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Asfaltna baza moti 
sosede
Prebivalcem zaselka Podreber na ju-
gozahodu vasi Naklo vse bolj greni
življenje bližnja asfaltna baza. Zdru-
ženi v civilno iniciativo so svoje za-
hteve predstavili vodstvu Cestnega
podjetja Kranj in Občine Naklo. 
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AKTUALNO

Danes dopoldne bo večinoma
suho, popoldne pa oblačno in
deževno, v noči na soboto bodo
padavine ponehale. V soboto in
nedeljo bo deloma sončno.

VREME

jutri: delno sončno ..
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Na vrhu oblasti, 
ki si je ne želi
V vabilu na Glasovo prejo z dr. Pav-
lom Gantarjem smo poudarili, da je
prvi mož zakonodajne oblasti v drža-
vi. Naš gost je na preji presenetil z iz-
javo, da ne gre za to, kako visoko je
kdo, temveč za to, kaj lahko na svo-
jem področju dobrega naredi.
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GG+

V polju grenkobe 
iščem Prešerna
Slavist, profesor Franc Drolc je dober
poznavalec Prešerna in dolgoletni so-
potnik kranjskega kulturnega dogaja-
nja. Ob njegovi 70-letnici je pri Go-
renjskem muzeju izšla knjižica njego-
vih govorov iz Prešernovega gaja.
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Zbogom samopostrežni
terminali
Pacientom za zdravstvene storitve na
Gorenjskem ni več treba na samopo-
strežnih terminalih potrjevati kartic
zdravstvenega zavarovanja. Kartico
pa morajo še vedno imeti s seboj pri
pregledu, izdaji recepta ...

24

ZADNJA

62 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Leto LXII, št. 84, cena 1,35 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih naklada: 22.000 izvodov www.gorenjskiglas.si

Mateja Rant

Škofja Loka - "Glede severne
obvoznice bi se lahko marsi-
kaj naučili iz zapletov pri
gradnji južne obvoznice," je
na torkovi okrogli mizi, na
kateri se je zbralo okrog dve-
sto ljudi, poudaril predsed-
nik Združenja civilnih po-
bud Škofja Loka Marjan Fr-
lan. Zato so v združenju
prepričani, da bi moral ob-
činski svet o umeščanju tra-
se severne obvoznice odlo-
čati šele takrat, ko se bodo
dogovorili z vsemi lastniki.
Na občini odgovarjajo, da
podpirajo utemeljene civil-

ne pobude in razprave, za
kar bo, še dodajajo, prilož-
nost ob javnih razgrnitvah
in postopkih, ki bodo še sle-
dili umeščanju trase sever-
ne obvoznice. Glede poljan-
ske obvoznice pa so pouda-
rili, da so tako lokacijski kot
prostorski postopki za obči-
no in državo končani. "Ev-
ropska sredstva za gradnjo
obvoznice so bila pridoblje-
na prav na osnovi obstoječih
dokumentov, zato jih v tej
fazi ne kaže več spreminja-
ti," so še dodali.

V Združenju civilnih po-
bud Škofja Loka so prepriča-
ni, da je predlog glede sever-

ne obvoznice pomanjkljiv,
zaradi česar bi se lahko po-
novili zapleti kot pri poljan-
ski obvoznici. Zato so spre-
jeli sklep, s katerim so ob-
činskemu svetu predlagali,
da ne sprejmejo županovega
predloga, dokler se ne dogo-
vorijo z lastniki in predstavi-
jo še dodatne študije, jih
uskladijo in nato predstavijo
vsem občanom. Glede pol-
janske obvoznice pa so ob-
činskemu svetu predlagali,
naj občinski upravi naloži,
da se z direkcijo za ceste do-
govori o spremembi krožiš-
ča na Suhi v viadukt. 

Na nogah še zaradi severne obvoznice
Združenje civilnih pobud Škofja Loka je znova predstavilo pomisleke glede
poljanske obvoznice in se zavzelo za ustreznejšo rešitev tudi za severno.

Razprava o poljanski in severni obvoznici je povsem napolnila dvorano Sokolskega doma.� 6. stran

Štefan Žargi

Ljubljana, Naklo - Kot je v
sredo za televizijo Slovenija
potrdil tiskovni predstavnik
Policijske uprave Ljubljana,
v Merkurju opravljajo pred-
kazenski postopek v zvezi s
sumi uradno pregonljivega
kaznivega dejanja. Neurad-
no naj bi preiskovali sporno
posojilo v višini štirideset
milijonov evrov, ki naj bi ga
konec lanskega leta Nova
ljubljanska banka odobrila
Merkurju, ta pa naj bi kot
jamstvo zastavil večinski de-
lež v svoji hčerinski družbi
Big bang. Po Merkurjevih bi-
lancah naj bi bil celoten Big
bang vreden 15 milijonov ev-
rov, po vrednotenju NLB-ja
pa kar sedemdeset milijonov

evrov. V odgovoru na vpraša-
nje o omenjenem posojilu je
Kordež dejal, da Merfin
nima nobenega posojila pri
NLB-ju, "ima pa Merkur po-
sojila, tako kot pri drugih

bankah, ki jih uporablja pri
svojem tekočem poslova-
nju". Po njegovih besedah je
Merkur v letošnjem letu in-
vestiral osemdeset milijonov
evrov "in razumljivo je, da za

svoj razvoj potrebuje tudi
ta". V odzivu na prispevek v
TV Dnevniku so v Merkurju
zapisali tudi: "V družbi Mer-
kur, d. d., z morebitnim za-
četkom takšnih postopkov v
teh dnevih nismo seznanje-
ni, zato žal ne moremo ve-
deti, kaj naj bi ustrezni orga-
ni preiskovali. Prepričani
smo, da so vsi naši posli
povsem zakoniti, kar smo
morebitnim preiskovalcem
seveda pripravljeni dokazati
tudi z vsemi potrebnimi do-
kumenti. Zato upamo, da se
bo preiskava, če res poteka,
iz medijev preselila v naše
podjetje, kjer bodo preisko-
valci s pomočjo dokumenta-
cije hitro lahko preverili ne-
spornost naših poslovnih
transakcij."

Merkur preiskujejo kriminalisti
Na policijski upravi in tožilstvu so potrdili, da o Merkurju poteka kriminalistična preiskava.

Merkurjeva težava je tudi zaprti trgovski center v Šiški.

Urne kazalce bomo pomaknili za eno uro nazaj

V nedeljo bomo spet prešli s poletnega
časa nazaj na srednjeevropski pasovni
čas. To bomo storili tako, da bomo ob
treh ponoči urne kazalce pomaknili za
eno uro nazaj, na drugo uro. Noč bo to-
rej eno uro daljša. 
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Železniki

Otrok padel pod tovornjak

V ponedeljek sta se na Gorenjskem zgodili dve hudi promet-
ni nesreči, ki sta terjali dve življenji. V Železnikih je pod ko-
lesi tovornjaka umrl desetletni deček, na Belci pa je voznik
osebnega vozila zbil 46-letnega delavca, ki je na cesti Kranj-
ska Gora-Jesenice izvajal vzdrževalna dela. Letos je na Go-
renjskem v prometnih nesrečah umrlo že 21 oseb, v enakem
obdobju lani pa trinajst. Več na 8. strani. S. Š.
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Jasna Paladin

Kamnik - Opozorilne stavke
spremljevalcev gibalno ovira-
nih učencev in dijakov z več
motnjami v Center za izob-
raževanje, rehabilitacijo in
usposabljanje (CIRIUS), ki
so jo napovedali za včeraj, za
zdaj ne bo.

Tako so se v sredo pozno
popoldne po nekajurnih po-
gajanjih dogovorili predstav-
niki stavkovnega odbora za-
voda CIRIUS in sindikata
SVIZ ter ministrstva za šol-
stvo in šport. "Dosegli smo
tako velik napredek in neka-
tere pragmatične rešitve za
stavkovne zahteve, da je stav-
kovni odbor delavcem včeraj
zjutraj predlagal, da se stavka
preloži. Ugotovili smo, da je
šlo za posamezne napake pri
oblikovanju tega delovnega
mesta, ki bodo s tem dogovo-
rom odpravljene," je po se-
stanku povedal Branimir
Štrukelj, glavni tajnik Sindi-
kata vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Sloveni-
je. O drugih konkretnih re-
šitvah z generalnim sekretar-

jem ministrstva za šolstvo in
šport Darkom Krašovcem v
sredo še nista želela govoriti,
saj bosta obe strani v teh
dneh nadaljevali pogajanja.

So pa s pogovori in odno-
som ministrstva do reševa-
nja nastale situacije zado-
voljni v zavodu CIRIUS, kjer
je zaposlenih 25 od vseh 28
spremljevalcev gibalno ovi-
ranih učencev in dijakov z
več motnjami, kolikor jih je

v Sloveniji. "Takoj zjutraj
smo se sestali z zaposlenimi
in jim predstavili rešitve vče-
rajšnjega sestanka. Pogaja-
nja so bila kar naporna, a
smo optimisti, saj je minis-
trstvo pokazalo pravo voljo,
da se naše razmere uredijo.
Ker pa pogovori še potekajo,
smo stavko samo preložili,"
je povedala predsednica
stavkovnega odbora Alenka
Pavlinič.

Spremljevalci skupin gi-
balno oviranih učencev in di-
jakov z več motnjami so med
svoje stavkovne zahteve sicer
umestili zahtevo po preime-
novanju in uvrstitvi delovne-
ga mesta v katalog delovnih
mest javnih uslužbencev,
dvig plač in dodatek za po-
sebne obremenitve, ministr-
stvo pa ima za dokončno re-
šitev zahtev zdaj čas do 1. de-
cembra.

Stavka v CIRIUS-u preložena
Pogovori med predstavniki ministrstva in stavkovnim odborom so bili uspešni, zato stavke 
spremljevalcev skupin gibalno oviranih učencev in dijakov z več motnjami včeraj ni bilo.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Se vidimo v Planetu Tuš!
Jutri, v soboto, Planet Tuš v Kranju pripravlja dan z imenom
Planet Tuš Fest - Planet nori do polnoči. To pomeni, da bo-
ste le jutri lahko izkoristili super popuste in ugodnosti, ki jih
pripravljajo v trgovinah Planeta Tuš. Tako izjemno ugodnih
nakupov tam še ni bilo, zato le izkoristite priložnost in se
sprehodite med številnimi lokali. Na celodnevnem dogodku
bo poskrbljeno tudi za najmlajše, saj se bodo od 10. pa vse
do 20. ure lahko zabavali v Nodijevem mestu igrač, kjer se
bodo udeležili raznih ustvarjalnih delavnic ali se vozili z
Uhačevim kolesom. V večernih urah pa se bo zabava nada-
ljevala z glasbenima skupinama Karma in E.T. 
Gorenjski glas bo na dogodku prisoten s stojnico, kjer
bomo dostopni za vsa vaša vprašanja in predloge, veseli
bomo tudi novih naročnikov, ki bodo prejeli lepo darilo. Če
boste v bližini, vas povabimo, da se ustavite pri naši promo-
torki Andreji, ki bo z vami z veseljem poklepetala. Nasvide-
nje jutri! D. K.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Avtokarto prejme MILAN KRIVEC z Bohinjske Bele.

KRATKE NOVICE

Ljubljana

V Svizu bodo glasovali o dogovoru glede plač

Približno štirideset tisoč članov Sviza v devetsto zavodih od
srede glasuje o aneksu h kolektivni pogodbi za javni sektor, ki
so ga predstavniki sindikatov javnega sektorja in vlade parafi-
rali v noči s ponedeljka na torek. Člani Sviz se bodo glede do-
govorjenega opredelili do ponedeljka, v torek pa se bo na iz-
redni seji sestal glavni odbor sindikata in se na podlagi izidov
glasovanja odločil, ali bodo podpisali omenjeni ankes. M. R.

Medvode 

Slavnostna akademija LDS Medvode

V LDS Medvode so 15. oktobra s slavnostno akademijo pro-
slavili 15-letnico občinskega odbora LDS v Medvodah. Ude-
ležili so se je ustanovni in današnji člani, slavnostni govor-
nik na akademiji je bil prvi predsednik odbora Roman Lav-
tar, gost akademije pa generalni sekretar LDS Dorijan Mar-
šič. Predsednica odbora LDS Medvode Alenka Žavbi Kuna-
ver je na kratko opisala zgodovino Liberalne demokracije
Slovenije in prisotne spomnila tudi na zgodovino medvo-
škega odbora. Ustanovni zbor je bil 14. oktobra 1994 v go-
stilni Na Klancu v Medvodah, kjer so se ob obletnici zbrali
tudi tokrat. LDS ima v 23-članskem medvoškem občinskem
svetu tri svoje predstavnike. M. B.

Mateja Rant

Ljubljana - Kot so pojasnili
na ministrstvu za šolstvo in
šport, so spremembe pravil-
nika med drugim posledica
spremembe zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja, s katero
se je ukinila zgornja meja
števila oddelkov za vrtce, ter
pomanjkanja prostih mest v
vrtcih in naraščanja števila
odklonjenih otrok. 

"Občine so dale pobudo,
da se normativi za heteroge-

ne oddelke za določeno ob-
dobje izjemoma ukinejo in
nadomestijo z normativi za
homogene oddelke. Takšne
pobude dajejo tudi posa-
mezni vrtci, vendar le za od-
delke prvega starostnega ob-
dobja," so razložili na minis-
trstvu za šolstvo in šport. Z
novim pravilnikom so tako
občinam ustanoviteljicam
vrtca omogočili, da do 1. sep-
tembra prihodnje leto sprej-
mejo sklep, s katerim določi-
jo, da se lahko v heterogenih
oddelkih prvega starostnega

obdobja uporabi normativ
za homogene oddelke, če
hkrati zagotovijo sedemur-
no sočasno prisotnost dveh
strokovnih delavcev v oddel-
ku. Za to mora občina prido-
biti soglasje ministra, ki ga
bo izdal na podlagi dveh po-
gojev, in sicer da so morali v
vrtcu odkloniti otroke prvega
starostnega obdobja in da
obenem občina izvaja aktiv-
nosti za zagotovitev dodat-
nih prostih mest v vrtcu v
naslednjem šolskem letu.
"Omenjena rešitev v pravil-

niku je samo eden izmed
ukrepov, ki ga je lahko spre-
jelo ministrstvo za ublažitev
stiske pomanjkanja prostih
mest v vrtcih. Drugi, mnogo
bolj učinkoviti ukrepi so v
pristojnosti posamezne ob-
čine, in sicer da v svojih oko-
ljih poiščejo primerne pros-
tore, ki jih je mogoče preure-
diti za potrebe vrtca, poišče-
jo morebitne koncesionarje
in zagotovijo gradnjo dodat-
nih kapacitet vrtcev," so še
dodali pri ministrstvu za šol-
stvo in šport.

Blažijo prostorsko stisko v vrtcih
V ponedeljek je začel veljati nov pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje.

Pogovori, na katerih sta v sredo pozno popoldne sodelovala tudi Darko Krašovec in 
Branimir Štrukelj, so bili uspešni.

MEDNARODNI CIKEL KONCERTOV 2009

4. KONCERT - 
GLASBENI VEČER Z GOSTI 

IZ ZAMEJSTVA
Jutri, v soboto, 24. oktobra 2009, ob 19. uri

Jurjeva dvorana Stara Loka

Pevski zbor Lubnik, Škofja Loka
Mirjam Pahor, Sovodnje ob Soči

Pevsko društvo Sele, Sele na Koroškem
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Ljubljana

Vlada nagradila uspešne športnike

Vlada bo športnike, ki so s svojimi dosežki nad pričakovanji
promovirali Slovenijo, nagradila z enkratno denarno nagra-
do. Med njimi je tudi nekaj Gorenjcev. Sara Isakovič bo za
svoje športne dosežke nagrajena s pet tisoč evri, po 4500
evrov bodo prejeli Rok Flander, Iztok Čop in Luka Špik, Teji
Gregorin pripada nagrada v višini tri tisoč evrov, s tisoč evri
pa bodo za svoje športne uspehe nagrajeni še Miha in To-
maž Pirih ter Rok Rozman. Kot so sporočili iz urada vlade za
komuniciranje, gre za dodatno nagrajevanje športnikov, ki
so osvojili medalje oziroma dosegli vrhunske športne rezul-
tate na olimpijskih igrah ter svetovnih in evropskih prven-
stvih v tistih športnih panogah in disciplinah, ki so na red-
nem programu olimpijskih iger. S tem naj bi jim omogočili
tudi kakovostnejše priprave, ki so podlaga za doseganje vr-
hunskih športnih rezultatov. M. R.

Ljubljana

Zlati red za zasluge Jocu Žnidaršiču

Z zlatim redom za zasluge je za življenjsko delo na foto-
grafskem področju in velik prispevek pri prepoznavnosti
Slovenije predsednik države Danilo Türk odlikoval fotogra-
fa Joca Žnidaršiča. Kot so zapisali v obrazložitvi, je s svojim
ustvarjalnim delom slovenski fotografiji vtisnil neizbrisen
pečat in s tem ogromno prispeval k prepoznavnosti sloven-
ske fotografije v svetu in k prepoznavnosti države Sloveni-
je. Žnidaršič, so še dodali v utemeljitvi nagrade, že tri dese-
tletja kot avtor ali urednik pripravlja velike fotomonografije
o Sloveniji. V času svojega fotografskega udejstvovanja je
na razstavah in natečajih prejel prek petdeset nagrad, ena
izmed najvišjih je World Press Photo, edina na naših tleh.
Žnidaršič je mednarodni mojster umetniške fotografije in
je preje tudi nagrado Prešernovega sklada in Župančičevo
nagrado. M. R.

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

Kranj - Slovenski sodniki so
zaradi aktualnega reševanja
sistemske ureditve njihovih
plač še bolj pod drobnogle-
dom javnosti kot sicer. Po-
zornost javnosti je še posebej
usmerjena v njihovo storil-
nost, v sprotno reševanje
sodnih postopkov in odprav-
ljanje še vedno velikih sod-
nih zaostankov. Potem ko je
pred časom pravosodni mi-
nister Aleš Zalar pohvalil
učinkovitost kranjskega so-
dišča, smo v našem uredniš-
tvu prejeli anonimko, kate-
re avtor navaja, da je storil-
nost sodnic na Okrajnem so-
dišču v Kranju nizka, da ne-
katere večkrat ne dosežejo
mesečne norme oziroma
pričakovanega obsega dela,
kar pa naj bi predsednica
okrajnega sodišča Mateja Je-
reb mirno dovoljevala. Sled-
nja je anonimne očitke zavr-
nila, saj da so lani vsi sodniki
na Okrajnem sodišču v Kra-
nju dosegli pričakovani ob-
seg dela, in sicer v povprečju
130 odstotkov. Na kranjskem
okrajnem sodišču sicer dela
osemnajst sodnic.

"Glede na obseg obravna-
vanja zadev, glede na število

rešenih zadev po posamez-
nih sodnikih in glede na po-
datke o zmanjševanju števila
zadev, ne pričakujemo, da bi
bil letos rezultat drugačen.
Pri tem pa seveda pojasnju-
jemo, da takrat, ko sodnik
obravnava obsežnejše in
strokovno zahtevnejše zade-
ve, mesečno zaključi manj
zadev. To pa seveda ne po-
meni, da na letni ravni ne do-
seže pričakovanega obsega
dela, ki ga je določil Sodni
svet," odgovarja Jerebova. V
skladu z Merili za najmanjši
pričakovani obseg dela, ki jih
je Sodni svet sprejel decem-

bra 2005, je pričakovani ob-
seg dela določen letno, sodiš-
ča pa so dolžna podatke o
storilnosti sodnikov posredo-
vati Sodnemu svetu, ki
spremlja, ugotavlja in anali-
zira učinkovitost dela sodni-
kov in sodišč, še dodaja pred-
sednica kranjskega okrajne-
ga sodišča. 

Na Okrajnem sodišču v
Kranju so sicer imeli v začet-
ku lanskega leta 20.267 ne-
rešenih zadev, na dan 31. de-
cembra 2008 pa le še 15.946
zadev, kar pomeni, da so
zmanjšali število nerešenih
zadev za dobrih 21 odstotkov.

Kot so nam sporočili iz urada
predsednice sodišča, so števi-
lo sodnih zaostankov pri po-
membnejših zadevah
(pravdne, kazenske, zapuš-
činske in nepravdne zadeve)
lani zmanjšali za 8,3 odstot-
ka, pri prekrškovnih zadevah
za 65 odstotkov, pri izvršil-
nih za skoraj 12 odstotkov in
pri zemljiškoknjižnih zade-
vah za malo manj kot pet od-
stotkov. Ob letošnjem pollet-
ju so imeli nerešenih še
14.506 zadev, kar pomeni,
da so jih v prvih šestih mese-
cih zmanjšali za skoraj devet
odstotkov. "Tudi letos
zmanjšujemo število sodne-
ga zaostanka, in sicer smo
število sodnega zaostanka
zmanjšali glede kazenskih
zadev za dvajset odstotkov,
glede zapuščinskih zadev za
9,79 odstotka, glede ne-
pravdnih zadev za 11,85 od-
stotka, glede izvršilnih zadev
za dvajset odstotkov, glede
zemljiškoknjižnih zadev za
26,28 odstotka in glede pre-
krškovnih zadev za 29,67
odstotka. Iz navedenih poda-
tkov izhaja, da sodišče pospe-
šeno rešuje stare zadeve ozi-
roma sodni zaostanek," Jere-
bova dokazuje storilnost svo-
jih sodnic. 

So sodnice dovolj učinkovite?
Predsednica Okrajnega sodišča v Kranju Mateja Jereb zavrača očitke o nizki storilnosti okrajnih sodnic.

Mateja Jereb

Stojan Saje

Naklo - V zaselku Podreber
na jugozahodu vasi Naklo
stoji 34 stanovanjskih hiš,
pod katerimi je že desetletja
asfaltna baza Cestnega pod-
jetja Kranj. Ta industrijski
objekt je bil večkrat jabolko
spora med domačini in last-
niki. To problematiko je leta
2000 obravnaval občinski
svet Občine Naklo. Takrat so
prebivalce pomirili s skle-
pom, da naj bi asfaltna baza
delovala na sedanji lokaciji
predvidoma sedem let, nato
pa jo bodo preselili drugam.

"Obljub ni nihče uresničil.
Asfaltna baza je še vedno v
Naklem. Krajanov ne sezna-
njajo z meritvami emisij.
Leta 2007 je država sprejela
Uredbo o emisiji snovi v zrak
iz naprav za pripravo asfalt-
nih zmesi. Zanima nas, kako
jo lastnik baze upošteva.
Ugotavljamo, da so postale
razmere neznosne. Motijo
nas smrad, hrup, prah in iz-
pusti iz dimnika. Združili
smo se v civilni iniciativi, ki
je zahtevala sestanek s pred-
stavniki Cestnega podjetja

Kranj in Občine Naklo. Pri-
čakujemo, da bo do konca
leta dosežen pisni dogovor o
preselitvi asfaltne baze. Dru-
ga naša zahteva se nanaša na
ukrepe, ki bodo do konca
obratovanja baze v Naklem
omilili posledice in omogoči-
li okoliškim prebivalcem člo-
veka dostojno življenje," je
dejal Žiga Konjar na pone-
deljkovem srečanju.

Predsednik uprave Cestne-
ga podjetja Kranj Branko Ži-
berna je potrdil, da imajo in-
teres za selitev. Ob betonarni
pri Podbrezjah so kupili ne-

kaj zemljišč, kjer želijo ure-
diti asfaltno bazo. Čakajo na
dokumentacijo z Ministrstva
za okolje in prostor RS. Do-
bili so tri ponudbe za tehnič-
no opremo, med katerimi
bodo izbrali najboljšo. To bo
osnova za načrte in pridobi-
tev gradbenega dovoljenja.
Slednjega pričakujejo v letu
ali dveh, postavitev nove
baze pa v treh do petih letih.
Na sedanji lokaciji izvajajo
predpisane meritve emisij,
ki doslej niso pokazale prese-
ganja dovoljenih količin. De-
lovanje baze ob nedeljah je

nujno zaradi povečanih po-
treb po asfaltu na več cestnih
gradbiščih.

Ta pojasnila niso pomirila
večine od 28 krajanov. Ivo
Konc je poudaril, da zahteva-
jo hitro rešitev. Nanjo ne mo-
rejo čakati še pet let. Jože
Mohorič je ugotovil, da so
bili vsa leta miroljubni. Če
jim ne bodo prisluhnili, lah-
ko pride tudi do zapore ceste,
kjer divjajo tovornjaki in
ogrožajo varnost ljudi. Bojan
Hozjan je opozoril še na pro-
bleme z delavci, ki konec ted-
na kalijo nočni mir.

Asfaltna baza moti sosede
Prebivalci Podrebra v Naklem opozarjajo, da jim asfaltna baza vse bolj greni življenje. Vodstvu 
Cestnega podjetja Kranj in Občine Naklo so predstavili svoje zahteve.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana - Slovenija je včeraj
prevzela prvo pošiljko cepiva
(34 tisoč odmerkov) proti
novi gripi H1N1 proizvajalca
GalaxoSmithKline. V zdrav-
stvenih ustanovah bodo zače-
li cepiti prihodnji teden, naj-
prej zdravstvene delavce, v za-
četku novembra pa tudi kro-
nične bolnike. Cepljenje je
prostovoljno, cepivo brezplač-
no, treba bo poravnati le stro-
šek storitve cepljenja, kar zna-
ša sedem evrov. Strokovnjaki
pravijo, več ljudi se bo cepilo,
bolj se bo virus zajezil. "Cepi-
vo je varno in praviloma ne
povzroča stranskih učinkov.
Lahko se pojavijo rdečina in
oteklina na mestu cepljenja,
blag glavobol in slabo počut-
je, kar pa hitro izzveni," je po-
vedala dr. Alenka Kraigher,
predstojnica Centra za nalez-
ljive bolezni na Inštitutu za
varovanje zdravja. Ob ceplje-

nju morate biti zdravi, ne
bodo pa cepili otrok, mlajših
od šestih mesecev. Cepljenje
odsvetujejo osebam, ki so
alergične na sestavine cepiva
(na jajčne beljakovine), no-
sečnice pa se morate pred
cepljenjem posvetovati z
zdravnikom. Prihodnji teden
bo tudi znano, ali bo zadoščal
en odmerek cepiva, ali pa bo-
sta potrebna dva. 

Ostro so se na cepivo proti
novi gripi odzvali v Helsin-
škem monitoringu Sloveni-
je. Njihova predsednica Neva
Miklavčič Predan je sporoči-
la, da na svetovnem spletu
objavljene raziskave kažejo
na to, da je cepivo nevarno in
zato napovedujejo državljan-
sko akcijo proti cepljenju. Ne
glede na to, ali se boste cepi-
li ali ne, pa vsekakor zaupaj-
te splošnim priporočilom o
skrbi za higieno rok in kaš-
lja. Če zbolite, ostanite
doma. 

Cepivo za sedem evrov
Prva pošiljka cepiva proti novi gripi je v Sloveniji. 

Žiga Konjar (desno) je seznanil direktorja Žiberno in župana Štularja, kaj zahtevajo 
prebivalci naselja Podreber glede tamkajšnje asfaltne baze.

Kranj

Bančna spodbuda na začetku poslovne poti

Vsem, ki se odločajo za samostojno poslovno pot, je v Go-
renjski banki od začetka oktobra dalje na voljo poseben
bančni paket, ki vključuje brezplačne plačilne storitve, brez
katerih v poslu ne gre. Ker je na začetku samostojne poslov-
ne poti običajno najtežje, novoustanovljenim podjetjem in
samostojnim podjetnikom ponujajo v prvem letu poslova-
nja brezplačno glavne plačilne storitve - vodenje poslovnega
računa, uporabo elektronske banke, izvajanje domačega
elektronskega plačilnega prometa in izdajo poslovne karti-
ce. V Gorenjski banki tudi sicer letos dajejo večji poudarek
malim in srednje velikim podjetjem in samostojnim podjet-
nikom, zato so temu primerno prilagodili tudi notranjo
organiziranost in ponudbo. C. Z.
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Stojan Saje

Tržič - Črni oblaki so se zgr-
nili nad male dimnikarje v
Sloveniji, ko je država sep-
tembra lani podelila koncesi-
je za dimnikarsko službo le
velikim podjetjem. Nekateri
so izgubili del terena, na ka-
terem so pošteno delali vrsto
let. Drugi so izgubili vse svo-
je stranke, ki bi jih še vedno
rade sprejele za čiščenje ku-
rišč in dimnih naprav. Seve-
da to nikomur ne pade na
pamet, ker lahko dimnikarja
stane delo na črno 4400 ev-
rov za eno stranko, lastnika
hiše pa do šeststo evrov.

"V Tržiču sem bil dimnikar
od leta 1984. Štiri leta sem s
tremi delavci skrbel za dimni-
karsko službo v občinah Tržič
in Naklo. Lani smo ostali brez
dela in zaslužka. Jaz moram
delati druge stvari, da preži-
vim, ljudje pa me sprašujejo,
kdaj jim bom spet čistil dim-
nik. Tožijo nad ceno storitve,
saj jim dimnikar od drugod
vsakič zaračuna še prevoz," je
dejal Franc Bakan iz Tržiča.
Njegov kolega Alojz Bauman
je povedal, da je imel od leta
1988 dovolj dela za osem za-
poslenih v Škofji Loki in širši
okolici. Ob podelitvi koncesi-
je, ki vključuje Škofjo Loko,

Železnike in Jezersko, je iz-
gubil občino Gorenja vas-Pol-
jane, kar je okrog dvajset od-
stotkov strank. Samo del tere-
na je ohranil Primož Rautar v
Kranjski Gori, Iztok Polak pa
je opustil dimnikarsko delo v
Kamniku.

Mali dimnikarji iz vse Slo-
venije se niso zbrali v Tržiču,
da bi tarnali. Kot je pojasnil
Jože Klobasa iz Lenarta, so
se že lani povezali v združe-
nje, ki ima blizu štirideset
članov. Po več mesecih pri-

zadevanj jih je sprejel mini-
ster za okolje in prostor Karl
Erjavec, ki jim je obljubil re-
šitev dimnikarskih sporov.
Ustanovili so komisijo, a so
pogledi na probleme vse bolj
različni. Okrog osemdeset
zaposlenih pri malih dimni-
karjih težko čaka, da se bodo
razmere uredile. Ne strinjajo
se, da je država podelila kon-
cesije le trem velikim podjet-
jem. Pridobili naj bi jih zara-
di neresničnih podatkov o
številu dimnikarjev, ministr-

stvo pa ne nadzira izvajanja
pogodbenih določil. Pred-
sednik sekcije dimnikarjev
pri Obrtno-podjetniški zbor-
nici Slovenije Bojan Brenčič
je poudaril, da ščitijo inte-
rese vseh članov. Upravni
odbor sekcije je na seji sep-
tembra predlagal ustanovi-
tev komisije za pregled spo-
štovanja javnih razpisov in
koncesijskih pogodb. Dopis so
poslali ministrstvu za okolje in
prostor 14. septembra, doslej
pa niso prejeli odgovora.

Črno delo malih le na črno
Mali dimnikarji, ki niso dobili koncesij, so se sešli v Tržiču. Čutijo se opeharjene, ker je država 
dovolila delo le velikim podjetjem, ki ne spoštujejo koncesijskih pogodb.

KMETIJSKA ZADRUGA MEDVODE

zaposli

PRAVNIKA (m/ž)
Pogoji: univ. dipl. pravnik, dipl. pravnik, pravnik ali višji upravni delavec, 
3 leta delovnih izkušenj.

Zaposlitev je za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim delom.

Prijave z dokazili o izobrazbi, dosedanjimi delovnimi izkušnjami in 
krajšim življenjepisom naj kandidati pošljejo na naslov: KZ Medvode, z. o. o.,
Medvode, Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode ali na elektronski naslov:
zadruga@kzmedvode.si s pripisom: Prijava na objavljeno delovno mesto,
v 8 dneh od dneva objave.

Andrej Indof

Neapelj - V Združenem po-
veljstvu sil zveze Nato v Ne-
aplju je 16. in 17. oktobra po-
tekal tradicionalni dobrodel-
ni bazar, zelo vabljiva je bila
slovenska stojnica. Medna-
rodni dobrodelni bazar pri-
pravlja Klub žena pripadni-
kov poveljstva, na stojnicah
se je predstavilo več kot pet-
indvajset držav in lokalni iz-
delovalci. Bazar je namenjen
druženju in spoznavanju
različnih kultur in običajev,
zbrana sredstva so namenje-
na izključno dobrodelnosti.

Slovenska skupnost (pri-
padniki slovenske vojske, ki
delajo v tem poveljstvu, in
njihove družine) je bila letos
še posebej uspešna. Že juni-

ja je na naslove več kot 150
slovenskih podjetij potovala
prošnja, da za mednarodni
bazar poklonijo svoje izdel-
ke. Odzvalo se je več kot šest-
deset donatorjev iz vseh kon-
cev Slovenije, prispevali so
izdelke, ki so bili na bazarju
zelo dobro sprejeti. Tako lah-
ko z veseljem sporočamo, da
so se obiskovalci zelo zani-
mali za slovenske izdelke, za
Slovenijo in njene lepote ter
dobrote. Naše žene pa so
spekle slovenske sladice kot
sta orehova potica in gibani-
ca, postregli smo tudi s pršu-
tom in dobro kapljico. Za-
hvaljujemo se vsem, ki so
nam poklonili svoje izdelke,
zbrana sredstva bomo name-
nili pomoči potrebnim na
območju Slovenije.

Dobrodelni bazar Nata 

Na slovenski stojnici dobrodelnega bazarja v Neaplju

Mojstrana

Na obisku predstavniki Unescovih šol iz Afrike

V začetku tedna je osnovno šolo 16. december v Mojstrani
obiskala delegacija predstavnikov Unescovih šol iz štirih
južnoafriških držav: Lesota, Svazilanda, Namibije in Zim-
babveja. V Slovenijo so prišli v okviru programa sodelovanja
koordinatorjev Unescovih šol, med katerimi je kot edina na
Gorenjskem tudi osnovna šola iz Mojstrane. S slovenskimi
kolegi so izmenjali izkušnje, iskali možnosti sodelovanja ter
si z navdušenjem ogledali šolo, ki je po afriških merilih od-
lično opremljena. "Presenečeni smo nad majhnim številom
otrok v razredu, nad njihovim lepim obnašanjem ter odlič-
nim znanjem angleščine," je povedala Erica Van der Hoven,
učiteljica iz Namibije. "Tudi o opremljenosti z računalniki,
kakršno imate, lahko pri nas samo sanjamo." M. A.

Mali dimnikarji so opeharjeni, trdi Jože Klobasa (skrajno desno); ob njem Alojz Bauman 
in Franc Bakan.

Stojan Saje

Tržič - Uredništvu Gorenj-
skega glasa je prebivalec Tr-
žiča poslal kratko sporočilo,
ki ga je naslovil Tržiške tego-
be in zagate v mestnem je-
dru. V njem navaja, da se je
7. septembra začela obnova
infrastrukture na Trgu svo-
bode. Po dobrem mesecu
dni je prekopanega pol trga.
Dostava do hiš je onemogo-

čena, prehodi za pešce so
ozki in nevarni, z ene strani
ulice pa sploh neprehodni.
Zatrjuje tudi, da Komunala
Tržič ne namerava odvažati
smeti z mest, do koder ne
pride s tovornjakom. Ob tem
si je dovolila poslati obvestilo
o povišanju cen komunalnih
storitev, je zapisal Tržičan.

Prizadetega prebivalca smo
klicali na domači telefon, ven-
dar se ni oglasil. Za pojasnila

smo prosili tudi vodstvo Ob-
čine Tržič. Župan Borut Sajo-
vic je povedal, da pritožbe po-
znajo. Prejšnji teden je prišel
na pogovor k njim Mihael
Rožič skupaj s še štirimi pod-
jetniki iz mesta. Sam je imel
druge obveznosti, zato se je z
njimi pogovarjal direktor ob-
činske uprave Drago Zadni-
kar. Dogovorili so se, da bodo
čim bolj prisluhnili opozori-
lom domačinov na težave za-

radi gradnje. Cestno podjetje
Kranj je dolžno poskrbeti, da
ljudje lahko oddajo smetnja-
ke. Ob ponedeljkih je res ne-
kaj ovir na pločnikih, dokler
ne izpraznijo smetnjakov.
Parkiranje vozil na trgu ni
možno, a so na voljo dodatna
parkirišča za Mošenikom in
na gradu. Razumejo tudi te-
žave zaradi zmanjšanja pro-
meta v raznih lokalih na trgu.
Zato bo Občina Tržič poma-
gala pri dodatnem oglaševa-
nju ponudbe podjetnikov sre-
di mesta prek Radia Gorenc.
Na južnem delu trga bo kma-
lu konec del, zato bo možen
dostop iz te smeri. Gradbišče
pa so že preselili proti občin-
ski stavbi, je pojasnil župan
Sajovic.

Tegobe v jedru mesta Tržič
Zaradi obnove vodovoda in kanalizacije je otežen dostop do hiš in 
lokalov na Trgu svobode. Nekaj domačinov je opozorilo vodstvo občine 
na vsakdanje težave.

Radovljica

Veleposlaniki so si ogledali staro Radovljico

V sredo je Radovljico na povabilo Veleposlaništva Kraljevine
Norveške obiskalo 18 veleposlanic in veleposlanikov držav
Evropske unije, ki imajo svoja predstavništva v Sloveniji.
Gostitelji so jim želeli pokazati primer dobre prakse porabe
sredstev Norveškega mehanizma, ki je v zadnjih letih slo-
venskim projektom namenil dobrih 18 milijonov evrov. Nor-
veška sredstva namreč predstavljajo desetino vseh sredstev,
potrebnih za prenovo radovljiške graščine, ki bo v celoti do-
bila novo podobo v letu 2011. Z videnim pa je bila zadovolj-
na tudi norveška veleposlanica Guro Katharina Helwig Vi-
kor, ki je gostom predstavila projekt obnove baročne dvora-
ne, za katerega je Norveški finančni mehanizem prispeval
dobrih 207 tisoč evrov. M. A.

Norveška veleposlanica Guro Katharina Helwig Vikor je
kolegom veleposlanikom predstavila projekt prenove
baročne dvorane v radovljiški graščini.

"Zdaj vemo, zakaj v Mojstrani igralnic nimate zunaj," so
pred šolo v hladnem jutru ugotavljali učitelji iz Afrike.
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Kranj 

Dnevi srbske kulture v Kranju

Kulturno društvo Brdo v dneh od 22. do 24. oktobra praznuje
petnajsti rojstni dan. V Kulturnem domu na Kokrici bo danes ob
18. uri literarno-pesniški večer s predstavitvijo novih knjig Sanje
ob dežju avtorja Mihajla Orlovića in Ko goska pleše (pesmi za
otroke) avtorja Mirka Vukovića. Ob tem bo še razstava ilustracij
Dragane Vuković in karikatur Mirka Vukovića. Ob 20. uri bo v
Kulturnem domu na Kokrici Večer tradicionalnih pesmi. Jutri ob
19. uri bo v športni dvorani na Zlatem polju 7. folklorna manife-
stacija Razigrana mladost. Nastopili bodo KD Brdo Kranj, SKC
Vuk Stefanović Karadžić iz Bačke Topole, SKUD Vidovdan iz
Ljubljane, FS Zeleni Jurij iz Črnomlja, SKPD Sveti Sava iz Kranja,
FS Branko Radičević iz Maribora, MKD Ciril in Metod iz Kranja
in SKD Sloga iz Nove Gorice. V dneh srbske kulture je na vseh
lokacijah, poleg omenjenih še v Kulturnem domu v Predosljah,
razstava slik člana KD Brdo Kranj Ljubomirja Kovačevića. S. K. 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - V oči bodejo
zastoji del in neurejena cest-
na signalizacija, možnosti
nesreč v prometu so večje.
Čeprav se občina ni vključila
v pogodbena razmerja z in-
vestitorji, kar bi ji omogočalo
kontrolo nad potekom del, je
to ne razbremenjuje odgo-
vornosti pri njenem zastopa-
nju interesov občanov, pravi-
jo. Kako na očitke odgovarja-
jo na občini?

"Nikakor ne drži, da so se
prometne razmere na regio-
nalni cesti Škofja Loka-Kranj
kakorkoli poslabšale. Pro-
metna varnost za najbolj
ranljive skupine udeležen-
cev v prometu se je celo pre-
cej izboljšala, saj je Občina
Škofja Loka po dogovoru in v
soglasju s krajani izvedla
gradnjo pločnikov, ki jih pr-
votni projekt ureditve regio-
nalne ceste sploh ni predvi-
del. Tako je bil na desni stra-
ni regionalne ceste proti Kra-
nju zgrajen pločnik na celo-
tnem odseku do uvoza na
staro državno cesto. Na levi
strani ceste, tik ob trgovsko-
poslovni coni na Grencu, pa
smo poleg pločnika uredili
tudi novo kolesarsko stezo. S
tem se je prometna varnost
na tem delu ceste precej iz-
boljšala, čeprav komunalna
in prometna infrastruktura

še nista v celoti izvedeni,"
sporočajo z občine. "Občani
tako lahko sedaj po na novo
urejenem pločniku in naprej
po stari državni cesti varno
dostopajo v smeri Frankove-
ga naselja, kar v preteklosti
ni bilo mogoče. Poleg tega
bo na tem cestnem odseku
poslej uvedena omejitev hi-
trosti do 50 km/h. Do sedaj
je bila na tem odseku izven
naselja dovoljena hitrost 90
km/h."

V času gradnje in preure-
ditve komunalne in pro-
metne infrastrukture se je
spremenil le prometni re-
žim na lokalni cesti za del
naselja Grenc. Občinske
strokovne službe na tem
območju proučujejo umeš-
čanje trase za novo lokalno
povezovalno cesto za kraja-
ne Grenca na Kidričevo ce-
sto. Sicer pa dodajajo, da
vso prometno in komunal-
no infrastrukturo v trgov-
sko-poslovni coni izvajajo
zasebni vlagatelji, Občina
Škofja Loka pa jih je že več-
krat pozvala, da kar najhi-
treje zaključijo gradbena
dela. "Kot kaže, pa lokalni
odbor stranke SDS vidi po-
slabšanje prometne varno-
sti prav tam, kjer se pro-
metne razmere očitno iz-
boljšujejo," na koncu svoje-
ga odgovora komentirajo
na Občini Škofja Loka. 

Zaradi gradnje slabša
prometna varnost?
Dela po polžje in ogrožena varnost na Grencu,
so v občinskem odboru SDS naslovili sporočilo
za javnost, v katerem so kritični do občinske
oblasti zaradi poslabšane prometne varnosti
mimo Grenca, kjer gradijo trgovske centre.

Kranj

Na ogled primerov dobre prakse

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi družine
jutri, v soboto, na praktičen ogled uspešnih prime-
rov uporabe obnovljivih virov in učinkovite rabe energije 
v družinskih domovih po Gorenjski. Akcija je pripravlje-
na v okviru projekta Od papirja politik do košarice 
trajnostne družine. Obvezna je prijava, več informacij 
dobite na tel. št. 04/257 88 28, 040 733 344 ali na
info@ctrp-kranj.si. U. B.

KRATKE NOVICE

Suzana P. Kovačič 

Kranj - Ob prazniku Krajev-
ne skupnosti (KS) Primsko-
vo so v soboto slovesno od-
prli prizidek ter prenovljeno
dvorano v Domu krajanov.
Prizadevanja za posodobitev
in širitev doma so trajala
dolga leta, sedanji sestavi
Sveta KS Primskovo pa je
vendarle uspelo projekt ude-
janjiti. "Pridobili smo vso
dokumentacijo in soglasja.
Projekt je bil sprva ocenjen
med sedemsto in osemsto
tisoč evri. Dejansko smo za
prizidek porabili 370 tisoč
evrov, toliko je bilo na voljo
občinskega denarja in temu
smo se morali prilagoditi. V
prizidku bo vsa infrastruk-
tura kot podpora delovanju
dvorane oziroma odra. V
njem je dovolj prostora tudi
za delovanje krajevne skup-
nosti, za krajane, za semi-
narje ... Prenova dvorane je
stala štirideset tisoč evrov
brez DDV, v njej pa je več
kot dvajset novih detajlov,
vključno z vsemi potrebni-

mi inštalacijami za koncert-
no dvorano. Nekatere stare
detajle smo ohranili in jih
samo obnovili. V sklop
doma sodi tudi trgovina
Mercator, posodobljeno in
večjo za okoli dvesto kva-
dratnih metrov so odprli že
konec maja," je povedal
predsednik KS Primskovo
Drago Štefe, ki je vodil pro-
jekt obnove dvorane in bil
vsakodnevno vključen v do-
končanje prizidka. 

Dvorana doma je letos sta-
ra sedeminpetdeset let, po-
budnik za gradnjo je bil te-
daj Miha Košnik, po domače
Vreček. "Oživiti dogajanje v
dvorani pa je povsem nov iz-
ziv za zadnje leto našega
mandata," je poudarila člani-
ca Sveta KS Primskovo Mi-
haela Blatnik, kranjski pod-
župan Stane Štraus pa ni iz-
ključil možnosti še za kakš-
no dodatno naložbo v dvora-
no v prihodnje. 

Ob prazniku so podelili
tudi priznanja KS Primsko-
vo, prejeli so jih prvi pred-
sednik KS Primskovo in dol-

goletni predsednik komisije
za urejenost kraja Andrej
Babič, botra številnih projek-
tov - domačina Ivica in An-
ton Arvaj, učiteljica in ne-
kdanja predsednica kulturne
komisije v KS Maja Ciglič,
upokojena učiteljica in po-
budnica nenehne skrbi za
spominska znamenja v KS
Štefka Kovač, podpredsed-
nik KS Stane Udir, ki je bil

tudi pooblaščen za usklajeno
organizacijo gradnje prizid-
ka k domu, in družba Merca-
tor. Posebno priznanje je
prejel Mešani pevski zbor
Musica Viva za uspeh na le-
tošnjem tekmovanju v Bra-
tislavi (za srebrno in zlato
odličje za ljudsko in sakralno
petje). V nastajanju je tudi
monografija o Primskovem,
ki naj bi izšla ob letu osorej. 

Dom je večji in prenovljen 
Letošnji praznik Krajevne skupnosti Primskovo je bil prav poseben. Tamkajšnji Dom krajanov je 
bogatejši za prizidek, prenovljena velika dvorana pa že vabi v goste ... 

Trak je prerezala Francka Košnik, vdova pobudnika gradnje
dvorane Mihe Košnika. Pri tem ji je pomagala vnučka 
Maruša. / Foto: Tina Dokl 

Suzana P. Kovačič 

Kranj - Komunala Kranj ima
novo pometalno vozilo Dule-
vo 5000 Evolution, ki ga je
na podlagi razpisa vzela v
poslovni najem, kar pomeni
3500 evrov na mesec za ob-
dobje štirih let. Direktor pod-
jetja Ivan Hočevar je na četr-
tkovi predstavitvi povedal, da
je poleg tehnološke izpopol-
njenosti stroja zelo po-
membna njegova ekološka
prednost, saj preprečuje iz-
pust nevarnih delcev v ozrač-
je s pomočjo inovativnega
filtrirnega sistema. Zaradi
ugodne potovalne hitrosti
(hitrost premika je trideset
kilometrov na uro, hitrost v

fazi dela pa do osemnajst ki-
lometrov na uro) ga bodo še
največ uporabljali pri čišče-
nju večjih, prometnejših po-
vršin, pa tudi pri vzdrževa-
nju in čiščenju meteornih ja-
škov, pri čiščenju in odstra-
njevanju posipnih materia-
lov po koncu dela zimske
službe ... Stroj lahko pobere
petsto kilogramov odpadkov
na minuto, omogoča tudi
pobiranje večjih odpadkov
(pločevinke, plastenke, les
...) brez ustavljanja. 

Do nove pridobitve je Ko-
munala Kranj strojno čišče-
nje izvajala s pomočjo dveh
pometalnih strojev; manjše-
ga bodo obdržali, večjega pa
bodo zaradi dotrajanosti (let-

nik 1997) nadomestili s tem
novim. Komunala Kranj v
Mestni občini Kranj ročno in
strojno čisti 212 kilometrov
cest, 75 kilometrov pločni-
kov, dvanajst kilometrov peš-

poti in stez ter 184 tisoč kva-
dratnih metrov parkirišč in
dvaindvajset stopnišč. Na
leto pri čiščenju javnih po-
vršin zberejo približno 304
tone različnih odpadkov. 

Nov pometalni stroj

Stroj je okolju prijazen./ Foto: Tina Dokl
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Medvode - Tema Zbiljski gaj
je bila v torek znova na dnev-
nem redu občinskega sveta
Občine Medvode. Svetniki so
obravnavali in zavrnili Osnu-
tek odloka o spremembi ob-
činskega lokacijskega načrta
za to območje iz leta 2005. 

Tema je odmevala že pred
sejo: z dopisom z naslovom
Zbiljski gaj - župan podlegel
pritiskom gradbenih lobijev?,
pod katerim je podpisana
Alenka Žavbi Kunaver, svet-
nica LDS (župan je bil kot
predlagatelj dnevnega reda
namreč podpisan tudi pod
gradivom za to točko) in z do-
pisom s stališčem prebivalcev
Zbiljskega gaja. Vsi so svetni-
ke pozvali, naj spremembe
odloka ne podprejo. Za kaj
pravzaprav gre? Kot je znano,
je bila gradnja v Zbiljskem
gaju polna zapletov. Zoper in-
vestitorja Mebles je bil v letu
2003 uveden stečaj in nekate-
re nedokončane objekte je
kupil Gradis Inženiring, pra-
vni prednik sedanjega inve-

stitorja Gradis skupina G.
Občinski svet je leta 2005
sprejel kompromisni predlog
sprememb prvotnega zazi-
dalnega načrta za to območje
iz leta 1999 in z njim legalizi-
ral gradnjo nekaterih objek-
tov in novemu investitorju
omogočil tudi povečanje na-
selja. Veljaven lokacijski načrt
pa širitev pogojuje z varoval-
ko, da mora investitor pred
gradnjo novih objektov legali-
zirati in dokončati komunal-
no infrastrukturo v že zgraje-
nem delu naselja: gre pred-
vsem za zgornjo plast asfalta
in javno razsvetljavo. Ker se
to še ni zgodilo, so Gradisu
na Upravni enoti zavrnili iz-
dajo gradbenih dovoljenj za
legalizacijo obstoječih objek-
tov in gradnjo novih. Gradbe-
nega dovoljenja s tem istim
razlogom niso izdali tudi do-
mačinu, ki na tem območju
želi graditi stanovanjski ob-
jekt. In predlagana spremem-
ba odloka? Varovalka, da je
dokončanje komunalne in-
frastrukture predpogoj za pri-
stop k izvedbi drugih etap,

naj se črta. Investitor namreč
opozarja, da pogojevanje ni
logično in da vse etape lahko
potekajo hkrati. Glede na do-
sedanje slabe izkušnje, se
tamkajšnji prebivalci bojijo,
da v tem primeru asfalta in
razsvetljave sploh ne bi dobi-
li, zato so bili zadovoljni, da
svetniki spremembe niso
podprli. 

"Stanovalci Zbiljskega
gaja ne želimo čisto nič dru-

gega kot tisto, kar je bilo
kompromisno dogovorjeno
in je zapisano v odloku. To
pomeni, da se mora najprej
urediti komunalna infra-
struktura v obstoječem delu
naselja in se šele nato lahko
pristopi k širitvi. Že štiri
leta čakamo na to, da se kaj
premakne, naselje pa še na-
prej ostaja kot gradbišče," je
po seji povedal Sandi Ko-
drič.

Zbiljski gaj neurejen
V naselju Zbiljski gaj še vedno ni urejena komunalna infrastruktura. Varovalka, da jo investitor pred
gradnjo novih objektov mora dokončati, v odloku ostaja.

www.gorenjskiglas.si
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Za vas že 60 let beležimo čas

Železniki

Obnovili v ujmi poškodovano cerkev

Predlanska poplava je prizadela tudi župnijsko cerkev sv.
Antona v Železnikih. V dveh letih so jo obnovili, kot je pojas-
nil župnik Andrej Jemec, pa je bilo treba skoraj popolnoma
obnoviti spodnji del župnijske cerkve: "Kamniti tlak smo za-
menjali z marmornim, restavrirali smo spodnje dele oltar-
jev, obnovili klopi ter na novo uredili stene, električno nape-
ljavo in ozvočenje." Obnova je stala 109 tisoč evrov; večino
denarja so zbrali verniki, del pa tudi ljubljanska nadškofija s
posebno nabirko ob poplavi. Obnovljeno cerkev je minulo
nedeljo blagoslovil apostolski nuncij v Sloveniji Santos Abril
y Castello, še pred tem je pred cerkvijo nastopil Pihalni or-
kester Alples Železniki, po maši pa je sledilo družabno sre-
čanje. Obnova cerkve sv. Frančiška na pokopališču, ki je bila
prav tako poškodovana v poplavi, bo po župnikovih bese-
dah zaključena prihodnje leto, ta čas pa pripravljajo tudi do-
kumentacijo za nov pastoralni dom (Jegličev dom so po
ujmi zaradi prevelikih poškodb morali porušiti), ki ga bodo
v najboljšem primeru začeli graditi prihodnje leto. A. H.

Selca

Obnovili bodo tudi Starogoliški most

Obnova v predlanski poplavi močno poškodovanega Staro-
goliškega mostu v Selcih bi letos zaradi pomanjkanja denar-
ja morala izpasti iz sanacijskih del v občini Železniki, a so se
po besedah župana Mihaela Prevca z izbranim izvajalcem
Cestnim podjetjem Kranj dogovorili, da bodo most obnovili
letos, občina pa bo 160 tisoč evrov vredno investicijo
plačala prihodnje leto. A. H.

Jasna Paladin

Kamnik - Družba Velika pla-
nina, ki je v stoodstotni lasti
občine Kamnik je predlog žu-
pana Toneta Smolnikarja
pred dnevi dobila novega di-
rektorja, potem ko je župan
zaradi domnevne nezadostne
kooperativnosti nadzornikov
razpustil nadzorni svet. Di-
rektor Marijan Skornišek je
zaradi nesoglasij odstopil, na-
domestil ga je Zvone Gosar.

Na očitke župana so se od-
zvali nekdanji direktor in vsi
trije nadzorniki. V pismu za
javnost so med drugim po-

udarili, da se je župan v ime-
nu občine z notarskim zapi-
som leta 1999 zavezal, da bo
občina letno subvencionirala
nemoteno poslovanje družbe
v primeru finančnih težav,
vključno s poslovnim letom
2009, česar pa občina ni na-
redila, zato so pred mesecem
podali predlog za izvršbo.
"Družbo smo prevzeli z veli-
kimi tehničnimi in likvidnimi
težavami, brez večjega pre-
moženja, saj so bili vsi gostin-
ski objekti odprodani z ved-
nostjo lastnika ter nobena od
zastarelih naprav ni delovala
ali imela obratovalnega dovo-

ljenja ... Družbo smo pripelja-
li do poslovne uspešnosti - od-
kupili smo nazaj ter uredili
gostinski del, ki se je izkazal
za najbolj donosno vejo poslo-
vanja, vse naprave imajo obra-
tovalna dovoljenja, osebje ima
vsa dovoljenja za izvajanje
tehničnih del na žičnicah, v
dogovoru smo bili z lastni-
kom hotela Šimnovec za
brezplačni najem ...," so med
drugim zapisali nadzorniki
Dušan Božičnik, Dušan Šu-
štar in Tadej Pojbič ter nekda-
nji direktor Marijan Skorni-
šek, ki so pripravil tudi razvoj-
ni načrt družbe, ki je po njiho-

vem mnenju realen, a župa-
nu očitno nevšečen, saj je
predlagal novo projektno sku-
pino. 

Nekdanji nadzorniki tudi
pravijo, da so podjetje zapu-
stili s poravnanimi vsemi
zapadlimi obveznostmi do
dobaviteljev, poravnanimi
krediti, kvalitetno gostinsko
in turistično ponudbo in do-
voljenji za vse naprave ter
da je v ozadju županovih po-
tez najverjetneje to, da je
družba vložila izvršilni
predlog zaradi zapadlih ter-
jatev lastnika do družbe.

Za komentar smo prosili
tudi župana Toneta Smolni-
karja, a je sporočil, da vse-
bin, dokler novo vodstvo ne
pridobi celovitih podatkov
ter dejanske slike o zastavlje-
nih vprašanjih, trditvah in
mnenju dosedanje vodstva
družbe, ne želi komentirati. 

Zavračajo očitke
Zdaj že nekdanji nadzorniki podjetja Velika planina, d. o. o., za težave 
krivijo župana, saj naj občina ne bi izpolnila svojih obveznosti.

Investitor mora pred gradnjo novih objektov urediti okrog
štiristo metrov ceste, po kateri se vozijo stanovalci
stanovanj v naselju Zbiljski gaj, tudi Sandi Kodrič (na sliki). 

Ob tem je član civilne ini-
ciative Franci Feltrin pouda-
ril, da ne nasprotujejo grad-
nji obvoznice, kot jim očitajo
nekateri, ampak le vsem že-
lijo dobro. "Naša iskrena že-
lja je, da bi obvoznico zgradi-
li čim prej, obenem pa nas je
pritegnila stiska ljudi." Pre-
pričan je namreč, da lahko
uredijo promet tako, da s
tem ne bodo prizadeli prebi-

valcev na drugem koncu.
Tudi Janez Radelj iz omenje-
ne civilne iniciative je zago-
tovil, da niso krivi za to, da
obvoznice še ni. "Če so po-
stopki tako slabo vodeni, da
jih lahko izniči že pritožba v
dveh stavkih, potem je nekaj
hudo narobe." Prepričan je,
da so se gradnje lotili po
principu "začnimo graditi,
pa bomo videli, kaj bo". 

V bran sedanjim projek-
tom za Poljansko obvoznico

pa je stopil gorenjevaški žu-
pan Milan Čadež. "Prepri-
čan sem, da je projekte pri-
pravila stroka, in še ne verja-
mem, da je obvoznica slabo
umeščena v prostor." Obe-
nem se strinja, da so zapleti
s poljansko obvoznico lahko
velika šola za umeščanje se-
verne obvoznice. "Treba se
je pogovarjati," je poudaril.
Predsednik sveta krajevne
skupnosti Poljane Tomaž
Pintar pa je dejal, da se o

poljanski obvoznici govori
že štirideset let. "Brez dolo-
čenih posegov v prostor da-
nes takega objekta nikakor
ni mogoče umestiti." Opo-
zoril je tudi, da Poljanci niso
bili ustrezno obveščeni o
okrogli mizi. Kot so zatrdili
sklicatelji okrogle mize, so
razposlali prek 1900 vabil,
tako da so imeli po njiho-
vem prav vsi možnost pove-
dati svoje mnenje o obeh
obvoznicah.

Na nogah še zaradi severne obvoznice
�1. stran
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Kranj - "Vsak dan zaspim
in se zbudim z mislijo na fe-
bruar," je glavni cilj letošnje
sezone, uspešen nastop na
olimpijskih igrah v Vancouv-
ru, z enim stavkom opisal
eden naših najobetavnejših
smukačev, Tržičan Rok Per-
ko, ki je bil na ponedeljko-
vem srečanju smučark in
smučarjev z novinarji večina
časa nasmejan, saj so vsi po
vrsti hvalili uspešne priprave
na dolgo sezono, čeprav je di-
rektor alpskih disciplin Mat-
jaž Šarabon priznal, da je
bilo zbiranje denarja letos še
posebno težavno, vendar pa
so priprave kljub temu uspe-
le. "Dobro smo trenirali, ven-
dar pa to seveda ni zagotovi-
lo, da bo sezona potekala
tako, kot si želimo," je bil
previden naš najuspešnejši
smukač Andrej Jerman, prav
tako član SK Tržič, ki je bil
zadovoljen zlasti s priprava-
mi v Čilu, v naslednjih ted-
nih pred prvim nastopom
konec novembra v Lake Lo-
uisu pa si želi, da bi bili prav
tako uspešni tudi zaključni
treningi. 

Priprave na novo sezono
so jo v zadnjih mesecih in
celo dneh marsikomu tudi
zagodle, veliko smolo na tre-
ningu pa je imela zlasti Ma-

ruša Ferk, ki je kljub poškod-
bi roke še v ponedeljek napo-
vedala svoj nastop na uvodu
v sezono, a je na treningu v
sredo padla ter z bolečo glavo
in dodatno odrgnino na roki
že pripotovala domov na
Blejsko Dobravo. Tako bo
naša ženska reprezentanca
na jutrišnjem veleslalomu
predvidoma nastopila le s
tremi tekmovalkami: Čr-
njanko Tino Maze, Ano Drev
iz Šmartnega ob Paki in mla-

do Tržičanko Katjo Jazbec.
"Na sezono sem dobro pri-
pravljena, poškodba je sani-
rana in zato pričakujem
uspešen začetek in tudi na-
daljevanje sezone," je pove-
dala 21-letna tekmovalka iz
Križev pri Tržiču.

Še skromnejša kot pri de-
kletih bo na prvi tekmi nove
sezone zasedba naših vele-
slalomistov, saj se Aleš Gor-
za še ne počuti dovolj konku-
renčnega, Janez Jazbec ima

težave z zdravjem, tako da je
za nastop edini pripravljen
mladi Miha Kürner (SK
Bled). "Trenirali smo super,
vzdušje v ekipi je dobro in
upam, da se bomo mladi
kmalu uspešno pridružili iz-
kušenejšim reprezentantom
in da bom nastopil na čim
več tekmah svetovnega poka-
la," je povedal simpatični
Miha, za katerega bomo pr-
vič lahko stiskali pesti že to
nedeljo.

Začenja se olimpijska zima
Ta konec tedna se bodo najboljše smučarke in smučarji sveta pomerili na prvi tekmi v novi olimpijski
sezoni, na štartu v avstrijskem Söldnu pa bodo tudi naši tekmovalci.

Vilma Stanovnik

Kranj - V času recesije dobiti
sponzorja, je skoraj tako ve-
lik podvig kot s 4 : 0 prema-
gati vodilno ekipo na lestvici.
Nogometašem Triglava Go-
renjske je ta teden uspelo
oboje, saj je predsednik kluba
Igor Velov v torek podpisal
pogodbo o sodelovanju z di-
rektorico Domplana Vero
Zevnik, v sredo popoldne pa
so kranjski nogometaši viso-
ko ugnali favorizirano moš-
tvo Primorja in se v pokal-
nem tekmovanju kot edini
drgoligaš uvrstili med osem
najboljših slovenskih ekip. 

"Prepričan sem, da šport in
lokalno gospodarstvo morata
sodelovati, in dokaz je tudi ta
pogodba z Domplanom. Že

prej smo jo podpisali s Cest-
nim podjetjem, ob tej prilož-
nosti pa naj povem, da si kot
podžupan Kranja prizade-
vam, da bi vsi naši športni ko-
lektivi našli stik z okoljem in
nekateri med njimi so letos
že dobili svoje sponzorje. Je
pa nogometni klub najbolj
množičen, veliko skrbi pa po-
svečamo mladim nogometa-
šem," je ob podpisu pogodbe
poudaril Igor Velov in dodal,
da je ponosen na igranje
članskega moštva, ki je tre-
nutno na drugem mestu dru-
goligaške lestvice, kar pome-
ni, da so ambicije in želje po
prvi ligi realnost.

"Na Domplanu smo skle-
nili, da del našega uspeha de-
limo z okoljem, kjer posluje-
mo. To ni naša prva in edina

pogodba, saj sodelujemo tudi
pri humanitarnih dejavno-
stih, kulturi in drugih špor-
tih. Z vodstvom nogometne-
ga kluba smo se dogovorili,
da je denar namenjen mlaj-
šim selekcijam, saj sicer za
sponzorje niso tako zanimivi,
za naše okolje pa so še kako
pomembni," je ob podpisu
pogodbe poudarila Vera Zev-
nik, direktor kluba Miran Šu-
bic pa je povedal, da so se na
recesijo dobro pripravili in da
nimajo neporavnanih dolgov

in obveznosti. "Če bo treba,
bomo pas še zategnili, vesel
pa sem, ker so v našem član-
skem moštvu v večini doma-
či fantje, ki se borijo za čim
višje mesto na lestvici. Tako
bo za nas zelo pomembna že
nedeljska tekma z ekipo
Mure 05," je dejal direktor
Triglava Miran Šubic in navi-
jače povabil, da jih k novi
zmagi spodbujajo že čez dva
dni ob 14. uri, ko bo na štadi-
onu v Kranju drugoligaški
derbi. 

Dvojno slavje nogometašev Triglava 

Člani naše alpske smučarske reprezentance (med njimi je bil tudi Gal Jaklič, ki ima že izpolnje-
no normo za nastop na paraolimpijskih igrah) so se v začetku tedna predstavili novinarjem, že
ta konec tedna pa se za veleslalomiste začenja nova tekmovalna sezona. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranjska Gora

Gregor Benedik na čelu ASK Kranjska Gora

Minulo soboto so v Kranjski Gori pripravili redni občni zbor
Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora. Med drugim so
se dosedanjemu predsedniku Antonu Albrehtu zahvalili za
vodenje kluba zadnjih osem let. Na volitvah za novega pred-
sednika je bil izmed dveh kandidatov (Jure Košir in Gregor
Benedik) z večino glasov izbran 47-letni Gregor Benedik, ne-
kdanji vrhunski tekmovalec v alpskem smučanju. V. S.

Kranj

Finale pokala Cockta in spominska tekma

To nedeljo z začetkom poskusne serije ob 9. uri bo na skakal-
nici na Gorenji Savi potekalo sklepno dejanje letošnjega pole-
tnega pokala Cockta za člane, mladince do 20 let, do 18 let in
do 16 let. Prav tako se bodo na skakalnici HS 109 pomerila de-
kleta in nordijski kombinatorci, ki bodo tekmovanje zaključili
na progi Njivica-Besnica-Podblica. Tekmovanje, ki ga bo orga-
niziral Smučarski klub Triglav, bo posvečeno tudi pokojnim
članom kranjskega skakalnega kolektiva, na njem pa bomo vi-
deli tudi večino naših najboljših reprezentantov. V. S.

Trata

Balinarji Lokateksa Trate so pokalni prvaki

Minulo nedeljo je na balinišču na Trati potekal finale letoš-
njega pokalnega tekmovanja v balinanju, domačini pa so za-
nesljivo osvojili zmagovalni pokal, saj so med šestnajstimi
ekipami iz vseh koncev Slovenije, ki so se uvrstili v končni-
co tekmovanja, prikazali najboljšo igro. Za Lokateks Trato
so nastopali Jure Kozjek, Miha Tomše, Damijan Sofroniev-
ski in Uroš Vehar. Po izločilnih bojih so v velikem finalu za
prvo mesto s 13 : 3 ugnali ekipo Krima. V. S.

Kranj

Nogometaši Naklega še brez poraza

V prvi in drugi gorenjski nogometni ligi so bile preteklo so-
boto odigrane tekme 8. kroga. V derbiju kroga so nogometa-
ši ekipe Naklo - klub zmagovalcev zmagali v gosteh pri Alpi-
ni Žiri z 0 : 1 in tako prevzeli vodstvo na lestvici pred Veleso-
vim in Visokim. Ekipa Naklega je še edina brez poraza. Ima-
jo pet zmag in tri remije. Rezultati preostalih tekem: Polet :
Niko Železniki 0 : 2, Mimovrste=) Jesenice : Velesovo 0 : 2,
Bohinj : Kondor 1 : 3, Kranjska Gora : Hrastje 1 : 4 in Visoko
: Bled Hirter 1 : 1. V 2. ligi pa so bili doseženi naslednji rezul-
tati: Trboje : Podbrezje 2 : 0, Bitnje : Ločan 4 : 0, Preddvor :
Britof 1 : 2 in Čirče : DLN 2 : 1. Na lestvici vodijo Bitnje pred
Trbojami in Čirčami. Do konca jesenskega dela v prvi ligi so
še trije krogi, v drugi pa še dva. Tekme 9. kroga bodo odigra-
ne jutri z začetkom ob 15. uri. Spored v 1. ligi: Bled Hirter : Al-
pina Žiri, Hrastje : Visoko, Kondor : Kranjska Gora, Velesovo
: Bohinj, Niko Železniki : Mimovrste=) Jesenice in Naklo -
Klub zmagovalcev : Polet, v 2. ligi pa: Čirče : Trboje, DLN :
Preddvor, Britof : Bitnje in Ločan : Podbrezje. M. B.

Kranj

Zmagi kranjskima hokejskima ekipama

Med tednom so bile ekipe v ligi EBEL proste, danes pa Jese-
ničani gostujejo na Dunaju, Olimpija pa v Salzburgu. V nede-
ljo bo ekipa Acronija Jesenic ob 18. uri gostila Graz 99ers, Ti-
lia Olimpija pa Medveščak. V državnem prvenstvu so hokeji-
sti Triglava na zaostali tekmi v gosteh z 0 : 7 premagali Mla-
dost in se za en dan povzpeli na vrh lestvice. Že v sredo je na-
mreč ekipa Maribora v vnaprej odigrani tekmi 15. kroga s 3 : 1
premagala Slavijo in znova prevzela vodstvo. Jutri ekipa Tri-
glava gostuje pri Olimpiji, MK Bled v Mariboru, Mladi Jeseni-
ce pa gostijo Slavijo. V Kranju bo ekipa hokejistk Triglava, ki
je v zadnjem krogu lige DEBL s 7 : 0 premagala ekipo Grad-
ca, jutri ob 13. uri gostila ekipo hokejistk Innsbrucka. V. S. 

Poleg Triglava Gorenjske, ki je v osmini pokala
Hervis Primorje premagal s 4 : 0 (2 : 0), so se zmage
v gosteh in uvrstitve med osem najboljših ekip veselili
tudi nogometaši Domžal, ki so Labod Dravo prema-
gali z 2 : 3. V nadaljevanje tekmovanja so se uvrstile
še ekipe Nafte, Maribora, Interblocka, CM Celja,
Rudarja in Hit Gorice.

Direktorica Domplana Vera Zevnik in predsednik ND
Triglav 2000 Igor Velov sta podpisala pogodbo o 
sodelovanju, denar pa bo namenjen mladim Triglavovim 
nogometašem. / Foto: Gorazd Kavčič

1. B rokometna liga za ženske 

RK NAKLO MERKUR : ŽRK VELENJE
SOBOTA, 24. 10. 2009, ob 18.00 uri 

v BC Strahinj
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Simon Šubic

Železniki, Belca - Na gorenj-
skih cestah je letos umrlo že
21 oseb, osem več kot v ena-
kem obdobju lani. Črna sta-
tistika se je nazadnje spre-
menila v ponedeljek (19. ok-
tober), ko sta v enem dopol-
dnevu v prometnih nesrečah
umrla 46-letni moški in de-
setletni fant. 

Desetletni deček je okoli
17. ure v Železnikih ob ne-
pravilnem, levem robu vo-
zišča kolesaril proti Dašnici,
poroča policija. Nasproti je s
tovornim vozilom pripeljal
petdesetletni voznik z ob-
močja Celja, ki je ob srečeva-

nju z drugim vozilom ustavil
tovornjak. Deček se je peljal
naprej, in ko je pripeljal do
zadnjega dela tovornjaka, je
izgubil ravnotežje in padel
pod zadnje desno kolo tovor-
nega vozila, ki je ravno takrat
speljalo in ga prevozilo. Ob
prihodu so reševalci Zdrav-
stvenega doma Škofja Loka
dečka takoj začeli oživljati,
vendar je zaradi hudih ran
umrl na kraju nesreče. Ogle-
da kraja prometne nesreče
sta se udeležili tudi državna
tožilka in preiskovalna sod-
nica, ki v ravnanju voznika
tovornjaka nista ugotovili
elementov kaznivega deja-
nja.

Že prej, okoli 14.30 se je
49-letni Jeseničan z oseb-
nim avtomobilom vozil iz
smeri Kranjske Gore proti
Jesenicam. Na Belci je pri-
peljal do mesta, kjer so de-
lavci ob postavljeni promet-
ni signalizaciji in fizičnem
urejanju prometa opravljali
redna vzdrževalna dela na
cesti. Zaradi vožnje z nepri-
lagojeno hitrostjo vozniku
ni uspelo pravočasno ustavi-
ti vozila, zato je najprej opla-
zil dva osebna avtomobila,
ki sta se ustavljala pred za-
poro, nato pa zbil 46-letne-
ga delavca, ki je bil pri tem
hudo ranjen. Do prihoda re-
ševalnega vozila so mu prvo

pomoč izvajali mimoidoči,
nakar so ga prepeljali v
Splošno bolnišnico Jeseni-
ce, od tam pa s helikopter-
jem v Klinični center Ljub-
ljana, kjer je nekaj po 22. uri
hudim poškodbam podle-
gel. Kraj prometne nesreče
sta si ogledali državna tožil-
ka in preiskovalna sodnica,
ki sta ugotovili, da prometna
signalizacija, ki je označeva-
la delo na cesti, ni bila
ustrezna. Policisti bodo zo-
per voznika osebnega avto-
mobila podali kazensko
ovadbo, zaradi prekrška pa
bodo ukrepali zoper pravno
in odgovorno osebo izvajal-
ca del na cesti.

Dva mrtva v enem popoldnevu
V ponedeljek so gorenjske ceste terjale dve življenji: na Belci je voznik osebnega vozila zbil 46-letnega
cestnega delavca, v Železnikih pa je desetletni fant padel pod tovornjak. 

Odbojka - Tekma šestega kroga 
1. državne odbojkarske lige

Jutri, v soboto, 24. oktobra 2009, bo v ŠD Planina pri
Kranju ob 18. uri tekma šestega kroga odbojkarskega
državnega prvenstva moških. Odbojkarji Astec Triglava
se bodo pomerili z ekipo Calcit Kamnik. Na tekmo
vabimo čim več navijačev in ljubiteljev odbojke. Odbojkarski klub Triglav Kranj, 

Staretova ulica 56, 4000 Kranj

Simon Šubic

Zgornji Brnik - Včeraj kmalu
po 6. uri je na Zgornjem 
Brniku zagorelo na skup-
nem gospodarskem poslop-
ju kmetij Pr' Pelin in Pr' Ple-
vevc. Požar je leseno-zidan
objekt povsem uničil, prav
tako seno in krompir, ki sta
bila shranjena v njem, med
drugim pa je zgorel tudi
traktor. Samo hitremu po-
sredovanju domačih in oko-
liških gasilcev pa se lastniki
lahko zahvalijo, da rdeči 
petelin ni preskočil tudi na
stanovanjski hiši, ki stojita
tik ob pogorelem gospodar-
skem poslopju. 

"Poziv na intervencijo je
osrednja gasilska enota v
Cerkljah prejela ob 6.12, ga-
silci z Zgornjega Brnika pa
še malo prej. Požar je bil k
sreči hitro opažen, tako da
smo gasilci uspeli ohraniti
obe hiši, ki sta le delno po-
škodovani. V intervenciji je
sicer sodelovalo 62 operativ-
nih gasilcev z Zgornjega 
Brnika, Cerkelj, Spodnjega

Brnika, Velesovega in Zalo-
ga. To je kar veliko gasilcev, a
mnenja smo, da je bolje pre-
več kot premalo gasilcev, še
posebej v primeru, ko požar
ogroža tudi stanovanjsko
hišo," je pojasnil poveljnik
Gasilske zveze Cerklje in
vodja intervencije Blaž 
Kaplenik. Zakaj je zagorelo,
bo ugotovila kriminalistična
komisija. 

"Spal sem še, ko je nek
moški pritekel na dvorišče 
in nekaj vpil. Ko sem hotel
preveriti, kaj se dogaja, sem
skozi okno videl, da gori
hlev. Avtomobila in traktorja
smo še uspeli rešiti, ostalo
pa je uničeno. K sreči živine
v tem objektu ni, še najpo-
membnejše pa je, da so nam
gasilci obvarovali hišo, za 
kar smo jim zelo hvaležni,"
je dejal eden od lastnikov 
pogorelega objekta Andrej
Kropar. "Gorelo je, da bolj ni
moglo. Vse je uničeno, a k
sreči je hiša ostala cela. Za to
so zaslužni gasilci," pa je 
povedal drugi lastnik Jože
Gerkman.

Pogorelo gospodarsko
poslopje, hiši so rešili
Prostovoljni gasilci iz občine Cerklje so včeraj pred
nevarnim ognjem rešili dve stanovanjski hiši.

Ogenj je kljub takojšnjem posredovanju gasilcev gospodarsko
poslopje popolnoma uničil. / Foto: Gorazd Kavčič 

Reteče, Ljubno

Okradli gradbenike

V noči na ponedeljek so neznani storilci vlomili v gradbeni
zabojnik na gradbišču in si prisvojili gradbeni in elektro 
material. Podjetju iz Kočevja so tatovi povzročili za okoli
enajst tisoč evrov škode. Tatovi so obiskali tudi gradbišče 
na viaduktu Lešnica ter ukradli udarno kladivo in zajemal-
no žlico delovnega stroja. Zaradi kraje ima samostojni 
podjetnik za okoli pet tisoč evrov škode.

Kranj 

Ponarejen bankovec

Pri štetju dnevnega izkupička so v eni od bank v Kranju 
našli bankovec za deset evrov, za katerega sumijo, da je
ponarejen. Bankovec je bil unovčen na bencinskem servisu
v Kamniku. S. Š.

Desetletnik je v Železnikih padel pod  tovornjak. / Foto: Gorazd Kavčič V Belci je voznik zbil cestnega delavca. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj - Okrožna državna to-
žilka Renata Vodnjov mladi-
ma Kranjčanoma Stanku
Radojeviću in Dejanu Saviću
očita storitev kaznivih dejanj
povzročitve splošne nevar-
nosti ter nedovoljene proiz-
vodnje in prometa z orož-
jem. Kronski dokaz, s kate-
rim razpolaga tožilstvo, je
ostanek bombe oziroma t. i.
"žlička", ki so jo policisti na-
šli na kraju eksplozije, na
njej pa so kasneje forenziki
odkrili biološke sledi, ki po
vsej verjetnosti pripadajo
drugoobtoženemu Saviću.
Prav o tem je v sredo tekla
beseda na okrožnem sodiš-
ču v Kranju.

Na predlog obrambe je
sodni senat pod vodstvom
okrožne sodnice Andrijane
Ahačič zaslišal kriminalista
Boruta Koselja. Pojasnil je,
da je bilo prizorišče eksplozi-
je ob njegovem prihodu že
zavarovano, prav tako pa so
policisti pri prvem pregledu
že našli "žličko" in jo pokrili
s stožcem. "Jaz sem jo po-

tem zavaroval po navodilih
za zavarovanje bioloških sle-
di in jo kasneje predal foren-
zikom." Na vprašanje, ali so
ugotovili, od kod je bila bom-
ba odvržena, je odgovoril, da
točne lokacije nikoli ni mož-
no ugotoviti, so pa določili
približno lokacijo, od koder
bi lahko storilec odvrgel
bombo. 

"Po mestu, kjer je ležala
žlička, lahko domnevamo o
smeri, od koder je priletela
bomba, točne lokacije, kjer
je stal storilec, pa ni možno
določiti. Bombo lahko na-

mreč nekdo samo zakotali
ali pa jo vrže več metrov da-
leč," je na poizvedovanje
obrambe povedal strokov-
njak za eksploziv Igor Cvel-
bar iz specialne enote gene-
ralne policijske uprave. Kot
je dejal, so na tleh pred poli-
cijsko postajo našli krater,
kar nakazuje, da je bomba
eksplodirala na tleh in ne v
zraku, v forenzično preiska-
vo pa so poslali tudi najdene
plastične delce, žličko in kro-
glice, ki so ostali od razletele
bombe. Sojenje bodo nada-
ljevali novembra. 

Na žlički so bile sledi
V sredo se je nadaljevalo sojenje Stanku Radojeviću in Dejanu Saviću, ki
naj bi 15. maja  odvrgla ročno bombo pred policijsko stavbo v Kranju. 

Na najdeni žlički naj bi bile biološke sledi Dejana Savića.
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Retnje 

Izginil motor

V sredo je nekdo v Retnjah
ukradel deset let staro mo-
torno kolo Honda Transalp,
sivo-rdeče barve, s številko
okvirja PDO6E2203815 in z
registrsko številko KL 330U (A). 

Domžale 

”Pridni” vlomilci

V Domžalah so bili tatovi
zelo aktivni. V ponedeljek
zgodaj zjutraj so tako nepri-
dipravi vlomili v prodajalno
z oblačili in ukradli za se-
dem tisoč evrov oblačil. Vlo-
milci so obiskali tudi gostin-
ski lokal na Kolodvorski ce-
sti in odnesli vso gotovino,
ki so jo našli. Škode je za
okoli dva tisoč evrov. Iz
neke stanovanjske hiše pa
so tatovi odnesli prenosna
računalnika in nakit, s čimer
so lastniku povzročili za
šest tisoč evrov škode.  S. Š.



www.gorenjskiglas.si

AKTUALNO

POGOVOR

ZANIMIVOSTI

KNJIGE IN LJUDJE

RAZGLED

Pogovor ZanimivostiZanimivosti

Tema: 

Na Glasovi preji z dr. Pavlom Gantarjem
"Dragi prijatelj Pavle" so zapisali v posvetilu na sliki, ki so jo gostu Glasove preje, predsedniku državnega zbora dr. Pavlu Gantarju, podarili
Zdravko Krvina, lastnik Galerije Krvina, Branko Selak, predsednik upravnega odbora Marmor Hotavlje holding, in Milan Čadež, župan Občine
Gorenja vas - Poljane (ob Pavlu Gantarju stoji njegova mama Ivana Gantar). / Foto: Tina Dokl

Slavist, profesor Franc Drolc: 
"V polju grenkobe iščem 
Prešerna." Stran 12

Meteorit z Male Mežakle je na
ogled v Prirodoslovnem muzeju
Slovenije. Stran 13

Jaka Gorenc iz Kovorja je 
v jadralnem padalstvu zmagal 
v svetovnem pokalu. Stran 13
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Glasova preja

Miha Naglič

No, resnici na ljubo je
tako, da večine tistih, ki se po
različnih lestvah in na različ-
nih višinah vzpenjajo na ob-
last, tja gor ne žene kak po-
sebni altruizem, nesebična
skrb za druge ljudi, temveč
predvsem sla po oblasti in z
njo povezane ugodnosti; naj-
močnejše med politiki pa vo-
lja do moči, ki je pri njih
močnejša od drugih. Pavel
Gantar je v svojem življenju
naredil lepo kariero, od pode-
želskega otroka do enega pr-
vih mož v državi. Rodil se
26. oktobra 1949 v Sestran-
ski vasi (danes je del Gorenje
vasi), v družini vaškega obrt-
nika. Oče je bil mizar in če bi
šlo po starem, bi to postal
tudi sin. Saj tudi je: v lito-
strojski šoli se je izučil za
modelnega mizarja, ti pa
med mizarji veljajo za elito.
Vendar ga to ni zadovoljilo,
šel je naprej, na univerzo. Na
Fakulteti za sociologijo, poli-
tične vede in novinarstvo (se-
danja Fakulteta za družbene
vede; FDV) je študiral socio-
logijo in leta 1974 diplomi-
ral. Magistriral je oktobra
1983 pri žirovskem rojaku
dr. Zdravku Mlinarju (Urba-
nizem in sociologija; pro-
blem uporabe socioloških
spoznanj pri urbanističnem
planiranju), doktoriral pa no-
vembra 1989 na Filozofski
fakulteti Vseučilišča v Zagre-
bu s tezo Sociološka kritika
teorij planiranja. Na FDV se
je tudi zaposlil in bil v letih
1973-94 visokošolski učitelj
in raziskovalec.

V drugi polovici 80. let se
je dejavno vključil v družbe-
no gibanje, ki je na koncu
privedlo do osamosvojitve
Slovenije. Deloval je na le-
vem polu, v t. i. alternativnih
družbenih gibanjih, na preji
je sam rekel, da je v politiko
prišel preko panka. V letih
1986-91 je bil predsednik
kulturnega društva ŠKUC-
Forum in od maja 1988 do
maja 1990 član Odbora za
varstvo človekovih pravic.
Brali smo ga v Mladini, kjer
je politično dogajanje sprem-
ljal kot kolumnist. Ko so na-
stale stranke, se je vključil v
ZSMS, iz katere je nato na-
stala LDS. Tako je vstopil v
politiko in bil marca 1994 v
Državnem zboru izvoljen za
ministra za okolje in prostor
v drugi vladi dr. Janeza Dr-
novška (kot naslednik dr.
Miha Jazbinška). To je ostal
tudi v tretji Drnovškovi vladi

(do 2000), v četrti pa je po-
stal minister za informacij-
sko družbo (2000-4). V Dr-
žavni zbor je bil prvič izvo-
ljen leta 2004 in bil do 2008
poslanec. Tega leta pa je bil
vanj izvoljen drugič, kot po-
slanec stranke Zares, in nato
še za to, kar je zdaj: njegov
predsednik.

Ko ga takole biografiram,
se spomnim na naša prva
srečanja. Zgodila so se sredi
70-tih let v domu Partizan v
Gorenji vasi, kjer so bili ob
sobotnih večerih še danes
znameniti plesi, takrat osred-
nji družabni dogodek v naši
dolini. Na te plese smo hodi-
li tudi člani Kluba študentov
Poljanske doline (KŠPD),
večina zaradi tistega, za kar
pri teh rečeh gre - da bi plesa-
li in se pri tem še s kom spo-
znali - nekateri pa smo ta vi-
dik sistematično zanemarjali
in večino plesnih rund preži-
veli v debatah za šankom, ki
je bil v prostoru pod plesiš-
čem. V tej pivski katakombi
smo - namesto da bi se ženi-
li - razpredali o vsem mogo-
čem. Da bi na ta način koga
odrešili, se ne spominjam,
škode pa, razen sebi, menda
tudi nismo delali. Po študiju
smo se razšli, vsak je nekaj
postal, nihče pa ni prišel tako
visoko kot Pavle. 

Proti koncu 80-tih let je
moralo biti, ko sem ga neke-
ga dne obiskal v Ljubljani,
razloga se ne spominjam,
najbrž sem ga nagovarjal, da
bi napisal kak članek za Ži-
rovski občasnik. Ko sva že
nekaj časa govorila, reče Pav-
le: zdaj moral pa na sestanek
vodstva ZSMS na Dalmati-
novo 4 (v zgornjem delu tiste
stavbe, v kateri je slej ko prej
sindikalna centrala, v pritlič-
ju pa že lep čas tudi ljubljan-
ska izpostava Gorenjske ban-
ke). Pa pojdi še ti, boš videl,
kakšna družba je to in kaj se
pogovarjamo, mogoče se
nam pridružiš. In sva šla. Za
mizo so sedeli mladeniči, ki
so v naslednjih letih ravno po
linije te mlad(insk)e stranke
postali vodilni slovenski poli-
tiki; spominjam se Zorana
Thalerja, Jožefa Školča, Jane-
za Kopača, Mojmirja Ocvirka
in še kdo je moral biti. O
čem so govorili, se ne spomi-
njam, že na preji pa mi je,
bolj za šalo kot zares, prišlo
na misel: kaj pa, če bi se ta-
krat tudi jaz ogrel za te reči
in se tako kot Pavle preizku-
sil v politiki? Kakorkoli že,
moj politični nagon je bil
očitno prešibak. Gost preje

pa je ravno ob tem kompli-
mentu - kako visoko je prišel
v politiki - izrekel misel, ki se
mi zdi najbolj žlahtna od vse-
ga, kar sva rekla: da ne gre za
to, kako visoko je kdo, tem-
več za to, kaj lahko na svo-
jem položaju dobrega nare-
di. Tako se govori.

Pavla Gantarja sem po pre-
ji povprašal, na katera izmed
svojih del je najbolj ponosen,
katera bi uvrstil med svojih
prvih deset ("top ten"). Naj-
prej je odvrnil, da je to težko,

po premisleku pa jih je iz-
bral. Navajam jih po časo-
vnem vrstnem redu. Pono-
sen je na: 1. vodenje ŠKUC-
Foruma v letih najbolj živah-
ne alter kulturne produkcije
in razcveta novih družbenih
gibanj; 2. na to, da je bil pet
let kolumnist Mladine; 3. na
sodelovanje v Odboru za var-
stvo človekovih pravic, v
ožjem delu odbora; 4. na so-
delovanje v avtocestnem
programu v devetdesetih le-
tih; 5. na Zakon o ohranja-

nju narave; 6. na razglasitev
Škocjanskega zatoka za za-
varovano območje; 7. na širi-
tev interneta v gospodinj-
stvih v letih 2001-2004; 8.
na uveljavljanje širokopasov-
nega dostopa v šolah in jav-
nih institucijah; 9. na Zakon
o dostopu do informacij jav-
nega značaja; 10. na sousta-
noviteljstvo stranke Zares.
Zdaj pa dela na tem, da bi bil
nekoč lahko ponosen tudi
na to, da je vodil Državni
zbor Republike Slovenije.

Dr. Pavel Gantar / Foto: Tina Dokl

Pavel Gantar
skuša v politiki
uveljaviti tudi
svojo strokovnost.
Kot prostorski
sociolog je 
ponosen na 
nekatere 
konkretne 
dosežke v dobro
državljanov: 
na sodelovanje 
v avtocestnem
programu, 
na Zakon 
o ohranjanju
narave, na 
razglasitev 
Škocjanskega
zatoka za 
zavarovano 
območje, na 
širitev interneta
v gospodinjstvih,
na uveljavljanje
širokopasovnega
dostopa v šolah
in javnih 
institucijah, na
Zakon o dostopu
do informacij
javnega 
značaja ...

Na vrhu oblasti, ki si je ne želi
V vabilu na Glasovo prejo z dr. Pavlom Gantarjem smo za vabo izpostavili naslednji poudarek: da je prvi mož zakonodajne 
oblasti v državi. Naš gost pa nas je v pogovoru presenetil z izjavo, da ne gre za to, kako visoko je kdo, temveč za to, kaj lahko
na svojem položaju dobrega naredi. 
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Glasova preja

Mateja Rant

Pavel Gantar se je v pogo-
voru s publicistom Mihom
Nagličem najprej vrnil v svo-
je otroštvo v Gorenji vasi, po-
drobneje pa sta se dotaknila
tudi njegove bogate politične
kariere. Ta ga je pripeljala do
predsedniške funkcije v dr-
žavnem zboru, za kar pa se,
je poudaril Pavel Gantar, niti
ni pretirano naprezal, čeprav
so nekateri namigovali dru-
gače. "Nikoli si nisem zasta-
vil za cilj, da bi bil predsed-
nik državnega zbora. A ko je
ta funkcija pripadla stranki
Zares, je bilo zelo naravno,
to že moram reči, da je izbi-
ra padla name in sem jo tudi
takoj sprejel," je pojasnil Pa-
vel Gantar.

Prva protokolarna obvez-
nost, se je spomnil Pavel
Gantar, je sledila že po nekaj
dneh, in sicer obisk angleške
kraljice, za kar, je dejal, si je
moral izposoditi frak. "Toli-
ko sem pa že Gorenjec, da
sem takoj premislil, ali se
obeta še kakšen kraljevski
obisk v mojem mandatu.
Ugotovil sem, da bo verjetno
edini, pa sem si ga izposo-
dil." S kraljico, je še dodal,
sta ob večerji zelo prijetno
kramljala. Protokol, je dejal,
ob takih priložnostih sicer
ustvarja neki glamur, ki pa
včasih zakrije pravi vtis.
Tako, je pripovedoval Gan-
tar, je bilo recimo ob obisku
srbskega predsednika Borisa
Tadića, s katerim sta stara
znanca. "Zato sem ga kar
mimo protokola nagovoril:
Boris, kako si?" 

O njegovi akademski in
politični karieri pa še ni bilo
mogoče niti slutiti, ko se je
po končani osnovni šoli na-
mesto za gimnazijo odločil
za poklicno šolo, in sicer se
je učil za modelnega mizar-
ja. "Mizo bi sicer znal nare-
diti, a posebej zavzet za mi-
zarstvo nikoli nisem bil.
Zato sem pograbil prvo pri-
ložnost in šel študirat," je po-
jasnil. Kljub temu njegova
akademska kariera ni bila
pretirano bleščeča, je priznal
Gantar, saj ga je večkrat
stran zvabila politika. "Oseb-
no mi ni žal, čeprav so bile
karierne možnosti vedno od-
prte, tako da ni nujno, da bi
šel po tej poti, po kateri sem
šel." Kot je dejal Miha Nagli-
ča, je dosegel največ, kar je
možno v tej državi, saj je

eden od predsednikov, kar
pa po Gantarjevem mnenju
ne šteje prav dosti. "Šteje le,
če ti uspe narediti kaj takšne-
ga, za kar misliš, da je dobro
in da koristi tudi drugim, če
imaš javno funkcijo," je pre-
pričan Gantar. Njegova
funkcija v parlamentu, je
priznal, pa je včasih zanj
tudi prava muka, saj bi o do-
ločenih zadevah z veseljem
polemiziral, pa kot predsed-
nik vseh poslancev ne sme
biti pristranski. Obenem ne
sprejema kritik, da se v par-
lamentu preveč prepira. "Kje
pa naj se prepira, če ne v par-
lamentu. Problem je v tem,
da je raven prepira nizka.
Marsikdo, ki nima argu-
mentov, poskuša diskvalifi-
cirati druge ljudi, in to je sla-
bo. To pa kot predsednik dr-
žavnega zbora težko prepre-
čim, ker moram obenem pa-
ziti, da ne omejujem svobo-
de govora. In ponavadi se
tega, da je nekdo prestopil
mejo, zaveš šele takrat, ko jo
je že prestopil." 

V nadaljevanju pogovora
sta se z Mihom Nagličem
dotaknila tudi podnebnih
sprememb, ki po mnenju
Pavla Gantarja predstavljajo
enega od pomembnih izzi-
vov. "Za oznako podnebnih
sprememb se dogaja ne-
usmiljen boj za prevlado,
kdo bo prvi ponudil tehnolo-
gije, ki bodo temeljile na kar
se da nizki porabi ogljikovo-
dikov oziroma drugih ener-
gentov. Gre za vprašanje, ali
bomo v tej igri ali bomo že
takoj na začetku izločeni," je
razmišljal Gantar in nadalje-
val, da je pri podnebnih
spremembah tudi veliko ba-
nalizacije. "Ob malce moč-

nejšem deževju že govorijo o
podnebnih spremembah.
Tako enostavne vzročne po-
vezave ni. Tipičen primer je
bil orkan Katrina - ne kriviti
orkana, če so padli nasipi, ki
niso bili vzdrževani. Enako
je bilo v Železnikih - neure-
jeni vodotoki niso podnebne
spremembe." Na primeru
zapiranja obrata Alpine v
Gorenji vasi pa je ironično
spregovoril o globalizaciji.
"V Gorenjo vas je prišla glo-
balizacija iz sosednje vasi,
saj so odločitev o zaprtju
obrata sprejeli v Žireh. Kaj
Kitajci, sosednja vas je za
nas nevarna," se je pošalil. 

Kot prostorski sociolog je
povedal tudi svoje mnenje o
pokrajinah in razdrobljenosti
občin. "Koncept občin ali lo-
kalne skupnosti temelji na
neki prostorski soodvisnosti
med ljudmi in dejavnostmi.
Obstajajo pragovi, do katerih
je stvari še možno razmero-
ma racionalno organizirati,
pri čemer število prebivalcev
ni edini kriterij." Glede na
omenjeni kriterij pa je po
njegovem spodnja meja, ki
bi zadovoljevala neke nadlo-
kalne funkcije, ki pa še niso
državne, vsaj 140 do 160 ti-
soč ljudi. "To pomeni, da bi
smelo biti šest, s skrajnimi
kompromisi pa osem pokra-
jin, če bi recimo priznali še
poseben status Koroške. Že v
prejšnjem mandatu pa je v
državnem zboru potekala di-
skusija, kdaj se vidi, da neko
območje ne izpolnjuje pogo-
jev za pokrajino: kadar se več
mest med sabo krega, kje je
center," je še dejal Gantar.
Milana Naprudnika iz občin-
stva je ob tem zanimalo, kaj
lahko stori predsednik držav-

nega zbora, da bi se pri pre-
soji glede pokrajin začeli
upoštevati strokovni kriteriji,
ne pa strankarski. Pavel Gan-
tar mu je odgovoril, da sam
veliko sodeluje z lokalnimi
geografi in prostorskimi so-
ciologi. Obenem je izrazil
upanje, da bo novi minister
za lokalno samoupravo in re-
gionalni razvoj z večjo ener-
gijo in zagretostjo izpeljal,
kar je zastavila že njegova
predhodnica. Milana Vodni-
ka pa moti, zakaj naši politiki
v zvezi s Hrvaško vedno go-
vorijo zgolj o "naših inte-
resih", medtem ko se Hrvati
borijo za "svojo zemljo".
Gantar je prepričan, da politi-
kov ne smemo soditi samo
po besedah. "Včasih se zdi,
da tisti, ki so najbolj glasni in
najbolj prisegajo na domo-
ljubje, hitro zgubijo zagon."

Metod di Batista je opozo-
ril na težave pri načrtovanju
v prostoru, saj naj bi bilo prej
kot v štirih letih težko priti
od ideje do uredbe v lokacij-
skih načrtih. Po mnenju
Pavla Gantarja pa je to še
sprejemljivo, saj je treba
upoštevati tudi interese lju-
di. Le v nedemokratičnih
družbah lahko po njegovem
že drugi dan začnejo seliti
ljudi, če se odločijo za grad-
njo. Ob tem je nekdo pri-
pomnil, da je že loška obvoz-
nica "znanstvena fantasti-
ka". Problem loške obvozni-
ce Pavel Gantar vidi v tem,
da zanjo v Škofji Loki nihče,
razen prebivalcev Spodnjega
trga, ni zainteresiran. "Zain-
teresirani smo zgolj mi iz
Poljanske doline. Če bi bil to
loški problem, bi bila zgraje-
na že zdavnaj," je prepričan
Gantar.

Protokol včasih 
zakrije pravi vtis
Predsednik državnega zbora Pavel Gantar je na Glasovi preji v Galeriji Krvina razmišljal o politiki, 
globalnem segrevanju, pokrajinah ...

Ob koncu Glasove preje so jubilantu nazdravili 
s šampanjcem. Prav njegova šestdesetletnica je bila eden
od razlogov, da je bil Pavel Gantar že drugič gost Glasove
preje. Slednje naj bi sicer ostalo skrivnost, a kot je priznal
Gantar, se je nekoliko zagovoril predsednik državnega 
sveta Blaž Kavčič. / Foto: Tina Dokl

Pavel Gantar je v teh dneh praznoval šestdesetletnico, zato
so mu na Glasovi preji pripravili presenečenje s torto. Sam,
pravi, obletnic namreč ne praznuje. "Ne želim si biti star
šestdeset let," je pripomnil, se obrnil k svoji materi Ivani
Gantar in hudomušno dodal: "A za to je odgovorna moja
mama." / Foto: Tina Dokl

Za glasbeni uvod so poskrbele Grudnove šmikle. 
Njihovo ime, je razložila direktorica Gorenjskega glasa 
Marija Volčjak, je povezano z decembrom in Miklavžem.
"Torej ne samo dobro pojejo, ampak tudi pečejo piškote,"
se je zato pošalila. / Foto: Tina Dokl

Pogovor je spremljal tudi profesor Zdravko Mlinar (v sredini), pri katerem je Pavel Gantar leta
1974 diplomiral. / Foto: Tina Dokl
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Pogovor

Igor Kavčič

Takole na jesen imam vselej
občutek, da prihajamo v ne-
kakšen Prešernov čas, v je-
sen in zimo, v čas od njego-
vega rojstva, 3. decembra, do
smrti 8. februarja, v čas nje-
gove poezije ...

"Ja. In prihaja čas, ko za-
čnem razmišljati o nastopu v
Prešernovem gaju na pred-
večer obletnice pesnikove
smrti. Ko grem od doma
mimo Gostišča Arvaj proti
mestu, me v tem času dosti-
krat stisne pri srcu, ker ni-
sem še nič spisal, oziroma še
ne vem zagotovo, o čem bom
govoril ... Ampak navsezad-
nje, že šestindvajset let je,
odkar sem v gaju ob Prešer-
novem grobu pripravil prvi
večer. Leta 1983 me je za to
navdušil Matevž Oman s ta-
kratne Zveze kulturnih orga-
nizacij. On je tudi avtor na-
slova tega vsakoletnega do-
godka Trenutki tišine za Pre-
šerna."

V knjižici s prav takim naslo-
vom, ki je tik pred poletjem
izšla pri Gorenjskem muze-
ju, je zbranih nekaj manj,
mislim, da enaindvajset va-
ših zapisov, oziroma govo-
rov, ki ste jih doslej imeli ob
Prešernovem grobu. Mar
spočetka niste razmišljali, da
se bo zadeva razvila v tradici-
jo in ste prvih nekaj zavrgli?

"Prvi zapisi veljajo za iz-
gubljene, mogoče pa samo
založene. Sicer sem preiskal
vse knjižne police in pisarni-
ške predale, a jih nisem na-
šel. Mogoče tudi zato, ker
sem svoje zapise za nastope
vedno pripravljal na manjših
kartončkih in jih potem spe-
njal s sponko, kar se lažje
bere, a tudi lažje izgubi. Tako
da ja, pet jih manjka. Če ne
zapisi, pa je vreme vedno
zdržalo. Vsega je že bilo tam
v gaju, od snega do sonca,
mraza in tople jeseni, a dež-
nikov še nismo odpirali." 

Kako razmišljate, kaj vsako
leto povedati o našem veli-
kem pesniku? 

"Gre za vsakoletno priredi-
tev, ki me precej angažira in
ko pripravljam besedilo, je
včasih tudi malo nervoze, kaj
bom tokrat povedal. Kdo mi
pravi, naj kdaj ven potegnem
kakšen govor izpred let. Am-
pak tega ne morem narediti,
če pa vem, da vsako leto tja
pride krog ljudi, lahko bi re-
kel kar moja zvesta publika.

Tako običajno že nekaj me-
secev prej razmišljam, kako
in kaj. Moram reči, da sem v
Prešernovem gaju vsa ta leta
tudi sam na neki način rasel.
Čeprav bi lahko rekli tudi, da
sem kot vodja študijskega
oddelka kranjske knjižnice
to počel nekako po službeni
dolžnosti. Do upokojitve leta
2003 sem bil namreč v knjiž-
nici več kot trideset let." 

Med drugim ste bili tudi
neke vrste skrbnik tako ime-
novane "Prešerniane", zbir-
ke Prešernovih izdaj in knjig
o njem ...

"Ko sem prišel v knjižnico,
sem v varstvo dobil tudi zelo
bogato zbirko Prešerniano.
Ta bogata zbirka je ostalina
profesorja Stanka Bunca, ki
je spravil skupaj vse na temo
Prešerna, seveda, kar je bilo
v povojnih časih mogoče. Na
zbirki sem kasneje tudi sam
veliko delal. Lahko rečem, da
tudi projekt dvojezičnih izdaj
Prešernovih pesmi Prešer-
nova pot v svet, ki sva jo pri-
pravljala s Francetom Piber-
nikom, ne bi bila mogoča, če
za seboj ne bi imel tako bo-
gate biblioteke, zbirke, kot je
Prešerniana. V vsakem tre-
nutku mi je bila na voljo, in
poznal sem jo tako dobro, da
nikoli nisem potreboval kata-
loga, da bi izvedel, kje je
kakšna knjiga." 

Vaša ljubezen do literature
in nedvomno tudi do Prešer-
na se je najbrž začela že s
študijem slavistike, pa ven-
dar svojo poklicno pot ste za-
čeli v poljskem Krakovu. Sla-
vist na tujem?

"Svojo življenjsko pot sem
v nekem smislu zakoličil, ko
sem bil na služenju vojaške-
ga roka v Bileči. Po eni od
nočnih vaj me je namreč ča-
kal telegram z ljubljanske Fi-
lozofske fakultete, da bo jese-
ni tistega leta prosto lektor-
sko mesto na lektoratu za
slovenski jezik na univerzi v
poljskem Krakovu. Ne da bi
dosti razmišljal, sem nasled-
nji dan prosil za izhod iz ka-
sarne, da sem lahko poslal
odgovor: sprejmem. Če bi
bila moja odločitev drugač-
na, bi se po vrnitvi iz vojske
kot štipendist kamniške ob-
čine zaposlil kot profesor slo-
venščine na osnovni šoli v
Stranjah pri Kamniku, dobil
bi stanovanje, oženil bi se ...
tako pa sem se potikal po
svetu in navsezadnje pristal
tu v Kranju.

Po študiju sem slovenist,
po čustvu polonist, po stroki
pa literarni zgodovinar. V
Krakovu sem preživel dve
leti, in lahko rečem, da so bila
to v intelektualnem smislu
odlična leta. Potem se je od-
prlo delovno mesto lektorja v
Zagrebu, kjer sem deloval tri
leta in lahko rečem, da sem
tam pustil tudi najlepša leta
svojega življenja ..." 

Najlepša ...?
"Ja. Bil sem zaljubljen kot

nor. Imel sem med petindv-
ajset in trideset let in sem bil
ravno prav "neumen" za take
stvari ... V Zagrebu sem ne-
nadoma postal strokovnjak
za slovenski jezik, saj so mi
pri založbi Šolska knjiga na-
ročili, naj napišem učbenik
slovenščine za 7. in 8. razre-
de v hrvaških osnovnih šo-
lah. V teh letih naj bi učenci
namreč dobili nekaj osnov o
slovenskem in makedon-
skem jeziku, za katerega naj
bi učbenik izdelal kolega iz
Makedonije. Moram reči, da
sem imel kar precej dela s
tem. Kasneje v sedemdesetih
letih je v Novem Sadu pri za-
ložbi Matica srpska izšla še
ena moja knjiga Savremena
slovenačka drama. To je bil
izbor sodobne slovenske dra-
matike in danes, ko gledam
nazaj, je to knjiga, na katero
sem najbolj ponosen. Leta
1970 sem se zaposlil v študij-
ski knjižnici v Kranju, kjer
sem preživel trideset zanimi-
vih, včasih tudi razburljivih
let. Imel sem srečo, da sem
delal v dobrem kolektivu,
hkrati pa sem bil lahko vsak
ponedeljek odsoten, saj sem
precej let predaval na univer-
zi v Celovcu."

Nedvomno vam je ustrezalo
na eni strani poglobljeno bi-
bliotekarsko delo v tišini
knjižnih polic, na drugi pa
stik s študenti in razvojem
stroke?

"Eno je delati z mladimi
ljudmi, drugo pa s starim pa-
pirjem. Kot lektor na univer-
zi sem seveda moral zasledo-
vati tudi razvoj slavistične
stroke."

Vseskozi pa ste bili dejavni
tudi na kulturnem področju v
Kranju, najbrž ni bilo sreča-
nja, literarnega dogodka, ob-
letnice, vezane za književnike
..., ki bi minili brez vas ...

"Tako je bilo srečanje slo-
venskih pesnikov, ki sem ga
v začetku osemdesetih let
pomagal pripravljati tri leta.
Sodeloval sem pri dogodkih
okrog 150-letnice Prešerno-
ve smrti in 200-letnice nje-
govega rojstva. Lahko re-
čem, da smo takrat pripravi-
li krasno stvar s simpozijem
o Prešernu. Bil sem tajnik
simpozija in imeli smo še
kup idej, kako na dve ali tri
leta organizirati podobne do-
godke.

Potem je dr. Boris Paternu
dal idejo o dvojezičnih izda-
jah Prešernovih pesmi v jezi-
kih sosednjih in Slovencem
bratskih narodov. Začeli smo
z nemškim prevodom, zdaj
imamo srbskega, angleškega,
ruskega, španskega ... vsega
skupaj osem knjig. Nekatere
so že dosegle drugi in tretji
ponatis. Pred dvema letoma
je ponatis našega prevoda
Octavia Prenza pripravila tudi
samoiniciativno ena od špan-
skih založb. Na prvi strani nji-
hove izdaje piše "slovenski
poet, nacionalni heroj".

Sedaj, ko ste v pokoju, še kaj
pridete v študijsko knjižnico?

"Najraje grem ob sobotah,
ko ni take gneče. Trenutno iš-
čem podatke od nekega Josi-
pa Perneta, diplomata v tride-
setih letih prejšnjega stoletja,
ki je bil rojen v Trsteniku."

Kako danes gledate na naš od-
nos do Prešerna, ga še pozna-
mo, ali smo v tem svetu po-
trošništva, razen enkrat na
leto, sicer pozabili nanj?

"Mislim, da nismo pozabili
nanj, je pa nekoliko mutiral.
Namreč vsak ve, da obstaja
pesnitev Krst pri Savici, pre-
bral pa jo je redko kdo. Am-
pak ko je treba udariti po
mizi, vendarle vsi vedo, to je
pa naš France Prešeren. A zu-
naj tega še vedno s Prešer-
nom živi tisto polje grenkobe
... Vam narišem. Prvi krog so
domovinske pesmi, drugi
krog je ljubezenska poezija,
tretji bivanjska, in tam, kjer se
ti trije krogi stikajo, tam je to
temno polje grenkobe. Sre-
diščna točka Prešernovega
dela in življenja. In to polje
grenkobe je tisto, ki je vredno
raziskovanja, vse ostalo je v
današnji družbi bolj ali manj
"komercialnega značaja".

Že razmišljate o vsebini vaše-
ga naslednjega govora v Pre-
šernovem gaju?

"Imam že domišljenega v
računalniku in sicer na temo
čudeža moškega rimanja."

Sami še kaj pišete?
"V zadnjih letih sem si v ra-

čunalniku ustvaril datoteko,
imenovano "Evridika", v ka-
tero shranjujem pesmi. 
France Pibernik me priga-
nja, naj pesmi tudi objavim." 

Franc Drolc v petek, 16. oktobra, v Kranju I Foto: Gorazd Kavčič

”Mislim, da 
nismo pozabili
nanj, je pa 
nekoliko mutiral.
Namreč vsak ve,
da obstaja 
pesnitev Krst pri
Savici, prebral
pa ju je redko
kdo.”

V polju grenkobe iščem Prešerna 
Vsakoletna branja v Prešernovem gaju na predvečer obletnice Prešernove smrti, dvojezična zbirka Prešernova pot v svet in skrb
za Prešerniano, zbirko Prešernovih del in knjig o njem v kranjski študijski knjižnici, so le tri stvari, po katerih poznamo prof.
Franca Drolca, slavista, poznavalca Prešerna in dolgoletnega sopotnika kranjskega kulturnega dogajanja. Ob njegovi 70-letnici
je pri Gorenjskem muzeju izšla knjižica njegovih govorov iz Prešernovega gaja.

Franc Drolc
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Zanimivosti

Vilma Stanovnik

Slovenski jadralni padalci,
ki tekmujejo v svetovnem
pokalu v natančnosti prista-
janja, so v letošnji sezoni do-
segli velik uspeh. Na sveto-
vnem prvenstvu na sosed-
njem Hrvaškem so se veseli-
li ekipne zmage in naslova
svetovnih prvakov, kar štirje
Slovenci pa so po zaključku
sezone letošnjega svetovne-
ga pokala uvrščeni na mesta
med prvo deseterico. Med
njimi sta tudi dva Gorenjca,
saj je Škofjeločan Anton
Svoljšak osvojil šesto mesto,
Jaka Gorenc iz Kovorja pa je
postal zmagovalec svetovne-
ga pokala.

Jaka, ki se jadralnemu pa-
dalstvu posveča zlasti v zad-
njih letih, kljub svojemu pri-
imku ni čisto pravi Gore-
njec, saj je mladost preživel v
Dolenjskih Toplicah, kjer ga
je za jadralno padalstvo nav-
dušil oče, ki je še sedaj akti-
ven športnik. Toda Jaka po-
nosno pravi, da je Gorenj-
ska, oziroma Kovor pri Trži-

ču njegov pravi dom, saj se
je pred sedmimi leti najprej
preselil k dekletu, sedaj pa si
z družino gradi tudi svojo
hišo.

Kljub številnim obvezno-
stim mu jadralno padalstvo
veliko pomeni in ponosen je,
da je dokazal, da je najboljši
med več kot sto tekmovalci,
ki so letos nastopali na tek-
mah svetovnega pokala. "Zad-
nji tedni od septembra na-
prej so bili res naporni, saj
smo imeli kar tri tekme sve-
tovnega pokala in sicer na
Madžarskem, v Avstriji in za
zaključek še v Bolgariji. To je
bilo naporno tako fizično kot
psihično, saj smo bili na
vrhu tekmovalci zelo izena-
čeni in do konca je šlo na
nož. Sam sem bil od prve
tekme, ko sem zmagal na
Ohridu, v vodstvu in nisem
ga želel spustiti iz rok. Ven-
dar pa me je Matjaž Ferarič
pred predzadnjo tekmo ujel.
Nato je v Avstriji Matjaž na-
redil nekaj napak, meni pa je
uspelo postaviti celo tri sve-
tovne rekorde (po dveh, treh

in štirih serijah) in takrat
sem mu v skupnem seštev-
ku ušel za tri centimetre. V
Bolgariji me je nato sicer
Matjaž premagal, toda ostal
mi je centimeter prednosti
in s tem naslov zmagovalca
svetovnega pokala," o za-
ključku pravkar minule se-
zone pravi Jaka Gorenc, ki je
vesel, da ima prav Slovenija
tako močno in izenačeno
moštvo, ki na vseh največjih
tekmovanjih kroji svetovni
vrh. 

"Letošnjega junijskega
svetovnega prvenstva na Hr-
vaškem v Trakoščanu se naj-
prej sploh nisem nameraval
udeležiti, saj ni bilo časa za
treninge. Doma namreč gra-
dimo hišo in tik pred sveto-
vnim prvenstvom sem pro-
dal tudi padalo. Toda zadnji
hip sem se odločil, da vseeno
grem, vzel sem staro padalo
in osvojil osmo mesto. Sem
pa konstantno dobro skakal,
kar je pripomoglo k naši
ekipni zmagi. Takrat sem si
dejal, da bom vseeno tekmo-
val v svetovnem pokalu, saj

je uvodna tekma v Maleziji,
kamor si ne bi mogel privoš-
čiti poti, odpadla. Druge tek-
me so bile v Evropi in zasta-
vil sem si cilj, da grem na
skupno zmago. Enostavno
ne morem več tekmovati, če
si za cilj ne postavim zmage
... Peto, šesto mesto me ne
zanimata več. Nimam moti-
va, ne zberem energije. Ved-
no grem na zmago," pravi
Jaka, ki je sicer po poklicu
gostinec, a je prav zaradi tek-
movanj letos pustil službo in
se odločil za samostojnega
podjetnika. 

"Sistem tekmovanja je tak,
da če ne greš na vse tekme,
je v skupnem seštevku ne-
mogoče zmagati. Drugo leto
je moj prvi cilj zmaga na ev-
ropskem prvenstvu v Turčiji.
Kako bo s tekmami sveto-
vnega pokala, pa se še nisem
odločil, saj bo najbrž odvis-
no, kako daleč od doma
bodo," pravi Jaka, ki si želi,
da bi tudi v svetovnem poka-
lu Slovenci imeli svojo eki-
po, saj sedaj nastopajo za
različna moštva.

Zanimajo ga le še zmage
Jaka Gorenc je odličnim rezultatom v natančnem pristajanju z jadralnim padalom pred kratkim dodal
naslov skupnega zmagovalca v svetovnem pokalu, na svetovnem prvenstvu pa se je z ekipo Slovenije
veselil naslova najboljših na svetu.

Urša Peternel

V sredo so v Prirodoslov-
nem muzeju Slovenije v
Ljubljani javnosti prvič po-
kazali meteorit, ki je na
Zemljo, na območje Meža-
kle, padel 9. aprila ponoči.
O padcu so pričali domačini
iz zgornjesavske doline in
avstrijske Koroške, ki so vi-
deli svetlo sled in slišali
bobnenje kot ob potresu.
Redko kamnino iz vesolja
sta 17. maja na območju
Planskega vrha nad Jeseni-
cami našla domačina iz
Spodnjih Gorij Jožef Pre-
tnar in Bojana Krajnc. Kot
sta povedala, sta jo našla
povsem naključno, nekoli-
ko je bila zarita v zemljo,
bila pa je zunaj črna in sivo-
bela znotraj ter bistveno tež-
ja od običajnih kamnov. Jo-
žef Pretnar, ki je takoj po-
mislil, da bi to lahko bil me-
teorit, je vzel trinajst največ-

jih kosov in jih odnesel do-
mov. Nato se je povezal z
nemškim "lovcem na mete-
orite" Thomasom Grauom,
ki je na osnovi pričanj do-
mačinov ravno v tistem
času na širšem območju
Gorenjske iskal meteorit.
Grau je potrdil, da je to res
meteorit in da sta Pretnar
ter Krajnčeva postala najdi-
telja drugega meteorita, ki
je padel na ozemlje Sloveni-
je - prvega so našli pred sto
enim letom v Avčah. Novico
so posredovali Prirodoslov-
nemu muzeju Slovenije,
kamnino pa poslali v anali-
ze. Medtem je 27. avgusta

na Planskem vrhu na Meža-
kli, a kakšen kilometer
stran od mesta prve najdbe,
še en kos (istega) meteorita,
ki se je očitno raztreščil, na-
šel Danijel Repe, prav tako
domačin iz Gorij. Repe je
prav tako stopil v stik s Pri-
rodoslovnim muzejem Slo-
venije in analize vseh najde-
nih kosov so potrdile, da gre
res za meteorit, in sicer
hondrit, ki ima značilno
ožgano in posteklenelo
skorjo črne barve, v notra-
njosti pa ima drobne hon-
drule in kovinske minerale,
zaradi katerih je magneten.
Vse podrobnosti o najdbi in

samem meteoritu so bile
kar nekaj mesecev skrbno
varovana skrivnost, tako
najditelji kot strokovnjaki iz
Prirodoslovnega muzeja
Slovenije so jih razkrili šele
minulo sredo v Ljubljani ob
odprtju razstave Evolucija
Zemlje in geološke značil-
nosti Slovenije. Dva kosa
meteorita sta na ogled v ste-
kleni vitrini, in sicer največ-
ji kos, ki sta ga našla Pre-
tnar in Krajnčeva, ter kos, ki
ga je našel Repe. Preostali
kosi pa so, kot nam je pove-
dal Jožef Pretnar, skrbno
shranjeni v muzeju. Glede
na to, da so meteorit našli
na Gorenjskem, naj bi ob
prvi obletnici padca, to je 9.
aprila prihodnje leto, v so-
delovanju z Gornjesavskim
muzejem Jesenice izdali
posebno publikacijo z vse-
mi podrobnostmi o meteo-
ritu, hkrati z izjavami prič,
najditeljev, strokovnjakov ...

Meteorit z Mežakle je na
ogled v Ljubljani
Kamnina iz vesolja, ki so jo našli na Mežakli, je razstavljena v Prirodoslovnem muzeju Slovenije v
Ljubljani. Na ogled sta dva kosa meteorita, ki so ju trije domačini iz Gorij našli ločeno maja in 
avgusta letos.

Jaka Gorenc je sezono končal kot zmagovalec svetovnega
pokala.

Ob vsakem skoku si Jaka zastavi, da bo najboljši. 

V Prirodoslovnem muzeju Slovenije sta na ogled dva kosa
meteorita z Mežakle - največji kos raztreščenega meteorita,
ki sta ga našla Jožef Pretnar in Bojana Krajnc, ter kos istega
meteorita, ki ga je nato našel še Danijel Repe.

Najditelji meteorita: Jožef Pretnar in Bojana Krajnc, ki sta
maja našla prvi kos kamnine iz vesolja, ter Danijel Repe, ki
je avgusta našel še en kos istega meteorita.

Meteorit bodo hranili v Prirodoslovnem muzeju
Slovenije v Ljubljani, ki je muzej nacionalnega pomena.
V Gornjesavskem muzeju Jesenice pa si bodo
prizadevali, da bi kak košček kamnine za nekaj časa
razstavili tudi v Gorjah in na Jesenicah.
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Pridržanih enajst 
vinjenih voznikov
V preteklem tednu sta v prometnih nesrečah na
slovenskih cestah umrli dve osebi, so sporočili z
generalne policijske uprave. Na Gorenjskem se
je v tem obdobju zgodilo 39 prometnih nesreč, v
katerih sta se dva udeleženca hudo ranila, 
sedem pa lažje. Gorenjski policisti so zaradi
vožnje pod vplivom alkohola pridržali enajst
voznikov. Slovenske ceste so letos zahtevale 147
smrtnih žrtev, v enakem obdobju lani pa 177.

Damjana Šmid

moj pogled

Zakaj so domače naloge koristne? (3)
Nekoč je bilo znanje vrednota.
Nisem čisto prepričana, ali je
še. Domače naloge spadajo
zraven. Predstavljajte si, da je
domača naloga dodana vred-
nost tistemu, kar otroci dobijo
v šoli. Povem vam predrzno
misel. Kaj če bi morali doma-
če naloge plačati? Če bi rekli,
tole so se otroci naučili v šoli.
Tisti, ki želijo to utrditi, vadi-
ti, dobiti še več, lahko to dobi-
jo z domačo nalogo. Če želite,
jo dobite za deset evrov. Neka-
teri bi plačali, drugi ne. Tisti
starši, ki bi plačali domačo
nalogo, bi najbrž od otroka
tudi zahtevali, da jo naredi, in
od učitelja, da poda povratno
informacijo. Tisti, ki jim ne bi
bilo mar, pa bi ostali na slab-
šem nivoju. Ampak tako je

tako ali tako že sedaj. V resni-
ci domače naloge plačujemo.
Samo ne dobimo računa. Če
bi dobili informativni izra-
čun, tako kot ga pošlje zavaro-
valnica, bi vedeli, koliko de-
narja damo za izobraževanje.
Če bi morali dati denar direk-
tno iz denarnice, tako kot na-
redimo za popoldanske dejav-
nosti, potem bi najbrž večina
zvišala svoja pričakovanja,
predvsem pa bi od otrok zahte-
vali, da opravijo svoje šolske
obveznosti. Nobenega starša
ne poznam, ki bi vpisal otroka
v glasbeno šolo, potem pa bi
mu bilo vseeno, ali tja tudi
hodi in vadi. Poznam pa kar
nekaj staršev, ki vpišejo otroke
v šolo, potem pa jim je vseeno,
kaj se tam dogaja. K sreči po-

znam še več takšnih, ki jim je
mar za znanje otrok in se za-
vedajo svojih dolžnosti pri
tem. Razmislimo o tem, kakš-
na je posameznikova vloga pri
domačih nalogah. Vsaj tri
stranke si podajamo roke pri
tem. Učitelji, otroci in starši.
Če k temu prištejemo še različ-
ne strokovnjake in celoten šol-
ski sistem, je sicer videti težje,
vendar brez tega pač ne gre.
Pa čeprav se stroka ne more
zmeniti za enotne delovne
zvezke in učbenike. In seveda
je žalostno, da se na plečih
stroke bijejo politične bitke,
katerih posledice čutijo pred-
vsem otroci. Dogajanje vse bolj
spominja na igrice v peskovni-
ku. Pri tem se postavi vpraša-
nje, komu mečemo pesek v oči.

"Ali poznaš koga, ki mi bo
povedal kakšno optimistič-
no zgodbo?" je vprašanje, ki
ga zelo pogosto postavljam
prijateljem in znancem.
Zelo so mi pri srcu tisti, ki
jih je življenje primoralo na
kolena, a so v sebi našli do-
volj energije in moči, da so
se znova pobrali in zaživeli
človeka dostojno življenje.

Žal pa imamo Slovenci eno
zelo neprijetno lastnost, da
se strašno neradi izpostav-
ljamo. Velikokrat bi raje od
lakote umrli, kot pa da bi na
glas povedali, da nam gre za
nohte. Mislimo namreč, da
se bo okolica iz nas norčeva-
la, da bodo za našimi hrbti
opravljali, kazali s prstom
na otroke. Pa zmeraj rečem,
da se nam tako le dozdeva,
da smo ljudje v resnici zelo
odprti in znamo prisluhniti
in tudi razumeti stisko. V
današnjem času, ko nam
vsak nov dan prinese več
slabega kot dobrega, bi bili
posamezniki, ki so optimi-
stični in vedri, še kako do-
brodošli.
Eden takih, ki je bil še pred
dvema letoma popolnoma
na dnu, je tudi Bojan. Tisti,
ki ste se z njim že srečevali,
mu kdaj pomagali, ali mu
dovolili, da prespi v vaši ga-
raži, dobro veste, o kom teče
beseda. Zase pravi, da je si-
cer pol življenja zapravil
zato, da je preveč govoril in
premalo delal, kljub vsemu
pa si šteje v dobro, da je še
pravočasno spoznal svojo
napako, sprejel nase pokoro
in potem začel živeti druga-
če.
"Saj ne vem, kje naj začnem
pripovedovati svojo zgod-
bo," mi je dejal v prijetno to-
pli kuhinji manjšega stano-
vanja na obrobju Kranja,
kjer trenutno živi skupaj s
svojo prijateljico.
"Pa dajva na začetku," sem
ga spodbudila, ker sem ve-
dela, da je na tak način naj-
manj možnosti, da sogovor-
nik izpusti kakšno po-
membno podrobnost.
Rodil se je v številni družini,
pred malo manj kot petdese-
timi leti. Njegovi bratje in
dve sestri so veljali za bistre,

njega pa so imeli za malo
bolj počasnega. Njegov oče
je že takrat, ko je bil otrok,
večkrat zmajal z glavo in ga
očitajoče gledal, kot da bi bil
Bojan kriv, ker ni prinesel
na svet malo več pameti.
"Sestri in bratje so domov
prinašali same petice, vsi so
igrali še na kakšen inštru-
ment, hodili na šolska tek-
movanja, jaz pa sem se lah-
ko pohvalil le s tem, da sem
dobro brcal žogo v doma-
čem nogometnem klubu. A
to pri nas sploh ni štelo. Rad
bi se učil igrati na kitaro,
vendar je oče dopuščal edi-
no klasično varianto, vse
ostale kitare so bile "podn",
kar pa ni bilo na našem dru-
žinskem nivoju, saj smo bili
znani po tem, da smo nav-
zven delovali kot družina, ki
se ukvarja s "kakovostno"
glasbo. Takrat sva imela
enega prvih hudih sporov,
malo je manjkalo, da me ni
nagnal od hiše, kar pa je po-
zneje, ob neki drugi prilož-
nosti, tudi uresničil. Otroci
smo morali biti brezhibni,
moja mama je bila popolna,
oče pa sploh. Ne vem sicer,
kako sta spočela otroke, ker
se pri nas o seksu ni govori-
lo, in če sem poslušal
mamo, je ni bilo bolj nemar-
ne stvari na svetu kot spo-
lnost. Vsi drugi so spreje-
mali tak način razmišljanja,
le jaz ne. Enostavno nisem
mogel. Bil sem drugačen in
tega sem se nenehno zave-
dal. Zgodaj sem začel kaditi,
se družiti s sumljivimi tipi,
pa ne toliko zato, ker so mi
bili všeč, kot zato, da sem
kljuboval doma," je pripove-
doval z vedrim glasom, zelo
melodičnim in barvitim, ki
je božal tudi moja ušesa.
Ob nedeljah, pa tudi večkrat
čez teden, so morali hoditi k

maši, čemur pa se je on
uprl. Kristus, ki ga je videl
pribitega na križu, se mu je
smilil, in vsakič, ko se je ozrl
na stranski oltar, kjer je bil
kip Marije s sinom v naroč-
ju, ga je zabolelo srce ob
misli, kako neki morejo ver-
niki tovrstne grozote mirno
gledati, ne da bi jih zamika-
lo, da bi se vprašali, zakaj je
tovrstno nasilje v božjih hra-
mih sploh potrebno.
"O nekaterih svetopisem-
skih resnicah, na primer o
tisti, da nastavi še levo lice,
če te udarijo po desnem,
sem veliko razmišljal še kot
otrok. Zdelo se mi je, da je
Bog storil nelogično, da je
kakšno tako misel sploh dal
v roke človeku, ki še ni zrel,
da bi razumel božje razmiš-
ljanje. Že včasih je bilo tako,
da sta moč in oblast marsi-
koga pokvarila in se je po-
tem znašal nad tistimi, ki so
bili dovolj nemočni, da se
niso mogli upirati. Danes pa
so tovrstne situacije že tako
pogoste, nenazadnje so po-
stale del našega vsakdana,
saj ne poznam nikogar, ki bi
trenil magari z očesom, če
ga "tepe" tisti, ki mu istočas-
no daje tudi kruh. Vsi, ki
smo odvisni in podrejeni,
molčimo in brez besed trpi-
mo, ko tisti, ki imajo moč in
oblast, izkoriščajo svoj po-
ložaj in gazijo po človeku -
tako po njegovem levem kot
desnem licu," je še malo po-
filozofiral.
Njegova uporniška kri pa je
doma povzročala nemalo
hude krvi. Tudi bratje so
nanj gledali zviška, sestri pa
podcenjujoče. Vsi so bili
bolj debelušni, le Bojan je
bil bolj vitke postave. In,
smešno, tudi to jim je šlo na
živce.

(se nadaljuje)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

V primeru Global še
civilna tožba
Danilo Čamernik, oče Gorazda Čamernika, ki je
oktobra 2007 umrl v pretepu pred ljubljanskim
Globalom, v civilni tožbi zaradi prestanih
duševnih bolečin, ki jo je na ljubljanskem
sodišču vložil zoper obsojena napadalca Davida
Bukovca in Seada Suljanovića, vodjo 
varnostnikov v družbi Vip Varovanje Danijela
Praštala, Zavarovalnico Maribor in državo, 
zahteva skupno 130 tisoč evrov odškodnine. 
Njegov odvetnik Franci Matoz je za medije 
pojasnil, da pri Bukovcu in Suljanoviću ni
nobenega dvoma o odškodninski odgovornosti,
tožbo pa je naslovil tudi na njunega šefa 
Praštalo, med drugim tudi zato, ker si naj bi
prizadeval prikriti, da je Suljanović sodeloval v
pretepu in naj bi organiziral njegov pobeg v
Bosno. Ker je po mnenju tožnika za škodo
odgovorno tudi podjetje Vip Varovanje, ki je
imelo sklenjeno zavarovanje civilne odgovornosti
pri Zavarovalnici Maribor, se je med toženimi
strankami znašla tudi zavarovalnica. Državo pa
Čamernik toži, ker po njegovem mnenju ni
pravočasno ukrepala zoper varnostno družbo, ki
je zaposlovala varnostnike, ki to sploh ne bi
smeli biti. Bukovac in Suljanović sta bila že
pravnomočno obsojena na osem let zapora.

Povzročitelja prometne
tragedije niso zaslišali
Na celjskem sodišču so nameravali zaslišati 
46-letnega Branka Mačka, ki je pred dvema 
tednoma v vinjenem stanju pri Arji vasi zapeljal
po avtocesti v napačno smer in s tem povzročil
smrt treh mladih, starih od 21 do 24 let. Njegova
zagovornica Nuša Maček je sporočila, da za 
zaslišanje niso bili izpolnjeni pogoji po zakonu
o kazenskem postopku, saj se njena stranka
zdravi v psihiatrični bolnišnici. Ob tem je izrazila
zaskrbljenost zaradi gonje oziroma javnega linča
njene stranke. Družine umrlih so sicer na dan
napovedanega zaslišanja pred občino v Celju
prižgale sveče v spomin in opozorilo, da so nji-
hovi otroci v prometni nesreči umrli po
nepotrebnem.

petek, 23. oktobra 2009

Bojanova zgodba o tem, kako pasti in znova vstati

Avtobus je pravkar speljal 
s postaje



Miha Naglič

"Načeloma vseskozi iščem
primerno zgodbo za to, kar
me najbolj muči. In mene
muči problem izročila. Sam
sem pripadal generaciji, ki je
izšla iz vojne. Mi nismo po-
trebovali mita partizanščine,
ker smo imeli svojo lastno
legitimiteto. Partizanščina je
zame odpor v imenu lastne-
ga človeškega dostojanstva.
Zgodovinsko gledano sta
partizanščina in domobran-
stvo avtentični. Imeli smo
močno socialdemokracijo, iz
katere je nastala Komuni-
stična partija. NOB-ja brez
socialne revolucije ne bi bilo.
Domobranstvo pa je izšlo iz
zgodovine katolištva. V II.
svetovni vojni smo Slovenci
prvič postali zgodovinski na-

rod in zato moramo spošto-
vati vse žrtve. V življenju
imamo vsi neko izročilo, ne-
kaj, kar nas presega in nare-
di za člane skupnosti. Če člo-
vek tega nima, je popoln in-
dividualist."
Tako Peter Božič v intervjuju
Gašperju Trohi ob izidu nje-
gove zadnje knjige, drame
Šumi. Njen glavni junak je
legendarni Chubby, pesnik
(pravo ime Vojin Kovač,
1949-85, 27. marca letos bi
dopolnil 60 let). Če komu,
potem njemu pristoji oznaka
"individualist". A zdi se, da je
imel tudi on "neko izročilo".
V Božičevi drami (Peter mu
je že pred tem posvetil ro-
man Chubby was here,
1987) namreč odkoplje Na-
rednikove (očetove) kosti, jih
zavije v preprogo in z vlakom
odpelje na jug, v kraj, kjer se
je Narednik rodil. Tako iz-
polni obljubo, ki mu jo je dal.
Narednik mu namreč govo-
ri: "Človekove kosti morajo
biti pokopane tam, kjer je
človek živel, in ne tam, kjer
ni. Obljubi, da me boš poko-
pal v Stalaću. Tam je veliko
ovalnih kamnov, nagrobnih
spomenikov, stečkov. Od bo-
gomilov. Jaz s temi kamni
nimam nič, nisem ne pravo-
slavec ne musliman, ne pro-
testant in ne katolik, moja
vera je samo moja! Sem
samo vse, kar sem živel, zato
boš moje kosti pokopal pri
Mostarju." Te besede, ki jih
je v Narednikova usta položil
Božič, so po mojem tudi nje-

gova, Petrova vera. Drama
Šumi je njegova zadnje ob-
javljeno delo, izšlo je le malo
pred njegovo smrtjo in tako
lahko velja za njegovo po-
slednje sporočilo: Moja vera
je samo moja! Sem samo
vse, kar sem živel.
Na gornje Chubbyjeve oziro-
ma Petrove besede o izročilu
("smislu") je Troha postavil
še zadnje vprašanje: "Lahko
dramatika, literatura seže
onkraj, najde ta smisel, ki ga
vsi iščemo?" Avtor je odgo-
voril: "Edino literatura lahko
to naredi, a se nam ta smisel
vztrajno izmika. Če bi ga na-
mreč našli, ga ne bi bilo
več." Bistvo je v torej v iska-
nju, ne v tistem, kar bi mor-
da našli ... Drama Šumi bo

kmalu tudi uprizorjena, v
Mladinskem gledališču, že 
v tej sezoni. O njej, pa o
Chubbyu in o Petru bo torej
še veliko govora, za zdaj pa si
preberimo dva odlomka iz
njegovih dram, ki sta kot 
navedka vpletena v to pisa-
nje. Iz njiju se lepo vidi 
oziroma začuti, kaj je tisto
novo, kar je Peter Božič dal
slovenski dramatiki.
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Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi
Slovenci na Koroškem se
lahko pohvalijo z nekateri-
mi odličnimi športniki in
ekipami. Nogometaši Slo-
venskega atletskega kluba
SAK pod vodstvom novega
trenerja Lojzeta Jagodiča
uspešno igrajo v avstrijski
regionalni ligi. Ker je bilo v
preteklih sezonah v moštvu
vedno manj Slovencev in
slovenščine, se je število
gledalcev začelo zmanjše-
vati. Včasih je bila tekma
SAK praznik za Slovence
na Koroškem. Naraščajniki
Slovenskega atletskega klu-
ba so že več let med naj-
boljšimi na Koroškem.
"Akademija SAK", v kateri
se zbirajo nogometni talen-
ti, deluje uspešno in sode-
luje s slovensko gimnazijo.
Akademijo vodi Silvo Ku-
mer, po poklicu novinar in

glavni urednik Novic, slo-
venskega tednika za Koro-
ško. Na deželni in državni
ravni igrajo uspešno tudi
košarkarji, združeni v ko-
šarkarskem klubu KOŠ Ce-
lovec. Mladinsko moštvo je
prvo po prvem turnirju av-
strijskega mladinskega pr-
venstva. V srednjeevropski
odbojkarski ligi igra ekipa
Dob/Aich iz Podjune. Za-
četek letošnje sezone je bil
po oceni trenerja Miroslava
Palguta uspešen. Dobjani
so premagali tudi drugo
najboljše slovensko odboj-
karsko moštvo Salonit An-
hovo. Za to sezono so si po-
stavili visok cilj: uvrstitev v
finale štirih najboljših v
ligi. Največji problem klu-
ba ni denar, ampak ne-
ustrezna dvorana. Avstrij-
ska odbojkarska zveza je

Dobjanom prepovedala na-
stop v domači dvorani v Pli-
berku. Tekme igrajo na
Prevaljah v Sloveniji. Upa-
nja, da jih bodo kmalu spet
doma, je vedno manj. "Na-
črt za zgraditev nove šport-
ne dvorane v Pliberku se
odmika. Občina namreč ni
pripravljena prevzeti četr-
tinskega deleža 4,8 milijo-
na evrov vrednega projek-
ta," je povedal menedžer
kluba Martin Micheu.
V Zahomcu/Achomitz v
Ziljski dolini, kjer so vzgo-
jili nekaj izvrstnih skakal-
cev na smučeh in tekmo-
valcev v nordijski kombina-
ciji, načrtujejo gradnjo treh
novi skakalnic s plastično
oblogo. Zgradili jih bodo
vzhodno od sedanjega nor-
dijskega središča. Za pred-
sednika športnega društva

so ponovno izvolili Martina
Wiegeleja, ki vodi društvo
že od leta 1988 dalje. Med

uspešnimi mladimi smu-
čarji zahomškega kluba je v
zadnji sezoni največ dose-
gel kombinatorec Tomaž
Druml iz bližnje Ziljske 
Bistrice, ki je bil lani sve-
tovni mladinski prvak v
kombinaciji. 
Srečo v nesreči je imel eden
najboljših avstrijskih kole-
sarjev Peter "Paco" Wrolich
iz Loč/Latschach pri Ba-
škem jezeru/Faaker See.
Med cestno dirko na sveto-
vnem prvenstvu v Švici 
je pri izogibanju na tleh 
ležečemu ruskemu kolesar-
ju grdo padel in si zlomil
ramo. Na srečo zlom ni bil
kompliciran in operacija 
za 35-letnega kolesarja ni
bila potrebna. "Upam, da
bom novembra že na ko-
lesu," mi je dejal pretekli 
teden v Celovcu. 

Knjige in knjigoljubi (17)

Šumi Petra Božiča

Slovenci v zamejstvu (165)

Peter Wrolich je imel srečo

Peter Božič, 
Šumi, drama, 
Študentska založba,
Ljubljana, 2009, 
zbirka Beletrina, 
86 strani, 17 evrov.

BARBARA (za šankom 
v Šumiju): A je bil danes
sploh kdo tukaj?
MARIJA: Težko ti to 
povem.
BARBARA: Torej je bil
tukaj, Chubby.
MARIJA: Bil je tukaj.
Rekel mi je, da zadnjič.
Poglej, kaj je napisal 
na zid: 
CHUBBY WAS HERE
BARBARA: In to je vse.
MARIJA: Čisto vse! 
In za zmeraj.

Peter Božič, Šumi, 2009

Peter Božič / Foto: Miha Fras

Peter "Paco" Wrolich z
mamo Eriko in sestro 
Miriam ter njenima 
sinovoma Noem in 
Milanom / Foto: Jože Košnjek

TRGOVEC: Tako na kratko. Ali morda veste vsaj to,
kdo je ta človek in kaj?
CUNJAR: Kaj je bolj pomembno? Kaj je ali kdo je? 
Ko bi vam hotel povedati, kdo je, tega ne bi mogel,
najbrž tudi on sam ne bi vedel, čeprav bi govoril 
ves dan o sebi. Kaj je? Zdi se mi, da zdaj ni nič. Toda
to ni niti pomembno. Morda vas bo zanimalo to, da
mi je nekaj zaupal. Zaupal pa mi je lahko, ker je že
prej živel v tej hiši. Vsaj rekel mi je tako.
TRGOVEC: Kaj vam je zaupal?
CUNJAR: Da se da priti od tod. Da je izhod od tod.
TRGOVEC: Kje?
CUNJAR: Tega pa mi, če pomislim natanko, sploh ni
povedal. Ga nisem niti vprašal, ker se mi je zdelo ne-
primerno nadlegovati ga s tem, ko pa je bilo jasno, da
bo kmalu umrl.

Peter Božič, Zasilni izhod, 1957

Zadnja in v njej prva stran ovitka knjige
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razgled

Ne, ne bojte se, saj jih ne pri-
de veliko, samo enajsterica
izbranih z velikim sprem-
stvom in žogo. Še prej, 14.
novembra, bodo šli v enaki
postavi naši v Moskvo in če
bodo dobro opravili, nam bo
štiri dni pozneje (18. novem-
bra), ko pridejo Rusi v mari-
borski Ljudski vrt, veliko laž-
je. Rusi so največji slovanski
narod, Slovenci eden manj-
ših (manj je le Makedoncev
in Črnogorcev), imamo tudi
to veliko srečo, da z njimi
nismo mejaši; v tem primeru
bi imeli najbrž velike težave,
predvsem mi, ne oni (o tem
bi vedeli kaj več povedati Pol-
jaki). Na poligonih gospodar-
skih, političnih, vojaških in
še katerih preizkušenj se Slo-

venci z Rusi ne moremo me-
riti, na nogometnem igrišču
pa bo boj povsem enakopra-
ven in zato tem bolj zanimiv.
Vprašanje je torej: ali lahko
Slovenci premagamo Ruse
in hkrati ostanemo prijatelji?
Strokovnjaki pravijo, da je to
čisto možno in Bog daj, da bi
bilo tudi res!
Spopada, ki nas čakata, bosta
bistveno bolj enakopravna,
kot je bil tisti, ki se je zgodil
12. marca 1916 na Vršiču. Ta-
krat so bili na eni strani ljud-
je, na drugi pa narava. Tista
zima je bila ob svojem koncu
tako snežena, da so se celo
Rusi čudili velikim količinam
zapadlega snega. Ob cesti, ki
so jo v težavnih razmerah
gradili iz Kranjske Gore čez
Vršič v Trento, je bilo v bara-
kah nastanjenih 12 tisoč ru-
skih vojnih ujetnikov, slabo
oblečenih, slabo prehranje-
nih, mnogi so bili bolni, vsi
izčrpani. Cesta je bila ob kon-
cu zime 1915/16 že skoraj
končana, po njej se je že jese-
ni 1915 peljal bodoči cesar Ka-
rel, na vojaški sprejem v vasi
Soča. Tistega usodnega dne
pa je s pobočij Mojstrovke
pridrvel silni plaz, pred kate-
rim ni bilo obrambe. Rusi so
le prestrašeni vpili, da bi opo-
zorili svoje tovariše: "Lavina,
lavina!" Izid "tekme" je bil
porazen; pod snegom je osta-
lo "več sto" (170-300) Rusov
in 10-80 avstrijskih vojakov,
ki so jih stražili.
Še večji spoprijem pa smo
imeli Slovenci z nasledki ti-
stega, kar so Rusi spočeli v
svojih revolucijah leto dni po-
zneje, 1917, zlasti v tisti, ki se
je zgodila oktobra. Vpliv ok-
tobrske revolucije je v komu-
nističnem projektu svetovne
revolucije zajel tako rekoč ves
svet, tudi Slovenijo. V revolu-

ciji, ki se je pod vplivom sov-
jetske pri nas začela v letih
1941-45 in nadaljevala po voj-
ni, s(m)o tako ali drugače so-
delovali vsi, le da eni prosto-
voljno, drugi pa z odporom.
Tudi v tem spopadu so bile
žrtve velike, zlasti človeške,
na obeh straneh. Na konto
revolucije in državljanske
vojne je treba knjižiti veliko
padlih partizanov, pa Sloven-
ce, ki so v nemški vojaški
suknji padli na vzhodni fron-
ti, predvsem pa več kot 12 ti-
soč po vojni pobitih domo-
brancev. Večina teh žrtev je
bila posledica z revolucijo
spodbujenega obračuna med
Slovenci samimi, Rdeča ar-
mada se je na slovenskih tleh
pojavila le v Prekmurju, ki ga
je osvobodila ob koncu vojne.
Tudi projekt povojne gradit-
ve socializma pri nas je bil
sprva navdahnjen predvsem
z ruskimi zgledi, po mnenju
nekaterih so bili slovenski
komunisti takrat bolj pape-
ški od papeža v Moskvi. Po-
zneje so se unesli, se posveti-
li vsakdanjim rečem in bili v
tem razmeroma uspešni,
gradili so "socializem s člove-
škim obrazom". Nazadnje pa
so tekmo s kapitalizmom
tako kot v Sovjetski zvezi iz-
gubili, zlasti zaradi neuspeš-
nosti gospodarstva, ki je te-
meljilo na družbeni lastnini
in zaradi politike, ki je one-
mogočala vsako večjo zaseb-
no pobudo. Čeprav je Kučan
Gorbačovu, ko je ta kot za-
dnji sovjetski voditelj prišel
marca 1988 na obisk v Slove-
nijo, našo deželo razkazal
kot najbolj uspešno ekono-
mijo znotraj komunizma ...
No, zdaj je rezultat med Ru-
sijo in Slovenijo spet 0:0 in
zanima nas predvsem to,
kakšen bo 18. novembra?

Rusi prihajajo
Miha Naglič

Mihovanja

Marjeta Smolnikar

sedmica
"Bučar se moti. Prav imam
jaz." Osebni zaimek "jaz" se
ne nanaša na nikogar druge-
ga, kot na tako rekoč že prego-
vorno skromnega aktualnega
predsednika slovenske vlade
Boruta Pahorja. Če ne bi na-
vedene samohvalne izjave sli-
šala na lastna ušesa, bi rekla,
da je nekdo pač narobe slišal,
imel prisluhe ali se mu po
malem že kar (tako po od-
lomkih) meša. 
Hja. Človekova narava je pač
tako ustrojena, da v tuji (na-
mišljeni, virtualni, medijski,
propagandni), pomeni ne
lastni oziroma neosebni koži,
ne zdrži dogo. Niti en vladni
mandat, se pravi, štiri leta,
ne, kaj šele dolžino povprečno
trajajočega človekovega življe-

nja. Celo škornjev, ki nam
niso prav, ne moremo dolgo
nositi, tuje kože pa sploh ne.
In ta trditev se je z navedeno
izjavo slovenskega vladnega
predsednika, ki ni prav nič
elegantna, še manj diplomat-
ska, potrdila kot točna.
Drugega si, žal, ne morem
misliti, kot da se je naš vladni
predsednik Borut Pahor v jav-
nosti do zdaj vedel tako, kot
so mu strokovnjaki za te stva-
ri pač naročili. Se razume,
zaradi dopadljivosti čim širše-
ga kroga volivcev; najmanj
tako širokega, da je stranka,
ki je Boruta Pahorja pretekla
leta ustvarjala za lastne (go-
spodarsko finančne) potrebe
in interese, lani na državno-
zborskih volitvah zmagala.

Natanko tako. Trdim, da je
bila dosedanja umirjena,
trezna, domala asketska
drža vladnega predsednika
Boruta Pahorja igra, navad-
na aplikacija resnične nara-
ve obravnavanega politične-
ga osebka. Če bi bil Borut
Pahor po njemu imanentni
naravi strpen, da bi torej do-
pustil možnost, da ima ne-
kdo drug več politične mod-
rosti in političnega znanja
kot on sam, ne bi nastopil s
tako ortodoksno in oholo tr-
ditvijo, kot je zapisana v
uvodu tega diskurza.
Po tem incidentu ali, če ho-
čete, nepričakovanem razo-
detju naravnih (ne)inteli-
gentnih odzivov aktualnega
vladnega predsednika se

upravičeno sprašujem, kaj
vse utegne biti na Borutu Pa-
horju še zlaganega. Morda
zavest o pripadnosti sloven-
skemu narodu? Poštenost?
Nepodkupljivost? Vrednostni
družbeni sistem, v katerem je
družina (dveh) različno spo-
lnih partnerjev, se pravi, mo-
škega in ženske (in ne dveh
moških ali dveh žensk) na
prvem mestu? Se z Borutom
Pahorjem kot predsednikom
slovenske vlade z nerazumno
strpnostjo oziramo na čas
množičnih (in do zdaj ne-
kaznovanih) povojnih do-
mnevnih političnih naspro-
tnikov, med katerimi so bili
celo nedolžni otroci? 
Da ne bo pomote in nepotreb-
nega razburjenja, ničesar ne

trdim, samo na glas se spra-
šujem, kje smo oziroma v kaj
smo se z Borutom Pahorjem
v vlogi vladnega predsednika
na slovenskem bregu Kolpe
pravzaprav podali?
Kar se mene in mojega doje-
manja aktualne politične
resničnosti z Borutom Pa-
horjem na čelu tiče, me nobe-
na stvar ne preseneča. Boru-
ta Pahorja sem poznala
(službeno, da se razume-
mo), veliko prej, preden je
postal predsednik slovenske
vlade. In rečem lahko, da je v
aktualnem slovenskem vlad-
nem predsedniku toliko ne-
kdanjega Boruta Pahorja,
kot je v dnevu noči. Se razu-
me, na ravni navideznosti
oziroma medijskega privida.

Vaš razgled

Gre morda Slovenski vojski že tako slabo, da se njeni pilatusi ne morejo 
niti sami popeljati po tleh? Potrebujemo nova letala, morda lovce? Se nam 
torej po aferi Patria obeta še afera MIG? Brez panike, fotografija prikazuje
premikanje letala po letaliških površinah na brniškem letališču. / S. Š., 
foto: Gorazd Kavčič

petek, 23. oktobra 2009

Predsednik z našega brega Kolpe

Čeprav smo šele sredi jeseni, smo z mislimi že pri zimi. Jesensko pospravilo
pridelkov je v večji meri končano, tudi žetev seveda, zaradi nizkih temperatur
se je že začela kurilna sezona, v teh dneh tudi pripravljamo svoje avtomobile
na zimske razmere. A kljub vsemu, jesen je lepa, kar nam pripoveduje tudi
zgornja fotografija. / S. Š., foto: Matic Zorman
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Štefan Žargi

Kranj - Pred štirinajstimi
dnevi je vodstvo Mercatorja
seznanilo javnost s poslova-
njem, spremembami pri pla-
čah ter napovedalo reorgani-
zacijo družbe. O tem smo se
pogovarjali s članom uprave
"najboljšega soseda", Go-
renjcem Petrom Zavrlom.

Član uprave Mercatorja,
največjega slovenskega tr-
govca, pa tudi največjega tr-
govca v jugovzhodni Evro-
pi, ste postali v začetku leta
2006. Tedaj ste nam dejali,
da je to velik izziv, saj Mer-
cator tudi zelo hitro raste.
Kako po skoraj štirih letih
gledate na ta izziv?

"Kako zelo se razvija Mer-
cator, najbolje pove podatek,
da so se v tem času prihodki
povečali za 60 odstotkov.
Nismo le največji trgovec,
pač pa smo po prihodku tudi
največje slovensko podjetje,
razen lani, ko nas je Petrol
zaradi visokih cen goriv za
malenkost presegel. Letos
bomo tako po prihodkih kot
tudi po številu zaposlenih
spet prvi. Temu primeren je
tudi izziv."

Ste član uprave, odgovoren
za maloprodajo, veleproda-
jo, logistiko in interno pro-
izvodnjo, skratka praktično
za celotno osnovno opera-
tivno dejavnost Mercatorja.
Koliko ljudi je torej pod
vašo odgovornostjo?

"V Sloveniji v naštetih
osnovnih dejavnostih dela
nekaj nad enajst tisoč ljudi, v
Poslovni skupini Mercator
pa okoli 19 tisoč od skupno
nekaj nad 21 tisoč zaposle-
nih."

Kako ste organizirani? Pokri-
vate osnovno dejavnost tudi
v družbah v tujini? Mercator
ustvari dobro tretjino prihod-
kov že izven Slovenije.

"Da. Letos pričakujemo,
da bo v tujini ustvarjenih vsaj
36 odstotkov naših prihod-
kov. Organizirani smo funk-
cijsko, kar pomeni, da se te-
meljne funkcije vodijo cen-
tralno. Ker pa smo postali
preveliki, bomo z novim le-
tom za lažje obvladovanje
organizacijo spremenili.
Organizirali se bomo po tr-
gih, posamezne funkcije se
bodo torej vodile po trgih,
kjer delujemo, v matični
družbi ostaja postavljanje
standardov in pravil, koordi-
nacija in nadzor. Hkrati bo v
matični družbi oblikovano
področje, ki bo skrbnik vseh
naših nepremičnin in bo pri-
stojno tudi za večanje kapaci-
tet na vseh trgih."

V Sloveniji se je konkuren-
ca med trgovci močno pove-
čala. Nove velike trgovske
centre postavljata Spar in
Tuš, vse več je tudi diskon-
tov velikih evropskih verig,
ko sta Hofer in Lidl. Kako
vpliva to na vašo prodajo?

"Nedvomno tak razvoj vpli-
va na našo prodajo, zlasti na
prodajo v manjših trgovinah.
Slovenci vse pogosteje kupu-
jemo v večjih centrih, več na-
enkrat in še vedno je pri mar-
sikom prisotno prepričanje,
da je tuje blago boljše od do-
mačega. Takšen pogled ima
in bo imel posledice, ne za tr-
govce, ki zlahka nadomesti-
mo domače blago s tujim, pač
pa za naše podeželje, kmetij-
stvo, živilsko in predelovalno
industrijo. Očitno je tudi, da
se vsi v omenjeni verigi pre-
počasi prilagajajo, ne znižuje-
jo dovolj stroškov, postajajo
nekonkurenčni. V Mercator-
ju prav domačim dobavite-
ljem posvečamo posebno po-
zornost, kot največji slovenski
trgovec čutimo dolžnost, da
dajemo prednost domačemu
blagu. Večkrat je bilo dokaza-
no, da Mercator ponuja naj-
boljše razmerje med kako-
vostjo in ceno."

Dobro leto je tega, odkar tudi
v Sloveniji govorimo o gospo-
darski krizi, recesiji. Kako
vpliva na vaše poslovanje?

"Potrošniki se v krizi jasno
obnašamo drugače, spreme-
nile so se nakupovalne nava-
de. Kupujemo manj, še po-
sebno tekstila in trajnejših do-
brin, bolj sledimo akcijam tr-
govcev, zanemarjamo blago-
vne znamke. Polletni poslovni
rezultati Mercatorja kažejo, da
dosegamo plan. V poslovni
skupini je celo ob upoštevanju
tečajnih razlik prodajo višja za
en odstotek, podoben rezultat
je tudi v Sloveniji. Letošnji do-
biček bo, glede na lansko leto,
manjši za polovico."

Kako ukrepate?
"Poudariti je treba, da smo

se v Mercatorju na krizo že
dlje časa pripravljali. Veliko
smo storili pri optimizaciji
poslovanja, zniževanju reži-
je. Mercator je, za razliko od
nekaterih konkurentov, ki
gradijo le velike trgovske po-
vršine, rastel tudi s prevzemi
lokalnih trgovskih podjetij,
to pa pomeni, da smo pode-
dovali veliko manjših trgo-
vin. V desetih letih smo zapr-
li približno tristo nerentabil-
nih trgovin in odprli vsaj sto
večjih novih. Še vedno ne do-
segamo učinkovitosti konku-
rentov in tujih trgovcev, ven-
dar si za to prizadevamo.

Naj temu dodam, da smo s
precejšnjim prizadevanjem
kot edini od večjih trgovcev
pridobili tudi okoljski certifi-
kat ISO 14001, kar pomeni,
da se zavedamo potrebe po
zmanjševanju vplivov na
okolje, za našo učinkovitost
pa bo tudi izrednega pome-
na certifikat AEO - pooblaš-
čenega ekonomskega opera-
torja, ki nam omogoča, da
sami opravljamo postopke,
ki jih je doslej opravljala cari-
na. Smo edino veliko podjet-
je v Sloveniji, ki ta certifikat
ima in ga je pridobilo z last-
nimi močmi, poleg Gorenja,
ki je pridobilo ta certifikat s
pomočjo EU."

V Sloveniji smo se, podo-
bno kot v večini evropskih
držav, znašli v deflaciji, to-
rej padanju cen, vendar
ekonomisti opozarjajo, da
bo prišlo po tem tudi do po-
spešene inflacije. Kakšne so
vaše napovedi?

"Trgovci smo bili lani raz-
glašeni za krivce za inflacijo,
seveda po krivem. Inflacija
kot tudi deflacija nam pov-
zročata le dodatne stroške. K
letošnjemu statističnemu
ugotovljenemu padanju cen
je zagotovo pripomogla tudi

naša aktivnost, saj smo zni-
žali cene prek tri tisoč arti-
klom. Kdaj bo spet nastopila
inflacija, je odvisno od tega,
kdaj se bo začela gospodar-
ska rast, saj jo iz makroeko-
nomskih vzrokov vedno
spremlja."

Pred dvema tednoma ste ob-
javili, da v določeni meri
spreminjate razmerja med
plačami. Znižali ste plače v
upravi (od dvajset do trideset
odstotkov), vodstvenim (za
deset odstotkov) višje plača-
nim (za tri do pet odstotkov)
in povečali najnižje plače (za
tri do sedem odstotkov). Je
bilo to posledica strahu pred
protesti, kakršnim smo bili
priča po Sloveniji?

"Mi smo storitvena dejav-
nost, torej sloni dejavnost na
ljudeh, in uspešnost je odvis-
na od tega, ali so zaposleni za-
dovoljni. Kljub naši velikosti
in uspešnosti vodilni nikdar
nismo imeli najvišjih plač, ne
ukvarjamo se s tem, kako bi
družbo prevzeli, smo profesi-
onalni menedžerji, odgovorni
nadzornemu svetu in svoji ve-
sti o skrbnem gospodarjenju.
V razmerah, ko mase plač ne
moremo povečati, nam pre-
ostane le notranja prerazpore-
ditev, pri čemer nas je tistih,
ki si znižujemo plače, veliko
manj od tistih, ki jim plače
povečujemo. Odziv je bil zelo
pozitiven. Sicer so pa plače v
Mercatorju za deset odstotkov
nad določili panožne kolektiv-
ne pogodbe. Kot zanimivost
pa lahko povem, da smo letos
v Sloveniji prejeli že sedem ti-
soč prošenj za zaposlitev."

Investicije ste letos, glede
na lansko leto, prepolovili.
Zakaj?

"Res je. Lani smo investi-
rali 313 milijonov evrov, letos
bomo le 159 milijonov evrov.
Investiramo le toliko, kot
zmoremo sami. Bančna
sredstva so postala predraga.
Predvsem v tujini se vedno
večkrat odločimo tudi za na-
jem poslovnih prostorov."

Koliko od tega bomo delež-
ni na Gorenjskem?

"V Škofji Loki je bil aprila
odprt nov center, nova trgo-
vina je na Primskovem, pre-
novljena sta bila hipermarke-
ta v Domžalah in Kamniku
ter pet poslovalnic na Go-
renjskem, v gradnji je super-
market v Preddvoru, ki bo
odprt decembra. Poleg tega
poteka v Mercatorju zame-
njava računalniške opreme,
tako, da bomo imeli v celotni
maloprodaji enoten sistem.
Ob prevzemih posameznih
trgovin tega tedaj namreč
nismo menjali."

Prednost domačemu blagu
Kljub krizi in recesiji se prihodek v Mercatorju letos ne bo zmanjšal, pričakujejo pa prepolovitev 
dobička. Rast na tujih trgih zahteva reorganizacijo vodenja.

Peter Zavrl / Foto: Tina Dokl
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Štefan Žargi

Ljubljana - V ponedeljek so z
ministrstva za gospodarstvo
v medresorsko usklajevanje
poslali predlog zakona, s ka-
terim želijo "ukrotiti" me-
nedžerske plače v podjetjih,
ki so v neposredni ali po-
sredni lasti države. Kot je ob
tem poudaril minister Matej
Lahovnik, s tem zakonom
ne želijo uvajati uravnilovke,
pač pa določiti osnovna me-
rila za izplačilo plač, nagrad
in morebitnih odpravnin. Iz
predloga zakona izhaja, da
bodo poslovodni delavci
upravičeni do fiksne bruto
plače, ki bo večkratnik pov-
prečne bruto plače v dejav-
nosti, variabilnega dela za
delovno uspešnost do največ
petine osnove in odpravni-
ne. Kolikšen večkratnik naj
bi se uporabil za osnovno
plačo, bo vlada določila s po-
sebno uredbo, medtem ko
se bo sedemdeset odstotkov

dela plače za uspešnost lah-
ko izplačeval šele po dvelet-
nem zamiku na osnovi po-
sebej izdelanih meril. Od-
pravnine so v predlogu zako-
na omejene na največ šest
bruto plač, do njih pa ne
bodo upravičeni direktorji,
ki so odstopili sami, bili raz-
rešeni zaradi kršitev ali so
dobili nezaupnico oziroma
ostali zaposleni v družbi. Z
zakonom je prepovedana
možnost nagrajevanja direk-
torjev z delnicami, kar je po-
gosta praksa, ali sodelovanje
v delniških in opcijskih she-
mah, prav tako vodilni ne
smejo biti udeleženi pri do-
bičku. Nad izvajanjem zako-
na naj bi bedelo računsko
sodišče, v predlogu zakona
pa so predvidene tudi fi-
nančne kazni, če nadzorniki
in poslovodstva pri sklepa-
nju pogodb ne bodo upošte-
vali meril iz zakona. Vsa iz-
plačila, ki bodo v nasprotju z
zakonom, bodo nična.

Uzde za direktorske plače
Na ministrstvu za gospodarstvo so pripravili
predlog zakona o prejemkih poslovodnih oseb v
gospodarskih družbah v lasti države in lokalnih
skupnosti.

Štefan Žargi

Brdo pri Kranju - Družba Je-
lovica je v torek na Brdu pri
Kranju organizirala strokov-
ni posvet, kjer so obravnava-
li energetsko varčnost jav-
nih objektov s posebnim po-
udarkom na vrtce in šole.
Sodelovali so župani oziro-
ma predstavniki občin, rav-
natelji vrtcev in osnovnih
šol ter priznani projektanti.
Na posvetu sta poleg stro-
kovnjakov Jelovice sodelova-
la tudi zunanja predavatelja,
in sicer Marko Umberger,
predsednik Slovenskega
društva za sončno energijo,
ter Janez Kopač, direktor Di-
rektorata za energetiko na
ministrstvu za gospodarstvo
in z zanimivimi ter konkret-
nimi primeri še dodatno iz-
postavila pomen energetske
učinkovitosti. Premierno so
predstavili nov modularni
koncept energetsko varčnih

vrtcev, ki poleg energetske
učinkovitosti zagotavlja tudi
zelo ugodne bivalne razme-
re. Prednosti tovrstnih ob-
jektov so zelo hitra postavi-
tev, dober prostorski izkori-
stek ter omogočeno stopenj-
sko dograjevanje, glede na
potrebe. Predstavili so tudi
konkreten primer, kako se
investicija v nova energet-
sko varčna okna povrne že
prej kot v petih letih, njiho-
va "varčevalna vloga" pa se
po tem obdobju le še nada-
ljuje. Župan občine Pred-
dvor Miran Zadnikar je po-
udaril, da "so se prednosti
nadgradnje osnovne šole v
Preddvoru, ki je bila oprav-
ljena s sistemom energet-
sko varčne gradnje Jelovica,
že potrdile tudi v praksi".
Dodal je še: "Vsekakor si že-
limo tudi nov vrtec, ki ga
nujno potrebujemo, zgraditi
po principu energetsko
varčne gradnje".

Za energetsko varčne vrtce
Lesna industrija Jelovica iz Škofje Loke je 
predstavila modularni koncept energetsko varčnih
vrtcev.
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Cveto Zaplotnik

Kranj - Odkupna cena mleka
se je v Sloveniji od lanskega
decembra do letošnjega av-
gusta zmanjšala za dobro če-
trtino, s 35 na 26 centov za
kilogram, stroški prireje so
se v enakem obdobju znižali
le za 0,7 odstotka. Koeficient
ekonomičnosti je pri srednje
intenzivni prireji mleka
(6500 litrov na kravo) okoli
88 odstotkov, pri ekstenzivni
prireji (4500 litrov na kravo)
je le 76 odstotkov. Rejce po-
leg ekonomike žuli še marsi-
kaj drugega: velik delež trgo-
vine v cenah mlečnih izdel-
kov, plačilna nedisciplina,
povečanje uvoza mleka in
mlečnih izdelkov, neustrez-
no izvajanje javnih naročil v
javnih zavodih, kjer je v
praksi še vedno najnižja
cena kot glavno merilo za
dobavo mlečnih izdelkov ...

Razmere v mlečnem "sek-
torju" so v zadnjem času ne-
kajkrat obravnavali v Evrop-
ski uniji, slovenski kmetij-
ski minister Milan Pogačnik
je v sredo s stanjem na ev-
ropskem trgu ter s sloven-
skimi in evropskimi ukrepi
seznanil tudi predstavnike
kmetov, ki pridelujejo mle-
ko, ter mlečno predelovalne
industrije.

Kot je razvidno iz poročila
Evropske komisije, se stanje
na trgu z mlekom postopno
izboljšuje. Cene mlečnih iz-
delkov v Evropski uniji in na
svetovnem trgu se zvišujejo.
Povprečne cene masla, po-
snetega mleka v prahu in
polnomastnega mleka so že
za 12 do 18 odstotkov višje od

intervencijskih odkupnih
cen, zanimanje za skladišče-
nje masla se je zaradi višjih
cen zmanjšalo, z nekajme-
sečno zakasnitvijo naj bi se
popravile tudi cene sirov ... K
postopnemu izboljšanju raz-
mer na trgu prispevajo tudi
tržno cenovni ukrepi Evrop-
ske komisije. Ta je pri uvelja-
vitvi izvoznih spodbud za
sire ukinila zahtevo po naj-
nižji ceni, ki jo je izvoznik
moral doseči pri izvozu, po-
daljšala je zasebno skladišče-
nje masla do 28. februarja in
intervencijski odkup masla
in mleka v prahu do 30. no-

vembra, zvišala prag poseb-
ne pomoči v krizi s 7500 na
15 tisoč evrov, razširila mož-
ne mlečne izdelke za sofi-
nanciranje v okviru sheme
šolskega mleka ... Za ukrepa-
nje na področju mleka bo
prihodnje leto namenila še
dodatnih 280 milijonov ev-
rov, od tega naj bi Slovenija
po prvih izračunih prejela 1,2
milijona evrov.

In kaj je k evropskim ukre-
pom dodala slovenska drža-
va? Vlada je za pomoč pride-
lovalcem mleka odobrila dva
milijona evrov, pomoč naj bi
prejelo okoli 2400 rejcev, ki

redijo 49 tisoč krav molznic
in namolzejo približno po-
lovico mleka v Sloveniji. "Do
pomoči bodo upravičeni rej-
ci, ki so odvisni od prireje
mleka in mlečno krizo naj-
bolj občutijo, hkrati pa so za
obstoj mlečnega sektorja dol-
goročno najpomembnejši,"

je dejal minister Milan Po-
gačnik in dodal, da bo minis-
trstvo tudi pospešilo izplačilo
podpor za ukrepe skupne
kmetijske politike. Agencija
za kmetijske trge in razvoj
podeželja naj bi predvidoma
decembra izplačala 38 mili-
jonov evrov oz. 90 odstotkov
vseh izplačil za območja z
omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost, 5. janu-
arja pa naj bi začela izplače-
vati tudi neposredna plačila
na površino. Slovenija bo pri-
hodnje leto začela izvajati po-
seben ukrep za gorsko višin-
ske kmetije s prirejo mleka v
vrednosti dva milijona evrov,
že ob reformi neposrednih
plačil leta 2007 pa je odloči-
la, da vsa kmetijska gospo-
darstva z dodeljeno mlečno
kvoto na dan 31. marec 2007
prejemajo dodatek za mleko
v znesku 28 evrov na tono. 

Ekonomika je krepko pod sto
Odkupna cena mleka ne pokriva vseh stroškov prireje, razmere na evropskem trgu z mlekom se 
postopno izboljšujejo, rejcem pomagata z različnimi ukrepi Evropska unija in slovenska država.

Slovenski problem je predvsem velika razdrobljenost
oz. nepovezanost, ki slabi pogajalsko moč mlečnega
”sektorja” v odnosu do domače trgovine in tuje konku-
rence, ugotavlja kmetijski minister Milan Pogačnik in
predlaga resen razmislek o koncentraciji tako pri pride-
lavi kot predelavi mleka.

Največji rejci krav molznic bodo prejeli okoli štirideset 
evrov državne pomoči na kravo.

Cveto Zaplotnik

Spodnje Jezersko - Udele-
ženci sobotne dražbe ple-
menskih ovnov jezersko sol-
čavske pasme na Kovkovi
kmetiji na Spodnjem Jezer-
skem so si z zanimanjem
ogledali delo ovčarskih psov
border collie. Lastnik treh
psov te pasme iz Italije je
prikazal, kako psi nadzoru-
jejo ovce na paši, kako jih
usmerjajo, držijo ovce v tro-
pu ali ga razdelijo, pomagajo
rejcu oz. pastirju, da jih lažje
žene z enega pašnika na
drugega ali da jih nažene v
ogrado. Društvo rejcev ovc
jezersko solčavske pasme in
gospodar Kovkove kmetije

Janez Smrtnik sta letos pri-
pravila tudi štiri delavnice o
pomoči ovčarskih psov pri
"upravljanju" ovc, vendar se
jih je udeležilo več ljubiteljev
psov kot rejcev. Kot je ob
tem pripomnil predsednik
društva Primož Muri, bi bili
takšni psi lahko rejcem v ve-
liko pomoč, vendar pa ti obi-
čajno nimajo dovolj časa, da
bi se z njimi ukvarjali. To-
vrstni psi pa zahtevajo veliko
pozornost lastnikov. V opisu
pasme celo piše, da so pre-
več inteligentni, da bi za-
pravljali dan s poležavanjem
in brez dela. Če se dolgočasi-
jo, si sami poiščejo delo, ki
pa vedno ne ugaja njihovim
lastnikom.

Psi so jim lahko v veliko pomoč
Borderski psi lahko veliko pomagajo rejcem pri paši ali pregonu ovc.

Borderji med usmerjanem tropa ovc na Kovkovi kmetiji na
Spodnjem Jezerskem

Boštjan Bogataj

Poljane - Okroglo obletnico
so gorenjski lovci kinologi
slavnostno praznovali minu-
lo soboto v Poljanah, kjer so
najzvestejšim članom pode-
lili tudi priznanja. Društvo je
med večjimi v Sloveniji, tre-
nutno šteje 431 članov (imajo
302 psa), med njimi pa je še
24 ustanovnih članov. Ob tej
priložnosti so člani izdali
zbornik, kmalu jih čaka nova
prireditev. "V sklop prazno-
vanj spada tudi državna tek-
ma za goniče, ki jo bo to so-
boto pripravila Lovska druži-
na Gorenja vas," je povedal
dolgoletni predsednik Alojz
Mlakar.

"Lovec naj bi bil tudi kino-
log, imel psa, vendar ga vsak
žal tudi ne more imeti," je

prepričan gospodar društva
Dušan Belovič. Najvišje pri-
znanje lovcev kinologov je ob
obletnici prejel Jurij Rihtar-
šič, znani vzreditelj psov s
Kokrice pri Kranju: "To je
priznanje za dolgoletno delo,
v društvu sem bil 14 let go-
spodar, šest let sem predsed-
nik strokovnega sveta, zato
mi veliko pomeni." Opravlja
tudi naloge kinološkega sod-
nika in je vodja šolanja lov-
skih psov, z istrskimi goniči
pa na evropskih prvenstvih
osvaja najvišja mesta. Z bo-
gatimi izkušnjami Rihtaršič
pomaga kolegom lovcem ki-
nologom, vendar ugotavlja:
"Mladi lovci se ne zavedajo,
da lova brez psov ni. Več bi
se jih moralo odločiti za ki-
nologijo. Izgovor, da ni časa,
ni pravi."

Brez psov ni pravega lova
Lovsko kinološko društvo Gorenjske letos 
praznuje trideset let delovanja.

Avgusta je bila v državah
Evropske unije povprečna
odkupna cena mleka sko-
raj 26 centov za kilogram,
v Sloveniji je bila 26,32
centa. Najvišja je bila na
Cipru (50,58 centa) in na
Finskem (38,11 centa), naj-
nižja pa v Latviji in Litvi
(od 15 do 16 centov).

V navodilih 

za pripravo jedi 

avtorica želi 

podati osnovno

znanje o 

pravilnem 

ravnanju z živili,

da ne bodo 

samo "nasitna", 

ampak tudi 

zdrava.

Redna cena knjige: 26 EUR, 

cena za naročnike: 22 EUR + poštnina

Spiralna vezava, 255 strani

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu v ponedeljek, 

torek in četrtek od 8. do 17. ure, v sredo od 8. do 18. ure, 

v petek od 8. do 14. ure, ali jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali

na: narocnine@g-glas.si.
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RADIO TRIGLAV JESENICE, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, JESENICE

Lovci kinologi so praznovali v poljanskem kulturnem
domu. / Foto: Denis Bozovičar
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Danes se bomo spet poda-
li v savinjski konec in obiska-
li travnati vrh, na katerem se
v poletnih mesecih pase živi-
na. Lepenatka je travnat vrh,
ki smo ga opazovali že s pla-
nine Podvežak. 

Z gorenjske strani se zape-
ljemo do Kamnika in nada-
ljujemo proti sedlu Černi-
vec. Spustimo se proti Gor-
njemu Gradu. Peljemo
mimo prvega smerokaza za
Lenart, po 1500 metrih pa je
druga tabla Lenart, ki nas
usmeri levo. Pred seboj tudi
že vidimo cerkev v Gornjem
Gradu. Zavijemo levo in na-
daljujemo po asfaltirani in
nato makadamski cesti kar
naravnost. Nadaljujemo ob
potoku navzgor. Cesta potok
zapusti, mi pa še kar nada-
ljujemo do parkirišča, kjer je
smerokaz proti cerkvi sv. Le-
narta (5 minut) ter proti Le-
penatki in Rogatcu. 

Predlagam sledečo pot
vzpona: po cesti nadaljuje-
mo proti cerkvi sv. Lenarta

in tik pred cerkvijo zavijemo
strmo levo v breg. Markirana
steza nas bo pripeljala na
zgornjo cesto, ki ji sledimo
kar naravnost. Prečimo hu-
dournik in se nato v okljukih
po dobro vzdrževani poti str-
mo dvigamo skozi gozd. Po
približno pol ure vzpona str-
mina popusti. A le za kratek
čas, saj se pot kmalu spet po-
stavi pokonci. Običajno blat-
na pot nas pripelje do sedla
Kal, 1285 m, kjer ima PD
Gornji Grad tudi ličen bivak,
ki je običajno zaklenjen. 

S sedla Kal se usmerimo
levo na greben. Vzpon do
vrha Lepenatke poteka po
zmernem travnatem poboč-
ju. Najprej dosežemo prvi
vrh, ali pa če hočete neizra-
zit greben, ki mu sledi še
lahkoten vzpon do vrha. Na
vrhu Lepenatke je žig, po-
streže pa nam tudi z lepim
razgledom na Kamniško-
Savinjske Alpe in sosednji
Rogatec. Le kje poteka zelo
zahtevna pot na vrh? Skalni

stolpiči so me navdali z nav-
dušenjem. 

Z vrha se po travniku spu-
stimo nazaj do sedla Kal in
sledimo smerokazu za Roga-
tec. Za omenjeni vrh se upo-
rabljajo različna imena: Ro-
gač, Veliki Rogatec in Mrtvi
menih. To ime je sploh zani-
mivo. Gora naj bi bila na-
mreč od strani videti kot me-
nih s kapuco, ki spi. Verjetno
pa je ime povezano tudi z le-
gendami cerkve sv. Lenarta.

V gozdu pot zavije levo,
nato pa se začne zelo zahtev-
na pot proti vrhu. Iskreno
priznam, da me je pot pozi-
tivno presenetila. Zakaj?
Zato, ker sta na celi poti dva
klina in dve skobi, drugo pa
je skala, ki nudi čudovito na-
predovanje proti vrhu. V
spodnjem delu se povzpne-
mo čez razčlenjen skalni
skok, nato pa pot zavije des-
no. Vzpon ni pretirano za-
hteven, ne smete pa biti vrto-
glavi. Pot izstopi na vrhu
enega od stolpičev, ki smo
jih prej opazovali z Lepenat-
ke, nato pa preči gozdni po-
mol, saj so omenjeni stolpiči
rahlo odmaknjeni od glavne-
ga vrha Rogatca. Grebenček
ni zavarovan in je delno iz-
postavljen. Tik pod vrhom
nas čaka še krajša strmina.
Na vrhu je križ z zvoncem,
vpisno knjigo in žigom. 

Sestopili bomo po poti, ki
na vrh pride s planine Špeh.
Pot je običajno označena kot
nezahtevna, a moje mnenje
je drugačno. Precej strma
pot, speljana med kamni, ko-
reninami in zemljo, ki kar
leze, leze in leze. Sploh po
dežju zna vzpon na Rogatec

predstavljati problem. Tre-
nutno je na poti tudi nekaj
podrtega drevja. Pot se strmo
spusti do zapuščene kmetije
na planini Špeh, kjer nas
smerokaz usmeri nazaj nav-
zdol do jeklenega konjička.
Izberemo pot Gornji Grad
mimo sv. Lenarta. Takoj pod
tablo zavijemo na travnik in
sledimo vidni travniški poti,
ki zavije desno proti gozdu.
V gozdu se pot začne strmo
spuščati. V nekaj okljukih
nas pripelje do hudournika,
ki ga je potrebno prečiti. V
tem delu je tudi voda. Če je
vroče in nam je voda pošla,
bo ta del več kot dobrodošel.
Padajoča voda je lahko tudi
naš tuš, a previdno tam
spodaj, kajti skale so mokre. 

Ko prečimo hudournik,
pridemo do makadamske
ceste, po kateri kar nadalju-
jemo. Pot pelje tudi mimo
cerkve sv. Lenarta, ki se pr-
vič omenja 1426, nastala pa
je verjetno že stoletje prej. Z
njo je povezanih ogromno
legend. Skrita v gozdnih
obronkih naj bi bila zaradi
turških vpadov, po drugi
strani pa naj bi se v njej skri-
vali pobegli menihi benedik-
tinci, zato je cerkev tudi opa-
sana z verigo. 

Od cerkve do avta je še pet
minut hoda. Zaključili smo
še eno lepo turo!

Nadmorska višina: 
1425 m in 1557 m
Višinska razlika: 
496 m + 272 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: 
Lepenatka ★★★★★ 

Rogatec ★★★★★

Planinski izlet: Lepenatka (1425 m) in Rogatec (1557 m)

Menih pri počitku
Tura, na kateri bomo v enem dnevu združili nezahteven in zelo zahteven vzpon. Vzpon s čudovitim
razgledom na Kamniško-Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke.

Ocvrti sir na ohrovtovi
solati

Sestavine: 40 dag ohrovta,
30 dag mladih cukinov, 2 drob-
ni zeleni papriki, 3 mlade če-
bule, 3 žlici razredčenega peh-
tranovega kisa, 3 žlice poma-
rančnega soka, 4 žlice olivnega
olja, sol, poper, malo posušene-
ga pehtrana, nekaj razkoščiče-
nih oliv, 30 dag ovčjega sira.

Priprava: Očiščen ohrovt
operemo, dobro odcedimo
in narežemo na tanke re-
zance. V vrelem kropu liste
nekoliko prevremo, nato jih
na hitro oplaknemo v hlad-
ni vodi. Ohrovt moramo do-
bro posušiti, sicer bo njegov

vonj v jedi preveč prisoten.
Bučke očistimo, operemo
in narežemo na drobne ko-
lobarje. Mlado čebulo oči-
stimo in narežemo na drob-
ne kolobarje. Papriko raz-
polovimo in narežemo na
drobne rezance. Vso zele-
njavo stresemo v skledo.
Pehtranov kis, pomarančni
sok, olje, sol in poper glad-
ko premešamo. Preliv zlije-
mo na zelenjavno solato in
temeljito premešamo. Po-
čakamo nekaj minut, da se
okusi spojijo. Nato solato
nadevamo na globok pla-
denj. Olive razrežemo na
polovice, ovčji sir pa na koc-
ke ali poljubno. Oboje po-
razdelimo po solati.

Svaljki s paradižnikovo
omako

Sestavine: 1 kg dobro zrelih
paradižnikov, 2 stroka česna,
12 dag korenja, 10 dag zelene,
8 dag peteršiljeve korenine, 2
drobni čebuli, šopek rukole, 4
dag maščobe, sol, poper, pol li-
mone, sesekljani peteršilj. 

Priprava: Maščobo segreje-
mo, dodamo sesekljano če-
bulo in česen, narezano zele-
njavo dobro prepražimo, do-
damo še narezan paradižnik.
Omako zalijemo z juho ali
vodo in dobro prevremo.
Juho s paličnim mešalnikom
zmiksamo in po okusu še za-
činimo, nazadnje pa juhi do-
damo še prepraženo rukolo. 

Svaljke skuhamo in jih
oplaknemo s toplo vodo, pre-
lijemo jih z dobro segreto pa-
radižnikovo omako. Po vrhu
jih potresemo s sesekljanim
peteršiljem.

Poleg ponudimo zeleno so-
lato z naribanim sirom ali
kakšno drugo pikantno solato.

Jogurtova juha

Sestavine: pol l goveje juhe
(lahko iz kocke), 3 dcl jogurta,
1 žlica moke, 10 dag dolgozr-
natega riža, 1 do 2 jajci, sol, po-
per, nekaj sesekljanih metinih
listov, 3 žlice masla, sladka pa-
prika v prahu.

Priprava: V loncu segreje-
mo mesno juho, vanjo zaku-

hamo riž in nazadnje še jo-
gurt, zmešan z moko in jaj-
cem. Počasi kuhamo na
majhni temperaturi. V ponvi
na maslu prepražimo meti-
ne liste in juho začinimo z
mleto sladko papriko.

Borovničev liker

Sestavine: 2 kg gozdnih bo-
rovnic, 1 kg sladkorja, 2 l tera-
na, pol l ruma, vanilin sladkor.

Priprava: Vino, borovnice in
sladkor zavremo, po petih mi-
nutah odstavimo, primešamo
vanilin sladkor in pustimo, da
se ohladi. Potem precedimo
in prilijemo rum. Nalijemo v
steklenico in postavimo za ne-
kaj časa na hladno in temno.

Lepenatka s poti na Rogatec

Tihožitje vrh Rogatca

Pogled na Rogatec s poti na Lepenatko



20 petek, 23. oktobra 2009PISMA, KAŽIPOT info@g-glas.si
GORENJSKI GLAS

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 
RADOVLJICA, TEL.: 04/53 15 249. Izleti: MADŽARSKE TOPLICE: 2. - 5. 11, 19. -
22. 11., 28. 11 - 1. 12.; 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.

Žalne komemoracije ob dnevu spomina na mrtve
Kranj - Združenje borcev za vrednote NOB Kranj obvešča,
da bodo spominske slovesnosti potekale pri spominskih
znamenjih in grobiščih padlih borcev v sledečih krajih: v če-
trtek, 22. oktobra - Duplje - ob 17. uri pri spomeniku NOB pri
osnovni šoli; v petek, 23. oktobra: Mavčiče - ob 10.30 pri spo-
meniku na pokopališču; Britof - Predoslje: ob 16.30 pri spo-
meniku na pokopališču; v četrtek, 29. oktobra: Primskovo -
ob 16. uri pri spomeniku NOB; v petek, 30. oktobra 2009:
Vodovodni stolp - ob 10. uri pri Šorlijevem mlinu; osrednja
občinska komemoracija ob 16. uri na kranjskem pokopališ-
ču; Stražišče - ob 15. uri pri spomeniku; Kokrica - ob 16. uri
na pokopališču; Jezersko - ob 18. uri pri centralnem spome-
niku; Preddvor - ob 17. uri na pokopališču; v soboto, 31. ok-
tobra: Naklo - ob 16. uri na pokopališču; v nedeljo, 1. novem-
bra: Žabnica - ob 10. uri pri centralnem spomeniku padlim
borcem in talcem; Šenčur - ob 11. uri pri centralnem spome-
niku. V ponedeljek, 2. novembra, ob 16. uri bo odkritje ob-
novljenega spomenika ob protokolarnem objektu Brdo. Vabi
KO Kokrica.

Orehek, Drulovka - Združenje borcev za vrednote NOB in
OŠ Orehek Kranj vabita krajane KS Orehek - Drulovka na ko-
memoracijo ob dnevu mrtvih, ki bo danes, v petek, 23. okto-
bra, ob 11. uri pred spomenikom padlim krajanom. 

Škofja Loka - Združenje borcev za vrednote NOB Škofja
Loka obvešča, da bodo ob dnevu spomina na mrtve žalne
slovesnosti pri spomenikih padlih borcev in žrtev fašistične-
ga nasilja v naslednjih krajih: nedelja, 25. oktobra: v Dražgo-
šah ob 10.30 pri spomeniku NOB; četrtek, 29. oktobra: v
Škofji Loki ob 16. uri pred Domom ZB v Škofji Loki; petek,
30. oktobra: v Železnikih ob 16. uri pri spomeniku NOB na
Trnju; na Hotavljah ob 12. uri pri spomeniku NOB; v Lesko-
vici ob 13.30 polaganje venca pri spomeniku NOB; v Gorenji
vasi ob 11.30 polaganje venca pri spomeniku NOB; sobota,
1. novembra: na Trebiji ob 9. uri pri spomeniku NOB; v Pol-
janah ob 9. uri pri spomeniku NOB; v Žireh ob 10. uri na po-
kopališču na Dobračevi; na Godešiču ob 11. uri pri spomeni-
ku NOB.

Priznanja za hiše in vrtove
Preddvor - Turistično društvo vabi na podelitev priznanj za
najbolj urejene hiše in vrtove v letu 2009, ki bo danes ob 19.
uri v domu krajanov v Preddvoru. 

Dan podeželja
Kranj - Jutri Turistično društvo Kranj organizira 8. do 13. ure
na Glavnem trgu Dan podeželja in pridelkov s kmetij.

Zaključni planinski izlet
Bitnje, Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje Stražišče vabi
v torek, 3. novembra, na zaključni planinski izlet. Prijave in
vplačila sprejemajo 26. (Bitnje) oz. 28. oktobra (Stražišče)
na sedežu društev ob uradnih urah, izjemoma tudi po tel.:
040/268 005.

Družabno srečanje: martinovanje
Bitnje, Stražišče - Iz Društva upokojencev Bitnje Stražišče
vabijo v nedeljo, 15. novembra, na martinovanje v Jamarski
dom na Gorjušo. Prijave in vplačila sprejemajo 26. oktobra
v Bitnjah in 28. oktobra ter 4. novembra v Stražišču ali po
tel.: 041/706 673. Rok plačila je 9. oktober.

Na Skutnik v Reziji
Slovenski Javornik - Planinsko društvo Javornik-Koroška Bela
vabi jutri, v soboto, 24. oktobra, na izlet na Skutnik v Reziji
(lahka označena pot). Obvezne prijave do petka na tel. št.
051/311 226.

IZLETI

PRIREDITVE

Na Pršivec
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi svoje člane in
ostale planince v soboto, 7. novembra, na Pršivec. Informa-
cije in prijave pri vodnikih ali v društveni pisarni.

Iz Naklega na Katarino
Naklo - Društvo upokojencev Naklo vabi jutri, v soboto, 24.
oktobra, na srednje težak planinski pohod na Katarino. Hoje
bo za okrog štiri ure. Zbirališče pohodnikov bo ob 8. uri pred
kulturnim domom v Naklem. 

Na Zelnico
Kranj - Tudi letos PD Iskra Kranj vabi pred dnevom mrtvih (v
soboto, 31. oktobra) na zimski pohod na Zelenico in v okoli-
co. Prijave z vplačili in dodatne informacije v pisarni društva
na Laborah (lokacija Iskratel, stranski vhod).

Na Tolsti vrh 
Šenčur - Društvo upokojencev Šenčur vabi člane v sredo, 28. okto-
bra, na pohod na Tolsti vrh. Informacije in prijave tel. št. 25 31 591.

Martinovanje
Predoslje - Društvo upokojencev Predoslje organizira za svo-
je člane v sredo, 11. novembra, veselo martinovanje v hotelu
Jeruzalem v Ljutomeru. Prijavite se lahko v pisarni društva 4.
novembra ob 16. uri ali pri poverjenicah, oziroma pri Tone-
tu Oblaku po telefonu 2041 633 ali 031/494 422, do zasedbe
mest v avtobusu.

Na Primorsko
Preddvor - Društvo upokojencev Preddvor vabi svoje člane
6. novembra na avtobusni izlet na Primorsko. Prijave in na-
ročila za kakije zbirajo poverjeniki, v pisarni društva pa v sre-
do, 28. oktobra, od 10. do 11. ure.

Športna vadba za otroke med počitnicami
Strahinj- Biotehniški center Naklo vabi otroke, stare od 9 do
14 let, v okviru projekta Hura, prosti čas na športno vadbo in
sicer med jesenskimi šolskimi počitnicami v športno dvora-
no BC Naklo. Začne se v ponedeljek, 26. oktobra, ob 9. uri,
vadba pa je brezplačna. 

Računalnik v zrelih letih
Kranj - Društvo upokojencev Kranj, Univerza za tretje živ-
ljenjsko obdobje, vabi k vpisu v začetni osnovni računalniški
tečaj. Dodatne informacije dobite na društvu.

Merjenje tlaka in holesterola
Naklo - Danes med 8. in 13. uro bo v prostorih Društva upo-
kojencev Naklo brezplačno merjenje krvnega tlaka in gluko-
ze v krvi, meritve holesterola, trigliceridov, prostih radikalov
in antioksidantov v krvi pa bo treba plačati po ceniku. 

Trening namiznega nogometa
Bled - Danes bo ob 16. uri v prostorih Društva Blejski mla-
dinski center, Trubarjeva 7, Bled, trening namiznega nogo-
meta z državnim prvakom Simonom Zormanom.

Raznolikost Južne Amerike
Kamna Gorica - Raznolikost Južne Amerike bo danes ob
19.30 v Domu krajanov Kamna Gorica v besedi in sliki pred-
stavila Kaja Beton.

Ohranjanje gibljivosti
Žirovnica - Iz prosvetno-kulturne sekcije Društva upokojen-
cev Žirovnica vabijo na predavanje pod naslovom Ohranja-
nje gibljivosti. Dr. Alenka Cegnar bo predavala v torek, 27.
oktobra, ob 18. uri v Čopovi rojstni hiši.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega vabi jutri ob 9. uri v Dom
krajanov Primskovo na proučevanje Svetega pisma z okvi-
rno temo Zakaj brez šestdnevnega stvarjenja ni evangelija?
Razgovor bo povezoval Vladimir Odorčić.

Vriskal sem, pel
Begunje - 3. zborovski koncert Avsenikovega glasbe Vriskal sem, pel
bo jutri ob 19.30 v dvorani Pod Avsenikovo marelo v Begunjah na
Gorenjskem. Na njem se bo predstavilo šest zborov.

KONCERTI

PREDAVANJA

OBVESTILA

Smeti naše
vsakdanje

Pod tem naslovom so nas v
našem občinskem glasilu pri-
jazno obvestili, da je Komuna-
la Kranj s soglasjem našega 
občinskega sveta z oktobrom
2009 povišala ceno odvoza od-
padkov za 147 odstotkov. 

Kot razlog za tako nenor-
malno povišanje cene navajajo
zaprtje deponije v Tenetišah in
posledično "romanje" odpad-
kov na Jesenice in v Logatec.

Vsakomur je jasno, da samo
daljši prevoz odpadkov ne
more povzročiti tako visokega
dviga cene, pač pa nam sosed-
je predvsem krepko zaračunajo
svoj prostor, kamor naše smeti
deponirajo. "Če se ne morete
zmeniti za deponijo in sortir-
nico odpadkov na svojem ob-
močju, lahko pripeljete k nam,
ampak boste krepko plačali," si
verjetno mislijo sosedje. In prav
imajo.

To so dejstva. Kdo je pravza-
prav kriv za povišanje cen, ozi-
roma da še vedno nimamo po-
skrbljeno za lastne smeti?

So to krajani Mlake, ki so
zgradili hiše na poceni parce-
lah v bližini deponije Tenetiše,
svoje nosove pa odprli šele ta-
krat, ko so bile hiše že vseljene?

So to samozvani podbreški
varuhi okolja, ki so se zelo bali,
da bodo prekinjene romarske
poti k Mariji Pomagaj, če bo
zgrajen center za ravnanje z
odpadki na tromeji, za lokaci-
jo na Polici (ki ni v njihovi bli-
žini) pa so takoj prižgali zele-
no luč?

Ali so to gorenjski župani, ki
se v vseh letih in skoraj desetlet-
jih niso mogli dogovoriti za ce-
lostno, okolju in ljudem spre-
jemljivo ravnanje z odpadki?
Mislim, da je to pravi odgovor.

Pa nimam v mislih samo
našega, nakelskega župana, ki
je glede na majhnost naše obči-
ne dajal veliko predlogov in po-
nujal lokacije za rešitev te te-
žave. Mislim predvsem na žu-
pane in vodstva največjih ob-
čin na Gorenjskem, predvsem
občine Kranj, ki bi glede na
svojo moč pri odločanju, mora-
li dosedaj že najti rešitev, pa se
zato niso hoteli ali pa znali do-
govoriti.

Za ureditev deponij in cen-
tra za ravnanje z odpadki je
trenutno še na voljo "evropski"
denar, ki pa grozi, da vam bo
spolzel iz rok. Seveda bi poleg
evropskega tudi občine morale
prispevati del svojih proraču-

nov. Lažje je smeti odpeljati na
"pozlačene" lokacije k sosedom,
stroške pa prevaliti na položni-
ce občanov - v tem primeru ob-
činski proračun nič ne trpi. 

V podjetjih imajo delavci
ustanovljene sindikate, ki za-
stopajo njihove interese, kadar
šefi preveč zategnejo zanko.
Bomo tudi občani morali usta-
noviti svoj sindikat, ki bo obči-
narjem povedal, da naj svoje
grehe plačujejo sami? Prihod-
nje leto so pa volitve, mar ne? 

Nobena stvar pa ni tako sla-
ba, da ne bi bila za nekaj do-
bra. Visoke cene odvoza od-
padkov nas bodo prisilile, da
bomo še bolj zmanjšali količi-
no odpadkov in jih bolj dosled-
no ločevali. Če hočem obdržati
enako ceno odvoza odpadkov
tudi od oktobra dalje, moram
zmanjšati volumen našega
smetnjaka za 78 odstotkov! 

Franc Pavlin
Cegelnica

Enkratno
Pozdravljena ga. Marjeta

Smolnikar, prebrala sem Vaš
članek Na piedestalu pravice.
Z eno besedo lahko rečem
"enkratno". Ta članek bi
morali v naši presvetli vladi
prebrati kot obvezno branje.
Sama sem bila pred 20 leti za-
poslena v računovodstvu, kar
se našega dela tiče, nam je visel
meč SDK-ja, prehitro je bilo
vse to ukinjeno, zato so nastali
tudi "tajkuni", saj jim je bilo
vse dovoljeno. Zdaj pa po 37
letih dela, ko smo vlagali iz do-
hodka za vse mogoče stvari,
tudi za naše pokojnine, pa ni
denarja. Naj nam omogočijo
nakup kakšnih tablet, da gre-
mo s poti vsem.

Zdaj pa ena resna šala iz
teh socialističnih časov. Ko so
nekoč imeli v Begunjah veseli-
co in so se začeli fantje kot po
navadi ravsati, zavpije nekdo:
"Iz Radovljice gre miličnik
Ž..... na mopedu." Pri priči je
bilo konec pretepa. Ta miličnik
je imel tak ugled, bil je vešč
tudi boksarskih prijemov.
Tako so imeli naši miličniki
(sedaj policisti) ugled. Kar se
sedaj dogaja, ni demokracija,
ni kapitalizem, ni turbo kapi-
talizem, kvečjemu suženjstvo.

Lep pozdrav in hvala za lep
članek.

Stanovalka Doma dr. 
J. Benedika Radovljica,

J. V.

Žiri

Knjiga o Slovenki v Šidu 

Danes, v petek, 23. oktobra, ob 19.30 bo v Galeriji DPD Svo-
boda predstavitev knjige Etnologija u pismama i slikama 
avtorice dr. Marije Stanonik. Knjiga je del mednarodnega pro-
jekta, pri katerem sodelujeta Inštitut za slovensko narodopisje
ZRC SAZU v Ljubljani in Etnografski inštitut Srbske akademije
znanosti in umetnosti iz Beograda. Na predstavitvi bosta po-
leg avtorice sodelovali še nosilka projekta dr. Mladena Prelić in
prevajalka dr. Lada Stevanović, tako kot pred dnevi na pred-
stavitvi v Srbiji bo zapel Moški pevski zbor Alpine, tokrat pa bo
s srbskimi plesi in pesmijo nastopila tudi Folklorna skupina
KUD Mladost iz Ljubljane. Uvodoma bodo prikazali tudi nekaj
utrinkov z njihove poti v Šid oziroma Srbijo. I. K.
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Premierni koncert Kranjskega okteta
Kranj - Premierni koncert zbora Kranjski oktet bo v avli Mest-
ne občine Kranj jutri ob 19. uri.

Revija malih pevskih skupin
Radovljica - Revija izbranih malih pevskih skupin Slovenije
2009 bo v baročni dvorani Radovljiške graščine jutri ob 18.
uri.

Spomini in spominki
Muljava - Zveza kulturnih društev občine Ivančna Gorica in
Jurčičeva domačija vabita na odprtje razstave Spomini in
spominki, ki jo bodo odprli danes ob 18. uri na Jurčičevi
domačiji na Muljavi. Razstava je posvečena etnologu dr.
Borisu Kuharju, ki slavi 80-letnico svojega bogatega življe-
nja.

Sneguljčica
Jesenice - Premiera Sneguljčice avtorjev bratov Grimm bo v
Gledališču Toneta Čufarja danes ob 19. uri, matineja pa bo
v nedeljo ob 10. uri.

PREDSTAVE

RAZSTAVE

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

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 9006322

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 9006324

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

9006224

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

9006323

ODDAM

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

9006126

SOBO upokojenki/cu, na deželi blizu
Ptuja, ostalo po dogovoru, ☎
031/443-227 9006392

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

9006125

ENOSOBNO ALI DVOSOBNO stano-
vanje, v Ljubnem, samski osebi, s
predplačilom najemnine, cena s stro-
ški: 300 eur, ☎ 040/389-518

9006393

OPREMLJENO stanovanje v Kranju,
80 m2, cena po dogovoru, ☎
041/617-596

9006413

TRISOBNO stanovanje, v Šorlijevem
naselju, opremljeno, ☎ 031/387-464

9006442

V STANOVANJSKI HIŠI v Kranju od-
damo stanovanje, 115 m2, z balko-
nom, resni ponudniki pokličite po 14.
uri, ☎ 040/521-912 9006351

HIŠE
PRODAM

DVOSTANOVANJSKO HIŠO, starejšo,
z vrtom in garažo, na lepi lokaciji, smer
Radovljica, ☎ 040/719-377

9006358

DVOSTANOVANJSKO HIŠO, v Kra-
nju, z vrtom in dvojno garažo, možen
nakup tudi polovice hiše, ☎ 041/947-
677 9006440

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

9006447

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

9006325

PREDDVOR - začenjamo z gradnjo
stanovanjskega dvojčka na čudoviti lo-
kaciji, ☎ 051/388-822 9006450

STAREJŠO hišo na Visokem, 120 m2
in 110 m2 dvorišča, ☎ 040/322-309

9005913

V PODREČI prodam stanovanjsko no-
vogradnjo, ☎ 051/388-822

9006445

V STARI LOKI je v pripravi gradnja sta-
novanjskega dvojčka oz. prodam par-
celo z gradbenim dovoljenjem, ☎
051/388-822

9006449

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

9006448

POSESTI
PRODAM

PARCELO, v okolici Kranja, ☎ 041/
812-041 9006344

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

9006451

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

9006446

ZAZIDLJIVO PARCELO, v Cerkljah -
Zalog, 560 m2, ravna, sončna lega, z
dovoljenjem za gradnjo dvojčka, ☎
064/119-411

9006381

ODDAM

V 10-LETNI zakup oddam 5 parcel po
cca. 500 m2 med Kranjem in Polico za
ureditev vrtov in vrtnih ut., ☎ 064/110-
526

9006426

POSLOVNI PROSTORI
PRODAM

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

9006326

ODDAM

V POSLOVNEM centru Kranja ob Gre-
gorčičevi ulici oddamo enega ali več
poslovnih prostorov v pritličju do cca.
200 m2 skupne površine. Možne vse
poslovne dejavnosti., ☎ 064/110-526

9006427

PROSTOR, 200 m2 za skladišče ali
mirno obrt, višine 3.20 m, ☎
031/328-375 9006409

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

9006434

OSTALO
PRODAM

BRUNARICO 4 x 5 m, v Zbiljah, ugod-
no, ☎ 041/805-375 9006356

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

FORD Focus 1.4, l. 99 Ambiente, 2 x
airbag, centralno zaklepanje, el. paket,
ser. volan, lita platišča, športno pod-
vozje, odlično ohranjen, ☎ 041/350-
348, po 15. uri 9006455

KIA CARENS 2,0 diesel, l. 2007,
prev. 24.000 km, cena ugodna, ☎
040/266-563

9006391

LADO Nivo 1.7 i, l. 2001, 48.000 km,
☎ 041/585-986

9006412

MERCEDES-BENZ C 220, CDi šport
edition, slovensko poreklo, 1. lastnik,
44.000 km, servisna knjiga, l. 2007,
☎ 031/313-234

9006339

SEAT Ibiza 1.3, l. 94 prvi lastnik, ☎
040/529-136

9006415

DRUGA VOZILA
PRODAM

KOMBI FORD Transit, l. 97, prev.
242.000 km, 9 sedežev, motor 2,5 di-
esel, vsestransko uporaben, ☎ 041/
608-765

9006373

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

JEKLENA PLATIŠČA, 4 kom, plus
pnevmatike - original za Kalos ali Aveo,
175/70/13, ugodno, ☎ 040/584-
027 9006337

ŠTIRI PLATIŠČA, z zimskimi pnevma-
tiki, za Fiat Punto, 165/70 - R14 - 81T,
☎ 031/449-157

9006371

VLEČNO kljuko za Golf II in novo letno
gumo Kleber 165/70/14, ☎ 041/
858-149 9006414

ZIMSKIH PNEVMATIK, Continental, 4
kom, lita platišča, 225x45x17, Merce-
des - VW, ☎ 041/350-365

9006361

PODARIM

4 PLATIŠČA Honda Civic 13 x 5 J,
skoraj nova, ☎ 04/51-41-353 9006402

TEHNIKA
PRODAM

OJAČEVALEC za kitaro, cena po do-
govoru, ☎ 040/694-744 9006367

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

SNEŽNO FREZO, šir. 53 cm, 1x rab-
ljeno, v garanciji, 25% ceneje, ☎
041/276-485 9006435

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

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

9006453

KURIVO
PRODAM

DRVA - metrska ali razžagana, možna
dostava, ☎ 041/718-019 9005803

BUKOVA DRVA in goli ter silažne bale,
☎ 051/840-016 9006364

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

9005804

DRVA, možnost plačila na obroke, me-
trska ali razžagana, možnost dostave,
☎ 040/338-719 9005805

DRVA bukova, suha, 200 m3, možen
razrez in dostava, cena 44 eur/m3, ☎
031/616-879, 051/616-879 9006225

DRVA kostanjeva, cena 28 eur/m3, ☎
04/51-22-654 9006365

HRASTOVA drva, tudi razžagamo, in
punte raznih dolžin, ☎ 04/25-05-360

9006408

HRASTOVA DRVA in jedilni krompir,
☎ 041/378-937 9006349

HRASTOVA DRVA, suha, cena 38
eur/m2, ☎ 031/245-415 9006362

MEŠANA DRVA, 6 m, možen razrez in
dostava, ☎ 041/214-500

9006363

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

SUHA bukova drva z možnostjo razre-
za in prevoza, ☎ 041/916-873

9006310

SUHA MEŠANA IN BUKOVA DRVA,
možen razrez in dostava, cena 43 eur,
☎ 04/51-88-154, 041/248-533

9006338

STANOVANJSKA
OPREMA

GOSPODINJSKI 
APARATI
PRODAM

MALI PRALNI STROJ, dobro ohra-
njen, 3 kg in pisalni stroj, ☎ 041/602-
395 9006383

NOVO ZAMRZOVALNO skrinjo, LTH,
200 l, ☎ 040/290-601 9006333

OGREVANJE, 
HLAJENJE
PRODAM

GORILNIK Olympia, centralno peč na
drva Vreček in snegolovce, ☎ 051/
316-406 9006378

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

Na ključ,
140m, Britof, 

nadstandardni,
041 705 506.

Dvojček, AKCIJA! 229.000 €
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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, kopalnica v celoti obnovljena,
ostalo potrebno obnove, cena
106.000,00 EUR.
Kranj, Zlato polje, trisobno v I. nad-
str. v izmeri 79 m2, l. izgr. 1953, pre-
novljeno l. 2004 - okna, kopalnica,
tlaki, CK na plin, dve kleti, vselitev po
dogovoru, cena 107.000,00 EUR.
Kranj, Zlato polje, dvosobno v II.
nadstr. izmere 50,60 m2, l. izgr.
1961, prenovljeno l. 2004, okna, vra-
ta kopalnica, vse instalacije, sena
87.000,00 EUR.
Kranj, Planina II, dvosobno v pritl. iz-
mere 61,35 m2 z garažnim mestom v
podzemni garaži, l. izgr. 2004, nizek
objekt, cena 118.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi iz-
mere 48,00 m2, v hiši so samo štiri
stanovanja, l. izgr. 1960, stanovanje
izdelano l. 1991, CK, cena 79.500,00
EUR.
STANOVANJE ODDAMO V NAJEM
Kranj, Drulovka, manjša visoko pri-
tlična hiša tlorisa 30 m2 na parceli
velikosti 500 m2, l. izgr. 1951, v celo-
ti prenovljena in opremljena l. 2009,
v pritličju-kuhinja, jedilnica z dnevno
sobo, WC, v nadstr. - spalnica, po-
možni prostor in kopalnica, CK, naj-
več za dve osebi vseljivo takoj, cena
630,00 EUR/mesečno + stroški + 2x
varščina.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, Sp. Besnica, visokopritlična,
tlorisa 120 m2 na parceli velikosti
549 m2, CK na olje, tel. garaža, dve
parkirni mesti, sončna lega, hiša je
lepo vzdrževana, l. izgrad. 1981, cena
296.000,00 EUR, vselitev možna ko-
nec leta 2009. 
Kranj, staro mestno jedro, enonad-
stropna s 120 m2 stanovanjske povr-
šine na parceli velikosti 262 m2, l.
izgr. 1935, prenovljena l. 2002 - okna,
vse instalacije, kopalnica, CK na olje,
dvorišče, kjer je možno parkiranje za
dva avtomobila, terasa s 115 m2 vrta,
cena 208.000,00 EUR. 
Trstenik, na izredno lepi sončni loka-
ciji, medetažna s 300 m2 uporabne
stanov. površine na parceli velikosti
1144 m2, l. izgr. 1999, cena
439.000,00 EUR, v katero je vključe-
na tudi vsa oprema izdelana po
meri. 
Gorenjska, Strahinj pri Naklem, viso-
kopritlična, tlorisa 8,5 x 8 m2 na par-
celi velikosti 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,
pritličje v izmeri 30 m2, l. izgr. 1900,
večkrat že delno prenovljen, prime-
ren za neživilsko trgovino, cena
47.000,00 EUR.
VIKEND - PRODAMO
Trstenik - Orle, zidan, visokopritlični,
tlorisa 46 m2 na parceli velikosti 478
m2, lepa sončna lokacija, garaža, do-
stop tlakovan, ob vikendu tudi manj-
ša brunarica, l. izgr. 1997, cena
240.000,00 EUR.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklemu, v industrijski
coni v izmeri 5957 m2 za proizvod-
njo, skladišča, parkirišče, cena 144
EUR/m2 in še cca. 18 EUR/m2 za ko-
munalni prispevek.

LOTO
Rezultati 84. kroga 
- 21. oktobra 2009

16, 21, 26, 27, 29, 30, 33 
in 31

Lotko: 5 8 3 7 4 3

Loto PLUS:
6, 9, 19, 20, 21, 31, 32 in 11

Predvideni sklad 85. kroga
za Sedmico: 255.000 EUR

Predvideni sklad 85. kroga
za Lotka: 640.000 EUR

Predvideni sklad 85. kroga
za PLUS: 85.000 EUR

Veselo v Kranjsko Goro

Vsi, ki ste nam poslali pravilen dogovor, da bo ta prired-
itev druga po vrsti, si jo boste lahko v živo ogledali. Na-
grajenci so: Jožica Šumec z Jesenic, Marinka in Jože Čufar
z Jesenic, Jožica Repinc z Bleda, Vlasta Žilih iz Lesc, Mar-
ta Bregar iz Kranja, Vida Mrak iz Planice, Francka Dolinar
iz Škofje Loke, Marija Burja z Bleda in Ana Kosar z Bleda.
Čestitamo!

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, 

Obvestilo o objavi poziva promotorjem za oddajo vlog 
o zainteresiranosti za izvedbo 

PROJEKTA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
RADIO LINHART

Občina Radovljica je na Portalu javnih naročil 20. oktobra 2009
pod številko PZP951/2009 objavila:

poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo
projekta javno-zasebnega partnerstva za ustanovitev nove 
radijske postaje Radio Linhart v Radovljici (povezava na objavo:
http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp?IzpObrazec
=1834&nar=MV).

Poziv je objavljen tudi na spletnih straneh Občine Radovljica
(www.radovljica.si).

Rok za oddajo vlog o zainteresiranosti je do 3. novembra 2009.

Mag. Boris Marčetič, l. r.
Direktor občinske uprave
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www.gorenjskiglas.si



LITOŽELEZNO PEČ, rabljeno, Alpterm,
cena: 99 eur, ☎040/302-929 9006441

RADIATOR za centralno ogrevanje,
rabljen, d. 84 cm, v. 80 cm, š. 10 cm,
ugodno, ☎ 070/832-082 9006439

OSTALO
PRODAM

VRATA, obojestransko obložena z ne-
rjavečo pločevino, 80 x 190 cm, ☎
04/20-42-397 9006335

PODARIM

JOGI 180 x 200, ☎ 031/538-251
9006452

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO HARMONIKO, staro 6
mesecev, oglasitev C, F, B, s tremi dodat-
nimi gumbi, ☎ 041/451-603 9006431

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

ŽENSKO 27-colsko kolo, 10 prestav,
nove gume, vsa oprema, ☎ 041/858-
149 9006416

BILJARD, nov, ☎ 031/206-724
9006403

ENOCEVNI DALJNOGLED, s stoja-
lom, povečava 60 x 200, znamke Bu-
šel, ☎ 040/282-485 9006437

UMETNINE,
NAKIT
PRODAM

DVA GOBELINA, zelo ugodno, ☎
041/952-648 9006305

STARINE
KUPIM

STAR mizarski ponk, omaro, skrinjo,
mizo in ostale stare predmete, ☎
031/878-351 9006074

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

PRODAM

MASAŽNI STOL električni in sobno
kolo, vse novo, ugodno, ☎ 04/59-61-
691 9006432

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

LIGUSTER - kalina, lepe sadike za
živo mejo, ugodno prodam, ☎ 04/53-
18-314, 040/295-312 9006151

V TRGOVINI Korotan v Struževem vam
nudimo sadike mačeh po ceni 0,38
EUR/kos. Vljudno vabljeni!, ☎ 04/23-
68-710 9006313

PODARIM

LJUBITELJEM živali podarimo 3 pri-
kupne mucke, stare 2 meseca, sivo
bele barve - pravi mačji lepotci, ☎
041/429-914 9006417

MAJHNE MUCKE, ☎ 040/295-932
9006390

ŠTIRI mešane mucke in dve mucki,
stare dva meseca, dolgodlaki, ☎
04/57-20-052, 041/382-225 9006123

ŽE VELIKEGA MUCKA, lepo pisan,
pripeljem ga na dom, ☎ 041/926-
269 9006369

ASPARAGUSE, ☎04/25-21-1019006385

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

PLUG Lenken Opal 90 in sejalnico Ama-
zone 2.5 m, ☎ 041/878-507 9006418

PLUG Regen, tribrazdni, hidravlično
obračalni, 12 col, odlično ohranjen,
ugodno, ☎ 031/216-581 9006430

SEKULAR za žaganje drv s koritom, ☎
04/20-46-578, 031/812-210 9006312

TRAKTOR Ursus 35 KS, brez kabine, do-
bro ohranjen, ☎04/25-61-274 9006377

KUPIM

TROSILEC hlev. gnoja SIP na 2 po-
končna valja in nakladač za gnoj, ☎
041/962-381 9006406

VRTAVKASTO brano, lahko v slabšem
stanju, ☎ 031/604-918 9006424

PRIDELKI
PRODAM

BIO REPO za kisanje, ☎ 04/23-28-
858 9006332

ČEŠNJEVO žganje, ☎ 031/521-981,
051/315-723 9006405

JABOLKA ester in gala, hruške vilja-
movke in jabolka za predelavo, Marku-
ta, Čadovlje 3, Golnik, ☎ 04/25-60-
048 9005965

JABOLKA, hruške, krompir, jabolčni
sok in zelje (tudi naribamo), Kmetija
Matijovc, Jeglič, Podbrezje 192, ☎
04/53-31-144 9006336

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

JEDILNI beli kenebek in bistro, ☎
031/411-904 9006410

JEDILNI KROMPIR, beli fiana, rdeči
desire in fabiola, cena 30 centov/kg in
krmni krompir, okolica Kranja, ☎
041/971-508 9006334

KORENJE rumeno, krmno in rdečo
peso, ☎ 04/25-91-276 9006395

KRMNI KROMPIR, ☎ 031/734-377
9006342

KROMPIR za krmo, ☎ 041/347-243
9006372

KROMPIR bio, cena 40 eur/kg, ☎
031/615-477 9006374

MESO od mladega bika in suha buko-
va drva, cena 42 eur/m3, Lajše 33, ☎
031/785-236 9006341

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

9006411

SENO, balirano v kockah, za govedo,
z dostavo, cena 0,10 EUR, ☎
031/276-930 9006407

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

VINO z analizo, sauvignon, laški rizling in
merlot, cena po dogovoru, na večje ko-
ličine popust, ☎ 031/448-654 9006331

ZELJE, varaždinsko in holandsko, tudi
naribamo in krompir, jedilni in krmni,
več sort, ☎ 041/378-911 9006343

PODARIM

TONO krmnega krompirja, ☎ 04/53-
31-520 9006421

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 BIKCA simentalca ali križanca stara
do 14 dni, ☎ 051/410-758,
031/378-946 9006400

BIKCA, belgijski plavi, star 5 mesecev,
☎ 041/926-269 9006370

BIKCA simentalca, starega 10 dni, ☎
04/25-11-670 9006399

DVA ČB BIKCA, ☎031/596-077 9006389

KOBILO z žrebetom ali menjam za go-
vedo, ☎ 041/506-584 9006348

KOBILO, brejo, staro 4 leta, ujahano,
mirna, ☎ 041/426-535 9006368

KOZLIČKE, mlade, ☎ 051/634-100
9006422

KRAVO SIMENTALKO pred telitvijo,
☎ 051/879-537 9006360

MLADO kobilo, ☎ 05/38-45-749
9006303

TELICE, stare od 1 do 20 mesecev,
suha mešana drva ter smrekov opaž,
☎ 041/378-771 9006382

TELICO, staro 7 mesece, ☎ 04/57-
21-235, zvečer 9006404

TELICO simentalko, brejo 8 mes., tež-
ka 600 kg, A kontrola in kravo ČB, tret-
jič brejo 8 mes., ☎ 04/25-01-254

9006425

TELICO SIMENTALKO, breja 9 mese-
cev, pašna, Bešter, Rovte 11, Podnart,
☎ 041/286-701 9006387

TELIČKI SIMENTALKI, stari 20 dni,
☎ 031/418-393 9006386

TELIČKO frizijko, staro 14 dni, ☎
031/253-521 9006359

TELIČKO simentalko, staro teden dni,
☎ 041/918-316

9006397

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, ☎
031/437-585 9006398

TELIČKO simentalko, staro 7 dni, ☎
031/745-612 9006420

TELIČKO simentalko, staro 3 tedne,
☎ 031/250-114 9006423

TELIČKO SIMENTALKO, staro 3 me-
sece, ☎ 04/53-36-448 9006433

KUPIM

BIKCA simentalca ali zamenjam za te-
ličko simentalko z mojim doplačilom st.
do 14 dni, ☎ 051/352-885 9006401

BIKCE, od 200 do 300 kg, plačam ta-
koj, ☎ 031/622-529 9006346

BIKCE 150 - 350 kg ali težje, ☎
051/855-027 9006394

TELIČKO SIMENTALKO, za rejo, staro 6
mesecev, ☎040/128-123 9006375

OSTALO
PRODAM

KVALITETNO SENO in otavo v oglatih
balah, ☎ 031/309-747 9006353

SENO, balirano, v kockah, ☎ 041/
774-431 9006340

SENO v kockah in krompir za krmo, ☎
031/711-420 9006366

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

IŠČEM ŠTUDENTKO za delo v strežbi
v popoldanskem času, iz okolice Pred-
dvora, Seljak, d. o. o., Šiška 12, Pred-
dvor, ☎ 031/663-095 9006429

IŠČEMO VOZNIKA za razvoz hrane na
dom, Christian Fistrič s.p., Planina 3,
4000 Kranj, ☎ 041/335-979 9006345

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

V PE KRANJ priučimo in zaposlimo te-
lefonista/ko, delo od pon. do pet., od
8. do 15. ure, Fantom international,
d.o.o., Ul. M. Grevenbroich 13, Celje,
☎ 051/435-145 9006384

IŠČEM mlajšo upokojenko za čiščenje
poslovnih prostorov v Preddvoru, Pe-
gaz, d. o. o., Črnavska pot 5, Pred-
dvor, ☎ 041/673-772

9006428

IŠČEM DELAVCA za montiranje stavb-
nega pohištva - okna ter za suhomon-
tažna dela, vozniški izpit kateg. B, Pri-
mož Zupan s.p., Sveteljeva 13, Šen-
čur, ☎ 051/209-306

9006388

IŠČEMO šiviljo in pomožnega delavca v
proizvodnji, GM Miloš Grajzar s.p., Pintar-
jeva ul. 2, Kranj, ☎ 041/559-558

9006330

Gostilna Logar, Hotemaže 3/a,
4205 Preddvor zaposli fanta ali dekle
za delo v strežbi, ☎ 041/369-051,
041/335-979 9006347

STE DINAMIČNI, si želite novih izzivov
in odličnega zaslužka? Redno zaposlimo
dva komercialista za območje Gorenj-
ske. Prijave pošljite čimprej na Matmar-
line, d.o.o., Brnčičeva 13, 1231 Lj., 
gregor.cesar@matmarline.si 9006352

IŠČEM

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

9006396

”EN GLASBENIK ORKESTER! išče
delo, igranje za silestrovanje in obletni-
ce, ☎ 031/595-163 9006204

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

9006379

IŠČEM DELO na vašem domu, čišče-
nje stanovanjskih hiš, Kranj z okolico in
Tržič z okolico, ☎ 031/204-517

9006357

IŠČEM DELO, vašega malčka sprej-
mem v prijetno zasebno varstvo. Hiša
ima velik vrt in je v neposredni bližini
Kranja, ☎ 040/791-717 9006354

STORITVE
NUDIM

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

ASFALTIRANJE in tlakovanje, strojni
izkop terena, prevzem komplet grad-
benih del novo gradnje in adaptacije,
izdelava fasad, izdelava škarp, AES
d.o.o., Sadnikarjeva ul. 4, Kamnik, ☎
051/823-095, 031/803-144

9006328

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

BELJENJE in glajenje sten, antiglivični pre-
mazi, barvanje napuščev in fasad, dekora-
tivni ometi in opleski, Pavec Ivo, s. p., Pod-
brezje 179, Naklo, ☎031/ 392-909

9005766

BELJENJE barvanje oken, vrat, ograj, od-
stranjevanje tapet in plesni, antinikotinski
premazi, brušenje in lakiranje parketov, za
upokojence 10 % popust, 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 materia-
lom, Babič Miloš,  s. p., Begunjska c. 9,
Lesce, ☎ 041/622-946

9006093

DELAMO vsa zidarska dela, notranje ome-
te in fasade z našim ali vašim materialom, Ar-
janiti, 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 te-
meljev do strehe, adaptacije, ometi,
ometi fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje 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

IZDELAVA KOVINSKIH in inox izdelkov:
ograje, stopnice, nadstreški, garniture po
vaših željah in potrebah. Boštjan Petrič
s.p., KKP, Hafnarjeva pot 21, 4000
Kranj, ☎ 030/366-403 9006350

IZDELAVA PODSTREŠIJ, Knauf iz-
vedba, Velux strešna okna, leseni nad-
streški, Klemenc Dragomir s.p., Voklo
18, Šenčur, ☎ 041/771-637 9006380

KVALITETNE mizarske storitve, po na-
ročilu, z izrisom arhitekta tudi pri vas
doma in tudi na obroke, Magnavel,
d.o.o., Visoko 119, Visoko, ☎
041/676-600 9006355

SVETUJEMO pri uveljavitvi pokojninske
dobe za delo na kmetiji do leta 1983, brez
plačila dod. prispevkov, Društvo za pomoč
pri upokojevanju, Aškerčeva 21, Ljutomer,
☎031/653-261 9006376

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM

PODJETJE KOROTAN d.o.o., Struževo
20, Kranj, organizira dne, 16.11.2009 ob-
novitveni tečaj za vse končne uporabnike
FFS/FITO farm. stredstev/. Prijave na tel.
št., ☎04/23-68-710 9006314

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

9005961

PODJETNIK z otrokom išče dekle za
skupno delo in življenje, ☎ 031/807-
376

9006444

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje za
vse generacije, brezplačno za mlajše
dame, ☎ 031/836-378, 031/505-
495

9006443

POSLOVNI STIKI

OPRAVIČILA
DOMEN DERLINK s Trate pri Šk. Loki
se opravičujem Tatjani Bernik in njeni
družini zaradi neresničnih in nepreverje-
nih navedb, ki sem  širil o postavitvi otro-
škega igrišča na Trati. Gospa tudi ni vple-
tena v pogovore oz. postopke glede
igrišča.  ISKRENO SE OPRAVIČUJEM!

9006419

RAZNO
PRODAM

DIATONIČNO HARMONIKO C, F, B,
Poljanšek, nova in manjši računalnik,
☎ 04/25-71-190

9006438

DVA 80 l soda za mošt (Logar) in gre-
lec s termostatom, ☎ 041/624-480

9006454

PODARIM

VREČKE ZA SESALNIK Iskra Tip
4004, ☎ 041/826-863

9006436
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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
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ZAHVALA

V 83. letu starosti nas je za vedno zapustila draga babica,
prababica, sestra, teta in tašča

Pavla Karun
Hvala vsem, ki ste našo drago mamo pospremili k večnemu
počitku, darovali sveče in cvetje ter nam izrekli sožalja. Hvala
sorodnikom, prijateljem in znancem, sosedom, pevcem ter
pogrebni službi Navček. Zahvala in spoštovanje tudi medi-
cinskemu osebju SB Jesenice - negovalni oddelek.

Žalujoči vsi njeni

Ostalo grenko je spoznanje,
to je resnica, niso sanje,
da te nazaj več ne bo,
ker si za vedno vzela slovo.
Dobrota tvojega srca,
nikdar ne bo pozabljena.

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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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   
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ZAHVALA

Ob nenadni in boleči izgubi dragega moža, očeta, brata in strica

Avgusta Zvera
iz Mač pri Preddvoru

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
sodelavcem Pošte Preddvor za lepe misli, sočutja in besede
tolažbe, za pisna sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Prisrčno za-
hvalo smo dolžni Mihu Arnežu ter Božu in Barbari Rehbergar
za nesebično pomoč pri oživljanju našega očeta. Hvala tudi
ekipi nujne medicinske pomoči in medicinskemu osebju KC LJ
- Kardiologija. Iskrena hvala g. župniku Mihu Lavrincu in salez-
ijancu Dragu za lep pogrebni obred. Zahvalo smo dolžni gasil-
cem PGD Preddvor, ki so svojega tovariša častno pospremili k
večnemu počitku. Hvala DU Preddvor in praporščaku, pogreb-
ni službi Navček, pevcem Zupan in trobentaču. Prisrčna hvala
vsem, ki ste našemu očetu s svojo prisotnostjo izkazali spošto-
vanje in ga v tako velikem številu pospremili na zadnjo pot.

Žalujoča: žena Marija in sin Marjan v imenu vseh sorodnikov
Mače, Ljubljana, Radlje od Dravi, Puconci, Kranj, Britof,
Renkovci, oktober 2009

ZAHVALA

V torek, 6. oktobra 2009, smo se na kranjskem pokopališču po-
slovili od naše ljube žene, mame, stare mame, tašče in tete

Milene Perčič
roj. Sekne, Rupa 31/a

Iskrena zahvala vsem, ki ste jo imeli radi in ki ste jo v tako veli-
kem številu pospremili na njeno novo pot. Hvala za cvetje, sveče
in vse globoke besede sočutja, ki so nam v teh težkih trenutkih
segle do srca. Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, 
vaščanom, prijateljem in znancem. Posebno zahvalo izrekamo
njeni osebni zdravnici dr. Mariji Ravnihar, g. župniku Mitju Štir-
nu za lepo opravljen pogrebni obred, pogrebni službi Navček,
pevcem MEPZ Iskra in vokalni skupini Krila za ganljivo zapete
pesmi. Hvala vsem, ki ste jo razveseljevali in jo boste ohranili 
v lepem spominu. 

Žalujoči: mož Franc, hči Mojca z možem Miranom, vnuka Anja in Beno
Kranj, Voklo, Voglje, Šenčur, Visoko, Srednja Bela

ZAHVALA

Nepričakovano in mnogo prezgodaj je odšla od nas naša draga

Alenka Por
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom s Kalinškove ulice v Kranju in 
prejšnjim sosedom iz Dvorij, prijateljem, sošolcem, znancem, bivšim sodelavkam in

sodelavcem in drugim, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti na
pokopališču v Cerkljah. Še posebej iskrena hvala Alenkinim prijateljicam iz mladih let za

dolgoletno nesebično prijateljstvo in pozornost. Zahvaljujemo se za izrečena ustna in 
pisna sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala govornicam in govornikom za ganljive besede
slovesa, posebej Ani. Zahvala osebnemu zdravniku dr. Beleharju za zdravljenje in podjetju

Pogrebnik za organizacijo pogreba. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste bili z nami.

Žalujoči vsi njeni
Kranj, Ljubljana, Pšenična Polica

ZAHVALA

Ob zadnjem slovesu naše drage 

Marije Pužem
Urhove Mici iz Naklega

izrekamo zahvalo vsem, ki ste nam stali ob strani, darovali cvetje
in sveče, nam izrekli sožalje in jo pospremili na zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni
Oktober 2009

ZAHVALA

ZAHVALA

V devetdesetem letu nam je umrla draga mama, babica in
prababica, sestra in teta 

Francka Studen 
roj. Gros

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se prišli poslovit od nje in
jo pospremit na njeno zadnjo pot. Hvala tudi za vso pomoč,
izražena sožalja in tople besede. 

Vsi njeni
Kranj, 19. oktobra 2009

V 77. letu je za vedno zaspal naš dragi mož, oče, stari oče in tast

Branko Finžgar st.
iz Stražišča

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, prijateljem in
znancem za podarjeno cvetje in sveče, izrečena sožalja ter sprem-
stvo na njegovi zadnji poti. Posebej bi se radi zahvalili dr. Jeraje-
vi ter osebju internih oddelkov bolnišnice Jesenice. Hvala
duhovniku za lepo opravljen pogrebni obred, pogrebni službi
Navček, trobentaču in pevcem Zupan za zapete žalostinke. Vsem
imenovanim in neimenovanim, ki ste kakorkoli počastili njegov
spomin in mu poklonili lepo misel, še enkrat iskrena hvala.

Vsi njegovi

V SPOMIN

Danes minevata dve leti od smrti dobre in skrbne žene

Antonije Grošelj
Hvala vsem, ki prižigate sveče in postojite ob njenem grobu.

Mož Pavle
Lahovče, 23. oktobra 2009

Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal,
a v naših srcih
za vedno boš ostal.

Le kdo pozabil bi gomilo,
v kateri zlato spi srce,
ki neskončno nas ljubilo
do poslednjega je dne?

Tisti, ki jih imamo radi,
ne umrejo,
samo daleč so.

Kdor živi v spominu drugih,
ni mrtev, je samo oddaljen.
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo.

(Kant) V 47. letu starosti smo pospremili k večnemu počitku našo 
drago hčerko, sestro, teto in svakinjo

Stanko Novak
iz Zgornjih Bitenj 51

Iskrena hvala vsem, ki ste si vzeli svoj dragoceni čas, nam 
izrekli sožalje, podarili cvetje in sveče. Zahvala pogrebni službi
Komunale Kranj, pevcem Kranjskemu kvintetu za lepe pesmi
in g. župniku Bojanu Likarju iz Šmartina za lep pogrebni
obred.

Žalujoči vsi njeni
Zgornje Bitnje, 16. oktobra 2009

Vsi bližnji, ki smo jih ljubili,
nas s smrtjo niso zapustili.
V ljubezen so se spremenili,
z njo naša srca napolnili.

ZAHVALA

OSMRTNICA

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je zapustil naš dragi

Brane Kramar
Od njega se bomo poslovili danes, v petek, 23. oktobra 2009, ob 16. uri na kamniških Žalah.

Žara bo na dan pogreba v tamkajšnji mrliški vežici.

Žalujoči vsi njegovi
Kamnik, 21. oktobra 2009

V SPOMIN

Jutri, v soboto, 24. oktobra 2009, mineva žalostno leto, odkar nas je zapustil dragi mož, oče, dedek in stric

Slavko Šolar
s Srednje Dobrave pri Kropi

Iskrena hvala vsakomur za postanek ob njegovem grobu, za cvetje in prižgane svečke, skratka, iskrena 
hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

Vsi njegovi
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes dopoldne bo večinoma suho, popoldne pa oblačno
in deževno, v noči na soboto bodo padavine ponehale. 
V soboto in nedeljo bo deloma sončno, v nedeljo zjutraj bo
po kotlinah megla.

PETEK
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Mojca Rekar: 

"Vem, da se bo konec tedna
ura spremenila, vendar me
to ne bo motilo, čeprav
imam rajši poletni čas, ko
so dnevi daljši. Sedaj bo že
sredi popoldneva noč in
časa za sprehode bo manj."

Suzana P. Kovačič

Kranj - Gorenjska (javni in
zasebni zdravniki, zoboz-
dravniki, zdravniki speciali-
sti, patronažna služba, fizio-
terapija ...) je že v novem on-
line sistemu kartic zdravstve-
nega zavarovanja, priključiti
se mora le še nekaj domov za
starejše občane in dobavite-
ljev medicinsko-tehničnih
pripomočkov. Predvidoma
do konca februarja, najkas-
neje pa junija 2010 naj bi
bile v novem sistemu vse slo-
venske regije, zadnja bo ljub-
ljanska. "Največja spremem-
ba za zavarovance je, da za
zdravstvene storitve na Go-
renjskem ni več treba potrje-
vati kartic zdravstvenega za-
varovanja na samopostrež-
nih terminalih. Po novem
imajo namreč tudi zdrav-
stveni delavci profesionalne
kartice, s katerimi imajo vpo-
gled v podatke zavarovanca
in jih preverjajo neposredno
v naših bazah prek spletnih
povezav. Poleg zavarovalni-
ških podatkov so na tej karti-
ci tudi podatki o prejetih
zdravilih in medicinsko-
tehničnih pripomočkih. Ker
gre za posebno občutljive po-
datke, je uveljavljen dodaten
sistem varovanja (podatki, 
ki se prenašajo prek spleta,
so kodirani, sistem beleži 
vse vstope) in tudi dostopi 
do obsega podatkov o zavaro-

vancu so različni glede na
pooblastila; dostop do pred-
pisanih zdravil imata sa-
mo zdravnik in farma-
cevt, medicinske sestre lah-
ko določene podatke samo
berejo, ne morejo jih pa za-
pisovati ...," je povedal Srečko
Erznožnik, direktor ZZZS,
Območne enote Kranj.

Novost pa ne pomeni, da
zavarovanci osebnih zdrav-
stvenih kartic več ne bomo
imeli. Stara kartica ostane,
saj deluje tudi v novem elek-
tronskem sistemu. Kartica,
na kateri so identifikacijski
podatki zavarovanca, je na-
mreč ključ, s katerim potem
posamezni izvajalec zdrav-

stvene storitve dostopa do
podatkov ZZZS ali prosto-
voljnih zavarovalnic. Zato jo
moramo imeti vedno s se-
boj! "Zavarovanci morajo
skrbeti le še za to, da nam
vsako spremembo (na pri-
mer menjavo službe) čim
prej sporočijo. Stare kartice z
novimi menjamo postopo-
ma, izključno zaradi dotraja-
nosti, poškodbe, kraje ali iz-
gube kartice," je razložil Erz-
nožnik, in še: "Če bi odpove-
dala tehnika, mora zdrav-
stveno osebje ravno tako
opraviti storitev, podatke o
zavarovancu pa preveriti na-
knadno." Ljubljanska ob-
močna enota bo zadnja pre-

šla na on-line sistem. Dokler
ne bodo priključeni, pa mo-
rate zavarovanci, ki hodite
na preglede ali na zdravlje-
nje v ljubljansko regijo, še
vedno potrjevati kartice. 

Celotna nadgradnja siste-
ma kartic zdravstvenega za-
varovanja v Sloveniji je oce-
njena na približno štiri mili-
jone evrov. Sistem bodo v
prihodnje nadgradili z elek-
tronskimi naročilnicami za
medicinsko-tehnične pripo-
močke in z elektronski re-
cepti. Na Gorenjskem je tri-
indvajset samopostrežnih
terminalov, za kaj jih bodo
namenili v prihodnje, se na
ZZZS še niso odločili. 
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Sara Stenovec: 

"Nobeno leto se ne spom-
nim, da bi imela težave s
spremembo ure in mislim,
da me tudi sedaj malce dru-
gačen ritem ne bo motil. Je
pa res, da se bomo vsi na to
morali hitro privaditi."

Jan Košiček: 

"Na spremembo ure do se-
daj sploh nisem pomislil,
saj temu nikoli ne posve-
čam pozornosti. Ravno tako
bo treba zjutraj vstati za
šolo, ur pouka pa bo tudi
ostalo enako."

Srečo Bodlaj: 

"Bolj mi ustreza poletni čas,
ko zjutraj ukradeš malce
dneva, večer pa je daljši.
Tako imaš več prostega
časa. Vendar mislim, da s
prilagajanjem ne bom imel
težav."

Tjaša Kovič: 

"Vem, da nas čaka spre-
memba ure in to me nič ne
moti. Všeč mi je, da bom
lahko dlje spala. Rada imam
zimo in to, da bo hitro
večer, mislim, da ne bo 
vplivalo na moj ritem."

Mladoporočenci

Na Bledu sta se 6. junija poročila Giovanni Ruocco in Ajda
Živa Plešnar, 17. oktobra pa v Škofji Loki Matej Tomažin in
Marinka Šink, v Kranju Jaka Čebašek in Maja Cvetanovska, v
Preddvoru pa Marjan Murko in Živka Bozovičar. Mladopo-
ročencem čestitamo in jim podarjamo polletno naročnino
na Gorenjski glas.

Zbogom, samopostrežni terminali
Kartic zdravstvenega zavarovanja pacientom za storitve na Gorenjskem ni več treba potrjevati 
na samopostrežnih terminalih. Kartic ni treba menjati za nove, a jih morate obvezno imeti s seboj 
pri pregledu, izdaji recepta ... 

Spremembe ure
smo že vajeni
Vilma Stanovnik

To nedeljo ob 3. uri ponoči
bomo ure premaknili za
eno uro nazaj. Nekaterim se
sprememba ritma pozna in
rabijo nekaj časa, da se pri-
lagodijo, zato smo naše so-
govornike tokrat vprašali, ali
sploh vedo za spremembo
in ali jim povzroča težave.
Foto: Gorazd Kavčič

Kartic za zdravstvene storitve na Gorenjskem ni treba več potrjevati, za obisk zdravnika na
ljubljanskem območju pa še nekaj mesecev.  / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka

Prodajna razstava del Petra Jovanoviča

V prostorih predavalnice Zdravstvenega doma Škofja Loka
bodo danes ob 18. uri pripravili prodajno razstavo likovnih
del slikarja in kiparja Petra Jovanoviča. Izkupiček bodo 
namenili za nakup digitalnega rentgenskega aparata za
škofjeloški zdravstveni dom. M. R.

Simon Šubic

Kranj - Na območju Šentvi-
da bosta zaradi zaključnih
del navezovanja novih pri-
ključnih cevi predora Šent-
vid na Celovško cesto v
Ljubljani ter v glavni pre-
dorski cevi do 22. decembra
še dve fazi cestnih zapor, so
sporočili z Darsa. Do 25. 
novembra bo tako zaprt 
en prometni pas Celovške 
ceste med križiščem pri Je-
lenu in priključkom Šentvid
v smeri proti središču Ljub-
ljane. Zaporo bodo med 
delavniki postavili po jutra-
nji konici oziroma po 9. uri,
predvidoma med 17. in 18.
uro pa jo bodo spet umakni-
li. Promet v smeri proti
Medvodam bo potekal ne-
moteno po obeh voznih pa-
sovih. V drugi fazi, ki bo

predvidoma potekala od 9.
do 22. decembra, bo za pro-
met zaprt avtocestni odsek
Šentvid-Koseze, katerega
del je tudi predor Šentvid
(od severnega portala do
vključno razcepa Koseze). 
V tej fazi na Celovški cesti
ne bo zapor, odprta bosta
tudi izvoz in uvoz na avto-
cesto prek priključka Šent-
vid. V času zapore predora
Šentvid bo ves promet z 
Gorenjskega in iz smeri
razcepa Kozarje potekal po
Celovški cesti, tako kot pred
odprtjem šentviškega pre-
dora. Promet z Gorenjske-
ga bo na obvoznico pre-
usmerjen prek Celovške ce-
ste, promet za smer Gorenj-
ska pa bo na razcepu Kose-
ze voden na severno ljub-
ljansko obvoznico in Celov-
ško cesto. 

Pri šentviškem predoru 
bo moten promet
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GENERACIJSKO
RAZPOLOŽENI 
Mambo Kingsi imajo novi album Gre-
mo generacija! Na njem je šest avtor-
skih skladb in štirje remiksi. Pri nastaja-
nju albuma so sodelovali še pevci 
Samuel Lucas, Miro Todosovski in 
Andreja Sonc. / Foto: Zaklop

02

LJUDJE

NAJBOLJ FATALNA
JE BALERINA 
Retrospektiva je namenjena sodobni
in moderni ženski. Nova slovenska
Femme Fatale pa naj bi bila več kot le
lepa, naj bi očarala, se s šarmom vtis-
nila v spomin, vzbujala pozornost in
občudovanje, ljudje naj bi jo posne-
mali. / Foto: Tina Dokl

KULTURA

OD MLADOSTNIH
VIJUG DO POLITIKE 
Med novimi izdajami Cankarjeve
založbe tudi prvenec Kranjčana Gre-
gorja Hribarja, roman z naslovom
Hotel sem samo ...

03
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red nedavnim so
priljubljeni Mambo
Kings koncertirali v
ljubljanskem klubu
Exen in mimogrede

predstavili še novi album
Gremo generacija!.

Mambo Kings veljajo za
skupino, ki je v Sloveniji
med koncertno aktivnejši-
mi, sedaj pa po sedmih letih
spet ponujajo studijski izde-
lek v obliki albuma. Na
njem najdete šest avtorskih
skladb in štiri remikse. Sne-
mali so večinoma kar v do-
mačem studiu pri klaviatu-
ristu Alešu Bartolu, pri na-
stajanju albuma pa so sode-
lovali še pevci Samuel Lu-
cas, Miro Todosovski in An-
dreja Sonc. 

S pesmijo Naj bo septem-
ber ali maj - spisal pa jo je
Dare Kaurič, je skupina letos
že opozorila nase. Ljudje so
pesem sprejeli dobro, ko-

mad pa je dobil tudi že vizu-
alno podobo.

Zasedba je v petnajstih le-
tih nastopala na skoraj vseh
večjih in manjših slovenskih

odrih in nanizala več kot dva
tisoč nastopov, vsako leto pa
poskrbela vsaj za en singel. V
letih 2000 in 2002 so izdali
dvojni plošči, ki sta postali
platinasti. Naslednji album
bo, tako pravi vodja zasedbe
Aleš Bartol, album v 'živo',
saj sta bila že dva tovrstna iz-
delka (leta 1997 in 1998)
zelo uspešna. Ne dvomijo pa
tudi o uspešnosti trenutno
izdanega albuma, saj so tako
kot njihova publika tudi oni
dolgo čakali na ta trenutek.

In zakaj tako dolgo studij-
sko zatišje? Mambo Kings so
se v zadnjih letih preprosto
bolj držali odrov kot pa studia,
vedno je ob številnih nastopih
nekako zmanjkalo časa, pravi-
jo. In v podobnem ritmu
bodo nadaljevali tudi do kon-
ca leta, vmes pa nas razveseli-
li še s kakšnim singlom.

GENERACIJSKO RAZPOLOŽENI 
Mambo Kingsi imajo novi album Gremo generacija!

Alenka Brun

P

PLANET TUŠ, KRANJ

Petek, 23. 10.
20.40, 23.40  BRATA BLOOM
17.00  G.I. JOE: VZPON KOBRE
15.10, 19.20, 21.20, 23.20 
NADOMESTKI
19.30, 21.40, 23.50  NOČ ČAROVNIC II
16.30, 18.50, 21.10, 23.30
POČITNICE ZA ODRASLE
15.50, 18.20, 20.50, 23.10
UGRABITEV METROJA PELHAM 123
17.10  V VIŠAVE
16.00, 18.30  V VIŠAVE 3D sinhronizirano

Sobota, 24. 10.
18.20, 23.40  BRATA BLOOM
12.20, 17.00  G.I. JOE: VZPON KOBRE
11.20  LEDENA DOBA 3: 
ZORA DINOZAVROV sinhronizirano
11.10, 13.10, 15.10, 19.20, 21.20, 
23.20
NADOMESTKI

14.50, 19.30, 21.40, 23.50 
NOČ ČAROVNIC II
11.50, 14.10, 16.30, 18.50, 21.10, 23.30
POČITNICE ZA ODRASLE
21.30  STRASTNA ZAPELJIVKA
13.30, 15.50, 20.50, 23.10
UGRABITEV METROJA PELHAM 123
17.10  V VIŠAVE
11.00, 13.50, 16.00, 18.30
V VIŠAVE 3D sinhronizirano

Nedelja, 25. 10.
20.40  BRATA BLOOM
12.20, 17.00  G.I. JOE: VZPON KOBRE
11.20  LEDENA DOBA 3: 
ZORA DINOZAVROV sinhronizirano
11.10, 13.10, 15.10, 19.20, 21.20
NADOMESTKI
14.50, 19.30, 21.40 NOČ ČAROVNIC II
11.50, 14.10, 16.30, 18.50, 21.10
POČITNICE ZA ODRASLE
13.30, 15.50, 18.20, 20.50
UGRABITEV METROJA PELHAM 123

17.10 V VIŠAVE
11.00, 13.50, 16.00, 18.30
V VIŠAVE 3D sinhronizirano

Ponedeljek, 26. 10.
20.40  BRATA BLOOM
12.20, 17.00  G.I. JOE: VZPON KOBRE
11.20  LEDENA DOBA 3:
ZORA DINOZAVROV sinhronizirano

11.10, 13.10, 15.10, 19.20, 21.20
NADOMESTKI
14.50, 19.30, 21.40 NOČ ČAROVNIC II
11.50, 14.10, 16.30, 18.50, 21.10
POČITNICE ZA ODRASLE
13.30, 15.50, 18.20, 20.50
UGRABITEV METROJA PELHAM 123
17.10 V VIŠAVE
11.00, 13.50, 16.00, 18.30
V VIŠAVE 3D sinhronizirano

Organizatorji filmskih predstav 
si pridržujejo pravico 
do spremembe programa.

KINO SPORED
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Mambo Kings: Rusmir Bošnjak, Goran Vasiljevič, Aleš Bartol

Planet nori do polnoči

V soboto Gorenjci ne pozabite na Planetov Tuš Fest, eno-
dnevno super akcijo neverjetnih ugodnosti in zabave, ki
se bo pod sloganom Planet nori do polnoči odvila v kranj-
skem Planetu Tuš. V večernih urah bodo v Planetu Tuš
potekale različne nagradne igre in zabava s skupinama
Karma ter E.T. Po 21. uri se bodo gostje lahko posladkali
z rojstnodnevno torto velikanko. Po 24. uri pa se zabava
ne bo končala, saj se bo Tušev festival nočnega nakupo-
vanja in zabave nadaljeval vse do jutranjih ur z after-
zabavo na Bowligu Planeta Tuš. A. B.

Vriskal sem, pel

Jutri, 24. oktobra, ob 19.30 KUD bratov Avsenik priprav-
lja že 3. zborovski koncert Avsenikovega glasbe Vriskal
sem, pel v dvorani Pod Avsenikovo marelo v Begunjah
na Gorenjskem, na katerem se bo odraslim skupinam
pridružil tudi otroški zbor. Slišali boste zborovske izved-
be Avsenikovih melodij. Letos se bo predstavilo šest
zborov: Mešana pevska skupina dr. France Prešeren iz
Žirovnice, moška komorna skupina Limbar iz Moravč,
otroški pevski zbor Zvonček iz Moravč, vokalna skupina
Krila iz Šmartnega pod Šmarno goro, skupina sester Tro-
bec Žagar iz Ljubljane, ki se v zadnjem času v veliki meri
posveča izvajanju Avsenikove glasbe, in komorna vokal-
na skupina Amadeus iz Šmarij pri Jelšah, ki letos praznu-
je desetletnico delovanja. A. B.

LE ŠE NEKAJ IZVODOV!

okrat Neishi dela
družbo osvežena
spremljevalna za-
sedba mladih glas-
benikov, s katerimi

je navdušila poslušalce na
prvem koncertu v Linhartovi
dvorani Cankarjevega doma. 

Neisha je koncert začela z
avtorskimi skladbami, sledil
je venček priredb tujih
skladb, kjer se je mlada glas-
benica izkazala kot odlična
izvajalka skladb Jimija Hen-
drixa, Brucea Springsteena,
Dire Straitsov. Z zanimivo in

kakovostno interpretacijo
priredb (kar je tudi nekakšna
rdeča nit tokratne turneje) je
zbudila še zadnji preostanek
ravnodušnih poslušalcev. Na
koncu pa se je na prošnjo po-
slušalcev še enkrat vrnila na
oder. 

V petek je nastopila na Je-
senicah, bo pa vse do de-
cembra pestro. Koncertne
nastope je poimenovala
Cvetni prah ljubezni, kar je
tudi istoimenski naslov ene
izmed pesmi z njenega zad-
njega albuma in odlično
povzame dosedanje glasbe-
no ustvarjanje mlade slo-
venske umetnice. 

NEISHA PRIČELA MINI TURNEJO 
Polona M. Baldasin

T

Neisha je navdušila z venčkom priredb tujih izvajalcev. 
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ranjčan Gregor Hri-
bar, sicer fizik po izo-
brazbi, je s svojim li-
terarnim prvencem,
romanom Hotel

sem samo ... na slovensko
knjižno sceno vstopil skozi
velika vrata in sicer v emi-
nentni zbirki za mladostnike
Najst, ki že več let izhaja pri
Cankarjevi založbi. Po bese-
dah urednika Zdravka Duše
ne gre (samo) za prvi rejver-
ski roman pri nas, saj zgod-
ba, ki jo avtor pripoveduje,
poteka na treh nivojih: gre za
družinsko zgodbo, zgodbo o
odraščanju v urbanem oko-
lju mesta Kranj in zgodbo o
iniciaciji mladeniča v svet
rave glasbe in žurov v nekoč
znanih prizoriščih Ambasadi
Gavioli, velenjski Rdeči dvo-
rani in puljski Trdnjavi.
"Knjiga ni avtobiografski ro-
man, je pa napisan na podla-
gi mojih lastnih izkušenj, saj
sem pred leti bil del te sce-
ne," je povedal Hribar in do-
dal: "Ko sem prišel v te kro-
ge, sem si rekel, o tem mo-
ram napisati roman. Že pred
leti sem začel s pisanjem, a
odnehal in skoraj pozabil na
to. Dve leti nazaj sem sedel
za računalnikom, po naključ-

ju našel zapiske in potem me
je stvar potegnila do te mere,
da sem v desetih dneh napi-
sal roman." Gre za zgodbo o
odraščanju neke generacije,
ki poskuša pobegniti iz eno-
ličnega najstniškega vsakda-
na in se na tem begu srečuje
z drogo, pogumom pri tiho-
tapljenju le-te na žur, hkrati
se sooča s težavami, ko prija-
telji na rave partyju padejo
skupaj, vse skupaj pa avtor
prepleta tudi z ljubezenskimi
izkušnjami. Jezik v knjigi je
govorica mlade generacije, če
avtor krši pravila jezikovnega
zapisa, je to namenoma.

Feri Lainšček je eden naj-
bolj priljubljenih slovenskih
pisateljev, scenarist, drama-

tik, ki se je pred dvema leto-
ma s pesniško zbirko Ne bodi
kot drugi prestavil tudi kot od-
ličen pesnik. Pred nami je
njegova druga zbirka Pesmi
za ženski glas in zvonove, v ka-
teri nadaljuje melodijo ljube-
zenskih pesmi in se v dru-
gem delu vrača v mladost in
jo posveča svoji materi. "Lju-
bezenska poezija ne more
nastajati na podoživljanju iz-
kušnje drugih pesnikov, am-
pak iz lastnega občutenja, ki
je skrito nekje pod tvojo
kožo," je povedal Lainšček.

Nemškega avtorja Bern-
harda Schlinka smo Slovenci
spoznali z njegovim najbolj
uspešnim romanom Bralec
in odtlej naprej z zanima-

njem posežemo po vsakem
novem prevodu njegovega
dela, od romanov, kratkih
zgodb do kriminalk. Najno-
vejši njegov roman ima na-
slov Konec tedna, v njem pa
se avtor (kako schlinkovsko)
spet vrača v zgodovino. To-
krat v leta, ko je v Nemčiji
"uspeval" terorizem rdečih
brigad. Po dvajsetih letih
eden nekdanjih teroristov
pride iz zapora med svoje
nekdanje prijatelje, ki so se-
daj pravniki, poslovneži, uči-
telji ... Skrivnostnost je tudi
tokrat sestavni del romana.
V zbirki zgodb z naslovom
Opica Milana Djordjevića, si-
cer zvestega prevajalca sodo-
bne slovenske proze v srbski
jezik, spoznamo srbski zna-
čaj, v katerem odzvanja tudi
vojna na tleh nekdanje Ju-
goslavije ob zaključku prejš-
njega stoletja. V zgodovino
svojega naroda se z roma-
nom Hrapeško vrača tudi
makedonski avtor Ermis La-
fazanovski. Hrapeško posta-
ne slaven steklopihalec po
Evropi in svetu in živi razpet
med hrepenenjem in resnič-
nostjo, med obrtjo in umet-
nostjo, dvema ženama, med
domom in izgnanstvom,
Vzhodom in Zahodom. Pri-
poved, ob kateri se smejimo
in jokamo.
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V odlični literarni družbi: (z leve) prevajalka Neža Božič,
Gregor Hribar, urednika Andrej Blatnik in Zdravko Duša
ter vsestranski pisec Feri Lainšček / Foto: Igor Kavčič

Ljubljana

Po tridesetih letih spet Chick Corea 

Po več kot tridesetih letih se v Ljubljano vrača legendar-
ni jazzovski pianist Chick Corea. V torek, 27. oktobra, ob
20.45 bo namreč v Gallusovi dvorani Cankarjevega
doma nastopil v svojem standardnem triu Power of
Three, s Stanleyjem Clarkom na basu in Lennyjem Whi-
teom za bobni. Trio Corea-Clarke-White je skupaj s kita-
ristom Alom di Meolo nastopil leta 1975 v Hali Tivoli.
Corea je znan vse od njegovega najbolj znanega albuma
Now He Sings, Now He Sobs iz leta 1966. Odtlej naprej
je neprestano oral ledino svetovnega jazza. Je eden ti-
stih, ki je položil temelje za fuzijo, ki jazzovske elemen-
te spaja z drugimi glasbenimi zvrstmi. V zadnjih dveh
letih se je Chick odpravil na izjemno uspešni svetovni
gostovanji: leta 2008 znova s skupino Return to Fore-
ver, potem pa še s spektakularnim sestavom Five Peace
Band in Johnom McLaughlinom. Chick Corea je letos
prejel svojega petnajstega grammyja, v Ljubljani pa bo
predstavil tako svoje legendarne skladbe kot novejša
dela. I. K.

Jesenice

Drevi premiera Sneguljčice

V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice nocoj ob 19. uri
pripravljajo premiero predstave za otroke Sneguljčica.
Pravljico bodo odigrali, odpeli in odplesali Eva Leskov-
šek, Irena Leskovšek in Rado Mužan, ki je poskrbel tudi
za režijo. Prva ponovitev predstave bo v nedeljo v okvi-
ru otroške matineje. U. P.

Kranj

Makedonci in Musica viva 

Danes, v petek, 23. oktobra, ob 20. uri bo v dvorani
Doma krajanov na Primskovem v Kranju na povabilo do-
mačega MePZ Musica viva na celovečernem koncertu
nastopil MePZ KUD Stiv Naumov iz Bitole v Makedoni-
ji. Predstavili bodo petnajst skladb od svetovne klasike,
Mozarta, Brucknerja ... do makedonskih ljudskih pesmi
in skladb sodobnih avtorjev. I. K.

OD MLADOSTI DO POLITIKE
Med novimi izdajami Cankarjeve založbe tudi prvenec Kranjčana Gregorja Hribarja

Igor Kavčič

K

omorni orkester Fe-
stine je ansambel
mladih slovenskih
glasbenikov, katerih
vodilo je raziskova-

nje glasbene estetike pri nas
manj znanega repertoarja.
Tokrat se bo predstavil z deli
slovitega, a pri nas manj
znanega, španskega sklada-
telja Joaquina Rodriga, v
drugem delu večera pa bo v
ospredju glasba jazzovskega
glasbenika in skladatelja Va-
ska Atanasovskega. "Rodri-
gova dela bodo tokrat v Slo-
veniji izvedena prvič, k sode-
lovanju pa smo povabili tudi
odlično italijansko flavtistko
Rito D'arcangelo, sicer člani-
co japonskega simfoničnega
orkestra v Hyogu, ki bo soli-
stično točko imela v zahtev-
ni, za mnoge neizvedljivi

skladbi Concierto pastoral za
flavto in orkester. V tej skladbi
bo občinstvo lahko slišalo,
kako bravurozno zveni flav-
ta, če nanjo igra odlična in-
strumentalistka," je povedal
umetniški vodja festivala Ju-
rij Reja. Koncert se bo nada-
ljeval s skladbami, med dru-
gim tudi z noviteto Vaska
Atanasovskega, v kateri se
bo kot solist predstavil mladi
klarinetist Aljaž Beguš. 

"Orkester bo vodila mlada
dirigentka Živa Ploj Peršuh,
ki izhaja iz znane maribor-
ske glasbene družine in jo
poznam še kot malo dekle. V
Živi je visoka glasbena po-
tenca in v prihodnje bomo
zagotovo še slišali o njej," je
povedal Reja. Zakaj mladi
glasbeniki? Osnovno sporo-
čilo glasbenega cikla Aeda je
glasba izjemnih mladih izva-
jalcev za poslušalce vseh ge-
neracij, ki so mladi po duši

in stavijo na glasbeno širino.
Po jutrišnjem koncertu, ki
se bo začel ob 20. uri na
Brdu, bodo v abonmaju v
prihodnjih mesecih tja do fe-
bruarja sledili še štirje kon-
certi, večer šansonov z Laro
Jankovič, koncerta Simfonič-
nih orkestrov glasbenih šol z
Vrhnike in Logatca, ob za-

ključku pa še Orkester SNG
Opera in balet Ljubljana.
"Zahvala gre tudi vodstvu
Javnega zavoda za protoko-
larne storitve Brdo, kjer s po-
nujeno roko za nastope v ve-
liki koncertni dvorani mla-
dim glasbenikom na neki
način tlakujejo pot za njiho-
vo uspešno prihodnost."

NOVE GLASBENE ŠIRINE
S koncertom Komornega orkestra Festine in solistov se bo jutri zvečer v veliki dvorani Kongresnega
centra začel letošnji glasbeni abonma Aeda. Na programu dela Rodriga in Atanasovskega.

Igor Kavčič

K
Umetniški vodja glasbenega abonmaja Aeda Jurij Reja je
na Brdo povabil predvsem odlične mlade glasbenike. 

Nova vokalna skupina
 vabi...

Gosti koncerta:
rogisti Lovske družine Selca

citrarka Polona Vreček
pianist Gašper Jereb

solistka Petra Puhar Kejžar

Našo dejavnost podpirajo: 
MESTNA OBČINA KRANJ / SKB / PBS 
 EKI-KRANJ / BOLLÉ / VIDEO OSKAR

ZAVAROVALNICA TILIA
 MERKUR / STREHA KUHAR
PRO GRAFIKA / MEDIA FILM

BOLERO-OBLAK / ATELJE PUHART
in drugi

Oblikovanje grafične podobe Kranjskega okteta: 
Atelje Puhart

Kranjski       ktet

AVLA MESTNE OBČINE KRANJ
SOBOTA, 24. OKTOBER 2009 

OB 19. URI

Medijski sponzor: Gorenjski Glas
KULTURNO DRUŠTVO KRANJSKI OKTET, TEKSTILNA UL. 5, KRANJ
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08.55 Vohunjenje 09.20 Spremenilo mi je živl-
jenje 10.05 Živalski čudeži 10.55 Medij 11.45
Napaka? 12.15 Pod krinko 13.05 Anatomija
katastrofe 13.55 Vohunjenje 14.20 Reševalci
15.10 Neverjetno 15.35 Družinsko drevo 16.25
Spremenilo mi je življenje 17.10 Živalski čudeži
18.00 Medij 19.00 Reševalci 19.50 Neverjetno
20.15 Proti vrhu 21.05 Lov na duhove 21.55
Nepojasnjene skrivnosti 22.45 Sprememba spo-
la 23.35 Talenti 00.05 Proti vrhu 

09.40 Calypso, 73. del 10.30 Pepelka, 99. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 87. del 12.20
Družinske vezi, 15. del 13.10 Vojna žensk, 106.
del 14.05 Osamljena srca, 99. del 15.00 Nikoli
ni prepozno, 30. del 15.55 Pepelka, 99.-100.
del 17.40 Zaljubljena, 56. del 18.35 Nikoli ni
prepozno, 31. del 19.30 Calypso, 73. del 20.20
Pepelka, 100. del 21.10 Nikoli ni prepozno, 31.
del 22.05 Družinske vezi, 15. del 23.00
Ljubezenske zgodbe navadnih ljudi, 6. del
23.55 Vojna žensk, 106. del 

SOBOTA,  24. 10.

10.35 Mejna policija 11.25 Najbolj nevarni
poklici 12.15 Rojstvo 13.05 Preživetje v divjini
13.55 Oddelek za pogrešane 14.45 Mestni
zdravniki 15.35 Mejna policija 16.25 Najbolj
nevarni poklici 17.15 Katastrofe stoletja 18.05
Na sledi morskemu psu 18.55 Zamolčane
zdravniške zgodbe 19.45 Nevarna reševanja
20.10 Čudežno živi 21.00 Jasnovidni detektivi
21.50 Ženske za rešetkami 22.45 Zamolčane
zdravniške zgodbe 23.30 Same v New Yorku
00.15 Čudežno živi 

06.00 Igralci v telenovelah, 24. del 06.55 Voj-
na žensk, 102.-106. del 11.20 V kuhinji z An-
gelom in Mario, 9. del 12.20 Nikoli ni prepozno,
27.-31. del 16.50 Dora, 107. del 17.40 Maria
Rosa išče ženo, 50. del 18.35 Igralci v telenove-
lah, 24. del 19.30 Sanjska služba 21.20 Sužnja
Isaura, 30. del 22.05 Tako je življenje, 74. del
23.00 Moške zgodbe, 27. del 23.55 Sanjski
moški, 20. del 

NEDELJA,  25. 10.

08.55 Oddelek za pogrešane 09.45 Policija na
delu 10.35 Mejna policija 11.25 Najzanimive-
jše zgodbe o preživetju 12.15 Rojstvo 13.05
Peterčki in četverčki 13.55 Oddelek za
pogrešane 14.45 Policija na delu 15.30 Mejna
policija 16.20 Najzanimivejše zgodbe o
preživetju 17.10 Katastrofe stoletja 18.00
Reševanje otrok 18.50 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, 25. del 06.55 Pe-
pelka, 96.-100. del 11.20 Svetovni popotnik,
13. del 12.20 Zaljubljena, 52. del 13.10
Zaljubljena, 53.-56. del 16.50 Dora, 108. del
17.40 Maria Rosa išče ženo, 51. del 18.35
Sužnja Isaura, 30. del 19.30 Sanjska služba,
film 21.20 Brata detektiva, 1. del 22.05 Tako je
življenje, 74. del 23.00 Moške zgodbe, 28. del
23.55 Sanjski moški, 21. del 

PONEDELJEK, 26. 10.

08.30 Neverjetno 08.55 Vohunjenje 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 Vohunjenje
14.20 Reševalci 15.10 Neverjetno 15.35
Družinsko drevo 16.25 Spremenilo mi je življen-
je 17.10 Živalski čudeži 18.00 Medij 18.55
Reševalci 19.50 Neverjetno 20.15 Proti vrhu
21.05 Zločin in kazen 21.55 Srhljivo 22.45 Spre-
memba spola 23.35 Talenti 00.05 Proti vrhu 

09.40 Calypso, 74. del 10.30 Pepelka, 100. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 88. del 12.20 Družinske
vezi, 16. del 13.10 Vojna žensk, 107. del 14.05
Osamljena srca, 100. del 15.00 Nikoli ni prepozno,
31. del 15.55 Pepelka, 100.-101. del 17.40
Zaljubljena, 57. del 18.35 Nikoli ni prepozno, 32.
del 19.30 Calypso, 74. del 20.20 Pepelka, 101. del
21.10 Nikoli ni prepozno, 32. del 22.05 Družinske
vezi, 16. del 23.00 Ljubezenske zgodbe navadnih
ljudi, 7. del 23.55 Vojna žensk, 107. del 

TOREK,  27. 10. 

09.20 Spremenilo mi je življenje 10.05 Živalski
čudeži 10.55 Medij 11.45 Napaka? 12.10 He-
likopterska enota 13.05 Anatomija katastrofe
13.55 Vohunjenje 14.20 Reševalci 15.10 Žena,
mati in lovka na glave 15.35 Družinsko drevo
16.25 Spremenilo mi je življenje 17.10 Živalski
čudeži 18.00 Medij 18.55 Reševalci 19.50
Žena, mati in lovka na glave 20.15 Proti vrhu
21.05 Zločin in kazen 21.55 Srhljivo 22.45
Policijske enote 23.35 Talenti 00.05 Proti vrhu 

09.40 Calypso, 75. del 10.30 Pepelka, 101. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 89. del 12.20 Družinske
vezi, 17. del 13.10 Vojna žensk, 108. del 14.05
Osamljena srca, 101. del 15.00 Nikoli ni prepozno,
32. del 15.55 Pepelka, 101.-102. del 17.40
Zaljubljena, 58. del 18.35 Nikoli ni prepozno, 33.
del 19.30 Calypso, 75. del 20.20 Pepelka, 102. del
21.10 Nikoli ni prepozno, 33. del 22.05 Družinske
vezi, 17. del 23.00 Ljubezenske zgodbe navadnih
ljudi, 8. del 23.55 Vojna žensk, 108. del 

SREDA,  28. 10.

08.55 Vohunjenje 09.20 Spremenilo mi je živl-
jenje 10.05 Živalski čudeži 10.55 Medij 11.45
Napaka? 12.15 Pod krinko 13.05 Anatomija
katastrofe 13.55 Vohunjenje 14.20 Reševalci
15.10 Žena, mati in lovka na glave 15.35 Družin-
sko drevo 16.25 Spremenilo mi je življenje 17.10
Živalski čudeži 18.00 Medij 18.55 Reševalci
19.50 Žena, mati in lovka na glave 20.15 Proti
vrhu 21.05 Zločin in kazen 21.55 Srhljivo 22.45
Policijske enote 23.35 Talenti 00.05 Proti vrhu 

09.40 Calypso, 76. del 10.30 Pepelka, 102. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 90. del 12.20 Družinske
vezi, 18. del 13.10 Vojna žensk, 109. del 14.05
Osamljena srca, 102. del 15.00 Nikoli ni prepozno,
33. del 15.55 Pepelka, 102.-103. del 17.40
Zaljubljena, 59. del 18.35 Nikoli ni prepozno, 34.
del 19.30 Calypso, 76. del 20.20 Pepelka, 103. del
21.10 Nikoli ni prepozno, 34. del 22.05 Družinske
vezi, 18. del 23.00 Ljubezenske zgodbe navadnih
ljudi, 1. del 23.55 Vojna žensk, 109. del 

ČETRTEK, 29. 10. 

10.05 Živalski čudeži 10.55 Medij 11.45 Napa-
ka? 12.15 Lepe ženske ljubijo barabe 13.05
Anatomija katastrofe 13.55 Vohunjenje 14.20
Reševalci 15.10 Žena, mati in lovka na glave
15.35 Družinsko drevo 16.25 Spremenilo mi je
življenje 17.10 Živalski čudeži 18.00 Medij
18.55 Reševalci 19.50 Žena, mati in lovka na
glave 20.15 Proti vrhu 21.05 Zločin in kazen
21.55 Nepojasnjene skrivnosti 22.45 Policijske
enote 23.35 Talenti 00.05 Proti vrhu 

09.40 Calypso, 77. del 10.30 Pepelka, 103. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 91. del 12.20 Družinske
vezi, 19. del 13.10 Vojna žensk, 110. del 14.05
Osamljena srca, 103. del 15.00 Nikoli ni prepozno,
34. del 15.55 Pepelka, 103.-104. del 17.40
Zaljubljena, 60. del 18.35 Nikoli ni prepozno, 35.
del 19.30 Calypso, 77. del 20.20 Pepelka, 104. del
21.10 Nikoli ni prepozno, 35. del 22.05 Družinske
vezi, 19. del 23.00 Ljubezenske zgodbe navadnih
ljudi, 2. del 23.55 Vojna žensk, 110. del 
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"Dogajalo se je v obmorskem
mestu. S kolesom sem šla na
obisk v ženski internat. Moč-
na svetlolaska me je povabila
k sebi, usedli sva se na poste-
ljo in se začeli poljubljati, na-
kar sem jaz morala iti. Potem
sem jo videla lepo oblečeno v
belo srajco in rdeče kratko kri-
lo z belimi pikami in rdečim
trakom v laseh (to sem si še
posebej zapomnila), vendar
me ni hotela več poznati. V
roki je imela tudi rdečo torbi-
co. Odkolesarila sem domov.
Ko sem prišla iz internata,
sem pred seboj zagledala gor-
ski skalnat masiv. Ubrala sem
bližnjico čez skalovje, prišla
na vrh in se s kolesom znašla
v stavbi, ki so jo še gradili. Vse
je bilo v steklu. Znašla sem se
v labirintu. S prednjim kole-
som sem se dvakrat zaletela v
steklo, a se ni zrušilo. Ne vem,
kako sem prišla ven. Pobrala
sem skrivenčeno kolo in joka-
la, da bo noč, da ne bom vide-
la, kako naj se peljem domov.
To vse se je dogajalo še pod-
nevi. Mimo sta se pripeljali
dve ženski. Vprašala sem ju,
kam gresta. Odgovoril sta in
prosila sem ju, če grem lahko
z njima. Prikimali sta. Potem
sem se zbudila. Drugi del
sanj: sanjala sem, da sem se z
avtom znašla na križišču in se
nisem mogla odločiti, v kate-
ro smer bi šla. Kolebala sem.
Potem sem zapeljala navzdol
v domačo ulico in ob tem po-
drgnila sprednji desni del av-
tomobila ob zid. Avto sem
pustila kar tam ter se lotila

nekega dela, nakar sem se
spomnila, v kakšnem stanju
sem pustila avto. Vrnila sem
se ponj, ko sem ugotovila, da
na usnjenem obesku v avtu ni
ključa. Bilo je, kot bi ga izgu-
bila. Zelo velikokrat pa sa-
njam, da izgubim oziroma mi
ukradejo denarnico ali torbi-
co, ker ne pazim dovolj nanjo
oziroma denarnica kar izgine.
Vsa sem prestrašena, nikoli ne
vem, kdo mi jo vzame, na
koncu pa vedno dobim vse
nazaj." Stela

Draga Stela,
labirint je simbol človeškega
življenja z vsemi svojimi
preizkušnjami, zavlačevanji
in komplikacijami. Včasih
opisuje tudi ljubezen do člo-
veka, ki si je ne zasluži. Na
splošno uteleša duhovno
zmedenost in čustva, na-
sprotujoče si predstave, po-
trebe in mnenja. Očitno je,
da v realnem življenju ne
najdeš izhoda iz neke teža-
ve. Sanje razkrivajo tudi, za-
kaj ne najdeš prave rešitve.
Močna deklica v sanjah
predstavlja tvoj neokrnjen,
božanski jaz. Mistiki so ga
enačili z iskro božanskostjo,
ki prebiva v vsakem izmed
nas. Če smo v stiku s sa-
mim seboj, znamo prisluh-
niti temu jazu, ki nam svetu-
je v nevarnih ali nerešenih
situacijah. Če pa ga preveč-
krat prezremo ali ne upošte-
vamo, se zna zgoditi, da
utihne. Zato te tvoja deklica

kljub vztrajnemu klicanju -
ignorira. Kolo govori o tvo-
jem "skrivenčenem" samo-
spoštovanju. V realnosti
greš prek situacij in dejanj
drugih, ki niso v nobenem
pogledu zdrave zate. Na ta
način vedno bolj izgubljaš
sebe in pravi smisel bivanja.
V teologiji najdemo za takš-
no duševno stanje izraz
"temna noč duše". Ta noč,
čeprav temna in grozeča, je
nujno potrebna, saj v njej
odkrije človek svojo moč in
svoje darove in se tako na-
uči spoprijeti s strahovi in
dvomi. Pot te pripelje do kri-
žišča. Križišče kaže na mož-
nost preobrata v življenju.
Opozarja pa na nujnost
sprejetja smiselnih in odgo-
vornih odločitev, ki bodo
vplivale na nadaljnji potek
življenja in osebnostni raz-
voj. Na križišču sicer kole-
baš in ne veš, katero smer bi
izbrala. S tem dejanjem je
izražen tvoj dvom in strah

pred življenjem, ki temelji
na premajhni odločnosti.
Kljub vsemu ni tako črno,
kot se morda zdi na prvi po-
gled. Ključ predstavlja tvojo
željo po osvoboditvi iz obre-
menjujočih situacij. Simbo-
lizira sveže misli in čustva,
zdravo pamet in logiko, s
katerimi boš uspešno pre-
magala ovire na poti. Izguba
ključa te opozarja, da moraš
s spremembami pohiteti,
ker je sedaj pravi trenutek,
in če boš odločitve zopet
odlagala, bo vse še težje.
Torbica in denarnica sta
simbola pozitivne energije
in duhovnega bogastva, ki
ju nosiš v sebi. Vendar ju
stalno pozabljaš ali sta ti
celo ukradeni. Ker premalo
zaupaš vase, iščeš odgovore
na napačnih mestih in pre-
lagaš odločitve na druge lju-
di. Raje se poglobi vase in
se sooči s svojimi sencami,
da bosta sreča in veselje zo-
pet na tvoji strani.

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ ...

obro jutro, go-
spa. Kličem iz
cvetličarne, da
vam sporočim,
da imate pri nas

naročene cvetlice. Danes 
delamo ves dan. Oglasite se
kadarkoli."

Pogledala sem najprej na
uro, potem skozi okno. Ura
je bila malo čez osem zjutraj.
Bila sem še v postelji. Prija-
zen ženski glas mi je razlagal
v mobilnik, da mi je nekdo
kupil rože. Še enkrat sem
preverila, če sem zbujena.
Usedla sem se na rob poste-
lje in nejeverno vprašala go-
spo na drugi strani, če ve,
kam je klicala. Samozavest-
no mi je razložila, da ve, jaz
pa sem kar ponavljala:

"Ste prepričani, da so zame?"
"Da, gospa. Oglasite se en-

krat čez dan."
"Nič mi ni jasno."
"Saj je gospod pustil vizit-

ko s sporočilom. Boste pogle-
dali, pa bo."

S tem se je telefonski po-
govor zaključil, jaz sem pa
šele čez kakšno uro dojela,
da mi je nekdo kupil rože.
Ker tega nisem navajena, je
bila reakcija temu primerna:
bolj podobna piku čebele kot
navdušenju. 

Nekaj časa sem razmišlja-
la, kdo bi to lahko bil, potem
pa misel opustila, sicer pa 
je cvetličarka zatrdila, da je
pustil vizitko.

Cvetličarno bom obiskala
popoldne, sem si rekla in se
odpravila v kopalnico.

'Kupovalec rož' si je izbral
majhno, a prikupno cvetli-

čarno. Iskala sem jo kar ne-
kaj časa. 

"Gospod je plačal, sedaj pa
lahko sama izberete. Če bo-
ste izbirala med tem cvet-
jem, potem dobite en cvet, če
med vrtnicami, pa dve," mi
je razložila cvetličarka. 

Odločila sem se za vrtnici.
Vzela sem še vizitko, se za-
hvalila in odhitela v avto.
Skoraj sem si zlomila noht,
tako sem hitela odpirat 
pisemce. 

"Če se ti že ne ljubi pogle-
dat skozi okno ...," je pisalo.
Podpisa ni bilo.

Zelo lepa (jutranja) gesta,
jaz pa nisem vedela, komu
naj se zahvalim. 

Čez čas sem pomislila na
Štajerca. Poklicala sem ga,
vendar se ni oglasil. Dobila
pa sem SMS, da je v tujini in
da se slišiva, ko se vrne.

Vprašala sem ga, ali je bil kaj
v mojih krajih, in potrdil je.

"Si mi ti kupil cvetlice?"
sem nadaljevala.

Sledil je odgovor, ki ga v
sanjah ne bi pričakovala:

"Cvetlice? To pa bo nespo-
razum. Očitno je prišlo do
zmešnjave. Jaz sem ti kupil
samo eno rožo. Zgleda, da
nas je več takih, ki ti kupu-
jemo rože. To je pa čisto 
tvoj problem, če sedaj ne veš,
od koga so!"

Glej bedaka, sem si misli-
la. Človeku sem se želela 
zahvalit, pa me je pisno na-
hrulil, češ, da on je kupil le
eno rožo, ne 'pušlca'. 

Sploh se nisem trudila - ne
z zahvaljevanjem niti z razla-
go, da sem množino upora-
bila zato, ker sem za plačano
vsoto lahko izbrala dve, ne
samo ene vrtnice ...

CVETLIČAR (81)

Lea Peterlin

DTV SPORED

Razlaga sanj in Anita svetuje

Z letošnjim januarjem se je v prilogi Razvedrilo začela
razlaga Vaših sanj, pripravili pa smo še svetovalno
rubriko. Lahko nam pišete preko elektronske pošte,
lahko pa uborabite klasično. Elektronski naslov:  info@
g-glas.si, pripišite Za razlago sanj/ uredništvo Razvedri-
la in Anita Di Grazia bo izbrala med prispelimi vprašanji
oziroma pismi ter razlago ali nasvet objavila v eni petko-
vih številk Gorenjskega glasa. Podpišite se z namišlje-
nim imenom. Če nimate elektronske pošte, pa nam 
lahko pisma pošljete tudi na Gorenjski glas, Bleiweisova
cesta 4, 4000 Kranj in ravno tako pripišete Za razlago
sanj/ uredništvo Razvedrila ali Nasvet.
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HUMOR, POTOPIS
RADIJSKI SPOREDI

Radio Kranj, 97,3 Mhz
(www.radio-kranj.si/progrm.php)
V petkovi dopoldanski temi ob 9.15 bomo z umetniškim vodjo
programa Aeda Jurijem Rejo spregovorili o prvem koncertu na
Brdu v novi sezoni - o Koncertu za flavto in orkester Joaquina Ro-
driga. Gre za krstno izvedbo novitete skladatelja Vaska
Atanasovskega v izvedbi Komornega orkestra Festine. V sobot-
nem pogovoru ob 9.15 s Srečkom Štagarjem iz Zavoda za tu-
rizem Kranj boste morda dobili namig, kam v Kranj ob koncu
tedna. Ansambel Erazem se nam bo predstavil v nedeljo ob 9.15,
v mariborski vinorodni okoliš pa nas bo z Radijsko razglednico
ob 13.30 popeljala Petra Lombar. Ponedeljkov pogovor ob 9.15, v
rubriki Se res poznamo z Nebojšo Vasičem - Bobom, je priprav-
ila Sonja Vrbica, pod ponedeljkovo športno popoldne pa se bo
podpisal Aleksander Gasser. Opozorimo naj vas še na novice
vsako polno uro, osrednjo gorenjsko informativno  oddajo ob 14.
uri, na radijski kviz ob 11.45 ter male oglase vsak dan ob 12.15.

Radio Potepuh, 91,0 Mhz (TELE-TV in SAT-TV)
(www.potepuh.com)
Teden pred nami bomo obarvali s predstavitvami podjetij v
Sloveniji, ker pa se bliža martinovo, bomo obiskali tudi prireditve
povezane s tem dogodkom, vinske kleti, gostišča in gostilne ter
predstavili njihovo ponudbo. Ne pozabite pa tudi na naše redne
oddaje: vsak dan ob 9. uri in ob 19.30 lahko prisluhnete oddaji
Moja dežela, v ponedeljek naj izpostavimo Zdravstveni kotiček
ob 12. uri, v sredo oddajo Rože&Vrt ob 14. uri, v četrtek ob 14. uri
naj opozorimo tudi na oddajo Teme za vse dileme, ko bomo gos-
tili znanega Slovenca, šaljivemu Skritemu mikrofonu pa lahko
prisluhnete vsak torek in četrtek ob 12.50.

Radio Triglav, 96,00 Mhz 
(www.radiotriglav.si/spored/)
Danes se bomo razgledovali po Bledu ob 16. uri, po 19. uri pa
spremljali hokejsko tekmo v ligi EBEL med Dunajem in Acroni-
jem. Sobotno jutro bo namenjeno otroškemu programu, v
okviru katerega bomo po 9. uri obiskali tudi vrtec v Osnovni
šoli Matije Čopa v Kranju, Razgled s Triglava pa bo namenjen
Žirovnici. V nedeljo bomo male oglase sprejemali po 11. uri.
Ob 10.10 boste lahko slišali reportažo o meteoritu, ob 13.10 pa
bomo z gosti spregovorili o podeželju. V naši družbi bodo Pe-
ter in Meri Razinger, Silva Potočnik in Mimi Fister. Po 18. uri
bomo spremljali hokejsko tekmo v ligi EBEL. Na Jesenicah se
bosta pomerila Acroni in Gradec. Ponedeljek bo po 13. uri
predvsem v znamenju športa, torek pa ponovno zanimiv v
večernih urah, ko bomo spremljali hokejsko tekmo: Acroni bo
gostoval na Madžarskem pri ekipi Sapa Fehervar. Sredine
oddaje so stalnica, v četrtek bomo 7. uri odkrivali Zaklade
ljudske modrosti, po 9. uri bo na sporedu Triglavski zeleni vr-
tiček, 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)
Sobota ob 11. uri prinaša oddajo Za življenje. Tokrat je
posvečena družini in z duhovnikom Karlom Gržanom se
bomo pogovarjali o družinah. Nedelja vabi k poslušanju
Kmetijske oddaje, začela se bo ob 11. uri. Ustavili se bomo ob
pomembnosti domače pridelave in potrošnje sadja in zelen-
jave. Naša gosta bosta dr. Dušica Majers in Ivan Bučar.
Popoldne ob 17. uri se bomo ustavili pri slovenski manjšini v
Porabju. V pogovoru s predsednikom Zveze Slovencev na
Madžarskem bomo slišali, kako živijo. Med Graditelje sloven-
stva smo ob 19. uri uvrstili pesnika Daneta Zajca, v oddaji
sakralna glasba ob 20.30 pa prisluhnite uglasbitvam psalmov
Felixa Mendelssohna.

Radio Sora, 91,1 Mhz
(www.radio-sora.si)
Danes ob 9. uri vas bomo spomnili na jutrišnji Dan spomina
v Žireh, ob enajstih bomo govorili o plesni skupini Lonca,
popoldne pa namenili bližajočemu se dnevu spomina na
mrtve. V sobotni športni oddaji bomo govorili o nogometu,
rokometu, teku in še čem, sledila pa bo lestvica Desetnica.
Naš nedeljski gost ob 9. uri bo Boštjan Bezlaj iz Medvod, ob
enajstih pa bomo v kmetijski oddaji govorili zlasti o zgodnjem
upokojevanju kmetov. V ponedeljek ob devetih bomo spre-
govorili o skupini staršev ob razpadu partnerske ali zakonske
zvez, ki jo vzpostavljajo v Škofji Loki, v torek ob 9. uri pa spre-
govorili o urejenosti naše okolice, sledili bodo Vrelci zdravja in
lepote, kulturni Tu in tam in zvečer Torkov glasbeni vrtiljak. V
sredo bomo ob 9. uri gostili Razvojno agencijo Sora, ob 11. uri
pa predstavnike žirovske občinske uprave, popoldne pa na-
menili pop glasbi. V četrtek bomo spet reševali Vprašanja in
pobude, gostili strokovnjaka iz Jelovice, zvečer pa vandrali s
harmoniko.

Mali brat 

Fotografija je nastala pre-
jšnji teden na letališču JP na
Brniku, kamor je po šestih
letih končno spet na doma-
čih tleh pristal dolgo pričako-
vani vladni aeroplan, po ime-
nu falcon. Kot je povedal pri-
stojni Krek z Ministrstva za
obrambo, bodo letalo čim
prej dali v najem, o ponud-
bah treh podjetij, ki se za to
zanimajo, pa bodo razprav-
ljali prihodnji teden. Novi
najemnik bo letalo moral
prevzeti najmanj za štiri leta,
ob podpisu pogodbe pa bo
moral plačati tudi polmili-
jonsko varščino. 

Kot sem iz zelo neuradnih
virov blizu raznih uradov iz-
vedel Mali brat, pa se bodo
trije kandidati za najem, kot
kaže, obrisali pod nosom.
Vsaj za naslednji mesec. Na-
mreč, letalo bodo za začetek
v najem dobili slovenski fuz-
balerji. Najela ga bo Nogo-
metna zveza Slovenije, v prvi
vrsti za prevoz slovenskih
nogometašev na tekmo do-
datnih kvalifikacij za sveto-
vno prvenstvo z Rusijo v Mo-
skvi. Izvedeli smo, da mora-
jo na zvezi nujno zapraviti še
nek denar, ki jim je nepriča-

kovano ostal po nogometni
tekmi Poljske s Slovaško. Za
kakšen denar gre, smo pov-
prašali kar selektorja Matja-
ža Keka, ki smo ga ravno za-
lotili, kako v falcona nese
Samsonitov kovček črne bar-
ve. "Sicer sem že rekel, da
fantje ne potrebujejo nobe-
nega cirkusa in prevelike ev-
forije pred tema zahtevnima
tekmama dodatnih kvalifika-
cij, ampak ker ste že ravno
tukaj, vam bom razložil, pa
potem vi povejte drugim na-
prej," je začel Kek in nadalje-
val, da gre za denar, ki je bil
sicer na voljo Poljakom, a ga
ti v tistem zimskem večeru

na tekmi s Slovaško niso zna-
li zaslužiti. Zdaj naj bi bila to
varščina za najem falcona, s
katerim se bodo novembra
odpeljali v Moskvo. Menda
gre za pol milijona evrov.

"Falcona sicer niti ne bi ra-
bili toliko, saj ponavadi potu-
jemo z avtobusom. Problem
je bolj v tem, da fante čez vi-
kend naberem po evropskih
igriščih, kjer igrajo. To pa je
najlažje in najhitreje z manj-
šim letalom. Mislim, da so si
fantje zaslužili nekaj ugodja,
da vsaj na poti do Moskve ne-
koliko uživajo. Na igrišču bo
namreč povsem druga zgod-
ba. Umetna trava, mraz,

sneg in ruski medvedi v belo-
rdečih dresih. 

Kako se bodo peljali vsi no-
gometaši, saj falcon sprejme
le osem ljudi in tri člane po-
sadke, nas je še zanimalo? "V
pilotski kabini bomo sedeli
jaz, Novaković in Koren. Za
ostalih osem mest bomo v
dneh pred tekmo izvedli in-
terne kvalifikacije. Preverili
bomo njihovo sposobnosti
pri igranju game boya. Tisti,
ki bodo zmogli na višji nivo,
bodo imeli več možnosti
pred tistimi, ki bodo že v pr-
vem nivoju izgubljali življe-
nja ... Ostala ekipa, ki običaj-
no potuje z nami na tekme,
bo tokrat potovala z vlakom
na relaciji Budimpešta-Mo-
skva-Peking. Paziti moramo
le, da jih v Moskvi poberemo
dol. Na pot bodo šli štiri dni
pred falconom. 

Kot smo še izvedeli, se bo
Nogometna zveza v primeru
uvrstitve na Svetovno prven-
stvo pogovarjala tudi o dol-
gotrajnejšem najemu, v pri-
meru izpada pa ga bodo do
konca leta posodili še za pre-
voze na tekme v 3. slovenski
ligi zahod. V NK Kranj so že
izrazili interes za prevoz na
tekmo z NK Sava Kranj v
Stražišče. 

tareta ob zajtrku pri-
povedujeta, kako ju
je pol dneva, na poti
od Bukarešte proti
severu, zalival dež.

V romunskem glavnem me-
stu sta imela celo majčken
"brodolom", saj sta zapeljala
na neki izvoz, za katerega je
sprva kazalo, da je le nekoli-
ko zalit z vodo. Zapeljala sta
v vodo, ki je bila navsezadnje
globoka skoraj pol metra, saj
je izpod vrat prodrla v kabi-
no spačka, motor pa je ob
vsej tisti vlagi revež kar ugas-
nil. "Sta naredila kakšno fo-
tografijo," sem ju vprašal,
onadva pa, da ne, da jima na
kraj pameti ni padlo, da bi ta-
krat še fotografirala. S skraj-
nimi močmi jima je komaj
uspelo poriniti avto iz vode.
To, da v nesreči nisi ravno
pri volji fotografirati, sem

kasneje v Ukrajini spoznal
tudi sam. 

Iz predmestja smo se za-
peljali do parkirišča ob ob-
zidju, ki je nekoč branilo sta-
ri del mesta. Zastonj. V drža-

vah, ki smo jih obredli, je
bilo parkiranje praviloma
brezplačno, razen ob turi-
stičnih točkah, kjer se trudi-
jo zaračunati vse, kar je mo-
goče. Sibiu je staro mesto, ki

je v zadnjih letih doživelo po-
polno prenovo in je vsaj stari
del primerljiv z marsikate-
rim zahodnim turističnim
biserom. Leta 2007 je bil Si-
biu, ki leži v srcu Transilva-
nije, tudi kulturna prestolni-
ca Evrope. Okrog glavnega
trga in cerkve so stare meš-
čanske hiše, vse po vrsti s
prenovljenimi fasadami, na
lepo tlakovanem trgu, čigar
središčna točka je fontana
oziroma vodomet, pri čemer
vsake toliko časa iz tal začne
špricati devet curkov vode.
Vse skupaj deluje na dalja-
vo, tako da nikoli ne veš,
kdaj te bo pošpricalo. Ko ne-
kaj časa opazujemo, kako
zadeva deluje, imamo obču-
tek, da se nekdo blazno fino
zabava iz ljudi, ki svoj po-
gum ponavadi plačajo z
"dežjem" z jasnega neba.
Nič hudega, če je topel pole-
tni dan. (prihodnjič: etno
večerja) 

Igor Kavčič

S

Kako malo je potrebno, da se ljudje zabavajo. Otroci in
odrasli. Sredi trga vsake toliko časa začne iz tal špricati 
vodomet in samo od tebe je odvisno, kje se takrat nahajaš,
tik pod curkom ali kje "na varnem". / Foto: Igor Kavčič

S spačkom do Kijeva in nazaj (8)

PRESENEČENI NAD MESTOM 
Mesto Sibiu je bilo leta 2007 kulturna prestolnica Evrope, kar se vidi na vsakem koraku. 

S FALCONOM V RUSIJO 
Nogometna zveza Slovenije najela vladnega falcona. Višek denarja, ki ga niso znali pobrati Poljaki, 
bo šel za najem falcona, s katerim se bodo naši fuzbalerji odpeljali na tekmo v Moskvo. 

Za uvrstitev med tistih osem, ki bodo v Moskvo potovali s
falconom, bo Kek izvedel dodatne kvalifikacije. / Fotomontaža: Ju Wan
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Mama"

Draga Tanja! Sem v zrelih le-
tih in za mano je že marsikaj.
Imam moža. Zanima me,
kako je z njegovim zdravjem.
Skupaj sva že dolgo, pa mi po-
vej, ali me je kdaj iskreno lju-
bil. Imam občutek, da je vse-
eno nekaj zaznamovalo nje-
govo življenje še pred mano.
Kakšen je v resnici njegov od-
nos do najinih sinov? Je pono-
sen nanju ali razočaran? Vča-
sih imam občutek, da bi svojo
lastnino raje podaril tujcu kot
otroku. Pa vseeno upam, da
ni tako. Otroka bi potrebovala
pomoč, da si uredita svoje živ-
ljenje. Kakšen je odnos starej-
šega sina do očeta? Se ga boji
in se mu je v resnici podredil?
Imam občutek, da je oče zelo
zaznamoval njegovo življenje
v mladosti. Vsak teden grem k
maši, kjer iščem svoj mir. Ne
bom mirna, dokler ne bom

prepričana na lastne oči, da
sta otroka našla vsak svojo sre-
čo ... Žalosti v očeh ne prekri-
je niti nasmeh. Mame smo
mame, pa naj bodo otroci
majhni ali pa veliki, kajne?
Kaj pa očetje?

Biti mama, je najtežji poklic
vseh časov. Za ta poklic ne
obstaja nobena šola in di-
ploma, ki jo dobimo, ni je
na papirju, le v naših srcih,
uspešnost tega pa se vso
pot čez življenje kaže na na-
ših otrocih. Res je, nasmeh
na obrazu ne more skriti ža-
losti v očeh, a to vidimo le
mame. Sploh ni pomemb-
no, ali so otroci majhni ali
veliki, otrok je vedno otrok.
Včasih morajo tudi očetje
biti matere in vprašanje, kaj
je težje, biti mama in oče ali
pa oče in mama v isti osebi.
Oba sinova vas ne bi mogla
imeti rajši, kot vas imata, in

cenita vso vašo pomoč. Vaš
mož je in vedno bo živel v
svojem svetu, svetu, v kate-
rem je velikokrat prostor
samo za njega. Ne bi rekla,
da je svojo ljubezen dal dru-
gam, bolj sam sebi, brez že-
lje, da bi jo razdajal sinovo-
ma in vam. Njegovo zdravje
ni najboljše. Vidim neko bo-
lezen, ki je ni zdravil. Žal
njegove iskrene ljubezni ne
vidim, ne zdaj ne v preteklo-
sti. Vedno je bil sam sebi
dovolj. Kmetijo bo razdelil
na polovico, kar je tudi naj-
bolj prav, in eden od sinov
si bo uredil stanovanje v
hiši, ni nujno, da starejši.
Možu je všeč občutek, da se
ga vsi bojite, saj ima s tem
tudi popolni nadzor nad do-
gajanjem. Tudi finančno se
počuti močnega, kar najbolj
pokaže s tem, da noče raz-
deliti premoženja, a treba
ga bo postaviti pred dejstvo,

da tega ne dovolite več. Saj
to dobro veste. Da, lahko bi
rekla, da je na sinova pono-
sen, vendar tega nikoli ne
bo priznal. Zaznamoval ni
samo življenja starejšemu
sinu, ampak vsem vam. Se-
veda se mu je podredil, saj v
mladosti ni imel druge izbi-
re. A dolgo ne bo več tako,
postavil se bo zase. Nikoli
ni prepozno. Uredil si bo
osebno življenje in vidim
mu srečo v ljubezni. Mlajši
sin v sebi skriva veliko bre-
men, ki jih ne pokaže. Tudi
njegov čas bo prišel, bodite
brez skrbi. Mir v srcu je naj-
več vreden, in maša to zago-
tovo da, tudi sama molitev
je velik balzam za dušo. Že-
lim vam vse najlepše in
srečno.

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Namerno ne bomo hoteli biti opazni, saj se ne bomo pu-
stili motiti. Večkrat nam bo uspelo, a vedno ne. V zalogi
pa bodo pripravljeni izgovori.

24. oktobra 2009
Sobota 
Rafko, Breda, Feliks

Obeta se nam miren dan. V glavnem se bomo posvečali
družini in vsem drugim najbližjim. Lepe besede bodo spro-
žile lepe dogodke in vse bo čudovito.

26. oktobra 2009
Ponedeljek
Lucij, Evarist, Florijan

Polovico dneva bomo preživeli v razmišljanju, kaj vse bi
bilo potrebno urediti. Drugi del dneva pa ugotavljali, da se
vse da preložiti in da je še dovolj časa.

27. oktobra 2009
Torek
Sabina, Karel, Cenka

V tem dnevu se bo vse uredilo tako, kot je treba, zato si ne
smemo delati nepotrebnih skrbi. Obnovile se bodo stare
prijateljske vezi.

28. oktobra 2009
Sreda
Simon in Juda, Šimen

Je ugoden dan za velik poslovni podvig. Izogibati se je tre-
ba ljubosumju, saj ta lahko zavre napredek in zamegli po-
gled v realno stanje. Hitimo počasi.

29. oktobra 2009
Četrtek
Narcis, Linda, Ida

Potrebovali bomo veliko poguma, da bomo znali sprejeti
spremembe, ki nas čakajo. Tudi dobrega se je težko priva-
diti, pa naj se to še tako smešno sliši.

30. oktobra 2009
Petek
Alfonz, Dorica, Marcel

25. oktobra 2009
Nedelja
Darja, Krispin, Pino

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

Iz trenutka v trenutek se bodo čez cel dan prelagale obvez-
nosti in s tem tudi odgovornosti, zato bo zaključek dneva
zelo pester, stresen, napet in aktiven.

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Deževni dnevi vas bodo malce spravili v slabo voljo, a
tudi tokrat ne boste dovolili več, kot je potrebno. Cel te-
den boste obkroženi z ljudmi, ki vam bodo prijetna druž-
ba. Povabljeni boste tudi na daljši izlet, ki vam bo prine-
sel veliko lepih doživetij. 

Bik (22. aprila - 20. maja)
Prve dni v tednu se boste prepustili lenarjenju in prav bi
vam prišel kakšen dan dopusta. Vživeli se boste v doma-
če okolje, kar vam bo ugajalo. Proti koncu tedna pa se
vas bo lotila delovna vnema in vsi v vaši bližini bodo šli
v akcijo.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Ste najboljši čarovnik vseh časov. Tudi v muhastih dne-
vih si znate v mislih pričarati sonce, morje in poletje. Pa
kaj zato, važno je, da s tem dobite novo energijo in ste
dobre volje. V ljubezni se vam bo izpolnila želja.

Rak (22. junija - 22. julija)
Razočarali in istočasno prizadeli vas bodo ljudje, za kate-
re bi si to najmanj mislili. Kar nekaj časa boste potrebo-
vali za razmislek, a nenazadnje boste ugotovili, da je tako
čisto prav. Poslovno pričakujte spremembe. Zelo jih bo-
ste veseli.

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Dogodki vas bodo začeli prehitevati in komaj boste kos
sprotnemu dogajanju. Marsikaj, kar vam je doslej ostalo
skrito, se bo pokazalo. Zelo prijetno boste presenečeni
tudi zaradi financ, saj imate v mislih kar grozno sliko. To-
rek bo vaš srečen dan.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Odpirale se vam bodo velike priložnosti za dober zaslu-
žek. S tem se vam lahko kasneje nudijo možnosti za iz-
polnitev vaših starih ciljev. Na splošno bi se lahko več-
krat obračali k svoji notranji intuiciji in jo seveda tudi
upoštevali.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra)
V pričakovanju telefonskega klica se vam bo izpolnila
stara želja. V ljubezni boste končno zacveteli in ob part-
nerju našli vse tisto, kar ste do sedaj v življenju pogreša-
li. V službi se vam kmalu ponudi priložnost, ki vam lah-
ko zelo spremeni marsikaj.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Novice, ki jih boste prejeli, vam bodo dale veliko misliti.
Pomembni dogodki se vam bodo začeli vrstiti drug za
drugim. Komaj boste kos položaju, a zmaga bo kljub vse-
mu na vaši strani. Neka bližnja oseba vas zelo pogreša,
zato je ne puščajte preveč ob strani.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Do nekoga boste preveč grobi, ne da bi izbirali besede.
Žaljivke bodo padale druga za drugo preko dovoljene
meje. Kmalu zatem vam bo žal in na vse načine se boste
trudili, da popravite napako. A ne pričakujte, da vam bo
uspelo čez noč.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Za nekaj dni vas bodo omrežile in ohromile črne misli, a
raznim strahovom ne smete dovoliti, da vam prekrižajo
načrte, ki ste si jih pred časom zastavili. Voljo in moč
vam bodo dali tudi prijatelji, ki vam bodo tokrat le stali
ob strani.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja)
Nekdo vas bo zaman opozarjal in vam z dobrim name-
nom hotel razložiti dejstva, a vi ne boste sposobni spre-
jeti nobene informacije oziroma nasveta. Ne bo jasno, ali
je to le trma ali pa nepopustljivost, kar je skoraj isto in
spet ne.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Na poslovnem področju bo tokrat obveljala vaša beseda
in še bolj kot sicer se boste posvetili delu in drugim am-
bicijam, povezanim s poslovnostjo. Ljubljena oseba bo
od vas pričakovala več pozornosti, nikar je ne razočarajte.

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

Lep šopek besed,
par vejic in pika,
soglasje in red

je kaj, kot se šika?

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 v ali na prostoru. Med
prispelimi odgovori nismo
zasledili pravilnega.
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NAGRADNA KRIŽANKA

Nagrade:
1. nagrada: enodnevna uporaba novega VW Pola; 
2. nagrada: enodnevna uporaba nove SEAT Ibize;
3. nagrada: paket obvezne opreme; 
4., 5. in 6. nagrado podeljuje Gorenjski glas.

Rešitve križanke (nagradno geslo, vpisano v kupon iz križanke)
pošljite na dopisnicah do srede, 4. novembra 2009, na 
Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001, Kranj, p.p. 124.
Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa
pred poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.

 Jesen v Avtohiši Vrtač
Novi Polo z bogato serijsko opremo 
je lahko vaš že za 10.340 EUR.
Novi Audi A5 Sportback že od 38.600 EUR - 
najboljše iz treh svetov. 
Novi Škodin model Yeti že od 16.990 EUR. 
Yeti - Pripravite se na novo definicijo terenca.
Nore cene vozil SEAT. Ibiza že za 10.200 EUR 
z vključenim 4-letnim jamstvom 4 PLUS. 
Akcijski model CADDY LIFE BIS 
že od 13.490 EUR naprej.
Bogata ponudba rabljenih vozil v Avtohiši Vrtač.
Vabljeni!
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red časom smo v
Stari mestni stru-
garni spremljali re-
vijo mlade obliko-
valke Nine Šušnja-

ra, ki je svojo modno pot za-
čela pred tremi leti. V bližnji
prihodnosti v Ljubljani načr-
tuje odprtje lastnega 'show-
rooma'. 

Modni spektakel z naslo-
vom Retrospektiva se je v
zgodovino slovenske mode
zapisal kot najobsežnejša ko-
lekcija enega modnega obli-
kovalca doslej, saj je Nina
predstavila kar sedemdeset
kosov oblačil. Poleg dnevnih
kosov oblačil, ki se prepletajo

z usnjenimi zgornjimi deli,
je bil velik poudarek tudi na
večernih oblekah, izdelanih
iz lahkih in padajočih mate-
rialov. Kolekcijo zaznamuje-
jo zanimive barve, odtenki in
posamezni detajli. 

Modno revijo je odprla ma-
nekenka in top model Nuša
Šenk, ki je prišla na Retro-
spektivo naravnost iz New
Yorka. Nuša je sicer Kranj-
čanka, ki je svojo kariero za-
čela pri petnajstih, delala za
številna znana modna imena
in se je letos znašla tudi med
nominirankami za Femme
Fatale 2009. Seveda jo je za
to priložnost oblekla Nina,
medtem ko so druge nomini-
ranke predstavile oblačila Si-
mone Lampe, ki je oblekla

operno pevko Alenko Gotar,
Maja Štamol je oblekla igral-
ko in voditeljico Majo Marti-
no Merljak, Maja Ferme bo-
dočo mamico Jerco Cvikl Le-
gan, Diana Kotnik Lavtižar
igralko Ano Dolinar, Mojca
Celin povratnico med pevka-
mi Piko Božič Kontrec, Sanja
Veličković nekdanjo miss
Manco Matičić Zver, Barbara
Plavec Brodnjak pevko Špelo
Grošelj in Peter Thaler je po-
skrbel za živahen videz ravno
tako pevke Mance Špik. 

Izbor za letošnjo fatalko je
potekal v ljubljanski Festival-
ni dvorani, spremenjeni v
raj. Tokrat so za Femme Fa-
tale 2009 razglasili balerino
Jernejo P. Zhembrovskiyy, ki
pa si je svojo obleko skreirala

kar sama. Jerneja je tudi ena
redkih slovenskih estradnic -
če jo lahko tako imenujemo,
saj jo redno srečujemo na
družabnih dogodkih, preiz-
kusila se je tudi kot mane-
kenka in bila model za Peko-
vo linijo čevljev Peko by Gac-
ho. Pri svojih dvajsetih letih
je že poročena. Z baletni-
kom Alexandrom Zhem-
brovskyyim. Baje srečno.

Izbora za fatalko pa se to-
krat nista udeležili nekdanja
miss Manca - zaradi bolezni,
in igralka Ana, ki je imela
predstavo, medtem ko smo
povabljeni večino prireditve
strmeli v 'fatalnost' Špele
Grošelj. Poskusili smo ne-
opazno, pa nam ni ravno
uspelo.

DRUŽABNA KRONIKA

Po treh mesecih ločitev

Pevec skupine Limp Bizkit Fred
Durst, ki se je julija v Las Vegasu po-
ročil z dolgoletno spremljevalko Est-
her Nazarov, je po treh mesecih vlo-
žil zahtevek za ločitev, v katerem na-
vaja nepremostljive razlike. "Ostaja-

va zelo pozitivna in drug drugemu želiva le najboljše.
Slava življenju. Ko se stvari porušijo, je dobro imeti ob
sebi prijatelja. Ne moreva iti nazaj in začeti znova, lah-
ko pa začneva danes in ustvariva nov konec," je zapisal
na Twitterju.

Koncert U2 v živo

Irska rock skupina U2 obljublja, da bo ne-
deljski koncert na stadionu Rose Bowl v
Kaliforniji, ki je že razprodan in na kate-
rem pričakujejo 96 tisoč obiskovalcev,
mogoče v celoti neposredno spremljati
prek spletne strani YouTube. "To je ideal-

na priložnost, da zabavo razširimo onstran stadiona.
Oboževalci pogosto pripotujejo od daleč, da bi videli
U2, tokrat pa bo U2 prišel do njih po vsem svetu," je po-
vedal menedžer skupine Paul McGuinness.

O glasbeni pristnosti

Jack White, ki je trenutno na turneji s
skupino The Dead Weather, je nenapo-
vedano obiskal dublinski Trinity College,
kjer je študentom predaval o svojih glas-
benih prepričanjih. Beseda je tekla tudi o
pristnosti v glasbeni industriji: "Ne vem,

ali sta Bob Dylan in Tom Waits tako avtentična, kot
mislita, da sta. Morda nista. Včasih pomislim, da je
Britney Spears ali kdo drug, ki počne točno to, kar hoče,
in to po svojih najboljših močeh, bolj pristen kot Dylan
ali Waits."

Tisoč tristo kalorij na dan

Jennifer Aniston sanjsko postavo ohra-
nja tako, da dnevno ne zaužije več kot
1300 kalorij. "Če bi vseskozi jedla čips in
hamburgerje - kar tu pa tam sicer rada
storim - ne bi več dobila vlog, ki bi jih
rada. Torej se največkrat zadržim," je po-

vedala za revijo Shape. Sicer pa se ima zahvaliti svoji
kuharici, da poje veliko rib: "Losos z dušenim brokoli-
jem in rahlo popečenimi šampinjoni - to je moja naj-
ljubša jed!" Da spodbudi presnovo, pa zjutraj spije ko-
zarec sveže limonade.

NAJBOLJ FATALNA JE BALERINA 
Retrospektiva je namenjena sodobni in moderni ženski. Nova slovenska Femme Fatale pa naj bi bila
več kot le lepa, naj bi očarala, se s šarmom vtisnila v spomin, vzbujala pozornost in občudovanje,
ljudje naj bi jo posnemali. Tako so pač fatalnost opredelili nekateri, drugi pa so zaploskali igralki Maji
Martini Merljak, ki med drugim meni, da so fatalne ženske verjetno karakterno za moške naporne.

Fatalke: Špela Grošelj, Nuša Šenk, Maja Martina Merljak,
Jerneja P. Zhembrovskiyy ... / Foto: Tina Dokl

... Pika Božič Kontrec, Jerca Cvikl Legan, Manca Špik in 
Alenka Gotar / Foto: Tina Dokl

Za nagrado fatalke prejmejo tudi svoj portret. Posebej za to
priložnost jih naslika Jure Cekuta, ki se zadnje čase precej
pojavlja v medijih. Žal ne toliko zaradi slikarstva. / Foto: Tina Dokl

Alenka Brun

P

V voditeljski vlogi Adama je v Festivalni dvorani nastopil 
Klemen Slakonja, njegova Eva je bila Saša Einsiedler.

Gorenjski trojček - pevska fatalnost letošnjih 
nominirank za Femme Fatal 2009: Alenka Gotar, 
Manca Špik, Špela Grošelj / Foto: Tina Dokl

VRTIMO GLOBUS

Nuša Šenk in Nina Šušnjara. V stvarnika pa se je prelevil
raper Jose. Poskrbel je za glasbeni vložek na izboru, pesem
pa je govorila o ženski fatalnosti,  izboru samem. / Foto: Tina Dokl

Med občinstvom: mama letošnje fatalke, novinarka Duša
Podbevšek Bedrač in Jerčin soprog Milan M. Cvikl. / Foto: Tina Dokl
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