obeh je šlo za simpatijo na prvi pogled. Ker je dolgo ča-
kal na stanovanje, ki ga nikakor ni mogel dobiti, je zgradil
hišo, v kateri poleg njiju živita še obe hčerki. Starejša ima dru-
žino, za vnuka Klaro in Davida rada skrbita tudi stara starša.
Zjutraj ju Majda zbudi in obleče, Franci pa ju odpelje v šolo in
vrtec, popoldne pa malo "pokombinirajo". Včasih sta redila
zajce, zdaj skrbita za pet putk, ki jima nesejo jajca. Rada gre-
sta na morje, letos sta si ga privoščila še malo več, ker je imel
Franci operirano koleno. D. K.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Avtokarto prejme FRANC LUNDER z Bleda.

Majda in Franci Vuk

Ljubljana

Problem obračunavanja pedagoških ur 

"Ocenjujemo, da je način preračunavanja ur, ki velja v ve-
čini srednjih šol, v nasprotju z zakonodajo," so v dopisu, ki
so ga naslovili na ministra za šolstvo in šport Igorja Lukši-
ča, zapisali v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in
kulture Slovenije (SVIZ). Srednješolski učitelji so namreč
sindikat obvestili, da se tudi letos tedenska obveza učiteljev
v srednješolskih programih obračunava drugače, kot to
predvideva področna zakonodaja. "Ravnatelji se ob takšni
rešitvi sklicujejo na uvedbo prenovljenih programov in na
nov sistem financiranja (Mofas). Tako učiteljem za njihovo
20-urno tedensko obveznost v razredu priznajo in obraču-
najo le 19,5 ure na teden," pojasnjujejo v SVIZ. Zato ocenju-
jejo, da gre za neustrezno tolmačenje veljavnih predpisov,
in od ministra pričakuje pojasnila in rešitev problematike
obračunavanja pedagoških ur v najkrajšem času. M. R.

Ljubljana

Zlato Ploštajner naj bi zamenjal Henrik Gjerkeš

Predsednik vlade Borut Pahor bo za novega ministra za lo-
kalno samoupravo in regionalno politiko predlagal Henrika
Gjerkeša, 44-letnega doktorja strojništva iz Pomurja. Kot je
dejal, se je zanj odločil hitro, a premišljeno, saj ima Gjerkeš
izobrazbene in vodstvene reference ter pozna področje. Za
ministrsko mesto je sicer Gjerkeša predlagala stranka De-
SUS po odstopu dosedanje ministrice Zlate Ploštajner, ki je
kot razlog za odstop navedla osebne in zdravstvene razloge.
Pahor pričakuje, da bo v najkrajšem času dokončal delo do-
sedanje ministrice in državnemu zboru predložil predlog
zakona o ustanovitvi pokrajin, do zaključka finančne per-
spektive v letu 2013 oziroma 2015 počrpal štiri milijarde ev-
ropskih sredstev ter navezal odličen stik z župani in skupaj
z njimi reševal probleme lokalne samouprave. M. R.

Jože Košnjek

Ljubljana - Svetovni sloven-
ski kongres iz Ljubljane še
vedno organizira konference
slovenskih znanstvenikov in
gospodarstvenikov iz sveta
in Slovenije. V sredo in vče-
raj je bila v Ljubljani pod po-
kroviteljstvom predsednika
vlade Boruta Pahorja že VI.
konferenca, na kateri so so-
delovali tudi nekateri mlajši
slovenski znanstveniki, ki
delujejo v tujini. Njihovo šte-
vilo ni majhno. Med letoma
1995 in 2005 je šlo na tuje
zaradi šolanja ali boljših raz-

mer za delo 15 odstotkov
znanstvenikov, ki so bili za-
posleni v slovenskih podjet-
jih in znanstvenih ter razis-
kovalnih ustanovah. Le pet-
ina se je vrnila, drugim pa je
tujina omogočila boljše raz-
mere za raziskovalno delo.
Po svetu pa naj bi bilo kar
šeststo doktorjev znanosti,
ki so Slovenci ali imajo slo-
venske korenine.

"V času gospodarske krize
je treba zagotoviti razmere,
da bi se bili posamezniki s
svojimi izkušnjami v tujini
pripravljeni vrniti in delati
pri skupnem razvoju Slove-

nije," je na začetku konferen-
ce povedal njen pokrovitelj,
predsednik vlade Borut Pa-
hor. "Najbolj usposobljen ka-
der je ključen za razvoj in
prehod v družbo znanja in
prav zato je emigracija teh
ljudi za majhno državo, kot
je Slovenija, še posebej pro-
blematična. Povečati je treba
zanimanje in možnosti za
vračanje znanstvenikov v do-
movino. Pozdravljam idejo
kroženja znanja in ljudi, ki
se uveljavlja v Evropski uniji
in v bolonjskem procesu.
Takšen pristop je dobra
osnova za sodelovanje matič-

ne domovine s strokovnjaki,
ki delajo v tujini."

Centri odličnosti, ki jih načr-
tuje vlada, so priložnost, da se
vanje vključijo najboljši stro-
kovnjaki, je menil minister za
Slovence v zamejstvu in po
svetu, akademik dr. Boštjan
Žekš. Ti centri so lahko po-
membni dejavniki razvoja
družbe, ki pa ga po mnenju
predsednika Svetovnega slo-
venskega kongresa in direk-
torja raziskovalnega oddelka
Svetovne banke dr. Borisa Ple-
skoviča ne bomo dosegli brez
odgovornega in etičnega rav-
nanja v politiki in ekonomiji. 

Slovensko znanje še beži na tuje
V Ljubljani je bila v sredo in včeraj konferenca slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov 
iz sveta in Slovenije.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj - Vlada je prejšnji te-
den obravnavala predlog
skupine poslancev, ki predla-
gajo spremembo v zakonu o
poslancih, po kateri župani
ne bi več mogli biti poslanci.
Že novembra naj bi jo obra-
vnaval državni zbor, če bo
sprejeta, pa bi zaživela ob na-
slednjih volitvah v državni
zbor leta 2012.

Prvopodpisana Cveta Zalo-
kar Oražem pobudo za spre-
membo zakona pojasnjuje:

"Večkrat pripravljeni predlo-
gi za ločitev poslanske in žu-
panske funkcije so bili doslej
zaradi pomanjkanja politič-
ne volje vedno neuspešni.
Upam, da bomo tokrat uspe-
li in bodo upoštevana pripo-
ročila strokovne javnosti pa
tudi resolucij Sveta Evrope,
ustavnega sodišča in resolu-
cije o preprečevanju korupci-
je, ki svetujejo, da funkciji
postaneta nezdružljivi. Pred-
log utemeljujem s konflik-
tom interesov obeh funkcij,
saj je potrebna ločitev držav-

nega in lokalnega nivoja, gre
pa tudi za interesno ne-
združljivost. Možnost dvojne
funkcije ima le okoli dvajset
občin, druge pa so nekako v
slabšem položaju. Poslanci
morajo zastopati interese
vseh državljank in državlja-
nov, v tem primeru pa župa-
ni večinoma bolj in večkrat
(čeprav so razlike) vendarle
zastopajo bolj lastne občine
in investicije na svojem po-
dročju. Ob tem pa je treba
povedati, da se bomo v Zares
zavzeli in predlagali, da bi

nezdružljivost razširili tudi
na druga področja, saj je vse
več poslank in poslancev, ki
ne delajo le kot poslanci, pač
pa opravljajo še celo vrsto
drugih dejavnosti in služb."

Na naše vprašanje, ali se je
tudi sama kdaj kot nekdanja
županja Domžal in hkrati
poslanka znašla v navzkrižju
interesov, je odgovorila:
"Sama imam izkušnje vseh
treh možnosti: bila sem
samo županja, oboje in zdaj
sem samo poslanka. Zato to
vsebino dobro poznam in
sem prepričana, da je funkci-
je treba ločiti. Seveda sem
bila nekajkrat tudi v navz-
križju interesov."

Poslanec in župan: nezdružljivo

Od leve proti desni: Meta Vesel Valentinčič, Nicolas Martyn
in Mateja Čepin / Foto: Gorazd Kavčič
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Cveto Zaplotnik

Kranj - Od začetka stečajne-
ga postopka za SHP je mini-
lo več kot sedem let, posto-
pek še vedno ni končan, up-
niki pa so se v torek po dveh
letih spet zbrali na srečanju,
na katerem je bilo med pre-
rekanjem o tem, kdo je kriv
za stečaj in kako poteka po-
stopek, slišati tudi vpraša-
nje, ali 758 upnikov, ki so
doslej dobili poplačanih 47
odstotkov priznanih terjatev,
lahko pričakuje še kakšen
denar. Nekaj upanja (ob 374
tisoč evrih v stečajni masi)
še ostaja, odvisno pa je pred-
vsem od tega, kako se bodo
razpletli sodni spori in kakš-
ne so še realne možnosti za
izterjavo denarja od štirih
ustanoviteljev, med katerimi
je eden (Alpmetal) tudi že v
stečajnem postopku. Kot je
povedal predsednik upni-
škega odbora Simon Anto-
lič, je vse premoženje SHP-
ja z izjemo nič vrednih pre-
mičnin prodano, še vedno
pa poteka sedem gospodar-
skih sporov, med njimi tudi
tožba proti štirim ustanovi-
teljem iz naslova odškodnin-

ske odgovornosti za poplači-
lo 3,46 milijona evrov razli-
ke med zneskom priznanih
terjatev in poplačilom iz ste-
čajne mase, o kateri pa so-
dišče še ni odločilo. "Tožba
proti ustanoviteljem je glav-
ni razlog, da stečaj še ni kon-
čan," je dejal stečajni upravi-
telj Andrej Toš, ki je odgovo-
ril tudi na očitke Vitomirja
Grosa in Petra Smuka o pre-
poceni prodaji podjetja SHP

Istra in o neupravičeni in
nezakoniti prodaji 790 mili-
jonov tolarjev vrednih terja-
tev za 280 milijonov tolar-
jev. "Prodaja terjatev SHP-ja
je bil edini način, da so upni-
ki hitro dobili nazaj vsaj del
denarja in da smo lahko
ugotovili, kolikšna je "luk-
nja" med stečajno maso in
priznanimi terjatvami. Kar
zadeva SHP Istro, nismo
prodajali objektov, ampak

podjetje, ki je imelo tudi kre-
dite." Sto petdeset upnikov
je vložilo tožbo zoper Banko
Slovenije, ki naj bi po njiho-
vem mnenju slabo nadzoro-
vala poslovanje SHP-ja in s
tem dopustila njen stečaj.
Kot je pojasnil Matjaž Jan iz
Odvetniške pisarne Čeferin,
je prvostopenjsko sodišče
tožbeni zahtevek zavrnilo,
višje sodišče pa o pritožbi še
ni odločilo.

Nekaj upanja še ostaja
Upnike Slovenske hranilnice in posojilnice (SHP) Kranj zanima, ali lahko pričakujejo še kaj denarja.

Na torkovem srečanju upnikov SHP-ja v Kranju / Foto: Tina Dokl 

Puščica je letela tudi na re-
gionalno razvojno agencijo
BSC Kranj, direktor Bogo Fi-
lipič pa odgovarja: "Projekt
GORKI od lanskega decem-
bra ne obstaja več, mi pa ga
ne vodimo." Od štirih pod-
projektov je bil Službi RS za
lokalno samoupravo in regi-
onalno politiko oddan le
eden. Zato pa so toliko bolj
veseli na Škofjeloškem, saj je
njihov projekt Urejanje po-
rečja Sore (drugo ime s po-
dobnim programom) sprejet
in je zanj zagotovljen tako ev-
ropski kot državni denar.
"Prihodnje leto se bo na
Škofjeloškem začela graditi
komunalna in vodovodna in-
frastruktura," nam je približ-
no 50-milijonski projekt po-
trdil Rok Šimenc, direktor
Razvojne agencije Sora. 

Vendarle v načrtu 
razvojnih programov?

Mencinger dodaja, da si
bo prizadeval za vnovično
uvrstitev projektov v NRP-je
do leta 2014, kar bi ob reba-
lansu prihodnjih proraču-
nov (in izpadu kakega dru-
gega projekta) znova oživilo
podprojekte. Vsaj za nekate-
re naj bi že kmalu pridobili

gradbena dovoljenja. Skup-
nega koordinatorja (priga-
njača) za štiri projekte danes
ni več, med sogovorniki pa
smo slišali, da kdor ni kupil
srečke (oddal projekta), tudi
dobitka (evropskega denar-
ja) ne more pričakovati. Sa-
jovic krivde ne pripisuje le
državi, ampak tudi priprav-
ljavcem dokumentov (obči-
ne), saj projekti še niso pri-
pravljeni: "Ko bodo projekti
pripravljeni in bodo občine
imele denar, pa je treba takoj
v izvajanje."

Evropska unija je določila,
da morata biti preskrba z
vodo in njeno čiščenje zago-
tovljeni do leta 2015. V Ko-
munali Kranj, kjer upravljajo
Krvavški vodovod in čistilno
napravo v Kranju (dva od šti-
rih podprojektov), nam je di-
rektor Ivan Hočevar povedal:
"Ne glede na to, ali bodo na-
črtovane investicije realizira-
ne ali ne, bomo kot izvajalci
javne službe skrbeli za ne-
moteno delovanje vodovod-
nega in kanalizacijskega
omrežja kot tudi čistilne na-
prave." Če posodobitev čistil-
ne naprave ne bo mogoča,
bodo morali z zastarelo teh-
nologijo omogočiti nadaljnje
delovanje, vendar na ta način
ne bodo mogli realizirati za-
stavljenih nalog s strani obči-

ne, hkrati pa pričakujejo, da
bo prihajalo do pogostejših
okvar in posledično motenj
pri preskrbi s pitno vodo.

Izpadla tudi dva velika
cestna projekta

Iz državnega proračuna
sta izpadli še vsaj dve po-
membni investiciji na Go-
renjskem. Cesta Hotemaže-
Britof je bila pri rebalansu
proračuna še upoštevana,
pripravljeni so vsi dokumen-
ti (na občinske stroške), v
teku so odkupi nepremičnin
... "Gradnja je zamaknjena
za pet let, čeprav korenine
projekta segajo že v leto 1981
in je na tem odseku na kilo-
meter največ mrtvih in ranje-
nih otrok," je zgrožen
Grims. "Ogorčen nisem le
jaz, ampak tudi naši občani,
zato se mora to popraviti," pa
pravi Miro Kozelj, župan
Šenčurja. 

Tako županu kot prebival-
cem je dovolj: "Napovedu-
jem najostrejše oblike prote-
sta, vključno z zaporami
cest. Ne morem se znebiti
občutka, da zadaj niso le eko-
nomski razlogi, ampak tudi
politični." Izpad denarja iz
državnega proračuna za
omenjeno povezavo je opazil
tudi Perne: "Preveril bom,

zakaj ni denarja, saj je bila
gradnja omenjene ceste vse-
skozi v načrtih."

Na primerno ureditev kri-
žišča (krožišča) z regionalno
cesto (med sedanjima križiš-
čema v Šenčurju naj bi zgra-
dili štiripasovnico) pa bodo
očitno morali še nekaj časa
čakati tudi podjetniki v Obrt-
no-poslovni coni Šenčur.
Tako kot pri cesti Hotemaže-
Britof pa je tako županu Ko-
zelju kot uporabnikom cone
zadosti, saj je Občina Šenčur
zagotovila sprejem vseh po-
trebnih aktov, zemljišča so
skoraj v celoti odkupljena,
vendar denarja v prihodnjih
dveh letih ni. 

Pred kratkim so za Gorenj-
ski glas v Direkciji za ceste
pojasnili, da morajo zaradi
spremembe zakonodaje do-
polniti projekt (vključen
mora biti podhod za pešce in
kolesarje). "Po pridobitvi
vseh potrebnih dokazil o raz-
polaganju z zemljišči (nekaj
jih morajo dokupiti) in zago-
tovitvi finančnih sredstev v
državnem proračunu pa bo
mogoče objaviti javni razpis
za gradnjo," so takrat pove-
dali na DRSC, sedaj pa je jas-
no, da denarja v proračunu
ni. Vrednost investicije na
podlagi projektantske ocene
znaša 1,6 milijona evrov.

Nov razvojni padec Gorenjske

Ana Hartman

Nekdanji poslanci so v
skladu z zakonodajo še leto
dni po prenehanju mandata
upravičeni do nadomestila
plače, kar se jim bo izteklo
danes, 16. oktobra. Na sezna-
mu prejemnikov poslanskih
nadomestil je bilo tudi pet
nekdanjih poslancev z Go-
renjske: Mihael Prevc (SLS),
Anton Kokalj (NSi) in trije iz
vrst SDS - Bojan Starman,
Bojan Homan in Rudi Verš-
nik, ki so po podatkih držav-
nega zbora septembra prejeli
med štiri tisoč in dobrimi pet
tisoč evri bruto nadomestila.

Mihael Prevc bo z današ-
njim dnem začel poklicno
opravljati funkcijo župana
občine Železniki. Kot pravi,
je zahvaljujoč poslanskemu
nadomestilu v letu dni v ob-
činskem proračunu prihra-
nil petnajst tisoč evrov: "Ob-
čino sem namreč mesečno
bremenil samo s tisoč evri
neto nagrade. V težkih časih
in ob odpravljanju posledic
predlanske poplave je vsak
prihranek v občinskem pro-
računu še kako dobrodošel."
Njegova županska plača bo,
kot je pojasnil, znašala okoli
dva tisoč evrov neto, medtem
ko je doslej poleg tisoč evrov
neto nagrade prejemal še po-

slansko nadomestilo v višini
dobrih 2500 evrov neto.

Z iskanjem službe se ni
treba več ubadati tudi Boja-
nu Starmanu, ki je pred krat-
kim postal novi predsednik
uprave Mure. Brez skrbi je
lahko tudi Rudi Veršnik, ki
je zaprosil in ima že odobre-
no podaljšanje prejemanja
nadomestila, saj se bo 13. av-
gusta prihodnje leto upoko-
jil. Do takrat pa bo torej še
prejemal nadomestilo, ki po
njegovih besedah znaša oko-
li 1800 evrov neto mesečno.

Bojan Homan je razložil,
da je mesečno prejemal oko-
li 1900 evrov neto nadome-
stila. Kot podžupanu Mest-
ne občine Kranj mu meseč-
no pripada devetsto evrov
neto, postal pa je tudi samo-
stojni podjetnik. "Sem lobist
in svetovalec. Sprejemljiv
sem za vse vrste poslov, od
svetovanja pri stavbnem po-
hištvu do košnje zelenic," je
povedal.

Anton Kokalj leto dni po
prenehanju poslanskega
mandata še nima službe in
prav tako tudi ne sklenjene
nobene pogodbe. Odgovoril
je še, da ne bo več dajal nobe-
nih izjav zvezi z iskanjem
nove zaposlitve, saj "nas nje-
gove osebne zadeve prav nič
ne brigajo".

Konec poslanskih
nadomestil
Z današnjim dnem bodo nekdanji poslanci 
izgubili pravico do enoletnega nadomestila 
plače. Preverili smo, kaj to pomeni za nekdanje
gorenjske poslance.

�1. stran



4
GORENJSKI GLAS

petek, 16. oktobra 2009info@g-glas.si

Marjana Ahačič

Dvorska vas - Kljub napove-
dim, da bo kompleks Rene-
sansa v Dvorski vasi pri Be-
gunjah odprt že konec sep-
tembra in da je tam že za-
poslena ekipa skoraj štiri-
desetih delavcev, gostov v
Dvorski vasi še ni. Investi-
tor namreč še nima obrato-
valnega dovoljenja, a ga,
kot pravi direktorica Rene-
sanse Marjana Novak, pri-
čakujejo približno v tednu
dni - prav tako kot tudi prve
goste. Na skorajšnje odprt-
je pa se je že odzvala krajev-
na skupnost Begunje, ki
opozarja, da kljub oblju-
bam še vedno ni zgrajena
nova cestna povezava med
Zapužami in samim kom-
pleksom. Zato občini pred-
lagajo, da se še pred odprt-
jem novi odsek ceste mimo
Mercatorja do priključka na
novo cesto uredi v maka-
damski izvedbi, dokončno
ureditev novega odseka pa
realizira do konca januarja
prihodnje leto, če bodo vre-
menske razmere to dopuš-
čale. "V primeru, da novi
odsek ceste in tako dostop
do gradu Drnča ne bo ure-
jen, bomo prisiljeni dostop

iz Zapuž zapreti," je na za-
dnji seji v sredo določil svet
KS Begunje. Nočemo, da
zaradi nas ne bi kompleks
deloval, interes vseh je, 
da čim prej zaživi, toda
stvari v zvezi z dostopom je
treba urediti. Ljudi je na-
mreč strah, da bi cesta, po
kateri se do dvorca Drnča
pride zdaj, za vedno ostala
glavna in edina povezava z
njim, odločitev pojasnjuje
predsednik sveta krajevne

skupnosti Begunje Zvonko
Potočnik.

"Žalostno je, da se odgo-
vorni vse od leta 2005, kar
teče projekt, niso mogli do-
govoriti o cesti. Šestintride-
setim zaposlenim smo dali
službe, ko bo kompleks zaži-
vel, bo imel od njega koristi
še marsikateri okoliški po-
nudnik, tako da ne morem
razumeti tolikšnega naspro-
tovanja," dogajanje komenti-
ra Marjana Novak, radovlji-

ški župan Janko Sebastijan
Stušek pa dodaja, da bi bila
omenjena cesta že zgrajena,
"če ne bi bilo toliko posa-
meznikov, ki so postavljali
pogoje - tudi izsiljujoče". Po-
jasnjuje, da ceste še niso
zgradili, ker naj bi del pote-
kal po zasebnem zemljišču,
ki je še v postopku razrešitve
dedovanja, od krajevne
skupnosti pa, kot pravi, pri-
čakuje sodelovanje in po-
moč, ne nasprotovanja.

Renesansa kmalu odprta?
Investitor dovoljenje za obratovanje pričakuje v tednu dni, krajani pa opozarjajo na še vedno 
nezgrajeno novo cestno povezavo.

Privlačne 

nagrade!

Mateja Rant

Bohinjska Bistrica - "Sprašu-
jemo se, ali država sploh ve,
kdo je v konkretnem prime-
ru odgovoren in pristojen za
ukrepanje, saj se stanje na
področju problematike Tri-
glavskih jezer vse do danes ni
spremenilo oziroma se je si-
tuacija samo še poslabšala,
ne glede na to, da se na te
probleme opozarja že vrsto
let," je v pismu, ki ga je naslo-
vil na ministra za okolje in
prostor Karla Erjavca, zapisal
bohinjski župan Franc Kra-
mar. Pri ministrstvu za oko-
lje in prostor pa odgovarjajo,
da je to pristojnost občine.

Župan Franc Kramar je
prepričan, da gre v primeru
koče pri Triglavskih jezerih
za prelaganje odgovornosti z
države na lokalno skupnost.
"Inšpekcijske službe kljub
neizpodbitnim dokazom gle-
de nepravilnega ravnanja z
blatom iz greznice iz Koče
pri Triglavskih jezerih očitno
niso in ne bodo ukrepale," je
poudaril v pismu. S tem na
tem delu Triglavskega narod-

nega parka, dodaja, nastaja
nepopravljiva škoda. Zato
ministra poziva, da ukrepa in
poskrbi, da bodo inšpekcij-
ske službe opravile delo.
Sam meni, da imajo dovolj
dokazov, da bi lahko kočo pri
Triglavskih jezerih zaprli.
"To bi namreč storila občina,
če bi imela te pristojnosti, pa
jih žal nima," zatrjuje župan.
Pri ministrstvu za okolje in
prostor pa odgovarjajo, da bi
morala občina v odloku o od-
vajanju komunalnih in pada-
vinskih odpadnih voda za vse
objekte, ki imajo greznice in
zanje veljajo prehodni roki,
tudi za koče nad 1500 metri
nadmorske višine določiti
kolikokrat, kako in kam so
upravljavci teh objektov dolž-
ni odvajati blato iz greznice.
Obenem bi morali predvide-
ti tudi kazni za nepravilno
ravnanje z blatom za vse
upravljavce objektov, saj
imajo pretočne greznice z
usedalnikom skoraj vse indi-
vidualne hiše v občini. Za
nadzor, še dodajajo pri okolj-
skem ministrstvu, pa so pri-
stojni občinski inšpektorji. 

Občina bi kočo zaprla
Bohinjski župan Franc Kramar je okoljskega 
ministra Karla Erjavca znova opozoril na problem
koče pri Triglavskih jezerih.

Kranj

Pomoč pri preprečevanju odvisnosti

Fundacija Vincenca Drakslerja je pred kratkim izbrala se-
dem nevladnih organizacij, ki so se s svojimi projekti javile
na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti preprečevanja
odvisnosti od drog. Izbrali so društvo za svetovanje in po-
moč odvisnikom ter njihovim svojcem Dulos, združenje za
informiranje, svobodno izbiro in podporo na področju no-
sečnosti, poroda in starševstva Naravni začetki, društvo za
pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Up, društvo Vse-
življenjsko učenje, družinski inštitut Bližina, Makedonsko
kulturno društvo sv. Ciril in Metod in Zavod O škofjeloške
mladine. Vsakemu so namenili po dva tisoč evrov, kot je ob
podpisu pogodb s predstavniki poudaril predsednik uprave
Fundacije Vincenca Drakslerja Beno Fekonja, pa so stroški
za preprečevanje odvisnosti veliko manjši od zdravljena od-
visnosti. V sodelovanju z Lokalno turistično organizacijo
Blegoš so te dni v Škofji Loki vzpostavili informacijsko toč-
ko za pomoč nevladnim organizacijam, v kratkem pa naj bi
imeli takšno informacijsko točko tudi na Jesenicah. V. S.

Renesansa je pripravljena na goste, nove ceste iz Zapuž še ni. / Foto: Gorazd Kavčič

Zgornja Besnica 

Kostanov piknik 

Kdor ni prišel na Kostanov
piknik v Novo vas v Zgornjo
Besnico prejšnjo nedeljo, ga
lahko obišče to nedeljo. Do-
gajati se bo začelo ob 11. uri
in bo trajalo vse do noči, za-
gotavlja organizator, Rekre-
ativno društvo Rokovnači.
Dvainštirideset razstavljav-
cev na stojnicah predstavlja
domače kulinarične dobrote
pa tudi izdelke domače in
umetnostne obrti. S. K.

Maja Bertoncelj

Rudno polje  - V torek sta
minister za šolstvo in šport
Igor Lukšič in predsednik
Zbora za biatlon pri Smučar-
ski zvezi Slovenije Peter Zu-
pan s simboličnim rezanjem
traku odprla Športni center
Pokljuka na Rudnem polju.
Sodobnega športnega cen-
tra, nove slovenske športno-
turistične pridobitve, so se

najbolj razveselili biatlonci,
pa tudi drugi vrhunski šport-
niki, rekreativci in obiskoval-
ci Pokljuke. Vrednost pro-
jekta je deset milijonov ev-
rov. Razveseljivo je, da bo
Športni center Pokljuka že
letos gostil tekme svetovne-
ga pokala v biatlonu, in sicer
od 17. do 20. decembra, če-
prav Pokljuke sprva ni bilo v
koledarju. Novico je ob pri-
sotnosti članov OK Pokljuka

in najvišjih predstavnikov
Smučarske zveze Slovenije
potrdil tudi predsednik Med-
narodne biatlonske zveze
Anders Besseberg, ki je bil
navdušen nad novo podobo
centra z delno osvetljeno rol-
karsko in tekaško stezo, so-
dobnim osrednjim objek-
tom - hotelom s savno in fit-
nesom, stadionom s streliš-
čem, tribunami in večjim
parkiriščem. 

Slovesno na Pokljuki 

Sodoben Športni center Pokljuka sta slavnostno odprla minister za šolstvo in šport Igor 
Lukšič in predsednik Zbora za biatlon Peter Zupan. / Foto: Tina Dokl
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Na podlagi 39. člena Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja 
Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o., in 2. člena Pravilnika o
delovnih razmerjih direktor razpisuje prosto delovno mesto:

Vodja DE Pogrebna služba (m/ž) 
Kandidati(-tke) morajo poleg splošnih pogojev, določenih z 
zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

●  zaključena VI. stopnja tehnične smeri
●  najmanj 5 let delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih
●  poznavanje dela z računalnikom
●  pasivno znanje nemškega jezika
●  vozniški izpit kategorije B 

Dela delovnega mesta so: organizacija pogrebnega ceremoniala
in neposredno vodenje zahtevnejših pogrebnih ceremonialov,
sodelovanje s sodnimi, medicinskimi, upravnimi ter drugimi organi,
organizacija prevozov, pokopov in prekopov pokojnikov, vodenje
katastra grobov, organizacija vzdrževanja pokopališča in
pokopaliških objektov, organizacija dežurstva v pogrebni službi,
vodenje operativne dokumentacije in evidence prisotnosti za
obračun plač v DE, ter druga dela po navodilu nadrejenega.

Izbran(-a) kandidat(-ka) bo sprejet(-a) v delovno razmerje s polnim
delovnim časom za določen čas enega leta s poskusnim delom
šestih mesecev z možnostjo podaljšanja. Prednost pri izbiri bodo
imeli kandidati z izkušnjami na področju pogrebne službe in
pokopališke dejavnosti.

Kandidati (-tke) morajo pisne ponudbe s kratkim življenjepisom,
dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjega dela,
poslati na naslov: Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o., 
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, v osmih dneh od objave
razpisa. Izbiro ustreznega kandidata(-tke) bo podjetje opravilo v
30 dneh po preteku roka za prijavo. Kandidati(-tke) bodo o izbiri
obveščeni(-e) v nadaljnjih osmih dneh.

Čisto je lepo.
Komunala Kranj d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj

Stojan Saje

Križe - Daljnega leta 1859 so
v Križah ustanovili ljudsko
šolo. V stavbi ob cerkvi je za-
čel poučevati otroke Ivan
Mandeljc. Leta 1900 so čez
cesto odprli novo šolo. Tam
so otroci iz Križev in okolice
obiskovali pouk do leta 1971,
ko je kraj dobil sodobno šolo
na sedanji lokaciji. V prvih
dveh stavbah se je zvrstilo
štirinajst ravnateljev in rav-
nateljic. Sedanjo šolo je pet-
najst let vodil Janez Ribni-
kar, dvajset let Janez Piškur,
štiri leta pa je ravnateljica
Erna Meglič.

Še veliko več o razvoju
šolstva in današnjih uspe-
hih šole so zapisali učitelji
in učenci v jubilejni številki
šolskega glasila Mostovi.
Del gradiva so uredili na
razstavi v šolski veži. Skoraj
pozabljene stvari iz prete-
klosti so predstavili v delav-
nicah po razredih. Minulo
sredo si je dogajanja v šoli

ogledalo veliko domačinov,
še več gostov pa se je zbralo
na prireditvi ob 150-letnici
šolstva. Uživali so v nasto-
pih učencev, ki so besede
prepletli z glasbo in ple-
som. Posebej jih je navdu-
šila igra o šoli nekoč. Otro-
ci so se najbolj razveselili

torte, ki jo je na oder prine-
sel šolski kuhar. Gostje so
dodali čestitke in pohvale
46-članskemu kolektivu, ki
skrbi za 322 učencev. Boris
Zupančič z Ministrstva za
šolstvo in šport je ugotovil,
da se je v 150 letih marsikaj
spremenilo, a ostala je želja

po znanju. Kot je dejala
Mojca Škrinjar z Zavoda za
šolstvo, so šole na podeže-
lju zelo pomembne. Šoli v
Križah je zaželela še dolgo
prihodnost. Tržiški župan
Borut Sajovic je napovedal,
da že načrtujejo njeno ob-
novo in povečanje.

Jubilej šolstva v Križah
Kolektiv Osnovne šole Križe je z gosti proslavil 150-letnico šolstva v vasi. 

Učenci so se najbolj razveselili torte, ki jo je prinesel šolski kuhar.

Simon Šubic

Cerklje - V prvi fazi urejanja
poslovnega kompleksa na
brniškem letališču bo za
pozidavo namenjenih 36,6
hektarja zemljišč, predvide-
va občinski podrobni pros-
torski načrt, ki so ga na zad-
nji seji potrdili tudi cer-
kljanski občinski svetniki.
Po prvotnih načrtih naj bi
cona na letališču obsegala
slabih 87 hektarjev, vendar
pa so bili načrtovalci pros-
torskega urejanja zaradi za-
htev soglasjedajalcev, zlasti
Direkcije RS za ceste, pri-
morani v racionalizacijo

projekta vsaj v začetni fazi.
"Obseg območja pozidave se
je znatno zmanjšal, saj
bomo morali znova preveriti
ustreznost vseh treh krožišč,
ki so predvidena na prestav-
ljeni glavni cesti Kranj-
Moste mimo letališča. Vsa
tri so bila dimenzionirana
na deset let starih podlagah,
po novih standardih pa so
najbrž že premajhna. Za
prvo fazo urejanja letališke
cone bodo še ustrezala, v na-
daljevanju širitve letališča pa
bo treba krožišča širiti ali
drugače rešiti prometne
poti," je pojasnil Borut Ulčar
iz Regijske razvojne družbe

iz Domžal, ki za občino Cer-
klje pripravlja prostorske do-
kumente. Že sedaj pa je ob-
činski svet sprejel obvezno
razlago prostorsko ureditve-
nih pogojev (PUP), po kate-
rem bo možno glavno cesto
mimo letališča dimenzioni-
rati kot štiripasovnico in ne
dvopasovnico, kakor so raz-
mišljali pred štirimi leti, ko
so sprejemali PUP. 

Na občini so razočarani
nad zadnjim potekom do-
godkov. "Sprejeti odlok je
kompromis med našimi na-
črti in zahtevami soglasjeda-
jalcev. Strokovne podlage za
osnutek odloka so bile zelo

dobro pripravljene, kar pa je
sedaj pripravljeno, pa je ma-
lodane zmazek, a več nam ni
uspelo doseči. Pozidanost bo
precej manjša od predvide-
ne, saj bo namesto 250 tisoč
kvadratnih metrov neto tlo-
risnih površin v prvi fazi
možno pozidati samo 91 ti-
soč kvadratnih metrov. To
bo investitorjem precej pove-
čalo stroške komunalnega
opremljanja," ni bil zadovo-
ljen Zdravko Kastelic iz od-
delka za okolje, prostor in
komunalno infrastrukturo.
Komunalno opremljanje v
prvi fazi urejanja letališke
cone bo stalo 4,4 milijona
evrov, česar občina ne bo
zmogla plačati iz svojega
proračuna, zato bodo komu-
nalno infrastrukturo znotraj
cone zgradili investitorji
sami, občina pa jim bo vlo-
žek kasneje priznala kot pla-
čilo komunalnega prispevka.

Letališka cona bo manjša
Prometno ureditev okoli bodoče poslovne cone na brniškem letališču bodo
morali še enkrat prevetriti. 

Podjetje Kranjska Parki-
rišča naj bi namreč v pri-
hodnjih dveh letih zgradilo
parkirno hišo Huje ob
Likozarjevi ulici s štiristoti-
mi parkirnimi mesti ter
parkirno hišo pod Sloven-
skim trgom s tristotimi. "Ob
podpisu pogodbe smo se za-
vezali, da urna postavka za
parkiranje ne bo presegla
enega evra, da dnevno parki-
ranje ne bo dražje od de-
setih evrov in mesečno ne

od 85 evrov," je v imenu
podjetja Kranjska parkirišča
povedal direktor Urban
Lebar in dodal, da je bila
stavbna pravica ustanovlje-
na za dobo 35 let. Izdelavo
projektne dokumentacije, ki
je potrebna za pridobitev
gradbenega dovoljenja, so
že naročili in tako računajo,

da bodo gradbeno dovoljen-
je za parkirno hišo na Hu-
jah dobili v začetku prihod-
njega leta. To pomlad naj bi
se gradnja začela, končana
pa naj bi bila do pomladi
leta 2011. Parkirna hiša pod
Slovenskim trgom naj bi
bila končana nekaj mesecev
kasneje. 

V dveh letih dve parkirni hiši

Gradnja parkirne Hiše Huje naj bi stala okoli 
5,6 milijona evrov, parkirne hiše pod Slovenskim 
trgom pa 4,9 milijona evrov.

Zgornje Duplje

Križani gostovali 
v Dupljah
Gledališka skupina kultur-
nega društva Kruh iz Križev
je v soboto zvečer gostovala
v dvorani gasilskega doma v
Zgornjih Dupljah s komedi-
jo Toneta Partljiča Čaj za
dve. Dragi Hejden Bajt, Jana
Mirt Kus, Roman Teran, Te-
reza Gosar, Marija Močnik
in David Ahačič so se pod
vodstvom režiserke Marinke
Kenk Tomazin znova izka-
zali kot izvrstni komedijanti.
Škoda, da se več ljudi ni od-
ločilo za ogled komedije, saj
so zamudili dobro uro zaba-
ve in smeha. J. K.

�1. stran

Vilma Stanovnik

Kranj - S priložnostno slo-
vesnostjo in blagoslovom
prelata Stanislava Zidarja so
v sredo popoldne uradno od-
prli dodobra prenovljeno
Tavčarjevo ulico v Kranju.
Obnova 406-metrskega od-
seka od Poštne do Cankarje-
ve ulice je trajala leto dni,
vrednost del je 480 tisoč ev-
rov, okoli šestdeset odstotkov
pa je sofinanciranih iz de-
narja evropskih skladov. Za
gradbena dela so poskrbeli
pri Gradbincu GIP, precej
dela pa je bilo tudi z zaščitni-
mi arheološkimi raziskava-
mi. Tako je posebnost ulice

porfido kamenje, s katerim
so nakazani tlorisi nekdanjih
hiš. "Kranjčani se že nekaj
časa sprehajamo po gradbiš-
čih in to je dober znak, da se
bo kvaliteta življenja izbolj-
ševala in da bo Kranj s svojo
ponudbo zanimiv ne le za
nas, domačine, pač pa tudi
obiskovalce," je ob prilož-
nostni slovesnosti poudaril
kranjski župan Damijan
Perne in dodal, da je še bolj
od tega, da je Tavčarjeva uli-
ca sedaj lepa na pogled, po-
membno, da so se med ob-
novo zamenjali vsi komunal-
ni vodi. Razveseljiv podatek
je še, da so v zaključni fazi
tudi dela na Tomšičevi ulici.

Tavčarjeva ulica 
je obnovljena

Župan Damijan Perne, predsednik KS Center Franc Benedik
in direktor Gradbinca Darko Vidakovič so simbolično 
prerezali trak obnovljene Tavčarjeve ulice. / Foto: Gorazd Kavčič
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Boštjan Bogataj

Žiri - V Žireh so na pošto s
sporočilom o potrjenem (si-
cer še nepravnomočnem)
gradbenem dovoljenju čaka-
li več mesecev, od srede sep-
tembra pa se je končno zače-
lo premikati. Še prejšnji te-
den nam je Bojan Kranjc, di-
rektor Deosa, povedal, da se
zadeve premikajo, časa pri-
dobitve dovoljenja pa si ni
upal napovedati. Spomni-
mo, da je za gradnjo in za
dom sredi julija v Žireh pro-
testiralo okoli osemsto ob-
čank in občanov, gradnji
doma na predvideni lokaciji,
ne pa domu za starejše, pa

nasprotuje skupina sosedov,
ki so se združili v civilno ini-
ciativo. Razlog: poplavljalo
bo tako novi dom kot tudi
njihove hiše. 

Po prepričanju mnogih
dom za starejše v Žireh bo,
največja zagata pa ostaja
koncesijska pogodba države,
ki podjetju Deos nalaga od-
prtje doma do 1. decembra
letos. "Čeprav gradbenega
dovoljenja še nismo prevze-
li, naj bi ga upravna enota iz-
dala," nam je v torek povedal
Bojan Kranjc, direktor Deo-
sa in dodal, da še ni razloga
za veselje: "Na izdano dovo-
ljenje so mogoče pritožbe,
brez njih pa bi lahko gradnjo

začeli že to jesen." Deos
mora sicer še pripraviti iz-
vedbene dokumente in iz-
brati izvajalca, kar bi lahko
izpeljali zelo hitro in dom
tudi odprli v enem letu. Žu-
pan Bojan Starman pozdrav-
lja odločitev Upravne enote
Škofja Loka: "To je pomem-
ben korak za občino in sta-
rejše, zato upam, da dodat-
nih težav pri zagotavljanju
novih delovnih mest v Žireh
ne bo."

Tudi župan opozarja, da
mora investitor poskrbeti, da
v času do začetka gradnje ne
izgubi pridobljene koncesi-
je. Direktor Kranjc nam je
povedal, da so ministrstvo za

delo sicer zaprosili za podalj-
šanje koncesije (odgovora še
ni), vendar težav pri tem ne
pričakujejo. Zato pa lahko
dodatne zaplete pričakuje-
mo ob pravkar izdanem
gradbenem dovoljenju, saj
zadeva za bližnje sosede ni
zaključena. "Dovoljenje še
ni pravnomočno. Posvetova-
li se bomo s strokovnjaki in
se odločili za nadaljnje po-
stopke, saj razlogi in argu-
menti za našo željo po pre-
stavitvi doma za nekaj me-
trov ostajajo enaki in smo jih
že velikokrat povedali," nam
je v imenu družine Primožič
povedala Tadeja Primožič. 

Upanje za dom starejših ostaja
Upravna enota Škofja Loka je pred dnevi podjetju Deos po skoraj letu dni čakanja le izdala gradbeno
dovoljenje za dom starejših v Žireh.

V navodilih 

za pripravo jedi 

avtorica želi 

podati osnovno

znanje o 

pravilnem 

ravnanju z živili,

da ne bodo 

samo "nasitna", 

ampak tudi 

zdrava.
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Cerklje

Konec oktobra že dvajseti Naj pridelek

Občina Cerklje na Gorenjskem bo v sodelovanju z Mladin-
skim centrom Cerklje v petek, 30. oktobra, ob 19. uri pripra-
vila že dvajseto prireditev Naj pridelek 2009, zato pri-
poročamo vsem pridelovalcem, da do tedaj shranijo svoje
rekordno velike in težke pridelke. Tako kot prejšnja leta
bodo tehtali naslednje pridelke: zelje, repo, krompir,
podzemno in nadzemno kolerabo, rdečo in krmno peso ter
jedilno in krmno korenje. Prireditev bo potekala v Kul-
turnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah, tehtanje
pridelkov pa bo ob 18. uri (uro pred pričetkom). Kot je v
navadi, bodo nagradili najtežje tri pridelke v vsaki kategori-
ji, nagrade pa bodo prispevale občine Kranj, Komenda,
Vodice, Šenčur, Preddvor in Cerklje ter podjetja Agro-
promet, Kmetijska zadruga Cerklje in Kmetijska meha-
nizacija Gorenc. Podelili bodo tudi posebno nagrado za naj-
bolj nenavaden pridelek. S. Š.

Kranj 

Primskovo praznuje

Na Primskovem bodo jutri ob 18.30 slovesno odprli nove
prostore in prenovljeno dvorano Doma krajanov. Ob 19. uri
bo v veliki dvorani doma slovesna akademija ob krajevnem
prazniku s podelitvijo priznanj in zabavo v družbi skupine
Bohpomagej. V teh dneh so tudi športni dogodki, v
ponedeljek pa bo Dan odprtih vrat Društva bolnikov z os-
teoporozo Kranj s predavanji v Domu krajanov: ob 15. uri bo
o osteoporozi predavala dr. Maja Kozlevčar Živec, ob 16. uri
bo magistra farmacije Darja Hrastnik govorila o krepitvi na-
ravne odpornosti, ob 17. uri pa bo doc. dr. Tomaž Kocjan
predaval o hormonih. Predavanja bodo brezplačna. V
soboto, 24. oktobra, ob 19. uri bo v Domu krajanov
celovečerni koncert Mešanega pevskega zbora Musica Viva
z gosti iz Bitole. S. K.

Ana Hartman 

Šenčur - Območno združe-
nje Rdečega križa Kranj je v
petek v Šenčurju pripravilo
terensko krvodajalsko akcijo.
"Odziv je bil zelo velik, saj se
je akcije udeležilo kar 160 kr-
vodajalcev, med katerimi so
mnogi kri darovali prvič," je

bila zadovoljna Milka Mi-
klavčič, sekretarka območ-
nega združenja RK Kranj.
Kot pravi, so se zaradi večje-
ga števila prometnih nesreč
slovenske zaloge krvi
zmanjšale, predvsem pri-
manjkuje krvnih skupin A
in 0. "To ne pomeni, da je
krvi zmanjkalo, pač pa so
zaloge manjše od normal-
nih, zato krvodajalce pozi-
vamo, naj se udeležujejo
akcij." V območnem zdru-
ženju so v prvem polletju
letošnjega leta našteli okoli
2700 odvzemov krvi, kar je
približno pet odstotkov več
kot v istem obdobju lani. 

Popoldne je v Domu kraja-
nov v Šenčurju sledila še po-
delitev priznanj prostovolj-
cem in krvodajalcem. Pri-
znanja Rdečega križa Slove-
nije (RKS) sta Anica Svetina,
članica glavnega odbora
RKS, in Marjan Gantar,
predsednik RK Kranj, podeli-
la štirinajstim prostovolj-

cem; Jožica Ribnikar je pre-
jela plaketo, Anica Jenšterle
in Francka Likozar zlati
znak, Stanislava Geč pa sre-
brni znak. Priznanja za jubi-
lejne odvzeme krvi območ-
nega združenja RK Kranj sta
podeljevala Vid Močnik,
predsednik komisije za krvo-
dajalstvo, in Janez Rogelj,
podpredsednik RK Kranj,
dobitnikov pa je bilo 157. Naj-
več odvzemov - po devetde-
set - sta imela Janez Arhar in
Srečko Blagovič, Mirko Bohi-
nec in Bojan Kok sta kri da-
rovala 80-krat, Cveto Kotnik
in Štefan Cmrečnjak pa 70-
krat.

Velik odziv 
krvodajalcev
Krvodajalske akcije v Šenčurju se je udeležilo kar
160 krvodajalcev.
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Popravek

V članku z naslovom Zapisnik inšpekcije je postal javen, ob-
javljenem v torkovem Gorenjskem glasu, je bilo napačno za-
pisano, da je bila za prehitro napredovanje treh uslužbencev
s približno devetsto evri kaznovana Občina Radovljica. In-
špekcija je namreč plačilo kazni naložila županu Janku S.
Stušku. Za napako se opravičujem. M. A.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka  - V občini Škof-
ja Loka poteka oktobra in no-
vembra program brezplačne-
ga podjetniškega usposablja-
nja za brezposelne osebe
pod naslovom Podjetništvo -
konkurenčna prednost pri
zaposlitvi. Namen delavnic
je pridobitev znanja, s kate-
rim bi slušatelji lažje in hitre-
je prišli do zaposlitve. V Raz-
vojni agenciji Sora so se v so-
delovanju z občinama Škofja
Loka in Gorenja vas-Poljane
ter Zavodom za zaposlovanje
in Centrom za socialno delo
Škofja Loka odločili pripravi-
ti program usposabljanja, s
katerim želijo spodbuditi
podjetniške sposobnosti v
ljudeh in jih pripraviti za
delo v podjetniškem sektorju
(mala in srednja podjetja). Z

brezplačnim najemom pre-
davalnice pa projekt sofinan-
cira tudi Obrtno podjetniška
zbornica Škofja Loka. S tem
želijo dati svoj prispevek za-
radi povečane brezposelnosti
na Loškem. Udeleženci si
bodo na usposabljanju razši-
rili obzorja v poslovnem sve-
tu in sami ugotovili svojo
sposobnosti in možnosti
uspeha v podjetništvu. Pro-
gram zajema znanje iz vseh
faz poslovanja: od marketin-
ga, računovodstva in financ,
managementa in vodenja do
poslovnega načrta oz. za-
ključne naloge, s katero bodo
lahko udeleženci preverili
svojo podjetniško zamisel. S
tem naj bi postali konku-
renčnejši iskalci zaposlitve
na trgu delovne sile ali pa bo
usposabljanje priprava na
njihovo samozaposlitev. 

Usposabljanje za brezposelne

Na krvodajalski akciji v Šenčurju
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Škofja Loka - Prejšnji teden
se je začela nova domača ko-
šarkarska sezona, že jutri pa
bo v najmočnejši moški ligi
Telemach na sporedu tudi
prvi gorenjski derbi. Dolgolet-
ni prvoligaši, ekipa TCG Mer-
cator iz Škofje Loke, ki je v pr-
vem krogu na gostovanju
malce presenetljivo premaga-
la moštvo Slovana, namreč v
domači dvorani ob 20. uri pri-
čakuje novince med prvoliga-
ši, moštvo Šenčurja CP Kranj. 

Ekipa TCG Mercatorja se
je od lanskega leta nekoliko
spremenila. Ostali so lanski
nosilci igre: Simon Finžgar,
Mensud Julević, Igor Jokič in
kapetan Tomaž Mezek, moš-
tvo pa je zapustil Primož
Skok, ki se je vrnil v matično
ekipo Hopsov. Njegovo vlogo
bo skušal prevzeti mladi
Ukrajinec Andrij Lebedin-
cev, ki je iz ekipe Uniona
Olimpije letos posojen v Škof-
jo Loko. Prav tako je novinec v
moštvu član mlade reprezen-
tance Blaž Mahkovic, ki je ig-
ral pri Triglavu. Že lani ob
koncu sezone je kot posojeni
igralec Uniona Olimpije v
Škofjo Loko prišel Dejan Ra-
dojevič, ki v ekipi ostaja tudi
letos. Nov član TCG Merca-
torja je Miro Mulalič, po hudi
poškodbi kolena se je vrnil
Tomo Čajič. Prav tako se je v
Škofjo Loko vrnil Jaka Hlad-
nik, Ločani pa bodo na parke-
tu pogrešali mladega domače-
ga kadetskega reprezentanta
Borisa Bošnjaka, ki je odšel k

Unionu Olimpiji. Trener 
moštva ostaja Dalibor Damja-
novič.

"Naš cilj je uvrstitev med
sedem najboljših ekip prven-
stva in nato boj v ligi za prva-
ka lige Telemach. Poleg tega
se bomo borili za uvrstitev na
finalni turnir pokala Spar,"
pravi član izvršnega odbora
kluba Anže Kalan, ki se je
skupaj z drugimi vodilnimi v
klubu moral spopasti tudi z

vedno težjim pridobivanjem
sponzorjev. "Kljub recesiji
nas veseli, da nam je uspelo
obdržati vse pomembne po-
krovitelje kluba, vendar pa
smo proračun morali znižati.
Tako smo bili primorani po-
godbe nižati tudi z igralci. Na
srečo so imeli razumevanje
za nastalo stanje," tudi doda-
ja Anže Kalan, ki se skupaj z
ljubitelji košarke že veseli
novih gorenjskih derbijev v

ligi Telemach, saj je nov pr-
voligaš postala ekipa Šenčur-
ja CP Kranj. "Prav ta derbi bo
eden najprivlačnejših v naši
dvorani, saj se vsi še spomni-
mo vedno vročih obračunov
med našo ekipo in Triglavom,
ko je bila dvorana vedno pol-
na in je bilo v njej pravo ko-
šarkarsko vzdušje. Ekipo Šen-
čurja dobro poznamo in več-
jih skrivnosti ni. Vemo, da je
naše moštvo po uvodni prese-
netljivi zmagi na Slovanu tudi
jutri doma favorit, vendar pa
bo to treba dokazati na igriš-
ču," še dodajajo v Škofji Loki,
kjer so v sredo v prvi tekmi 4.
kola pokala Spar košarkarji
TCG Mercatorja gostili ekipo
Splošne plovbe Portorož in
zmagali z 92 : 68. 

Spet pravi gorenjski derbi
V letošnji prvi košarkarski ligi Telemach bodo zagotovo nekaj posebnega obračuni med ekipama TCG
Mercator in Šenčur CP Kranj, pravi pa bo že jutri v škofjeloški dvorani na Podnu.

Pomlajena ekipa TCG Mercatorja je v 1. krogu lige Telemach presenetljivo premagala 
moštvo Slovana, jutri pa Ločane čaka prvi gorenjski obračun z ekipo Šenčurja CP Kranj. 

Vilma Stanovnik

Kranj - Minule dni je bila po-
zornost ljubiteljev nogometa
namenjena predvsem naši
reprezentanci, ki si je po
zmagi 2 : 0 nad ekipo Slova-
ške in 3 : 0 nad ekipo San
Marina z drugim mestom
na lestvici svoje skupine pri-
borila dodatne kvalifikacije
za nastop na svetovnem pr-
venstvu prihodnje leto v Juž-
ni Afriki. 

Že ta konec tedna pa se na-
daljuje tudi tekmovanje v
vseh državnih nogometnih
ligah. Tako bo ekipa Dom-
žal, ki je trenutno na 8. me-
stu prvoligaške lestvice s 13
točkami, na domačem igriš-
ču gostila moštvo Rudarja.
Tekma v Domžalah se bo ju-
tri, v soboto, začela ob 17. uri. 

Vse bolj zanimivo postaja
tudi v 2. ligi, kjer po devetih
krogih vodi ekipa Primorja z
20 točkami, sledi ekipa
Mure 05 z 18 točkami, na
tretjem mestu pa je kranjski
Triglav s 17 točkami. Trigla-

vani, ki so minuli konec ted-
na 0 : 1 na gostovanju pre-
magali ekipo MU Šentjurja
ta konec tedna odhajajo v go-
ste k moštvu Bele krajine.
Ekipa Garmin Šenčurja, ki je
v zadnjem krogu na doma-
čem igrišču prepustila točke
Dravinji Kostroj, ki jih je
ugnala 0 : 1, se bo ta konec
tedna znova predstavila do-
mačim navijačem. V nedeljo
ob 16. uri bo gostila ekipo Li-
varja Ivančne Gorice. 

Tudi tretjeligaši so že odig-
rali devet krogov. Na lestvici
z 22 točkami vodi ekipa Rol-
tek Doba pred Adrio, ki ima
20 točk, tretja pa je ekipa Kal-
cerja Vodoterma. Že danes
Rolek Dob ob 19. uri gosti
ekipo Kamnika, Sava Kranj
bo jutri ob 17. uri igrala doma
z Zagorjem, ekipa Jezero
Medvode se bo prav takrat
doma pomerila s Tolminom,
ekipa Kranja pa bo gostila Ja-
dran Dekane. Jutri Kalcer Vo-
doterm ob 15. uri gosti Adrio,
ekipa Šobec Lesce pa odhaja v
goste h Krki.

Naši nogometaši 
v dodatne kvalifikacije

Odbojka - Tekma petega kroga 1. državne
odbojkarske lige
Jutri, v soboto, 17. oktobra 2009, bo v dvorani OŠ
Šempeter ob 19. uri tekma petega kroga odboj-
karskega državnega prvenstva moških. Odbojkarji
Astec Triglava se bodo pomerili z ekipo SIP Šem-
peter. Na tekmo vabimo čim več navijačev in lju-
biteljev odbojke. Odbojkarski klub Triglav Kranj, 

Staretova ulica 56, 4000 Kranj

R O K O M E T  
P R V E N S T V E N A  T E K M A

RD MERKUR : RK PREVENT

RD MERKUR, PODLUBNIK 1/C, ŠKOFJA LOKA

Športna dvorana Poden
NEDELJA, 18. 10. 2009, ob 18.15 

Ta teden se je začelo tudi tekmovanje v 1. ženski
SKL. Ekipa škofjeloške Odeje jutri gostuje pri Ježici,
ekipa Triglava pa je že v sredo v Kranju gostila HIT
Kranjsko Goro in izgubila s 46 : 55. Domžalčanke so
s 115 : 43 izgubile v gosteh pri ekipi AJM.
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Prvo mesto v naši skupini je pripadlo ekipi Slovaške,
slovenska reprezentanca pa bo čakala na ponedeljkov
žreb nasprotnika dodatnih kvalifikacij. To bo Rusija,
Francija, Grčija ali Portugalska. Prve tekme bodo 
14. novembra, povratne pa 18. novembra.

Vilma Stanovnik

Jesenice, Kranj - Kljub mra-
zu, ki te dni nakazuje zimo,
se ta konec tedna v ledenih
dvoranah obeta kar nekaj vro-
čih hokejskih obračunov. Prvi
bo že danes ob 19.15 v dvora-
ni Podmežakla, kjer domača
ekipa pričakuje Tilio Olimpi-
jo. Obe slovenski ekipi sta v
ligi EBEL sicer pri dnu lestvi-
ce, saj so Jeseničani na 10.,
zadnjem mestu, Ljubljančani
pa na 8. mestu. Prav tako sta
obe moštvi izgubili v zad-
njem 13. kolu, ko se je ekipa
Olimpije poražena s 5 : 2 vrni-
la z Linza, Jeseničani pa so
morali v Celovcu po podalj-
šku priznati premoč domači
ekipi KAC-a. Prav zadnja tek-
ma v Celovcu pa daje upanje

moštvu Acronija Jesenic, da
se morda obetajo boljši časi.
V golu imajo novega učinko-
vitega vratarja Dova Grumeta
Morrisa, prav tako pa se je v
ekipo vrnil Andrej Hebar. Na
današnjem derbiju bo svoje
kvalitete skušal dokazati še en
novinec v rdečem dresu,
ameriški napadalec Robert
Robins, ki je zadnja okrepitev
železarjev. Jeseničani, ki si
danes v Podmežakli vendarle

obetajo pomembno zmago,
pa bodo morali biti predvsem
učinkoviti, saj brez zadetka
pač ni mogoče zmagati nobe-
ne tekme.

Vedno bolj zanimivo posta-
ja tudi razširjeno državno ho-
kejsko prvenstvo, kjer poleg
slovenskih ekip nastopajo
tudi moštva Mladosti, Med-
veščaka, Partizana in Graz
99ers. Ekipe so odigrale že
sedem krogov. V zadnjem
sredinem krogu je bil na spo-
redu tudi gorenjski obračun
med ekipama Bleda in Trigla-
va, s 4 : 5 pa so slavili Kranjča-
ni. Triglavani, ki so trenutno
drugi na lestvici in so zbrali 15
točk, bodo jutri, v soboto, ob
18. uri na domačem ledu v
dvorani Zlato polje v derbiju
gostili vodilno ekipo Maribo-

ra, ki ima 19 točk. Trstjeuvr-
ščena ekipa MK Bled v 8. kro-
gu gostuje v Gradcu, ekipa Je-
senice mladi, ki je na lestvici
na 7. mestu, pa jutri odhaja
na gostovanje v Beograd k
ekipi Partizana.

Prav tako jutri bo v Kranju
na sporedu tudi zanimiva
tekma v razširjeni avstrijski
ženski ligi DEBL, saj bo ekipa
Triglava v dvorani Zlato polje
ob 13.45 gostila ekipo DEC
Devils iz Gradca. Kranjčanke,
sicer aktualne prvakinje lige
DEBL, so novo sezono začele
z dvema porazoma proti eki-
pi Kitzbühla, v nadaljevanju
pa so najprej premagale eki-
po EHC Vienna Flayers, mi-
nuli konec tedna pa so bile v
Celovcu boljše tudi od hoke-
jistk DEC Dragons. 

Na ledenih ploskvah bo vroče
Danes se v Podmežakli obeta slovenski hokejski derbi lige EBEL med Acronijem Jesenicami in Tilio
Olimpijo, jutri bo v Kranju derbi razširjenega državnega prvenstva med Triglavom in Mariborom, 
palice pa bodo prekrižale tudi hokejistke.

Jeseniški hokejisti ne
bodo imeli veliko časa za
počitek, saj že v nedeljo
na Jesenice prihaja ekipa
Red Bull Salzburg. 

Želijo si sestaviti dobro ekipo

Naši skakalci, ki jih po državnem prvenstvu minuli konec ted-
na v Kranju sedaj čakata še dve tekmi pokala Cockta (ena ju-
tri v Mislinji, zadnja prihodnjo soboto v Kranju), se že priprav-
ljajo na novo zimo. Ta bo še kako pomembna, saj so na spo-
redu olimpijske igre, v domači Planici pa tudi svetovno prven-
stvo v poletih. Da bo nova sezona letos boljša od zadnjih,
obetajo zlasti vrhunski rezultati Roberta Kranjca, ki je na po-
letih tekmah svetovnega pokala osvojil skupno drugo mesto,
s četrtim mestom v pokalu narodov pa se je izkazala tudi
naša ekipa. "Seveda so rezultati Roberta Kranjca obetajoči, ne
smemo pa pozabiti četrtega mesta ekipe v Hinterzartnu. To
je dober rezultat, saj se zavedamo, da napredek celotne ekipe
ni mogoč tako hitro, kot si želimo. Vendar fantje veliko obeta-
jo in upam, da se bo po rezultatih še kašnemu od njih uspe-
lo približati Robertu Kranjcu," pravi glavni trener naše skalne
reprezentance Matjaž Zupan, ki je z mislimi seveda tudi že pri
osrednji tekmi prihajajoče zime, olimpijskih igrah v Vancouv-
ru. "Seveda smo cilje sezone podredili nastopu na olimpijskih
igrah, kjer si želimo nastopiti najbolje. Želje imamo priti v vrh,
kaj bomo res lahko dosegli, pa bo pokazal čas." V. S.
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Simon Šubic

Kranj - Preprodaje heroina
in drugih prepovedanih
omamnih substanc v Kra-
nju, Tržiču in Škofji Loki so
na okrožnem sodišču v Kra-
nju obdolženi 44-letni Go-
ran Puzin, 32-letni Marjanče
Stojčev, 37-letni Matjaž
Oman, 45-letni Hari Novak
(vsi iz Kranja), 40-letni Bran-
ko Bujanovič iz Bistrice pri
Tržiču, 36-letni Aleksander
Hanžič iz Stiške vasi (pošta
Tabor) in 49-letni Vladimir
Mali iz Kranja, od katerih je
prva šesterica priprta že od
aprila letos. 

Pred sodnim senatom, ki
mu predseduje okrožna sod-
nica Marjeta Dvornik, se je
zvrstilo več prič, ki so bili po
navedbah tožilstva večkratni
odjemalci prvoobtoženega
Puzina. Večinoma naj bi jim
prodajal heroin, redkim pa
tudi močne pomirjevalne ta-
blete Apaurin. Sodišče je
med drugimi zaslišalo tudi
Tržičana Janeza P., ki je za-
nikal, da bi od Puzina vsaj
štirikrat kupil heroin, kakor
navaja tožilka Polona Koš-
nik. "Občasno sva se le vide-
vala, šla na pijačo, tudi po te-
lefonu sva se nekajkrat sliša-
la," je zatrdila priča in pojas-
nila, da ima zaradi prometne
nesreče in uživanja droge v
preteklosti precejšnjo spo-
minsko vrzel. Po poslušanju
prisluhov telefonskih pogo-
vorov med Puzinom in
njim, v katerih sta se ne-
skončno dolgo dogovarjala,

kje se bosta dobila, in se po-
šiljala z enega na drugi ko-
nec Kranja ali Tržiča, je de-
jal, da se ne prepozna kot so-
govornik na posnetkih.
"Tole je vse skupaj komedi-
ja. Ne spominjam se, da bi
bil govorec. Možno je, da
sem se s Puzinom res kdaj
tako pogovarjal, a ko to po-
slušam, sklepam, da se dva
ves čas iščeta, a se nikoli ne
najdeta," je poskrbel za prve
trenutke smeha v veliki sod-
ni dvorani. 

Niti sodnica Dvornikova
pa ni mogla povsem zadržati
smeha ob nastopu priče
Damjana Z., ki je v sodno
dvorano stopil vidno okajen.
"Kva mene sploh sprašujete,
saj ne vem niti, kaj sem vče-
raj jedel," se je čudil. Na vpra-
šanje, koliko je popil, preden

je prišel na sodišče, je odgo-
voril, da toliko, kolikor potre-
buje. "Kako naj to vem, če pa
nas je pet pilo iz ene litrce,"
je odvrnil na dodatno vpraša-
nje odvetnika Sama Mirta
Kavška, koliko je bilo alkoho-
la. "Živim za trenutek, meni
je vseeno, dol mi visi za vse,"
mu je še uspelo razložiti,
nato pa je padel v glasen kro-
hot, zaradi katerega ga je po-
tem sodnica z ugotovitvijo,
da ni sposoben sodelovati na
obravnavi, poslala iz dvora-
ne, po kateri se je počasi že
širil vonj po prežvečenem
vinu. Ko se je v njej že vse po-
mirilo, pa je znova vstopil do-
bro razpoloženi Damjan.
"Kaj pa potni stroški?" ga je
namreč zanimalo. In jih je
tudi dobil. Za kaj jih je pora-
bil, je že drugo vprašanje. 

Mladenič Janez T. iz Že-
leznikov je priznal, da se je v
Kranj večkrat pripeljal po
heroin, tudi v primerih, ki
jih navaja obtožnica. Med
drugim mu je Puzin v enem
kosu prodal pet gramov he-
roina. "S prijatelji smo si
malo več privoščili. Častil
sem jih," je prostodušno
priznal. Heroin je sicer veči-
noma kupoval na avtobusni
postaji v Kranju. "Heroin
kupim od kogarkoli, saj ni-
mam rednega prodajalca,
vsakič sproti ga poiščem," je
pojasnil. Ko mu je sodnica
naštela še nekaj odvisnikov
iz Železnikov, ki so do-
mnevno kupovali drogo pri
Puzinu, je povedal, da po-
zna le enega od njih, vendar
mu ni znano, kje je nabav-
ljal drogo. 

Prvoobtožena Goran Puzin (v črtasti majici) in Marjanče Stojčev (v črni jakni) sta priprta že
slabega pol leta. / Foto: Gorazd Kavčič
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Govor o heroinu, vonj po vinu 
Na kranjskem okrožnem sodišču se je ta teden z zaslišanjem prič nadaljevalo sojenje članom 
domnevne mreže uličnih preprodajalcev iz Kranja in Tržiča.

Po podatkih Agencije ZR
za okolje je najmočneje piha-
lo v noči na torek, ko je v vi-
sokogorju (Kredarica) veter v
sunkih presegel hitrost 44
m/s, na Krvavcu je dosegel
28 m/s, na Rudnem polju
na Pokljuki pa so izmerili hi-
trost vetra 21 m/s. V nižjih
predelih je najmočneje piha-
lo pod Karavankami, v Les-
cah je bil na primer najmoč-
nejši sunek 28 m/s. Veter je
po naseljih odkril več streh
in podrl nekaj dreves, pone-
kod pa je bila motena ali pre-
kinjena preskrba z električ-
no energijo. V torek zjutraj
je tako prišlo do izpada deve-
tih transformatorskih postaj
na območju letališča Lesce
ter vasi Studenčice, Hraše,
Hlebce in Nova vas. 

Vsaj dvesto tisoč evrov
škode naj bi nastalo v Alp-
skem letalskem centru Les-
ce, kjer je močan sunek vetra
prevrnil motorno letalo
znamke Cessna in štiri ja-
dralna letala. Gasilci GARS
Jesenice, PGD Lesce in Bled
so na motornem letalu od-
klopili akumulator ter zava-
rovali mesto nesreče, z lovil-

nimi posodami prestregli iz-
tekajoče gorivo in z avtodvi-
galom letalo postavili na ko-
lesa. "Tri letala so bila pov-
sem uničena, dve pa precej
poškodovani. Kolikšna je de-
janska škoda, morajo pove-
dati strokovnjaki, lahko je
dvesto tisoč evrov ali pa tudi
štiristo tisoč evrov. Tako
močnega vetra se tu ne
spomnim," je povedal Pavle
Škofic, direktor ALC Lesce.

Z obrata begunjskega Ela-
na, v katerem izdelujejo luk-
suzne jadrnice, je veter v to-
rek zjutraj odpihnil del plo-
čevinaste zunanje stene in
izolacijo, zato so morali pro-
izvodnjo začasno prekiniti,
saj jim poškodovanega ob-
jekta zaradi močnega vetra
niti v sredo še ni uspelo sani-
rati.

Večjo škodo je veter pov-
zročil tudi na osnovni šoli na
Koroški Beli, kjer je s strehe
odtrgalo približno 60 kva-
dratnih metrov pločevine, ta
pa je ogrožala otroke, ki so v
torek zjutraj prišli v šolo.
Pločevino so na streho znova
pritrdili jeseniški gasilci.
Med drugim se je zaradi ve-
tra v Radovljici podrl drog
javne razsvetljave. 

Veter poškodoval letala 
�1. stran

Simon Šubic

Kranj - Na kranjskem okrož-
nem sodišču so pred krat-
kim končali sojenje Kranjča-
nu Zoranu Drobiču. Obto-
žen je bil storitve šestih kaz-
nivih dejanj spolnega napa-
da na osebo mlajšo od pet-
najst let, zato je sojenje ves
čas potekalo za zaprtimi vra-
ti, daleč od oči in ušes javno-
sti, ki pa je ostala prikrajšana
tudi za razglasitev sodbe, ko
je ponavadi novinarjem do-
voljeno prisostvovati. Tokrat
to ni bilo možno, saj je bila
zadnja obravnava razpisana
v popolni tajnosti, tako da
splošna javnost o njej sploh
ni bila obveščena po običaj-
nih poteh. 

No, kljub temu nam je
uspelo izvedeti, da je sodni

senat pod vodstvom okrožne
sodnice Andrijane Ahačič
kranjskemu pedofilu dosodil
dolgoletno zaporno kazen.
"Sodišče je izreklo enotno ka-
zen 15 let zapora in podaljša-
lo pripor obtožencu," je na
naše poizvedovanje odgovo-
ril predsednik Okrožnega so-
dišča v Kranju Mihael Kers-
nik. Vodja kranjskega tožil-
stva Irena Kuzma pa je pojas-
nila, da je tožilstvo z izrečeno
sodbo zadovoljno in se zoper
sodbo ne bo pritožilo.

Kot je slišati po hodnikih
sodne stavbe, je bila razme-
roma stroga kazen kar pre-
cejšnje presenečenje tako za
njegovega zagovornika An-
tona Šubica kot za kranjsko
tožilstvo, ki ni vajeno, da iz-
trži tako visoke zaporne kaz-
ni. Na petnajst let zapora,

pravijo poznavalci, namreč v
Kranju že dolgo ni bil nihče
obsojen. 

Vsebina obtožnice je bila
skrbno varovana, uspelo pa
nam je izvedeti, da naj bi
Drobič deloval kot zelo prija-
zen in dobrodušen mlad
moški, zato so mu sosedje v
varstvo občasno zaupali tudi
svoje otroke. Okoli 250 kilo-
gramov težki Kranjčan pa je
na sprevržen način lani in le-
tos izrabil zaupanje staršev
dveh deklic, v času dejanja
mlajših od deset let, danes
pa starih devet in enajst let.
Sodišče ga je spoznalo za
krivega storitve šestih kazni-
vih dejanj spolnega napada
na osebo, mlajšo od petnajst
let, po 3. odstavku 183. člena
starega in 173. člena novega
kazenskega zakonika. 

Pedofilu petnajst let zapora
Kranjsko sodišče je na petnajst let zapora obsodilo Kranjčana Zorana 
Drobiča, ker je spolno zlorabil dve deklici.

V begunjskem Elanu je veter "slekel" proizvodni obrat.
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Hrušica 

Po avtocesti v nasprotno smer

Ta teden so policisti dvakrat prejeli obvestilo, da nekdo po
gorenjski avtocesti vozi v nasprotni smeri. V prvem prime-
ru, bilo je v ponedeljek, kršitelja niso izsledili, uspešni pa so
bili pri iskanju voznika zelenega Fiata, ki je v torek okoli 7.45
vozil v nasprotni smeri na relaciji Hrušica-predor Karavan-
ke. Takoj po prejemu obvestila so tja napotili več policijskih
patrulj, ki pa vozila niso takoj izsledile. Z nadaljnjim zbira-
njem obvestil pa so ugotovili, da je v nasprotni smeri vozil
82-letni voznik iz okolice Radovljice, ki je z bencinskega ser-
visa zapeljal po avtocesti v nasprotno smer in jo zapustil na
uvozu Hrušica. Policisti so voznika oglobili s tristo evri in
mu izrekli pet kazenskih točk. "Vse voznike pozivamo k do-
slednemu upoštevanju cestno prometnih predpisov in sig-
nalizacije ter ustrezno pripravo na vožnjo in zbranost med
njo," svetujejo na Policijski upravi Kranj. S. Š.

Tržič 

Oropal trgovko

V sredo zvečer je v Tržiču
nekdo napadel prodajalko,
ko je zaklepala trgovino, in
odnesel okoli 2500 evrov
gotovine. S. Š.
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Bodo župani še lahko poslanci?

Kar enaindvajset poslancev državnega zbora sedi na dveh stolih, na poslanskem in županskem. / Foto: Tina Dokl

Kaj vse so prestali otroci med
vojno in po njej pobitih staršev
z "nasprotne strani"?! Stran 11

Anici Grebenc sta ostala le dva
odstotka vida. Stran 13

Matjaž Bolka in Jure Pribičevič
sta reševala zasute v potresu na
Sumatri. Stran 12
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Pro et contra

Poslanec zakonodajna,
župan izvršna oblast

Med enaindvajsetimi žu-
pani slovenskih občin, ki se-
dijo v državnem zboru, so
tudi štirje Gorenjci: Damijan
Perne iz Kranja, Tomaž Tom
Mencinger z Jesenic, Milan
Čadež iz občine Gorenja vas-
Poljane in Borut Sajovic iz
Tržiča. Slednjega, ki je kot
vodja poslanske skupine

LDS tudi eden od podpisni-
kov pobude za spremembo
zakona o poslancih, smo
vprašali za njegovo videnje
dvojnosti obeh nalog. "Zgod-
ba ni samo črno-bela, pač pa
ima poleg minusov tudi po-
zitivne učinke. Glede nega-
tivnih naj pritrdim ugotovitvi
strokovnjakov, da se tu me-
šata zakonodajna in izvršna
oblast, kar je po mnenju stro-
ke nedopustno, prav tako
tudi Evropska unija v svojih
direktivah odsvetuje, da se ti
dve nalogi podvajata. Dodati
pa je treba, da nezdružljivo-
sti ne ugotavljamo le pri žu-
panih in podžupanih, pač pa
bi to moralo veljati tudi za
druge statuse in poklice.
Kdor je torej poslanec, naj bo
samo to, ne pa da ob tem
opravlja tudi učiteljski,
zdravniški ali kak drug po-
klic. O tem bomo predlagate-
lji zakonske novele (ta je koa-
licijsko usklajena) dali še
ustrezno dopolnilo," nam je
povedal poslanec LDS in trži-
ški župan, ki bo glasoval za
predlagano zakonsko novelo.
O dobrih plateh dvojne funk-
cije pa pravi: "Dejstvo je, da
nihče tako dobro ne pozna
učinkov nekaterih zakonov v
praksi, kot ravno župani,
tako denimo v primerih
prostorske problematike, vrt-
cev, vzdrževanja cest in vodo-
tokov, saj se v svojih občinah

dnevno srečujemo s to pro-
blematiko. Menim, da bi
morali lokalne interese v od-
ločanje pripeljati drugače,
morda skozi državni svet,
svet občin ali regijski svet.
Ne gre namreč, da bi o vsem
odločali le v Ljubljani, pač pa
je treba slišati in upoštevati
tudi glas lokalne skupnosti." 

Zakonsko novost (če bo
sprejeta) bi lahko uveljavili
že ob državnozborskih volit-
vah leta 2012. Katero od
obeh funkcij bi na teh volit-
vah izbral Borut Sajovic, če

bi ga volivci podprli za obe?
Pravi, da je "Ljubljana lepa,
velika in bogata", tudi po-
slanske plače so večje od žu-
panskih, vendar je dal bese-
do Tržičanom, da bo župan,
dokler ne bodo uresničene
vse naloge iz programa, ki si
jih je zastavil.

Zgodba ni le črno-bela

Zelo jasno sporočilo proti
predlagani noveli zakona je
izrazila stranka SLS, ki se si-
cer strinja, da sedanja dvoj-
nost županske in poslanske
naloge ni najbolj optimalna,
vendar zatrjuje, da je v obsto-
ječih razmerah nujna. V dr-
žavi namreč še vedno ni
vzpostavljena druga raven lo-
kalne samouprave (pokraji-
ne), nič ni storjenega v sme-
ri decentralizacije Slovenije.
Dejstvo, da so župani tudi
poslanci, je jamstvo, da bodo
ljudje in njihove lokalne te-
žave zastopane tudi na nacio-
nalni ravni. Tudi komisija
državnega sveta za državno
ureditev je sprejela negativ-
no stališče do zakona o po-
slancih. V tej fazi to še ne
predstavlja stališča državne-
ga sveta, nam je povedal
predsednik državnega sveta
Blaž Kavčič, čigar osebno sta-
lišče je v tem primeru dru-
gačno od stališča omenjene
komisije. "Zakon podpiram

in menim, da bi bilo potreb-
no v primernem roku odpra-
viti možnost opravljanja
funkcije župana in poslanca
v državnem zboru. Primer-
nejše mesto za vključevanje
županov oz. predstavnikov
lokalnih interesov je državni
svet, ki pa bi mu bilo v tem pri-
meru smiselno nekoliko pove-
čati pristojnosti glede spreje-
manja zakonov s področja lo-
kalne samouprave," je odgo-
voril na naše vprašanje.

Da stvari tudi politično
niso samo enoznačne, kaže

tudi razmišljanje enega od
vidnih članov SLS, njenega
nekdanjega poslanca, ki je
sedaj samo še župan občine
Železniki. Mihael Prevc na
naše vprašanje o (ne)združ-
ljivosti obeh nalog pravi:
"Ker sem v prejšnjem man-
datu poskusil, kako je oprav-
ljati obe nalogi, lahko trdim,
da je oboje zelo težko. Težko
si stoodstotno poslanec in
župan hkrati, saj se kot po-
slanec ne moreš dovolj po-
globiti v zakonodajo, če se
obenem ukvarjaš z lokalnimi
nalogami ali so te celo v
ospredju pozornosti. Drži
pa, da je biti župan in posla-
nec hkrati velika prednost za
občino: lažje prideš do mi-
nistrstev, lažje tudi do dodat-
nega denarja za projekte.
Stranka SLS napoveduje, da
novele zakona ne bo podprla.
Lahko razumem njene razlo-
ge. Naša stranka ima v drža-
vi največ županov, župani
smo zelo prepoznavni, kot
take nas stranka vključuje v
parlamentarne volitve in
imamo tudi dobre možnosti
izvolitve. Sicer pa imamo žu-
pani tudi ustavno pravico
kandidirati na državnozbor-
skih volitvah. Po predlagani
noveli zakona pa bi se mora-
li v primeru, da bi nas volivci
podprli, odločiti za eno od
obeh funkcij. Osebno bi tak
predlog celo podprl, zlasti še,

ker iz lastnih izkušenj vem,
da je težko stoodstotno
opravljati obe nalogi, kot član
stranke SLS pa tudi razu-
mem njene razloge."

Izpostavljeni so 
le župani

Tomaž Tom Mencinger,
poslanec SD in župan Jese-
nic, pa predlogu, ki ga podpi-
ra njegova stranka, ni naklo-
njen: "Prvi bi podprl predlog,
če bi nezdružljivost s funkci-
jo poslanca ne veljala le za

župane, pač pa tudi poklice
in statuse, ki so že zdaj zna-
čilni tudi za poslance držav-
nega zbora. Tako pa smo iz-
postavljeni le župani, kar po
mojem mnenju ne zdrži niti
ustavne presoje. Biti župan
ni tako velik privilegij, saj de-
nimo niti nimam pravice
glasovanja na občinskem
svetu, le vodim ga lahko.
Sam bi se bolj kot za ločitev
teh dveh funkcij zavzel za to,
da bi se poslanski mandat
podaljšal na pet let in hkrati
omejil na dva mandata, po-
tem pa naj poslanec zapusti
to funkcijo. Za župane sedaj
predlagajo, da bi nam z zako-
nom onemogočili opravljati
poslansko funkcijo, po drugi
strani pa nas stranke potre-
bujejo na volitvah, saj jim
prinesemo veliko glasov
(sam sem jih na zadnjih vo-
litvah okoli šest tisoč). Oseb-
no predloga zakonske novele
ne bom podprl. Če (ali ko) se
bo treba odločiti med eno in
drugo funkcijo, pa bom iz-
bral župansko. Tudi ko sem
kandidiral za poslanca, sem
občanom obljubil, da bom
delal tudi v korist lokalne
skupnosti. Župani v držav-
nem zboru smo navzoči tudi
v odborih, kjer se oblikuje
politika, pomembna za lokal-
no skupnost, in kot taki lah-
ko veliko naredimo v njeno
korist."

petek, 16. oktobra 2009

Župani nič več poslanci
Kar enaindvajset poslancev državnega zbora sedi na dveh stolih, poslanskem in hkrati županskem.
Skupina koalicijskih poslancev sedaj predlaga spremembo zakona o poslancih, po kateri dvojna vloga
ne bi bila več mogoča.

Borut Sajovic I Foto: Tina Dokl Tomaž Tom Mencinger I Foto: Tina Dokl

Milan Čadež, poslanec SDS in župan občine
Gorenja vas-Poljane: "Po mojem mnenju sta ti
nalogi združljivi, kazalo pa bi postaviti mejo in
določiti merila glede velikosti občin. V večjih 
občinah je smiselno, da so župani profesionalci,
v manjših pa velja, da je dobro, če se njihov glas
sliši tudi v parlamentu. Sicer pa naj volivci 
odločijo, ali je župan lahko tudi poslanec."

Mihael Prevc, nekdanji poslanec SLS in župan
občine Železniki: "Ko so bile leta 2007 v 
Železnikih poplave, je bila naša sreča v nesreči
ravno ta, da sem bil kot župan tudi poslanec 
v državnem zboru in sem zato uspel pridobiti 
večja sredstva za sanacijo. Te prednosti se še
bolj zavedam sedaj, ko nisem več poslanec in ko
kot župan veliko težje pridem do ministrov, kot
sem prišel v času opravljanja obeh nalog. Za 
občino je bila moja tedanja dvojna vloga res 
velika prednost. Se pa strinjam, da je takšen 
položaj diskriminatoren do tistih občin, ki svojih
županov nimajo v državnem zboru."

Damijan Perne, župan mestne občine Kranj in
poslanec stranke Zares: "Ureditvi relacij med
funkcijami seveda ne nasprotujem in bom tudi
glasoval za zakon, ki bo to ustrezno urejal. Ob
tem pa bi bilo potrebno prevetriti še vprašanje
sočasne funkcije s funkcijo mestnih svetnikov,
podžupanov, pa tudi predavateljev itd. Zagotovo
pa bi se od poslancev potem pričakovala večja
vključenost in sodelovanje z lokalno skupnostjo,
iz katere izhajajo in jo predstavljajo. 
Pomanjkanje tega je bil namreč tudi glavni
vzrok, da sem se sam ob funkciji župana odločil
nastopiti na parlamentarnih volitvah."

Danica Zavrl Žlebir
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Ne pozabimo

Miha Naglič

Tisto, kar se je minuli četr-
tek (8. oktobra) zgodilo v
Prešernovi rojstni fari, je bil
res lep dogodek. V dvorani
kulturnega doma, ki nosi
ime po pesniku, sodi pa k
župnišču na Breznici, se je
ob desetih dopoldne (trajalo
pa je čez poldne) srečalo več
kot sto članov študijskega
krožka, ki nosi pomenljivo
ime: Moč preživetja. Gosti-
telj srečanja je bil župnik Ci-
ril Berglez, uvodni pogovor
je vodil pobudnik in duhov-
ni vodja krožka Jože Dež-
man, sodeloval je pravnik Ja-
nez Lukač, ki je bil dvanajst
let predsednik vladne Komi-
sije za izvajanje zakona o po-
pravi krivic, v razpravi jih je
sodelovalo še več, v sklep-
nem delu so se lahko pogo-
varjali vsi, ob velikem omiz-
ju, na katerega so faranke
Brezničanke naložile števil-
nih dobrot. Pa še dan je bil
lep, zlata jesen se je lepo uje-
la z jesenjo življenja večine
udeležencev. Ti so bili med
vojno in v letih po njej še
otroci, danes so stari vsaj
šestdeset let, večina pa več.
Njihov skupni imenovalec je
tragično dejstvo, da jim je
"partizansko gibanje med
drugo svetovno vojno in po
njej pobilo najbližje sorodni-
ke" (Lukač). Srečujejo se od
leta 2002, njihova usoda pa
je bila slovenski javnosti
nadvse nazorno in odmevno
prikazana v dveh dokumen-
tarnih filmih: otroci, ki so
jim partizani pobili starše
med drugo svetovno vojno,
so svojo zgodbo povedali v
dokumentarcu Jožeta Moži-
ne Zamolčani - moč preži-
vetja (2004), otroci, ki jim je
titoizem pobil starše po dru-
gi svetovni vojni, pa v doku-
mentarcu Mirana Zupaniča
Otroci s Petrička (2007).
Zgodovinar Jože Dežman je
svoje raziskovanje teh zadev
povzel v dveh knjigah: prva
je Moč preživetja - sprava z
umorjenimi starši (2004),
druga S spravno ljubeznijo
iz rdeče ledene dobe (2005),
obe je izdala in založila Mo-
horjeva družba v Celovcu.
Ne nazadnje je tu še Poroči-
lo Komisije vlade RS za reše-
vanje vprašanja prikritih
grobišč (2005).

Kaj vse so morali prestati
otroci med vojno in po njej

pobitih staršev z domnevno
"nasprotne strani"? Jože
Dežman je to povzel že več-
krat, nazadnje v blogu, ki ga
piše na Siolovi spletni strani
http://dezman.blog.siol.
net/. Nadloge, ki so jih mo-
rali prestati, povzame v še-
stih točkah. Prva pravi nepo-
kopani starši in žalovanjska
motnja. Večina ni vedela,
kam so pobite zakopali, pri-
krajšani so bili za eno te-
meljnih civilizacijskih pravic
in tudi v tem smislu poniža-
ni na raven živali. To je še
posebej doživeto povzela Go-
renjka Marija Logar, ki so ji
partizani 7. aprila 1945 ubili
očeta in nosečo mater: "B'l si
star, b'l te bremeni, kj'h nimaš
tam, kjer bi mogl bit." Druga
je materialna oškodovanost.
Likvidaciji je običajno sledila
zaplemba premične in po
vojni še nepremične imovi-
ne. Ubiti svojci so ostali brez
premoženja in hkrati brez
pravice do državnih pomoči.
Tretja je bil poslabšan social-
ni položaj. Otroci likvidira-
nih so se v "partijskem kast-
nem sistemu" znašli na za-
ničevanem dnu, v partijsko
diskriminirani in zatirani
kategoriji "notranjih sovraž-
nikov", brez pravega družbe-
nega statusa. Četrta so krate-
ne pravice do šolanja in služ-
benega napredovanja. Priza-
deti so ostali brez štipendij,
diskriminirani so bili pri za-
poslovanju in službenemu
napredovanju. Peta: brez-
upen boj za pravico, za člove-
kovo dostojanstvo in čast.
Bili so zaznamovani, omalo-
važevani sta bili njihova čast
in dobro družinsko ime.
Onemogočeno jim je bilo,

da bi starše pokopali, jim vr-
nili dobro ime in dosegli po-
vrnitev prizadejane škode, ni
jim bilo mogoče prebiti si-
stemskih blokad, ki so jih
vzdrževali politika, sodstvo
in represivni organi. In šesta
točka: nanje so kar naprej le-
tele številne žalitve in zasra-
movanja.

Kazalo je že, da se bodo
njim storjene krivice napo-
sled le popravile. A najbolj
sporni člen zadnjič spreme-
njenega Zakona o žrtvah voj-
nega nasilja se glasi: "Na
podlagi drugega odstavka 1.
člena tega zakona je žrtev
vojnega nasilja tudi otrok,
katerega starš je umrl, bil
ubit ali pogrešan zaradi na-
silnih dejanj ali prisilnih
ukrepov drugih oboroženih
sil, če ni prostovoljno ali po-
klicno sodeloval z agresor-
jem." Kleč je v tem zadnjem
stavku in je dvojni: Se nana-
ša na starše ali na otroke?
Kdo in kako naj zdaj ugotav-
lja, ali so pobiti starši res
prostovoljno ali poklicno
"kolaborirali"? Janez Lukač
trdi, da so bili pobiti večino-
ma politično in vojaško ne-
opredeljeni ali pa niso bili
naklonjeni komunistične-
mu gibanju. Bili so verni,
dostikrat predstavniki bivše
jugoslovanske oblasti, župa-
ni, oficirji, višji uradniki,
lastniki podjetij, večjih kme-
tij in drugi, ki niso sprejema-
li komunistične nadoblasti.
Lukač je kritičen do nedavno
sprejetega Zakona, ki otroke
prisiljuje, da dokazujejo ti-
sto, česar niti pobijalci sami
niso vedeli in ne dokazali -
da naj bi pobiti starši prosto-
voljno ali poklicno sodelovali

z agresorjem. "Nerazumno
je od takratnih otrok zahte-
vati natančno vedenje o ob-
našanju staršev do okupator-
ja; to je slonelo na subjektiv-
ni odločitvi poverjenika
VOS-a in ne na objektivnih
dejstvih. Zakon je tudi nedo-
sleden v izenačenju prosto-
voljnega sodelovanja s po-
klicnim sodelovanjem z
agresorjem." Zaposleni v
javnih službah, bolnišnicah,
železnici, pošti, komunalnih
službah, taksisti, gasilci in
drugi so po sili javnih del so-
delovali z agresorjem, ne v
njegovo korist, temveč v do-
bro svojih sodržavljanov. Te
dejavnosti tudi po Haaški
konvenciji nadaljujejo delo v
prej organiziranih službah v
okupirani državi. "Te dni se
je ves državni vrh ukvarjal z
varstvom otrokovih pravic.
Zelo hudi bi bili, če bi se kdo
spozabil in potegnil otroka
za ušesa. Otroci pa, ki so bili
pobijani, pretepani, prega-
njani kot zveri, odtrgani od
staršev in brez slehernih
eksistenčnih pogojev za golo
preživetje, so v tem zakonu
drugorazredne žrtve (Petrič-
kovi in vsi otroci 'nasprotne'
strani)."

In ne nazadnje: ali veste,
koliko je še živečih otrok, ki
so jim med vojno ali po njej
brezpravno pobili najbližje,
ker ti niso bili na "pravi"
strani? Več kot deset tisoč!
(Pri čemer niso všteti otroci
leta 1945 pobitih domo-
brancev.) Na Breznici se je
torej zbral le manjši in naj-
bolj ozaveščeni del. Številni
se še vedno ne upajo oglasi-
ti, kaj šele da bi zahtevali
odškodnino ...

Moč preživetja 
na Breznici
To, da še vedno živijo otroci, ki so jim med vojno ali po njej pobili starše, ker so bili ti na "napačni"
strani, gotovo veste. Ne veste pa, da je takšnih "otrok" še vedno več kot deset tisoč, zdaj so stari 
dobrih 60 let ali več in še vedno iščejo svojo pravico ...

Marija Logar: "B'l si star, b'l te 
bremeni, kj'h nimaš tam, kjer bi 
mogl bit."
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Janez Lukač, pravni svetovalec krožka Moč 
preživetja, o "grdem" Zakonu o žrtvah vojnega
nasilja: "Ta Zakon je dvojna morala naših 
politikov, ki delijo pravice otrok na naše in
vaše!!! Pravice otrok danes, pravice otrok takrat -
vprašajmo se o našem odnosu do njih."

Marija Logar s Štefanje Gore pri Cerkljah, ki so
ji partizani 7. aprila 1945 ubili očeta in nosečo
mater, spregovori o bolečem dejstvu, da je 
s starši izgubila tudi svetega Miklavža. Teta ji je
dala prazen pehar in ji rekla: "Kar boš not' 
naložila, boš 'mela. Teb' je Miklavž umrl."

Jože Dežman, duhovni vodja krožka Moč 
preživetja: "Poznam že toliko žrtev partizanskega
nasilja, da vem, da številni poznajo morilce 
svojih najbližjih, pa so jim že davno odpustili.
Želijo pa povedati svojo resnico in zvedeti, zakaj
so bili njihovi najbližji umorjeni, mnogi bi radi
zvedeli za njihove grobove."

Ti, ki so se zbrali v Prešernovem domu na Breznici, so v svojem življenju dejansko izkazali
veliko "moč preživetja"; brez nje bi ne preživeli. I Foto: Gorazd Kavčič
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Osebnosti

Stojan Saje

Zgornje Jezersko - Pred dne-
vi se je vrnil domov iz Hima-
laje, kjer se je želel vzpeti na
goro Manaslu in smučati z
nje. Z njim je bil Franc Oder-
lap, ki ga je spremljal že na
Mount Everestu leta 2000,
ko je Davo Karničar kot prvi
Zemljan smučal z najvišje
gore sveta. Vzpon na Manas-
lu bi služil le kot priprava za
še večji podvig na K2, drugo
najvišjo goro na svetu. Žal je
tragična nesreča, med katero
je izgubil življenje koroški al-
pinist, izničila te načrte. Zato
smo izkušenega jezerskega
alpinista prosili, da zaupa
svoje poglede na nevarnosti v
gorah, možnosti zavarovanja
pred njimi in posledice ob iz-
gubi soplezalcev.

"Za varnost v gorah je pose-
bej pri začetniku pomembna
dobra fizična pripravljenost.
Kasneje, ko se začnejo po šte-
vilnih vzponih in smučanjih
nabirati izkušnje, lahko govo-
rimo o dobri psihični priprav-
ljenosti. Z leti se začne človek
zavedati, s čim se pravzaprav
ukvarja, in česa se mora obva-
rovati. Gotovo je marsikaj od-

visno od primerne opreme in
pravilne odločitve. Ob vsem
tem je sreča tista, ki pogosto
odloča o vrnitvi domov z gora.
Za zagotovitev sreče ima se-
veda vsak svoje verjetje, upa-
nje in koncept. Statistično
gledano je možno, da nas sre-
ča na številnih turah kdaj za-
pusti," ugotavlja iz izkušenj
Davo Karničar, ki bo 26. okto-
bra letos dopolnil 47 let.

Na vprašanje, kako si po-
maga v stiskah sredi gora,
odkrito odgovarja: "V najtež-
jih trenutkih odigra odločil-
no vlogo to, iz kakšnega oko-
lja smo, in kako smo vzgoje-
ni in naučeni. Ob največji sti-
ski se zatečem tudi k iskreni
in globoki molitvi. Niti ni
nujno, da je človek poškodo-
van. Včasih se zave, da ni
sam sebi dovolj. Kdaj zado-
stuje samo pogled nekoga,
glas prek radijske postaje, ali
zavedanje, da ga nekdo čaka
v bližini, da se reši. Sam daš
le tisto, kar se lahko napiše
pod eno ime. Mnogi, ki mis-
lijo nate, ti pomagajo in so-
delujejo s tabo, so v ozadju
zaslužni, da se vrneš. Moja
dejavnost v gorah je res taka,
da sem na nevarnih delih

prepuščen sam sebi. Priso-
tnost ekipe je vsekakor psi-
hična opora, sploh če gre za
prijatelje, ki jim zaupam."

Ko se pogovor dotakne iz-
gube prijateljev v gorah, se
tudi prekaljenemu gorniku
zatrese glas. "Velika dilema
ostaja po tragičnih dogodkih,
ker jih sam sebi težko razlo-
žiš in še težje analiziraš sta-
nja ob tem. Po njih se za do-
ločen čas umakneš, da spet
čutiš, zakaj hodiš v hribe. Ne
gre za herojsko pot naprej;
češ jaz še vedno hodim in
bom hodil v gore. Gre za po-
trebo, da si del tega sveta,
tega dogajanja. Prijatelje, ki
so ostali v hribih, najbolje po-
doživiš prav tam. Tam se naj-
bolj iskreno srečuješ z njimi.
Meni se zdi še precej sveže
leto 1993, ko je Boštjan Kekec
ostal na gori K2. Takrat so se
začeli moji odhodi v Himala-
jo. Marko Lihteneker, s kate-
rim sem bil skupaj na Dena-
liju v Ameriki in se srečeval
ob drugih dejavnostih, je os-
tal na Everestu. Pa Rado in
Luka (Markič in Karničar -
op. p.), ki sta izgubila življe-
nje tako blizu doma! Veliko je
bližnjih oseb in bežnih znan-

cev, ki so ostali za vedno v
hribih. Sedaj je prišel čas, ko
se je treba na primeren način
oddolžiti njihovemu spomi-
nu. Razmisliti je treba o nji-
hovem sporočilu in svojem
bivanju," se zave Davo Karni-
čar dan pred pogrebom Fran-
ca Oderlapa v Mežici. Zato ne
govori o svojih alpinističnih
načrtih. "O prihodnosti, o
gori K2 in drugih vrhovih ne
želim ničesar reči. Zaenkrat
je bolečina ob izgubi prijate-
lja prevelika. Mislim, da se
trenutno tudi ne bi mogel
povsem racionalno odločati.
Dvomim pa, da bi prav kma-
lu nastala taka kombinacija,
kot je bila med mano in Fran-
cem. Za uspehe v najvišjih
gorah je razumevanje med
seboj in psihična povezanost
ključnega pomena. S Fran-
cem nisva nikoli plezala v na-
ših hribih ali imela skupnih
treningov. Po značaju sva se
tako ujemala, da sva si lahko
v Himalaji popolno zaupala.
Zaradi svojega porekla sva se
šalila, da morava pripraviti
odpravo Š na kvadrat. Pri njih
je domače ime pri Šumahu,
pri nas pa pri Šuštarju. Žal
naju je nesreča prehitela."

Petnajsti oktober zaznamuje 
mednarodni dan bele palice, ki 
opozarja na prisotnost slepih in
slabovidnih v našem okolju. Ob tem
dnevu še bolj skrbijo za svojo 
prepoznavnost in opozarjajo na svoje
posebne potrebe, s katerimi se srečujejo
v vsakdanjem osebnem in poklicnem
življenju. V prostorih Medobčinskega
društva slepih in slabovidnih Kranj so 
pripravili slikarsko razstavo njihovih
članov. S svojimi slikami se je na 
razstavi predstavila tudi Anica
Grebenc. 
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Alpinist potrebuje tudi srečo
Tako meni 46-letni Davo Karničar z Zgornjega Jezerskega, ki ima za seboj okrog 1250 alpinističnih
vzponov, smučal pa je z najvišjih vrhov vseh sedmih kontinentov sveta.

Mateja Rant

"Slabovidna sem že od
majhnega, a se nisem želela
obremenjevati s tem, ker
sem hotela voziti avto. Pred
dvanajstimi leti pa so odkrili,
da nimam perifernega vida,
hitro se mi je slabšal tudi
centralni vid," je razložila
Anica Grebenc. Danes sta ji
ostala le dva odstotka vida,
zato se lahko v prostoru ori-
entira zgolj po obrisih stvari,
ko se odpravi ven, pa si po-
maga z belo palico.

Sprva je še delala po štiri
ure, pri 52 letih pa se je upo-
kojila. "Kljub pomoči mi na-
mreč ni uspelo narediti vse-
ga, kar so pričakovali od
mene. Razen tega je sin kon-
čal fakulteto in me ni več
mogel voziti v Kranj, sama
pa se na cesti nisem počutila
dovolj varno." Prva stvar, ki
se ji je morala odpovedati za-
radi slepote, je bil namreč
prav avto. "Človek s tem po-
stane manj mobilen in zato
manj samostojen." V trgovi-

no gre tako samo v doma-
čem kraju, kjer jo že poznajo
in ji zato pomagajo. Čeprav
so ljudje na splošno zelo
uslužni, je poudarila. "Ko vi-
dijo belo palico, ni treba nič
pojasnjevati. Brez palice mo-
ram paziti, tudi ko grem čez
prehod za pešce, saj avtomo-
bili kar zdrvijo mimo tebe.
Če imaš palico, pa vsak usta-
vi." Zato jo čudi, da se neka-
teri branijo nositi palico.
"Sama nikoli nisem imela
tega predsodka," je pribila.
Čeprav so ljudje na cesti več-
inoma zelo pozorni do nje in
ji z veseljem nudijo pomoč,
tudi če je ne potrebuje, pa so
nekateri tudi zelo neprijazni.
"Predvsem mlajši so lahko
zelo nesramni. Nekoč so šla
štiri dekleta nasproti po ploč-
niku, pa se mi nobena ni že-
lela umakniti. Zato sem kar
počakala in si mislila, bodo
že prišle mimo, kakor bodo
vedele in znale." Z izgubo
vida, je nadaljevala, je odpa-
dlo še kup stvari, za katere je
računala, da se jim bo posve-

tila po upokojitvi. "Najhuje je
bilo, da nisem mogla več bra-
ti. Nakupila sem si veliko 
knjig, zdaj pa se na njih nabi-
ra prah." Nadomestila jih je
sicer z zvočnimi knjigami, a
to je po njenem nekaj pov-
sem drugega. "Prej sem ure
in ure brala in si tudi veliko
zapomnila. Pri poslušanju pa
sem lahko pol ure pozorna,
potem me pa kar zmanjka."

Pred sedmimi leti se je
včlanila v Medobčinsko druš-
tvo slepih in slabovidnih
Kranj, kar je bila po njenem
zelo pametna in koristna od-
ločitev. "Morala sem spre-
meniti ne samo navade, am-
pak tudi razmišljanje o živ-
ljenju." Poleg slabovidnosti,
je pojasnila, je imela že prej
tudi težave s sluhom. "Upo-
rabljala sem kup trikov, da
ljudje tega ne bi ugotovili. V
društvu pa imamo vsi pri-
bližno enake težave, zato
sem se naučila, kako se so-
očiti s tem." Med drugim v
okviru društva deluje skupi-
na za pomoč in samopomoč

kasneje oslepelih, ki se sesta-
ja vsake tri tedne, vključila pa
se je tudi v razne krožke. "V
okviru krožka čustvene inte-
ligence sem se recimo nauči-
la različna čustva, kot sta bili
recimo jeza ali žalost, preob-
likovati v pozitivno zadevo."
Čeprav prej nikoli ni slikala,
se je pridružila tudi slikar-
skemu krožku. 

Zelo veliko tudi piše, pred-
vsem potopise. "Veliko sem
potovala in da mi doma ne bi
bilo treba razlagati o poti,
sem svoje vtise zapisala."
Njene potopise so objavili
tudi v reviji Obzorja. Kot eko-
nomistka, je še dejala, se si-
cer bolje znajde s številkami,
a pisanje ji pomaga ohranjati
besedni zaklad, ker ne more
več brati. Prav ta teden je že
imela tudi prvo uro učenja
Braillove pisave. "Knjig ver-
jetno ne bom brala, kljub
temu pa je dobro, če znaš
prebrati kakšno malenkost.
Recimo navodila na zdravilih
ali pa kakšen napis," je še de-
jala Anica Grebenc.

Brez predsodka z belo palico
Anica Grebenc je bila že od majhnega slabovidna, danes pa sta ji ostala zgolj dva odstotka vida, zato
si pri vsakodnevnih poteh pomaga z belo palico.

Anica Grebenc

Davo Karničar, 46-letni alpinist z Zgornjega Jezerskega

Davo Karničar pod vznožjem Everesta; v rokah ima igrački
otrok za srečo. I Foto: arhiv D. K.
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Potres

Simon Šubic

Kranj - V skupini dvanajstih
slovenskih reševalcev z reše-
valnimi psi, ki je v začetku ok-
tobra odpotovala na indone-
zijski otok Sumatra, da je po
hudem potresu pomagala pri
iskanju zasutih v ruševinah,
sta sodelovala tudi člana Klu-
ba vodnikov reševalnih psov
Kranj - Jure Pribičevič s svo-
jim zlatim prinašalcem La-
nom in Matjaž Bolka kot vod-
ja operativne enote na ruševi-
nah. "Slovenski reševalci smo
pomoč ponudili že Italiji, ki jo
je spomladi prizadel močan
potres, a je po odločitvi itali-
janske vlade niso potrebovali,
medtem ko se je Indonezija
odločila, da našo pomoč sprej-

me. V mesto Padang smo se
naslednji dan po potresu od-
pravili v okviru odprave Med-
narodne organizacije reševal-
nih psov (IRO), na istem leta-
lu pa so na Sumatro poleteli
tudi pripadniki civilne zaščite
iz Nemčije in Madžarske ter
verske reševalne enote Bapti-
sti 24," je pojasnil Matjaž Bol-
ka, eden od štirih kranjskih
vodnikov reševalnih psov, ki
imajo dovoljenje za sodelova-
nje v mednarodnih misijah
oziroma opravljen t. i. MRT
test. Sumatra je bila za člane
Kluba vodnikov reševalnih
psov Kranj prva mednarodna
misija v zadnjih desetih letih.
Nazadnje je pri iskanju pogre-
šanih po potresu v Turčiji leta
1999 iskal Stane Sirc. 

"Ko smo se odpravljali na
Sumatro, smo pričakovali, da
bodo razmere še slabše, kot
pa so dejansko bile. Med vož-
njo od letališča do mesta Pa-
dang ruševin sploh ni bilo,
zato smo se že začeli spraše-
vati, zakaj smo sploh prišli.
No, v samem Padangu, kjer
je potres porušil okoli tisoč
objektov, je bila vendarle pre-
cej hudo. Zame je bilo precej
presenetljiva ugotovitev, da je
bilo mesto z okoli 800 tisoč
prebivalci porušeno v valovih
in da so v potresu najbolj na-
stradali premožnejši sloji, ki
imajo zidane domove, poru-
šene so bile tudi številne višje
stavbe, kot so bolnišnice, šole
in druge izobraževalne usta-
nove, mošeje, hoteli, vladne
stavbe, avtosaloni ...," pojas-
njuje Bolka. 

Po prihodu na prizadeto
območje so predstavnike od-
prave IRO, v kateri so bili tri-
je vodje iz Slovenije in enajst
vodnikov reševalnih psov iz
Slovenije, šest vodnikov iz
Avstrije ter po dva vodnika s
psoma z Japonske in iz Slo-
vaške, v štabu Združenih na-
rodov razdelili v dve opera-
tivni skupini. "Skupino, ki
sem jo jaz vodil, so dodelili
dvanajstim avstralskim ga-
silcem. Naša naloga je bila,

da z reševalnimi psi še en-
krat pregledamo ruševine,
da ugotovimo, ali je pod nji-
mi še kdo zasut. Če so bile
ruševine prazne, smo dali
signal gradbenikom, da so
začeli s stroji odstranjevati
material. Gasilci so bili z
nami za primere, ko je bilo
treba kam vlomiti ali zvrtati
luknje v nakopičene ruševi-
ne, da smo vanje lahko po-
slali pse. Opozarjali so nas
tudi na popotresne sunke,"
je razložil Bolka. Njegova
skupina je tako pregledala
bolnišnico, neke vrste štu-
dentski dom in izobraževal-
no ustanovo ter salon avto-
mobilov. "V potresu je pov-
sem sesulo pritličja teh
stavb, tako da preživelih nis-
mo našli, smo pa v dveh
stavbah določili lokacije, kjer
je obstajala možnost, da so
tam zasuta trupla." Po zad-
njih podatkih je v potresu
umrlo okoli 2.500 ljudi.
"Domačini so našo pomoč
sprejeli z odobravanjem,
vendar so nas pustili, da smo
delali v miru. Nič ni bilo vle-
čenja za rokave, naj pogleda-
mo še v drugo stavbo, kjer je
morda kakšen sorodnik, kot
se je menda dogajalo deset
let nazaj v Turčiji," še dodaja
Bolka. 

Pod ruševinami ni bilo
preživelih
Zasute v potresu na Sumatri sta pomagala iskati tudi Kranjčana Matjaž Bolka in Jure Pribičevič. 

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

Porušen hotel v Padangu na Sumatri, ki so ga preiskali
slovenski reševalci. / Foto: Matjaž Bolka

Vodniki reševalnih psov (z desne): Kranjčana Jure Pribičevič
s psom Lanom in Matjaž Bolka ter Koprčan Roman Starman
s psičko Kano. 

Avtosalon je v potresu v trenutku ostal brez pritličja. 

Slovenski reševalci in avstralski gasilci ugotavljajo stanje na
ruševinah izobraževalnega centra. 
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ČRNA KRONIKA TEDNA

Minuli teden "samo"
ena smrtna žrtev
Potem ko so dva tedna nazaj slovenske ceste 
terjale kar sedem življenj, je pretekli teden v
prometnih nesrečah umrla "samo" ena oseba,
so sporočili z generalne policijske uprave. Na
naših cestah je letos (do ponedeljka) umrlo 145
oseb, kar je 25 smrtnih žrtev manj, kot so jih
slovenske ceste terjale v enakem obdobju lani.
Najpogostejša vzroka prometnih nesreč sta
neprilagojena hitrost ter nepravilna stran in
smer vožnje, pravi policijska statistika. 

Damjana Šmid

moj pogled

Zakaj so domače naloge koristne? (2)
Težko si predstavljam osnov-
nošolca tri ure pri učenju.
Sploh, če gre za učenca, ki se
uči "kampanjsko". Kajti uče-
nje in pisanje domačih nalog
sta uspešna takrat, ko je to
vsakodnevna navada in jo
ima otrok tako rekoč za nekaj
samoumevnega, podobno, kot
je umivanje zob. Če pa se
otroci ne učijo prav pogosto in
če jim je pisanje domačih na-
log odveč, je težje začeti,
vztrajati in dokončati. Zato
je prav, da starši vztrajamo
pri kratkih vsakodnevnih ob-
veznostih, saj le tako nastane-
jo dobre učne navade. Sedaj
je pravi čas, da otroci začnejo
z učenjem, ne šele spomladi,
ko se nabere vsega preveč.
Ena izmed koristi domačih

nalog je utrjevanje znanja. Z
domačo nalogo otrok preveri
razumevanje snovi, ki jo je
poslušal v šoli. Hkrati s tem
pa tudi starši sledimo učne-
mu delu in smo seznanjeni z
otrokovim znanjem. Za otro-
ka je pozitivno, če mu starši
stojimo ob strani, se zanima-
mo za njegovo delo in smo
pripravljeni pomagati, če ne
gre naprej. V eni izmed izob-
raževalnih oddaj so mlados-
tniki zelo odkrito povedali, da
jim je v redu, če jih starši
"priganjajo" k učenju. Tisti,
ki so bili že študenti, pa so
celo rekli, da so staršem hva-
ležni, ker so jih spodbujali, da
dajo od sebe več, kot se je njim
sploh ljubilo. V nasprotju z
uspešnimi mladostniki pa so

nekateri, ki niso dokončali šo-
lanja, rekli, da je škoda, ker
starši niso bolj vztrajali pri
svojih zahtevah pri učenju.
Kaj nam to pove? Da staršem
ni treba popuščati glede ob-
veznosti, ki jih ima otrok za
šolo. Kajti kljub lagodnosti,
jamranju in pogosto omenje-
ni preobremenjenosti večina
otrok samo preizkuša meje.
Kje pa ste že slišali, da bi
otroci vriskali, ko dobijo do-
mače naloge? Ali bi jih celo
hoteli imeti več. Mogoče kje v
Afriki, kjer šolska torbica po-
meni višek prestiža. Pri nas
pa joj, koliko muk za isto
stvar. Mogoče pa bi morali
kdaj zamenjati položaj in bi
na iste stvari gledali bolj spo-
štljivo ...

Zgodba o Dušici in o tem, kako je, ko smo potisnjeni ob zid

Kot da nas ni več

"Dolga leta smo živeli ob-
jestno, sekirali smo se zara-
di malenkosti. Na primer
zaradi nekaj gnilih listov
pri solati, ki smo jo kupili v
trgovini. Ali pa zaradi malo
slabše sobe v hotelu, kjer
smo letovali. Vihali smo
nos, če je deževalo takrat,

ko smo pričakovali sonce. S
hčerko sva si, vsaj enkrat na
mesec, privoščili nakupo-
valni izlet v Trst ali Celovec.
Vse to je bilo samo po sebi
umevno ..."
Dušica je že po naravi bor-
ka, zato ni vrgla puške v ko-
ruzo. Ko je videla, da ne gre
zlepa, je poskušala riniti z
glavo skozi zid. Najprej je
dala oglas, da lahko pazi
otroke, a kaj, ko je bil vrtec
v njihovem kraju na pol
prazen in so starši raje po-
šiljali otroke tja. Potem se
je odločila, da bo inštruirala
srednješolce. Žal jo je sin
ob prvem poskusu postavil
na realna tla z besedami, da
je njeno znanje zastarelo in
da se bo prej osmešila, kot
pa koga kaj naučila. Potem
je poklicala kolegico, ki je
imela vrtnarijo. Prosila jo
je, če ima zanjo kaj dela.
Imela ga je, a ji, žal, ni mo-
gla obljubiti plačila do 1.
novembra. 
"Prosila sem moža, naj tudi
on kaj brska, sprašuje, išče.
A je preveč ponosen, da bi
to počel. Sedi doma in pro-
pada. Vidno. O tem, kdaj se
je nazadnje v postelji obrnil
k meni, ne pomnim. Jaz pa
sem živahna ženska in po-
trebujem tudi nežnosti,
brez njih težko funkcioni-
ram. Pa sva "poskusila" pr-
vič, drugič ... ni in ni šlo.
Imelo me je, da bi se prese-
lila v kabinet, vendar tega
nisem storila, to povem
povsem odkrito in na glas.
Vem, da mnogi doživljajo
podobne usode, a se ne
upajo spregovoriti o tem.
Rekla sem možu, če mu
prinesem iz videoteke kak-
šen pornič, da ga bo "pre-
mamilo", a me je le zgrože-
no pogledal, kot da bi mi
hotel reči, da se mi je že po-
polnoma zmešalo. Tudi na
to sem pomislila, da bi za-
čela "prerokovati". Imam

sosedo, ki to počne že vrsto
let in pred njeno hišo ustav-
ljajo tudi dragi avtomobili.
Žal nimam preveč talenta
za to, da bi vlekla ljudi za
nos. Odšla sem na tečaj za
zavarovalnega agenta, ven-
dar mi ni sedlo. Preveč je
bilo črnih lukenj, v katere
bi morala zvabljati morebit-
ne stranke. Edino, kar mi je
res uspelo, je bila endivija,
ki pa sem jo v celoti proda-
la dvema gostilničarjema,
pa še bi je lahko, a je žal bil
pridelek preveč skromen.
Tega, kako sem bila srečna,
ko sem dobila plačilo, ne
morem povedati ...," je na-
daljevala Dušica.
Pred nekaj tedni pa se ji je
odprlo. Dobila je več po-
nudb, da naj uredi grobove.
Sedla je v avto in se začela
voziti od enega pokopališča
do drugega. Delala je od ju-
tra do večera in s svojim de-
lom je bila več kot zadovolj-
na, njeni naročniki pa prav
tako. S tem, kar je dobila, je
lahko otrokoma plačala
skoraj vse študijske obvez-
nosti. Kamen se ji je odvalil
od srca, saj je vedela, da
vsaj onadva ne bosta pri-
krajšana.
"Moja trenutna taktika je
taka, da prosim svoje znan-
ke, da povedo prijateljicam,
da poceni pospravljam po
stanovanju, da likam, po-
mivam okna, urejujem vr-
tove, pobiram jabolka, po-
magam starejšim, tudi
ostrižem koga, če že ravno
hoče, prav tako pa znam
peči kruh in pecivo. Vse,
kar komu pade na pamet,
postorim, da le zaslužim
kakšen evro. V sebi čutim
ogromno adrenalina, imam
moči, da bi gore premikala.
Zavedam se, da ne smem
omagati, da se ne smem
niti za hip vdati skušnjavi
in pomilovati svoje usode.
Zdrava sem, imamo nobel

hišo, dober avto, na pol do-
grajen bazen za hišo, kaj še
hočem več?!" je postala hu-
morno cinična, a ne brez
nasmeha na obrazu.
Potem sva za trenutek po-
zabili na vsakodnevne skrbi
in težave, ter se posvetili
aktualni politiki, ki ji še
malo ni všeč. Jezi se na ti-
ste, ki so jih polna usta pra-
vic, pa že sedaj zaslužijo na
mesec več, kot bo ona dobi-
la v petih letih. Zmajuje z
glavo, ko razlaga svoje po-
glede na tajkune in na nji-
hove politične botre. Sem
in tja omeni tudi kakšno
ime.
"Nekateri so od mene pre-
pisovali domače naloge, se-
daj me pa niti ne poznajo,"
reče trpko, ko omeni zgod-
bo, kako se je v stiski obrni-
la na nekega politika, pa jo
je zavrnil, češ da zanjo ni še
nikoli slišal.
"Vse bom naredila, kar lah-
ko, da se mojima otrokoma
ne bo treba prostituirat,"
nadaljuje in mimogrede
pade v novo zgodbo o sino-
vi sošolki, odlični študent-
ki, ki se je v želji, da dokon-
ča študij v roku, preselila k
starejšemu moškemu, se
ve, zakaj. 
"Sedanji čas je poln grozlji-
vih osebnih tragedij. Tudi
po zdravstveni plati. Ko ljud-
je ne morejo kupovati zdra-
vil, ko pristanejo zaradi de-
presije na psihiatriji, ko se
zakonca v najtežjih trenut-
kih ločujeta, ker nista sposo-
bna s skupnimi močmi pre-
mostiti težav. Če pogledam
okoli sebe, se mi zdi, da je
vsaka hiša v naši ulici zazna-
movana. Vendar sem opti-
mistka, in upam, da bo mož
že kmalu dobil kakšno novo
naročilo, prepričana sem, da
umazanih šip, ki jih bo tre-
ba pomiti, tudi zame ne bo
zmanjkalo ..."

(konec)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

Štirinajst let zapora za
naklepni umor
Ljubljansko krožno sodišče je na štirinajst let
zapora obsodilo 51-letnega Vehbija Rrahmanija,
ker je s pištolo ustrelil 47-letnega Rasima 
Agovića. Sodišče je sledilo navedbam tožilstva,
da je Rrahmani streljal iz nizkotnih nagibov, saj
je bil ljubosumen na Agovića, ki da je imel
razmerje z njegovo ženo. 6. novembra lani je
tako žrtev srečal pred pekarno na Ljubljanski
cesti v Kamniku, vanj izstrelil dva naboja, ko je
Agović padel po tleh, pa ga je ustrelil še v glavo.
Potem je po pripovedovanju prič dvignil roke,
začel skakati in vpiti od veselja. Policistom se je
sicer mirno predal. Za naklepni umor je
zagrožena kazen najmanj petnajst let zapora,
tožilstvo je zahtevalo pet let več, sodišče pa se je
nazadnje odločilo za štirinajstletno zaporno
kazen, ker naj bi zaradi ljubosumnosti in pre-
ganjalne blodnjavosti dejanje storil v stanju
bistveno zmanjšane prištevnosti. Obramba je že
napovedala pritožbo, medtem ko bo tožilstvo o
pritožbi še razmislilo. Franci Matoz, zastopnik
oškodovane družine Agović, je dosojeno kazen
ocenil kot premilo. Oškodovanci bodo sicer po
pravdni poti zahtevali 300 tisoč evrov 
odškodnine za bolečine ob izgubi bližnjega.

Uspešno izogibanje 
zaporu
Lastnik diskoteke Lipa Robert Tomas Zavašnik
se po poročanju časnika Dnevnik izogiba 
zaporu, za njim pa naj bi se izgubila vsaka sled.
Zavašnik bi moral iti na prestajanje petletne 
zaporne kazni zaradi odgovornosti za smrt treh
deklet, ki so umrle v hudi gneči mladih 
obiskovalcev pred diskoteko Lipa v Spodnjih
Pirničah. Sodba je postala pravnomočna že maja
letos, nakar je bila vložena prošnja za odlog
prestajanja kazni, vendar je višje sodišče prošnjo
zavrnilo. Ker Zavašnik kljub temu ni prestopil
zaporniškega praga, je ljubljansko sodišče 
14. julija odredilo prisilno privedbo, vendar pa
ga policisti do sedaj še niso našli, zato so 
medvoški policisti po dveh mesecih prejeli še
urgenco o trajni prisilni privedbi.
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Miha Naglič

Zgodovina me je zmeraj za-
nimala, v mladosti zlasti ti-
sta o velikih rečeh, v zadnjih
desetletjih tudi lokalna, do-
moznanska. O zgodovini ve
vsaj nekaj malega vsak od
nas, če nič drugega, so mu
znana številna dejstva. Težje
je vsa ta dejstva povezati v
zgodbo, še težje razložiti jih
na neki celovit način. Če
komu, potem je takšna mo-
numentalna sinteza uspela
prof. dr. Janku Prunku, ki je
sicer eden najvidnejših slo-
venski zgodovinarjev. V veli-
ko in dobro razloženo zgod-
bo je povezal tako rekoč vse,
kar se je v svetu najbolj po-
membnega zgodilo v letih
1776-2000, se pravi v zad-
njih dveh stoletjih in pol, v
dobi "racionalistične civili-
zacije". Čar branja te knjige
je dvojen: v spominu obno-
viš številne dogodke, dogaja-
nja, njihove protagoniste in
jih hkrati ugledaš v posebni
luči, v Prunkovi avtorski 
interpretaciji. Dobro se ti
zdi, ko vidiš, da si sicer za
marsikaj vedel, nisi pa vsega
tega videl v ustreznem zgo-
dovinskem kontekstu.
"Od konca 18. stoletja se v
Evropi in obeh Amerikah
razvija svojevrstna civiliza-
cija, ki jo lahko, ne da bi ve-
liko tvegali, označimo kot
racionalistično. Ta civiliza-
cija poskuša v človeškem
življenju in družbi vse-
stransko uveljaviti ideje o

človeku in njegovem mestu
v univerzumu, kakršne so
se izoblikovale v predhod-
nem poldrugem stoletju v
dveh duhovnih gibanjih v
Evropi: v racionalizmu in
razsvetljenstvu. Najkrajše
bi mogli med te ideje uvr-
stiti vero v razum, ki naj
edini ureja vse na svetu,
prepričanje o človekovi svo-
bodni naravi, prepričanje o
potrebi po strpnosti do raz-
ličnih človeških nazorov in
prepričanje, da sta evropski
način življenja in mišljenja
in življenja (civilizacija)
tako zelo svojevrstna, da se
zaradi njiju Evropa oziro-
ma Zahod bistveno razliku-
jeta od drugih delov sveta."
Tako se glasi uvodni odsta-
vek knjige Racionalistična
civilizacija 1776-2000.
Prunk opredeli tudi svoja
metodološka izhodišča. "Av-
tor izhaja iz predstave, da ta
proces ni potekal premočrt-
no, ampak so ga ovirali poiz-
kusi različnih neracionali-
stičnih ali celo iracionalistič-
nih ideologij, moči in gi-
banj, ki so včasih prav pro-
gramsko zavestno, včasih pa
spontano, oprti na konserva-
tivni del človeške narave, za-
ustavljali racionalistično
progresivne trende, jih za
trenutek blokirali ali celo v
določenem prostoru za kraj-
ši čas prevzeli pobudo ali
prevlado. Vseeno je moč po-
kazati, da se je racionalistič-
ni in razsvetljenski pogled
vedno znova prebijal naprej,

se uveljavljal v vseh svojih
dimenzijah in življenjskih
sferah ali 'svetovih' ter do
take mere zaznamoval to
obdobje evropske in vse za-
hodne civilizacije, da jo lah-
ko imenujemo racionalistič-
no." In še tole dragoceno
opozorilo: "Avtor te knjige
se želi držati še enega meto-
dološkega načela - poskušati
razumeti mišljenje in delo-
vanje ljudi iz drugega časa
in drugih pogojev in ga ne
meriti po merilih svojega
časa, ki ljudem prejšnjih
dob niso bila na razpolago.
Samo tako smo lahko lju-
dem in dejanjem preteklih
dob pravični."

To napako - da presojajo de-
janja naših prednikov po na-
ših, sodobnih merilih - dela-
jo številni. Zlasti ob presoja-
nju tistega, kar se je zgodilo
med 2. sv. vojno in ob nje-
nem koncu. Tudi to je bolje
videti v širšem kot v ozkem
kontekstu, z vidika "naši-
vaši". "Druga svetovna voj-
na je bila čas in priložnost,
ko se je najbolj razkril dvoj-
ni značaj racionalistične ci-

vilizacije; z zlorabo pridobi-
tev racionalizma, po drugi
strani pa s plemenitimi de-
janji: neizmernim prizade-
vanjem in žrtvovanjem za
odstranitev iracionalnih
fašistično-nacionalističnih
režimov. V teh prizadeva-
njih je sodelovalo veliko šte-
vilo ljudi iz različnih naro-
dov in držav, iz različnih
družbenih slojev in pokli-
cev, različnih idejnih in po-
litičnih prepričanj, tako libe-
ralci kot tudi tradicionalni
konservativci, prepričani ka-
toliki, socialisti in komuni-
sti. Mnogi od teh posamez-
nikov in kolektivov so se
prav v tem boju zavedli po-
mena pravih humanističnih
vrednot, kritične racionalno-
sti, vključujoče tudi trans-
cendentalno in moralno di-
menzijo, človekove svobode
in demokracije, ter social-
nih pravic." Šlo je torej (to
dodajam pisec teh vrstic)
tudi za spoprijem racional-
nega in iracionalnega v ta-
kratni evropski in svetovni
civilizaciji. V tem spopadu
so bili komunisti kljub vse-
mu na racionalnih (čeprav
je komunizem po svoji na-
ravi bolj religiozno kot raz-
svetljensko gibanje), fašisti
in nacisti pa na iracionalnih
pozicijah. V tej luči se ize-
načevanje obeh totalitariz-
mov izkaže za neracional-
no, čeprav je za marsikoga,
zlasti za žrtve na strani 
premaganih, emocionalno
razumljivo ...
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Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi
V Mohorjevi hiši v Celovcu
so se minuli teden spomnili
20-letnice ustanovitve Mo-
horjeve ljudske šole in otro-
škega vrtca, ki sta bili prvi slo-
venski osnovnošolski ustano-
vi v glavnem mestu dežele
Koroške. Slovesnosti so se
udeležili ugledni predstavni-
ki koroških deželnih oblasti,
slovenski minister za šolstvo
in šport Igor Lukšič in slo-
venski generalni konzul v Ce-
lovcu Matjaž Longar, poseb-
no spoštovanje pa so izrekli
dvornemu svetniku Leopol-
du Guggebergerju, ki je bil
kot takratni celovški župan
naklonjen ustanovitvi šole. 
"Enajstega septembra leta
1989 se je rodil otrok, ki smo
ga bili vsi veseli. Otrok je bil
jeklen, hotel je živeti in preži-
veti. Danes je tu, močan, ne-
omajen, s ponosom ga lahko

gledamo. Živi v okolju, ki mu
ni vedno naklonjeno. Zato je
bilo vedno važno medseboj-
no spoštovanje, lep odnos do
drugega ter skupnosti. Mo-
horjeva ljudska šola je uve-
ljavljena. Niti slovenska na-
rodna skupnost, niti mesto
Celovec te šole ne more več
negirati," je povedala v po-
zdravu vodja šole Marica
Hartman. 
Direktor Mohorjeve družbe
Celovec Anton Koren je pove-
dal, da je ustanovitvi šole in
zavetišča pred dvajsetimi leti
botrovalo srečno naključje.
Ker se je skupina slovenskih
staršev že desetletje neuspeš-
no prizadevala za ustanovitev
javne dvojezične šole v Celov-
cu, je prosila za ustanovitev
zasebne dvojezične konfesio-
nalne ljudske šole Mohorjevo
družbo. Pobudo je podprl

tudi Narodni svet koroških
Slovencev in šola je bila usta-
novljena. Koroška deželna
oblast je skušala s prepovedjo
preprečiti ustanovitev šole,
vendar je bila prepoved vlože-
na en dan prepozno. Odvet-
niška pisarna Matevža Grilca
je vložila priziv, zvezno mi-
nistrstvo za šolstvo, umetnost
in šport pa je prepoved zavr-
nilo. Mohorjeva je prispevala
denar za ureditev prostorov.
Večji del naložbe sta zvezno
šolsko ministrstvo in krška
škofija Mohorjevi vrnili. Zga-
nila sta se tudi mesto Celovec
in dežela. Dve leti kasneje je
bila ustanovljena še javna
dvojezična šola v Celovcu, ker
je šolska oblast na osnovi de-
lovanja Mohorjeve šole ugo-
tovila, da potrebuje mesto še
eno tako šolo. V šolo in vrtec,
ki vzgajata otroke v dvojezič-

nosti in sta znani po številnih
dopolnilnih dejavnostih, se je
že prvo leto prijavilo skoraj
80 otrok. Zanimanje je na-
raščalo in danes obiskuje šti-
rirazredno ljudsko šolo okrog
100 otrok, zavetišče oziroma
vrtec pa 85. Okrog 100 otrok
pa obiskuje še javno dvojezič-

no šolo. Za ustanovitev šole
in vrtca ter za njuno delova-
nje imajo velike zasluge tudi
starši otrok. "Šola je prostor,
ki združuje. Dvojezična šola
pa je najbolj naraven medij za
dvojezičnost," je povedal v na-
govoru slovenski minister za
šolstvo in šport Igor Lukšič. 

Knjige in knjigoljubi (16)

Racionalistična civilizacija

Slovenci v zamejstvu (164)

Slovenska šola v Celovcu

Janko Prunk, 
Racionalistična 
civilizacija 1776-2000,
Mladinska knjiga, 
zbirka Premiki, 
Ljubljana, 2008, 
588 strani, 39,96 evra.

Naslovnica knjige, oblikoval Jure Jančič

Dr. Janko Prunk 
(rojen 1942), zgodovinar

Otroci iz Mohorjeve šole in vrtca so pokazali, kako je možno
uživati v sožitju dveh jezikov. / Foto: Jože Košnjek

Filozof Immanuel Kant
(1724-1804), eden od 
utemeljiteljev 
racionalistične civilizacije
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razgled

Zadnje čase se neverjetno ve-
liko razpravlja o otrocih, o
varstvu njihovih pravic, o
tem, ali sme starš udariti
lastnega otroka, in celo o
tako bizarnih rečeh, kakršna
je možnost, da bi istospolna
partnerja posvojila otroka!
Kaj naj rečem? Ne lastim si
nikakršne pravice razsojati o
teh rečeh. Veseli me pred-
vsem to, da se mi je lani
končno zgodil moj lasten
otrok in po začetnem čistem
navdušenju spoznavam, da
bom imel z njim še veliko
opraviti, najbrž se kmalu
tudi sam soočim z vpraša-
njem, ali mu za kako pregre-
ho nameniti udarec po riti ali
vsaj simbolično klofuto? No,
če bo sprejet zakon, da nič od

tega ne smem, bom teh di-
lem odrešen. Ne vem pa,
kako se bodo z vse večjo
agresijo razvajenih in podi-
vjanih otrok na starše, vzgoji-
telje in učitelje soočili ti sled-
nji? Jih bodo krotili kako dru-
gače ali pred njimi poklekni-
li? Bodo po novem otroci
pretepali odrasle?
Včasih je bilo drugače. Dile-
me o tem, ali otroka udariti
ali ne, sploh ni bilo, palica je
bila v določenih primerih in
po presoji starša ali učitelja
celo zapovedana. Tako je bilo
še v začetku 60-tih let minu-
lega stoletja, ko sem sam ho-
dil v osnovno šolo. Ko sem
lani v tem časopisu pisal
podlistek o Primožu Trubar-
ju, pa sem naletel tudi na
tole zapoved iz ljubljanskega
protestantskega šolskega
reda: "Učenec, ki bo iz šole
kaj izblebetal ali opravljal s
svojimi starši součence ali
učitelje, jih bo dobil s palico,
kakor naj se učitelji tudi po-
brigajo, da bodo starši spo-
štovali nauk Jezusa Siraha, ki
uči, da z otroki ne smemo
biti premehki, se z njimi
ljubkovati, še manj pa jim
dajati potuho ali opravičevati
njihovo hudobijo, čeprav zo-
pet ni treba, da bi učitelji vih-
teli palico kar tako brez pra-
vega vzroka ..." Sliši se res
zelo staromodno, a če malo
pomislimo, bi bilo lahko kaj
od tega še danes oziroma
spet uporabno?
Sodeč po namerah zakono-
dajalca ne bo nikdar več tako,
kot je bilo. Na Mednarodni
konferenci o otrokovih pravi-
cah in zaščiti pred nasiljem v
Ljubljani je 7. oktobra govoril
tudi predsednik republike
dr. Danilo Türk. Pretresel ga
je podatek iz raziskav, po ka-
terih je "dobra tretjina otrok

občasno telesno kaznovana,
51 odstotkov staršev nikoli ni
telesno kaznovalo otroka, 35
odstotkov staršev se odzove
na otrokov neuspeh z besed-
nim poniževanjem in zani-
čevanjem. Podatki so pretres-
ljivi. Tudi študije v nekaterih
evropskih državah kažejo na
to, da sta telesno kaznovanje
in fizično nasilje nad otroki
zelo pogosta". A tako po nje-
govem več ne gre. "Prepriča-
nje, da je telesno kaznovanje
otrok legitimno za doseganje
vzgojnih ciljev, je zmotno.
Žal ostajata pretepanje in na-
merno poniževanje otrok
splošno uporabna ter druž-
beno in pravno priznana
praksa /.../ Temu nasprotuje
tudi Svet Evrope /.../ z od-
mevno kampanjo zoper tele-
sno kaznovanje otrok. Priza-
deva si, da bi uresničil vizijo
o celini brez telesne kazni,
kajti udariti človeka je kazni-
vo dejanje - in tudi otroci so
ljudje /.../ Zadovoljen sem,
da bo Slovenija s sprejetjem
novega Družinskega zakoni-
ka prepovedala telesno kaz-
novanje otroka."
Evropa, "celina brez telesne
kazni"! Prav, a se bojim, da
ne bo tako lepo, kot se sliši.
Le dan po predsednikovem
govoru sem bil na povsem
drugačnem srečanju. Na
Prešernovi Breznici se je 8.
oktobra srečalo več kot sto
članov krožka Moč preživet-
ja; ta združuje otroke, ki jim
je med vojno in po njej parti-
zanska oziroma partijska
stran brezpravno pobila star-
še - češ da so bili na "nepra-
vi" strani. Me prav zanima,
kako bi ti "otroci", ki so zdaj
vsi stari že več kot šestdeset
let, komentirali zapoved, da
se še lastnega otroka ne sme
več udariti? 

Udariti otroka?
Miha Naglič

Mihovanja

Marjeta Smolnikar

sedmica
Ste prebrali knjigo Lažni Ne-
ron avtorja Liona Feuchtwan-
gerja, nemškega pisatelja ži-
dovskega rodu, ki se je pred na-
cisti prizanesljivo rečeno
umaknil v Ameriko? Niste.
Toplo vam priporočam, da jo
vzamete v obdelavo. V politiki
vam bo marsikaj postalo kri-
stalno jasno, morda celo samo-
umevno ali pa boste preko iz-
virne in domiselne zgodovinske
fabule potrdili ter okrepili svoje
dosedanje dojemanje ceha,
imenovanega politika. Zagoto-
vo pa boste ob branju knjige
prišli do zaključka, da je politi-
ko brez slabe vesti ali predsod-
ka mogoče postaviti vštric pro-
stituciji. V smislu njene druž-
bene večnosti, kar pomeni traj-
nosti, in okostenelosti, kar po-

meni vsebinske nespremenlji-
vosti; tisto, kar je v obeh druž-
benih pojavih časovno pogoje-
no, je zgolj tehnika doseganja
cilja in namembnosti. 
Zelo na kratko. Zgodba je po-
stavljena v prva leta našega
štetja. Osrednji lik je pravza-
prav Varon, patricij in senator,
ki se po smrti cesarja Nerona
zateče v takratno cesarsko rim-
sko provinco Sirijo. Iz navidez
gosposkega in važnega lončar-
ja, sicer nadarjenega igralca,
ustvari lažnega Nerona; poli-
tični stvor, kreaturo, ki naj bi
na Vzhodu poustvarila Nero-
novo vladavino v imenu inte-
resov zakulisnega Varona.
Lažnemu Neronu je za nekaj
mesecev uspelo preslepiti mno-
žico, nakar se je načrt sesul

sam vase. Lončarja Terencija
alias (od mrtvih vstali) Nerona
in dva njegova bližnja politič-
na sodelavca je rimska oblast
križala, Varonu pa se je uspelo
umakniti globlje na Vzhod.
Kajpada, z bogastvom vred.
Aplikacija zgodbe v sodobno
politično okolje je osupljivo pre-
poznavna ali kot je avtor Laž-
nega Nerona izpostavil v uvo-
du svoje literarne stvaritve:
"Kar je bilo, bo še kdaj; kar se
je zgodilo, se bo še zgodilo, ker
se ne zgodi nič novega pod son-
cem. /.../"
Kdo, denimo, verjame, da je slo-
venski vladni predsednik Borut
Pahor dejanski avtor trenutne
slovenske politične in družbene
resničnosti oziroma usmerjeno-
sti? Da je, skratka, on tisti, ki v

tem mandatu ustvarja in vodi
slovensko politično resničnost.
Ali, če postavim še bolj absurd-
no vprašanje, kdo verjame, da
področje notranjega ministrstva
vodi in z njim upravlja Katari-
na Kresal? Tako v prvo kot tudi
v drugo dilemo lahko verjame
kvečjemu do skrajnosti naiven
državljan. Pravzaprav je v kaj
takšnega mogoče samo verova-
ti. Povedano drugače, medijsko
znani politični obrazi niso kaj
več kot stvaritve, da ne rečem
kreacije nevidnih duhov iz oza-
dja.
Da ne bo pomote. Moji pogledi
in razmišljanja okrog (nevid-
nega) političnega ceha, ki je
družbeno nesmrten oziroma
večen, ne veljajo zgolj za poli-
tično destinacijo na tako ime-

novani sončni strani Alp, pač
pa za ves svet in za vse družbe-
ne ureditve; pretekle, sedanje in
prihodnje. Zato je, vsaj za moj
okus in za mojo prebavo pode-
litev Nobelove nagrade za mir
absurd absurda. Še zlasti, če
dobi to prestižno in finančno
močno nagrado prvič, predsed-
nik neke države vnaprej, tako
rekoč na lepe oči, da ne rečem,
na lepo polt, se pravi za pro-
gram, ki ga je volivcem obljub-
ljal v svoji volilni kampanji, in
drugič, če dobi Nobelovo na-
grado predsednik države, v ka-
teri je zaradi interesa kapitala
nakopičenega največ uničujo-
čega orožja.
Res je. Kapital drži svet in
družbo v permanentni zmeš-
njavi. 

Vaš razgled

Ob 200-letnici ustanovitve Ilirskih provinc je minulo sredo v Kranju
potekala ponazoritev Jurčičeve povesti Spomini starega Slovenca in srečan-
je z Napoleonom v starih rovih pod Kranjem. Napoleonovi vojaki so še prej
prišli na slovesno odprtje prenovljene Tavčarjeve ulice pri župnijski cerkvi
sv. Kancijana, kjer pa je bil glavni seveda prelat Stanislav Zidar. V. S., foto:
Gorazd Kavčič

petek, 16. oktobra 2009

Pod soncem nič novega

V slaščičarski delavnici v hotelu Park na Bledu so izdelali že deset 
milijonov originalnih blejskih kremnih rezin. Jubilej so zaznamovali s
kremno rezino velikanko, ki je merila deset milijonov kvadratnih milime-
trov. Sestavljalo jo je 1890 kremnih rezin, ki so jih med sladkosnede obis-
kovalce razdelili v dobre pol ure. M. R., foto: Matic Zorman
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Štefan Žargi

Kranj - Gospodarska zborni-
ca Slovenije - Združenje za
informatiko in telekomuni-
kacije, Javna agencija za
podjetništvo in tuje investi-
cije in Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnolo-
gijo - Direktorat za informa-
cijsko družbo so v ponede-
ljek podelili nagrade naj-
uspešnejšim projektom na
področju informatizacije po-
slovnih procesov. Prijavlje-
nih je bilo skupno 38 projek-
tov in 58 podjetij. V skupini
malih in mikro podjetij je
plaketi za naj e-projekt, naj
e-podjetje prejelo kranjsko
podjetje Logos.si. Pogovorili
smo se z ustanoviteljem, di-
rektorjem in lastnikom
mag. Tomažem Krišljem.

Kdaj ste ustanovili podjetje
Logos in kako ste začeli?

"Sam sem se z računalniki
začel ukvarjati že zelo zgo-
daj. Ko je bilo po zakonodaji
iz leta 1989 mogoče ustano-
viti družbo, sem to tedaj tudi
storil. Decembra bomo torej
praznovali 20-letnico obsto-
ja. Kot mnogi smo začeli s
sestavljanjem in prodajo ra-
čunalnikov ter izdelavo last-
ne programske opreme. Za-
radi naglega razvoja spletnih
tehnologij smo se leta 1996
odločili, da se bomo ukvarja-
li izključno s spletno pro-
gramsko opremo."

Kdo je bil vaš prvi večji ku-
pec?

"To je bilo ministrstvo za
šolstvo, za katerega smo pri-
pravili programsko opremo
za vpis v srednje šole in dija-
ške domove ter za nacional-
no preverjanje znanja - za
Zavod za šolstvo in Državni
izpitni center. To je bil velik
in zahteven projekt, prej
smo se ukvarjali, kot še
mnoga nam podobna pod-
jetja, s standardnimi, zlasti
računovodskimi programi
za podjetja.

Drugi večji projekt je na-
stal ob naročilu Gasilske zve-
ze Slovenije, ki je želela in-
formacijsko podporo za svo-
jo dejavnost, za dejavnost ob-
močnih oziroma občinskih
zvez in gasilskih društev. Na-
stal je program Gas 2000, ki
smo ga z leti še dopolnjevali
in je danes znan pod ime-
nom Vulkan. Danes ga upo-
rablja okoli 1400 društev, ne-
kaj več kot sto zvez in Gasil-
ska zveza Slovenije. Gre za
vodenje evidence članstva,
opreme, intervencij; za načr-
tovanje usposabljanj ter
spremljanje gasilskih tekmo-
vanj. Program so opazili tudi
na ministrstvu za obrambo,

na Upravi za zaščito in reše-
vanje, zato smo dobili naro-
čila za podoben informacij-
ski sistem SPIN (Sistem o
poročanju o intervencijah in
nesrečah). Z njim pokriva-
mo vse klice na številko 112
(Center za obveščanje), omo-
gočamo evidence ter pripra-
vo poročil uprave in vodij in-
tervencij."

Gre torej za kar precej speci-
fično informacijsko opremo.
Imate še kaj podobnega?

"Znan je tudi informacij-
ski sistem Lisjak, ki ga je za
podporo svoji dejavnosti in
dejavnosti društev naročila
Lovska zveza Slovenije. Z
njim pokrivamo 420 lovskih
družin po Sloveniji, 15 ob-
močnih zvez in naročnika.
Poleg evidence članstva pro-
gram omogoča pripravo let-
nih načrtov lovišč, kategori-
zacijo odvzete divjadi in po-
dobno. Podoben informacij-
ski sistem je Info GRZ, ki ga
uporabljajo Gorsko reševal-
na zveza Slovenije in 17 nje-
nih postaj. Povsem drugačen
in tehnološko zelo zahteven
pa je informacijski sistem na
Letališču Jožeta Pučnika
Ljubljana na Brniku, kjer
prav z našo programsko
opremo krmilimo vse infor-
macijske table ter monitorje
za potnike in zaposlene."

Informacijsko podpirate to-
rej kar precejšni del društev
in njihovih zvez v naši drža-
vi. Vendar ste priznanje za
naj e-projekt dobili za si-
stem Lo.Polis. Za kakšen si-
stem gre?

"Spletni informacijski si-
stem Lo.Polis, njegovi za-
metki so stari že devet let,
smo pred tremi leti temeljito
nadgradili in ga danes ime-
nujemo kar "šolsko mesto".
Sistem vsak dan uporablja

več kot 35 tisoč registriranih
uporabnikov na področju 
vzgojno-izobraževalnih usta-
nov. Sistem s pridom upo-
rabljajo zaposleni v vrtcih,
osnovnih, srednjih in glas-
benih šolah, do podatkov pa
lahko dostopajo tudi starši
in učenci. Z Lo.Polis "govo-
rilne ure" postajajo prete-
klost, saj lahko starši prek si-
stema sporočijo izostanek
svojega otroka pri pouku,
pregledajo otrokove ocene,
učenec pa lahko vnaša izbir-
ne predmete in podobno. Si-
stem družbe Logos.si je po-
sodobil delovanje v več kot
petsto ustanovah ter pribli-
žal proces učenja učencem
in staršem. Govorilne ure
niso izumrle, analize kažejo
celo nasprotno: starši se na
dogodke v šoli še hitreje od-
zivajo.

Gre seveda za precej var-
nostno zahteven sistem, saj
so v njem občutljivi osebni
podatki. Sistem je varovan
podobno, kot so varovani si-
stemi v bankah. Po temelji-
tem pregledu smo pridobili
tudi pozitivno mnenje infor-
macijske pooblaščenke."

Vse naštete programe vsak
dan uporablja kar precej ve-
lika množica ljudi, zato je
vzdrževanje sistemov ver-
jetno zelo zahtevno in ob-
sežno. Koliko imate zapo-
slenih?

"Kadrovsko smo se razvija-
li postopno, večina mojih so-
delavcev ima visoko izobra-
zbo računalniške smeri. Tre-
nutno nas je zaposlenih 12,
pri čemer se jih pet ukvarja z
vzdrževanjem, drugi z razvo-
jem. Pri tem moram pouda-
riti, da je ključ za dobro delo-
vanje teh sistemov dovolj te-
meljito izobraževanje upo-
rabnikov, čemur posvečamo
veliko pozornost, ogromno

časa in truda. Naše sisteme
uporablja prek petdeset tisoč
uporabnikov."

Vaši načrti?
"Najprej naj povem, da ni-

kdar nismo delali velikih na-
črtov, razvijali smo se organ-
sko, z nihanji, ki jih nareku-
je trg. Bila so suha leta in leta
z dobro 'letino' in tedaj smo
nekaj tudi prihranili.

Naša trenutna orientacija
je programska oprema za
hrambo dokumentov v elek-
tronski obliki. Razvili smo
lastno programsko opremo
za vodenje prejete in izdane
pošte ter lastnih dokumen-
tov. Smo eno prvih podjetij v
Sloveniji, kateremu je Arhiv
RS potrdil notranja pravila za
lastno programsko opremo
za zajem in hrambo doku-
mentarnega in arhivskega
gradiva. Akreditacija je zad-
nji korak v tem procesu, ka-
terega nameravamo zaključi-
ti še v letošnjem letu.

Ali sedanji krizni časi vpli-
vajo na vašo dejavnost?

"Kriza seveda vpliva na ob-
seg naročil zlasti pri državi.
Zato se sedaj bolj posvečamo
razvoju in izdelavi nekaterih
rešitev, za katere je v prete-
klosti zmanjkovalo časa."

Kaj vam pomenita dobljeni
priznanji?

"Prvo priznanje (naj e-pod-
jetje) je priznanje za naše
dolgoletno delo, posebno še,
ker je bila prav v naši katego-
riji konkurenca izredno
močna. Drugo priznanje (naj
e-projekt) pa je prav gotovo
namenjeno predvsem našim
uporabnikom, ki nam že leta
zvesto stojijo ob strani. Pri-
znanji sta nagrada za vse za-
poslene v našem podjetju, ki
pa se zavedajo, da sta tudi za-
veza za nadaljnje delo."

Naj e-projekt, naj e-podjetje
Kranjsko podjetje Logos.si je prejelo priznanji za najuspešnejši projekt na področju informatizacije
poslovnih procesov v skupini malih in mikro podjetij.

Naklo

Največji trgovski center Merkurja je v Beogradu

Iz Merkurja so sporočili, da so včeraj v Beogradu odprli svoj
največji trgovski center. Na 2,8 hektarja velikem zemljišču
na beograjski Karaburni so v 15 mesecih zgradili center s
skupaj več kot 28 tisoč kvadratnimi metri pokritih površin v
treh etažah, kar je že drugi Merkurjev center v srbskem glav-
nem mestu in obenem največja investicija podjetij Skupine
Merkur v letu 2009. Vrednost investicije v zemljišče in ob-
jekt znaša 25 milijonov evrov. V centru bo zaposlen 101 so-
delavec, na razpis za delovna mesta pa se je prijavilo več kot
tri tisoč kandidatov. To je preseglo vsa naša pričakovanja in
hkrati dokazalo velik interes za delo v Merkurju. Samo iz
Slovenije je za prvo polnjenje novega centra odpeljalo kar 72
vlačilcev z izdelki, kar posredno dokazuje izjemno število iz-
delkov, tudi slovenskih, ki bodo razstavljeni v Beogradu.
Merkur je v Srbiji, kjer ima hčerinsko podjetje Merkur Inter-
national, d. o. o., Beograd pričel poslovati leta 1991 in ima
tako že tri trgovske centre, načrtujejo pa jih še v Novem
Sadu, Beogradu, Kragujevcu in Nišu. Š. Ž.

Koper

Poštni delavci zahtevajo dobiček

Iz Sindikata poštnih delavcev pri Konfederaciji sindikatov 90
so pretekli petek na vlado naslovili protestno pismo, ker vla-
da še ni potrdila predloga Pošte Slovenije, da se del ustvar-
jenega dobička iz leta 2008 nameni delavcem. Država naj bi
neuradno pristala, kot je to predlagala tudi uprava, da se jim
del dobička - tri milijone evrov, razdeli, vendar hkrati posta-
vila dodatne zahteve, ki posegajo v strateški načrt Pošte Slo-
venije. Ker lahko tak poseg ogrozi tudi položaj zaposlenih,
mu v sindikatu ostro nasprotujejo. Ob tem dodajajo, da če
do 19. oktobra vlada ne potrdi izplačila soudeležbe delavcev
pri dobičku, bodo pred vladno palačo pripravili protest. Š. Ž.

Tomaž Krišelj

varčujete z  • 
rednimi mesečnimi  
vplačili v izbranem obdobju,

obrestna mera  • 
od 2,90 % za 6 mesecev  
do 4,10 % za 60 mesecev.

Ciljno
varčevanje

sanje!
...za...za vse, ki si 

dovolijo sanje!

www.probanka.si
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Cveto Zaplotnik

Bled - Močan zahodni veter
je v torek zgodaj zjutraj pov-
zročal škodo tudi v gozdo-
vih. Po prvi oceni Zavoda za
gozdove Slovenije je na Go-
renjskem padlo okoli 25 ti-
soč kubičnih metrov gozd-
nega drevja, pretežno smre-
ke, škodo, ki je posledica
razvrednotenja lesa ter več-
jih stroškov sečnje in spravi-
la, pa ocenjujejo na 150 tisoč
evrov. Največ škode je v goz-
dovih na Pokljuki in v dolini
Radovne, poškodbe so zabe-
ležili tudi na Jelovici, v Je-
lendolu in na Jezerskem.
Veter je podiral posamezna
drevesa in tudi šope dreves,
večinoma jih je izruval, pre-
cej tudi polomil. Poškodbe
so velike tudi zaradi razmo-
čenih tal, v katerih so imele
korenine slabšo oporo. Ne-
katere ceste na Pokljuki so
bile zaradi vetroloma nepre-
vozne, obiskovalce pa opo-

zarjajo, da naj se izogibajo
podrtih ali nagnjenih dre-
ves, saj je zaradi razrahlja-

nih korenin in poškodova-
nih krošenj nevarnost pada-
nja drevja in vej.

Kot je povedal Andrej Av-
senek, vodja blejske območ-
ne enote zavoda za gozdove,
jih je nova ujma presenetila
v času, ko so hiteli posprav-
ljat posledice decembrskega
snegoloma in od lubadarja
napadeno drevje: samo na

Pokljuki je v teh dneh dela-
lo pet harvesterjev in 23
ekip s klasičnim načinom
spravila. Spravilo drevja, ki
ga je podrl veter, bo zamud-
no, saj je razpršeno po povr-
šini deset tisoč hektarjev, in
bo še dodatno prispevalo k
poškodovanosti gozda in
gozdnih tal.

Veter ruval gozdno drevje
Veter je v torek na Gorenjskem izruval in polomil 25 tisoč kubičnih metrov gozdnega drevja.

Lani so na Zgornjem Go-
renjskem zaradi pretirane
namnožitve lubadarja po-
sekali 156 tisoč kubičnih
metrov drevja, letos je ko-
ličina že presegla 110 tisoč
”kubikov”.

Pred tremi leti se je veter "znesel" nad gozdovi Jelovice, 
tokrat je pustošil predvsem po Pokljuki.

Cveto Zaplotnik

Kranj - Kmetje, ki imajo
kmetijska zemljišča v bližini
tovarne Sava, se še spominja-
jo leta 2004, ko so nekateri
med njimi prejeli odločbe za
plačilo (tudi milijon tolarjev)
visokega nadomestila za
uporabo nezazidanega stavb-
nega zemljišča. Ker so bila ta
zemljišča spremenjena v
stavbna večinoma na pobudo
občine, so se na odločbe pri-
tožili, pobudo za ukinitev oz.
znižanje nadomestila pa je
dala tudi kmetijsko gozdar-
ska zbornica. Mestna občina
Kranj je zaradi tega v odloku
o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča, ki ga je
sprejela ob koncu leta 2004,
določila, da lastnikom za to-
vrstna nezazidana stavbna
zemljišča pet let od uveljavit-
ve odloka ne bo treba plače-
vati nadomestila. Prvega ja-

nuarja 2010 bo petletno ob-
dobje minilo, kmete pa seve-
da že zanima, kako bo potlej
s plačilom nadomestila. 

Ko je to problematiko na
nedavni seji obravnaval od-
bor izpostave kranjske ob-
močne enote Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije, je

sklenil predlagati mestne-
mu svetu spremembo odlo-
ka, s katero bi ta zemljišča
oprostili plačevanja nado-
mestila vse dotlej, dokler bi
jih lastniki uporabljali za
kmetijsko pridelavo ali go-
spodarjenje z gozdom in za
ta zemljišča ne bi bilo izda-

no gradbeno dovoljenje ali
sprejet lokacijski načrt. Kot
poudarjajo v odboru, na teh
površinah še vedno poteka
kmetijska oz. gozdarska de-
javnost, ki je nekaterim tudi

glavna ali celo edina dejav-
nost za pridobivanje dohod-
ka. Lastniki nimajo interesa,
da bi na teh zemljiščih gra-
dili ali da bi jih prodali, v bli-
žini pa tudi ni možno prido-
biti nadomestnih zemljišč.

Nadomestilo spet na dnevnem redu
Z novim letom bo poteklo petletno obdobje, v katerem lastnikom nezazidanih stavbnih zemljišč, ki
so postala zazidljiva na pobudo občine, ni bilo treba plačevati nadomestila.

Kmetijska pridelava na nezazidanih stavbnih zemljiščih ni
tako donosna, da bi omogočala plačilo visokega nadomestila.

Cveto Zaplotnik

Kranj - Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvi in prehra-
no je v uradnem listu objavi-
lo nov javni razpis za ukrep
zgodnje upokojevanje kme-
tov, po katerem bo za letne
rente na razpolago do 1,4 mi-
lijona evrov, za celotno obdo-
bje izplačevanja pa do 14 mi-
lijonov evrov. Za rento se
lahko potegujejo kmetje, ki
bodo kmetijo prenesli na
prevzemnika in se bodo pre-
nehali ukvarjati s pridobitno
kmetijsko in gozdarsko de-
javnostjo. Do rente so upra-
vičeni kmetje, ki so starejši
od 57 let in hkrati ne dosega-
jo upokojitvene starosti (za
ženske 63 in za moške 65
let), so pokojninsko in inva-
lidsko zavarovani kot kmetje
in še niso upokojeni. Glavna
novost razpisa v primerjavi s
prejšnjimi je v tem, da krog
upravičencev razširja na last-
nike živali, ki nimajo v lasti
kmetijskih zemljišč ali jih ni-
majo dovolj. Upravičenci, ki
nimajo pet hektarjev primer-

ljivih kmetijskih zemljišč,
morajo imeti v stalni reji ali
lasti določeno število živali -
vsaj tisoč pitancev perutnine
(ali dvesto puranov v turnu-
su ali štiristo nesnic) ali deset
glav velike živine za intenziv-
no rejo ali štirideset čebeljih
družin ... 

Renta je sestavljena iz
fiksnega dela, ki znaša na
leto pet tisoč evrov na kmeti-
jo, in spremenljivega dela, ki
je odvisen od velikosti kmeti-
je. Za vsak hektar znaša ren-
ta tristo evrov, možno pa jo je
uveljavljati največ za dvajset
hektarjev. Kmet lahko preje-
ma rento največ deset let in
največ do sedemdesetega
leta starosti, znesek pa v tem
obdobju ne sme preseči 110
tisoč evrov. Če se vmes kmet
upokoji, se renta zmanjša za
znesek pokojnine.

Renta za upokojitev
Kmetijsko ministrstvo je objavilo nov razpis za
zgodnje upokojevanje kmetov.

Kranj

Izbrali bodo kmetico leta

Včeraj, v četrtek, je bil svetovni dan kmetic, ki ga bodo v Zve-
zi kmetic proslavili danes, ko bodo na prireditvi v Zagorju iz-
brali letošnjo kmetico leta in podelili nagrade najlepšim fo-
tografijam in slikam, ki so jih naredile kmetice. Za laskavi
naziv kmetice leta se bo potegovalo trinajst kandidatk, med
njimi bodo tudi Maksima Erklavec (Društvo podeželskih
žena Domžale), Katarina Tomc (Društvo podeželskih žena
Svit iz Tržiča), Ivanka Smrkolj (Društvo podeželskih žena
Lukovica), Ana Burja (Društvo podeželskih žena Moravče),
Ivanka Zalaznik (Društvo podeželskih žena Tuhinjske doli-
ne), Olga Tičar (Društvo kmečkih žena Kranj), Antonija Ob-
lak (Društvo podeželskih žena Blegoš) in Silva Potočnik
(Društvo žensk z dežele občine Radovljica). C. Z.

Loška komunala, d. d., Škofja Loka 

išče novega sodelavca/ko za delovno mesto: 

OPRAVLJANJE 
VODOVODNOINŠTALATERSKIH DEL

Kandidati morajo imeti končano 3-letno poklicno ali 4-letno
strokovno izobraževanje strojne usmeritve, vozniški izpit B-ka-
tegorije (zaželen je tudi vozniški izpit C-kategorije) in poznati 
računalniške programe (Word, Excel itd.). Zaželene so delovne
izkušnje s področja vzdrževanja zunanjih vodovodnih sistemov.
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 12 mesecev
(poskusna doba je 2 meseca), z možnostjo kasnejše zaposlit-
ve za nedoločen čas. 

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev pošljite v roku 10 dni na naslov:

Loška komunala, d. d., Škofja Loka, Kidričeva c. 43 a, 
4220 Škofja Loka.

O izbiri boste obveščeni do 30. novembra 2009. 

Dodatne informacije na tel. št. 04/50 23 500.

Agencija za kmetijske trge
in razvoj podeželja bo
sprejemala vloge do objave
obvestila o zaprtju razpisa.

Cveto Zaplotnik

Spodnje Jezersko - Jutri, v
soboto, bo na Kovkovi kme-
tiji na Spodnjem Jezerskem
osma dražba ovnov jezersko
solčavske pasme. Ogled
ovnov bo od 11. do 13. ure, v
tem času bo tudi predstavi-

tev pastirskih psov, ob 13. uri
pa bo dražitelj Franci Pavlin,
specialist za živinorejo v
KGZ Kranj, začel dražbo, na
kateri bo naprodaj 24 ovnov,
ki jih je od skupno 27 na
testni postaji na Jezerskem
izbrala in ocenila republiška
komisija za odbiro pleme-

njakov. Kot je v imenu prire-
ditelja - Društva rejcev ovc
jezersko solčavske pasme
povedal predsednik društva
Primož Muri, bodo ovni na
dražbi razdeljeni v pet kako-
vostnih razredov. Za razred
1A bo izklicna cena dvesto
evrov, za 1B 180 evrov, za

razred 2A 140 evrov, za 2B
120 evrov in za 3A sto evrov.
"Izklicne in tudi prodajne
cene bodo občutno nižje, kot
so bile na nedavni dražbi v
Avstriji, kjer so najboljše
ovne prodali po več kot 1700
evrov," je dejal Muri in po-
udaril, da se pri nas dražba
kot način prodaje še ni uve-
ljavila. V desetih letih so na
dražbi prodali največ devet
ovnov, lani so vsega tri.

Osma dražba plemenskih ovnov

Ko smo na kranjsko obči-
no naslovili vprašanje,
kako bo s plačilom nado-
mestila po poteku petlet-
nega obdobja, so odgovo-
rili, da bo pobudo zborni-
ce najprej obravnavala ko-
misija za kmetijstvo in
potlej predvidoma še
mestni svet. 
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Janez Štrukelj

Jedi za jesenske dni K U H A R S K I R E C E P T I97

Jelena Justin

Z druščino prijateljev smo
se zadnjič podali na popol-
dansko turo nad Gozd Mar-
tuljkom, ki ga krasijo izjem-
ne gore, znane po tem, da na
njihova temena ne vodijo
označene poti. No, izjema je
edino Špik, pa še ta je po
markirani poti dosegljiv iz
Krnice ali pa skozi Kačji gra-
ben. 

Na naši današnji turi
bomo imeli Špik, no, vsaj
njegovo špičko, skoraj ves
čas pred seboj, pogledi pa
nam bodo uhajali predvsem
na Široko peč. Pa pojdimo
dogodivščini naproti. 

Izhodišči za začetek vzpo-
na sta vsaj dve: lahko gremo
mimo spodnjega Martulj-
škega slapu, ali pa se z av-
tom zapeljemo skozi Gozd
Martuljek in ob koncu vasi
zavijemo levo ter se zapelje-
mo do Kope, kjer nas smero-

kaz usmeri do brunarice Pri
Ingotu. V vsakem primeru
moramo priti do Ingota. Od
brunarice nadaljujemo pre-
ko planine Jasenje oz. Raj-
ske livade do Finžgarjeve ka-
pelice. Na levi strani kapelice
je dobro vidna stezica. Po ne-
kaj desetih metrih je vidno
razpotje, a mi se držimo des-
ne poti, ki poteka tik nad hu-
dourniško grapo. Strmo se
začne vzpenjati. Steza je do-
bro sledljiva, le včasih je tre-
ba biti rahlo pozoren. Pot
nas v okljukih pripelje do vi-
šine okoli 1100 metrov, kjer
se na enem od okljukov pred
nami pojavi balkonček; raz-
gledišče na Karavanke. Pod
nami je Gozd Martuljek, vi-
dimo vas Srednji Vrh in nad
njo Vošco. Okljuki se nada-
ljujejo še približno sto višin-
skih metrov, ko pot ostro za-
vije levo. Nekaj časa hodimo
v levo smer, tako da so Kara-
vanke pred nami. V tem

delu prečimo melišče in po-
zorni moramo biti zaradi
ozke stezice, da nam ne
zdrsne. Obhodimo Rutarski
Vršič in se obrnemo celo
proti Kepi in Dovški babi.
Smo na vzhodu Rutarskega
Vršiča, skoraj v koritu Belega
potoka. Pot zavije v gozd.
Ozka steza nam bo kar neka-
ko ušla izpod nog, težko je
sledljiva, a v gozdu se obrne-
mo desno, saj je vrh direktno
nad nami. Zdaj nas čaka še
zadnji naskok proti vrhu,
kjer nas čaka vpisna knjiga.

Vrh Rutarskega Vršiča
nam postreže s tistim, zaradi
česar nam srce zaigra; z raz-
gledom na Kukovo špico,
Škrnatarico in Široko peč, ki
nam da slutiti, da se med nji-
ma skriva Amfiteater. Pred
nami je magični Oltar, Mala
in Visoka Martuljška Ponca
ter seveda Špik. Ob njem Fr-
damane police, pa Rigljica,
Rušica in povsem nasproti

nam znani Kurji vrh, še
eden od spokojnih vrhov
martuljške ogrlice dvatisoča-
kov. Nasproti divjemu svetu
deviških sten pa spokojen
svet Karavank, z Vošco, Tru-
pejevim Poldnevom, Kresiš-
čem, Belimi pečmi.

Rutarski Vršič krasijo tudi
koprive, zato bodimo pozorni,
kje hodimo. No, sicer pa, če
nas ožgejo, pa po ljudski mod-
rosti ne bomo imeli revme.

Z vrha gremo po grebenu
proti sedlu med Rutarskim
Vršičem in Vaneževim ro-
bom, kjer vdenemo potko, ki
nas v okljukih popelje do hu-
dourniške grape v krnici Za
Akom. Omenjena pot je lah-
ko sledljiva in dobro vidna,
kar daje slutiti, da verjetno
večina gornikov, ki so jim
ljubše samotne poti sloven-
skih gora, Rutarski Vršič do-
seže po poti našega sestopa.
Po hudourniku se spustimo
do markirane poti, ki iz krni-
ce Za Akom vodi nazaj do
planine Jasenje do brunari-
ce Pri Ingotu. Del te označe-
ne poti je zelo zahteven, saj
je zavarovan in neprimeren
za vrtoglave. Ko se konča za-
varovana pot, se samo še
skozi gozd strmo spustimo
do brunarice, kjer se okrep-
čamo in si privoščimo čudo-
vit domači melisin sirup. 

Do avta nas čaka še 10 do
15 minut spusta. Spet smo
odkrili manj znani del Julij-
skih Alp, predvsem pa del,
ki ni pogosto obiskan.

Nadmorska višina: 1696 m
Višinska razlika: 900 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Rutarski Vršič (1696 m)

V martuljškem kraljestvu
Neoznačena pot, ki nas popelje povsem blizu velikanom martuljškega kraljestva. Za hrib, ki se pne
nad Rajskimi livadami, je potrebne nekaj dobre orientacije in branja sporočil okolice.

Solatni krožnik

Sestavine: 1 glava zelene so-
late, 1 glava kodraste endivije, 1
glava radiča, dobro pest rukole,
polovico mariniranih piščanč-
jih prsi (ketchup, sojina oma-
ka, sol, poper, oljčno olje), 1 ko-
marček, 6 dag ovčjega sira.

Preliv: pol dl oljčnega olja, 1
žlica gorčice, ščep sladkorja,
sol, poper, limonov sok.

Priprava: Solate očistimo
in poljubno narežemo, jih
dekorativno naložimo na
krožnike. Rukolo prav tako
očistimo in jo porazdelimo
na solatne liste. Piščančje
prsi operemo in mariniramo
s sestavinami za marinado,
jih narežemo na kocke in
spečemo na žaru. Komarček

narežemo na rezine, ga zači-
nimo in spečemo na žaru ter
damo na krožnik k solatam.
Solate prelijemo s pripravlje-
nim prelivom.

Zeliščna juha s 
popečeno slanino

Sestavine: 2 žlici masla, 2 ša-
lotki, 2 žlici sesekljanih zelišč
(timijan, peteršilj, meta, peh-
tran, kreša), 3 dl zelenjavne
juhe, osminko l sladke smeta-
ne, sol, poper, 1 por, 8 dag sla-
nine, 2 žlici olja.

Priprava: Šalotke očistimo
in narežemo na kocke. Na
segretem olju prepražimo
šalotke in dodamo osmuka-
ne liste zelišč. Od vsake za-
čimbe prihranimo nekaj ve-

jic za dekoracijo. Vse skupaj
nahitro podušimo, zalijemo
z juho in zavremo. Juhi do-
damo še sladko smetano in
jo pretlačimo. Slanino in por
narežemo nadrobno, prepra-
žimo na olju in damo v juho.
Juho potresemo s svežimi
zelišči. Poleg juhe ponudimo
pikantni parmezanov toast.

Gratinirane bučke 

Sestavine: 4 male bučke, 2 jaj-
ci, 10 dag moke, olje za cvrenje.

Preliv: 2 dag masla, 3 dag
moke, 1 dl mleka, sol, poper, 2
dag parmezana, bazilika, 1
žlica kisle smetane, muškatni
orešček.

Priprava: Bučke po dolžini
prerežemo, posolimo, pova-

ljamo v moki in jajcih ter
ocvremo v vročem olju. Buč-
ke naj ostanejo še čvrste.
Nato jih preložimo v dobro
pomaščen pekač, prelijemo s
prelivom, po vrhu potresemo
z naribanim parmezanom in
v pečici gratiniramo. 

Preliv: Na maslu prepraži-
mo moko, ji prilijemo mleko
in gladko razmešamo. Doda-
mo začimbe in rumenjake
ter gladko primešamo trd
sneg beljakov.

Linguine z zelenjavo in
meto 

Sestavine: 12 dag graha, 20
dag princez fižola, 1 šop mete,
1 dl creme fraishe, sok limete,
sol, poper, linguine - tanjši širo-

ki rezanci, 5 dag parmezana,
juha za zalivanje.

Priprava: Grah in stročji fi-
žol operemo in nahitro blan-
širamo. Meto narežemo na
rezance, nekaj pa je pustimo
za dekoracijo. Creme fraishe
zmešamo z meto, začinimo
s sokom limete, solimo in
popopramo. Česen nareže-
mo na lističe, jih opražimo
na oljčnem olju, dodamo
grah in fižol ter podušimo.
Linguine skuhamo v slanem
kropu, jih zmešamo z zele-
njavo, odstavimo in dodamo
še smetano. Če je potrebno,
zalijemo z juho, začinimo,
dodamo parmezan in še
malo pokuhamo. Serviramo
in dekoriramo z meliso in
krhlji limete.

Delček izrazito razgledne poti 

Široka peč, ki kar vabi v svoja divja ostenja. 

Rutarski Vršič na levi strani s planine Jasenje

Nagrajenci nagradnih križank

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 2. oktobra
2009 v Gorenjskem glasu, je bilo podjetje CI JUHANT iz
Most pri Komendi. Nagrajenci: 1. nagrado - betonski stenski
umivalnik prejme Mojca Avguštin, Medvode; 2. nagrado -
betonsko korito za rože oleander prejme Domen Jeraša, Je-
senice; 3. nagrado - betonsko korito za rože 30X30 prejme
Tončka Fajdiga, Duplje. Nagrajencem prisrčno čestitamo.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenj-
skem glasu v petek, 25. septembra 2009, je bilo podjetje Ko-
losej De Luxe. Nagrajenci so: 1. nagrada: filmski abonma po
izbiri nagrajenca: Tomaž Počivavšek, Golnik; 2. nagrada:
filmski abonma po izbiri nagrajenca: Dušan Horvat, Radov-
ljica; 3. nagrada: filmski abonma po izbiri nagrajenca: Meta
Bizjak, Tržič; 4. nagrada: filmski abonma po izbiri nagrajen-
ca: Polona Novak, Zg. Besnica; 5. nagrada: filmski abonma
po izbiri nagrajenca: Amalija Ogrin, Cerklje na Gorenjskem.
Pet nagrad, ki jih je podaril Gorenjski glas, prejmejo: Magda
Šenk, Kranj; Anica Perčič, Golnik; Dušan Horvat, Radovljica;
Klara Sedej, Kranj; Valentin Marinšek, Šenčur.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem
glasu v torek, 22. septembra 2009, je Gostinsko podjetje Tro-
jane. Nagrajenci so: 1. nagrado - bon za nakup v vrednosti 20
EUR prejme: Marjan Stare, Kranj;  2. nagrado - bon za nakup
v vrednosti 20 EUR prejme: Lidija Pokorn, Naklo;  3. nagrado-
bon za nakup v vrednosti 10 EUR prejme: Marko Mlakar,
Domžale. Tri nagrade Gorenjskega glasa prejmejo: Aleš Ber-
nik, Žabnica; Nik Brkič, Hrušica; Marija Golob, Jesenice
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JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 
RADOVLJICA, TEL.: 04/53 15 249. Izleti: MADŽARSKE TOPLICE: 15. - 18. 10, 
2. - 5. 11, 19. - 22. 11.; TRST: 30. 10.; KOPALNI IZLET - BERNARDIN: 2. 11.; 
BERNARDIN: 15. 11- 18. 11. ; RIM 19. 11. - 22. 11.; TOPOLŠČICA: 26. 10.; 
MARTINOVANJE: 14. 11.; LJUTOMER-BOŽIČNI PROGRAM: 23. 12. - 26. 12.

HALO - HALO GORENJSKI GLAS      
telefon: 04 201 42 00

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

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

Slovenstvo na razglednicah
Bled - V Knjižnici Blaža Kumerdeja bo danes ob 19.30 pote-
kala predstavitev monografije o slovenskih razglednicah av-
torja Milana Škrabca.

Vaško popoldne
Gorenja vas - Občina Gorenja vas - Poljane v sodelovanju z
društvi in obrtniki vabi na prireditev Vaško popoldne, ki bo
jutri ob 10. uri na "stari" Poljanski cesti v Gorenji vasi. 

Gorniški večer
Domžale - Planinsko društvo Domžale in Knjižnica Domža-
le vabita na gorniški večer z Rokom Terkajem - Trkajem z na-
slovom Hoja je pesem, ki bo v ponedeljek ob 18. uri v Knjiž-
nici Domžale.

Srečanje folklornih skupin
Bled - Danes bo ob 18. uri v Festivalni dvorani regijsko sre-
čanje otroških in odraslih folklornih skupin drugih narodov
in narodnosti.

Za otroke v knjižnicah
Hrušica - V knjižnici bo v torek ob 16. uri ustvarjalna delavni-
ca za otroke.

Žirovnica - Ustvarjalne delavnice za otroke bodo v knjižnici
v ponedeljek od 16. do 18. ure.

Škofja Loka - V knjižnici se bo ura pravljic s pravljico Želva
in opica si razdelita drevo začela v torek ob 17.30.

Gorenja vas - Delavnica za spretne prste Izdelajmo lonček
se bo v knjižnici začela v ponedeljek ob 17. uri.

Dolenjske Toplice, Meniška vas, Soteska
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 22.
oktobra, na izlet v Dolenjske Toplice, Meniško vas in v Sote-
sko. Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred Creine. Hoje bo za
4 ure. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do po-
nedeljka, 19. oktobra.

Kolesarski izlet s piknikom
Kranj - Iz Društva upokojencev Kranj vabijo na kolesarski iz-
let, ki bo 20. oktobra s startom ob 9. uri izpred društva.
Tura, ki bo lahka, bo predstavljala tudi zaključek kolesarske
sezone, sledil bo piknik.

V Koper z okolico
Predoslje - Društvo upokojencev Predoslje 21. oktobra spet
organizira izlet v Koper z okolico. Odhod avtobusa bo ob 7.
uri z običajnih mest. Ker je še nekaj prostih mest, se lahko
prijavite pri Tonetu Oblaku po telefonu 2 041 633 ali 031/494
422, do zasedbe mest v avtobusu. 

Martinovanje v neznano
Škofja Loka - Društvo upokojencev Škofja Loka vabi v sredo, 11.
novembra na martinovanje v neznano. Odhod bo ob 7. uri z av-
tobusne postaje v Škofji Loki. Prijave  v pisarni društva v sredo,
21. oktobra, ter petek, 16. in 23. oktobra, od 9. do 11. ure, na mo-
rebitna prosta mesta še vsako sredo in petek do 6. novembra. 

Na Poldašnjo špico
Tržič - Vodniški odsek Planinskega društva Tržič vabi v so-
boto, 24. oktobra, na Poldašnjo špico (2087 m). Odhod po-
sebnega avtobusa bo ob 6.30 izpred OŠ Tržič. Prijave in in-
formacije po tel. 5971 536.

Po dolenjski vinogradniški poti
Jesenice - Planinsko društvo Jesenice organizira v soboto,
24. oktobra, planinski izlet po dolenjski vinogradniški poti.
Pot ni naporna in traja od 3 do 4 ure. Odhod avtobusa bo ob

IZLETI

PRIREDITVE

6. uri zjutraj z zgornje avtobusne postaje na Hrušici s po-
stanki do Radovljice. Prijave z vplačili sprejemajo na upravi
društva do četrtka, 22. oktobra, do 18. ure. 

Na Veliki in Mali Vinji vrh
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi svoje člane in
ostale planince v soboto, 24. oktobra, na Veliki in Mali Vinji
vrh. Odhod z organiziranim prevozom izpred hotela Creina
bo ob 7. uri. Lahke hoje bo za 3,5 do 4 ure. Informacije in pri-
jave pri vodnikih ali v društveni pisarni: ob sredah, od 17. do
18. ure v pisarni društva ali vodnik Milan Čelik po tel.
031/418 146 (ali 04/250 32 80 zvečer).

Jesenski pohod
Šenčur - Turistično društvo Šenčur v soboto, 24. oktobra,
vabi na jesenski pohod občine Vodice. Na pohod se boste z
osebnimi avtomobili odpravili izpred pošte Šenčur bo ob 8.
uri, lahko pa pridete ob 8.15 na parkirišče pred Smučarskim
domom v Selu pri Vodicah. Skupne zmerne hoje bo okoli 4
ure. Informacije in prijave zbira do petka, 23. oktobra, Fran-
ci Erzin, tel. 041/875-812 

Po sledeh Soške fronte na Krasu
Šenčur - Turistično društvo Šenčur v nedeljo, 25. oktobra, vabi
na pohod Po sledeh Soške fronte na Krasu (Brestovica pri Kom-
nu). Udeležili se boste lahko pohoda na 9 km ali 13 km. Odhod
avtobusa bo ob 6. uri izpred pošte Šenčur. Informacije in prija-
ve zbira do petka, 23. oktobra, Franci Erzin, tel. 041/875-812. 

12. Memorial Janeza Jegliča - Johana
Domžale - Planinsko društvo Domžale vabi na 12. Memorial
Janeza Jegliča - Johana. Memorial bo jutri z začetkom ob 11.
uri v veliki Osapski steni.

Na Slatno, Prvi, Srednji in Zadnji Vogel
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira 24. ok-
tobra pohod na Slatno, Prvi, Srednji in zadnji Vogel. Izhodiš-
če je Planina Blato. Hoje bo za 9 ur.

Papirna akcija
Breznica - Steg Pod svobodnim soncem - Breznica 1 organi-
zira papirno akcijo. Papir bodo sprejemali: v petek od 16. do
18. ure, v soboto od 9. do 14. ure in v nedeljo od 8.30 do 10.
ure.

Planinske postojanke
Jesenice - Planinsko društvo Jesenice obvešča, da je planin-
ska postojanka Koča pri izviru Soče v Trenti zaprta.

Triglavska tržnica
Bled - Oktobrska Triglavska tržnica bo pred Info središčem
Triglavska roža na Bledu jutri med 10. in 12. uro. V okviru
družinskega programa Brihta ob 11. uri bodo otroci spozna-
vali različne drevesne vrste in izdelali lesenega kozoroga.

Razpis za letovanje
Kranj - Medobčinsko društvo invalidov Kranj obvešča člane,
da že sprejemajo prijave za koriščenje apartmajev za leto
2010 od ZDIS Ljubljana in sicer v Izoli, Čatežu ter za Ptujske
toplice. Prijave sprejemajo do 15. novembra. Info po tel.: 202
34 33.

Prvi tedni z novorojenčkom
Škofja Loka - Mednarodna zveza za dojenje vabi na srečanje
danes, v petek, 16. oktobra, ob 16.30 v prostorih Zdravstve-
nega doma Škofja Loka. 

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega pisma vabi jutri ob 9. uri
v Dom krajanov Primskovo na predavanje Ali nam je odpuš-
čanje potrebno?.

Skrb za zdravje zob in dlesni
Cerklje - Krajevna organizacija Rdečega križa Cerklje vabi ob-
čane v torek, 20. oktobra, na predavanje Skrb za zdravje zob
in dlesni. Ob 19.30 bo v prostorih Občine Cerklje predavala
prof. zdravstvene vzgoje Stanka Štajer.

Koncert Neishe
Jesenice - V dvorani Kina Železar se bo danes ob 19.30 začel
koncert Neishe.

Koncert Andreja Šifrerja

Tržič - Klub tržiških študentov vabi na koncert Andreja Šifr-
erja, ki bo Kulturnem centru Tržič jutri ob 20. uri.

KONCERTI

PREDAVANJA

OBVESTILA
Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/2007) in 30. člena Statuta Občine Tržič
(Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) župan Občine Tržič 
objavlja naslednje

JAVNO NAZNANILO
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI

osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za gradnjo centralne čistilne

naprave Tržič v delu ureditvenega območja z oznako 16 IP1 -
Retnje - komunalno proizvodna cona - CČN in okoljskega poročila

I.
Javno se razgrne osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah
občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo centralne
čistilne naprave Tržič v delu ureditvenega območja z oznako 16 IP1
- Retnje - komunalno proizvodna cona - CČN, ki ga je izdelal Dom-
plan, d. d., Kranj, Bleiweisova 14, Kranj pod št. UD-428-68/09 in
Okoljsko poročilo, ki ga je izdelalo podjetje MARBO, d.o.o., Alps-
ka cesta 43, Lesce, pod št. 42/1-2009 v juliju 2009 in dopolnjeno v
septembru 2009.

II.
Osnutek odloka in okoljsko poročilo se nanašata na spremembo
iztoka iz čistilne naprave, ki je namesto v Kovornik predviden na
desni brežini Tržiške Bistrice. 

III.
Javna razgrnitev bo trajala v času od 16. 10. 2009 do 16. 11. 2009.

IV.
Gradivo bo javno razgrnjeno v I. nadstropju občinske stavbe
Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič, pred Uradom za urejanje
prostora - soba 106, v poslovnem času občinske uprave.

Med javno razgrnitvijo bo v četrtek, 12. 11. 2009, ob 15.00 uri or-
ganizirana javna obravnava v veliki sejni sobi Občine Tržič, Trg
svobode 18, Tržič.

V.
V času javne razgrnitve in obravnave ima javnost pravico dajati
pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlo-
gi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju razgrnitve v
poslovnem času občinske uprave ali pošljejo na Občino Tržič, 
Trg svobode 18, Tržič, s pripisom: "Pripombe na javno razgrnitev".
Pošljejo se lahko tudi po elektronski pošti na naslov 
obcina.trzic@trzic.si, oziroma se jih poda ustno na javni obravnavi.

Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan raz-
grnitve.

VI.
To javno naznanilo se objavi na svetovnem spletu, v časopisu
Gorenjski glas in na oglasni deski Občine Tržič.

Številka: 3500-3/2009-31
Datum: 09. 10. 2009

Župan Občine Tržič
mag. Borut Sajovic, l. r.

LOTO
Rezultati 82. kroga - 14. oktobra 2009

5, 12, 17, 19, 27, 28, 35 in 9
Lotko: 7 4 9 1 9 7

Loto PLUS: 15, 16, 19, 23, 25, 35, 39 in 11

Garantirani sklad 83. kroga za Sedmico: 200.000 EUR
Predvideni sklad 83. kroga za Lotka: 540.000 EUR
Predvideni sklad 83. kroga za PLUS: 75.000 EUR

Ikone Albine Nastran
Železniki - Muzejsko društvo Železniki vabi na odprtje raz-
stave ikon Albine Nastran, ki bo danes ob 18. uri v Galeriji
Muzeja v Železnikih.

RAZSTAVE
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

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

9006126

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

9006125

KRANJ - okolica; 51.67 m2, mansarda
večstan. objekta, lasten vhod, obn. l.
08, solastništvo na parceli, 79.000
eur, SVET RE d. o. o., Nazorjeva ul. 3,
Kranj, ☎ 051/237-031

9006102

ENOINPOLSOBNO stanovanje v
starejši hiši na Jesenicah, 34 m2,
cena 35.000 eur, ☎ 041/652-920

9006135

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., Nazorjeva ul. 3,
Kranj, ☎ 051/237-031 9006104

STANOVANJE, 48,5 m2, Franca
Staneta Rozmana 4, Zlato polje, ☎
040/839-288 9006127

DVOSOBNO stanovanje, opremljeno,
v Radovljici, Gradnikova, cena 65.000
eur, ☎ 041/703-674 9006224

STANOVANJE v Kranju, poleg Zdr.
doma, obnovljeno 2008 v pritličju, z
balkonom, resni kličite, ☎ 041/727-
999 9006262

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., Nazor-
jeva ul. 13, Kranj, ☎ 051/237-031

9006103

TRISOBNO stanovanje, Kranj center,
84 m2, adaptirano 09, v mansardi ure-
jene večstan. hiše, kuhinja z jedilnico,
2 spalnici, dnevna soba s kaminom,
balkon, vsi priključki, parkirno mesto,
116.000 eur, ☎ 051/388-488

9006277

ODDAM

SAMSKEMU moškemu oddam sobo s
souporabo kopalnice in kuhinje,
Stražišče, ☎ 040/558-177

9006219

SOBO, delavcem ali študentom, s
souporabo kopalnice, kuhinje, terase,
vrta, Kranj, Planina, ☎ 031/655-700,
041/323-090 9006130

STANOVANJE v okolici Kranja, ☎
041/390-422 9006057

ALI PRODAM dvosobno opremljeno
stanovanje v Škofji Loki, Frankovo
naselje, @ 041/243-668 9006183

DVOINPOLSOBNO stanovanje v Zgo-
rnjih Gorjah, popolnoma opremljeno,
GG Bled, d. o. o., Ljubljanska cesta
19, Bled, ☎ 04/57-50-000, 
ggbled@ggbled.si 9006274

DVOSOBNO stanovanje, 52 m2, del-
no opremljeno, okolica Kranja, ☎
041/249-621 9006168

HIŠE
PRODAM

HAFNARJEVO NASELJE - prodamo
polovico stanovanjskega dvojčka, ☎
051/388-822 9006112

HIŠO v Kranju, dvostanovanjsko z vr-
tom in dvojno garažo, cena po dogov-
oru, ☎ 041/947-677

9006030

KRANJ ; hiša 168.68 m2 s štirimi 1S
stan., obn. l. 09, garažni prostor,
možen nakup posameznih enot,
239.000 eur, SVET RE d.o.o., Nazor-
jeva ul. 3, Kranj, ☎ 051/237-031

9006105

PODNART, novogradnja, 3. PGF,
P+M, 112 m2, parcela 661 m2, vsi
priključki, ☎ 041/744-709 9006163

PREDDVOR - začenjamo z gradnjo
stanovanjskega dvojčka na čudoviti
lokaciji, ☎ 051/388-822

9006115

V PODREČI prodam stanovanjsko
novogradnjo, ☎ 051/388-822

9006110

V STARI LOKI je v pripravi gradnja
stanovanjskega dvojčka oz. prodam
parcelo z gradbenim dovoljenjem, ☎
051/388-822 9006114

VIRMAŠE - Šk. Loka prodamo
stanovanjsko hišo ter dvojčka v gradnji,
ugodno, ☎ 051/388-822

9006113

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

VIKEND, v Lendavskih goricah, 84
m2, vinograd 566 m2, sadovnjak
1.100 m2, dvorišče 150 m2, tlako-
vano, čudovit razgled, ☎ 05/90-11-
603, 051/207-072, popoldan

9006028

POSESTI
PRODAM

PRI ŠKOFJI LOKI prodamo parcelo z
gradbenim dovoljenjem za dvojčka in
hišo, ☎ 051/388-822 9006116

VEČ ZAZIDLJIVIH parcel od 500 -
600 m2, Trstenik, na lepi sončni
lokaciji, ☎ 031/664-213

9006153

VIRMAŠE - prodam zelo lepo parcelo
na robu zazidljivih zemljišč s čudovitim
razgledom, ☎ 051/388-822

9006111

TRAVNIK, raven, 778 m2, po 11.50
eur, smer Sveti Jošt Kranj - Pševo, ☎
041/652-716 9006217

NAJAMEM

ALI KUPIM kmetijsko zemljišče, ☎
041/239-328 9006176

POSLOVNI PROSTORI
PRODAM

KRANJ ; poslovni pr. 73.55 m2 z
izložb. oknom v posl. strani stavbi, l.
07,  dve park. mesti. Možen najem
138.000 eur, SVET RE d. o. o., Na-
zorjeva ul. 3, Kranj, ☎ 051/237-031

9006106

ODDAM

POSLOVNI prostor, 100 m2, 60 m2,
40 m2, v Škofji Loki, ugodno, ☎
040/531-667 9006240

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO, 16 m2, Škofja Loka, Gro-
harjevo nas., ugodno, ☎ 070/828-
240 9006142

GARAŽO na Gogalovi ulici v Kranju, ☎
04/23-26-031 9006164

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 9005802

CITROËN Xantia 2.0, l. 95, z vso
opremo in letnimi in zimskimi gumami,
☎ 041/760-293 9006216

21petek, 16. oktobra 2009
GORENJSKI GLAS

info@g-glas.siMALI OGLASI, OGLASI

RADIO TRIGLAV JESENICE, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, JESENICE

Stanovanja 3 pgf: atrijska 102 m2 +

atrij 100 m2, mansardno 120 m2.

Lepa sončna lokacija, trgovina, šola,

vrtec, izvoz na avto cesto, neposred-

na bližina centra Kranja prodamo.

Atrisko stanovanje z ograjenim 

atrijem 1.490,00 €/m2, mansard-

no 1.290 €/m2 +  8,5 % ddv. 

INFO: 041 669 742, 051 607 577
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Na ključ,
140m, Britof, 

nadstandardni,
041 705 506.

Dvojček, AKCIJA! 229.000 €

B
oš

tja
n 

K
or

en
ja

k,
 B

ri
to

f 2
39

, K
ra

nj

Višji strokovni sodelavec za nabavo m/ž (Lipnica pri Kropi) 
Pri delu se zahteva poznavanje kovinskih materialov, poznavanje konstrukcij orodij in
tehnologij štancanja. Zaželene izkušnje na področju projektnega vodenja in
nabavnega managementa. Vaše naloge bodo: iskanje novih dobaviteljev, materialov
in nabavnih trgov, s VI. ali VII. stopnjo strojne smeri in znanjem vsaj enega tujega jezi-
ka. Iskra Mehanizmi, d. d., Lipnica 8, 4245 Kropa, prijave zbiramo do 12. 11. 2009.
Več na www.mojedelo.com.

Tehnolog procesa m/ž (Lipnica pri Kropi) 
Glavne delovne naloge so: vodenje proizvodnje; nadzor kakovosti, produktivnosti in
stroškov izdelave, reševanje tehničnih in tehnoloških motenj, zastojev v procesu,
nastavljanje strojev in naprav ter izvajanje manjših vzdrževalnih del; sodelovanje pri
reševanju reklamacij. Iskra Mehanizmi, d. d., Lipnica 8, 4245 Kropa, prijave zbiramo
do 12. 11. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Programer / tehnolog m/ž (Kamnik) 
V svoj kolektiv vabimo kandidate s primerno izobrazbo: strojni tehnik, inženir stro-
jništva. Zaželeno določeno znanje in izkušnje na področju programiranja, saj bo vaše
delo zajemalo programiranje s CAM programsko opremo in tehnologijo obdelave
rezkanja. Nudimo kreativno delo v perspektivnem kolektivu, možnost izpopolnjevan-
ja znanja s področja dela, stimulativno nagrajevanje. Plamtex, d. o. o., Šubičeva 1,
1234 Mengeš, prijave zbiramo do 08. 11. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Zavarovalni zastopnik - pripravnik m/ž (Slovenija) 
V Amfori iščemo sodelavce, ki si poleg redne službe želijo še dodatnega zaslužka ali
pa bi to delo sprejeli kot svojo osnovno dejavnost. Ponujamo dobro plačano in di-
namično delo. Od kandidatov pričakujemo veselje do dela z ljudmi, komunikativnost,
prijaznost, predvsem pa pripravljenost za delo na terenu. ZM amfora, d. o. o., Ljubl-
janska cesta 88, 1230 Domžale. Več na www.mojedelo.com.

Sodelavec v službi računovodstvo (določen čas) m/ž (Škofja Loka) 
Vaše delo bo obsegalo izstavljanje in knjiženje računov, avansnih računov, do-
bropisov, pripravljanje analitičnega pregleda stanj po gradbenih projektih, spreml-

janje stopnje dokončanosti gradbenih projektov, pripravljanje, preverjanje in usklaje-
vanje izpisov odprtih postavk. SGP Tehnik, d. d., Stara cesta 2, 4220 Škofja Loka,
prijave zbiramo do 06. 11 .2009. Več na www.mojedelo.com.

Kuhar dietetik m/ž na Golniku (Golnik) 
Vaše delo bo obsegalo pripravo dietnih in drugih obrokov. Nudimo razvoj v napred-
nem in uspešnem podjetju, primerno in redno plačilo, veliko možnosti za
izobraževanje in napredovanje, dostop do široke baze znanja. Sodexo, d. o. o.,
Železna cesta 16, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 05. 11. 2009. Več na
www.mojedelo.com.

Prodajni referent m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: vsaj višja izobrazba ekonomske ali tehnične smeri, aktivno znanje an-
gleškega ali nemškega jezika, vsaj 1 leto delovnih izkušenj v prodaji. Nudimo zaposlitev
za nedoločen čas v mladem, motiviranem kolektivu z možnostjo izobraževanja in do-
datnega usposabljanja. Sibo G, d. o. o., Kidričeva  cesta 99, 4220 Škofja Loka, pri-
jave zbiramo do 05. 11. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Skladiščni manipulant m/ž (Bled) 
V svoj kolektiv vabimo novega sodelavca za delovno mesto skladiščnik m/ž. Vaše
delovne naloge bodo: nakladanje ter sortiranje blaga v skladišču, fizični sprejem ma-
teriala ali opreme, nadzor nad zalogam ter skladiščenje le-tega, pripravo izdelkov po
izdajnicah za odpremo, kontaktiranje s strankami, dostava materiala in opreme. PMT
klima commerce, Bled, d. o. o., Pot na Lisice 8, 4260 Bled, prijave zbiramo do 04.
11. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Razvijalec v okolju Delphi m/ž (Tržič) 
Od vas pričakujemo: dobro znanje programiranja v okolju Delphi, osnovno 
znanje SQL-a, poznavanje spletnih aplikacij, timsko delo in aktivno znanje 
angleškega jezika. Znanje PHP je prednost, prav tako znanje nemškega jezika. Nudimo:
zanimivo in dinamično delo, delo v mednarodnem okolju. Geniusnet, d. o. o., Stegne
19, 4290 Tržič, prijave zbiramo do 30. 10. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za prodajo m/ž (Kranj) 
Vabimo strokovnjaka z visoko ali univerzitetno izobrazbo s področja kemije, kemi-
jske tehnologije ali sorodne stroke s poznavanjem HPLC metod. Delo bi najbol-
je ustrezalo ambiciozni, samostojni, komunikativni in prodajno usmerjeni osebi.
Kot pomoč za uspešnost pri prodaji poskrbimo za izobraževanje doma in v tujini
ter stimulativno plačilo, povezano z uspešnostjo. Kemomed, d. o. o., Kališka 9,
4000 Kranj, prijave zbiramo do 30. 10. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Vodja nepremičninskih projektov m/ž (Šenčur) 
K sodelovanju vabimo vodja nepremičninskih projektov m/ž za aktivno in
angažirano trženje lastnih in drugih nepremičnin ter nepremičninskih projektov.
Ržišnik&Perc skupina, Delavska cesta 24, 4208 Šenčur, prijave zbiramo do 29.
10. 2009. Več na www.mojedelo.com.

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o., Podutiška 92, 
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 17.30 in 
za objavo v torek do petka do
13.30! Delovni čas: ponedeljek,
torek, četrtek neprekinjeno od 
8. do 17. ure, sreda od 8. do 18., 
v petek od 8. do 14. 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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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

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Šorlijevo naselje, dvosobno v III.
nadstr. izmere 64,82 m2, l. izgr. 1968, ko-
palnica v celoti obnovljena, ostalo potreb-
no obnove, cena 106.000,00 EUR.
Kranj, Zlato polje, dvosobno v II. nad-
str. izmere 50,60 m2, l. izgr. 1961, pre-
novljeno l. 2004, okna, vrata kopalnica,
vse instalacije, cena 87.000,00 EUR.
Kranj, Planina II, dvosobno v pritl. izme-
re 61,35 m2 z garažnim mestom v pod-
zemni garaži, l. izgr. 2004, nizek objekt,
cena 118.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi izme-
re 48,00 m2, v hiši so samo štiri stano-
vanja, l. izgr. 1960, stanovanje izdelano
l. 1991, CK, cena 79.500,00 EUR.
STANOVANJE ODDAMO V NAJEM
Kranj, Drulovka, manjša visokopritlična
hiša tlorisa 30 m2 na parceli velikosti
500 m2, l. izgr. 1951, v celoti prenovlje-
na in opremljena l. 2009, v pritličju-
kuhinja, jedilnica z dnevno sobo, WC, v
nadstr. - spalnica, pomožni prostor in
kopalnica, CK, največ za dve osebi vse-
ljivo takoj, cena 630,00 EUR/mesečno
+ stroški + 2x varščina.
Kranj,Vodovodni stolp, enosobno v pri-
tličju izmere 39,00 m2, l. izgr. 1967, v
celoti opremljeno, balkon, CK, klet,
cena 350,00 EUR mesečno + stroški +
1x varščine, vseljivo takoj.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, Sp. Besnica, visokopritlična, tlori-
sa 120 m2 na parceli velikosti 549 m2,
CK na olje, tel. garaža, dve parkirni me-
sti, sončna lega, hiša je lepo vzdrževa-
na, l. izgrad. 1981, cena 296.000,00
EUR, vselitev možna konec leta 2009. 
Kranj, staro mestno jedro, enonadstrop-
na s 120 m2 stanovanjske površine na
parceli velikosti 262 m2, l. izgr. 1935, pre-
novljena l. 2002 - okna, vse instalacije, ko-
palnica, CK na olje, dvorišče, kjer je mož-
no parkiranje dveh avtomobilov, terasa s
115 m2 vrta, cena 208.000,00 EUR. 
Trstenik, na izredno lepi sončni lokaciji,
medetažna s 300 m2 uporabne stanov. po-
vršine na parceli velikosti 1144 m2, l. izgr.
1999, cena 439.000,00 EUR, v kateri je
vključena tudi vsa oprema izdelana po meri. 
Gorenjska, Strahinj pri Naklem, visoko-
pritlična, tlorisa 8,5 x 8 m2 na parceli ve-
likosti 539 m2, l. izgr. 1939, 2x garaža,
vsi priključki, CK na olje, ZK urejena,
cena 148.000,00 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO
Tržič, v centru mesta na glavni ulici, pri-
tličje v izmeri 30 m2, l. izgr. 1900, večkrat
že delno prenovljen, primeren za neživil-
sko trgovino, cena 47.000,00 EUR.
VIKEND - PRODAMO
Trstenik - Orle, zidan, visokopritlični, tlori-
sa 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 proizvodnjo, skladišča,
parkirišče, cena 144 EUR/m2 in še pribl.
18 EUR/m2 za komunalni prispevek.

DAN ODPRTIH VRAT HIŠE HONKA
v Gozd Martuljku (Cesta na Srednji Vrh, Jezerci 3), 

v soboto, 17. oktobra 2009, od 9. do 18. ure. 

Vabljeni na ogled hiše Honka. Popeljali vas bomo skozi 
sanjsko eko hišo, ki vas bo zagotovo navdušila. 

Veselimo se vašega obiska!

Horizont dom d.o.o., Prešernova cesta 10 a, Ljubljana

TRANSPORTER TINČEK d.o.o.
Vam ponujam PREVOZE ZA 8
OSEB po Sloveniji in v tujino.

VOZILA dajem tudi V NAJEM.

Za vse informacije se obrnite na:

tine.plevnik@gmail.com

041 710 927   

mali oglasi
04/201 42 47, 

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

Naših 30 let

Zbor vodi: Andrej Žagar

ŠKOFJA LOKA

Vabljeni na ponovitev koncerta

Kristalna dvorana v Škofji Loki,

sobota, 17. oktober 2009, ob 19.00 uri
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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.
KOKRA, prodamo opuščeno kmetijo
na zelo veliki parceli, 51.897 m2, hiša
in gospodarsko poslopje potrebno
obnove. Posestvo se prodaja kot
celota. ZK in dokumenti urejeni.
Cena 125.000 EUR.

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
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FORD Escort, l. 1995, rdeče barve,
neregistriran, za 250 eur, ☎ 031/
832-963 9006137

LADA Niva 1.7 i, l. 2001, 48.000 km,
☎ 041/585-986 9006255

SUZUKI Vitara 2.0, l. 2005, 5 vrat, kli-
ma, novi model 4 x 4, ☎ 041/227-
338 9006199

VW Polo 1.6 bencin, l. 96, reg., bel,
lepo ohranjen, 3 vrata, centralno zak-
lepanje, servo volan, ☎ 031/220-367

9006215

DRUGA VOZILA
PRODAM

TOVORNO vozilo DAF 55, l. 1998, ☎
041/417-217 9006292

MOTORNA KOLESA
KUPIM

PONYEXPRESS ali starejši moped To-
mos, lahko v nevoznem stanju, ☎
041/681-058 9006266

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 GUME, zimske Pireli 210 snows-
port, 205/55R16H91, 5 luken, 112
med luk. - Mercedes, 200 eur kom-
plet, ☎ 051/435-699

9006287

ALU. PLATIŠČA 15. c., 5 luk. za Audi
4, z zimskimi gumami, poceni, ☎
04/51-22-239 9006223

PLATIŠČA, GUME za različne avte,
več dimenzij, malo rabljeni akumulator-
ji, ☎ 041/722-625 9006269

VLEČNO kljuko za Golf II in novo letno
gumo Kleber 165/70/14, ☎ 041/
858-149 9006283

TEHNIKA
PRODAM

RAČUNALNIK Celeron 700 MHz,
256 ram, 56 Gb, monitor 17 ”, skener
Hp+ gonilnik, brezhiben, 120 eur, ☎
051/606-491

9006245

RAČUNALNIK Pentium II, 331 MHz,
256 MB ram, monitor, skener,
tiskalnik, tipkovnica, miš, 100 eur, ☎
051/606-491 9006246

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

AGREGAT, dizel, Lamborghini motor,
7 KW motor, možna menjava, ☎
031/316-609 9006221

DEBELINKA - poravnalka SCM 2041,
možna menjava za kombinirko SCM,
☎ 031/638-753

9006284

KOMPRESOR, 200-litrski, cena 300
eur, ☎ 041/637-100 9006193

MOTORNO žago, Husqvarna tip 266,
☎ 031/534-130 9006286

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

CEVNI fasadni oder, bankine, eleme-
nte in punte, ☎ 031/837-937

9006233

DESKE smreka, suhe, deb. 2 cm,
lahko za fabjon in trajno žarečo peč, ☎
04/51-22-655, 041/874-181

9006187

HRASTOVE in smrekove plohe, I.
kvalitete za izdelavo balkonskih in vrtne
ograje, ☎ 040/223-674 9006251

LATE okrogle, obdelane za kozolce
dolžina 3 - 5 m, možna dostava, ☎
04/51-88-063, 041/446-510

9006248

KUPIM

RABLJENO strešno kritino, špičak,
veliki format 42 x 52 cm, Gorenjska,
☎ 040/887-108

9006229

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

OKNA in vrata, lesena, ohranjena, z
žaluzijami, ☎ 031/727-035

9006190

POLKNA različnih velikosti, lepo
ohranjena in nov sklednik, ugodno, ☎
051/427-576

9006206

TERMOPAN okna 167, 105 x 130, b.
vrata 70 x 223 v lesu in zamrzovalno
omaro Gor., 6 predalov, ☎ 070/702-
075 9006167

KURIVO
PRODAM

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

9005803

200 BUTAR, za krušno peč, ☎
031/280-774 9006182

BREZOVA drva za kurjenje odprtih
kaminov, Zabukovje 3, Zg. Besnica, ☎
051/351-857 9006257

BUKOVA, brezova, jesenova ali me-
šana drva, ☎ 031/631-531

9006139

BUKOVA drva, 20 m3 ter betonski
mešalec in strugarsko orodje, ☎
031/201-393 9006146

BUKOVA in mešana drva razžagana in
z dostavo, ☎ 041/239-328

9006173

BUKOVA, kostanjeva in gabrova drva,
možen razrez in dostava, ☎ 04/51-
88-144, 041/833-551

9006252

DRVA - mešana: bukev, gaber, javor,
jesen, hrast, možnost razreza in
dostave, cena 40 EUR, ☎ 070/323-
033 9005804

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

9005805

DRVA, metrska ali razžagana s prevo-
zom, ☎ 031/214-893, 040/214-893

9006089

DRVA, bukova, metrska ali razžagana,
☎ 031/309-496 9006141

DRVA, kostanjeva, ☎ 040/663-399
9006205

DRVA bukova, suha, 200 m3, možen
razrez in dostava, cena 44 eur/m3, ☎
031/616-879, 051/616-879

9006225

SUHA bukova in mešana drva, ☎
041/848-539 9006119

SUHA mešana drva, možen razrez in
dostava, ☎ 031/209-285 9006134

SUHA bukova drva, možen razrez in
dostava, ☎ 040/367-307

9006158

SUHA bukova drva, ☎ 031/351-172
9006178

SUHA hrastova drva, cena 40 eur, ☎
031/245-415 9006209

SUHA bukova drva, možen razrez in
dostava, ☎ 041/884-882

9006210

SUHA bukova drva, metrska ali
razžagana, možnost dostave, ☎ 04/
25-60-090 9006220

SUHA bukova drva, možnost dostave
in razreza, ☎ 031/547-948 9006243

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KAVČ, trosed, lepo ohranjen, raz-
tegljiv, po simbolični ceni, ☎ 059/
963-351 9006256

GOSPODINJSKI
APARATI
PRODAM

DVA ŠTEDILNIKA, eden na trda gori-
va, drugi na plin, ☎ 031/725-437

9006213

HLADILNIK Gorenje z zamrzoval-
nikom in hladilno enoto, velikosti 8 m3,
☎ 031/360-536 9006144

KOMBINIRAN štedilnik, 3 plin, 1 elek-
trika, skupaj s plinsko bombo za 120
eur in salonitke, ☎ 040/364-721

9006184

ŠTEDILNIK na trda goriva Kuppers-
busch, lepo ohrnanjen, ☎ 041/767-
581 9006264

ZAMRZOVALNO omaro, 6 predalov,
zelo ugodno, ☎ 04/53-14-391

9006170

ZELO mali pralni stroj, malo rabljen in
el. pisalni stroj Triumph, ☎ 041/602-
395 9006281

OGREVANJE, HLAJENJE
PRODAM

DVE OHRANJENI sobni peči Kupper-
busch in Gašperček, ☎ 031/235-
440 9006293

KOMBINIRANO peč na trda goriva in
olje, z gorilcem in črpalko, ugodno, ☎
041/686-887 9006201

PEČI, sobne, na trda goriva in olje,
oljni gorilec in peč za kopalnico na
drva z bojlerjem, ☎ 051/309-022

9006148

VRTNA OPREMA
PRODAM

VRTNO garnituro, masivno, lipa in 2 m
brezovih drv, ☎ 041/980-371

9006212

OSTALO
PRODAM

JOGIJA BIO activ, dim. 200 x 90, ☎
040/666-429 9006222

GLASBILA
PRODAM

NOVI KLARINET in džez trubo, oboje
firma Amati, poceni prodam, ☎ 041/
552-390 9006169

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

KOLO Merida Kalahari 580, zelo lepo
ohranjeno, ☎ 041/382-807

9006275

ŽENSKO 27-colsko kolo, 10 prestav,
nove gume, vsa oprema, ☎ 041/858-
149 9006282

EASY SHAPER, ☎ 031/241-951
9006147

UMETNINE,
NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE na temo tarota, 28 
strogo unikatnih izdelkov, www.
mit-tapiserijetarot.si, ☎ 040/567-544

9006096

OBLAČILA IN
OBUTEV
PRODAM

BELO poročno obleko, št. 40 - 42, 1
x nošena, kot nova, ☎ 031/337-118

9006260

OTROŠKA
OPREMA
PODARIM

VOZIČEK za dojenčka, lepo ohranjen,
☎ 040/431-634 9006143

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
OKULISTIČNI pregledi za očala in
kontaktne leče, velika izbira sončnih
očal, popusti za upokojence in štu-
dente. Optika Aleksandra, Qlandia
Kranj, ☎ 04/23-50-123 9005259

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

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

9006151

PODARIM

MUCKE, stare pol leta, ☎ 040/465-
758 9006081

ŠTIRI mešane mucke in dve mucki,
stare dva meseca, dolgodlaki, ☎
04/57-20-052, 041/382-225

9006123

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

”PAVCE” za kosilnico BSC, ☎ 040/
943-690 9006180

DVOBRAZDNI obračalni plug, 14 col,
dobro ohranjen, tračno žago za razrez
hlodovine, ☎ 041/239-328 9006177

MOTORNI okopalnik Husqvarna Mep-
py, letnik 2006, dobro ohranjen, ☎
041/469-762 9006128

PNEVMATSKO sejalnico za koruzo
Olt, dvoredno in avtomatsko vago za
krompir, ☎ 04/13-78-937 9006157

SEKULAR za žaganje drv s koritom in
mizo, ☎ 04/20-46-578, 031/812-
210 9006155

TRAKTOR Fendt, l. 62, z varnostnim
lokom, ozke gume, ☎ 04/25-51-385

9006160

TRAKTOR IMT, letnik 70, generalno
obnovljen in zadnji traktorski nakladač
gnoja Riko, ☎ 031/604-918 9006200

TROSILEC za hlevski gnoj 2t, gorska
izvedba in dvobrazni plug Lenken,
hidravlično obračanje, ☎ 051/673-
752 9006154

TROSILNIK za gnoj ”Padovani”, bočni
izmet gnoja, ☎ 04/51-46-134 9006198

KUPIM

AVTOMATSKO vago za krompir, ☎
041/991-983 9006228

SAMONAKLADALKO Sip, 19 - 20
m3, da je res dobro ohranjena, ☎
04/25-22-610, 041/229-159

9006194

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

9005933

TRAKTOR Univerzal, Štore, INT ali Ze-
tor, lahko tudi v slabem stanju, plačilo
takoj, ☎ 051/203-387 9005952

PRIDELKI
PRODAM

BELI in rdeči krompir, ekološko pride-
lan, ☎ 04/23-12-288 9006145

BELI jedilni krompir z dostavo, ☎
041/239-328 9006174

BELI jedilni krompir, ugodno, ☎ 031/
635-437 9006195

BIO KAKIJE bom prodajala okoli 1.
novembra, ☎ 031/510-760 9006181

DOBER domači cviček, cena po do-
govoru, ☎ 041/662-842 9006192

DROBNI krompir za krmo in jedilni za
ozimnico, možna dostava, ☎ 041/
731-030 9006247

FIŽOL v zrnju, sušen v kozolcu in ječ-
men za krmo, ☎ 041/347-5079006258

JABOLKA ester in gala, hruške vil-
jamovke in jabolka za predelavo,
Markuta, Čadovlje 3, Golnik, ☎ 04/
25-60-048 9005965

JABOLKA, krompir, jabolčni sok,
mošt, sadjarstvo Pr’ Jernejc, Hraše
34, Lesce, ☎ 040/186-158 9006136

JABOLKA in HRUŠKE od visoko de-
beljnih dreves, ugodno, Kmetija
PRINC, Hudo 1, (Pri Kovorju), Tržič, ☎
041/747-623 9006044

JEDILNI krompir, sveže mleko, skuto in
brejo kravo, ☎ 031/506-863 9006172

JEDILNI in krmni krompir, integrirana
pridelava, Žiganja vas 17, ☎ 04/59-
58-048 9006191

KRMNI krompir in silažne bale, ☎
04/25-21-020 9006156

KRMNI in jedilni krompir, ☎ 041/860-
207 9006270

KRMNO peso, Luže 31, ☎ 04/25-31-
667 9006259

KROMPIR za krmo in jedilni krompir, ugod-
no prodam, ☎041/654-507 9006237

KROMPIR jedilni in krmni, Sv. Duh,
Škofja Loka, ☎ 041/857-703 9006241

PESO, kolerabo in rumeno korenje, ☎
041/205-929 9005971

PŠENICO in krmni krompir, ugodno,
☎ 04/25-22-770 9006162

PŠENICO in ječmen, ☎ 041/260-
691 9006261

RDEČI jedilni krompir za ozimnico, 30
kg = 5 eur, Preddvor, ☎ 041/293-627

9006230

REPO za kisanje in ekološko pridelan
krompir, beli in rdeči, možna dostava ali
skladiščenje, ☎ 041/242-375 9006171

SENO, balirano v kockah, za govedo,
z dostavo, cena 0,10 EUR, ☎
031/276-930 9006117

SVINJSKO rumeno korenje in orehe,
☎ 04/59-56-890 9006250

SVEŽE zelje v glavah, primerno za
svežo uporabo ali kisanje. Zelje
varaždinsko in holandsko. V soboto od
10. do 16. ure, kupcem nudimo brez-
plačno strojno ribanje zelja, Žabnica
39, ☎ 04/23-11-767 9006249

VARAŽDINSKO in holandsko zelje ter
beli in rdeči krompir, Žabnica 51, ☎
041/378-900 9006263

VINA BENČINA, če želite kozarec
mladega vina, belega ali rdečega, pok-
ličite, ☎ 041/650-662 9006121

KUPIM

NEŠKROPLJENA jabolka za mošt, lahko
z drevesa, ☎ 040/276-210 9006159

TELIČKO simentalko, staro en teden,
☎ 041/938-163 9006175

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega 1 mesec,
☎ 041/316-617 9006122

BIKCA, težkega 130 kg in teličko staro
2 meseca, oba simentalca, ☎
051/262-579 9006232

BIKCA, težkega 130 kg in teličko staro
2 meseca, oba simentalca, ☎
051/262-579 9006235

BIKCA belgijsko plavega, starega 4
mesece, cena po dogovoru, ☎
051/601-814 9006254

BIKCA simentalca, starega 3 mesece
in kupim teličko simentalko, staro 10
dni, ☎ 04/23-11-665 9006268

BREJO telico, simentalko, ☎ 04/25-
21-024 9006253

ČB BIKCA, starega 10 dni, ☎ 04/23-
32-538 9006211

ČB BIKCA, starega, 14 dni, ☎ 01/36-
21-573 9006239

ČB BIKCA ter jedilni in krmni krompir,
☎ 031/375-166 9006242

ČB BIKCA, starega 10 dni, Žabnica
43, ☎ 041/386-871 9006244

ČB BIKCA, starega teden dni, ☎
031/360-410 9006289

ČB TELICE v devetem mesecu brejosti,
po izbiri, ☎ 04/25-51-705 9006279

ČB TELICO, brejo osem mesecev in
pol, ☎ 041/942-015 9006265

DVA ČB bikca, stara 14 dni, ☎
041/781-305 9006214

JAGNJETA za nadaljnjo rejo ali za za-
kol od 30-35 kg, ☎ 040/539-023

9006140

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

9006273

KOZE, Strahinj 52, ☎ 04/25-71-653
9006218

KRAVO s teličko, ☎041/544-164 9006120

KRAVO s teličko - limuzin, dobra
mlekarica in pašna, Branc, Dovje 10,
☎ 04/58-91-239 9006186

OVNA za zakol ali pleme, starega 6
mesecev, ☎ 030/926-658 9006133

PIŠČANCE za zakol, krmljenje z do-
mačo hrano lahko očiščene, ☎
041/203-564 9006285

PRAŠIČA za zakol, domača krma, ☎
04/25-31-241 9006226

PRAŠIČE, težke 60 kg in težke 150
kg, ☎ 031/793-390 9006185

TELICO simentalko, brejo 9 mesecev,
pašno, ☎ 041/286-701 9006238

TELIČKO simentalko, staro 12 dni, ☎
031/250-114 9006189

TELIČKO in bikca simentalca, stara 3
tedne, @ 041/378-802 9006227

TELIČKO simentalko, staro 3 tedne, Ve-
lesovo 12, ☎ 04/25-25-879 9006231

TELIČKO črno-belo, staro en teden,
☎ 041/860-207 9006271

VEČ BIKCEV, starost do 3 mesecev,
Gašperlin, Luže 29, ☎ 040/399-855

9006149

ZAJCE orjaški lisec, ☎ 040/943-690
9006165

ZAJCE, zaklane ali za zakol, ☎
04/53-31-593, 041/608-628 9006166

ZAJKLJE, 6 mesecev, mešance za
zakol ali rejo, ☎ 040/122-007 9006188

KUPIM

BIKCE in teličke od enega tedna do
250 kg ter kravo ali telico, ☎
051/372-468 9006197

KRAVO za zakol in prodam suha buko-
va drva, ☎ 041/608-642 9006236

VEČ SIMENTALCEV od 200-300 kg,
☎ 04/25-21-695, 040/213-806

9006118

OSTALO
PRODAM

DVE OMARI za prekajevanje mesa ter
jedilni krompir beli in rdeči, ☎
040/800-278, 041/512-945 9006272

HLEVIT za hlev in suha bukova metrs-
ka drva, zelo ugodno, ☎ 031/789-
475 9006280

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava,
☎ 031/676-235 9006179

ZAMENJAM

GRAMOZ za zemljo, ☎ 04/25-72-
048 9006276

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DELO dobi dekle ali fant v strežbi in pi-
copek, Klub Kovač, Glavna c. 1,
Naklo, ☎ 031/339-003 9005936

HONORARNO zaposlim dekle za delo
v šanku, Bar Jordan, Žiganja vas 52,
Križe, ☎ 040/516-024 9005972

ZAPOSLIM dekle za strežb, redno ali za-
časno, po možnosti s prakso in znanjem v
gostinstvu, Sirena pub, Kidričeva 67, Škof-
ja Loka, ☎041/719-018 9005953

IŠČEM ZAPOSLITEV? Pridružite se nam.
Terensko delo. Inf. od 15. do 16. ure, vsak
dan razen vikende na tel. ☎ 070/521-553,
Jancomm, d. o. o., Retnje 54, Križe 9006100

REDNO delo dobi komercialist (m/ž),
Izkušnje, lasten prevoz zaželjen. Ostalo
po dogovoru. Tutor d. o. o., Sp. Bitnje 2,
Žabnica, ☎ 040/254-000 9006288

TAKOJ zaposlimo samostojnega rez-
kalca na numerično vodenih CNN stro-
jih, BM-CNC, d. o. o., ul. Simona Gre-
gorčiča 7, Radovljica, ☎ 0041-
79/60-10-238 9006108

IŠČEM

IŠČEM DELO, upokojenka, pospravl-
janje, gospodinjska dela, pomoč
starejšim osebam, okolica Radovljice,
☎ 031/641-353 9006124

IŠČEM DELO, pomoč pri vzdrževanju
hiše, čiščenje, žaganje drv, odvoz smeti,
urejanje zelenic, kultiviranje zemlje ter
iščem delo kot voznik kombija, kasonar
do 2 t, ☎ 041/758-958 9006129

IŠČEM DELO, varstvo otrok na vašem
domu, ☎ 031/763-971 9006234

IŠČEM DELO, keramičarstvo, parke-
tarstvo, ☎ 031/331-709 9006196

”EN GLASBENIK ORKESTER” išče
delo, igranje za silestrovanje in oblet-
nice, ☎ 031/595-163 9006204

DUO ROLO išče delo na obletnicah,
porokah z zabavno in narodno glasbo,
☎ 041/224-907 9006202

IŠČEM DELO igranje na raznih
zabavah s frajtonarico + midi, ☎ 031/
582-457 9006203

IŠČEM DELO, urejam grobove in vr-
tove, Mira, ☎ 051/817-881, mlesichar
@gmail.com 9006291

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, notranje
omete, fasade, adaptacije, tlakovanje
dvorišča, ograje, kamnite škarpe in
dimnike, kvalitetno, hitro in poceni. SGP
Beni, d. o. o., Struževo 7, Kranj, ☎
041/561-838 9005544

22 petek, 16. oktobra 2009MALI OGLASI info@g-glas.si
GORENJSKI GLAS

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

Podjetje FAMILY FROST, 
d. o. o., je letos postalo del

uspešne mednarodne
skupine Eismann group.

Iščemo visoko motivirane,
podjetniško usmerjene

samostojne - 

ZASTOPNIKE/ AGENTE (m/ž)
za zastopanje in storitve 

prodaje blaga zunaj prodajaln.
Oblika sodelovanja 

- preko s.p. 
Ponujamo možnost zelo 

dobrega zaslužka.

Za več informacij pokličite 
PE PODREČA 

tel. 051/671-153 Vinko Tršan. 
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ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega očeta, starega očeta

Jakoba Mravljeta

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem in
sodelavcem za izrečene tolažilne besede, podarjeno cvetje in
sveče. Še posebej pa se zahvaljujemo negovalkam Doma upoko-
jencev Kranj in patronažni sestri za skrbno nego. Hvala tudi vsem
imenovanim in neimenovanim, ki so mu polepšali življenje.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 84. letu starosti nas je za vedno zapustila

Marija Krmec
iz Britofa

Ob tej izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, 
sveče, pa tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Zahvala tudi 

g. Navčku, pevcem ter dr. Pavlin in sestri Ivici iz ZD Kranj.

Žalujoči: vsi njeni

V 40. letu nas je mnogo prezgodaj in nepričakovano zapustil

Damjan Veternik
Iskreno se zahvaljujemo Policijski upravi Kranj in sicer SD PU Kranj,
PPIU Kranj, PPP Kranj, vsem ostalim policijskim postajam in policij-
skemu orkestru. Hvala županu MO Kranj Damjanu Pernetu in občin-
ski upravi, vsem krajevnim skupnostim, mladini Tenetiš, učencem in
učiteljem OŠ Simona Jenka Kranj in Gimnazije Kranj. Iskreno se 
zahvaljujemo g. župniku Branku Balažicu in vikarju Janezu Novaku za
lep pogrebni obred ter pevcem in pogrebni službi Akris. Še posebej
iskrena hvala vsem Damjanovim najožjim sodelavcem in drugim 
policistom, ki ste ga častno pospremili k večnemu počitku. Hvala vsem
prijateljem, ki ste nas in nas še vedno tolažite in spodbujate.

Njegovi najdražji
Tenetiše, Hrastje, Breg ob Savi, Mlaka pri Kranju, 6. oktobra 2009

Ljudje stopijo v naše življenje
in nas nekaj časa spremljajo.
Nekateri so z nami za vedno,
ker ostanejo v naših srcih
tako kot Ti, dragi naš Damjan.

ZAHVALA

Jesen je tu, po vrtu, v travi
podlesek cvete nevesel,
na jug zleteli so žerjavi,
hladan se čas je nam začel.

ZAHVALA

V 90. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, stari oče in tast

Andrej Stenovec
iz Dragočajne

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za vso pomoč, molitve, izrečena ustna in pisna
sožalja, podarjeno cvetje, sveče in darove za svete maše in potrebe
cerkve. Hvala gospodu župniku Tomažu Nagodetu za obiske na
domu. Za lep pogrebni obred se zahvaljujemo gospodu župniku
Tomažu Nagodetu in gospodu župniku Viliju Lovšetu. Zahvala
gre tudi zdravstvenemu osebju Zdravstvenega doma Medvode in
zdravnici dr. Tanji Zelinka, pogrebni službi Navček, za ganljivo
petje pevcem Zupan in zvonarjem iz Smlednika. Vsem imeno-
vanim in neimenovanim, ki ste kakorkoli počastili njegov spomin
in mu poklonili lepo misel, še enkrat hvala.

Žalujoči vsi njegovi
Dragočajna, 8. septembra 2009

ZAHVALA

ZAHVALA
ADAPTACIJE kopalnic, vodovodne storit-
ve, zidarska dela, polaganje keramičnih
ploščic, montaža kopalniške opreme, Pu-
gelj Marjan, s. p., Hotavlja 34, Poljane nad
Škofjo Loko, ☎041/541-266 9006267

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, s.
p., Senično 7, Križe, tel.: 59-55-170,
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete,
lamelne zavese, plise zavese, komarniki,
markize, www.asteriks.net 9005800

BELJENJE in glajenje sten, antiglivični pre-
mazi, barvanje napuščev in fasad, dekorativni
ometi in opleski, Pavec Ivo, s. p., Podbrezje
179, Naklo, ☎031/392-909 9005766

BELJENJE barvanje oken, vrat, ograj,
odstranjevanje tapet in plesni, anti-
nikotinski premazi, brušenje in lakiran-
je parketov, za upokojence 10 % po-
pust, Zupan Primož, s. p., Golniška c.
99, Kranj, ☎ 031/868-393 9005796

DELAM vsa gradbena dela, novogradnje,
adaptacije, fasade, notranje omete, be-
tonske škarpe, z vašim ali našim materi-
alom, Babič Miloš,  s. p., Begunjska c. 9,
Lesce, ☎041/622-946 9006093

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 9005900

FLORIJANI, d. o. o., C. na Brdo 41,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od
temeljev do strehe, adaptacije, ometi,
ometi fasad, kamnite škarpe, tlakovan-
je dvorišč, ☎ 041/557-871 9005834

IZDELAVA podstrešnih stanovanj po siste-
mu Knauf, montaža strešnih oken Velux in
polaganje laminatov, izd. brunaric in nad-
streškov, Damjan Mesec, s. p., Jazbine,
Poljane, ☎041/765-842 9005397

IZDELUJEM kamnite škarpe in tlakujem
dvorišča, Azem Tafilaj s.p., Zg. Bitnje 101 a,
Žabnica, ☎040/995-538 9005960

ZASEBNI STIKI
39-LETNI moški iščem preprosto dekle za
resno zvezo, ☎041/281-343 9005961

42-LETNI, atl. postave, nekadilec, podjet-
nik iz Lj, prijeten, želi spoznati samsko žen-
sko med 160 - 170 cm, pošlji sms z opisom
na, ☎031/515-336 9006290

OGROMNO raznovrstnih žensk, ra-
zličnih starosti išče zveste partnerje,
☎ 031/505-495 9006132

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje
dnevno poveže ogromno, raznovrstnih
ljudi, različnih starosti od vsepovsod,
☎ 031/836-378 9006131

RAZNO
DARILA, novoletna in silvestrska dari-
la, ☎ 041/850-406

9006208

KO ABRAHAMA boste praznovali -
Abraham lahko je z vami, pokličite
lahko tudi za ostale obletnice - humor,
☎ 041/942-054 9006278

PRODAM

CISTERNO, kovinsko za kurilno olje,
200 l, cena 100 eur, ☎ 031/883-183

9006207

KVALITETNE omela za pometanje as-
falta in tlakovcev, Žnidar, ☎ 01/83-23-
107 9006138

SEDEŽNO garnituro 170 x 250 cm in
agregat Honda, moč 1.5 KW, ☎
031/228-946 9006150

ZAPRAVLJIVČEK, manjši Wap
Karher, manjši brusilni stroj in video-
rekorder, ☎ 051/213-206 9006152

PODARIM

ZIMSKE avto gume 165 70 14, avto
verige, televizor Grundig, ekran 75 in
Panasonic, ekran 37, ☎ 04/20-28-
536 9006161

Ob boleči izgubi naše drage

Marije Kern
Krivčeve mame s Primskovega

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v času njene bolezni sta-
li ob strani, še posebej dr. Eriki Tratnik, sestri Marti, patronažni
sestri Miri za vso strokovno in moralno pomoč, osebju Medisana
in Gorenjskih lekarn Primskovo. Iskrena hvala tudi vsem sorodni-
kom, sosedom in prijateljem za izrečena sožalja, vso pomoč, po-
darjeno cvetje in sveče, ter spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala
tudi gospodu župniku Francu Godcu za tolažbo in lepo opravljen
obred. Hvala pevcem, gasilcem, pogrebni službi Mestnega poko-
pališča Kranj in Milanu iz cvetličarne Bambus. Posebna zahvala
pa gre sosedu Vladimirju za njegovo pomoč.

Žalujoči vsi njeni
Kranj, 7. oktobra 2009

Ob nenadni in boleči izgubi drage mame, sestre, tete in svakinje

Angelce Mravlja
roj. Dolenec iz Stražišča

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izražena sožalja, darovano cvetje in sveče ter spremstvo na njeni zadnji poti. 

Hvala sedanjim in nekdanjim pevcem Akademskega pevskega zbora France Prešeren
Kranj in Kranjskega kvinteta, krajanom Labor, Krajevni organizaciji Rdečega križa

Stražišče, medicinskemu osebju zdravstvene postaje Stražišče, g. župniku in pogrebni
službi Komunale Kranj za lepo opravljen pogrebni obred.

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste bili z nami.

Žalujoči: hči Mija, sestra Ančka, brata Janez in Ciril ter svakinje z družinami
Stražišče, Drulovka, Lovsko Brdo, Visoko, Kranj, Jesenice, Škofja Loka

ZAHVALA
Ni je solze, ki bi ga obudila,
ni je sile, ki bi nam ga nazaj vrnila,
pred očmi so nam ostale le slike iz spomina.

V 54. letu je v četrtkovem popoldnevu 8. oktobra za vedno zaspal in odšel k Stvarniku naš ljubljeni 

Mirko Govekar
Srednja Bela 49, Preddvor

Ob tej nenadni in boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in sodelavcem za vso izrečeno sožalje, molitve, darovane sveče in svete maše. Hvala vsem

duhovnikom, še posebej g. Franciju Trstenjaku. Hvala pogrebni službi Navček ter pevcem zbora
Radia Ognjišče za res lep in spoštljiv slovesni obred. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga 

v tako velikem številu spremili k večnemu počitku. Naj ostane v vaših srcih še naprej.

Vsi njegovi najdražji
Srednja Bela, Tatinec, Bukovica, Tupaliče

Ni ga več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se njegov ne sliši.
In če lučke na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

OSMRTNICA

Svojo življenjsko pot je sklenila naša upokojena sodelavka

Dorislava Rupar
roj. 27. 1. 1949

Pogreb drage pokojnice bo jutri, v soboto, 17. oktobra 2009, ob 13. uri na pokopališču 
Lipica. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

Sodelavci Odeje Škofja Loka
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Delno jasno bo z občasno nekoliko povečano oblačnostjo.
Predvsem v soboto je možna kakšna kratkotrajna ploha. 
Še bo hladno. Ponekod bo zjutraj slana.
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Domen Rendulič:

"Slovenija je v kvalifikacijah
igrala dobro in pred zad-
njim krogom sem pričako-
val, da se bodo direktno
uvrstili na prvenstvo. Upam,
da jim bo to uspelo v dodat-
nih kvalifikacijah."

Suzana P. Kovačič

Kranj - Na Podreči pred spo-
menikom Simonu Jenku se
bodo pesniku danes ob 12.
uri s kulturnim programom
poklonili učenci iz Osnovne
šole (OŠ) Orehek - Podru-
žnica Mavčiče, OŠ Simona
Jenka iz Smlednika, OŠ Si-
mona Jenka iz Kranja in OŠ
Staneta Žagarja iz Kranja.
Jutri ob 10. uri pa bo pred
spomenikom osrednja slo-
vesnost, v Simonov spomin
ob 140. obletnici njegove
smrti (18. oktober 1869)
bodo govorniki letošnji Jen-
kov nagrajenec Aleš Debe-
ljak ter predstavniki ministr-
stva za kulturo in Mestne ob-
čine Kranj. Nastopili bodo

Lovski moški pevski zbor Si-
mon Jenko iz Medvod, Me-
šani pevski zbor Simon Jen-
ko iz Trboj, Mešani oktet
Lipa iz Sore, Moški pevski
zbor Kokrčan s Kokrice, Mo-
ški oktet Rožmarin Društva
Simon Jenko iz Temnice na
Krasu, Mešani pevski zbor
Litostroj iz Ljubljane in
Kvintet Pihalnega orkestra
Slovenske vojske, ki bo zaig-
ral uradno himno Slovenske
vojske, Jenkovo pesem Na-
prej. Pesnikovo življenje
bodo predstavili Polona, Jaka
in Anže Zevnik. 

"V Krajevni skupnosti
Mavčiče smo imeli že od
170. obletnice pesnikovega
rojstva (27. oktober 1835) pa
vse do danes več dogodkov z

namenom, da bolje spozna-
mo našega rojaka. V usta-
navljanju je Kulturno druš-
tvo Simona Jenka Šmonca,"
je povedal član Sveta KS
Mavčiče Rudi Zevnik. "Ob-
novili smo spomenik Simo-
nu Jenku na Podreči, ki so
ga postavili leta 1929 in stoji
na občinskem zemljišču.
Prenova še ni v celoti zaklju-
čena, saj naj bi lokacijo do-
končno uredili v spominski
park," je povedal predsednik
KS Mavčiče Alojzij Ješe.
Spomenik je vpisan v regi-
ster kulturne dediščine. 

Jenko se je rodil na Podre-
či, a se je kasneje preselil v
hišo v Praše. Zapuščino je
dobilo sorodstvo. Hišo in
zemljišče so pred leti prodali,

s pravnomočnim gradbenim
dovoljenjem iz leta 2007 in-
vestitor Dream iz Ljubljane
gradi štiri dvojčke. Konserva-
torska svetovalka Renata Pa-
mić iz Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine, Območne
enote Kranj, je povedala: "Na-
redili smo pregled hiše, sta-
nje ogroženosti je bilo zelo
veliko. Vse, kar je bilo v njej
avtentičnega, je bilo uničeno.
Ugotovili smo, da ni kvalite-
te, da bi se hišo varovalo kot
kulturno dediščino, avtentič-
na sta ostala samo lokacija in
kozolec ob hiši." Ko je bil še
čas, pa očitno ni bilo interesa,
da bi se hiša pesnika s Sor-
škega polja varovala kot naci-
onalni interes in za odkup in
obnovo zagotovil denar. 
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Simona Zadnikar:

"Nogomet me res ne zani-
ma in tudi zadnje tekme ni-
sem spremljala. Vem le toli-
ko, kolikor slišim od kole-
gov, ko se pogovarjajo o no-
gometu. Drugače pa seveda
želim našim vse najboljše."

Verjamejo v uspeh
nogometašev
Maja Bertoncelj

Nogometaši Slovenije se
bodo na svetovno prven-
stvo, ki bo prihodnje leto v
Južni Afriki, skušali uvrstiti
preko dodatnih kvalifikacij.
Menite, da jim bo uspelo, in
kako ocenjujete njihovo igro?

Foto: Tina Dokl

Gašper Mesec:

"Nisem spremljal vseh te-
kem. Razočaran sem, da
Poljaki niso zmagali. Slo-
venski reprezentanti igrajo
dobro, so v dobri formi, in
upam, da se jim bo uspelo
uvrstiti na prvenstvo."

Matej Dobovšek:

"Z našimi sem zadovoljen,
razočaran pa nad Poljsko,
ker so dali avtogol. Nogo-
met spremljam le, kadar so
kakšne pomembne tekme.
Verjamem, da se Slovenija
lahko uvrsti na prvenstvo."

Jernej Košnjek:

"Gledal sem zadnji tekmi
naše reprezentance. Sploh s
Slovaki so res dobro igrali.
Če bodo obdržali takšen
nivo pripravljenosti, bi se
lahko, ne glede na naspro-
tnika, uvrstili na prvenstvo."

Mladoporočenci

V soboto, 10. oktobra, so se na Bledu poročili Robert 
Bolha in Marta Lukanc ter Mitja Rozman in Maja Flis, 
v Kranju pa Urban Udovič in Darja Zupančič. Mlado-
poročencem čestitamo in jim podarjamo polletno naro-
čnino na Gorenjski glas.

Jenkove hiše v Prašah ni več
Konec tega tedna bodo prireditve ob 140. obletnici smrti pesnika Simona Jenka. Na pobudo krajevne
skupnosti je obnovljen spomenik na Podreči. Hiše Jenkovih ni več, na njenem mestu v Prašah 
zasebnik gradi štiri dvojčke. 

Kranj

Mladim ponudili brezplačne bančne storitve 

Gorenjska banka je pred kratkim izvedla raziskavo, s katero
je ugotavljala odnos mladih do bančnih storitev in možno-
sti za vzpostavitev dolgoročnega odnosa z njimi. Raziskava
je pokazala, da mladi pričakujejo od banke dobro ceno in 
kakovost, več fleksibilnosti, predvsem pa manj omejitev.
"Banka razpolaga z mojim denarjem. Zakaj bi ji za to mora-
li še plačevati?" je bilo v tej raziskavi dokaj značilno stališče,
ki so ga mladi izrazili v odnosu do banke. V Gorenjski ban-
ki so na osnovi raziskave v začetku oktobra ponudili mladim
paket storitev, ki mladim do 27. leta starosti omogoča brez-
plačno dostopanje in uporabo bančnih storitev, potrebnih
za razpolaganje z lastnim denarjem, za praktično vodenje
osebnih financ in za hitrejše finančno osamosvajanje. Pa-
ket, do katerega je možen dostop tudi prek spletne strani
www.gbkr.si/mladi, vključuje poleg osebnega računa in
bančne kartice še brezplačen dostop in uporabo e-banke,
plačilno kartico, ki jo potrebujejo zlasti za spletne nakupe,
primerno visok dnevni limit ter bonus v obliki kino kartice
Joker z naloženimi tridesetimi evri za ogled filmskih pred-
stav v Koloseju. Vse bančne storitve, ki jih mladi potrebuje-
jo, so brezplačne, pri plačevanju so omejeni izključno s 
stanjem na računu. C. Z.

Ljubljana 

Cepivo proti novi gripi konec oktobra

Prvo cepljenje proti novi gripi se bo v Sloveniji začelo po 
25. oktobru. Najprej bodo cepljeni zdravstveni delavci, z
drugo pošiljko v mesecu novembru pa še preostale najbolj
rizične skupine. Pri odločanju o cepljenju nosečnic in otrok
bo država sledila navodilom proizvajalcev cepiva. V Slove-
niji je bilo do 5. oktobra potrjenih 263 primerov okužbe z
novo gripo, ker pa vseh vzorcev več ne pošiljajo v referenčni 
laboratorij Inštituta za varovanje zdravja, se predvideva, da
je dejansko število verjetno še višje. S. K.

KRATKE NOVICE

Rudi Zevnik in Alojzij Ješe sta predstavila prireditve 
ob 140. obletnici smrti Simona Jenka.

Na lokaciji Jenkove hiše bodo stanovanja. Ko je bil še čas, pa
očitno ni bilo interesa, da bi hišo zaščitili kot spomenik.
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NA SCENO 
PRIHAJAJO KRANJCI

Nekdanji Gašperji bomo ostali sku-
paj in bomo kot Kranjci začeli novo
poglavje na naši glasbeni poti, pravi
o novem ansamblu njegov vodja
Robert Primožič. / Foto: Gorazd Kavčič

02

LJUDJE

GORENJSKA 
VSE DO ŠIŠKE

Pretekli dnevi so za Gorenjce minili
v znamenju odprtij in priznanj. Naj
kopališče 2009, Kuhinja Meditera-
na, Športni center Pokljuka, Gorenj-
ska banka v Šiški. / Foto: Tina Dokl

KULTURA

ENA IDEJA, ŠTEVILNI
SOPOTNIKI 

V galeriji Kosove graščine na Jesenicah
je na ogled zanimiva razstava likovnih
del akademskega kiparja in slikarja
Nikolaja Mašukova. Obsežen multi-
medijski projekt za deset let.
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GLASBA, KINO

oznavalci in ljubi-
telji narodnozabav-
ne glasbe so bili
presenečeni, da se
Gašperji po dobrih

tridesetih letih igranja po-
slavljate. Pod tem imenom
ste bili pojem kakovostnega
posredovanja narodnoza-
bavne glasbe, še posebej
Avsenikove. Zakaj slovo od
Gašperjev?

"Odločitev za ta korak ni
bila zelo težka. Bila je posle-
dica zunanjih pritiskov, ki
smo jih bili deležni v zadnjih
letih. To nas je zelo obreme-
njevalo. Ker trenj nismo mo-
gli razrešiti sporazumno,
smo se odločili za končanje
te zgodbe."

Ansambel je v odlični for-
mi, zato ljudje upajo, da bo-
ste še igrali skupaj.

"Ker se v ansamblu med
seboj zelo dobro razumemo,
tako glasbeno kot tudi oseb-
no, bi bilo res škoda, da bi se
zasedba razšla. Ne nazadnje

tudi zaradi neverjetnega od-
ziva ljubiteljev naše glasbe,
ki so nas v zadnjih tednih za-
sipali s pošto in elektronski-
mi sporočili. Po temeljitem
razmisleku smo se odločili,
da ostanemo skupaj in sku-
paj začnemo novo poglavje.
Tako je nastal ansambel
Kranjci."

Zakaj ste izbrali to ime?
"Kranjska je bila nekoč

osrednja slovenska zgodo-
vinska pokrajina. Njeno sla-
vo je opisal že Valvazor. Prav
je, da smo Slovenci ponosni
na svojo zgodovino. Danes
ime Kranjec pomeni hkrati
Slovenca ali pa Gorenjca.
Glasba, ki jo igramo, je del

naše slovenske tradicije, in
ker naša glasba izvira na Go-
renjskem, se je ime ponudilo
kar samo od sebe."

Ali morda že nastajajo nove
skladbe? Lahko kmalu pri-
čakujemo novo zgoščenko?

"Prav je, da rojstvo novega
ansambla proslavimo z novi-
mi skladbami, ki jih te dni
pospešeno pripravljamo in
bodo luč sveta zagledale na
naši prvi zgoščenki, ki bo iz-
šla v prvi polovici novembra.
Njen izid bo pospremil tudi
videospot, ki ga bomo v pri-
hodnjih dneh posneli v sode-
lovanju s PNV Group."

Kot glasbeniki začenjate
novo pot. Kaj sporočate lju-
biteljem narodnozabavne,
še posebej Avsenikove glas-
be, in svojim oboževalcem?

"Najprej bi se rad zahvalil
poslušalcem in prijateljem za
podporo in pomoč v zadnjih
tednih, ki so bili za nas zelo
napeti. Še naprej se bomo
trudili in igrali še z večjim ža-
rom in ljubeznijo. Naj glasba
govori sama zase!"

NA SCENO 
PRIHAJAJO KRANJCI
Nekdanji Gašperji bomo ostali skupaj in bomo kot Kranjci začeli novo poglavje na naši glasbeni poti,
pravi o novem ansamblu njegov vodja Robert Primožič.

Jože Košnjek

P

ZZ Top in Dream
Theater

Danes bodo Tivoli osva-
jali boogi bradači. Na-
stopili bodo ZZ Top, ko-
nec oktobra - na noč ča-
rovnic (31. oktobra) pa
ne spreglejte postanka
karavane progresivnega
rocka in metala. Nasto-
pili bodo Dream Theater
in Opeth, ki bodo v Slo-
veniji nastopili že tretjič.
Spremljali jih bodo še
Bigelf in Unexpect. A. B.

Smode kot metulj
napoveduje kapljico

Marjan Smode je na ra-
dijske postaje poslal
novi singel Kot metulj.
Gre za zelo čustveno ba-
lado, ki bo zagotovo na-
šla pot do nežnih in ro-
mantičnih duš. Kakor so
pred tem že mnoge nje-
gove uspešnice tudi sin-
gel ni izšel brez razloga:
napoveduje izid njego-
vega novega albuma
Kapljica v oktobru. A. B.

PLANET TUŠ, KRANJ

Petek, 16. 10.
15.40, 18.50, 21.10, 23.30 BRATA
BLOOM
15.20, 17.50, 20.20, 23.00 G.I. JOE:
VZPON KOBRE
16.20, 18.40, 21.00, 23.20 OKROŽJE 9
16.30, 19.00, 21.30, 23.59 SIROTA
20.40, 22.50 V VIŠAVE
16.00, 18.30
V VIŠAVE 3D sinhronizirano

Sobota, 17. 10.
13.20, 15.40, 18.50, 21.10, 23.30
BRATA BLOOM
12.20, 15.20, 17.50, 20.20, 23.00 G.I.
JOE: VZPON KOBRE
12.40, 16.20, 18.40, 21.00, 23.20
OKROŽJE 9
14.00, 16.30, 19.00, 21.30, 23.59
SIROTA
13.40, 20.40, 22.50 V VIŠAVE
11.20, 16.00, 18.30 V VIŠAVE 3D
sinhronizirano

Nedelja, 18. 10.
13.20, 15.40, 18.50, 21.10 BRATA
BLOOM

12.20, 15.20, 17.50, 20.20 
G.I. JOE: VZPON KOBRE
12.40, 16.20, 18.40, 21.00 
OKROŽJE 9
14.00, 16.30, 19.00, 21.30 SIROTA
13.40, 20.40 V VIŠAVE
11.20, 16.00, 18.30 
V VIŠAVE 3D sinhronizirano

LINHARTOVA DVORANA, 
RADOVLJICA

POPRAVEK:

Petek, 16. 10.
18.00 LAJF
20.00 HUDIČEVI JEZDECI

Sobota, 17. 10.
18.00 HUDIČEVI JEZDECI
20.00 LAJF

Nedelja, 18. 10.
18.00 LAJF
20.00 HUDIČEVI JEZDECI

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

KINO SPORED
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Robert Primožič, vodja ansambla Kranjci / Foto: Gorazd Kavčič

mali oglasi
04/201 42 47, 

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

LE ŠE NEKAJ IZVODOV!



aradi fotografske-
ga performansa
prosimo obisko-
valce, da na željo
umetnika pridete

oblečeni v črno-bela oblačila,
je bilo zapisano v vabilu na
odprtje razstave najnovejše-
ga cikla del kiparja in slikar-
ja, sicer pa vsestranskega li-
kovnega ustvarjalca Nikolaja
Mašukova. Vsak obiskova-
lec, ki se je udeležil odprtja
razstave, je nase odel črno-
belo ogrinjalo in s tem postal
sopotnik projekta. Olja na ste-
nah so poleg obiskovalcev
dopolnjevale še bale črno-
belega blaga, ki so se razpro-
stirale po vsem prostoru. Ce-
loten umetniški dogodek, ki
bo v nadaljevanju tudi doku-
mentiran v knjigi, je beležil
fotograf. Figure na slikah so
tako na prvi pogled delovale,
kot da se dvigajo iz tal. Sku-
paj z obiskovalci ...

Nikolaj Aleksandrovič Ma-
šukov je v Slovenijo iz rodne
Rusije skupaj z ženo, prav
tako slikarko, prišel pred pet-
najstimi leti. Z družino se je

ustalil v Ljubnem, kot svo-
bodni umetnik pa deluje na
področju slikarstva in kipar-
stva. Tokratna razstava sodi
v širši umetniški projekt,
imenovan Štiri sence ladje, ki
bo ob zaključku sicer sestav-
ljen iz štirih delov. "To je si-
cer drugi del projekta, za ka-
terega ideja me spremlja že
več kot dvajset let, z njegovo
realizacijo pa sem začel pred
tremi leti z razstavo Potova-
nje amaterjev, tokrat pa pred-
stavljam drugi del z naslo-
vom Sopotniki. Ob prvem
delu je že izšla knjiga, v ne-
kaj mesecih pa bo sledila

tudi druga knjiga," je pove-
dal avtor Nikolaj Mašukov,
ki upa, da mu bo celoten
projekt, v katerega sodita še
dva cikla slik, uspelo dokon-
čati v nekaj letih. Cikli med
seboj se in se bodo razlikova-
li, a so v posameznih ele-
mentih vendarle med seboj
povezani. Idejni motiv za te
cikle avtor išče v religiji, mi-
tologiji, filozofiji, prostozi-
darskih ložah ...

Če prvi del govori o kaosu
na eni in sinergijah na drugi
strani, je tokrat v središču
pozornosti avtorjevo razmiš-
ljanje o binarnem sistemu,

sistemu nasprotij, ki šele v
medsebojnem dialogu pol-
no zaživijo. "Moški in žen-
ska, svetlo in temno, črno in
belo so nasprotja, ki eno
brez drugega ne morejo ob-
stajati. Zato so vsi ti sistemi
vsakokratni sopotniki in se
eden z drugim osmišljajo. V
tokratnem projektu bo poleg
razstavljenih olj na platnu,
fotografskega performansa
na odprtju, v prihodnje sle-
dila še knjiga pa tudi izdela-
va oblek iz črno-belega bla-
ga, ter nakita ter miniatur-
nih skulptur iz srebra, skozi
katere bo svetila umetna sve-
tloba, ki bo le-te projicirala
na platno. 

Nikolaj Mašukov je vse-
skozi pred novimi likovnimi
izzivi, saj, kot pravi, ne velja
za enega tistih umetnikov,
ki v določenem trenutku
najdejo neki ključ do svojega
umetniškega izraza in po-
tem to delajo do konca živ-
ljenja. "Zame bi to bilo dol-
gočasno, jaz raje za vsako
idejo najdem svojo tehniko,
hkrati pa le-to prilagajam
ideji." Razstava v Kosovi
graščini bo na ogled do kon-
ca meseca.
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Obiskovalci razstave, oblečeni v dolge črno-bele halje, so
postali del razstavnega koncepta Sopotniki. / Foto: Igor Pustovrh

Komenda

Komendski zbor odlično zastopal Gorenjsko

Pevci MePZ DU Komenda so se pred kratkim v Cankar-
jevem domu v Ljubljani kot edini iz Gorenjske udeležili
revije upokojenskih pevskih zborov, na kateri so
nastopili pevci iz vse Slovenije in tudi zamejstva. Pravi-
co do nastopa so Komendčani pridobili na spomladan-
skih pokrajinskih revijah, kjer so bili med gorenjskimi
zbori najbolje ocenjeni. Med enajstimi sodelujočimi
zbori so v Ljubljani Gorenjsko zastopali odlično. "Pod
vodstvom Ignaca Gorjanca smo zares dosegli velik us-
peh. Čeprav uradne strokovne ocene še nismo prejeli,
pa smo nastop gotovo končali med najboljšimi, saj je
naše pevce polna Linhartova dvorana nagradila z dol-
gim, spontanim aplavzom," je povedal predsednik DU
Komenda Janez Kimovec, ki je svoje pevce spremljal
skupaj z županom Tomažem Drolcem in številnimi
drugimi Komendčani. J. P.

Škofja Loka

Razstava puštalskih umetnikov 

Danes, v petek, 16. oktobra, ob 19. uri bo v Puštalskem
gradu v Škofji Loki odprtje tradicionalne 11. razstave
puštalskih likovnih ustvarjalcev. Odprtje bo obeležil tudi
koncertni nastop flavtistke Ane Kavčič Pucihar in Godal-
nega orkestra Glasbene šole Škofja loka pod vodstvom
dirigenta Armina Seška. I. K.

ENA IDEJA, VEČ SOPOTNIKOV
V galeriji Kosove graščine na Jesenicah je na ogled zanimiva razstava likovnih del akademskega 
kiparja in slikarja Nikolaja Mašukova. Obsežen multimedijski projekt za deset let.

Igor Kavčič

Z

ekliški pevski
zbor Gimnazije
Kranj pod vod-
stvom Primoža
Kerštanja je pred

nedavnim nastopil na 8. zbo-
rovskem tekmovanju In can-
to sul Garda v Rivi del Garda
v sosednji Italiji, od koder so
se mlade pevke vrnile kot
zmagovalke v kategoriji ljud-
ska pesem za mlade zbore do
petindvajset let. Tekmovanje
je potekalo od 8. do 11. okto-
bra v zelo lepih in akustičnih
cerkvah v Rivi. Na njem je
tekmovalo sedemintrideset
zborov iz dvajsetih držav (po-
leg evropskih zborov so bili
tu še zbori iz Indonezije, Ki-
tajske, Irana, Izraela in Savd-
ske Arabije), ki so se pomeri-
li v desetih različnih kategori-
jah. Gimnazijske so z ljud-
skimi pesmimi navdušile ži-
rijo zmagale v svoji kategori-

ji, hkrati pa med vsemi na-
stopajočimi po številu točk
zaostale le za zborom iz In-
donezije. "Nastopili smo s
priredbami slovenskih ljud-
skih pesmi skladateljev Am-
broža Čopija, Jakoba Ježa,
Radovana Gobca in našega
dirigenta Primoža Keršta-
nja," je povedala njihova

umetniška vodja Barbara Ku-
šar, ki je za zbor pripravila
tudi odrsko postavitev s kore-
ografijo in dodala: "Tekmo-
valni nastop nam je res dobro
uspel, kar je v premoru med
posameznimi pesmimi na-
kazal že zborovodja Primož z
dvignjenima palcema. Us-
peh ni izostal, deležni smo

bili samih pohvalnih besed."
Poleg tekmovalnega nastopa
so se gimnazijke predstavile
tudi na odprtju tekmovanja,
posebnem koncertu ljudskih
pesmi in seveda na zaključ-
nem koncertu, kjer so zapeli
le zmagovalci devetih katego-
rij, v eni od njih namreč zma-
govalca ni bilo.

NAJBOLJŠE V LJUDSKI PESMI
Minuli teden so pevke Dekliškega pevskega zbora nastopile na tekmovanju v italijanski Rivi del 
Garda, od koder so prinesle zlato medaljo v ljudski pesmi.

Igor Kavčič

D

Gimnazijke so v Rivi del Garda letos navdušile z ljudskimi pesmimi. / Foto: Aljoša Brlogar 

ZELEZNIKI
PETEK, 30. OKTOBER, 18.30

Cena vstopnice: 16 €

Predprodaja vstopnic: Restavracija Lušina, Češnjica 54, Železniki
Info: kdcesnjica@gmail.com,  051 606 220

ZZZ

Pevci MePZ DU Komenda so navdušili poslušalce v
Cankarjevem domu.
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PETEK,  16. 10.

10.05 Živalski čudeži 10.55 Oddelek za
pogrešane 11.45 Napaka? 12.15 Predani Las
Vegasu 13.05 Divji mož 13.55 Dobili ste delo
14.20 Reševalci 15.10 Neverjetno 15.35
Družinsko drevo 16.25 Spremenilo mi je živl-
jenje 17.10 Živalski čudeži 18.00 Oddelek za
pogrešane 19.00 Reševalci 19.50 Neverjetno
20.15 Hiša strahov 21.05 Medicinski detektivi
21.55 Nepojasnjeni dogodki 22.50 Moč, oblast
in pravičnost 23.35 Talenti 00.05 Hiša strahov 

09.40 Calypso, 68. del 10.30 Pepelka, 94. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 82. del 12.20 Družinske
vezi, 10. del 13.10 Vojna žensk, 101. del 14.05
Osamljena srca, 94. del 15.00 Nikoli ni prepozno,
25. del 15.55 Pepelka, 94.-95. del 17.40
Zaljubljena, 51. del 18.35 Nikoli ni prepozno, 26.
del 19.30 Calypso, 68. del 20.20 Pepelka, 95. del
21.10 Nikoli ni prepozno, 26. del 22.05 Družinske
vezi, 10. del 23.00 Ljubezenske zgodbe navadnih
ljudi 23.55 Vojna žensk, 101. del 

SOBOTA,  17. 10.

11.25 Prepovedana ljubezen 12.15 Rojstvo
13.05 Preživetje v divjini 13.55 Oddelek za
pogrešane 14.45 Mestni zdravniki 15.35 Mejna
policija 16.25 Prepovedana ljubezen 17.15
Katastrofe stoletja 18.05 Na sledi morskemu psu
19.00 Zamolčane zdravniške zgodbe 19.45
Nevarna reševanja 20.10 Najboljše prevare 21.00
Jasnovidni detektivi 21.50 Ženske za rešetkami
22.45 Zamolčane zdravniške zgodbe 23.30 Same
v New Yorku 00.15 Najboljše prevare 

06.00 Igralci v telenovelah, 22. del 06.55 Vojna
žensk, 97.-101. del 11.20 V kuhinji z Angelom in
Mario, 8. del 12.20 Nikoli ni prepozno, 22.-26. del
16.50 Dora, 105. del 17.40 Maria Rosa išče ženo,
48. del 18.35 Igralci v telenovelah, 22. del 19.30
Potovanje k ljubezni 21.20 Sužnja Isaura, 29. del
22.05 Tako je življenje, 73. del 23.00 Moške
zgodbe, 25. del 23.55 Sanjski moški, 18. del 

NEDELJA,  18. 10.

09.45 Mestni zdravniki 10.35 Mejna policija
11.25 Združeni za vse življenje 12.15 Rojstvo
13.05 Sedem dni, ki je spremenilo New Orleans
13.55 Oddelek za pogrešane 14.45 Mestni
zdravniki 15.35 Mejna policija 16.25 Združeni
za vse življenje 17.15 Katastrofe stoletja 18.05
Reševanje otrok 18.55 Resnični zločini 19.45
Hiša strahov 20.35 Pod nožem 21.05 Zločini v
Avstraliji 21.55 Morilci 22.20 Same v New
Yorku 00.00 Resnični zločini 

06.00 Igralci v telenovelah, 23. del 06.55 Pe-
pelka, 91.-95. del 11.20 Svetovni popotnik, 25.
del 12.20 Zaljubljena, 47.-51. del 16.50 Dora,
106. del 17.40 Maria Rosa išče ženo, 49. del
18.35 Sužnja Isaura, 29. del 19.20 Potovanje k
ljubezni, 21.15 Tako je življenje, 50. del 22.05
Tako je življenje, 73. del 23.00 Moške zgodbe,
26. del 23.55 Sanjski moški, 19. del 

PONEDELJEK, 19. 10.

08.55 Dobili ste delo 09.20 Spremenilo mi je
življenje 10.05 Živalski čudeži 10.55 Medij
11.45 Napaka? 12.15 Pod krinko 13.05
Anatomija katastrofe 13.55 Dobili ste delo
14.20 Reševalci 15.10 Neverjetno 15.35
Družinsko drevo 16.25 Spremenilo mi je življen-
je 17.10 Živalski čudeži 18.00 Medij 19.00
Reševalci 19.50 Neverjetno 20.15 Proti vrhu
21.05 Lov na duhove 21.55 Srhljivo 22.45 Spre-
memba spola 23.35 Talenti 00.05 Proti vrhu 

09.40 Calypso, 69. del 10.30 Pepelka, 95. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 83. del 12.20

Družinske vezi, 11. del 13.10 Vojna žensk, 102.
del 14.05 Osamljena srca, 95. del 15.00 Nikoli
ni prepozno, 26. del 15.55 Pepelka, 95.-96. del
17.40 Zaljubljena, 52. del 18.35 Nikoli ni pre-
pozno, 27. del 19.30 Calypso, 69. del 20.20 Pe-
pelka, 96. del 21.10 Nikoli ni prepozno, 27. del
22.05 Družinske vezi, 11. del 23.00
Ljubezenske zgodbe navadnih ljudi 23.55 Voj-
na žensk, 102. del 

TOREK,  20. 10. 

08.55 Dobili ste delo 09.20 Spremenilo mi je
življenje 10.05 Živalski čudeži 10.55 Medij
11.45 Napaka? 12.15 Na lovu za tatovi 13.05
Anatomija katastrofe 13.55 Dobili ste delo
14.20 Reševalci 15.10 Neverjetno 15.35
Družinsko drevo 16.25 Spremenilo mi je živl-
jenje 17.10 Živalski čudeži 18.00 Medij 19.00
Reševalci 19.50 Neverjetno 20.15 Proti vrhu
21.05 Lov na duhove 21.55 Srhljivo 22.45
Sprememba spola 23.35 Talenti 00.05 Proti
vrhu 

09.40 Calypso, 70. del 10.30 Pepelka, 96. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 84. del 12.20
Družinske vezi, 12. del 13.10 Vojna žensk, 103.
del 14.05 Osamljena srca, 96. del 15.00 Nikoli
ni prepozno, 27. del 15.55 Pepelka, 96.-97. del
17.40 Zaljubljena, 53. del 18.35 Nikoli ni pre-
pozno, 28. del 19.30 Calypso, 70. del 20.20 Pe-
pelka, 97. del 21.10 Nikoli ni prepozno, 28. del
22.05 Družinske vezi, 12. del 23.00
Ljubezenske zgodbe navadnih ljudi 23.55 Voj-
na žensk, 103. del 

SREDA,  21. 10.

08.55 Dobili ste delo 09.20 Spremenilo mi je
življenje 10.05 Živalski čudeži 10.55 Medij
11.45 Napaka? 12.15 Pod krinko 13.05
Anatomija katastrofe 13.55 Dobili ste delo
14.20 Reševalci 15.10 Neverjetno 15.35
Družinsko drevo 16.25 Spremenilo mi je življen-
je 17.10 Živalski čudeži 18.00 Medij 19.00
Reševalci 19.50 Neverjetno 20.15 Proti vrhu
21.05 Lov na duhove 21.55 Srhljivo 22.45 Spre-
memba spola 23.35 Talenti 00.05 Proti vrhu 

09.40 Calypso, 71. del 10.30 Pepelka, 97. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 85. del 12.20 Družinske
vezi, 13. del 13.10 Vojna žensk, 104. del 14.05
Osamljena srca, 97. del 15.00 Nikoli ni prepozno,
28. del 15.55 Pepelka, 97.-98. del 17.40
Zaljubljena, 54. del 18.35 Nikoli ni prepozno, 29.
del 19.30 Calypso, 71. del 20.20 Pepelka, 98. del
21.10 Nikoli ni prepozno, 29. del 22.05 Družinske
vezi, 13. del 23.00 Ljubezenske zgodbe navadnih
ljudi 23.55 Vojna žensk, 104. del 

ČETRTEK, 22. 10. 

08.55 Vohunjenje 09.20 Spremenilo mi je živl-
jenje 10.05 Živalski čudeži 10.55 Medij 11.45
Napaka? 12.15 Sprejeti morilca v objem 13.05
Anatomija katastrofe 13.55 Vohunjenje 14.20
Reševalci 15.10 Neverjetno 15.35 Družinsko dre-
vo 16.25 Spremenilo mi je življenje 17.10 Živals-
ki čudeži 18.00 Medij 19.00 Reševalci 19.50
Neverjetno 20.15 Proti vrhu 21.05 Lov na
duhove 21.55 Nepojasnjeni dogodki 22.45 Spre-
memba spola 23.35 Talenti 00.05 Proti vrhu 

09.40 Calypso, 72. del 10.30 Pepelka, 98. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 86. del 12.20
Družinske vezi, 14. del 13.10 Vojna žensk, 105.
del 14.05 Osamljena srca, 98. del 15.00 Nikoli
ni prepozno, 29. del 15.55 Pepelka, 98.-99. del
17.40 Zaljubljena, 55. del 18.35 Nikoli ni pre-
pozno, 30. del 19.30 Calypso, 72. del 20.20 Pe-
pelka, 99. del 21.10 Nikoli ni prepozno, 30. del
22.05 Družinske vezi, 14. del 23.00
Ljubezenske zgodbe navadnih ljudi 23.55 Voj-
na žensk, 105. del 
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● Romantica

● Reality TV

● Romantica

● Reality TV

● Romantica

● Reality TV

● Romantica

● Reality TV

● Romantica

● Reality TV

● Romantica

● Reality TV

"Že kakšen mesec mi zelo
močno izpadajo lasje (včasih
se zalotim, da si jih nevede
pulim sama). Ne pretiravam,
če rečem, da mi jih je (tudi z
mojo pomočjo) izpadlo več
kot pol. V tem času sem bila
v čustveno izjemno težkem
življenjskem obdobju in pod
velikim stresom. Ali menite,
da je to lahko posledica 
razorane psihe ali bi morala
obiskati zdravnika? Naj po-
vem še to, da se pogosto 
barvam in mogoče je tudi to
pripomoglo k mojemu žalost-
nemu stanju na glavi." 

Roza

Draga Roza,
izpadanje las sicer ni boleče
in ne ovira človeka v njego-
vem fizičnem in duhovnem
delovanju. Kljub temu pa
lahko izpadli lasje predstav-
ljajo veliko obremenitev,
kar lahko povežemo s
splošno razširjenim lepot-
nim idealom, ki poleg brez-
hibne kože in oblikovane
postave zahteva še bujne
lase. Ti so postali predvsem

ženskam simbol zdravja,
ženskosti in erotike. Ne gre
pozabiti, da en las ne raste
vse življenje. Obdobje rasti
traja od 3 do 6 let, potem
začne rasti nov las. Lasje
zrastejo približno centime-
ter na mesec in zdravemu
človeku v enem dnevu izpa-
de od štirideset do sto las.
Če na grobo oceniš, da je
število tvojih izpadlih las
večje, bi morala obiskati
zdravnika. Ker pa so čakal-
ne vrste za določene pregle-
de kar dolge, lahko v tem
času že sama veliko nare-
diš. Pravilno si ugotovila,
da je stres kar najtesneje
povezan s tvojo težavo. Za-
radi čustvenih obremenitev
se v telesu sproščajo hor-
moni, kot so adrenalin in
noradrenalin. Ta hormona
delujeta razgrajajoče ne le
na lasje, ampak tudi na mi-
šice, živčevje, kožo in kosti.
Dejstvo je, da se stresu ni
mogoče izogniti, lahko pa
spremeniš svoj odnos do
njega. Ko se znajdeš v
stresni situaciji, zavestno

spremljaj, kaj delajo tvoje
roke. Namesto puljenja las
poišči bistvo svojih težav in
bodi prepričana, da v sebi
nosiš moč za njihovo reši-
tev. Potem bo vse prepro-
steje. Ko boš zaživela v lju-
bezni, v spoštovanju do
sebe in okolice, ko boš stre-
mela k veselju, energiji in
modrosti z razumevanjem,
da je to smisel življenja, bo
prišlo tudi zdravje, harmo-
nija duše in telesa. Pri vzpo-
stavljanju harmonije so ti
lahko v veliko pomoč vaje iz
joge. Če temu nisi vešča,
nič hudega. Že osnovni po-
ložaj mrtveca vodi k fizični
in duhovni sprostitvi. Ob-
novi namreč porabljene za-
loge energije v telesu, od-
pravlja stres, pomirja diha-
nje in utrip srca. Tudi kvali-
tetna prehrana je bistvenega
pomena za zdravo rast las. 
Posebno vitamini skupine B
skrbijo za močne, sijoče
lase in zdravo kožo. Najdeš
jih predvsem v lešnikih, jaj-
cih, v soji in v ovsenih kos-
mičih. Lahko se zaneseš

tudi na zdravila iz domače
lekarne. Dioskurides, grški
zdravnik, ki je deloval v pr-
vem stoletju po Kristusu, je
opredelil čebulo kot najod-
ličnejše sredstvo za rast las.
Enkrat na teden si s pol če-
bule nekaj minut masiraj la-
sišče, nato si lase operi z
navadnim in blagim otro-
škim šamponom. Izogibaj
se pretirani uporabi fena in
raznih gelov. Če se ne mo-
reš odpovedati barvanju, ti
lahko tudi v tem primeru
pomaga čebula. 50 g čebul-
nih olupkov prelij s kozar-
cem mrzle vode, postavi na
štedilnik in počakaj, da pri
majhni temperaturi zavre.
Pusti stati še pet minut,
nato si pripravek večkrat
vtri v lase, dokler ne dobiš
želene nianse. Odlično pre-
kriva tudi sive lase. Lasje so
eden od najbolj občutljivih
elementov našega telesa.
Ko boš začela spreminjati
sebe, se bodo odzvali tudi
lasje in se bodo vrnili tja,
kjer bi morali biti že od sa-
mega začetka.

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

NASVETI IZ SAMOSTANSKE CELICE 

anja se je na kavo
prismejala. 

Očitno ima no-
vega, sem pomis-
lila.

"Star je 45 let. Ko sem ga
videla na fotografijah, ga ni-
sem mogla opredeliti kot
simpatičnega ne kot lepega,
prej bi rekla, da je zanimiv.
Ločen in malce izgubljen, je
bil moj prvi vtis. In res. Po
petih letih se je odločil, da se
bo podal novim dogodivšči-
nam nasproti. Poiskal si bo
družico, s katero se bo dobro
razumel. Je pa že v tretjem
sporočilu poudaril, da
'bodoča' niti pod razno ne
sme biti zaposlena v podo-
bnem poslu kot je bila bivša.
Šov biznis je njun zakon
spravil na rob prepada, večno
spreminjanje urnika in noro
enostransko prilagajanje je
zakon pokončalo."

Slekla je jopico in iskala
prostor, kamor bi odložila
torbico. Na stol je ni mogla
obesiti, ker bi zdrsnila, na tla

pa je tudi ni želela položiti.
Sploh pa vraževerni pravijo,
da ženska torbice nikoli ne
sme odložiti na tla, saj naj bi
to pomenilo izgubo denarja. 

"Vsaj tako sem ga razume-
la. Očitno sem kje kaj presli-
šala ali pa dojemala pogovor
napačno, glede na dogodke,
ki so sledili," je nadaljevala,
torbico pa končno položila
na bližnji barski stolček.

"Skratka ... Znanstvenik -
takšno je bilo njegovo splet-
no ime, je sicer diplomiran
psiholog ali psihiater ali ne-
kaj podobnega, a sem ga ra-
zumela, da že leta vodi ne-
kakšne delavnice in semi-
narje. Zadovoljen je s svo-
jim delom, ki pa ga ni zane-
marljivo malo, saj fant dela
tudi po deset, dvanajst ur
na dan. Tako se je nekajkrat
zgodilo, da sva se skoraj že
zmenila za kavo, ko je takoj
naslednje pismo vsebovalo
stavek, da je na portalu nov
in da je komaj začel spozna-
vati ženske. Najprej sploh
nisem reagirala. Ker nisem
novinka na spletu, sem pre-
pričana, da ga je draž pi-

sem, ki jih je dobival, pre-
mamil in je pač vedno zno-
va prišlo kakšno bolj in še
bolj zanimivo pismo od na-
slednje spletne klepetalke
in se je odločil, da se dobi
najprej z njo, potem pa z
menoj - če mu ta ne bi bila
všeč, recimo. In tako dalje,
kar lahko traja v nedogled,
vodi v začaran krog. Pisma
so 'pristajala' v mojem na-
biralniku vse redkeje tudi
zato, ker je ugotovil, da sem
zaposlena v neke vrste 
šov biznisu. Verjetno se je
ustrašil, da se vzorec po-
navlja. Tako je počasi stik
izginil. Niti se nisem trudi-
la, da bi ga priklicala nazaj,
saj sem kmalu ugotovila, 
da imam monologe."

Seveda kot v bizarnih
spletnih scenarijih sledi na-
daljevanje. Znanstvenik se
je Tanji - mimogrede, kot
da ni nič, javil čez nekaj ted-
nov, češ da je dopustoval,
vmes mu je virus okužil ra-
čunalnik in izgubil je vse
podatke, za piko na i pa so
mu na dopustu še ukradli
telefon.

"Najprej sem pomislila, če
me ima res za tako neumno,
da misli, da mu bom verjela.
Je pa res, da začetnikom na
spletu pisanje in osvajanje
žensk - če se jim to dogaja
množično, najprej strašno
dvigne samozavest. Meni se
je sicer njegovo razmišljanje
vedno zdelo 'službeno', saj je
zadeve, ki jih je hotel pouda-
riti v pismih, še dodatno pod-
krepil s teorijo. Mislim, da je
bolj teoretik kot praktik.
Morda celo ni žena kriva za
razpad zakona, čeprav po-
skuša narediti tak vtis." 

Tanja je dopisovanje sicer
nadaljevala, vendar brez pri-
čakovanj in nadaljnjih raz-
mišljanj, ali bo človeka kdaj
videla ali ne. Naneslo je celo,
da sta se slišala po telefonu
in se še enkrat zmenila za
uro in dan srečanja.

Tik pred zdajci je zadevo
odpovedal. 

Že drugič.
"Priletel je SMS, da ne more,

ker se bo sestanek zavlekel ..."
Nasmehnila se je.
"Očitno sestanek traja še

danes."

SESTANEK, 
KI ŠE VEDNO TRAJA (80)

Lea Peterlin

T
TV SPORED
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HUMOR, POTOPIS
RADIJSKI SPOREDI

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

V petkovem popoldnevu na valovih Radia Kranj ne zamudite
priljubljene radijske lestvice, ki se je z jesenjo spet vrnila v pro-
gramsko shemo. V rubriki Pometamo po domači glasbeni sce-
ni pa bomo spregovorili o najnovejšem izdelku Bele Szomija.
V sobotnem dopoldanskem programu bomo ob 9.15 najprej
opozorili na dogajanje v gorenjski prestolnici, v program se
nam bodo oglasili tudi sodelavci oddaje Dobro jutro, Sloveni-
ja, Petra Lombar pa bo ob 16.15 spet pripravila kaj zanimivega
v rubriki Radijski nahrbtnik. V nedeljo ob 9.15 se nam bodo v
studiu pridružili člani Tria Špica, Radijsko razglednico nam bo
v nedeljo ob 13.30 iz ljutomersko-ormoškega vinorodnega oko-
liša in Haloz poslal Peter Šalamon. K poslušanju vas vabimo
tudi prihodnji teden. Od ponedeljka do petka ob 15.30 bomo
ob pomoči radijskih postaj Triglav, Gorenc in Sora pripravljali
skupno informativno oddajo Gorenjska gremo gor. Opozori-
mo naj še na ponedeljkovo rubriko Se res poznamo ob 9.15, pa
na ponedeljkovo športno popoldne. Župan občine Naklo Ivan
Štular bo naš gost v torek ob 9.15, predstavnik Zavoda za turi-
zem Kranj pa naslednji dan ob isti uri. 

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

Kljub temu da je jesen že dodobra zakorakala v naše kraje in
so tudi temperature nekoliko nižje, kot smo jih bili vajeni do
sedaj, namigov za izlete in potepanja tudi v prihodnjem tednu
ne bo manjkalo. Ideje, kam v prostem času, dobite v dnevnih
oddajah Moja dežela, ki jim lahko prisluhnete ob 9. uri in
19.30. V petek ob 12. uri se bomo odpravili v Ptuj, točneje v
Ptujsko klet, kjer se bomo spoznali z vinsko kletjo in ponudbo
vin. V ponedeljek naj izpostavimo Zdravstveni kotiček ob 12.
uri in oddajo Turistični podmladek ob 14. uri, ko bodo z nami
študenti Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled.
Skritemu mikrofonu prisluhnite v torek in četrtek ob 12.50, v
sredo pa naj izpostavimo oddajo Rože&Vrt ob 14. uri, saj na-
svet, kako urediti vrt ali teraso, nikoli ni odveč. V četrtek ob 13.
uri bomo gostili blejskega župana Janeza Fajfarja, ne zamudi-
te pa tudi oddaje Teme za vse dileme ob 14. uri, ko bo naš gost
zopet eden znanih Slovencev. 

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

Danes bomo po 7. uri pogledali v nebo, malo po 9. pa bo na vr-
sti Davčni nasvet. Ob 10.10 bomo skupaj iskali 1001 nasvet, vaše
malo oglase sprejemali po 15. uri, ob 13.10 v oddaji Doktor Petek
govorili o pljučnem raku. Naša gostja bo prim. Nadja Triller iz
Bolnišnice Golnik. Ob 16. uri bo na vrsti Razgled s Triglava na ob-
čino Bled. Po 19. uri bomo spremljali večni hokejski derbi med
Acronijem in Olimpijo. Sobotno jutro bo od 8. do 10. ure name-
njeno otroškemu programu, v okviru katerega bomo po 9. uri 
obiskali tudi vrtec. Malo po 10. uri bo na vrsti oddaja Okoljske
minute, uro kasneje pa Razgled s Triglava na občino Naklo' Po
13. uri se bo začela Beseda mladih. Minute za ljubitelje resne
glasbe bodo na vrsti malo po 19. uri, oddaja Duhovni razgledi pa
ob 19.45. V nedeljo bomo vaše male oglase sprejemali po 11. uri.
Ob 9.10 bo naš gost Sebastijan Sajovic iz KUD-a Predoslje. Dru-
štvo letos praznuje 100-letnico delovanja, prejeli pa bodo tudi ob-
činsko priznanje. Ob 13.10 bo naša gostja akademska slikarka
Klementina Golija. Po 15. uri boste v oddaji Dobri ljudje lahko sli-
šali tudi prispevek o akciji Drobtinica. Po 16. uri bomo v popotni-
škem kvizu obiskali Mengeš. Po 18. uri bomo spremljali hokejsko
tekmo v ligi EBEL. Na Jesenicah se bosta pomerila Acroni in Salz-
burg. V ponedeljek bo ob 8.10 na vrsti oddaja Jejmo malo, jemo
zdravo, program pa bo po 13. uri predvsem v znamenju športa.
Po 19. uri bodo na svoj račun prišli tudi ljubitelji narodnozabav-
ne glasbe. V torek bomo ob 9.10 pogledali na filmska platna, po
13. uri pa bomo spregovorili o upokojevanju. Ob 15.10 bomo pre-
brali ponudbo prostih delovnih mest. Ob 16. uri boste lahko sli-
šali pregled dogodkov v občini Gorje. V sredo bomo ob 9.10 go-
vorili o malih prijateljih, ob 13.10 bo na vrsti oddaja Glas ljudstva,
uro kasneje pa se bomo z Zlato kočijo popeljali po valovih lepih
starih melodij. Ob 16. uri bomo pregledali dogajanje v občini Je-
senice. Ljubiteljice in ljubitelji mode boste na svoj račun prišli ob
18.10, ko se bo začela oddaja Moda in čas. V četrtek bomo ob 7.
uri odkrivali Zaklade ljudske modrosti. Po 9. uri bo na sporedu
oddaja Triglavski zeleni vrtiček, malo po 13. do 15. ure bo naš pro-
gram v znamenju kulture. V družbo Draga Arijanija in zimzelenih
melodij vas bomo povabili ob 19.30. 

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

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

Mali brat 

Objavljamo ekskluzivno
novico o senzacionalnem
odkritju v Radovljici. Ekipa
antropologov v sestavi Jo-
žefa, Bošta, Marta in Franc
je odkrila novo podvrsto iz
vrste Homo sapiens (umni
človek), ki sodi med velike
opice iz rodu Homo. Gre za
bitje visokih moralnih vred-
not. Doslej znan en prime-
rek, obstaja pa možnost, da
se v radovljiški občini nahaja
še nekaj podobnih ljudi. 

ZGRADBA: ima glavo in
trup, iz katerega izraščata
dve okončini, roki in nogi.
Hrbtenica je pokončna. Ve-
lik del sicer zelo obremen-
jenih možganov je name-
njen "pismom bralcev". An-
tropologi so tudi sicer neka-
tere dele njegovega telesa
poimenovali v skladu z nje-
govim življenjskim nazo-
rom: tega imam čez glavo,
za ušesi jih ima, povedati u
ksiht, gre za svojim nosom,
eno na gobec, na vratu mi vi-
sijo, to nam ne gre na roko, v
želodcu jih imam, mi gredo
na ku..., to so živa jajca, evo
ti fakič, tale je bila pa u
kolen', brcniti z nogo ali no-
girati nekoga...

PREHRANA: raznolika,
predvsem gradivo za seje
občinskega sveta, medijski
prispevki, pamfleti, afere,
pa tudi kakršne koli no-
vosti;

NAVADE: opazovanje le-
tal na leškem letališču več-
krat dnevno z zaščitno vater-
polsko kapico, ki zaduši 
pretiran hrup iz okolja, 
še preden ta pride do podro-
čja nakovalce, kladivce, stre-
mence;

STRPNOST: odlikuje ga
enakopraven odnos do vseh.
Do vseh brez izjeme je ena-
ko nestrpen. Pri tem ne dela
razlik;

NAGONI: zaradi lastnih
razumskih predpostavk na-
gonsko obožuje novinarje in
njihovo pokončno držo ter
visoko moralen značaj;

MOTIVACIJA: spremlja-
nje gradnje novih blokov v
Lescah, igralnica v Dvorski
vasi, trasa avtoceste je že
preteklost;

AKTIVNOSTI: organizira-
na sp(re)letna stran "Blue
screen cohabitation list"; 

OBČINSKA UPRAVA:
glej pod "strpnost";

ŽIVLJENJSKI MOTO: vi-
šek demokracije je civilna
iniciativa.

obe po 80 lejev to-
rej. Z Aljažem se
prebijeva čez pro-
metno štiripasovni-
co do "hotela", no,

neke vrste trinadstropne sta-
novanjske hiše z večjim
prostorom v pritličju in ne-
kakšno recepcijo. Nadalje-
vanje je prava "pišurija",
kot bi danes rekli naši ta
mladi. Smešnica. Iz neke
sobe, kasneje ugotoviva, da
sva jo zmotila pri likanju,
prileti gospa pri šestdese-
tih, ki seveda ne razume
niti besede razen romun-
ščine. Aha. Torej bomo ma-
hali in risali po papirju. V
nekem zvezku nama kaže
sobe po 100, 120, midva pa
vztrajava pri tistih za 80 le-
jev. Nekako le ugotoviva, da
nama, pa ji recimo recep-
torka, želi povedati, da so

cenejše sobe že polne in da
ima le še tiste za 20 ali 40
lejev dražje. Nekoliko v
strahu, v kaj se podajamo,
nekako narišem in odtelo-
vadim, če bi lahko videli te
sobe. Širok receptorkin na-
smeh nama da vedeti, da

seveda ni problema, kaj
sploh vprašava. S seboj vza-
me šop ključev in že se
vzpenjamo po ozkem hod-
niku. V prvem nadstropju
pokaže prvo sobo, potem pa
še dve v drugem. Z Aljažem
se odločiva za tisti dve v dru-

gem nadstropju, naša za
100, Staretoma pa je bila po-
nujena celo taka za 80 lejev
(25 oziroma 20 evrov). Naša
kopalnica je bila nekam dol-
ga, to je bila vsa razlika.
Podpiševa, seveda s plači-
lom vnaprej. Za dve noči.

Naša mama receptorka
nam vidno opogumljena s
sklenjenim poslom proda še
bone za 10 lejev, s katerimi
naj bi dobili večerjo v sosed-
nji restavraciji. Seveda zapo-
pademo, saj nismo imeli
prevelike vneme ob 9. uri
zvečer iskati restavracijo.
Sam si privoščim "ziher"
zrezek, drugi pa so nekoliko
eksperimentirali s polenta-
mi in juhami. Ko na koncu
plačamo hrano in zapitek,
ugotovimo, da za bone nis-
mo dobili cele večerje, am-
pak so bili vredni toliko, koli-
kor smo zanje dali v "hote-
lu", 10 lejev. (prihodnjič: v
mesto)

Igor Kavčič

S

Parkirali smo ob našem "hotelu", na oni strani dovoza pa
je bil novi "hotel" očitno še v gradnji. / Foto: Igor Kavčič

HOMO DEZELANUS 
V radovljiški občini odkrili novo človeško podvrsto iz rodu Homo. Poimenovali so ga po Deželi,
Homo dezelanus. 

S spačkom do Kijeva in nazaj (7)

ŽNJ HOTEL PRI MAMI ROMUNKI 
Ne da bi razumeli, kaj govorimo eni in drugi, nam uspe zmeniti se za sobe.
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Dvojčica z 
vodnarjem"

Obračam se na vas z upa-
njem, da mi boste svetovali,
kako iz krize, sama ne naj-
dem pravega izhoda. Kako bo
s tem partnerjem, bo kdaj re-
šil težave iz preteklosti, me
bosta njegova sinova kdaj
sprejela, bo bivša celo življenje
posegala med naju? Je to
sploh človek, s katerim bom
živela, in če, kje in kako. Pro-
blem imam tudi v obstoječi
službi, ali bo kdaj bolje. Kako
kaže mojemu sinu v šoli in na
splošno v življenju. Prosila bi
za urgenten odgovor.

Že nekaj časa je, kar ste mi
pisali, in rekla bi, da je do
sedaj že prišlo do spre-
memb v ljubezni. Zveza, ki
jo imate, vas zelo obreme-
njuje in vedno bolj se boste
spraševali, ali je to tisto, kar
želite in pričakujete od živ-
ljenja oziroma partnerskega

odnosa. Težave iz prejšnje-
ga zakona bi moral že dav-
no rešiti in velikokrat ima to
samo za izgovor. Kot vidim,
se boji, da bi vas izgubil, in
so možnosti, da ostaneta
skupaj. Vi ga le čim prej po-
stavite pred dejstvo. Bivša
žena se zaveda, da ste lahko
vi tista prava v njegovem
življenju, počuti se ogrože-
no in zato namerno išče
razloge, da se vmešava in s
tem zapleta vajin odnos. Ne
bi bilo slabo, da se z njo po-
govorite na štiri oči. Obeta
se vam selitev. Službo boste
zamenjali, vidim čisto dru-
go lokacijo, lahko zelo kma-
lu, še v tem letu. V obstoječi
službi ni perspektive in tudi
sam odnos je nemogoč, in
vsekakor ne po vaši krivdi.
Sin ima pred sabo lepo pri-
hodnost, glede šole bo dal
vse od sebe in imel lepe re-
zultate. V življenju ima veli-
ke načrte in vse bo delal v to

smer, da jih doseže. V me-
secu aprilu naslednje leto se
bo za nekaj zelo dobro odlo-
čil, kar mu bo odskočna de-
ska za naprej. Za vsakega
od nas oziroma tistih, ki mi
pišete, je njegovo vprašanje
urgentno, in zato ni izjem.
Upam, da je moj odgovor
prišel pravočasno. Srečno. 

"Življenje" 

Spoštovana Tanja! Ker ste
vedno tako pozitivni, upam,
da tudi meni napišete kaj v tej
smeri. Sedaj se mi obeta ne-
kakšna zaposlitev, za katero
so potrebne velike komunika-
cijske spretnosti, ker sem bolj
miren in tih, dvomim, da
bom uspešen. Ali se mi bo
kdaj uspelo odseliti od staršev
in spoznati pravo ljubezen?
Prijazen pozdrav! 
Res ste bolj tihi in mirni po
naravi, vendar učinkoviti,
preudarni in znate razmiš-

ljati s svojo glavo. Zavest
teh prednosti naj vam bo v
pomoč, da postanete bolj
samozavestni in s tem se
vam posledično umakne
strah pred samo komunika-
cijo. Vsi taki in podobni dvo-
mi vas na splošno v življe-
nju preveč obremenjujejo,
kar vas precej onemogoči
pri načrtih, ki jih imate za
prihodnost. Zato dajte take
misli stran in začnite verjeti
sami vase. V prihodnjem
letu se boste odselili, kar
vam prinese več sprememb,
kot si sploh lahko mislite.
Prava ljubezen? Lahko, da
ste jo že spoznali, ozrite se
naokoli, vidim, da neko de-
kle zelo misli na vas in čaka
na vašo pobudo, oziroma
povabilo. Lepo se imejte.

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Ker bomo čustveno razdvojeni in nemirni, bomo večino
dneva preživeli v premišljevanju in iskanju smisla, zakaj
čakati in ne storiti. Odgovor je v nas.

17. oktobra 2009
Sobota 
Ignac, Marjeta, Viktor

Želje nam bo uspelo postaviti na prvo mesto, kljub odzivu
okolice, ki se ne bo strinjala z našim načrtom. Preživeli
bomo lep dan.

19. oktobra 2009
Ponedeljek
Pavle, Iša, Etbin

Splet okoliščin nas bo pripeljal do točke, da se bomo pred-
časno odločili, sicer za zadevo, ki nam veliko pomeni, a
smo jo zaradi strahu in dvomov prelagali.

20. oktobra 2009
Torek
Irena, Veno, Vanda

Presenetilo nas bo sporočilo o denarju, saj nismo pričako-
vali tako dobrih rezultatov. Predlog prijatelja nam bo dal
veliko misliti, odločitev je naša.

21. oktobra 2009
Sreda
Urška, Radovan, Urhan

Veliko drobnih malenkosti na čustvenem področju, lahko
samo bežen dotik, pogled, nas bodo spremljale čez cel dan
in počutili se bomo ljubljeni in srečni.

22. oktobra 2009
Četrtek
Berta, Zorka, Mimika

Preventivno bomo poskrbeli za svoje zdravje. Lahko je to
obisk savne, dolg sprehod ali pa vzpon na hrib. Delovno
tako ali tako ne bomo preveč aktivni.

23. oktobra 2009
Petek
Anamarija, Severin, Živa

18. oktobra 2009
Nedelja
Luka, Julij, Izak

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

Vse uradne zadeve od poslovne do šolske bodo uspešne.
Odgovori, na katere čakamo, bodo pozitivni in pred nami
so dobra volja in nove ideje.

Oven (21. marca - 21. aprila) 
V prihodnjih dneh se boste morali večkrat ugrizniti v je-
zik in se na ta način izognili prepirom. Brez strahu, kljub
vsemu bo prišlo vaših pet minut. Takrat boste uživali v
teh trenutkih. Počasi se boste nehali ozirati na mnenje
drugih.

Bik (22. aprila - 20. maja)
Na vse načine se boste izogibali različnim skrajnim situ-
acijam in se skušali obdržati v zlati sredini. Večinoma
vam bo to uspevalo, a ob neki priložnosti na koncu ted-
na boste spoznali, da ni nikoli prepozno za spremembe.
Obisk vas bo presenetil. 

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Sami sebi boste zaupali in se ne obremenjevali tam, kjer
to ni potrebno. Vzeli si boste čas samo za sebe in v tre-
nutkih tako uživali, kot bi bili večni. Komaj boste sledili
dogodkom, ki se bodo z naglico vrstili čez cel teden. Če-
trtek bo vaš dober dan.

Rak (22. junija - 22. julija)
V naslednjih dneh se vas bo držala sreča. Vse slabe iz-
kušnje iz preteklosti bodo pozabljene. V iskanju novih,
vam neznanih poti boste večkrat prijetno presenečeni in
to vam bo še bolj utrdilo samozavest, s katero ste imeli
že večkrat težave.

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Takoj se morate znebiti notranjih strahov. Strah vam vsa-
ko težavo naredi še hujšo in večjo. Nekdo vas bo povabil
na daljšo pot. Odzovite se povabilu, saj vam ne bo žal
niti za trenutek. V kratkem obdobju se vam nasmehne
sreča in vaša naloga je, da jo obdržite.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Morda boste preveč plavali v oblakih. Pristanek na trda
tla vas bo sprva šokiral, a kmalu zberete vse svoje moči
in greste naprej. Zavest, da je bilo prilagajanje okolici
samo vam v škodo, vas bo predramila. Načrt, ki ga boste
naredili, vam bo uspel in boste več kot zadovoljni. 

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

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Ne gre za to, da bi obupali, le spoznanje, da če nekaj ne
gre, pač ne gre, vam vzame orožje, oziroma obrambo, ki
se je tako radi oklepate. Navkljub trmi in starim izkušnjam.
Prišel bo čas, ko bo možno, in takrat boste dali vse od
sebe. Na vidiku je večji denar.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Odločili se boste za lažjo od obeh poti, ki pa ni obvezno,
da je tudi boljša. No ja, tudi po ovinkih in klancih se pri-
de do cilja. In kadar si želite nekaj dobro opraviti, vas no-
bena še tako velika ovira ne zaustavi. Sreda bo vaš dober
dan, kar boste znali izkoristiti. 

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Avantura se vam približuje z neverjetno hitrostjo. Po vaši
stari navadi boste ljubezen spet hoteli vzeti za nekaj sa-
moumevnega, čeprav vam bo tihi glas govoril čisto nekaj
drugega. Zato se tokrat pustite presenetiti, saj se nikoli
zares ne ve, kje nas čaka sreča.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Denarno stanje vam še nekaj časa ostaja nespremenje-
no. Tolažili se boste z mislijo, da denar pač ni vse in da
je veliko stvari, ki so bolj pomembne. Na poslovnem po-
dročju boste zopet postavljeni pred dejstvo in v pravem
trenutku se boste postavili za sebe. Dobre novice.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Sprostili se boste in ugotovili, da ste v bistvu lahko hitro
zadovoljni, in da ni potrebno veliko za dobro razpolože-
nje. V tem tednu se boste veliko ukvarjali z svojim hobi-
jem, ob katerem se čudovito počutite in resnično uživa-
te. Zelo boste presenečeni. 

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 reši-
tev + 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".

V njem ali na njem
si in vedno boš,

tudi, ko boš prah,
tam pod kupom rož?

Izžrebali in nagradili bomo
dva pravilna odgovora
(enega, ki ga bomo prejeli
preko SMS, in drugega, ki
ga bomo prejeli po pošti).
Nagrado boste prejeli po
pošti. Pravilna rešitev zad-
nje objavljene uganke se
glasi izkušnja. Med prispe-
limi odgovori smo izžre-
bali Lano Begovič in
Tončko Jelovčan.
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NAGRADNA KRIŽANKA

Podrobnejša pravila akcije si lahko preberete tudi na
spletni strani www.kolosej.si/povej-naprej.

POVEJ NAPREJ O NOVI AKCIJI KOLOSEJA
V Kolosejevih kinocentrih se začenja novo obdobje prijateljstva: svojim prijateljem povejte, da ste videli super film, 
jim podarite vstopnico, ki ste jo porabili pri ogledu - in prijatelju tako podarite 1 evro popusta! 
Če ste si ogledali film, ki vam je bil všeč, povejte to naprej svojim prijateljem, znancem, staršem, komurkoli želite in jim 
podarite porabljeno vstopnico. Z njo lahko prejemnik ob nakupu vstopnice pri blagajni uveljavi 1 evro popusta na redno
ceno vstopnice za isti film za predstavo po izbiri.

Akcija Povej naprej se je začela včeraj, 15. oktobra, v vseh Kolosejevih kinocentrih (Kolosej Ljubljana, XpanD v 
Areni, Kinoklub Vič, Kolosej Maribor, Kolosej Koper in Kolosej de Luxe v Kranju). Popust velja za isti film, kot je naveden 
na porabljeni vstopnici (tudi za isto različico v primeru filmov, ki imajo različne verzije, kot na primer 3D sinhronizirano, 
2D sinhronizirano, 2D s podnapisi itd.), velja za vse predstave, razen predstave na Kinodan (ko je cena vstopnice že 
tako znižana). Popust se lahko unovči samo ob nakupu vstopnice na blagajni; popusta ni ob nakupu prek M-vstopnice, 
Hitre vstopnice, interneta ali na aparatu za vstopnice. 

Nagrade:
1. nagrada: kino kartica joker s šestimi vstopnicami
1. nagrada: kino kartica joker s štirimi vstopnicami
1. nagrada: kino kartica joker z dvema vstopnicama
Tri nagrade podarja tudi Gorenjski glas.

Rešitve križanke pošljite na dopisnicah do srede, 28. 
oktobra 2009, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001
Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega
glasa pred poslovno stavbo.
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aključek akcije
Naj kopališče
2009 je potekalo
v Tropskem vrtu
Term Čatež. V

kategoriji naravnih kopališč
je priznanje kristalne mor-
ske deklice (delo izolskega
umetnika Matjaža Bornška)
za prvo mesto dobilo Grajsko
kopališče Bled. Simonov za-
liv je pristal na drugem me-
stu, tretja je bila Centralna
plaža Portorož. Med vodni-
mi parki so bili Bohinjci dru-
gi, Aquapark Žusterna je bil
tretji in prvi znova Vodno
mesto Atlantis. Pri bazenih
se je najvišje uvrstila ljub-
ljanska Laguna, Celjani so

bili drugi, Kranjčani pa z Let-
nim kopališčem tretji. V ka-
tegoriji srednje velikih in
manjših termalnih kopališč
se je najbolje odrezal Ter-
malni park Wellness Park
Laško, druge so bile Terme
Snovik, tretji pa Sončni park
Vivat. Pri velikih termalnih
kopališčih pa je slavil gosti-
telj, Terme Čatež, druge so
bile Terme 3000 in tretje
Olimia.

In če smo pri kopališčih
okušali popečene rezinice go-
vedine v metini marinadi z li-
mono, perutninske meda-
ljončke garnirane z anana-
som in sirom, junčje zvitke s
sredico iz kraljevskih garnel,
sladoled iz domače slaščičar-
ne, so v Restavraciji JB v Ljub-
ljani pri predstavitvi Kuhinje

Mediterana avtorja Giuseppa
Lorussa, poleg knjige našim
brbončicam predstavili še sla-
ne sardele, pečene na kruhu z
oljčnim oljem, jadransko ko-
zico z artičoko in papriko,
tuno s pinjolami, rižoto z me-
diteransko zelenjavo ter peče-
nega jagenjčka s polento in
paradižnikovo omako z žaj-
bljem in rožmarinom.

Omenjena knjiga temelji
na sestavinah in načinih pri-
prave hrane posameznih na-
rodov in ljudstev iz Italije,
Francije in Španije, Balkana
in grških otokov, Turčije in
Magreba, ki so druga na dru-
go v preteklosti imele močne
vplive. Tako najdemo isto jed
v več različicah z različnimi
sestavinami ali pa iste sesta-
vine, pripravljene na popol-

noma različne načine - kar je
čar sredozemske kuhinje. 

Manci Špik in Gorjanski
godbi smo lahko prisluhnili
na slovesnem odprtju Šport-
nega centra Pokljuka na
Rudnem polju, kar je za slo-
vensko športno-turistično
okolje velikanska pridobitev,
na Andreja Šifrerja (konec
tedna mu lahko prisluhnete
v Tržiču) pa smo naleteli v
Šiški, ko je Gorenjska banka
nasproti 'najboljšega soseda'
ob Celovški odprla drugo po-
slovalnico v Ljubljani. Vodja
ljubljanske poslovne enote
Gorenjske banke Aleš Mes-
ner pravi, da poslovalnica
glede na lokacijo in delavni
čas ustreza poslovni dinami-
ki okolice. Šiška je tako po-
stala še bližje Gorenjski.

DRUŽABNA KRONIKA

V četrto mamica

Nemški supermodel Heidi Klum je
prejšnji petek rodila četrtega otroka,
deklico, ki sta jo z možem, britan-
skim pevcem Sealom poimenovala
Lou Sulola. "V trenutku, ko naju je
pogledala v oči, je bila neskončna lju-

bezen na prvi pogled. Tako lepa je, da se z besedami ne
da opisati, in srečna sva, da je izbrala naju, da jo bova na-
slednja leta gledala, kako odrašča," je lepotica strnila ob-
čutke na svoji spletni strani.

Seks za hrano in zavetje

Eden najbolj priznanih igralcev Al Pacino
je v 60. letih na rodni Siciliji, potem ko je
pustil šolo in se odločil, da bo sledil svo-
jim sanjam, ponujal spolne usluge, da je
poravnal stroške potovanj in imel streho
nad glavo. "Pri dvajsetih sem prodajal

edino stvar, ki sem jo imel - svoje telo. Starejša dama mi
je v zameno za seks dala hrano in nastanitev. Ko sem se
zjutraj zbujal, se nisem imel preveč rad," je svojo odlo-
čitev pogosto obžaloval zvezdnik filma Boter.

Naravna smrt

Pokojni pevec irske skupine Boyzone
Stephen Gately, ki ga bodo jutri pokopali
v Dublinu, je med dopustom na španski
Majorki umrl naravne smrti, in sicer zara-
di akutnega pljučnega edema. Ne le, da
obdukcija ni pokazala nobenih znakov

nasilja, njegov odvetnik Gerald Kean je posebej pouda-
ril, da smrt ni bila nikakor povezana z uživanjem drog.
"Ni skrivnost, da je Stephen spil nekaj kozarcev, nami-
govanja, da je popival osem ali devet ur, pa so napačna
in neprimerna," dodaja odvetnik.

Hitra akcija proti ženi

Spletna stran TMZ.com je objavila foto-
grafiji (ena je bila posneta julija, druga pa
minulo nedeljo) Marie Shriver, žene kali-
fornijskega guvernerja Arnolda Schwarze-
neggerja, ki med vožnjo telefonira. "Hva-
la, ker ste me opozorili na njene prekrške.

Sledila bo hitra akcija," se je prek twitterja odzval guver-
ner. Ker ni bilo jasno, kako bo ukrepal, je tiskovni pred-
stavnik pojasnil, da bo ženo le opomnil, naj med vožnjo
ne drži prenosnega telefona na ušesu. 

GORENJSKA VSE DO ŠIŠKE
Pretekli dnevi so za Gorenjce minili v znamenju odprtij in priznanj. Naj kopališče 2009, Kuhinja
Mediterana, Športni center Pokljuka, Gorenjska banka v Šiški.

Bojan Žerovec, vodja turistične infrastrukture pri Infrastrukturi
Bled, je za Grajsko kopališče Bled prejel priznanje - tokrat za
najvišje mesto. / Foto: arhiv organizatorja

Šiška gosti Gorenjce: Marko Jerše, Katarina Zalar 
(Gorenjska banka) in Andrej Šifrer. / Foto: Zaklop

Kuhinjo Mediterana so predstavili Borut Žerjal (Provin),
Janez Bratovž (Restavracija JB) in Rudi Zaman (Didakta). 

Alenka Brun

Z

Na Pokljuki je oktobra lahko prijetno, če pa ni sonca, je hitro
mraz. Ob tokratnem odprtju so zrak 'ogrevali' Manca Špik in
glasbeniki Godbe Gorje. / Foto: Tina Dokl

Na odprtju Športnega centra Pokljuka smo srečali tudi 
nasmejani mamo in hčer: biatlonko Tadejo Brankovič
Likozar s hčerko Mašo. / Foto: Tina Dokl

Skrb za škarje in prijazen nasmeh. Tudi to je bil del
slavnostnega odprtja nove slovenske športno-turistične
pridobitve na Pokljuki. Zato sta skrbeli svetlolasi zajčici
Doroteja in Sara. / Foto: Tina Dokl

VRTIMO GLOBUS

Zaključno prireditev Naj kopališče 2009 je glasbeno
popestrila playmate, havaiika in pevka Sabina Mali. 
Manjkale pa niso niti havajske plesalke. / Foto: arhiv organizatorja
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