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Nove zapornice 
na starih parkiriščih
Pri Mestni občini Kranj bodo spre-
menili režim parkiranja na parkiriščih
ob Likozarjevi cesti na Hujah, pri
"Čebelici", nasproti zdravstvenega
doma, pri Zlati ribi in na ploščadi
med občinsko zgradbo in restavraci-
jo Brioni.
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AKTUALNO VREME

jutri: oblačno s padavinami
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Po pasijonu ne le aplavz
Ko so škofjeloški svetniki razpravljali
o končnem poročilu projekta Škofje-
loški pasijon 2009, so kritiko naslovi-
li zlasti dejstvu, da se brez prispevka
občinskega proračuna dogodek ne bi
finančno pokril.
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Puškinove skrivnosti
Kolikor nam je znano, naš France
Prešeren ni imel posebno bujnega
spolnega življenja, na stara leta je o
tem pisal pesniške kvante. Njegov
kolega Aleksander Sergejevič Puškin
pa je bil v tem pogledu pravi razuzda-
nec ...

14

V Bohinju je bilo 
"strašno"
Krompirjeve počitnice so letos v Bo-
hinju popestrili s "strašnim" dogod-
kom, ki so ga pripravili v kampu Da-
nica pred uradno nočjo čarovnic, ki
jo vse pogosteje z rezljanjem buč za-
znamujemo tudi pri nas.

Danes zjutraj se bo meja 
sneženja spustila tudi do nižin.
V sredo bo oblačno, čez dan bo
deževalo. V četrtek bodo 
padavine ponehale.

24

ZADNJA

62 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Leto LXII, št. 87, cena 1,35 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih naklada: 22.000 izvodov www.gorenjskiglas.si

Suzana P. Kovačič

Kranj - Včeraj se je začelo
cepljenje proti novi gripi, a
vsaj v dopoldanskih urah v
cepilnih centrih na Jeseni-
cah, v Kranju, Radovljici in
Škofji Loki ni bilo gneče.
Prednost pri cepljenju imajo
zdravstveno osebje in kro-
nični bolniki, cepila se je
tudi Andreja Krt - Lah,
zdravnica v cepilnem centru
Zavoda za zdravstveno var-
stvo Kranj. Povedala je: "Za
cepljenje sem se odločila iz
dveh razlogov: da ne bom
prenašala virusa na druge in

da bom v času predvidene
pandemije lahko normalno
delala. Trenutno je pri nas
nekaj zanimanja za ceplje-
nje (včeraj do enajste ure do-
poldan so imeli vpisanih ne-
kaj čez dvajset oseb, op. a.),
vsem pa svetujem še druge
preventivne ukrepe, kot so
gibanje na svežem zraku, vi-
taminsko bogato prehrano,
higieno kašlja in rok ..."
Odraslim zadošča en odme-
rek cepiva, tistim z imunsko
oslabljenostjo priporočajo
dva odmerka, otroci pa dobi-
jo polovični odmerek. Na
cepljenje se je treba obvezno

predhodno naročiti, zanj bo-
ste odšteli sedem evrov.

Direktorica Zdravstvenega
doma (ZD) Radovljica in
zdravnica Maja Petrovič -
Šteblaj se še ni cepila, a je
dejala, da se zelo verjetno bo.
Včeraj dopoldne so imeli v
Radovljici za danes vpisanih
deset oseb za cepljenje, ve-
činoma zdravstvene delavce.
"Bolniki, ki že imajo vroči-
no, pa naj nikar ne pridejo
takoj v ambulanto, saj se s
tem širijo kontakti. Naj prej
pokličejo po telefonu," je še
opozorila direktorica. 

Vrst za cepljenje včeraj ni bilo
V cepilnih centrih na Jesenicah, v Kranju, Radovljici in Škofji Loki so začeli
cepiti zdravstveno osebje in kronične bolnike. Za cepljenje je obvezna
predhodna prijava.

Tudi občanka Irena Ahačič se je odločila za cepljenje proti novi gripi, tako kot zdravnica
Andreja Krt - Lah (na sliki levo), ki se je cepila že včeraj. / Foto: Tina Dokl 

Ana Hartman

Rdeči križ Slovenije tudi le-
tos v tednu solidarnosti, ki po-
teka med 1. in 7. novembrom,
zbira sredstva za pomoč oško-
dovanim v naravnih nesrečah
večjega obsega in za takojšnjo
pomoč. Znova lahko poma-
gamo z nakupom doplačilnih
znamk ter vozovnic za vlak in
avtobus, ki jih bodo na vseh
poslovnih enotah Pošte Slo-
venije ter železniških in avto-
busnih postajah prodajali do
sobote. Nakup doplačilnih
znamk oz. vozovnic je obve-
zen, njihova vrednost pa je 50

odstotkov nominalne vredno-
sti standardne znamke. V
lanskem tednu solidarnosti je
Rdeči križ zbral 180.612 ev-
rov. Sedemdeset odstotkov
zbranega denarja (96.650 ev-
rov) so namenili za pomoč ob
naravnih nesrečah, preostalo
pa za področje socialnih pro-
gramov za enkratne pomoči.
Solidarnost med ljudmi se si-
cer povečuje, pojasnjujejo v
Rdečem križu. Število pri-
spevkov višjih vrednosti se je
zmanjšalo, a se je na drugi
strani povečalo število manj-
ših prispevkov od pet do dvaj-
set evrov.

Teden solidarnosti

3. stran�

Vilma Stanovnik

Goriče - "Potem ko so in-
špektorji po nesreči prepo-
vedali uporabo prvega nad-
stropja stavbe, je prejšnji
petek odpadel pouk. Na ob-
čini smo želeli, da se čim
prej zagotovi vse, da bo
pouk spet normalno pote-
kal, zato so pri Gradbincu
takoj začeli delati in v tednu
dni delo tudi končali. Oce-
njujejo, da je delo vredno
okoli deset tisoč evrov, ob-
novilo pa se je okoli 230 kva-
dratnih metrov površin," je
ob včerajšnjem ogledu pre-
novljenih prostorov podru-
žnične šole Goriče povedal
kranjski podžupan Stane
Štravs in dodal, da končne-

ga poročila o vzrokih za od-
padanje ometa še niso dobi-
li, verjetno pa gre za ne-

ustrezno izvedbo veznega
sloja med ometom in kon-
strukcijo. Ker je bila šola

pred petimi leti obnovljena,
izvajalec del pa je bil Grad-
binec, občina ne bo nosila
novih stroškov obnove.

"Kljub vsemu smo danes
veseli, da ob nesrečnem dne-
vu ni prišlo do hujše poškod-
be katerega od otrok in da se
je šola tako hitro obnovila,"
je včeraj, ko so učenci znova
sedli v šolske klopi, povedala
ravnateljica OŠ Simona Jen-
ka Nevenka Škrlj, ravnatelji-
ca podružnične šole Goriče
Jana Dubravica pa je pouda-
rila: "Veseli me, da je šola po-
pravljena in pouk spet lahko
poteka normalno. Učenci so
sproščeni in za nas je to naj-
bolj pomembno." Podru-
žnično osnovno šolo Goriče
obiskuje 78 otrok.

Šolo v Goričah so že obnovili
Po počitnicah so učenci podružnice šole Goriče, kjer je pred desetimi dnevi odpadel del ometa v eni
od učilnic, znova sedli v šolske klopi.

Po obnovi stropov so včeraj učenci podružnične šole Goriče
znova prišli k pouku. / Foto: Gorazd Kavčič
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VSAK PRVI TOREK V MESECU

Nečitljivih kuponov ne objavljamo.

Kupon za brezplačni mali oglas
Brezplačen je mali oglas z besedilom do 80 znakov. Ugod-
nost velja samo za naročnike časopisa Gorenjski glas. 
Kuponi so veljavni pol leta. Na hrbtni strani morajo imeti
odtisnjen naslov naročnika. Mali oglas, oddan po telefonu
ali brez kupona, zaračunavamo po ceniku, s popustom za
naročnike (20 %). Kupon ni veljaven za objavo pod šifro ali z
navedbo: naslov v oglasnem oddelku. Brezplačnega
malega oglasa ne morejo uveljavljati pravne osebe (tudi
s. p.). Oglase sprejemamo na naslov Gorenjski glas, Blei-
weisova cesta 4, 4000 Kranj ali po telefonu 04/201 42 47;
za torkovo številko Gorenjskega glasa do petka do 13.30
in za petkovo številko do srede do 17.30. V malooglasnem
oddelku na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju pa smo vam na razpo-
lago v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 17. ure, v sredo od
8. do 18. ure in ob petkih od 8. do 14. ure. 

MALI OGLAS                                   november/09
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

❏ prodam ❏ kupim ❏ oddam ❏ najamem    

❏ podarim      ❏ iščem          ❏ nudim          ❏ zamenjam

✂       

✂  

Danica Zavrl Žlebir 

Ljubljana - Dan reformacije
praznujemo v spomin na 31.
oktober 1517, ko je nemški te-
olog Martin Luther na vrata
cerkve v nemškem Witten-
bergu obesil 95 tez o prenovi
Cerkve in s tem začel reform-
no gibanje takratne katoliške
Cerkve. Protestantizem je
pljusknil tudi na Slovensko,
njegova osrednja osebnost je
bil Primož Trubar.

Reformacija in protestant-
sko gibanje sta na Sloven-
skem pustili neizbrisen pe-
čat, saj so bili postavljeni te-
melji za kulturni razvoj in
napredek slovenskega ljud-
stva, je dejal Pavel Gantar,
predsednik državnega zbora,
slavnostni govornik na prire-
ditvi v Cankarjevem domu in
poudaril, da bi se nas prote-
stantizem danes lahko do-
taknil še bolj, tudi v svojem
racionalnem temelju. Po-

udaril je pomen Primoža
Trubarja, očeta slovenskega
jezika, ki je po Gantarjevih
besedah gotovo eden najpo-
membnejših oblikovalcev
slovenske kulturne zgodovi-
ne. Z jezikovno uveljavitvijo
najprej med drznimi narod-

nimi buditelji, pozneje pa
tudi med drugimi Slovenci,
je sprožil združevalne proce-
se in zavest o skupni pripad-
nosti ter tako prebudil korak
do samostojnosti. Negovanje
spomina se mu zato zdi po-
trebno, saj so ravno te poteze

omogočile, da smo kot narod
obstali do današnjih dni.
Spregovoril je tudi o današ-
nji družbi, ki se je zadnji dve
leti opazno razslojila in uve-
ljavila razlike v bogastvu,
družbenem položaju in poli-
tičnem vplivu. Ob današnji
gospodarski in finančni kri-
zi, ki je pri velikem delu pre-
bivalstva omajala pričakova-
nja in zaupanje v prihod-
nost, pa se tudi postavlja
vprašanje, ali so razlike, ki iz-
hajajo iz lastniške transfor-
macije, upravičene. Opozoril
je na slo po bogatenju, zna-
čilno za "slovenski kapitali-
zem", na tajkunstvo, na veli-
ke razlike v dohodkih in last-
nini. Po Gantarjevih besedah
brezobzirno pridobitniško
hlastanje ljudi oropa za pri-
ložnosti in svobodo izbire, ki
bi jo sicer morali imeti, če že-
limo slediti svojemu prepri-
čanju po svobodni in odprti
družbi.

Protestanti narodni buditelji
Slavnostni govornik na državni proslavi ob dnevu reformacije je bil Pavel Gantar.

Matevž Pintar

Leta 2006 so Gorje posta-
la samostojna občina. V
naši anketi smo naključno
izbrane občane vprašali, ali
sedaj živijo bolje ali slabše
kot prej, ko so spadali pod
občino Bled. Zanimalo nas

je tudi, na kateri od dveh re-
lacij bi bila gradnja pločnika
bolj nujna.

Dvainšestdeset odstotkov
sodelujočih živi sedaj, v sa-
mostojni občini Gorje, bo-
lje kot prej, ko so spadali
pod občino Bled. Tretjina
sprememb ne občuti, pet

odstotkov pa jih je prepriča-
nih, da se je življenje v Gor-
jah poslabšalo. Trem četrti-
nam se zdi bolj nujna grad-
nja pločnika na relaciji
Spodnje Gorje-Zgornje
Gorje, 23 odstotkov si želi
pločnika na relaciji Spod-
nje Gorje-Fortuna in 2 od-

stotka se nista mogla odlo-
čiti za nobeno od ponuje-
nih relacij.

V prihodnji številki se
bomo dotaknili obnovljene
Pokljuške soteske in ureja-
nja ceste z Zatrnika čez
Prelaz na Staro Pokljuko.
V Klicni center slepih na
številko 04/51 16 404 nas
lahko pokličete, če bi se že-
leli naročiti na Gorenjski
glas.

Darilo
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izžrebanemu naročniku časopisa

Avtokarto prejme STANE KUNEJ z Brezij.

Ne vem
1%

Sedaj živimo 
bolje
62%

Sedaj živimo 
slabše

5%

Ne občutimo 
sprememb

32%

N = 257

Ali v samostojni občini Gorje živite bolje ali slabše
kot prej, ko ste spadali pod občino Bled? 

Relacija 
Spodnje Gorje - 

Fortuna
23%

Relacija 
Spodnje Gorje - 
Zgornje Gorje

75%

Ne vem
2%

N = 257

Na kateri relaciji se vam zdi bolj nujna 
izgradnja pločnika? 

Danica Zavrl Žlebir

Brdo - Pred prazniki je na
Brdu potekala strokovna
razprava o ustavnih spre-
membah, ki pomeni zače-
tek javne razprave o tem
vprašanju. Eden od ciljev
sprememb je tudi razbre-
menitev ustavnega sodišča,
ki naj bi v prihodnje odloča-
lo o pomembnih ustavno
pravnih vprašanjih sistem-
skega pomena. S tem bi
ustavnost in vladavino pra-
va varovalo s kakovostnim

odločanjem in ne s količino
odločb, kakor se dogaja se-
daj.  Nekateri razmišljajo
tudi o tem, da bi spremeni-
li način imenovanja ustav-
nih sodnikov, češ da je se-
danji, ko jih voli državni
zbor, preveč spolitiziran.
Oče slovenske ustave Fran-
ce Bučar pa je o spremem-
bah ustave razmišljal o tem,
da bi morala biti ustava ne-
dotakljiv dokument, katere-
ga integriteto naj varuje
pravna stroka, kajti politika
tega ne more. 

Na Brdu o ustavnih spremembah

Kairo 

Kacin podpredsednik Liberalne internacionale

V egiptovski prestolnici Kairo je zadnje dni oktobra potekal
kongres Liberalne internacionale, združenja prek sto liberal-
nih in naprednih demokratičnih strank iz vsega sveta, usta-
novljenega leta 1947 na Oxfordu. Slovenija je članica zdru-
ženja postala leta 1992. Kongres je izvolil novo vodstvo Li-
beralne internacionale, Jelko Kacin pa je bil izvoljen za pod-
predsednika. Organizacijo bo v prihodnjem mandatu vodil
predsednik Hans van Baalen iz Nizozemske, prav tako kot
Kacin poslanec v evropskem parlamentu. D. Ž.

Strasbourg 

Mladi iz SDS obiskali Evropski parlament 

Konec oktobra so v Gorenjski regijski koordinaciji SDS organi-
zirali strokovno ekskurzijo Slovenske demokratske mladine v
Strasbourg. Namenjena je bila spoznavanju Evropskega parla-
menta in dela poslancev SDS: Romane Jordan Cizelj in Milana
Zvera. Udeleženci so si ogledali Evropski parlament in sprem-
ljali del plenarnega zasedanja, nato pa sta jih sprejela oba ev-
ropska poslanca, ki sta predstavila svoje delo. Bojan Homan,
predsednik gorenjske SDS, in Viktor Kirn, predsednik gorenj-
ske SDM, sta pripravila predavanji o mladih v politiki, vlogi
SDM in o lokalnih volitvah leta 2010. Obiskali so tudi koncen-
tracijsko taborišče Struthof v bližini Strasbourga. D. Ž.

Ljubljana 

Kasnejši rok za pripravo prostorskih načrtov

Vlada je prejšnji teden sprejela novelo zakona o prostor-
skem načrtovanju, ki podaljšuje rok za pripravo občinskih
prostorskih načrtov. Rok, ki ga je postavila prejšnja vlada, je
bil preveč ambiciozen, do 16. novembra letos občinskih
prostorskih aktov ni bilo mogoče sprejeti, ker niti občine niti
državne službe na to niso bile pripravljene. Novi rok za
sprejetje teh dokumentov je 31. december 2010. D. Ž.

Večina pravi, da živi bolje

Aleš Zalar in France Bučar / Foto: T. K.

Slavnostni govornik ob dnevu reformacije je bil predsednik
državnega zbora Pavel Gantar. / Foto: Gorazd Kavčič
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Boštjan Bogataj

Kranj - "Pripravili smo 42 tu-
rističnih programov, od tega
22 za sedemdnevno preživ-
ljanje dopusta na Gorenj-
skem. Vsako območje ima
odslej svojo zgodbo, ki je
grajena na turistični identi-
teti kraja, saj Bled ponuja
povsem drugačno vsebino
kot Kranj ali Jezersko," je na
predstavitvi zaključka pro-
jekta Sonaravni razvoj turiz-
ma na Gorenjskem povedala
Marjeta Jeraj iz podjetja Alpe
Adria Vita. V sklopu projek-
ta so izdelali strateške in iz-
vedbene osnove za združen,
okrepljen in s tem konku-
renčnejši nastop Gorenjske
kot zaokrožene turistične de-
stinacije na tujih trgih. 

Pri projektu so razvili tudi
prepoznavno krovno tržno
znamko - opredelili so jo v
imenu Slovenske Alpe - Go-
renjska, ki regijo jasno ume-
sti v alpski prostor, enega
najbolj prepoznavnih na
svetu. Izvajalec je med dru-
gim oblikoval tudi pet regij-
skih turističnih produktov
(pohodništvo, kolesarjenje,
zimski športi, odkrivanje
kulturne in naravne dedišči-
ne in prireditve), že prej
omenjenih 42 projektov, ki

se lahko jutri začnejo tržiti,
ter izdelke in storitve za pro-
mocijo regije in njenih pro-
duktov (regijski portal
www.slovenian-alps.com in
predstavitveni - imidž kata-
log). Na nov zagon turizma
na Gorenjskem, sedaj je

skoraj ves skoncentriran na
Bledu, v Bohinju in Kranjski
Gori, je torej vse pripravlje-
no, kdo pa ga bo vodil in
usmerjal v prihodnosti?

"V naših dokumentih
smo opredelili tudi bodočo
organiziranost turizma

prek Regionalne destinacij-
ske organizacije (RDO), ki
lahko začne delati takoj. Na
voljo imajo konkretne turi-
stične produkte, znamko ...
Na vrsti so občine oziroma
župani," pojasnjuje Jeraje-
va. RDO naj bi bil povezala
30 LTO-jev, v njej naj bi de-
lovala skupina petih do še-
stih strokovnjakov, ki bi po-
vezovali celotno turistično
Gorenjsko, njihov cilj pa bi
bilo 25-odstotno povečanje
prihodkov na področju tu-
rizma v prihodnjih petih le-
tih. "Ta cilj je mogoče dose-
či in preseči," pravi Jeraje-
va, Igor Velov, podžupan
Mestne občine Kranj, pa na
vprašanje Gorenjskega glasa
o ustanovitvi RDO odgovar-
ja: "Težko obljubim v ime-
nu vseh občin, zagotavljam
pa, da bomo naredili vse, da
bo ta projekt uspel. Če bo
treba ustanoviti RDO,
bomo ustanovitev v Kranju
podprli." Mestna občina
Kranj je nosilka projekta, v
katerem sicer sodelujejo
vse gorenjske občine, koor-
dinirajo pa ga v Regionalni
razvojni agenciji Gorenjske
(BSC Kranj). Projekt je vre-
den 350 tisoč evrov, vložek
občin pa je vreden dobrih
sto tisočakov.

Enoten turistični nastop Gorenjske
Gorenjska turistična ponudba bo odslej slišala na ime Slovenske Alpe - Gorenjska, prek katere naj bi
v regijo v prihodnjih petih letih priteklo za četrtino več prihodkov iz naslova turističnega gospodarstva.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Pri Mestni občini
Kranj naj bi v kratkem spre-
menili režim parkiranja na
parkiriščih ob Likozarjevi ce-
sti na Hujah, pri Čebelici
pred vstopom v staro mestno
jedro pri mostu čez Kokro,
nasproti Zdravstvenega
doma Kranj, pri Zlati ribi (na
Sejmišču pod Mohorjevim
klancem) in na ploščadi med
občinsko zgradbo in restav-
racijo Brioni. Spremembe
bodo izvedene v dveh delih.
Na parkiriščih ob Likozarjevi
cesti na Hujah, pri Čebelici
in nasproti Zdravstvenega
doma Kranj bo nov sistem
parkiranja začel delovati že v
teh dneh, na parkiriščih pri
Zlati ribi in na ploščadi med
stavbo MOK in restavracijo
Brioni pa z januarjem 2010.
"S tem želimo zagotoviti več
parkirnih mest za obiskoval-
ce centra Kranja in še pose-
bej starega mestnega jedra,
pa tudi olajšati težave s parki-
ranjem stanovalcem starega
Kranja," pojasnjujejo na ob-
čini in dodajajo, da je bilo do-
slej na teh parkiriščih parki-
ranje brezplačno, po novem

pa jih bodo opremili s siste-
mom zapornic in avtomat-
skimi blagajnami. 

Parkirnino bo treba plače-
vati ob delovnikih, od pone-
deljka do petka med 6. in 20.
uro. Med 20. in 6. uro na-
slednjega dne bo parkiranje
še vedno brezplačno, prav
tako ob sobotah, nedeljah in
praznikih. Parkiranje na več-
ini parkirišč časovno ne bo
omejeno, za razliko od mo-
dre cone, kjer lahko traja naj-
več 120 minut. Posebnost je
parkirišče pri Čebelici, ki bo

v času med 17. in 8. uro na-
slednjega dne rezervirano za
imetnike dovolilnic, ki imajo
v starem mestnem jedru (ob-
močju za pešce) stalno ali za-
časno prebivališče, preostali
čas dneva pa bo to parkirišče
namenjeno vsem obiskoval-
cem centra Kranja.

Posebnost pri plačilu par-
kirnine na navedenih parki-
riščih bo, da bo prva ura par-
kiranja brezplačna, za vsako
nadaljnjo začeto uro parkira-
nja pa bo treba odšteti en
evro. Parkirnino bo možno

plačati s parkirno kartico
Mestne občine Kranj (napro-
daj je v sprejemni pisarni v
občinski zgradbi), prav tako
pa bodo plačila lahko poteka-
la prek mobilnega telefona, z
gotovino ali plačilnimi oziro-
ma kreditnimi karticami, ki
bodo označene na avtomat-
skih blagajnah. Imetniki do-
volilnic za vstop v staro mest-
no jedro bodo na parkiriščih
pri Čebelici, na Hujah ob Li-
kozarjevi cesti, pri Zlati ribi
in restavraciji Brioni lahko
parkirali brezplačno.

Nove zapornice na starih parkiriščih

Naslovnica novega predstavitvenega kataloga Slovenske
Alpe - Gorenjska, nova je tudi internetna stran.

Glavna sestra v ZD Škofja
Loka Marija Bratuž je pove-
dala: "Včeraj ob sedmih zju-
traj smo v slabi uri in pol vpi-
sali deset oseb. Na splošno
še ni velikega zanimanja za
cepljenje ne med zdravstve-
nim osebjem, ne med osta-
lim prebivalstvom. Takole
"na ulici" slišim, da ljudje ce-
pivu še ne zaupajo najbolj."
Na Jesenicah cepijo v ambu-
lanti za medicino dela v
zdravstvenem domu, zdrav-
nik Branimir Čeh je povedal,
da se bo mogoče cepil proti
novi gripi, a je obenem opo-
zoril: "S tem, ko se toliko po-

udarja samo nova gripa, se
ob stran potiska običajna se-
zonska gripa, ki nima nič
manjših posledic. Smrtonos-
nost je pri obeh enaka." 

Kranjčan Jože Dolenc se je
včeraj dopoldne cepil v cepil-
nem centru Zavoda za zdrav-
stveno varstvo Kranj. Pove-
dal je, da cepivu proti novi
gripi povsem zaupa in dodal:
"Oktobra sem se cepil proti
običajni sezonski gripi, zdaj
še proti novi gripi. Sem slad-
korni bolnik, občutljiv tudi
na visok pritisk. V zadnjih
šestnajstih letih se samo en-
krat nisem cepil proti gripi
in ravno tisto leto sem zbolel
za pljučnico."

Vrst za cepljenje včeraj ni bilo

V kratkem naj bi namestili sistem zapornic tudi nasproti zdravstvenega doma.

Preddvor 

V Preddvoru odstopili od regijskega parka

Zaradi izrazito odklonilnega stališča občanov in lastnikov
zemljišč znotraj predvidenega regijskega parka Kamniško-
Savinjskih Alp, ki izhaja zlasti iz dosedanjih negativnih izku-
šenj ljudi z državnimi organi na sedaj zaščitenih območjih,
občina Preddvor prekinja in odstopa od vseh postopkov v
zvezi s sprejemanjem uredbe in ustanavljanjem regijskega
parka. Takšen sklep je na zadnji seji sprejel občinski svet v
Preddvoru z dodatkom, da si s tem ne zapira možnosti za
drugačno odločitev kdaj pozneje. Tako se je končala javna
razprava, ki je potekala prek letošnjega poletja. Bili sta tudi
dve javni obravnavi, v Preddvoru in v Kokri. Obe sta izzve-
neli v razočaranju nad vsiljenim območjem Nature 2000, ki
se v veliki meri pokriva s predlaganimi mejami parka, in ve-
likimi težavami, ki jih imajo lastniki zemljišč z državnimi
službami, ko gre za izdajo soglasij za posamezne posege na
tem območju, je povedal župan Miran Zadnikar. Že kmalu
so možnost, da bi bil del občine zajet v regijski park, zavrni-
li na območju Bašlja, kjer so lastniki zemljišč združeni v
agrarno skupnost, letos so svoje nasprotovanje podkrepili
tudi s peticijo. V vasi Kokra, ki bi bila v celoti vključena v re-
gijski park, pa so bila mnenja do konca različna. Del kraja-
nov je še vedno prepričan, da bi park pomenil veliko pred-
nost in možnost pridobitve evropskega denarja. D. Ž.

�1. stran
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Jasna Paladin

Kamniška Bistrica - Bivak, ki
nosi ime po Pavlu Kemper-
lu, enem od začetnikov alpi-
nizma v Kamniško-Savinj-
skih Alpah, so kamniški gor-
ski reševalci na Velike pode
ob planinski poti med Skuto
in Grintovcem prvič postavi-
li že leta 1973, a v neprijaz-
nih vremenskih razmerah
na 2070 metrih visoko je
stari bivak odslužil.

Novega, ki so ga izdelali po
načrtih alpinista Mihe Kaj-
zlja, so na njegovo mesto v
gore s helikopterjem Sloven-
ske vojske skušali prepeljati
že pred dnevi, a jim je podvig
preprečil premočan veter. V
torek je že kazalo, da bo v
sončnem dnevu akcija pote-
kala brezhibno, a se je izkaza-
la za zelo zahtevno, saj so bile
razmere na 2000 metrih vse
prej kot prijazne. S helikop-
terjem so najprej v dolino
prepeljali stari bivak, nato pa
na isto mesto odpeljali nove-
ga. "Zaradi močnega vetra bi-
vaka s helikopterjem nismo
mogli položiti na točno tisto
mesto, kamor smo ga želeli,
zato smo se precej namučili,
da smo ga lepo namestili na

temelje in privili, tako da je
zdaj že v svoji funkciji," je po
nekajurni zahtevni akciji, ki
so jo reševalci spet opravili
prostovoljno, povedal vodja
GRS Kamnik Rado Nadveš-
nik in dodal, da bo življenjska
doba novega bivaka odvisna
predvsem od samih planin-
cev. "V bivaku je prostora za
osem ljudi, če pa bo sila in se
bodo malo stisnili, pa tudi do
dvajset. Namenjen je vsem,

ki jih bo v gorah ujelo slabo
vreme, ki se bodo izgubili ali
zaradi utrujenosti potrebovali
zavetje. Na lokaciji, kjer stoji,
je zaradi slabega vremena že
velikokrat rešil življenje kakš-
nemu planincu. Oprema je
zelo skromna, saj je name-
njen zgolj reševanju življenja
in ne bivanju," je še poudaril
Nadvešnik.

Kaj bodo s starim biva-
kom, se še niso odločili,

menijo pa, da si zaradi svo-
je zgodovine zasluži mesto
v  kakšnem muzeju. Novi
bivak, vreden dvajset tisoč
evrov, so kamniški gorski
reševalci kupili s pomočjo
donatorjev, a vsega denarja
jim še ni uspelo zbrati. Vsi,
ki jim želite pri tem poma-
gati, lahko svoja sredstva
nakažete na transakcijski
račun 02312-0035354472,
sklic 2100.

Novo zavetje za planince
Reševalci Gorske reševalne službe Kamnik so na Velike pode pod Skuto prepeljali nov bivak.

Lesce

Kresnička sveti že pet let

V kriznem centru za mlade Kresnička, ki deluje na Alpski ce-
sti v Lescah, so praznovali peti rojstni dan. V petih letih je
pri njih bivalo 267 otrok in mladostnikov, ki so se po pomoč
zatekli zaradi konfliktov v družini, težav pri odraščanju, na-
silja v družini ... Nekateri so pri njih ostali le en dan, neka-
teri pa tudi več kot tri tedne. Kot je povedala vodja Kresnič-
ke Zorica Škorc, v centru dela pet redno zaposlenih in šte-
vilni prostovoljci, ki otrokom skušajo pomagati predvsem
pri okrevanju in iskanju prave poti v življenju. Ob praznova-
nju so se posebej zahvalili sosedom in številnim donator-
jem, slovesnosti pa so se udeležili tudi predstavniki minis-
trstva za delo, družino in socialne zadeve. U. P.

Novi bivak na Velikih podih pod Grintovcem že služi svojemu namenu.

Ana Hartman

Tržič - Minuli teden so v pr-
vem nadstropju prenovljene-
ga kulturnega centra Tržič
začeli urejati prostore za trži-
ški pihalni orkester, ki mora
dosedanje prostore ob tržiški
tržnici v nekaj mesecih zapu-
stiti, saj njihov lastnik ni več
občina, ampak so v skladu s
spremenjeno zakonodajo to
postali slovenski sindikati, ki
prostor prodajajo. V sklopu
investicije bodo uredili pri-
bližno sto kvadratnih metrov

veliko glasbeno dvorano,
klubski prostor, arhiv za not-
no gradivo, inštrumente in
garderobo ter sanitarije. Ob-
čina Tržič bo prispevala sred-
stva za izvedbo vseh grad-
beno-obrtniških del, ki so
ocenjena na slabih 56 tisoč
evrov, orkester pa bo sam po-
skrbel za notranjo opremo.
"Pihalni orkester Tržič bi se
brez pomoči občine znašel
praktično 'na cesti', saj sami
denarja za gradnjo novih
godbenih prostorov nikakor
ne bi mogli zbrati. Nova glas-

bena dvorana bo bistveno
večja od obstoječe, tako bodo
idealne razmere za kvalitetno
delo in nadaljnji razvoj or-
kestra. Izjemno zadovoljni
smo tudi z lokacijo novih
prostorov, saj bomo imeli
obe večji dvorani v Tržiču
praktično na dosegu roke,"
pravi Vid Meglič, predsednik
orkestra, ki združuje prek
petdeset glasbenikov. 

Župan Borut Sajovic je po-
udaril, da so Tržičani ponos-
ni na pihalni orkester, zato je
prav, da jim sedaj občina sto-

ji ob strani. "V teh težkih ča-
sih denarja ni bilo lahko za-
gotoviti, saj v občini tečejo
številni obsežni infrastruk-
turni projekti. Pomembno se
mi zdi, da je občini del denar-
ja uspelo pridobiti tudi prek
državnih razpisov." Na obči-
ni so še poudarili, da je inve-
sticija pomembna tudi zato,
ker smiselno predstavlja dru-
go fazo gradnje Kulturnega
centra Tržič, v prihodnji letih
pa naj bi v zgornji etaži ure-
dili še prostore za kulturna
društva in organizacije.

Novi prostori za tržiške godbenike
Urejajo jih v prvem nadstropju kulturnega centra Tržič.

Devetdesetletna Emilija Virnik z županom 
Milanom Kocjanom / Foto: Gorazd Kavčič

Jezersko 

Na Jezersko je prišla na prakso

Emilija Virnik, po domače Štularjeva, je bila rojena 17. okto-
bra 1919 v Stanežičah. V Ljubljani je hodila k nunam v gospo-
dinjsko šolo in opravila gostinsko šolo, nato pa so izšolana
dekleta poslali na prakso. Emilija je prišla k Štularju na Jezer-
sko, kjer je bila takrat še gostilna. Delala je dve leti, nato se
je začela vojna, ki jo je preživela doma v Stanežičah, vmes pa
so jo še večkrat poklicali na delo v gostilno. Leta 1946 se je
na Štularjevo vrnila kot nevesta, poročila se je z domačim si-
nom Tonetom. Poročena sta bila 31 let, sedaj je ravno toliko
časa tudi vdova. Zakon je ostal brez otrok, tako da sedaj živi
sama, naslednik na kmetiji, kjer že dolgo ni več gostilne, pa
je možev nečak. "Kar dobro mi gre, gospodinjim si še sama,
včasih mi pri tem priskočijo na pomoč," pove še vitalna Emilija
Virnik, ki jo je ob njenem 90. rojstnem dnevu obiskal tudi 
župan Milan Kocjan. Emilija pa je kot ena najstarejših 
občank prerezala trak ob odprtju Lustikovega mostu. D. Ž.

Kranjska Gora

Sanjal o dobitku in zadel

Prejšnji ponedeljek je 65-letni avstrijski gost Hitovega igral-
niško-zabaviščnega centra Korona v Kranjski Gori priigral
nekaj več kot devetdeset tisoč evrov. Dobitek je bil zares ne-
kaj posebnega, saj je gost povedal, da je v noči z nedelje na
ponedeljek sanjal, da ga v Koroni čaka dobitek. Tako je v bol-
nišnici izposloval odpust do 21. ure, se zapeljal v Kranjsko
Goro in poskusil srečo. Koluti klasičnega avtomata s števil-
ko 2210, na katerem je igral že večkrat, so se mu ustavili 
na kombinaciji treh znakov double peppers in mu prinesli
(dobesedno) sanjski dobitek, vreden več kot devetdeset 
tisoč evrov, so sporočili iz Hita. Denar naj bi srečnež 
porabil za obnovo graščine, v kateri menda živi. U. P.

Tržič 

Tržiški gasilci dobili avto

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Tržič so sredi okto-
bra prevzeli novo gasilsko vozilo. Podvozje so kupili že lani,
letos pa so naročili še izdelavo nadgradnje z gasilsko in re-
ševalno opremo. Avto poganja zmogljiv motor s štirikoles-
nim pogonom. Prilagojen je za dostop v ozke ulice mestne-
ga jedra, kar je izrednega pomena za zagotavljanje požarne
varnosti Tržiča. Sprejel bo do osem članov posadke, ki bo z
njim gasila manjše ali začetne požare, opravljala manjše
tehnične posege ali posredovala ob naravnih in drugih 
nesrečah. Za nakup in nadgradnjo vozila je Občina Tržič 
prispevala 174.200 evrov, skoraj trideset tisočakov pa so
sami zbrali prizadevni tržiški gasilci. Društvo napoveduje,
da bo slovesen prevzem novega avta ob tradicionalni 
Florijanovi procesiji prihodnje leto, ko bodo pripravili tudi
gasilsko parado. S. S.

Žirovnica

Častni občan bo Franc Legat

Žirovniški občinski svetniki so na zadnji seji potrdili letošnje
občinske nagrajence. V začetku decembra bo ob prazniku
občine Žirovnica naziv častni občan prejel Franc Legat iz 
Zabreznice, ki je s svojim delom na športnem, kulturnem in
družbenopolitičnem področju pomembno prispeval k ugle-
du in razvoju občine. Občinski plaketi bodo podelili Konje-
niškemu klubu Stol, ki letos praznuje desetletnico delova-
nja, in Čebelarskemu društvu Anton Janša Breznica ob 
90-letnici delovanja, občinski priznanji pa Otroški folklorni
skupini Breznica, ki že petnajst let ohranja in poustvarja slo-
vensko ljudsko izročilo, ter Martini Strasser, uspešni mladi
klarinetistki iz Zabreznice. A. H. 

Ob praznovanju petega rojstnega dne so pripravili 
dan odprtih vrat, obiskali so jih tudi žonglerji iz skupine
Čupakabra.
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Danica Zavrl Žlebir 

Škofja Loka - Tudi tokrat
niso skoparili s pohvalami za
izvedbo prireditve, ki ima za
Škofjo Loko velik promocij-
ski pomen, kritiko pa so na-
menili predvsem dejstvu, da
se brez prispevka občinske-
ga proračuna (dvesto tisoč
evrov) dogodek ne bi finanč-
no pokril. Nadzorni odbor,
ki je pregledal poslovno po-
ročilo, je med svojimi pripo-
ročili navedel, da je poleg
promocije smisel tako za-
htevnega projekta tudi nje-
gova postopna finančna osa-
mosvojitev. To terja kritično
presojo stroškov promocije,
prispevke sponzorjev in do-
natorjev ter povečevanje gle-
dalcev s plačanimi vstopni-
cami. Slednjih so za letošnjo
uprizoritev pasijona prodali
24 tisoč in s tem zaslužili
270 tisoč evrov, sponzorji pa
so prispevali petdeset tisoča-
kov. Vodja projekta Romana
Bohinc kot sponzorje navaja
tudi prostovoljce, ki so brez
plačila sodelovali v predstavi,
in sicer devetsto igralcev,
osemdeset konjenikov in
dvesto redarjev.

Med svetniki, ki so hvalili
projektno voditeljico, ker je
bil v tako kratkem času pro-
jekt uspešno izpeljan, a bili
tudi kritični, je bil najostrej-
ši Andrej Novak (Zares).
Opozoril je na nizko izpol-
njena pričakovanja glede
prodaje vstopnic in prispev-
kov sponzorjev in razmiš-

ljal, ali ne bi bil s tretjino
manjšim številom udele-
žencev pasijon prav tako
uspešen. Menil je tudi, da bi
morali pri prodaji vstopnic
upoštevati specifičnost ob-
činstva. Poslovni načrt po
njegovem ni bil izpolnjen,
zato Novak edini med svet-
niki poročila ni podprl. To-
maž Krpič (SD) je menil, da
se ta kulturni projekt sam
brez znatnega prispevka ob-
čine ne ni mogel pokriti in
da niti ne pričakuje, da bi
prinesel zaslužek. Zavzema
pa se za desakralizacijo pasi-
jona, ki naj bi bil bolj ljud-
ska predstava. S tem njego-
vim stališčem je polemizira-
lo več svetnikov, ki so pre-

pričani, da je gre prav za
ljudsko igro. Klemen Štibelj
(NSi) je dejal, da letošnji pa-
sijon šteje kot nadgradnjo ti-
stega iz leta 1999 in 2000
(po mnenju nadzornega od-
bora manjka poslovna pri-
merjava s takratnim pasijo-
nom) in kot temelj prihod-
njih uprizoritev. Prva naj bi
bila že leta 2015. Blaž Kavčič
(LDS) je dejal, da izvedba
pasijona terja nadaljnji pre-
mislek o tem, ali to blago-
vno znamko obrniti navzno-
ter ali navzven, pri čemer
odprtost navzven med dru-
gim pomeni, da bi morali
prodati vsaj toliko vstopnic,
kot jih predvideva poslovni
načrt. Tudi Matej Demšar

(SLS) meni, da bo treba pri-
hodnje pasijone bolj tržiti
navzven, saj je domača pu-
blika s tem dovolj zasičena.
V razpravi so se dotaknili
tudi kritičnih loških hotel-
skih zmogljivosti, ki izrazi-
teje izstopijo ravno ob mno-
žičnem obisku v mestu.
Tudi župan Igor Draksler je
pritrdil razmišljanju, da se
bodo morali kmalu dogovo-
riti, kako s pasijonom na-
prej, tudi v smeri boljšega fi-
nančnega učinka, v vmes-
nem času pa je treba poskr-
beti, da se nenehno kaj do-
gaja, da se na pasijon ne po-
zabi. Svetnikom je prebral
tudi zahvalno pismo režiser-
ja Boruta Gartnerja.

Po pasijonu ne le aplavz
Ko so nadaljevali prekinjeno sejo občinskega sveta, so v Škofji Loki največ pozornosti namenili
končnemu poročilu projekta Škofjeloški pasijon 2009.

Simon Šubic

Šenčur - Občinski svet v
Šenčurju je na zadnji seji
sprejel odlok o progra-
mu opremljanja zemljišč z 
javnim kanalizacijskim
omrežjem v Šenčurju in
Srednji vasi, po katerem bo
občina lastnikom 75 objek-
tov, ki v preteklosti še niso
plačali na javno kanalizaci-
jo, odmerila znižan komu-
nalni prispevek. Po besedah
Aleša Puharja iz občinske
uprave, bo s tem občina na-
mesto 160 tisoč evrov od za-
mudnikov pobrala samo 75
tisoč evrov komunalnega
prispevka.  Poročali smo že,
da je že ukinjena priključni-
na nazadnje znašala okoli
350 evrov, v skladu z zako-
nom pa jo je zamenjal t. i.
dodaten komunalni prispe-

vek za obogateno komunal-
no infrastrukturo, ki bi za
nekatere objekte moral zna-
šati tudi do sedem tisoč ev-
rov. Z novim odlokom pa so
svetniki določili, da je naj-
nižji znesek komunalnega
prispevka šeststo evrov za
objekt z neto tlorisno povr-
šino 150 kvadratnih metrov,
najvišji pa 1500 evrov za ob-
jekte z več kot petsto kva-
dratnimi metri neto tlorisne
površine. "Čeprav v odlok
nismo zapisali možnosti za
obročno plačilo, bo to vse-
eno možno za občane, ki
bodo ustrezno dokazali, da
živijo v slabših socialnih
razmerah. Takih je po na-
šem vedenju največ pet. Z
njimi se bomo individualno
pogovorili in poiskali naj-
boljšo rešitev," je še pojasnil
Puhar. 

Na vprašanje svetnikov,
kaj bo s tistimi lastniki, ki
še vedno ne bodo hoteli po-
ravnati svojih obveznosti
do občine, pa je Puhar od-
govoril, da priklop na javno
kanalizacijo ni obvezen, če
se lastnik odloči za nepre-
točno greznico ali malo či-
stilno napravo in ob tem
poskrbi za reden monito-
ring. "Najugodnejša rešitev
je zagotovo priklop na jav-
no kanalizacijo. Za neupoš-
tevanje predpisov so pred-
videne kazni, kar pa je stvar
inšpekcije. Morda bo res
treba koga kaznovati, da se
bodo stvari uredile," raz-
mišlja Puhar. Podobno
bodo odslej odmerjali ko-
munalni prispevek za no-
vozgrajeno javno kanaliza-
cijo tudi v drugih naseljih,
je še dodal. 

Odpisali polovico obveznosti
Občina Šenčur bo lastnikom, ki niso plačali priključnine na javno 
kanalizacijo, skupno odmerila le polovičen komunalni prispevek. 

Boštjan Bogataj

Stari Vrh - Kljub letošnjim
velikim političnim polemi-
kam o nadaljnjem obstoju
smučišča Starih vrh se tam-
kajšnji smučarski delavci
normalno pripravljajo na
novo sezono. "Velikih novo-
sti in posegov letos ne bo, se-
veda pa računamo na veliko
snega. Cene vozovnic ostaja-
jo na približno enaki ravni
kot lani, za nekatere ciljne
skupine pa jih bomo celo ne-
koliko znižali," nam je pred
dnevi povedal Matej Dem-
šar, direktor STC Stari vrh.
Tako bo smučanje kljub tež-
kim časom v gospodarstvu
lažje dosegljivo mladim in
starejšim. Govor o stečaju
podjetja STC Stari vrh se
skoraj vsako leto ponavlja na
sejah občinskih svetov občin
Škofja Loka in Gorenja vas-

Poljane, saj sta občini večin-
ski lastnici in morata po po-
godbi vsako leto povečevati
lastniški delež v podjetju, ta
pa s tem odplačuje nakup
šestsedežnice. V preteklih
sezonah je bilo v nasprotju z
načrtom nekaj manj smu-
čarskih dni, STC Stari vrh
zato ni zmogel odplačati
vseh obveznosti, dolg do li-
zingodajalca je rasel. Očitno
so se lastniki le dogovorili in
dosegli soglasje za nadaljnje
poslovanje. Na Starem vrhu
računajo na več smučarskih
dni, s pričakovanji se obrača-
jo v nebo. "Primerno se hla-
di, do konca novembra upa-
mo le še na padavine. Letos
smo tudi izboljšali kapacitete
za umetno zasneževanje,
zato lahko zelo hitro zasneži-
mo najdaljšo, nočno progo,
drugo pa je odvisno od nara-
ve," pojasnjuje Demšar.

S pričakovanji gledajo 
v nebo in čakajo na sneg
Tudi na Starem vrhu se pripravljajo na novo
smučarsko sezono. Karte kmalu v predprodaji.

Skupaj poiščimo najbolj prijaznega 
poštnega uslužbenca/ko!
Verjetno ste kar presenečeni, kadar se v vašem poštnem nabiralniku
ne znajde nič, niti en sam oglasni letak. Šele takrat pomislimo, kako
zelo smo odvisni od pošte oziroma njenih poštnih delavcev. Morda
niste vedeli, da pismonoše za dostavo poštnih pošiljk na Gorenj-
skem opravijo 8.996 kilometrov poti na dan. Od tega 569 kilo-
metrov peš, 985 kilometrov s kolesi, 1599 kilometrov z motorji in
5.843 kilometrov z avtomobili. Pošte na Gorenjskem pa obišče od
5.000 do 15.000 uporabnikov na dan. Osupljivi podatki, mar ne? 
Ker Gorenjski glas enakomerno pokriva območje Gorenjske, pri-
našajo pa ga pismonoše, ki jih marsikateri naročnik vsaj vsak torek
in petek težko pričakuje, vas vabimo k sodelovanju. Izpolnite
glasovnico in nam jo do 24. novembra pošljite na: Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, Kranj, ali nam pišite na: koticek@g-glas.si.
Tako bomo z vašo pomočjo izbrali najprijaznejšega poštnega
uslužbenca/ko, ki bo nagrajen z zasluženim letovanjem. Deset
izmed vas pa bo prejelo praktične nagrade, ki jih podeljuje Pošta
Slovenije (osebne znamke, letna mapa znamk).

Glasujem za: _____________________________________________________________________________

Pošta*: ______________________________________________________________________________________

Moji podatki: ______________________________________________________________________________

* če ne poznate imena in priimka poštnega delavca, lahko vpišete samo pošto, 
na kateri dela oz. območje (naslov) kjer dostavlja pošiljke.
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Šenčur 

Redar bo lahko tudi vklepal

Kot v drugih občinah so tudi v Šenčurju sprejeli občinski
program varnosti, v katerem so na podlagi ocene trenutnih
varnostnih razmer podrobneje določili vrsto in obseg dela
medobčinskega redarstva. Med drugim bodo lahko redarji v
Šenčurju opravljali tudi radarske nadzore prometa, smeli in
morali pa bodo do prihoda policistov oziroma največ eno
uro zadržati storilca kaznivega dejanja, če ga bodo zalotili
pri dejanju. Pri tem bodo lahko uporabili celo fizično silo,
sredstva za vklepanje in vezanje ali plinski razpršilec. Neka-
tere svetnike je zmotilo, ker medobčinski inšpektorat upo-
rablja simbol Mestne občine Kranj, vendar tako določa za-
kon o občinskem redarstvu, ki govori o sedežni občini, v pri-
meru Medobčinskega redarstva Kranj je to Mestna občina
Kranj, čeprav redarstvo deluje tudi v občinah Šenčur, Cer-
klje, Naklo, Preddvor, Jezersko in Tržič, je pojasnil Tomaž
Čas iz ljubljanske zasebne šole za varnostno izobraževanje
Čas, ki je pripravila šenčurski program varnosti. Tega bodo
vsako leto pregledali in ga smiselno dopolnili. S. Š.

Za Škofjeloški pasijon so prodali premalo vstopnic. / Foto: Tina Dokl

Kranj

Srbski dnevi v Kranju

Konec oktobra so bili v Kra-
nju Srbski dnevi z več kul-
turnimi prireditvami: fol-
klornim večerom, dramskim
in literarnim večerom ter
večerom pesmi pod naslo-
vom Pesmi mojega kraja.
Prireditelj je bilo Kulturno
društvo Brdo, poleg njiho-
vih članov pa so na kultur-
nih dnevih sodelovala tudi
številna srbska društva iz
Kranja in tujine, med drugi-
mi so imeli tudi goste in kul-
turnike iz Banjaluke. Dru-
štvo Brdo je v tem lasu pro-
slavilo tudi 15. obletnico
svojega delovanja. "Letos se
nam je tako izšlo, da imamo
15. obletnico društva in 5.
leto dnevov srbske kulture,"
je povedal Milan Glamoča-
nin, vodja folklorne skupine
Brdo in soorganizator kul-
turnih dni. Dneve srbske
kulture ocenjujejo kot zelo
uspešne. Organizatorji so
se za finančno pomoč pa
zahvalili Mestni občini Kranj
in Javnemu skladu za kultur-
ne dejavnosti. K. D.
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Maja Bertoncelj

Lukovica - Tekmovalci v mo-
tokrosu so sezono na doma-
čih tleh končali konec sep-
tembra. Med najboljšimi
Slovenci v tem športu je 19-
letni Klemen Gerčar iz Lu-
kovice, ki je v kategoriji do
125 kubičnih centimetrov z
vsemi šestimi zmagami pre-
pričljivo postal državni pr-
vak, državni prvak je bil tudi
z ekipo Feroda Celje, v ev-
ropskem prvenstvu EMX-2
pa je v skupnem seštevku po
štirinajstih dirkah končal na
tretjem mestu, potem ko je
bil petkrat na stopničkah,
enkrat je zmagal. 

"Letošnja sezona se je izte-
kla po načrtih. Lahko bi re-
kel, da je bila moja najuspeš-
nejša doslej, čeprav na začet-
ku sezone nisem bil v naj-
boljši formi. V pripravljal-
nem obdobju sem bil z eki-
po Garibaldi team, za katero
sem v letošnji sezoni dirkal v
evropskem prvenstvu, na
skupnih pripravah v Franci-

ji. Treniral nas je trikratni
svetovni prvak, a več pozor-
nosti je bilo namenjene fran-
coskim tekmovalcem, pri
meni pa ni bilo nobenega
napredka, tako da na prvih
tekmah ni bilo pričakovanih
rezultatov. Ko sem začel de-
lati po mojem programu, se

je tudi moja vožnja izboljša-
la," je povedal Klemen Ger-
čar. Za prihodnjo sezono
ima še višje cilje. Predvsem
si želi nastopov na dirkah
svetovnega članskega prven-
stva, v katerem že ima izkuš-
nje. V lanski sezoni je nasto-
pil na eni dirki in osvojil 15.

mesto. "Zdaj še potekajo po-
govori glede naslednje sezo-
ne. Če se ne bomo dogovori-
li za nastope v svetovnem pr-
venstvu, bom še naprej dir-
kal v evropskem in skušal
končati še kakšno stopničko
višje," pravi mladi motokro-
sist, ki je bil v sezoni na mo-
torju okrog tristo ur, na tre-
ning, na motorju jih ima tri-
krat tedensko, pa prevozi
okrog šestdeset kilometrov. 

Na motorju bo v sklopu
priprav na novo sezono začel
trenirati decembra, še prej
pa ga čakajo kondicijski tre-
ningi pod vodstvom trener-
ja Mateja Cankarja, s kate-
rim sodeluje že šest let.
Tekmovalec, ki najbolj uži-
va v dolgih skokih, v dveh
mesecih odmora motorja
ne pogreša. "Imel sem že
nekaj testiranj, tako da pov-
sem brez motorja ta dva
meseca nisem. Tistih pra-
vih treningov pa v tem času
res ni. To mi kar ustreza, da
si naberem nove motivaci-
je," je še pojasnil.

Tristo ur na ”krosarci”
Klemen Gerčar je znova dokazal, da sodi v sam vrh evropskih motokrosistov razreda do 125 kubičnih
centimetrov. Državni prvak in tretji v Evropi si želi nastopov na dirkah svetovnega prvenstva. 

Maja Bertoncelj

Kranj - S tekmami 10. kroga
se je v soboto končal jesen-
ski del tekmovanja v 2. go-
renjski nogometni ligi (v 1.
gorenjski ligi bodo tekme
zadnjega kroga to soboto).
Na vrhu so nogometaši Bi-
tenj, ki so zbrali 22 točk,
prav toliko kot drugouvr-
ščena ekipa Trboj, sicer vo-
dilni pred zadnjim krogom.
Na 3. mestu je Britof (15
točk), sledijo pa Podbrezje
(14), Preddvor (13), Čirče
(13), Ločan (9) in DLN (4). 

"Naši igralci so po dolgih
letih znova opozorili nase z
všečno igro, ki privablja
gledalce. Ekipa je zelo po-
mlajena, saj je povprečje le
nekaj čez 21 let. Gre za ge-
neracijo, ki ima še kar ne-
kaj rezerv. Trener ekipe je
Andrej Jerina, znano ime v
gorenjskem nogometnem
prostoru in širše," je pove-
dal Tomaž Doljak, predsed-
nik NK Bitnje. Članska eki-
pa NK Bitnje Burgar ima v
svoji vrsti tudi najboljšega
strelca ekipe. To je Luka
Kalan, ki je v polno zadel
enajstkrat. Klub, ki je lani
praznoval četrt stoletja de-
lovanja, ima poleg članov
še veteransko ekipo, selek-
ciji U12 in U8 (obe skupaj z
NK Kranj). Letos bodo zače-
li obnovo glavnega in po-
možnega igrišča, tako da
bodo eno leto svoje domače
tekme igrali v Kranju, kljub

temu pa, kot pravi Doljak,
so cilji jasni: preboj v 1. go-
renjsko ligo. Glede na sta-

nje po jesenskem delu, se
bodo za prvo mesto borili z
nogometaši Trboj, kjer ima

nogomet prav tako dolgo
tradicijo. "Še pred začet-
kom sezone nismo vedeli,
ali bomo sploh še igrali.
Ekipa je večinoma ista kot
lani. Igralci so stari od 18
do 36 let. Naš cilj pred se-
zono je bil: ne biti zadnji,"
je povedal Miha Čermelj,
kapetan ekipe ter podpred-
sednik in blagajnik kluba,
ter dodal, da je za ekipo, ki
igra in trenira na enem naj-
slabših igrišč na Gorenj-
skem, v prvi vrsti pomemb-
no predvsem druženje, kar
pa so letos nadgradili še z
dobrimi rezultati. Poleg
članov imajo v Trbojah še
selekcijo U10, združeno s
Šenčurjem. 

Vilma Stanovnik

Gorenja vas - Minuli petek
so v Gorenji vasi proslavili
štirideset let, odkar je kovač
Franc Kokalj iz Podgore iz-
delal prvi koš, mladi pa so se
začeli zbirati pod njim.
Seveda ni dogo ostalo zgolj
pri enem košu in pri rekrea-
ciji, saj so bili fantje kmalu
pripravljeni na prve tekme, z
dograditvijo telovadnice pri
Osnovni šoli Ivana Tavčarja
leta 1971 pa so bili tudi boljše
razmere za razvoj športa in
seveda tudi košarke. Začelo
se je strokovno delo, prišli so
prvi trenerji in nastopi v raz-
ličnih ligah, od pionirskih do
članskih, od občinskih do slo-
venskih. Košarka je v Gorenji
vasi postala osnovna in edina
tekmovalna kolektivna disci-
plina v državnem merilu. 

"Ob današnjem jubileju se
moram zahvaliti vsem, ki so
pomagali pri razvoju, vsem,
ki še danes pomagate in boste
poskrbeli, da se bo košarka v
kraju razvijala še naprej. Dej-
stvo je namreč, da košarka v
kraju nismo le tisti, ki košar-
ko igramo ali smo jo igrali,
ampak tudi vsi trenerji, sod-
niki, očetje in matere, dekleta
in žene, šoferji, snažilke,
sponzorji ...," je v slavnost-
nem nagovoru ob praznova-
nju poudaril predsednik KK
Gorenja vas Tomaž Jenko.

Zbrane na slovesnosti je
pozdravil tudi župan Milan
Čadež, košarkarji vseh gene-
racij pa so še posebno moč-
no zaploskali enemu pobud-
nikov košarke v Gorenji vasi
Janezu Čadežu in najuspeš-
nejšem gorenjevaškem ko-
šarkarju Franciju Šubicu.

Štiri desetletja košarke

Klemen Gerčar je v letošnji sezoni nastopal na tekmah 
državnega in evropskega prvenstva. / Foto: osebni arhiv Klemena Gerčarja

V Gorenji vasi so se predstavile vse generacije košarkarjev.

Bizjak na stopničkah v Londonu

Sezono so s prvo tekmo svetovnega pokala v Londonu zače-
li deskarji v akrobatskih skokih prostega sloga. Odlično sta
nastopila tudi Gorenjca. Domen Bizjak je osvojil tretje me-
sto, Matevž Pristavec pa je bil četrti. M. B.

Nogometaši Trboj (v belih dresih) so v soboto remizirali 
z Ločanom in izgubili vodilno mesto na lestvici. / Foto: Tina Dokl

Nogometaši Bitenj so po jesenskem delu vodilni na lestvici 2. gorenjske nogometne lige. 

Bitnje na vrhu, cilj liga višje
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Miroslav Braco 
Cvjetičanin

Če bi ne bilo stavkov, ki jih
je o sebi izgovoril Jure Grm-
šek, bi ne pisal o njem v Go-
renjskem glasu. Citiram ga:
Začel sem se zanimati, ali
mogoče v Sloveniji obstajajo
tekme, ki nosijo veličastno
ime Extrem. Prijavil sem se
na tekaški forum in spoznal
ljudi, ki so trenirali oziroma
izvajali ekstremne podvige.
Nekateri od njih so trenirali za
tekme, malo bolj pri srcu pa
so mi bili tisti, ki so trenirali
za svojo dušo. Pri ekstremnih
podvigih moraš najprej paziti
na svojo varnost, zato mi tek-
movalnost in ekstremnost ni-
sta sodila skupaj ...

Torej Jure Grmšek, med
prijatelji bolj znan kot Cveto,
je ekstremist za svojo dušo.
To pomeni, da ne išče pozor-
nosti drugih, da njegovi tre-
ningi, vadbe, izleti, ekskurzi-
je, tekme, podvigi niso odvis-
ni od tega, koliko denarja
mu bodo dali sponzorji, ka-
tere bo prepričal, da je to, kar
dela, vredno denarja, ki ga
mu bo nekdo dal. Ne. Jure se
je sam izzval. Na obračun je
povabil sebe za svoj račun.
Edini, ki so vedeli za to, so
bili prijatelji s tekaškega fo-
ruma, prijatelji od nekdaj in
seveda punca, ki je vse to po-
četje odobrila, ker ga pozna
že do obisti. Jure in ekstrem-
na dejanja gredo s tekaškimi
copati z nogo ob nogi.

Tisti, ki veste, kaj so hribi,
kje so hribi, kako se jih pre-
hodi ali celo preteče, berite
naprej. Berite tudi tisti, ki ve-
ste, koliko je dolg en dan. Iz
koliko ur je sestavljen dan,
če ga polovico ne prespiš?

Ali če ga vsaj tretjino ne pre-
spiš? Če sploh ne spiš? 

Jure je štartal pred Calci-
tom v Kamniku. Ura je kaza-
la 15.40. Jure se je odločil, v
24 urah preteči in prehoditi
naslednjo pot: Calcit-Sv. Pri-
mož-Velika planina-Zeleni
rob-planina Dol-Konj-Presedl-
jaj-Koča na Korošici-Ojstrica-
Škarje-Planjava-Kamniško
sedlo-Brana-Turska gora-Ko-
roška Rinka-Kranjska Rinka-
Mali Podi-Skuta-Štruca-Dolgi
hrbet-Mlinarsko sedlo-Grin-
tovec-Jezerska Kočna-Koroška
Kočna-Kokrško sedlo-Kalška
gora-Kalški greben-Tiha do-
lina-Krvavec-Kriška planina-
Planina Osredek-Bistričica-
Calcit. Skupno dolžino poti
65,721 km in 7086 metrov
višinske razlike je premagal v
času 23 ur in 25 minut! Svoj
plan je dosegel 35 minut 
hitreje ...

"Pot iz Kokrške Kočne je
bila vse prej kot idealna,
sama skala, na poti drobir,
jaz pa izmučen in brez prave
volje, idealno za zdrs. Pre-

vidno sem se odpravil naprej
in prišel do table, kjer je pi-
salo, da je do sedla še eno
uro in pol. Še tista volja, tisti
kanček upanja, ki sem ga
imel, mi ga je v trenutku vze-
la ta tabla. Tukaj sem začel
prvič resno računati in misli-
ti, ali mi bo sploh uspelo.
Bolj ko sem računal, koliko
še imam časa in koliko mo-
ram še prehoditi, manj upa-
nja sem imel," je razlagal
Cveto. Zmanjkalo je pijače,
ostal je le še gel, košček sira
in jezik pršuta. Mar mu je
bilo za od potu mokro maji-
co, rokavice, naglavno lučko,
kapo, prvo pomoč, zemlje-
vid, Garmin, fotoaparat, za
zvezek in pisalo, za vse, kar
je imel s sabo v nahrbtniku.
Ni mu bilo do ničesar razen
do tega, da se zdrav vrne do-
mov, pa če tudi v daljšem
času kot omenjenih 24 urah.
V tem je razlika med ekstre-
misti in ekstremisti za svojo
dušo. Bili pa so občutki in
doživetje kot tale: "Noč je
bila zelo jasna, svetila je

luna. Vmes med Brano in
Tursko goro so me prišli po-
zdravit trije mali kozorogi, v
zahvalo sem jih malo posli-
kal in že me je čakal spust
proti Koroški in Kranjski
Rinki. Ko je bila ura 3.38,
sem se začel spuščati proti
Malim podom. Stal sem
pred mogočno Skuto. Z Ma-
lih podov se je zdela kot ne-
kakšna trdnjava. Malo sem
postal ter jo občudoval, po-
gledal proti klinom, ki so mi
kazali pot, in se s strahospo-
štovanjem povzpel. Na vrhu
moje najveličastnejše gore
(ura: 4.50) sem postal in se
razgledal naokoli. Gledal
sem po strehi Grintovca,
iskaje za lučkama moje pun-
ce Katje in njene sestre Saše.
Nebo je dobivalo fascinant-
no barvo in luna je močno
sijala ..." Cveto je pomislil,
da se sprehaja po raju. Nje-
govi zavezniki so bili punca
Katja in njena sestra, prija-
telj Tomaž in nekaj zagretih
forumcev za računalnikom.
Včasih ali pa takrat, ko osta-
neš sam, si vreden toliko,
kolikor prijateljev imaš. Med
takim podvigom, s katerim
se je spoprijel Cveto, je tako
dejstvo edino, kar pripomo-
re k zmagi nad samim sabo.
Lastno telo se prvo upre, po-
tem pa potrebuješ um, da z
njim skompenzira dogovor,
katerega zmaga je rezultat.

Jure Grmšek Cveto je v
manj kot 24 urah pretekel in
prehodil 14 dvatisočakov!
Svoj podvig je poimenoval
Grintovci Extrem, a Jure je
človek, ki s tem dejanjem ne
izziva nikogar podobnega.
Jure je človek, ki je to opravil
le v svojem imenu in za svoj
račun. 

To, kar se gremo, ne bi bilo
omembe vredno, če bi mislili,
da se nekaj gremo. Razume naj
tisti, ki lahko. Kolesarje v Gla-
sovi skupini drži skupaj ljube-
zen do gibanja s kolesom čez
drn in strn in tudi po tistih le-
pih cestah, ki jih je po Gorenj-
skem ogromno. Prvi stavek bo
razumel vsakdo, ki se z nami
vozi. Tisti, ki ga ne razumejo,
naj ostanejo pri nogometu, ko-
šarki, rokometu, plavanju, ho-
keju ... Zdaj bi moral napisati
tisti dolgi auuuuuuu s č-jem na
koncu, da bi se že vnaprej opra-

vičil vsem omenjenim. Ušlo mi
je in ne me napadati z e-pošto
in telefonskimi klici, ker ni-
mam nobenega "tintobrisa" pri
roki, da bi izbrisal pravkar na-
pisano. Hecam se. Včasih ko
pišem, in to je skoraj vedno,
mislim le na humor, ki pa ni
vsem pisan na um, zato več-
krat obžalujem, ker se moram
lepo opravičiti prizadetim, ki
pač njihove resne obrvi izraža-
jo drugačen pogled na življenje.
Jaz kot gibalec rekreativnega
gibanja nimam prav nič proti
nogometu ali košarki, kaj šele
proti maratoncem, ki tečejo
dvainštirideset kilometrov in
sto petindevetdeset metrov v
enem kosu na primer, ampak
izkoriščam tole kolumno kot
priložnost, da kolesarstvo kot
"nacionalni šport" številka ena
vedno postavim pred vse druge.
Eh, drago smo kolesarji plačali
za tole kolumno. Ko sem jo za-
čel pisati, je bilo kolesarstvo na
Gorenjskem v pleničkah. Po-
glejte zdaj. Zdaj me ljudje
ustavljajo na pločnikih in mi
grozijo, da če ne bom nehal pi-
sati in naprej "porivati" kole-
sarstvo, ne bodo več kolesarili.
"Krucifiks" ali kako je že rekel
naš predsednik vlade Pahor,
pravim in si mislim, da bodo
nehali brati Gorenjski glas za-
radi enega stolpičarja, ki vsak
torek piše samo o kolesarstvu.
To pa ne. Si lahko mislite, da
bodo nekateri nehali kolesariti,
ker vsak torek v Glasu lahko
prebere nekaj o kolesarstvu?
Da, razumem, izjeme ne potr-
jujejo pravila. Kolesarstvo in
kolesarjenje je način življenja
in ne modna muha, mi pravijo

te izjeme na pločnikih. In jaz
jih gledam: od glave do pete pre-
sušene, kolesarsko predozirane,
presuhe, prelahke v športnih
oblačilih, tudi če gredo na kavo
v mesto. In jih vedno poslušam,
ker pravijo, da me vedno berejo.
Pravijo, da se to bolj bere, kot si
mislim, in da če bi vedel, koliko
se to bere, bi moral pisati pa-
metneje, da bi izkoristil poten-
cial prostora, ki mi ga dajo v
Glasu. Pisati pametneje? Šobe
se mi oblikujejo, kot bi hotel reči
u, na koncu pa sta oklepaja.
Gledajo me v oči in govorijo o

pameti. To ne gre vkup. Če me
bolje pogledajo, jim skušam
razložiti, in potem zamahnejo
z roko in odhitijo v mesta na
kavo, jaz pa jih začudeno gle-
dam v hrbet.

Da bi se ne spozabil in do
konca prostora pisal le o nači-
nu kolesarskega življenja, ki ga
bom nekoč do konca skušal
razložiti, moram opisati našo
prvo Trubarjevo dirko Kranj-
Čepulje. Trubarjeva zato, ker je
Primož Trubar pred leti poskr-
bel za drugačen način življenja
ali natančneje napisano, bra-
nja. Zaradi njega danes bere-
mo knjige v slovenščini. Ali
sploh še beremo knjige? No, to
je vprašanje, ki je sprožilo orga-
nizacijo Glasove dirke pod na-
zivom Trubarjeva dirka od
Kranja do Čepulj. Primož se je
tako trudil, da bi nam omogo-
čil lažje branje, mi pa takole.
Leto bo kmalu odkapljalo, jaz
pa sem letos prebral le tri knji-
ge, napisane v slovenskem jezi-
ku. Koliko si jih pa ti prebrala
oziroma prebral? A? Berite in
več ko boste brali, prej vam bo
postalo všeč kolesarjenje, sem
prepričan. Našo prvo Trubar-
jevo dirko, pa že tradicionalno,
je zmagal Žakelj iz Žirov. Pra-
vi, da bere Glas redno že sto
let, da pa bo zdaj tudi prebral
več knjig, ker jih je ogromno
napisanih - tudi v slovenskem
jeziku. Dirka je bila hudo na-
peta vse do že tradicionalnega
cilja pri Jani na sedlu, kjer nas
je čakala topla obara. Zbralo se
nas je 27, kar bi znalo pomeni-
ti, da je kolesarjenje postalo na-
čin življenja tudi proti koncu
koledarja.

Glasovci postajamo 
”način življenja”

GIBAJTE SE Z NAMI
Miroslav Braco Cvjetičanin
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Napovednik rekreativnih dogodkov 

Pršivec (Bohinj, vzhodni Julijci) 
Kranj, 7. novembra, odhod izpred hotela Creina ob 6.30. 
Organizator: PD Iskra Kranj. 
Informacije: http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si

Pohod od Litije do Čateža , 7. novembra 
Organizator: PD Polzela. Dodatne informacije: Zoran Štok,
041/754 778, zoran.stok@gmail.com

Kopanje z Olimpijsko kartico - 50-odstotni popust v 
slovenskih naravnih zdraviliščih
Thermana, d. d. - Zdravilišče Laško, 2.-8. november 
Informacije: www.olympic.si, www.thermana.si, Valerija Kufner,
03/423 20 74. 
Terme Krka - Terme Dolenjske Toplice, 9.-15. novembra
Informacije: www.olympic.si, Katja Lazič Mikec, 07/391 94 12,
www.terme-krka.si

Že tradicionalni cilj na sedlu

Jure Grmšek - Cveto / Foto: J. G.

Zgodba o Cvetu ali 
ekstremistu za svojo dušo

Tek pod Alpami

Na Brdu pri Kranju je potekala 41. redna seja stalnega odbo-
ra Alpske konvencije. Letos konvenciji predseduje Slovenija.
Na koncu seje so organizatorji iz stalnega sekretariata Alpske
konvencije, Ministrstva za okolje in prostor in ŠD Olimpik za
vse udeležence pripravili rekreacijski Tek pod Alpami. Teka so
se udeležili tudi vidni predstavniki Alpske konvencije, med
njimi generalni sekretar Marco Onida, ki se je še pred star-
tom vsem prijavljenim tekačem zahvalil za pripravljenost za
sodelovanje in jim zaželel veliko užitkov na progi. M. B. C.

Teka pod Alpami so se udeležili tudi trije Glasovi tekači:
Tone in Saša Červ ter Barbara Zadravec.
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Kranj - Prejšnji teden se je
končal mesec požarne var-
nosti, ki so ga letos še pose-
bej posvetili varnosti starej-
ših pred požari. Podatki na-
mreč kažejo, da je v požarih
smrtnost starejših večja kot
med ostalo populacijo, kar
velja predvsem za tiste, ki
živijo sami, ki se težje gib-
ljejo, slabo slišijo ali vidijo,
so pozabljivi in podobno.
Predvsem v razvitem svetu
izstopajo požari v domovih
za starejše občane, ki so že
večkrat terjali številna živ-
ljenja stanovalcev. Prav
zato so ob letošnjem mese-
cu požarne varnosti vajo
evakuacije v sodelovanju z
Gasilsko reševalno službo
Kranj organizirali tudi v
Domu upokojencev Kranj.
Predpostavili so, da je v eni
od sob v prvem nadstropju
zagorela električna blazina,
zato so morali zaposleni
evakuirati oskrbovance
doma.

"Takšna evakuacija je zelo
zahtevna, saj bi bilo treba v
primeru večjega požara eva-
kuirati več kot 210 starejših
oseb, od katerih so mnogi
slabo gibljivi ali celo niso,
spet drugi slabo slišijo ali pa
se hitro zmedejo. Podnevi,
ko je v domu prisotnih veli-

ko zaposlenih, to še ni tako
problematično, precej bolj
zapletena pa bi bila evakua-
cija ponoči, ko v domu dežu-
rata le dve medicinski sestri.
Prav zato bi bilo po našem
mnenju najbolje, če bi v pri-
hodnosti tako uredili prenos
signala za požarni alarm, da
bi ga takoj prejeli tudi poklic-
ni gasilci," je po vaji dejal
njen vodja Miran Štular iz
Gasilsko reševalne službe
Kranj. 

Kranjski gasilci so vodstvo
doma upokojencev opozorili
še na nekaj pomanjkljivosti,
ki so jih opazili med vajo.
Tako ugotavljajo, da v objek-
tu ni pravih protidimnih
vrat, da je otežen dostop do
vseh delov razvejane in za
zunanjega obiskovalca kar
precej zapletene stavbe, pred
domom pa je tudi premalo
manevrskih površin za gasil-
ska vozila. Slednje je tudi si-
cer v Kranju precejšnja raka-

sta rana, opozarja strokovni
vodja GRS Kranj Matej Kej-
žar: "Dostop intervencijskih
vozil do stanovanjskih blo-
kov marsikje sploh ni mo-
goč, še posebej to opažamo
na Planini III." Vaja evakua-
cije je sicer vsakoletna ob-
veznost podjetij in ustanov,
ki se jim kranjski gasilci radi
pridružijo, saj je to idealna
priložnost, da se seznanijo s
posebnostmi največjih ob-
jektov na svojem območju. 

Zahtevna evakuacija doma
Na nedavni vaji evakuacije Doma upokojencev Kranj so kranjski poklicni gasilci odkrili tudi nekaj 
pomanjkljivosti na objektu. 

V primeru požara bi bila evakuacija vseh oskrbovancev v Domu upokojencev Kranj zelo 
zahtevna naloga. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj - Policija že nekaj časa
opozarja na nov način zlora-
be bančnih kartic, do katerih
pa po besedah tiskovnega
predstavnika Policijske upra-
ve Kranj Andreja Zakrajška
na Gorenjskem še ni prišlo.
Previdnost vseeno ni odveč. 

Pozorni torej bodite, če vas
bo po telefonu kdaj poklicala
neznana oseba in se predsta-
vila, da dela na Oddelku za
varnost pri VISA/Master-
Card. Ker to seveda ni res, v
nobenem primeru ne odgo-
varjajte na postavljena vpra-

šanja, temveč o klicu takoj
obvestite svojo banko ali poli-
cijo. Neznani klicatelj na-
mreč stranki razloži, da že
razpolaga z vsemi njenimi
podatki, ker pa je bila njena
kartica uporabljena za nakup,
želi preveriti, ali ste s tem sez-
nanjeni. Stranko nadalje
vpraša, ali je kupila nekaj v vi-
šini ''X'' evrov v ''Y'' trgovini
s kartico, ki je izdana na ime
banke. Stranka običajno na-
kup zanika, zato klicatelj od
nje zahteva, da mu pove zad-
nje tri številke na kreditni
kartici, ki jih stranka uporab-
lja ob morebitnih nakupih s

kartico preko interneta, da
bodo na ta način preverili, ali
je bila kartica morda izgublje-
na oziroma ukradena. Na-
men prevare je izvedeti prav
zadnje tri številke na kreditni
kartici (cryptogram), kar je
dovolj, da prevaranti povsem
izpraznijo vaš bančni račun. 

Policija in banke opozarja-
jo, da omenjenih podatkov o
svojih kreditni kartici nikoli
ne sporočate preko telefona.
"Kadar procesni centri kon-
taktirajo imetnika kartice, po
teh podatkih ne sprašujejo.
Pogosto preverjajo poskuse
nakupov na internetu, kjer je

bila uporabljena napačna
CVC koda. Včasih je imetnik
kartice ne more prebrati, ker
se lahko zaradi dolgotrajne
uporabe delno ali v celoti
zbriše. V tem primeru pro-
cesni centri imetniku kartice
povedo pravilno CVC kodo in
ne on njim," še opozarja Za-
krajšek. Priporočljivo je tudi,
da si zapišete telefonsko šte-
vilko, ki ste jo prejeli od izda-
jatelja kartice in na katero
lahko kadarkoli pokličete in
prijavite izgubo ali krajo kar-
tice. To opravite čim prej, da
bo kartica za vašo varnost blo-
kirana.

Ne izdajajte podatkov o kreditni kartici
Prevaranti skušajo preko telefona pridobiti podatke o vaši kreditni kartici, ki jim pomagajo prazniti
bančne račune. 

Vodice

Motorist zadel v robnik

V soboto nekaj minut po 22. uri se je v Vodicah hudo pones-
rečil 33-letnik iz okolice Ljubljane. Z motornim kolesom se
je peljal po ulici Ob šoli. V križišču z regionalno Kamniško
cesto je zapeljal desno v smeri Vodiške ceste, pri tem pa je
zaradi vožnje preblizu roba vozišča zadel betonski robnik in
padel po vozišču. Zaradi hudih ran po glavi (zaščitne čelade
ni uporabljal) so ga z reševalnim vozilom odpeljali v ljub-
ljanski klinični center. 

Cerklje

Padel z gradbenega odra

V soboto popoldne je z gradbenega odra pri stanovanjski
hiši na Pšenični Polici padel delavec. Pri tem se je ranil, zato
so zanj poskrbeli reševalci Nujne medicinske pomoči Kranj,
nato pa ga odpeljali ljubljanski klinični center. S. Š.

Kranj 

Zapeljal proti policistu

Kranjski policisti so imeli v soboto zgodaj zjutraj obilico te-
žav, da so ustavili vinjenega voznika. Okoli 1. ure je policij-
ska patrulja kontrolirala promet v Srednjih Bitnjah. Ko je po-
licist z uporabo svetlobnega telesa nameraval ustaviti 
44-letnega domačina, je ta z osebnim vozilom zapeljal pro-
ti njemu. Čeprav se je policist hitro umaknil, ga je vozilo
oplazilo. Policist si je pri tem lažje ranil v komolec, na vozi-
lu pa se je poškodovalo vetrobransko steklo. Voznik je vož-
njo nadaljeval in se ustavil šele na travniku, kjer se je konča-
la tudi pot, po kateri je vozil. Tam se je zaklenil v vozilo, zato
so policisti z razbitjem stekla na vratih vstopili v vozilo in ga
prijeli. Voznik je v postopku odklonil preizkus alkoholizira-
nosti, zato so ga pridržali do streznitve. Čaka ga kazenska
ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve
uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, zaradi prekr-
škov, ki jih je storil med vožnjo, in kršitev javnega reda in
miru pa so mu izdali plačilni nalog. S. Š.

Kranjska Gora

Brezplačno vam bodo pregledali avtomobil

Policijska postaja in svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu v Kranjski Gori ta teden pripravljata preventivni
projekt Čista stekla in dober profil za večjo varnost pozimi.
Danes med 14. in 20. uro bodo Petrolovi strokovnjaki na
bencinskem servisu v Savskem naselju opravljali brezplačne
preglede pnevmatik, motornega olja, hladilne tekočine, sve-
tlobnih teles, brisalcev in akumulatorjev, vozniki pa bodo na
koncu prejeli tudi poročilo pregleda vašega vozila. Vsi sode-
lujoči vozniki bodo prejeli strgalo za čiščenje stekla vozila in
merilec profila pnevmatik. V četrtek ob 14. uri bodo pripra-
vili še predavanje o varni vožnji z motornimi vozili v zim-
skem času, tudi ob tej priložnosti pa bodo vsem udeležen-
cem podelili strgalo za čiščenje stekla vozila in merilec pro-
fila pnevmatik. "Na predavanje še posebej vabimo predstav-
nike lokalne skupnosti, javnih zavodov, pravnih oseb, dru-
štev, turističnih subjektov v občini, skratka vse, ki se tudi po-
slovno ukvarjajo s prevozi oseb v cestnem prometu. Vsi, ki
se bodo projekta udeležili, bodo prispevali k lastni varnosti
in varnosti drugih v cestnem prometu," vabi Vinko Otovič,
komandir Policijske postaje Kranjska Gora. Naj vas opomni-
mo, da morajo biti motorna vozila med 15. novembrom in
15. marcem opremljena z zimsko opremo. S. Š.

Kamnik

Vlamljali podnevi

V petek popoldne so neznani storilci vlomili v stanovanjsko
hišo v okolici Kamnika, iz katere so odnesli za okoli dva 
tisoč evrov nakita. Dva dni kasneje so v dopoldanskih urah
vlomili še v stanovanjsko hišo, iz nje pa so tatovi odnesli štiri
tisoč evrov. 

Volčji Potok

Našel kar precej denarja

V noči na soboto je nekdo vlomil v poslovno gostinski 
objekt v Volčjem Potoku. Zanimal ga je samo denar, ki ga je
odnesel za nekaj tisoč evrov. S. Š.

Medvode

Z ukradeno kartico na bankomat

Zaradi domnevne tatvine se je pred preiskovalnim sodnikom
zagovarjal 26-letni Radovljičan. Policisti ga sumijo, da je v go-
stinskem lokalu v okolici Medvod izkoristil nepozornost zapo-
slenih in iz garderobe ukradel denarnico. Po dejanju naj bi ga
s kraja odpeljal 25-letni Ljubljančan, ki ga je v avtomobilu
čakal pred gostiščem. Policisti so ugotovili, da je osumljeni z
ukradeno plačilno kartico kasneje dvignil nekaj denarja. 

Trzin

Prijet med krajo

Domžalski policisti so v nedeljo odvzeli prostost 40-letnemu
Ljubljančanu in ga osumili velike tatvine. Osumljeni naj bi
nekaj pred 19. uro preplezal žičnato ograjo in stopil na
dvorišče podjetja v Trzinu, od koder je skušal odtujiti kolute
z električnimi vodniki. Odvrgel jih je preko ograje, med
ponovnim plezanjem preko ograje pa so ga prijeli policisti, ki
so ga odvedli k preiskovalnemu sodniku. S. Š.
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Miha Naglič

a se časi res
spreminjajo, se
vidi tudi v na-
šem oziroma
prevladujočem

in vse bolj etabliranem od-
nosu do nekaterih človeških
podvrst, kakršni sta kadilci
in pijanci. Kaditi in piti je
bilo še ne tako dolgo nazaj
vrlina. Kadilo se je vsepov-
sod in le redki so upali opo-
rekati ali ponižno prositi, da
morda pa v zaprtih prostorih
ne bi kadili, ker da škodi dru-
gim, zlasti bolnim in otro-
kom. Kdor ga je malo ali ve-
liko popil in potem sedel za
volan, je bil pravzaprav ne-
kakšen frajer: poglejte ga,
koliko ga je spil, pa vozi brez
težav! Da ne bi govoril le o
drugih, naj navedem enega
od takih podvigov iz moje
osebne zgodovine. Nekega
poletja je znanec kupil nove-
ga fička; ker še ni imel izpi-
ta, je mene prosil, da pope-
ljem izbrano družbo na pla-
ninski izlet. Imeli smo nad-
vse dober namen: da se
povzpnemo na Špik. A že ko

smo se peljali z gorenjskega
juga gor na ta pravo Gorenj-
sko, je začelo liti kot iz škafa.
Tura je odpadla, sklenili
smo, da se zapeljemo čez Vr-
šič in se vrnemo v Žiri po do-
linah Soče in Idrijce. Prvi po-
stanek je bil v Tičarci, sledila
jih je še cela vrsta. Potrebni
so bili tudi zato, ker so se na
novem fičku pokvarili brisal-
ci, lilo pa je ves čas kot iz ška-
fa. Šofer (to sem bil jaz) si je
moral torej večkrat spočiti
trudne oči, pil je pa ravno to-
liko kot drugi. Vozil je brez
večjih težav, šele proti koncu
nas je na nekem ovinku ne-
koliko zaneslo, a k naši sreči
le opozorilno ...

Takrat ni bil tak način vož-
nje nič slabega, še hvalili so
me, koliko ga nesem, pa vse-
eno dobro peljem. Če bi me
danes v takem stanju dobili
policisti, bi me obravnavali
kot potencialnega zločinca
in me do streznitve zaprli.
Predpisi, ki so to prepovedo-
vali, so bili sicer že takrat, a
manj strogi in manj upošte-
vani. Kar se mi zdi še bolj
pomembno od zunanje pri-
sile, je premik, ki sem ga

(kot mnogi drugi) zmogel v
sebi. Danes česa takega ne bi
več naredil; pa ne samo iz
strahu, da me ustavi policija,
temveč zato, ker sem se za-
vestno odločil, da se bom
tudi sam ravnal po pravilu,
ki je v teh rečeh edino nespo-
rno: Kadar piješ, ne vozi in
kadar voziš, ne pij! 

Največ je vredno, če ljudje
ponotranjijo takšna pravila
in jih sami sebi naredijo za
moralno zapoved. Na drugi
strani pa imamo gorečneže,
ki tiščijo v drugo skrajnost.
Se še spominjate, s kakšno
vnemo so se lotili kadilcev!
Z nič manjšo, kot je bila ti-
sta, s katero so nacisti prega-
njali Jude ali ameriški rasisti
črnce. Tako nekako jo je do-
živela tudi Svetlana Makaro-
vič v Prekletih kadilcih. "Ka-
dilci so brezobzirna drhal.
Treba je samo pogledati
gruče bolnikov v zanikrnih
bolniških haljah in ogulje-
nih natikačih, ki se kar na-
prej zbirajo pred vhodom v
Klinični center in vlečejo
svoje smrdljive cigarete v le-
denem zimskem vetru. Na-
lašč se potrudijo in zapušča-

jo svoje bolniške postelje,
nalašč krevljajo iz najvišjih
nadstropij izzivat mimoido-
če nekadilce in jih okuževat
s slabim zgledom. Res je, da
zmeraj huje kašljajo in prav
je tako, ampak umirajo pa
še zdaleč ne tako hitro, kot
bi bilo pričakovati in želeti."
In še: "Letališča so nekadil-
ska, nekadilska, nekadilska.
Tudi če je let trajal deset ur
in več - na letalu je namreč
tudi stranišče posvečen ne-
kadilski prostor - na kadilca
že takoj ob prihodu z vseh
strani zasikajo znaki s prečr-
tano cigareto in napisi, da je
kajenje kjerkoli znotraj leta-
liškega poslopja prepoveda-
no. Lahko se narediš neum-
nega, stopiš do pulta za in-
formacije in vprašaš, kje je
prostor za kadilce. Običajno
dobiš kratek odgovor
'nikjer', izgovorjen z gla-
som, ki je tako nasičen s
sovraštvom, da ti kar lasje
zaprasketajo. Če imaš pa
srečo, te napotijo proti šti-
rim sedežem nekje v tem-
nejšem kotu letališke avle.
Ti štirje sedeži so seveda
zmeraj zasedeni, pepelnik

prenapolnjen, tla nepobrisa-
na. Ampak to je edini koti-
ček na letališču, kjer te po-
zdravijo prijazni obrazi, kjer
ljudje drug drugemu priži-
gajo cigarete, kjer se takoj
začne pogovor, če ti je do
tega. Hudič je režiser takih
srečanj in svoj posel odlično
obvlada."

No, vso reč je mogoče do-
živeti tudi drugače. Tudi
sam sem spreobrnjeni kadi-
lec (od 1980) in vem, kako je
s tem. Po drugi strani pa je
lepo priti v gostilno in malo
dlje posedeti v zraku brez ci-
garetnega dima. Pa ne gre le
za obzirnost do drugih, am-
pak tudi za zdravje, povezava
med kajenjem in rakom na
pljučih je zdaj že splošno
znana. Ukrepi, ki jih uvedel
protikadilski zakon, so bili v
začetku za marsikoga malo
hudi, potem smo se z njimi
sprijaznili in jih - tudi v tem
primeru - vzeli za svoje. Po
nekaterih znakih sodeč se
zdaj pripravlja podobna
ofenziva na pivce. V mislih
imam predlog, po katerem
bi morali imeti vsi vozniki
med vožnjo v krvi le 0,0 pro-
mila alkohola. Jaz sem proti.
Če grem nekam na dobro in
obilno kosilo in zraven spi-
jem kozarec dobrega vina, še
nisem pijan. A ne gre samo
za mojo malenkost. Sloveni-
ja je vinorodna dežela in ti-
sto, kar pridelamo, je treba
tudi popiti, vsaj boljši del. Ali
pa naj zakonodajalec hkrati
z uvedbo prometne prohibi-
cije prepove še vinogradniš-
tvo in vinarstvo, ki sta ponos
slovenskega kmetijstva. Sv.
Martina prosimo, naj po-
slancem, ko bodo glasovali o
teh rečeh, prišepne tisto sta-
ro: Le po pameti ga pijmo!
Ne pa "nič nič".

Za nami so dnevi, v katerih smo počastili spomin na mrtve, na vse svete in na verne duše. Zdaj pa se bomo obrnili
k bolj zemeljskim rečem, počastili bomo novo vino. Ga bomo po pameti?

Vinska kultura

Naši 
prohibicionisti

predlagajo, da bi
morali imeti vsi

vozniki med
vožnjo v krvi 

le 0,0 promila
alkohola. Jaz
sem proti. Če

grem nekam na
dobro in obilno
kosilo in zraven
spijem kozarec
dobrega vina,

menda še nisem
pijan(ec)?

D

Je bil povzročitelj te nesreče pijan? / Foto: Tina Dokl Alkohol ubija, plakat



10
GORENJSKI GLAS

torek, 3. novembra 2009

POGOVOR

Igor Kavčič

a 12. festivalu
slovenskega fil-
ma smo Slo-
venci, tako stro-
kovna javnost

kot ljubitelji filma, ob pode-
litvi Badjurove nagrade in
projekciji vašega kratkega
filma Slavica exception vno-
vič "odkrivali neznanko".
Bili ste pravo presenečenje
festivala, saj vas ljudje v
glavnem niso poznali ... 

"Bil sem avtor dokumen-
tarnih filmov, ki so v tujini
dobili veliko nagrad, in Slove-
nija je bila ponosna nanje.
Nikoli pa nisem imel stika z
občinstvom, za katerega sem
filme pravzaprav snemal. Ker
so šli filmi v glavnem takoj v
arhiv, jih ljudje sploh niso
mogli videti in to, da ni bilo
oziroma sploh ni moglo biti
nobenega odziva nanje, mi je
strahotno primanjkovalo. Av-
tor, ki nima stika z občin-
stvom, ni več avtor. Konec
koncev se z reakcijo strokov-
ne in siceršnje javnosti kot
avtor tudi razvijaš. Po toliko
letih so me najbrž prepoznali
predvsem na osnovi nagrad,
te so vendarle bile nekje zabe-
ležene, saj sem kot avtor po
filmu Narodna noša pred več
kot tridesetimi leti enostavno
"mrknil". V zadnjih letih me
je odkrila režiserka Maja 
Weiss in ljubiteljice filma pri
Slovenskem filmskem arhi-
vu, ki so poznale moje filme
in se jim je očitno zdelo pre-
grešno, da jih ne bi videli tudi
drugi. Pred dvema letoma je
bila tako v Cankarjevem
domu v okviru festivala doku-
mentarnega filma retrospek-
tiva mojih filmov in so bili vsi
presenečeni ..."

Podobno kot sedaj v Porto-
rožu. Tudi vi ste izražali
presenečenje, da so vas na-
šli po toliko letih ...

"Že po ljubljanski retro-
spektivi so ljudje pristopali k
meni, mi iskreno čestitali in

mi pripovedovali vtise o mo-
jih filmih, ženskam je šlo pri
filmu Samomorilci, pozor! na
jok. Dogajalo se je vse tisto,
kar sem kot avtor v času, ko
so filmi nastali, pogrešal. Si-
cer sem se že zdavnaj pomi-
ril s tem, da sem pač bivši av-
tor, ki je omenjen le še v en-
ciklopediji, ampak vesel sem
bil pa vseeno. Tudi zdaj na
festivalu v Portorožu. Prvič v
življenju sem z ljudmi lahko
govoril o svojih filmih." 

Snemali ste predvsem filme,
v katerih so vas zanimale
problematične in v tistih ča-
sih tabuizirane družbene
teme, kot so ekološka vpra-
šanja, visoka stopnja samo-
morov, nenavadna ljubezen-
ska razmerja, pa tudi etnolo-
ški filmi ... Kaj je v vas vzbu-
dilo zanimanje za to?

"Ti filmi so vsi po vrsti na-
stali iz živih problemov. Vse
se je dogajalo v moji okolici,
tu v Sloveniji. Zakaj sem na-

redil ekološki film Strupi?
Imel sem prijatelje, ki so ži-
veli v bližini tovarn in so me
opozarjali na to, da iz njih v
potok in reko pritekajo kemi-
kalije, da crkujejo ribe in
druge živali ... In sem pomis-
lil, da je čas, da nekdo na to
opozori javnost. Zanimivo,
da so bili v tovarnah zado-
voljni in ponosni, da sem fil-
me snemal prav pri njih, če-
prav so bile to raznobarvne
odplake v reko, ali pa veliki
dimniki, iz katerih se je ven
kadilo marsikaj ..."

Češ mi imamo največji dim
...

"Vodja proizvodnje me je
vprašal, kakšen dim bi želel
posneti, takšnega, ki se dvi-
guje navpično navzgor, ali
takšnega, ki gre takoj vodo-
ravno iz dimnika, da mi lah-
ko naredijo črn, bel, siv, mo-
der ali rumen dim. Zakaj so
ponosni na to, da onesnažu-
jejo okolje, me je zanimalo,

pa so mi zatrdili, da je to do-
kaz, da pri njih ne delajo
samo navidezno, kot je bilo to
značilno za mnoge takratne
tovarne. Ne, oni zares delajo.

Motili so me problemi, ki bi
motili vsakogar, predvsem pa
bi morali zanimati politiko.
Sam sem se odločil, da bom te
probleme predstavil v filmih.
Pri tem se nisem ustrašil tako
imenovanih nefilmskih mate-
rialov, kot so odplake in podo-
bne stvari, ki se jih sicer fil-
marji izogibajo, nasprotno, bil
sem tako zavzet z izraznostjo
filma, da sem to z veseljem
snemal. Namenoma sem se
odločal za teme, od katerih so
drugi dajali roke stran. Kot re-
žiser, scenarist in človek sem
verjel v moč filma."

V dokumentarcih ste morali
vse povedati v petnajstih mi-
nutah, v celovečernem filmu
bi imeli mnogo več časa in
prostora. Ste kdaj pogrešali
več filmskega traku?

"Za prave filmarje so celo-
večerni filmi predolgi, pa
tudi teme so pri celovečercih
drugačne kot pri kratkih fil-
mih. Ne, nikoli nisem trpel,
ker bi imel premalo časa.
Zgodbo sem znal povedati
tudi v petnajstih minutah.
Sicer pa za celovečerne filme
je značilno, da se določene
scene "nateguje". Kažejo ig-
ralca, njegovo figuro, obraz,
potem ta nekaj spregovori, in
spet pol minute kažejo samo
njegov obraz ... Jaz temu pra-
vim, da postavljajo spomeni-
ke, kar nima nobene poveza-
ve z vsebino filma. 

V Portorožu so nekateri
kritiki delali primerjave med
mojim kratkim dokumentar-
cem Slavica exception in celo-
večernim filmom Slovenka
in so se v glavnem odločali
za Slavico, češ da ta v petnaj-
stih minutah pove več kot
Slovenka v uri in pol. Seveda
pa gre tudi za dva povsem
drugačna filmska žanra."

"Za prave 
filmarje so 

celovečerni filmi
predolgi, pa tudi

teme so pri 
celovečercih 

drugačne kot pri
kratkih filmih.

Ne, nikoli nisem
trpel, ker bi imel

premalo časa.
Zgodbo sem

znal povedati
tudi v petnajstih

minutah."

Na letošnjem Festivalu slovenskega filma v začetku oktobra v Portorožu je režiser in scenarist Mako Sajko prejel
Badjurovo nagrado za življenjsko delo. V šestdesetih in začetku sedemdesetih let je posnel vrsto za takratni čas očitno
zelo provokativnih dokumentarcev. Za film Samomorilci, pozor! je leta 1969 prejel tudi nagrado Prešernovega 
sklada, vendar šele dve leti potem, ko so ga na Udbi zasliševali, kdo v tujini mu je naročil in plačal za ta film.

Premikal državo, 
odmaknili njega 
Mako Sajko, režiser in scenarist 

N

Mako Sajko, 24. oktobra opoldne pred svojo hišo v Žabji vasi 4 / Foto: Igor Kavčič
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V klasičnem celovečercu se
nikoli niste preizkusili, če-
prav ste kot asistent režije
sodelovali z mnogimi veli-
kimi režiserskimi imeni
slovenskega filma, Čapom,
Kavčičem, Kosmačem, Šti-
glicem, s slednjim celo v
znanem filmu Dolina miru.
Napisali ste tudi nekaj sce-
narijev, mar ne? 

"Na raznih internih razpi-
sih sem sodeloval s sedmimi
scenariji za celovečerni film,
a z nobenim nisem uspel.
Potem sem s tem prenehal.
Vsak scenarij ti vzame pri-
bližno pol leta, sedaj pa raču-
najte, več kot tri leta neplača-
nega dela. Imel pa sem tudi
načrt, kako bi morali pri nas
delati filme, da bi ti komerci-
alno zaživeli in bili zanimivi
tudi za tujino. Po tem načrtu
sem tudi sam pisal scenarije.
Eden takih je bil po Finžgar-
jevem romanu Pod svobod-
nim soncem, ali pa Levstikov
Martin Krpan. Zgodovinski
spektakli imajo namreč naj-
večjo publiko, od otrok do
starih, pri takih filmih gle-
dalci najmanj nacionalno
razmišljajo. Pri zgodovin-
skem spektaklu izgine po-
jem "majhne države". Ista ži-
rija, ki je pohvalila Martina
Krpana, tega tudi ni sprejela
v program, češ da bi bil to ko-
stumsko predrag film in bi
potem porabil ves denar, ki
je bil tisto leto namenjen
snemanju filmov, in potem
drugi filmarji ne bi imeli
dela." 

Po štirinajstih dokumentar-
nih filmih ste sredi sedem-
desetih brez filma ostali vi.
Takrat ste tako rekoč na hi-
tro izginili s prizorišča. Kaj
se je zgodilo?

"Po filmu Samomorilci, po-
zor!, s katerim sem si nako-
pal kar precej težav, so me
začeli obravnavati kot neko-
ga, ki hoče slabo svoji lastni
državi. Sam sem leto dni,
preden sem se lotil filma, na-
redil temeljito raziskavo. Na
podlagi študije, ki mi jo je dal
takratni "guru" tovrstne te-
matike v Sloveniji dr. Milčin-
ski, sem izdelal novo študijo
o samomorih med mladimi.
Že vnaprej pa me je opozoril,
da obstaja moratorij na obja-
vo samomorov v Sloveniji.
Ljudje niso storili samomo-
ra, enostavno so umrli. No,
na festivalu v Beogradu sem
prejel celo nagrado Zveze
mladine Jugoslavije, film so
videli tudi tuji dopisniki na
zahodu in vzhodu, ki jim je
šla drugačna pot jugoslovan-
skega socializma precej na
živce in so končno našli šib-
ko točko našega socializma.
Kakšna družbena ureditev
pa je to, da se mladi ubijajo?
Postal sem zanimiv tudi zu-
naj jugoslovanskih meja.
Udba je morala ukrepati.

Uprizorili so intervju v ured-
ništvu revije Mladina, kjer je
bilo prisotnih tudi devet ofi-
cirjev Udbe v civilu. Zaradi
gneče so sedeli kar po mi-
zah. Padala so vprašanja,
kdo je naročil film, koliko
denarja sem dobil za to iz tu-
jine, kakšne ugodnosti me
še čakajo ... Sam sem dejal,
da nisem dobil ničesar in da
so v filmu nanizana le gola
dejstva. Sojenja pa vseeno
niso upali uprizoriti, ker bi
to še poslabšalo vtis države v
svetu. 

Po glavi pa sem jih dobil
potem nekaj let kasneje s po-
polnoma nedolžnim filmom
Narodna noša. Komisija za
cenzuro ni hotela dati dovo-
ljenja za predvajanje in pro-
ducent Viba film ni hotel iz-
plačati nobenih honorarjev
za scenarij in delo na filmu,
ker ga pač ne more komerci-
alno izkoristiti. To je bil moj
zadnji film. Imel sem druži-
no in treba je bilo preživeti,
zato sem se zaposlil, hkrati
pa sem se odločil, da Mako
Sajko ne bo več delal filmov."

Kar prenehali ste?
"Ja. Sprijaznil sem se s

tem, da najbrž ne potrebuje-
jo filmov, kakršne delam jaz.
Iz tega sledi logičen zaklju-
ček, da ne bom več delal fil-
mov. Prvi mesec se mi je vse
skupaj zdelo tragično, da
sem tako zaključil svojo film-
sko kariero, ko sem prejel
prvo plačo v življenju, pa
sem se sprijaznil s tem."

Poslej ste delovali na podro-
čju filmske vzgoje ...

"Naredil sem osnutek za
avdio vizualizacijo sloven-
skih šol, ki ga je sprejelo ta-
kratno ministrstvo za šol-
stvo. Tako sem sestavil ured-
ništvo šolske televizije in bil
zaposlen pri Zavodu za šol-
stvo. V delo sem vpletel tudi
učitelje in pedagoge, začeli
smo zbirati učne filme iz
vseh koncev in krajev, ki smo
jih potem razmnoževali na
video in so jih potem lahko
uporabljali po šolah. Paralel-
no sem tudi učil mlade ljudi,
kako se dela filme. Sam pa
nisem želel več delati filmov,
čeprav bi to na neki način
lahko, saj sem imel na voljo
opremo in tudi ljudi. A se mi
vendarle ni zdelo etično služ-
be mešati z nekimi mojimi
projekti."

Zdaj že skoraj dvajset let ži-
vite v Žabji vasi nad Polja-
nami. Kako ste sploh prišli
v te kraje? 

"Bila sva znanca z legen-
darnim snemalcem Rudijem
Vaupotičem, ki še vedno ve-
lja za najboljšega slovenske-
ga snemalca. Fantastično je
delal moje Strupe. On je imel
sosednjo hišico, ki se drži
moje, zdaj pa zanjo skrbi

njegov nečak. Ni se ravno ra-
zumel s svojo sosedo in ko je
ta prodajala hišo, je prosil
mene, naj jo jaz kupim.
Nam je ta hiša služila pred-
vsem za vikend, ob osamo-
svojitveni vojni leta 1991 pa
sem se z Deso in takrat še
dvema hčerama preselili
sem. V Ljubljani smo na-
mreč stanovali na Zaloški ce-
sti v bloku nad milico in ko
sem izvedel, da ima milica v
kleti sedem ton raznega
orožja in eksploziva, si res
nismo več želeli čakati na
sodu smodnika, da se kaj
zgodi. In smo šli, jaz sem se
upokojil, Desa je lahko delala
doma, pa tudi hčeram je bilo
tu kar všeč." 

Vas hčere, ki zdaj živijo v
Mokronogu, kaj obiščejo?

"Seveda me. Najmlajša bi
bila zdaj tu, če ne bi bil jaz
nekoliko gripozen. Letos je
najstarejša Zala naredila
sprejemni izpit na AGRFTV
in študira gledališko režijo,
Urša bo spomladi delala ma-
turo, Izza pa je likovno zelo
nadarjena, hodi pa na vzgoji-
teljsko šolo v Metliki."

Če sem prav prebral, ste bili
rojeni v Tržiču. Mar res, ne
zdite se mi ravno Tržičan?

"Ha, ha. V Tržiču sem bil
samo rojen in nič drugega.
Moj oče je bil v stari Jugosla-
viji carinik in je bil prestav-
ljen na Jezersko. Z mamo
sta začasno živela v hotelu

Lončar v Tržiču, kjer sem se
potem rodil tudi jaz. Očeta
so veliko prestavljali po ta-
kratni Jugoslaviji, mi pa smo
medtem živeli v Ljubljani.
Nekaj časa smo živeli blizu
Reke, kjer je bil oče carinik v
Sušku, drugo svetovno voj-
no pa smo dočakali v Mari-
boru. Kot najstnik sem šel
pomladi 1945 v partizane,
postal urednik bataljonskega
časopisa, kasneje pa sem
tudi organiziral razne mani-
festacije in prireditve, moral
sem režirat predstave, pro-
slave in sem počasi prišel v
te odrske vode ... Ko sva bila
po vojni s sestro Rosando
skupaj na mladinski delovni
akciji v Bosni, je rekla, da bi
rada v Ljubljani delala spre-
jemni izpit za Visoko film-
sko šolo v Beogradu in če bi
jaz šel z njo. Jaz sem lahko
šel le tako, da sem se prijavil
na izpit. Od petnajstih smo
kasneje naredili samo trije,
med njimi pa ni bilo moje
sestre ..."

Ker je bila ženska? 
"Tako je. No, zanjo je bila

to najbrž sreča, ker jo je takoj
angažiral Radio, dobila je
plačo, stanovanje in kasneje
naredila še dve diplomi, sla-
vistično in dramaturgijo na
AGRFTV."

Torej ste nekako po na-
ključju padli v film? 

"Saj me je film zanimal,
nisem pa verjel, da obstaja

kakšna možnost zame, da bi
postal filmar. Takrat v tistih
časih je bilo to nekaj takega
... nekaj takega kot ..."

Danes iti za astronavta?
"Recimo. Ampak res. Ta-

krat si z lahkoto dobil lepe
punce, če si povedal, da si pri
filmu. Sam se nikoli nisem
postavljal s tem, raje sem ji
moje delo pri filmu zamol-
čal, naj me punca sprejme
kot Maka Sajka, če sem ji
všeč, in ne kot filmarja." 

Pred dnevi je bila večja pro-
jekcija vaših filmov v ljub-
ljanski Kinoteki, zdi se mi,
da bi lahko kaj podobnega
pripravili tudi tu v Poljanski
dolini, ali v Kinu Sora v
Škofji Loki?

"Seveda, zakaj ne. Jaz sem
takoj za to. Pri slovenskem
filmskem arhivu se mi zdi,
obstaja premični kino, ki bi
ga lahko pripeljali v vsak kul-
turni dom in zakaj ne v Pol-
jane ali v Gorenjo vas. V zad-
njem času me radi vabijo na
projekcije v kraje, kjer sem
posnel te dokumentarce, na
primer v Ruše, pa v Baško
grapo in še kam. Še letos naj
bi bila ena taka projekcija v
Mariboru, v teh dneh pa
sem dogovorjen s puncami
iz arhiva, da izberem, katere
filme bodo presneli na
DVD. Res bi bilo dobro, da
bi moje filme videli tudi
moji sosedje in znanci iz
Poljanske doline ..."

"Takrat si 
z lahkoto dobil
lepe punce, 
če si povedal, da
si pri filmu.
Sam se nikoli
nisem postavljal
s tem, raje sem ji
moje delo pri 
filmu zamolčal,
naj me punca
sprejme kot
Maka Sajka, če
sem ji všeč, in ne
kot filmarja."

Imel sem družino in treba je bilo preživeti, zato sem se zaposlil, hkrati pa sem se odločil, da
Mako Sajko ne bo več delal filmov." / Foto: Igor Kavčič
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Dr. Miran Hladnik

arija Žagar
(1921-1998)
je bila pro-
fesorica slo-
venščine na

kranjski gimnaziji, tudi moja
profesorica, gotovo najbolj-
ša v profesorskem zboru, 
ne samo za humanistično
usmerjene dijake, ki smo se
za študij slovenščine odločali
zaradi njenega zgleda, am-
pak tudi za tiste, ki do knji-
ževnosti in umetnosti niso
kazali kakšne posebne lju-
bezni. Njena predavanja so
bila gosposka: svetovljanska,
intelektualna, brezhibna, ve-
likokrat mimo učbenikov, iz
lastnega branja in presoje.
Nevsiljivo je odpirala obzorja
in spodbujala k samostoj-
nemu odnosu do sveta. 
Marsikdo od sveže narejenih 
slovenistov je po osmih se-
mestrih fakultetnega študija
ugotovil, da bo še najbolje, 
če se za predavanja pripravi
kar iz gimnazijskih zapiskov
pri njenem predmetu. Pri
Gorenjskem glasu je bila

neko obdobje honorarna 
lektorica.

Spadal sem med njene
ljubljenčke, bolj zaradi pro-
stih spisov kot zaradi znanja
pri spraševanju. Taki smo
pogosteje brali odlomke pred
razredom, priporočala nam
je dodatno berilo, meni 
recimo Vidmarjevo knjigo
Kulturni problem slovenstva
(1932), o kateri sem potem
na dolgo poročal. Ji je že mo-
ralo biti moje navdušenje
všeč, sicer me ne bi v četrtem
letniku povezala s pisateljem
Borisom Pahorjem, s kate-
rim je bila tedaj že desetletje
v pisemskem stiku. (Tržaški
pisatelj Boris Pahor, ki je 28.
avgusta letos dopolnil 96 let,
je največ prevajani slovenski
pisatelj in na predlog Univer-
ze v Ljubljani aktualni slo-
venski kandidat za Nobelovo
nagrado.) "Ti bo verjetno pi-
sal neki poba iz Kranja", mu
je sporočila 26. decembra
1972, vendar sva si takrat s
pisateljem že nestrpno izme-
njala prvi dve pismi (svoj del
korespondence je Boris Pa-
hor objavil v Tržaškem moza-

iku (1983; ponatis v Pisma
slovenskih književnikov o 
književnosti, 2001). Na šolski
ekskurziji v Kosovelov To-
maj naju je učiteljica tudi
osebno seznanila. Težko bi
rekel, da sta se nacionalno
zavzeti pisatelj in anarhično
razpoloženi dijak ujela, bilo
pa je zame to srečanje inte-
lektualno spodbudno.

S profesorico sva ohranila
pisemski in osebni stik. V
navado so prišli vsakoletni
obiski v njeni koči na planini
Uskovnici, kjer je preživljala
poletja. Prihajal sem z druži-
no in s kolegi slavisti, tistimi
iz Ljubljane in s tistimi iz
sveta, ki so se prve dni julija
zbrali na seminarju v Ljub-
ljani. V nenavadno pisemsko
zgodbo, ki se je skozi dobra
tri desetletja (1961-1995) 
pletla med njo in Borisom
Pahorjem in se dotikala lite-
rarnih, kulturnih, nacional-
nih, političnih in tudi oseb-
nih tem, sem vstopil zaradi
svoje poklicne poti. V nje-
nem pismu iz srede 80. let
berem: "Povedala sem Ti že,
da sem [...] Tvoja pisma na-
menila Miranu. Resen znan-
stvenik, ki jih bo znal odgo-
vorno uporabiti. Za moja pis-
ma (nočem biti teatralična, a
nič se ne ve), - če me zmanjka,
jih lahko tudi pošlješ Mira-
nu, če se Ti zdi, da je potre-
ben pregled nad najinim pis-
nim dialogom." (11.  6.  1986).

Korespondenca z Borisom
Pahorjem je moji učiteljici
pomenila zelo veliko: "res,
brez hiperbole - dopisovanje
s Teboj je največja dragoce-
nost mojega majčkenega, 
v vsakdanjost naravnanega
življenja." (3. januarja 1964)
"Ne sprejemaj kot frazo, če
Ti rečem, da so Tvoja pisma
edina "višja" lepota sredi 
monotonije, resignacije in
odtujenosti, ki me obdajajo."
(21. februarja 1974) Žal ji je
bilo, ker ni imela prepisov
svojih pisem njemu, ker 
bi bil to "lep (nostalgičen) 
roman o "nekoč" in "nekje"."
(13. decembra 1983). 

Pisemska komunikacija ji
je ustrezala bolj kot katera
druga: "V pismu sem lahko
odkrita kot v polzatemnjeni
sobi" (3. januarja 1964) "Pis-
mo je čudovita stvar. Bereš
ga in obračaš proti soncu, 
kakor hočeš." (27. aprila 1965)
"Da se bova nekoč pogovori-
la? Kje pa! [...] Ti sam dobro
veš, da govoriva vsak svoj je-
zik. Samo v pismih si včasih
za hip zarotniško pomežik-
neva in nato spet odhitiva
vsak po svojih opravkih."
(24. decembra 1965); pisma
so ji bila "protiutež občutku
jalovosti časa in življenja"
(10. januarja 1988).

Zavedala pa se je tudi šir-
šega pomena te svoje kore-
spondence s pisateljem in je
razmišljala o tem, kako jo

predstaviti javnosti. "Mnogo
pisem, ki so se nabrala v teku
let, hranim, res bi jih bilo
vredno kako urediti" (10. ja-
nuarja 1988) "[N]ekoč [jih
bodo] brali in [...] se bo s tem
dopolnjevalo Tvoje dragoce-
no literarno delo." (8. sep-
tembra 1989) "Kakorkoli že
ocenjujem vrednost svojih
pisem - po svoje so izrez ne-
kega časa, nekega politične-
ga "dozorevanja" v matični
domovini." "Predlagam, da
se dogovoriva. Nekoč ... se bo
zaradi enega izmed naju 
korespondenca pretrgala. Za
Tvoja pisma, ki so neprimer-
no važnejša, je že dolgo od-
ločeno. Dobi jih Miran za
monografijo o Tebi." (9. feb-
ruarja 1990) "Pripravljam
"spremno besedo" za izdajo
Tvojih pisem (kdaj?), v kateri
želim poudariti ravno zvesto-
bo rodu in jeziku." (30. okto-
bra 1993) 

Korespondenco je cenil
tudi Boris Pahor in jo v zad-
njem pismu takole povzel:
"Kaj naj rečem, tvojih pisem
ni več, tako sem ob edino ko-
respondentko, s katero sem
kdaj spregovoril o književno-
sti, bila pa si mnogo več, člo-
veška in kulturna vez v naj-
lepšem smislu. Poleg Kocbe-
ka, ki je bil edinstven prija-
telj, si bila ti edinstvena prija-
teljica. Tudi nobene moje 
korespondence ni, ki bi jo
lahko primerjal s tisto, ki me

Pisatelj Boris Pahor se je v svoji knjigi Moje suhote (2008) spomnil tudi na dopisovanje s prijateljico Marijo Žagar.
Imenoval jo je slovenska Madame de Sevigne in obžaloval, da so se njegova pisma njej izgubila. No, v tem članku
nam prof. Miran Hladnik razkrije, da se niso: korespondenca Pahor-Žagar izide prihodnje leto v knjigi.

Čudna pota neke 
korespondence

Njena 

predavanja so

bila gosposka:

svetovljanska, 

intelektualna,

brezhibna, 

velikokrat mimo

učbenikov, iz

lastnega branja

in presoje. 

Nevsiljivo je 

odpirala obzorja

in spodbujala k

samostojnemu

odnosu do sveta.

M

Prof. Marija Žagar v 70-tih letih "Najburnejša leta mojega učiteljevanja (epilog Plamenica)": matura 4. c razreda 1963
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je vezala na vaju." (22. janu-
arja 1995) Pisma je vpletal v
svoje knjige, kjer je Marija
Žagar posodila glas literar-
nim ženskam: Arlette (Mesto
v zalivu, 1964), Irmi (Odisej
ob jamboru, 1969), Vlasti 
(Tržaški mozaik, 1983, Zaliv
1988, 225). Tak vstop v litera-
turo ji ni bil ravno pogodu:
"Če se odrečem nečimrnosti,
tudi vsa Vlastina pisma ne
sodijo v roman. [...] Da o Irmi
niti ne govorimo. [...] Mimo-
grede: tisti, da "ji ni dano ..."
itd? Kaj pa Ti veš o njej prav-
zaprav? Vse in nič. [...] Če 
hočeš, razpolagaj s pismi (a
la Vlasta), jaz pa bom ostala
pri dnevniku in korespondi-
ranju. Rahlo žal mi je za na-
zaj, da nisem vsaj poskušala
pisati roman v dvoje, če be-
rem svoje stare zapiske." (22.
junija 1984)

Nekaj let po smrti Marije
Žagar se je lepega dne v mo-
jem kabinetu na Filozofski
fakulteti znašla vreča pisem
ljube profesorice Borisu Pa-
horju: pisatelj je zaupljivo
ugodil njeni želji. Pretipka-
vanje pisem v računalnik
sem tako kot že pri delu za
Alojza Gradnika naprtil svo-
jemu očetu, ne da bi se prej
natančno seznanil z vsebino
in obsegom korespondence
in brez predstave o tem, kje
se nahaja njena druga polo-
vica. Šele proti koncu tipka-
nja je naletel na pomembno
informacijo: "Boris, Tvoja
pisma ima Nada Matičičeva
[...] Rekla sem ji, naj jih za-
drži pri sebi, ker je pokazala
do njih izreden odnos - zelo
jih ceni in tenkočutno razu-
me. Nekoč jih bo že nekdo
kako objavil - ali ona ali Mi-
ran. Kot pričevanje o Tebi in
"najinem" času - kar nekaj
desetletij, iztrganih iz povoj-
nega časa. Seveda bi bila za-
nimiva objava pisem naju
obeh." (11. marca 1992) Ker
je pisateljica Nada Matičič
(1922-2004), profesoričina
uskovniška družabnica, rav-
no nekaj mesecev prej umrla,
sem pismo s poizvedbo o Pa-
horjevem delu koresponden-
ce naslovil na svojce in šele
čez čas od njenega brata, pa-
riškega skladatelja Janeza

Matičiča (gospod je 2007 do-
bil Prešernovo nagrado), po
telefonu prejel žalostno spo-
ročilo, da so pisma Borisa
Pahorja vrgli v smeti (!), ker
se pač ni nihče oglasil ponje.
Nič ni pomagalo razburjanje
pisatelja, ki sem mu seveda
sporočil bizarno vest, nič pa-
riško posredništvo Evgena
Bavčarja in bohinjske pri-
jateljice in slavistke Minke
Cvetek - Pahorjevih pisem ni
bilo več. 

Poleti 2008 se je na pred-
stavitev nove Pahorjeve knji-
ge Moje suhote in njihovi ljud-
je odpravil Mitja Žagar, sin
moje učiteljice, in ob sreča-
nju s pisateljem je beseda
nanesla na izgubljeno po-
lovico korespondence. Mitja
se je tedaj spomnil svojega
zadnjega slučajnega srečanja
z Matičičevo, ki mu je pove-
dala, da je Pahorjeva pisma
zanesla v Narodno in univer-
zitetno knjižnico. Prijazno
mi je sporočil presenetljivo
domnevo o pisemski najdbi
in dan pozneje sem v Roko-
pisnem oddelku NUK-a za-
prosil za preverbo. Pisma so
bila res tam! Brž sem jih pre-
slikal in pripravil za pretipka-
vanje. Ob pripovedovanju o
čudnih pisemskih homatijah
se je doktorantka Urška Pe-
renič, ki je prav takrat inten-
zivno prebirala Pahorja, na-
klonjeno odzvala mojemu
klicu na pomoč pri pripravi
najdenih pisem za objavo.
Vse naprej je v največji meri
njeno delo: pretipkavanje,
korigiranje prvega dela kore-
spondence, stvarne opombe,
literarno- in kulturnozgodo-
vinski komentarji ... - precej
obsežno knjigo (samo njenih
pisem Pahorju je okrog 190)
bodo leta 2010 izdali pri 
Slovenski matici.

Saj ne gre za to, da bi mo-
rali vse, kar v življenju prej-
memo, čim prej poplačati, 
pa se vendar dobro zdi, da se
z natisom korespondence
med njo in pisateljem Bori-
som Pahorjem uresničuje
njena življenjska želja ter se
izpolnjujeta kulturna zaveza
in poslanstvo: iz generacije v
generacijo, v verigi učiteljev
in učencev.

Pahor 

Žagarjevi: 

"Poleg Kocbeka,

ki je bil 

edinstven 

prijatelj, si bila ti

edinstvena 

prijateljica. Tudi

nobene moje 

korespondence

ni, ki bi jo lahko

primerjal s tisto,

ki me je vezala

na vaju."

Pismo Marije Žagar Borisu Pahorju

Kranj, 2. 12. 1986

Dragi Boris,
toliko da malo pokramljava, ali ne?

Hvala za razglednico - za ljubeznivost ni nikoli prepozno. Posebej še za ruj; torej se
spomniš, da ga imam rada. Kako lepo bi bilo videti žarenje Krasa, posebno sedaj, 
ko pri nas jesenska simfonija izzveneva v hladno lepoto ivja. Jaz pa Ti pošiljam lipov
list. Prav sinoči sem brala zbornik Drage in opazila - zanimivo - da ga omenjaš v 
diskusiji. Neverjetno, kako servilen je Primorski dnevnik, če se je spotaknil ob tak izraz
nacionalnega čutenja. 

Okrogla miza v Celovcu je bila gotovo zanimiva. Heterogene revije, polemika, prevetritev.

Pa še enkrat o Štihu. Njegov intervju poznam, če bi bila vedela, da je zadnji, bi ga 
gotovo shranila. Opazila sem, da se strinja s Teboj. Ampak kaj to, Boris, ta vsesplošna
kriza vrednot pri nas! Štih je želel cerkveni pogreb. Pirjevec je zadnja leta predaval na
teološki fakulteti, Spomenka v teološkem društvu itd. Si lahko predstavljaš, na kakšno
totalno razočaranje kaže popoln filozofski zasuk pri takih ljudeh! Mimogrede - tudi za
Dušo Počkajevo berem v Mahničevem Slovesu, da je rekla, da ne bi bilo mogoče živeti
brez dialoga z Bogom.

Če bom dobila esej Spomenke Hribarjeve, lepo. Vendar je to za Tvojega prijatelja žrtev
in ne vem, kako bi se revanžirala. 

Še enkrat o Dragi. Po kvaliteti predavanja niso izenačena, ponujajo pa različne 
optike (skupaj z diskusijo) in razne smeri za razmišljanje. Opazila sem, da tudi kot
diskutant, torej ex abrupto, govoriš zelo logično, povezano. - Bagataljevo predavanje:
oba sodiva enako o naši politični emigraciji, ampak do kakšnih paradoksov prihaja -
"narodni izkoreninjenci" pobožno negujejo jezik, tradicije, pri nas bi nekateri pristali
na skupna jedra, na vsakršne gospodarske koncesije. 

Prebrala sem Čermeljevi deli Spomini na moja tržaška leta in Med prvim in drugim
trž. procesom. Posebno prva knjiga se zelo lepo povezuje s Tvojim delom - dokument in
umetniška transpozicija. V celoti sem šele sedaj spoznala, kako velik človek je bil. Ne
morem si odpustiti, da ga nisem bolje predstavila gimnazijcem, ko je prišel na literarni
večer F. Bevka, in ga izzvala, da bi mladim kaj povedal o sebi in o najbolj dramatičnih
trž. letih. Tak prijeten, skromen, ljubezniv gospod!

Kako ocenjuješ predavanje dr. J. Pirjevca? Povedal je marsikatero bridko resnico, ali
ne? Če seštejem Čermelja in Pirjevca - kako tragična je usoda slovenskega življa v 
Italiji! Številčno krčenje in vedno večje oddaljevanje od matice. Stanje v Sloveniji se ne
pokriva z modelom nobene srednjeevr. države, pri "vas" in pri "nas" komaj še teče 
življenje na vzporednih tirih. Kot ugotavlja Pirjevec - naše revije (Mladina itd.) so povsem
tuje "naši" problematiki. Čeprav nam jug očita polarizacijo zadnjega obdobja s formulo:
"Mi - Evropa, vi - Jugoslavija". Veš, celo pri Tebi opažam, da se ne zavedaš dovolj, 
kakšna katastrofa je n. pr. za Slovence gospodarski bankrot, v katerega nezadržno 
drsimo. V splošnem pa - silno razgiban čas, v dobrem in slabem, čas pričakovanj in 
tesnobe ob misli, kam se vse skupaj lahko zasuče.

Trenutno berem Rebulov Vrt bogov. Ne z največjim užitkom. Religioznost je navsezadnje
njegova privatna pravica, bolj me motita nekakšna samovšečnost klasičnega filologa 
in baročnost, skoraj afektiranost umetniškega izraza. No, po 50 straneh še ne smem 
soditi, vendar mi je nekako žal, da se s svojo silovito, vsestransko razgledanostjo tako
oddaljuje od mirne lepote Senčnega plesa. 

Ne manjka mi dela - silno pa mi manjka spremembe, prevetritve. Vse je tako majhno,
znano ... Potovala bi, a kam moreš spričo naših mizernih razmer!

Danes sem dobila od TV prijazno prošnjo, naj bi sodelovala pri realizaciji dokumen-
tarca o M. Pogačniku, reviji Plamenica in skupini OHO. Če tako pogledam na 
stvari, 20 let je dolga doba - ampak spremenilo se je pa vendarle ogromno.

Ostani zdrav, okoliščine pa Te same silijo v "élan vital".

Prijazno obema          
Marija

Boris Pahor, Marija in Otokar Žagar ter Adrijan Pahor 
na Uskovnici 1963
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"Vsaka ženska
me privlači z
vprašanjem:

kakšno špranjo
ima? Je njen 

ščegetavček velik
ali majhen, kako

diši, kakšne
ustne ima, se
male ustnice 

vidijo iz velikih
ali so v njih 

skrite, ji v 
presredku rastejo

dlake - v vsem
tem in še 

marsičem je 
lepota 

spoznavanja, 
drget in navdih

ljubezni."

Miha Naglič

leksander Ser-
gejevič Puškin
(1799-1837) ni
bil velik le v
poeziji, tem-

več tudi v svoji spolni obse-
denosti. O svojih skrivnih
podvigih si je delal zapiske,
ki so jih tik pred razpadom
Sovjetske zveze pretihotapili
na Zahod in so od takrat do-
živeli številne objave. To, kar
beremo, je bila kopija, izvir-
nik naj bi se izgubil in tako
se postavlja vprašanje pris-
tnosti. Sicer pa se zapiski
ujemajo s pričevanji pesni-
kovih sodobnikov, ki so ve-
deli za njegovo lahkoživo in
z ženskami obsedeno nara-
vo. Kakorkoli že, knjigo ima-
mo tudi v slovenščini: Skriv-
ni zapiski A. S. Puškina (v
izvirniku: Tajnyje zapisi
1936-1937 godov), v dveh iz-
dajah (2000, 2005), preve-
del jih je pesnik Milan Jesih.
Torej ne gre za kak šund,
temveč za vrhunsko erotič-
no literaturo.

Pesnik se je leta 1831 poro-
čil z Natalijo Nikolajevno
Gončarovo. Poročil se je
predvsem zato, ker sicer te
lepotice in plemkinje ne bi
mogel dobiti. Bila je res tro-
feja. "Imeti v lasti lepoto, ki
si jo poleg tega dobil devi-
ško, je največja sreča, ki lah-
ko doleti moškega, in tako
rezka, da ne more dolgo tra-
jati." In res ni, le kaka dva
meseca. "Ko sem jo prvikrat
prevaral, sem vedel, da tr-
gam vezi, ki jih ni mogoče
znova vzpostaviti." Zato pa
je mogoče ohraniti pesniški
nemir in se poganjati v ved-
no nove avanture. Gnala ga
je sla, da bi se s svojim jezi-
kom (pesniškim in tistim v
ustih) in z orodjem, ki mu
pravi "kembelj", čim bolj po-
globil v tisti del ženskega te-
lesa, ki ga imenuje "špra-
nja". "Vsaka ženska me pri-
vlači z vprašanjem: kakšno
špranjo ima? Je njen ščege-
tavček velik ali majhen, kako
diši, kakšne ustne ima, se
male ustnice vidijo iz velikih
ali so v njih skrite, ji v pre-
sredku rastejo dlake - v vsem
tem in še marsičem je lepo-
ta spoznavanja, drget in nav-
dih ljubezni."

Z ženo sta se v zanosu lju-
bezni dogovorila, da si bosta
zaupala vse skrivnosti. Tako
mu je zaupala tudi, kako jo
je še mladoletno osvajal sam

- car. "Ko je bila stara štiri-
najst let, je bila z materjo in
sestrama povabljena na ples
na dvor k vladarju. Zgubila
se je med gosti; k njej je sto-
pila lepotica, dvorna dama,
in ji zašepetala na uho, da
car hoče, naj mu predstavijo
N.-jo. Moja deklica je vztre-
petala od strahu in vdano
sledila dvorjanki. Ta jo je po-
vedla v kabinet, kjer je v na-
slanjaču sedel vladar. Dvor-
janka mu je predstavila N.-jo
in se umaknila, njo pa pusti-
la stati sredi temačnega ka-
bineta. Vladar je vstal iz na-
slanjača, se presedel na di-
van in N.-jo posadil obse.
Zastavljal ji je vprašanja,
hkrati pa njeno obleko dvi-
goval vse više in više. N. si ni
upala ganiti in se je trudila
izčrpno odgovarjati na vpra-
šanja. Ko ji je kronani razu-
zdanec razmaknil noge, je
N. začutila, kako so jo 'začeli
preplavljati valovi vročice' -
tako je opisala svoje stanje.
Vendar je znenada nekdo
potrkal. Vladar je vstal, po-
pravil N.-ji obleko in odšel iz
kabineta. Trenutek po tem je
prišla dvorjanka, ki je bila
privedla N.-jo, in jo pospre-
mila nazaj v dvorano, kjer so
plesali gostje."

Za carjevo nagnjenje je
Puškin, ki je bil njegov za-
kleti sovražnik (bil je svobo-
domislec in simpatizer de-
kabristov), dobro vedel; zna-
no je tudi, da je car osebno
posegal v pesnikovo življe-
nje in najbrž sam insceniral
dvoboj, v katerem je bil Pu-
škin ob življenje; dvobojeval
se je z G. S. Dantesom, ki je
bil carjev gardni častnik in je
dvoril Nataliji. "Za sprijeno
nedolžnost vladarjevih stra-
sti sem zvedel že dosti prej
od dvorjanke, ki sem jo s fu-
kom zdravil živčnih napa-
dov. Tako da v N.-jinem pri-
znanju zame ni bilo nič no-
vega; ko sem jo spraševal,
sem vedel, kaj lahko priča-
kujem. Kratko malo nisem
hotel zvedeti, da je bila tudi
moja žena njegova 'živa
sličica'. Vladar je prisegel
zvestobo vladarici in zato ne
fuka nobene razen nje. Da
pa bi vendar kaj imel od ne-
dotakljivih lepot dam, ki ga
obdajajo, jim ukaže, naj se
slečejo in pred njim razširijo
noge. Naslaja se s ponuje-
nim razgledom, si ga drka,
jim spusti v naročje in odi-
de, ne da bi se katere dotak-
nil. Vladarica za to ve, ven-

dar ne misli, da bi bila s tem
prisega prelomljena." Tako
smo s Puškinovo pomočjo
zvedeli, kakšna skrivna na-
gnjenja je imel car Nikolaj
I., poznan predvsem kot ve-
lik avtokrat in človek, ki so
ga imeli ruski mužiki za
boga - sam pa je na poseben,
a čisto človeški način blago-
slavljal svoje dvorjanke.

Sicer pa je imel svoje spe-
cialitete v teh rečeh tudi pes-
nik: zlasti oralno obdelavo
prostitutk. "Moja priljublje-
na vaja je bila, pripraviti kur-
bo do tega, da se zaljubi
vame ... Spravim se ji med
noge in ji obližem ščegeta-
vec. Ona leži z odprtimi
očmi, ne da se pritegniti, saj
iz žalostne izkušnje ve, da 
bo gost kmalu pustil vse te
neumnosti, ji nekam zarinil
svoj kembelj in se spraznil.
Ali pa leži z zaprtimi očmi
in začne hlinjeno stokati in
migati z bedri. Ampak vem,
da je še prezgodaj. Potisnem
ji kazalec v špranjo in jo za-
čnem z dolgim nohtom
praskljati po globini. Sredi-
nec namočim v špranji in ji
ga zgladka potisnem v zad-
njik. S prosto roko ji gnetem
bradavico. Vztrajen sem - 
ližem pridno in na razne 
načine, iščem in najdem
njenega najljubšega. Zbudi
se ji upanje: saj jo bom spra-
vil do vrhunca. Kurba obne-
more, v njej prevlada žen-
ska. Njena ledja se začnejo
privzdigovati. Pripre oči in
se ozira navzdol, če so moje
namere resne, in najina 
pogleda se srečata. Zapre
oči, še naprej pripravljena
na moje izdajstvo, hkrati pa
jo prevzema vse močnejše
upanje. Naposled začuti pri-
bliževanje krčev. Z rokami
me zgrabi za glavo, češ nikar
zdaj ne odnehaj, in zadrgeta
- prihajajo valovi, vendar ji
nikakor ne morejo obliti gla-
ve. Zdaj se napreza kot kem-
belj pred izlivom, in s prsti 
ji gnetem sočno špranjo in
pusti zadnjik. Ženska me
potegne navzgor, da bi mi
prišlo vanjo. Smehlja se mi
in me povabi, naj še pridem
v goste, in pravi, da mi bo
dala prihodnjič zastonj - mar
ni to ljubezenska izpoved."

Ja, take so te reči. Da pa ne
ostanemo pri tej meseni iz-
povedi ljubezni in ker smo
kulturen časopis, preberimo
še Puškinovo pesem, ki velja
za njegovo največjo izpoved
te vrste: Ljubil sem vas.

A

Puškin je za Ruse to, kar je za nas Prešeren. Kolikor nam je znano, naš France ni imel posebno bujnega 
spolnega življenja, na stara leta je o tem pisal pesniške kvante. Njegov kolega Aleksander Sergejevič pa je 
bil v tem pogledu pravi razuzdanec ...

Puškinove skrivnosti

Ljubil sem vas
Ljubil sem vas: mogoče v moji duši
še ni ugasnil ves ljubezni žar;
vendar naj nič pokoja vam ne ruši:
z ničimer begal vas ne bom nikdar.

Ljubil sem vas molče, brez vsake nade,
poln plahosti in ljubosumja muk;
ljubil sem vas z močjo ljubezni mlade,
kot bog daj, da bi ljubil vas kdo drug.

Prevedel: Mile Klopčič

Puškinov spomenik v Donecku

Natalija Nikolajevna Gončarova, poročena Puškin



Miha Naglič

ačelo se je torej
pred tremi de-
setletji. "V letu
1978 je bila v
Ljubljani razsta-

va Slovenska umetnost 1945-
1978, ki je sprožila veliko po-
lemik o likovni umetnosti pri
nas, med drugim tudi o pol-
ožaju in statusu umetnikov.
V teh razpravah smo sodelo-
vali tudi loški umetniki. Z
ustanovitvijo društva smo že-
leli izboljšati pogoje za delo,
saj v Škofji Loki ni bilo niti
enega najemnega ateljeja, ni
bilo manjšega razstavnega
prostora za predstavitev naj-
novejših del iz ateljejev, ni
bilo publikacije o loškem sli-
karstvu, čeprav tu živi soraz-
merno veliko slikarjev, tradi-
cija pa je dolga od Jerneja iz
Loke naprej. Prvi zapiski o
nastanku združenja umetni-
kov so iz januarja 1979, na
tem sestanku smo bili Franc
Novinc, Herman Gvardjan-
čič in Berko. Sestajali smo se
pri Berku. K sodelovanju in
ustanovitvi društva smo po-
vabili druge likovnike in dru-
ge umetnike, ki so bili člani
ustreznih slovenskih umet-
niških društev. Tako so med
ustanovitvenimi člani slikar-
ji, glasbeniki in literati."
Tako se ustanovitve spomi-
nja slikar Franc Berčič Ber-
ko, eden od pobudnikov.

Med "prvoborci" za umet-
niško stvar v Loki je bil tudi
slikar Herman Gvardjančič.
"V tistem času smo bili zelo
kritični do nenehnega po-
udarjanja, da je Škofja Loka
'slikarsko' mesto, od tega na-
mreč prav slikarji nismo
imeli nobene koristi. Res je,
da se je skozi to mesto spre-
hodilo veliko število sloven-
skih slikarjev. Praktično vsi
naši impresionisti, Anton
Ažbe, Gabrijel Stupica, Fran-
ce Mihelič, Ive Šubic, če na-
štejem samo največje, ven-
dar od njih ni v Škofji Loki
ostalo nič. Mesto ni bilo spo-
sobno zadržati vsaj nekaj po-
membnih slik tako impresio-
nistov kot tudi kasnejših sli-
karjev, ki so v Škofji Loki
ustvarjali in nekateri tudi ži-
veli. Mesto ni imelo slikarske
zbirke teh slikarjev in je še
danes nima! Zraven je bil

tudi slikar Franc Novinc.
"Združili smo se umetniki
Poljanske in Selške doline
ter Škofje Loke. Našo idejo o
takrat prazni Kašči na Spod-
njem trgu, ki bi jo preuredili
v galerijske prostore, so takoj
podprli člani območne obrt-
no-podjetniške zbornice
Škofja Loka, kasneje tudi ob-
čina. Leta 1980 smo organi-
zirali razstavo akademskega
slikarja Franceta Miheliča v
Groharjevi galeriji na Mest-
nem trgu in mu podelili tudi
Groharjevo nagrado, on pa
nam je obljubil, da bo poklo-
nil svoja slikarska dela Škofji
Loki, če mu uredimo primer-
ne prostore za stalno postavi-
tev. Ob odprtju Doma obrtni-
kov leta 1985 je slikarsko raz-
stavo v vseh prostorih posta-
vil Franc Novinc. Likovni kri-
tik Aleksander Bassin je v
svojem govoru poudaril:
'Zdaj, ko ste si obrtniki tako
lepo uredili svoj dom, se
ozrite na sosednjo Kaščo in
jo preuredite v hram umet-
nosti.' Od tedaj, ko je slikar
France Mihelič obljubil, da
bo poklonil dela, pa do odprt-
ja Kašče z njegovo zbirko so
se v Škofji Loki zamenjali
štirje župani."

Ustanovni občni zbor
ZUŠL je bil 4. junija 1979.
Ustanovni člani so bili: Ber-
ko, Pavel Florjančič, Marjan
Gabrijelčič, Herman Gvard-
jančič, Janez Hafner, Zden-
ko Huzjan, Tone Logonder,
Franc Novinc, Jože Peternelj
in Ive Šubic. Vseh članov
združenja od ustanovitve do

danes pa je (bilo) kar 60! Na-
štejemo jih po abecedi: slikar
Berko, risar stripov Matjaž
Bertoncelj, arhitektka-obliko-
valka Jelena Bertoncelj, sli-
kar Matej Bizovičar, slikar
Rado Dagarin, slikarka Bar-
bara Demšar, slikarka Tina
Dobrajc, slikar Janez Ferlan,
slikar Pavel Florjančič, kipar
Metod Frlic, skladatelj Mar-
jan Gabrijelčič, slikar Her-
man Gvardjančič, slikar Ja-
nez Hafner, avtorica tapiserij
Silva Horvat, slikar Jakov
Hure Delmati, slikar Zdenko
Huzjan, slikarka Sanela Ja-
hić, slikar Boris Jesih, slikar
Jurij Kalan, slikar Matej Ko-
šir, slikarka Barbara Kaste-
lec, glasbenica Marija Koci-
jančič, slikar in oblikovalec
Tomaž Kržišnik, fotograf
Tomaž Lunder, kipar Tone
Logonder, pesnica Neža Ma-
urer, slikar Simon Mlakar,
glasbenik Miloš Mlejnik,
glasbenik Anton Natek, pu-
blicist Miha Naglič, slikar
Franc Novinc, pesnik in pu-
blicist Blaž Ogorevc, slikarka
Klara Ogorevc Jenko, slikar
Jože Peternelj Mausar, sli-
karka Agata Pavlovec, slikar-
ka Mirna Pavlovec, fotograf
Andrej Perko, pisatelj Boris
Pintar (Gojmir Polajnar), sli-
kar Janez Plestenjak, kipar
Matej Plestenjak, izdelovalka
umetnostne obrti Petra Ple-
stenjak Podlogar, glasbenik
Tone Potočnik, slikar Marjan
Prevodnik, fotograf Igor Pu-
stovrh, oblikovalka Nataša
Šušteršič Plotajs, pevka Ur-
šula Ramoveš, pesnik Janez

Ramoveš, risar stripov Iztok
Sitar, Aljoša Sotler, kipar Go-
razd Sotler, Rok Souček,
Darja Souček, slikar Ive Šu-
bic, slikarka Maja Šubic,
glasbenik Tomaž Tozon, sli-
kar Marij Vrenko, oblikoval-
ka Jasna Vastl, arhitekt in pi-
satelj Tomaž Vrabič, obliko-
valec Marjan Žitnik, igralec
Igor Žužek. Častna člana
združenja sta bila slikarja
France Mihelič in Gabrijel
Stupica. Danes ima društvo
46 članov: 21 slikarjev, pet
oblikovalcev, štiri glasbenike,
tri fotografe, po dva kiparja,
risarja stripov, pesnika, pisa-
telja, publicista ter po eno iz-
delovalca tapiserij, izdeloval-
ko domače obrti, enega igral-
ca. Prevladujejo torej likovni-
ki, kar se za "slovenski Barbi-
zon" tudi spodobi!

Umetniki so med vsemi
ljudmi največji individuali-
sti. Šteje predvsem tisto, kar
ustvari vsak sam kot avtor,
njegov opus. Kolektivno (da-
nes se reče timsko) delo ni v
njihovi naravi. In vendar so v
ZUŠL marsikaj naredili tudi
skupaj. Postavili so več letnih
preglednih razstav in izdali
kataloge. Podelili so celo vr-
sto Groharjevih nagrad in
štipendij. Sodelovali so v Lo-

ških umetniških utripih in
na Groharjevih slikarskih ko-
lonijah. Mlajšim umetnikom
so pridobili več ateljejev v
stolpu Škofjeloškega gradu
in v Starološkem gradu.
Ustanovili so galerijo Ivana
Groharja na Mestnem trgu,
kjer je še danes sedež druš-
tva; v njej so v 22 letih od
ustanovitve 1987 do leta
2009 postavili okrog 200
razstav. Njihovo delo je Kolo-
nija Iveta Šubica, spočeta
1997. Prve so bile v Mlaki
pod Starim vrhom, od 2002
so v Šubičevi hiši in v Lov-
skem domu v Poljanah nad
Škofjo Loko. Od 2002 vsako
leto izdajo Časopis ZUŠL in
priredijo "Mali format",
božično-novoletno prodajno
razstavo umetniških del ma-
lega formata. Ves čas so so-
delovali z drugimi društvi in
organizacijami ... Skratka:
umetniki z območja nekda-
njega loškega gospostva frei-
sinških škofov so v zadnjih
30 letih vtisnili mestu in do-
linama svoj pečat. A zdi, se
da jim to okolje za njihov pri-
spevek ni posebej hvaležno?

(Vir tega pisanja je kroni-
ka ZUŠL, ki jo je sestavila
Agata Pavlovec in bo objav-
ljena v zborniku.)

Letos mineva 30 let od ustanovitve Združenja umetnikov Škofja Loka (ZUŠL). Nima vsako mesto toliko umetnikov
in njihovih sopotnikov ter takšnega združenja. Po drugi strani pa je vprašanje, koliko jih loško mesto sploh upošteva?

Koliko umetnikov 
v enem mestu!

Umetniki so
med vsemi 

ljudmi največji
individualisti.

Šteje predvsem
tisto, kar ustvari

vsak sam kot 
avtor, njegov

opus. Kolektivno
delo ni v njihovi
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naredili tudi
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OBLETNICA

Ivan Grohar, Sejalec (1907), antologijska slika loškega 
in slovenskega slikarstva

Ivan Grohar (1867-1911). Je današnji položaj samostojnega
umetnika na Loškem v bistvu kaj boljši od njegovega?
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Miha Naglič

aj torej nastane, če
svoje znanje zdru-
žita stara mama, ki
velja za eno najbolj-
ših klekljaric v Ži-

reh, in njen vnuk, nadarjeni
ter doma in v tujini izšolani
oblikovalec?

"Plod najinega sodelova-
nja je projekt 'Vrnitev', ki
združuje sodobno ilustracijo
s tradicionalno slovensko
čipko. Namen projekta je
razbremeniti čipko njene tra-
dicionalne dekorativne vloge
in jo predstaviti kot vizualni
jezik s posebno pripovedno
močjo. Čipka je v naši druži-
ni že štiri generacije, toda do
zdaj so se klekljarice izražale
samo z ornamentom. Sku-
paj z Ivo sva želela dati avto-
rju besedo, s katero lahko
pusti osebni pečat, namesto
da se ga sodi samo po izved-
bi izdelka. Najprej je bil pro-
jekt mišljen samo kot ekspe-
riment, ko pa sva videla,
kako čudoviti so rezultati in
koliko veselja ter izzivov
nama ponuja sodelovanje,
sva nadaljevala z ustvarja-
njem. Prve izdelke sem pred-
stavil na zaključni razstavi
magistrskega študija na lon-
donskem Central St. Martins
Collegu, kmalu so sledili prvi
odzivi javnosti, po intervjujih
v priznanih revijah Crafts ter
Fibrearts pa so sledila tudi
povabila na razstave v tujini." 

Ste Ljubljančan, zdaj živite
v Luksemburgu, mnoge dni
svojega otroštva ste prežive-
li pri starih starših v Rakul-
ku (zdaj najbolj zgornji del
"mesta" Žiri). Kako se vam
povsem različni ambienti
in doživetja povežejo v va-
šem avtorskem delu?

"Moja dela so osebno izpo-
vedna in imajo močan emo-
cionalni pridih. Mnogim
umetnikom pustijo otroške
izkušnje močan pečat, se mi
pa zdi, da se nam, ki živimo
v tujini, ideje, privzgojene v
mladosti, še toliko bolj izra-
žajo v delih. V Rakulku sem
doživljal čudovite trenutke, v
babičini hiši smo se zbrali
strici, tete, bratranci, bratje,
sestre ... V tej družbi sem za-
čutil pomembnost družine
in prijateljstva, vrednot, ki te
naredijo za močnega posa-

meznika. V svet se je lažje
odpraviti, če veš, da ti svojci
stojijo ob strani, in vse zgod-
be, prikazane prek mojih del,
so le majhna zahvala družini
za vse, kar mi je dala."

Na ljubljanski akademiji ste
diplomirali pri Tomažu Kr-
žišniku, ki je tako kot vaš
oče žirovskega rodu. Sta se
s profesorjem tudi umetni-
ško dobro ujela?

"Da, Tomaž Kržišnik ima
velik vpliv čez moje celotno
ustvarjalno obdobje po vsto-
pu na akademijo. Moj pri-
stop k oblikovanju je imel
vedno podton ilustracije in
pod Tomaževim okriljem, z
njegovim poznavanjem obli-
kovanja plakata, slikanja in
ročnih del so moje ideje na-
šle zavetje. Naučil me je,
kako pomembno je izobliko-
vati osebni stil ter kako preto-
piti emocije v likovne forme.
Še posebej pa sem Tomažu
hvaležen, ker me je napotil
na študentsko izmenjavo na
krakovsko likovno akademi-
jo, kjer sem prek snovanja
diplomske naloge dokončno
sklenil, da se v prihodnje 
posvetim ilustraciji ter v tej
smeri tudi nadaljujem speci-
alizacijo."

Podiplomski študij ste kon-
čali v Londonu. Kakšno me-
sto je to, če ga primerjate z
doslej imenovanimi kraji?
Kako ste ga doživeli?

"London je v primerjavi s
Krakovom in Ljubljano me-
sto, kjer je vse zelo potencira-
no. Človek je vsak dan zasut
z nešteto novimi stvarmi ter
informacijami, kar je zelo
navdihujoče, obenem pa zna
biti tudi malce naporno, saj
se vse odvija zelo hitro in le
redko utegneš v miru zaužiti
in v sebi prečistiti vse dogaja-
nje. Je prostor, ki kreativne-
mu človeku ponuja in da
ogromno, zraven pa zna kaj
tudi odvzeti, pri kvaliteti 
življenja."

Kakšno je življenje mlade
slovenske družine v Luk-
semburgu?

"Pestro kot življenje vsake
mlade družine, tako da ima-
mo čez teden bolj malo časa,
da bi se sploh zavedli, da
smo v Luksemburgu. Ko se
vse poleže, pa zelo pogreša-

mo družino in prijatelje
doma v Sloveniji. V Luksem-
burgu je delo dobro nagraje-
no in zaradi miru, majhnosti
ter povezanostjo z naravo je
tudi krasno mesto za vzgaja-
nje otrok. Kar pa se tiče men-
talitete ljudi, smo bolj nave-
zani na bolj temperamentne
domače kraje, tako da Luk-
semburg včasih imenujemo
tudi 'Zlata kletka'."

S čim se preživljata?
"Glavni vir dohodka sta

ilustracija ter oblikovanje vi-
zualnih komunikacij. Večino
časa namenim ustvarjanju
ilustracij, zraven pa obliku-
jem v oglaševalski agenciji v
mesu Luksemburg. Letos
sem veliko risal za slovenski
trg, česar sem še posebej ve-
sel, saj sem tako prisoten
tudi v domačem kulturnem
območju. Tako je pred krat-
kim prišla na police knjigarn
zbirka romanov Gostosevci
(radovljiške založbe Didak-
ta), katero sem v celoti ilus-
triral, za sodelovanje pa se
moram zahvaliti Andreji in
Petru Rauch."

Te dni (konec oktobra) ste v
Sloveniji, gotovo ne samo
zasebno?

"Da, moji obiski vedno
združujejo prijetno s korist-
nim. Tokrat sta me v Slove-
nijo vodila dva dogodka, prvo
je bilo predavanje in razstava
v okviru Bienala neodvisne
ilustracije v Ljubljani, drugi
pa odprtje moje prve samo-
stojne razstave na slovenskih
tleh, ki je trenutno na ogled v
Galeriji Krka v Novem me-

stu. Ker pa sta moje privatno
in ustvarjalno življenje moč-
no prepletena, so vsi dogodki
tudi priložnost, da se srečam
z družino, prijatelji ter kolegi
iz kreativnih krogov."

Ne nazadnje: kaj imate zdaj
v delu, kakšne so vaše am-
bicije?

"Trenutno se ukvarjam z
nadgradnjo risb s čipko v no-
vih materialih, oblikah in di-
menzijah. Čipka zame ne
obstaja samo v klekljani obli-
ki. Čipka je čudovita risba

tankih in debelih linij, organ-
skih in geometričnih form
ter senzibilno uporabo pozi-
tivnega in negativnega pros-
tora. In kot tako jo lahko pre-
vedem v papiro-rez, nakit,
oblačila ... Načrtujem tudi so-
delovanje z drugimi obliko-
valci, saj me zanima njihov
pogled in pristop k čipki.
Moji novi projekti še niso bili
razstavljeni, vsi, ki bi radi
spremljali moje nadaljnje
ustvarjanje, pa ste vabljeni
na mojo spletno stran
www.tricikel.net."

K

Vas zanima, kaj nastane, če svoje znanje združita stara mama, ena najboljših klekljaric v Žireh, in njen vnuk, 
nadarjeni ter doma in v tujini izšolani oblikovalec? V "galeriji" Snovanj predstavljamo skupni avtorski podvig 
Urha in Ive Sobočan.

Čipka kot prava umetnina
Urh Sobočan, oblikovalec in ilustrator

”Plod najinega
sodelovanja je

projekt Vrnitev,
ki združuje 

sodobno 
ilustracijo s 

tradicionalno
slovensko čipko.

Namen projekta
je razbremeniti

čipko njene 
tradicionalne 

dekorativne 
vloge in jo 

predstaviti kot
vizualni jezik 

s posebno 
pripovedno 

močjo.”

Urh Sobočan v svojem studiu

Boj, čipka Ive Sobočan v kompoziciji Urha Sobočana
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Štefan Žargi

Ljubljana - Največkrat zastav-
ljeno vprašanje letošnje jeseni
je zagotovo: ali je kriza letos
poleti dosegla dno in ali lahko
pričakujemo oživitev gospo-
darskih aktivnosti ter s tem
postopen izhod iz krize. Sode-
lavci Ekonomskega inštituta
Pravne fakultete (EIPF) Veli-
mir Bole, Jože Mencinger,
Franjo Štiblar in Robert Volč-
jak v zadnji številki Gospodar-
skih gibanj, redne mesečne
publikacije tega inštituta, ugo-
tavljajo, da "se pričakovanja
normalizirajo, stanje pa ne".

Upad trošenja se 
zmanjšuje

Skupno pričakovano troše-
nje kot pomemben vzvod go-
spodarske aktivnosti se po

oceni analitikov EIPF nor-
malizira, pri čemer je troše-
nje države najmočnejše, in-
vesticije pa najšibkejša sesta-
vina. K zvišanju zaupanja je
v septembru prispevalo pred-
vsem zvišanje zaupanja v
predelovalnih dejavnostih,
kjer ocenjujejo, da kriza po-
pušča, povečuje se tudi za-
upanje potrošnikov. Trend v
turizmu se je po zaslugi do-
mačih gostov obrnil navzgor,
medletni padci v transportu
so manjši kot v industriji in
gradbeništvu, slednje ostaja
v krizi.

Kriza pustoši na trgu
dela

Kriza, tako doma kot v sve-
tu, vse bolj pustoši na trgu
dela, zmanjšuje se število
aktivnih prebivalcev, še hi-

treje pa število delovno aktiv-
nih. Število registriranih
iskalcev zaposlitve raste,
povpraševanje podjetij po
delavcih pa se zmanjšuje. Po
stopnji brezposelnosti se
Slovenija kljub temu še na-
prej uvršča med najbolj
uspešne države EU. Plače in
stroški dela so se v poletnih
mesecih umirili, avgusta
upadli, razlike v rasti plač se
med dejavnostmi zmanjšu-
jejo. Stroški dela, ki so v času
konjunkture hitro rasli, se
normalizirajo in so v rasti za
dve odstotni točki višji kot v
evrskem območju.

Finančna gibanja 
zaostajajo

Skupni javnofinančni pri-
hodki so septembra precej
padli, vendar se iz četrtletja v

četrtletje padec zmanjšuje.
Skupni donos davkov na bla-
go in storitve je že praktično
enak kot lani v tretjem četr-
tletju, občutno so se zmanj-
šali neposredni davki, pred-
vsem na račun pomembno
manjše dohodnine. Krediti
sicer rahlo rastejo, vendar so
pomembno manjši od lani.
Obrestne mere sicer sledijo
gibanjem v evrskem območ-
ju, so pa za dobri dve odstot-
ni točki višje. Banke očitno
rešujejo letošnje poslovne
rezultate z dražjimi krediti
in višjimi cenami drugih
storitev. Ob majhnem teko-
čem primanjkljaju avgusta
je tekoči račun države v
mednarodni menjavi po os-
mih mesecih izravnan, neto
zunanja zadolžitev pa ostaja
od konca lanskega leta ne-
spremenjena.

Pričakovanja prehitevajo stanje
Analitiki ugotavljajo, da kriza predelovalnih dejavnosti popušča, krepi se optimizem, izboljšujejo se
kazalniki poslovnih tendenc.

Matjaž Gregorič

Ljubljana - V današnjih raz-
merah globalne gospodarske
krize je varčevanje zelo po-
membno in naša država je po
podatkih Statističnega urada
Republike Slovenije po stop-
nji varčevanja na tretjem me-
stu v Evropi. Med evropskimi
državami sta imeli leta 2007
le Švica in Nemčija večji de-
lež bruto varčevanja v bruto
razpoložljivem dohodku
(bruto stopnja varčevanja) kot
Slovenija, in sicer je bruto
stopnja varčevanja slovenskih
gospodinjstev znašala 16,4
odstotka. Glede na leto 2006,
ko je bila najvišja, je bila nižja
za 0,7 odstotne točke, vendar
je bila še vedno precej višja od
povprečne stopnje varčevanja
gospodinjstev na območju z
evrom (13,8 odstotka) in na
območju Evropske unije
(10,8 območju). Najnižje
stopnje varčevanja imajo balt-
ske države in Združeno kra-
ljestvo, ZDA so imele leta
2007 5,2-odstotno stopnjo
varčevanja. Slovenska gospo-
dinjstva spadajo med evrop-
skimi med najvarčnejša. Leta
2007 so bila gospodinjstva v
Sloveniji po deležu posojanja
v razpoložljivem dohodku s
7,1 odstotka takoj za Avstrijo
in Nemčijo; povprečje v ob-

močju z evrom je znašalo 3,2
odstotka, v Evropski uniji pa
0,9 odstotka. Za gospodinj-
stva v veliki večini evropskih
držav velja, da več posojajo,
kot si izposojajo. Nasprotno
pa so gospodinjstva v Združe-
nih državah Amerike neto
posojilojemalci (3,7 odstotka),
torej več potrošijo, kot imajo
razpoložljivega dohodka. To
je rezultat neto učinka višjih
stopenj varčevanja na evr-
skem območju in Evropski
uniji kot v ZDA.

Tudi glede na obseg banč-
nih vlog in najetih posojil
bolj varčujemo, kot se zadol-
žujemo. Veliko naredimo
sami, neradi tvegamo, ban-
kirjem ne zaupamo preveč,
če se že zadolžujemo, se naj-
večkrat za nakup stanovanja.
Večinoma se še vedno odlo-
čamo za tradicionalne oblike
varčevanja v bankah, verjetno
iz strahu pred izgubo denar-
ja. Po podatkih finančnih ra-
čunov Banke Slovenije so
imela konec leta 2007 gospo-
dinjstva v Sloveniji 45 odstot-
kov finančnih sredstev v obli-
ki gotovine in vlog, od tega 23
odstotkov v gotovini in 77 od-
stotkov v vlogah. Naložbe v
delnice in drug lastniški kapi-
tal so znašale 37 odstotkov
vseh finančnih sredstev, naj-
več v nefinančne družbe.

Slovenci smo varčni 
Med evropskimi državami sta leta 2007 imeli
večjo stopnjo varčevanja kot Slovenija le Švica in
Nemčija.

Železniki

Tehtnica praznovala 50. obletnico ustanovitve

Sredi oktobra je minilo petdeset let, odkar so na pobudo ne-
katerih članov tovarne Niko Železniki v času, ko so se v Niku
odločili, da iz svojega proizvodnega programa izločijo pro-
izvodnjo preciznih in analitskih tehtnic ter proizvodnjo šol-
skih šestil ustanovili Obrtno podjetje Tehtnica. Podjetje, ki
je začelo v nekdanji sodarski delavnici s 14 delavci, danes s
petdesetimi zaposlenimi v lastni tovarni proizvaja laborato-
rijsko opremo, precizne elektronske, mehanske, trgovske in
skladiščne tehtnice, uteži ter proizvode za predelavo mleka
in je v lasti Domela, d. d. Na 50-letni poti so doživljali vzpo-
ne in padce, ujme in poplave, prizanesla jim ni niti aktualna
kriza. V letih prizadevanj za prestrukturiranje so spoznali,
da je edini izhod v razvoju in znanju ter odpiranju novih trž-
nih poti. Ob obletnici ustanovitve so izdali knjigo Andreja
Tuška Tehtnica 1959-2009. Š. Ž.

Ljubljana

Odpira se Ljubljanski pohištveni sejem

Danes bo na Gospodarskem razstavišču predsednik Repu-
blike Slovenije Danilo Türk slovesno odprl 20. Ljubljanski
pohištveni sejem, največjo sejemsko prireditev z bogatim
obsejemskim programom s področja pohištvene industrije
pri nas. Na njej bodo podelili nagrade Gospodarskega raz-
stavišča Deset najboljših (Top Ten) in zmagovalca med nji-
mi ter nagrado Zlata vez. Organizatorji bodo na slovesnosti
ob odprtju razglasili tudi novo ime prireditve. Na sejmu se
na 18 tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin predstavlja
326 podjetij iz 23 držav. Sejem ponuja številne novosti, kot
so okrogla miza z naslovom Kako do dodane vrednosti v po-
hištveni industriji, čitalniški kotički z literaturo s področja
oblikovanja in notranje opreme, predstavitve projektov štu-
dentov arhitekture in industrijskega oblikovanja, nadaljeva-
nje lani začetega Arhitekturnega dialoga. Š. Ž.

Kranj

Gorenjska banka podprla Rdeče noske

V Gorenjski banki so letošnji mesec varčevanja zaznamovali
z nekaj privlačnimi ponudbami za občane in podjetnike in ga
končali z družbeno odgovorno akcijo. V petek, 30. oktobra,
so namreč na bančnih okencih med svoje komitente razdeli-
li tri tisoč "rdečih noskov", na ta način pa podprli Društvo za
pomoč trpečim in bolnim - Rdeči noski. Komitente, ki so se
ob dnevu varčevanja oglasili na bančnem okencu, je Gorenj-
ska banka že tradicionalno nagradila z manjšo pozornostjo v
obliki praktičnega darila. Komitenti, ki so se v petek, 30. ok-
tobra, oglasili v katerikoli poslovalnici Gorenjske banke, so
letos namesto klasičnega darilca prejeli simbolični "rdeči no-
sek". Sredstva, ki bi jih banka sicer porabila za oktobrsko ob-
darovanje, so tokrat namenja organizaciji Rdeči noski. Vsi
komitenti, ne glede na to, ali gre za pravne ali za fizične ose-
be, so v primeru nakazila sredstev na račun Rdečih noskov
tudi oproščeni plačila provizije. M. G.

Štefan Žargi

Ljubljana - V petek je Stati-
stični urad RS (SURS) obja-
vil redno mesečno poročilo

o gibanju cen življenjskih
potrebščin, iz katerega lah-
ko povzamemo, da se je
povprečje cen v tem jesen-
skem mesecu dvignilo le za

desetinko odstotka, medtem
ko primerjava z enakim me-
secem lani kaže, da so cene
enake. Znotraj povprečja so
seveda odstopanja, pri če-

mer na SURS-u ugotavljajo,
da se je blago podražilo za
pol odstotka, storitve pa po-
cenile za 0,8 odstotka. Pri
blagu so se cene najbolj zvi-
šale za obleko in obutev -
kar za 7,8 odstotka (zame-
njava kolekcij), pocenila pa
goriva (za 3,5 odstotka) in
maziva, avtomobili in mo-
torna kolesa ter hrana (za
0,5 odstotka). Med storitva-
mi sta cenejši rekreacija in
kultura (najbolj počitnice -
kar za skoraj devet odstot-
kov) ter prevoz. Medtem ko
smo imeli oktobra lani kar
4,9-odstotno letno rast cen,
je letos v oktobru že tretjič
ničelna.

Na Uradu za makroeko-
nomske analize in razvoj
(UMAR) ocenjujejo, da je
praktično mirovanje povpre-
čja cen poledica velikih pad-
cev cen vseh vrst surovin in
nizke gospodarske aktivno-
sti. Do konca leta pričakujejo
umirjeno gibanje cen, med-
letna inflacija pa se bo zaradi
velikega padca cen nafte v
preteklem letu nekoliko
dvignila.

Povprečje cen miruje
Mesečna inflacija je bila v oktobru 0,1-odstotna, na letni ravni pa se 
povprečje cen življenjskih potrebščin ni spremenilo.

Rast cen življenjskih potrebščin (inflacija)
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Matjaž Gregorič

Rudno polje - Lanska huda
zima, ki je na območju Po-
kljuke natresla tudi do tri
metre snega, je v tamkajš-
njih gozdovih naredila veli-
ko škode, pred kratkim pa je
v njih pustošil še veter. Na-
ravne ujme so gozdarjem
naložile veliko dela s spravi-
lom, ki ga bodo morali v čim
večji meri opraviti do zime,

sicer se bo še bolj razmnožil
lubadar. To so predstavniki
Zavoda za gozdove Slovenije
(ZZGS) poudarili na četrtko-
vem terenskem ogledu sana-
cije, kamor so povabili tudi
člane parlamentarnega od-
bora za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, predstavni-
ke lastnikov, Sklada kmetij-
skih zemljišč in medije.

Zaradi nevarnosti razširja-
nja lubadarja so se v Gozd-
nem gospodarstvu Bled, ki
skrbi za gozdna dela v gozdo-
vih v lasti države in ljubljan-
ske nadškofije, sanacije lotili
s pomočjo strojev za sečnjo
in spravilo lesa. Zaradi sne-
golomov v dveh minulih zi-
mah ter vetroloma pred tre-

mi tedni bo treba na območ-
ju Pokljuke skupaj posekati
kar okoli 260 tisoč kubičnih
metrov lesa. Zaradi poznega
taljenja snega so lahko začeli
delati šele v drugi polovici
maja, pozno spomladi in
zgodaj poleti pa jih je ovirala
precejšnja razmočenost tere-
na. Brez strojne sečnje tako
obsežna sanacija ne bi bila
mogoča, poudarjajo pri
Gozdnem gospodarstvu

Bled, saj en stroj nadomesti
delo najmanj desetih delav-
cev, poleg tega pa je tudi ne-
primerno varneje, saj je delo
sekačev z motornimi žagami
zelo nevarno, nepredvidljivo
in utrujajoče. Poleg tega je
pridobivanje gozdnih delav-

cev v zadnjem času precej
težko. Pri vsaki sečnji in
spravilu lesa iz gozda se poja-
vijo tudi poškodbe, ki se jim
ni mogoče v celoti izogniti.
Posebno pozornost zaradi
svoje velikosti, teže in mno-
žičnega vpliva vzbujajo stroji
za sečnjo, ki so kombinirani
s stroji za izvoz lesa iz gozda.
Znanstvenih raziskav o vpli-
vu teh strojev na gozdni eko-
sistem v Sloveniji še nima-

mo, možni pa so negativni
vplivi na tla in koreninski si-
stem gozdnega drevja, meni-
jo na ZZGS. Tudi poslanec
in tržiški župan Borut Sajo-
vic, ki je bil pobudnik četrtko-
vega terenskega ogleda, je
mnenja, da je strojna sečnja

postala nujna, vprašanje je le,
kje in kako uporabljati stroje
za sečnjo. V zvezi s tem je
treba postaviti jasna pravila
in izvajati ustrezen nadzor.

Glede ustreznosti izvajanja
strojne sečnje in spravila na
Pokljuki je kmetijsko minis-
trstvo na podlagi Zakona o
gozdovih oktobra izvedlo
strokovni nadzor nad dvema
deloviščema. Gozdarski in-
špektor je na ogledu avgusta

ugotovil, da vsa sečišča niso
urejena skladno s pravilni-
kom in da niso spoštovane
določene omejitve. Na ob-
močjih, kjer je strojna sečnja
dopustna, se mora način
spravila lesa prilagoditi dejan-
skim razmeram in času iz-
vedbe. Te omejitve zavod
opredeli že v tehnološkem
delu gozdnogojitvenega načr-
ta ter v izreku odločbe. V pri-
merih, ko zavod z odločbo do-
pusti izvedbo del s tehnologi-
jo strojne sečnje ter določi po-
goje, ki narekujejo morebitno
prekinitev dela, mora zavod
izvajati pogostejši in sproten
nadzor, so sklenili na minis-
trstvu v zvezi z ugotovitvami
gozdarskega inšpektorja.

Sanacija pokljuških gozdov
Na območju Pokljuke, Jelovice, Mežakle in Radovne je zaradi vremenskih ujm poškodovanih približno
55 tisoč kubičnih metrov lesa. Spravilo bo treba opraviti še pred zimo, sicer se bo lubadar še bolj razširil.

Decembra lani so velike količine snega v pokljuških goz-
dovih povzročile snegolom v obsegu 40 tisoč kubičnih
metrov, kar predstavlja okoli 120 tisoč dreves, ocenjena
škoda pa znaša 320 tisoč evrov. Zaradi snegoloma leta
2007 je lubadar na poškodovanih in tudi do takrat zdra-
vih drevesih povzročil za 63 tisoč evrov škode na 5500
kubičnih metrih lesa. Močan veter je sredi letošnjega ok-
tobra podrl še okoli 20 tisoč kubičnih metrov lesa, s či-
mer je nastalo še za 105 tisoč evrov škode.

Predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije so na terenskem
ogledu predstavili sanacijo gozdov na Pokljuki.

Gozdni stroj je učinkovitejši, hitrejši in ne nazadnje varnejši
pri sečnji, v Sloveniji jih je osem. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Cerklje - Jubilejna, dvajseta
prireditev A prideš ... na Naj
pridelek 2009? ni postregla
z novimi rekordi, vseeno pa
so bili nekateri pridelki, ki so
jih minuli petek stehtali v
Cerkljah, zavidanja vredni.
Je že tako, da morajo kmetje
poleg znanja imeti tudi veli-
ko sreče, da jim na njivah
zrase največji, najdebelejši,
najdaljši in najtežji pridelek.
Ali pa rekordne pridelke iz
previdnosti skrivajo, da ne bi
na svoje njive privabili prida-
ničev, ki si ozimnico priskr-
bijo na nepošten način ...

Še najbližje rekordu so bili
tudi tokrat pri repi, kjer se je
lani tehtnica ustavila pri kar
6,675 kilograma. Tudi letos
je najtežja - tehtala je 5,82 ki-
lograma - zrasla Maleševim v
Poženiku, letos pa jo je pri-
nesel Uroš Maleš. Drugi pri-
delki so bili od rekordnih tež
precej oddaljeni. Zelje Mihe
Sušnika s Suhe je tehtalo
10,085 kilograma, kar je sla-
bih pet kilogramov manj od
rekordne zeljnate glave iz
leta 2000, je sporočil voditelj
prireditve Jože Jerič. Tudi
največja rdeča pesa (3,255 kg)
je letos zrasla v Poženiku,
pridelal pa jo je Anton Moč-
nik. Najdebelejši krompir, te-
žek 1,13 kilograma, je prine-
sel Franc Gerkman iz Cer-
kelj, med pridelovalci krmne

pese pa se je znova izkazala
Anita Cerar iz Komende
(9,26 kg). Najtežje rdeče ko-
renje (2,13 kg) je prinesla
Anica Maček iz Adergasa,
krmno (2,665 kg) pa Petra
Maleš iz Poženika. Pri nad-
zemni kolerabi se je tehtnica
letos ustavila pri 4,22 kilogra-
ma, pridelal pa jo je Marjan
Por iz Krnice. Najtežja pod-
zemna koleraba (6,070 kg) je
letos zrasla na njivi Vide Kne
iz Cerkljanske Dobrave. V
kategoriji za posebno nagra-
do je komisijo najbolj očarala
11,43-kilogramska lubenica,
ki jo je prinesla Marija Eržen
iz Čirč, med drugim pa smo
videli tudi por, daljši od me-
tra in pol. Prinesla ga je Cvet-
ka Tušek iz Lenarta nad
Lušo, ki na vsaki prireditvi
pokaže tudi jajca, ki jih koko-
ši izvalijo z največjo muko.
Letošnja so tehtala "samo"
po deset dekagramov. 

Na letošnji prireditvi, ki sta
jo drugič skupaj pripravila
Občina Cerklje in Mladinski
center Cerklje, je cerkljanski
župan Franc Čebulj podelil
posebno zahvalo sicer odso-
tnemu Janezu Kuharju, leta
1989 pobudniku Naj pridel-
ka. Sodelujoče pridelovalce in
gledalce pa je v dvorani Kul-
turnega hrama Ignacija Boršt-
nika pozdravila tudi Sonja Bu-
kovec, državna sekretarka na
ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

Veliki, a ne rekordni
V Cerkljah so minuli petek že dvajsetič tehtali
največje pridelke.

Ljubljana

KGZS je ogorčena nad ravnanjem vlade

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) menijo, da
je predlog novele Zakona o kmetijstvu škodljiv, ne izboljšuje
problematike gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči in goz-
dovi v lasti Republike Slovenije niti ne odpravlja določenih
nepravilnosti. Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in goz-
dovi je v širšem javnem interesu slovenske države. Zato tudi
delovanje Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki skrbi
za izvajanje teh funkcij, ne more biti predmet aktualne vlade.
KGZS je presenečena, da vlada enostransko spreminja finan-
ciranje v korist občin, na območju katerih ležijo državni goz-
dovi. Nesprejemljivo je, da vlada s tem predlogom novele
ukinja nadzor Državnega zbora nad delom Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov RS. Z ukinitvijo javnega nadzora bi bilo
namreč možno kmetijska zemljišča in gozdove podrediti oz-
kim kapitalskim interesom in tako lažje iztisniti še več dobič-
ka za zasebne delniške družbe. KGZS se tudi ne strinja, da
se nezazidana stavbna zemljišča (kmetijska zemljišča) pre-
našajo na občine. Nujno bi morali postaviti kriterije, v kate-
rem primeru bo sklad prenesel svoja zemljišča na občino ne-
odplačano in v katerem proti plačilu. KGZS pričakuje, da
bodo upoštevani tudi njeni predlogi in stališča. M. G.

Hiša Zdravja GG

ZDOTIKOM 
PRIROČNIK 

DOZDRAVJA

dr. Neja Zupan

Biogena prehrana  
Korekcija drže telesa  

Energetski tokovi v telesu  
Mišice in meridiani  

Krepitev energije možganov  
Ustvarjanje čustvenega ravnotežja  

Zmanjšanje bolečine  
Sproščanje stresa  

Avtorica knjige dr. Neja Zupan nam bo pripravila
zanimivo predavanje s praktičnim prikazom vaj,
odgovarjala bo tudi na vaša vprašanja. Prijazno

vabljeni! Vstop je prost, priročnik bo na voljo po
zelo ugodni ceni. Vsak udeleženec dobi darilo.
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Predavanje 

Veliko se govori o svetovni krizi. Narašča število brezposelnih, vse več je 
bolezni, število ljudi, ki so pod stresom, je vse večje, med ljudmi narašča

tudi število psihičnih motenj in čustvenih problemov. 
Posebno pozornost je zato treba nameniti preventivi, ki dviguje zadovoljstvo

posameznika in skupnosti ter hkrati ustvarja pozitivno okolje, kjer se 
čustvene napetosti lahko izrazijo in ne le pokrijejo z dejavnostmi. 

Ali veste, da imamo vse darove v sebi, le odkriti jih
moramo znati? Vsi, ki si želite zdravja v najširšem

pomenu besede, enostavno morate priti na 
predstavitev priročnika Z dotikom do zdravja, ki bo

v četrtek, 5. novembra, ob 18. uri 
v avli Gorenjskega glasa.
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KUHARSKI RECEPTI
Za vas izbira Danica Dolenc

V R A K O V I H K L E Š Č A H ,  2. DEL

Marjeta Smolnikar

Slepo zaupanje

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: čista goveja juha z rezinami rumene kole-
rabe in korenja, nadevana piščančja bedra, dušeno rdeče ze-
lje, krompir v koscih, mandarine; Večerja: jabolčna pita, sok.
Ponedeljek - Kosilo: rižota z morskimi sadeži, endivija s fi-
žolom, grozdje; Večerja: dušena zelenjava (blitva, bučke, pa-
radižnik, paprika ...) z jajci, bige, bela kava.
Torek - Kosilo: ohrovtova kremna juha z jetrnimi žličniki,
prepečene palačinke s skuto, jabolčni kompot; Večerja: ko-
ruzni žganci z ocvirki, mleko.
Sreda - Kosilo: gobova juha (iz vrečke ali s suhimi gobami),
polpeti iz mletega mesa in bučke, radič s krompirjem; Ve-
čerja: topli kruhki, pečene paprike, bela kava. 
Četrtek - Kosilo: telečja obara, ajdovi žganci, pečena jabolka;
Večerja: cesarski praženec, višnjev kompot.
Petek - Kosilo: postrvi v belem vinu, krompir v koscih, mo-
tovilec z jajcem v solati; Večerja: široki rezanci z medom in
makom, sadni sok.
Sobota - Kosilo: goveja juha z rezanci, raca v rdečem vinu,
mlinci z maslom, rdeč radič s fižolom v solati, jabolčna pita;
Večerja: s siri obogatena mešana solata, zrnat kruh.

Postrvi v belem vinu

Sestavine: 4 postrvi (po 450 g), 1 dl olja, 1 strok česna, 1 šopek
peteršilja, 2 dl belega vina, 1 jajce, 2 dl kislega mleka.
Postrvi očistimo, operemo in osušimo. Čebulo drobno se-
sekljamo. V ognjevarni posodi segrejemo olje in na njem za-
rumenimo čebulo. Nanjo položimo postrvi, jih posolimo,
popopramo, prelijemo z vinom in četrt ure pečemo v peči-
ci, ki smo jo segreli na 200 stopinj Celzija. Blitvo očistimo,
skuhamo in odcedimo. Položimo jo na krožnik, s katerim
bomo postregli, in nanjo naložimo pečene postrvi. V sok, v
katerem so se pekle postrvi, zamešamo jajce in kislo mleko.
Na majhnem ognju še kakšnih 5 minut prevremo, vendar ne
preveč, da se ne sesiri. S to omako prelijemo postrvi in ta-
koj postrežemo.
Gornji recept smo vzeli iz najnovejše kuharske knjige znanega
slovenskega kuharja Andreja Frica "Postrv iz reke na mizo".

Raca z rdečim vinom

Sestavine: 2 mladi raci, sol, 4 žlice olja, 2 čebuli, četrt litra rde-
čega vina, poper, 3 žlice kisle smetane, 1 žlica moke.

Očiščeni in dobro posoljeni raci lepo rumeno opečemo na
olju. Ko porumenita, prilijemo četrt litra kropa, dodamo na
debelo zrezani čebuli in dušimo. Ko je meso dovolj mehko,
ga vzamemo iz posode, soku primešamo moko in še malo
zalijemo. Ko zavre, prilijemo vino, po okusu popopramo in
nazadnje primešamo kislo smetano. Raci, ki morata čakati
na toplem, zrežemo na kose, jih zložimo v plitvo servirno
posodo in polijemo z omako. Če sta raci zelo mastni, del na-
cejene maščobe odlijemo, preden primešamo moko. 

Zdrav človek ima tisoč raz-
ličnih želja, bolan eno samo:
ozdraveti. Kdo je to misel prvi
izrekel, ne vem, vsekakor
drži.

Znova in znova razmišljam
o Učbeniku življenja Martina
Kojca in se skušam dotakniti
dna (njegove) resnice. 

"Skrivnost uspeha je v popol-
ni odsotnosti slehernega člove-
kovega hotenja kaj izsiliti, v
popolnem notranjem miru ter
v popolni uravnovešenosti."
Tako v enem od svojih uvodov
v naslednje poglavje razmišlja
in nadaljuje: "To, kar splošno
imenujemo volja, je vse drugo
kot resnična ustvarjalna volja.

Ta volja povzroča ravno na-
sprotje od zaželenega, saj nam
tega ne prinaša naše človekovo
hotenje, temveč notranje pre-
pričanje, da se bo zaželeno
zgodilo.

To, iz našega notranjega
prepričanja izvirajoče hotenje,
ustvarjanje in delovanje, se pri
ljudeh izraža v mirnem vztra-
janju v vseh življenjskih po-
ložajih, v potrpežljivem vztra-
janju pri svojih življenjskih ci-
ljih ter v veselem in brezskrb-
nem doživljanju in urejanju
sedanjosti.

Samo notranje prepričanje,
da se bo zaželeno zgodilo, je
resnična ustvarjalna volja.
Njen vidni odraz sta ravnoduš-

nost in zaupanje v vseh živ-
ljenjskih položajih.

Velika napaka vseh ljudi je v
tem, da hočejo zaželeno izsili-
ti, da se na vse kriplje trudijo to
doseči, namesto da bi spoznali,
da si nekaj v njih v interesu ce-
lote neprestano ustvarjalno pri-
zadeva, da namreč izpolni
prasila vsako novo željo, če ji le
damo možnost s tem, da ji sle-
po zaupamo.

Človeku, ki je že dosegel raz-
vojno stopnjo, ko more prasili v
vseh življenjskih položajih sle-
po zaupati, se ne more zgoditi
nič nezaželenega več.

Samo v notranjem podza-
vestnem hotenju je ustvarjalna
moč, ki uresniči zaželeno v

nas, po nas in zunaj nas. To
notranje hotenje se rodi iz sa-
mega sebe, ne da bi nam bilo
treba zavestno pomagati.

V smeri naših želja (to no-
tranje hotenje) seveda deluje
samo tedaj, če človek zaupa
prasili in se preprosto brezskrb-
no in brez bojazni, po najbolj-
ši vednosti in vesti prilagaja
zahtevam sedanjosti.

Če pa se človekova volja se-
bično poganja za izpolnitvijo,
deluje notranje hotenje, ustvar-
janje in delovanje v nasprotno
smer in povzroča bolezen, ne-
srečo, stisko in obup.

Kako nesmiselno je torej, če
hoče človek kar koli izsiliti, saj
takšno početje rodi brez izjeme

nasprotno od tega, kar si želi-
mo. Človekova volja s svojim
upanjem, priganjanjem,
stremljenjem in siljenjem bo-
truje vsem človekovim nesre-
čam.

Kajti če prasila po človeku
nekaj hoče, tu vendar ni pros-
tora še za kakršno koli človeko-
vo hotenje.

To spoznanje nam razode-
va, da prasile v njenem
ustvarjajočem delovanju ne
smemo ovirati s svojim vme-
šavanjem. Prasila lahko svo-
bodno in harmonično deluje
samo tedaj, če ji v vsakem po-
gledu prepustimo skrb za
naše življenje. /.../" 

(Se nadaljuje.)
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Pavla Kliner

Korenje - mala naravna
lekarna 

Korenje (Daucus carota),
ki izvira z območij Južne Ev-
rope in Azije, naj bi gojili že
v mlajši kameni dobi. Kot vrt-
nino neprecenljive vrednosti
so korenje močno čislali
Rimljani. Izmed vse zelenja-
ve vsebuje korenje največ
beta karotena, ki je predstop-
nja vitamina A. Ta je nahaja
le v živalski hrani, zato je ko-
renje kot vir vitamina A zelo
pomembno za vegetarijance.
Vsebuje še precej pektina, ki
v prebavnem traktu nabrek-
ne in tako varuje črevesno in
želodčno sluznico, kalij, kal-
cij, železo, folno kislino, vita-
mine skupine B, vitamine C,
D, E, PP in druge. Korenje se
lahko pohvali tudi z izjemno
veliko vsebnostjo selena, za
imunski sistem najpo-
membnejšega mikroelemen-
ta, ki varuje naše celice pred
sovražniki. Lahko bi rekli, da
se v korenju skriva prava
mala naravna lekarna. Zara-
di omenjenih učinkovin je
pomembno živilo za otroke,
bolnike in starejše ljudi. Pri-
poroča se oslabelim, slabo-
krvnim, šibkim, rahitičnim,
kratkovidnim, posebej otro-
kom, ki si lahko z uživanjem
korenja popravijo vid. 

Potrebno malčkom 
in starčkom

Korenje je eno prvih živil, s
katerimi se srečamo v življe-
nju - že kot dojenčki, z njim
pa nekako tudi zaključimo
naše tuzemsko bivanje. Naj-

bolj blizu je prav malčkom in
starčkom, saj preprečuje vr-
sto bolezni v otroški in sta-
rostni dobi. Krepi odpornost,
daje moč, nahrani možgane,
krepi vid in usklajuje delova-
nje vseh organov, ki z leti
oslabijo. Na surovo korenje
so naravnost nori dojenčki v
času, ko jim začno poganjati
prvi zobki. Navadno ga imajo
sicer več na tleh kot v ustih, a
kljub temu. Tudi okusne ka-
šice in sokovi za dojenčke, ki
pripomorejo k zdravemu te-
lesnemu razvoju, ga vsebuje-
jo. Mali korenjaki tako dobi-
vajo svež videz, poveča se nji-
hova telesna teža in njihova
odpornost proti infekcijskim
boleznim. Zoper drisko pri
dojenčkih jim pripravimo
juho iz nastrganega koren-
čka.

Korenje na hitro 

Na splošno velja prepriča-
nje, da korenje ureja in po-
spešuje presnovo, izločanje
seča in žolča ter nastajanje
in izločanje mleka. Krepi
imunski sistem, poživlja,
blaži vnetje sluznice preba-
vil, krepi srce in ožilje, iz-
boljšuje vid, skrbi za lepo
kožo, deluje pomlajevalno in
zaustavlja proces staranja,
blaži starostne tegobe in vra-
ča moč prebolevnikom, po-
spešuje rast nohtov in las,
spodbuja celično presnovo,
lajša težave z jetri. Uživajo
naj ga slabokrvni, ljudje, ki
trpijo zaradi kurje slepote,
nosečnice in mamice. Nanj
ne smejo pozabiti niti vozni-
ki, piloti in vsi tisti, ki mora-
jo dobro videti. Spodbujal
naj bi celo nastajanje sper-

me in pri moških povečeval
sposobnost za oploditev. 

Sirup in sok proti gripi in
prehladu 

Proti pljučnim boleznim,
prehladu in gripi koristi, če
vzamemo trikrat na dan po
jedi žličko korenjevega siru-
pa, ki ga naredimo sledeče: iz
korenja s sokovnikom izcedi-
mo sok, mu dodamo med in
počasi kuhamo, dokler se do-
volj ne zgosti. Potem ga pre-
točimo v steklenice ter hrani-
mo v temnem in hladnem
prostoru. Kot učinkovito

zdravilo zoper bolezni grla in
zoper slabo počutje nasploh
se izkaže sveže iztisnjen ko-
renčkov sok z dodatkom
medu ali limonovega soka. 

Pomlajevalni napitek 

Napitek, ki deluje pomla-
jevalno ter krepi organizem
in spomin, pripravimo tako,
da pol skodelice mleka po-
mešamo s pol skodelice ko-
renčkovega soka in to popije-
mo vsak dan. Slabokrvni
ljudje naj si pripravijo sok iz
treh korenčkov, dveh zeljnih
listov in pora.

Odporni s korenjem
Na splošno smo prepričani, da so največji oboževalci korenja zajčki. Z zobanjem tega zelenjavnega
korenjaka se v hudem mrazu zavarujejo pred boleznimi in okužbami. Moder človek se lahko zgleduje
po naših malih prijateljih iz narave in si okrepi imunski sistem s tem poceni in lahko dostopnim
zdravilom iz narave. 

Korenje varuje pred prostimi radikali in drugimi škodljivimi
snovmi.

Zajci so naravnost nori na korenje.
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DELAVEC BREZ POKLICA
rok do: 29.11.2009; A KVICK, d.o.o., POLJANE
NAD ŠKOFJO LOKO 13, POLJANE 
rok do: 04.11.2009; DM DROGERIE MARKT,
d.o.o., LITOSTROJSKA C. 48, LJ
rok do: 03.12.2009; JOŽEF GORTNAR S.P., POD-
BREZJE 111, NAKLO
rok do: 15.11.2009; JOŠKOV HRAM, d.o.o., ZA-
LOG 1, 8000 NOVO MESTO
rok do: 06.11.2009; KMETIJSKA ZADRUGA MET-
LIKA, z.o.o. PC LJ, SAVLJE 89, LJ
rok do: 12.11.2009; ZUJA, d.o.o., MEJA 8,
MAVČIČE

POMOŽNI DELAVEC
rok do: 04.11.2009; OŠ HELENE PUHAR KRANJ,
KIDRIČEVA C. 51, KRANJ

OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
ŽELEZOKRIVEC; rok do: 25.01.2010; 07.01.2010;
DRAGAN ILIEV, S.P., STRAŽARJEVA UL. 13, LJ
KUHARSKI POMOČNIK; rok do: 09.11.2009; HIT
ALPINEA, d.d., BOROVŠKA C. 99, KRANJSKA
GORA
VARNOSTNIK RECEPTOR; rok do: 29.11.2009;
PLUS ORBITA, d.o.o., VRTNA UL. 24, KRIŽE
ČISTILEC VOZIL; rok do: 09.11.2009; PORSCHE
INTER AUTO, D.O.O., BRAVNIČARJEVA UL. 5, LJ
MONTER NA TERENU; rok do: 08.11.2009; SOS
INŽ.ING, D.O.O., TRŽAŠKA C. 2, LJ
VOZNIK V MEDN. TRANSPORTU; rok do:
11.11.2009; PAVEL VIDMAR, S.P., ŽEJE PRI
KOMENDI 7, 1218 KOMENDA

OBDELOVALEC LESA
rok do: 09.11.2009; MANPOWER, d.o.o., KOROŠ-
KA C. 14, KRANJ

VZDRŽEVALEC STROJEV
rok do: 12.11.2009; TOP TEH, d.o.o., REBER PRI
ŠKOFLJICI 10, 1291 ŠKOFLJICA

PLESKAR
rok do: 04.11.2009; EMS SEJMI, d.o.o., GRAD 75,
CERKLJE

VARNOSTNIK
rok do: 15.11.2009; BBR SECURITY, d.o.o.,
LETALIŠKA C. 5, LJ

NIŽJA POKLICNA IZOBRAZBA (DO 3 LET)
ŽERJAVIST; rok do: 09.11.2009; KREATIV INDUS-
TRIJSKE REŠITVE, d.o.o., ČERMOŽIŠE 55, 2287
ŽETALE

PARKOVNI VRTNAR
rok do: 04.11.2009; JAVNI GOSP. ZAVOD PRO-
TOKOL. STORITVE RS, PREDOSLJE 39, KRANJ

SLAŠČIČAR
rok do: 04.11.2009; PT RESMAN, d.o.o., ZGOŠA
44, BEGUNJE

MIZAR
rok do: 04.11.2009; EMS SEJMI, d.o.o., GRAD 75,
CERKLJE

KLJUČAVNIČAR
rok do: 10.11.2009; REA METAL, d.o.o., RAJŠPO-
VA UL. 18, 2250 PTUJ
rok do: 11.11.2009; SIGN FACTORY, d.o.o., SUŠKA
C. 7, ŠK. LOKA

STRUGAR
rok do: 07.11.2009; LAJOVIC TUBA embalaža,
d.o.o., VEROVŠKOVA UL. 66, LJ

VARILEC
rok do: 10.11.2009; REA METAL, d.o.o., RAJŠPO-
VA UL. 18, 2250 PTUJ
rok do: 29.12.2009; REA METAL, d.o.o., RAJŠPO-
VA UL. 18, 2250 PTUJ
rok do: 29.11.2009; REA METAL, d.o.o., RAJŠPO-
VA UL. 18, 2250 PTUJ

IZOLATER INŠTALACIJ
rok do: 11.11.2009; NOVI GP DOM, d.o.o., KOT-
NIKOVA UL. 5, LJ

STROJNIK
rok do: 11.11.2009; Mirko Mahorič s.p.,
GRADENŠAK 5 A, 2232 VOLIČINA

STROJNI MEHANIK
rok do: 07.11.2009; LAJOVIC TUBA embalaža,
d.o.o., VEROVŠKOVA UL. 66, LJ

ELEKTRIKAR ELEKTRONIK
rok do: 11.11.2009; FILC, d.d., Mengeš, SLOVEN-
SKA C. 40, 1234 MENGEŠ

FRIZER
rok do: 12.11.2009; TINA DREŠAR S.P., DONOVA
C. 2, 1215 MEDVODE
rok do: 07.01.2010; ALEX KUDUZOVIĆ S.P., MI-
JAVČEVA UL. 15, 1291 ŠKOFLJICA
rok do: 19.11.2009; MITJA, d.o.o., C. V MESTNI
LOG 84, LJ

KOZMETIK
rok do: 29.11.2009; URŠKA RAZINGAR ČRV S.P.,
HRUŠICA 39, HRUŠICA

VOZNIK
rok do: 22.11.2009; TRANSPORT MIKLIČ, d.o.o.,
GORNJE RAVNE 1, 1274 GABROVKA

PRODAJALEC
rok do: 06.11.2009; BIBA 1989, d.o.o., C. JAKA
PLATIŠE 13, KRANJ
rok do: 04.11.2009; DM, d.o.o., LITOSTROJSKA C.
48, LJ

rok do: 11.11.2009; FISHER INTERNATIONAL,
d.o.o., KIDRIČEVA UL. 36, 3000 CELJE
rok do: 11.11.2009; MAK PRAPROTNIK, d.o.o.,
ŠKOFJELOŠKA C. 20, KRANJ
rok do: 22.11.2009; OGREX, d.o.o, PODREČA 5,
MAVČIČE
rok do: 07.11.2009; SPORTINA BLED, d.o.o., ALP-
SKA C. 43, LESCE
rok do: 07.11.2009; TAPRO TRGOVINA, d.o.o.,
Ljubljana, CELOVŠKA C. 280, LJ

KUHAR
rok do: 26.11.2009; MAGDIČ ANTON S.P.,
DELAVSKA C. 18, ŠENČUR
rok do: 04.11.2009; LEBEN BOJAN S.P., DAŠNICA
143, ŽELEZNIKI
rok do: 15.11.2009; JOŠKOV HRAM, d.o.o., ZA-
LOG 1, 8000 NOVO MESTO
rok do: 15.11.2009; MANPOWER, d.o.o., GRE-
GORČIČEVA UL. 19, 5000 NOVA GORICA
rok do: 08.11.2009; MARJAN OVNIK S.P.,
STRUŽNIKOVA POT 8, ŠENČUR
rok do: 26.11.2009; STIP, d.o.o., STARA FUŽINA
12, BOHINJSKO JEZERO

NATAKAR
rok do: 04.11.2009; DOM UPOKOJENCEV KRANJ,
C. 1. MAJA 59, KRANJ
rok do: 15.11.2009; JOŠKOV HRAM, d.o.o., ZA-
LOG 1, 8000 NOVO MESTO
rok do: 15.11.2009; MANPOWER, d.o.o. , GRE-
GORČIČEVA UL. 19, 5000 NOVA GORICA
rok do: 04.11.2009; MPE - TGT, d.o.o., ŠTEFANOV
TRG 1, 8333 SEMIČ

SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
TELEFONSKI AGENT; rok do: 04.11.2009; ADEC-
CO, d.o.o., BRNČIČEVA UL. 15 B, 1231 LJ - ČR-
NUČE
NATAKAR; rok do: 03.12.2009; ALPE ADRIA TUR-
IZEM, d.o.o, ŠMARTINSKA C. 152 G, LJ
PRALEC VOZIL; rok do: 05.11.2009; AVTOHIŠA
KAVČIČ, d.o.o., MILJE 45, VISOKO
ODDELKOVODJA; rok do: 04.11.2009; TUŠ PLAN-
ET KRANJ, C. JAKA PLATIŠE 18, KRANJ
ZAVAROVALNI ZASTOPNIK; rok do: 04.11.2009;
GRAWE, d.d., KOMENSKEGA UL. 4, LJ
KUHAR; rok do: 09.11.2009; HIT ALPINEA, d.d.,
BOROVŠKA C. 99, KRANJSKA GORA
NATAKAR; rok do: 04.11.2009; HIT ALPINEA, d.d.,
BOROVŠKA C. 99, KRANJSKA GORA
VZDRŽEVALEC SKUPNE RABE; rok do:
09.11.2009; INFRASTRUKTURA BLED, D.O.O.,
REČIŠKA C. 2, BLED
DELAVEC V PROIZVODNJI; rok do: 09.11.2009;
MANPOWER, d.o.o., KOROŠKA C. 14, KRANJ
VOZNIK TOVORNEGA VOZILA; rok do:
15.11.2009; PETTY, d.o.o., GORNJA BISTRICA
116 C, 9232 ČRENŠOVCI
PRODAJALEC VOZOVNIC; rok do: 29.11.2009;
REKREACIJSKO TURISTIČNI CENTER KRVAVEC,
d.d., GRAD 76, CERKLJE
KUHAR; rok do: 14.11.2009; ŠPORT HOTEL
POKLJUKA, D.O.O., GORELJEK 103, ZG. GORJE

KUHARSKI POMOČNIK; rok do: 14.11.2009;
ŠPORT HOTEL POKLJUKA, D.O.O., GORELJEK
103, ZG. GORJE
NATAKAR/ICA; rok do: 08.11.2009; TAJMS,
d.o.o., JUŽNA C. 97, 6310 IZOLA 

TEHNIK-OPTIK
rok do: 03.11.2009; CENTER OPTIKE, d.o.o.,
MARIBORSKA C. 88, 3000 CELJE

ELEKTROTEHNIK ENERGETIK
rok do: 10.11.2009; MIDES INTERNATIONAL,
d.o.o., ŽELEZNA C. 14, LJ

ELEKTROTEHNIK
rok do: 11.11.2009; ELEKTROINSTALACIJE
KREATA, d.o.o., GORENJSKA C. 39, NAKLO

TURISTIČNI TEHNIK
rok do: 04.11.2009; MOTO TRADE, d.o.o., STEG-
NE 11 A, LJ

EKONOMSKI TEHNIK
rok do: 07.11.2009; PEKARSTVO KEPIC, d.o.o.,
VOPOVLJE 5 A, CERKLJE

KOMERCIALIST
rok do: 06.11.2009; MATJAŽ, d.o.o., PETROVČE
115 B, 3301 PETROVČE
rok do: 07.11.2009; TAPRO, d.o.o., ELOVŠKA C.
280, LJ

ADMINISTRATIVNI TEHNIK
rok do: 07.11.2009; SP. BOLNIŠNICA JESENICE,
C. MARŠALA TITA 112, JESENICE

ZDRAVSTVENI TEHNIK
rok do: 15.11.2009; ORTANA, d.o.o. ORTANA,
GORENJSKA C. 33 C, RADOVLJICA
rok do: 08.11.2009; SEPTUM, d.o.o., ŠMARTINS-
KA C. 53, LJ

LABORATORIJSKI TEHNIK
rok do: 07.11.2009; PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA
BEGUNJE, BEGUNJE 55, BEGUNJE

GIMNAZIJSKI MATURANT
rok do: 11.11.2009; DELNICA, d.o.o., TRŽAŠKA C.
2, LJ

SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
ORGANIZATOR TRANSPORTA; rok do:
06.11.2009; BTG, d.o.o., TRŽAŠKA C. 53, 2000
MARIBOR
PRODAJALEC LOGISTIČNIH STORITEV; rok do:
06.11.2009; BTG, d.o.o., TRŽAŠKA C. 53, 2000
MARIBOR
KONTROLOR ČIŠČENJA IN VZDRŽEVANJA; rok
do: 29.11.2009; EES SISTEMI, d.o.o., LESKOŠKO-
VA C. 12, LJ
POM. ZAV. ZASTOPNIK; rok do: 09.11.2009; GEN-
ERALI, d.d., KRŽIČEVA UL. 3, LJ
ZAVAROVALNI ZASTOPNIK ; rok do: 04.11.2009;
GRAWE a, d.d, KOMENSKEGA UL. 4, LJ

KOMERCIALIST IN SERVISER NA TERENU; rok
do: 03.11.2009; MATMAR-LINE, d.o.o. BRNČIČE-
VA UL. 13, 1231 LJ - ČRNUČE
ZASTOPNIK I; rok do: 09.11.2009; MERKUR, d.d.,
DUNAJSKA C. 58, LJ
ZASTOPNIK II; rok do: 04.01.2010; MERKUR, d.d.,
DUNAJSKA C. 58, LJ
VODJA PRODAJE; rok do: 07.11.2009; NEPTUN
DIGITAL, d.o.o., MEDNARODNI PREHOD 6, 5290
ŠEMPETER PRI GORICI
HOTELSKI POSLOVODJA; rok do: 14.11.2009;
ŠPORT HOTEL POKLJUKA, D.O.O., GORELJEK
103, ZG. GORJE
RECEPTOR; rok do: 14.11.2009; ŠPORT HOTEL
POKLJUKA, D.O.O., GORELJEK 103, ZG. GORJE
SOBARICA - ČISTILKA; rok do: 14.11.2009;
ŠPORT HOTEL POKLJUKA, D.O.O., GORELJEK
103, ZG. GORJE

INŽ. STROJNIŠTVA (VSŠ)
rok do: 19.11.2009; ISKRA PRO, d.o.o., SAVSKA
LOKA 4, KRANJ

EKONOMIST ZA DENARNIŠTVO, FINANCE,
RAČUNOVODSTVO
rok do: 09.11.2009; PEKARSTVO KEPIC, d.o.o.,
VOPOVLJE 5 A, CERKLJE

EKONOMIST ZA KOMERCIALNO DEJAVNOST
rok do: 13.11.2009; LABORATORIJSKA TEHNIKA
BURNIK, d.o.o., SKARUČNA 14 A, 1217 VODICE

VIŠJA STROKOVNO IZOBRAZBA
SVETOVALEC PRODAJE; rok do: 10.11.2009;
MIDES INTERNATIONAL d.o.o., ŽELEZNA C. 14,
LJ

DIPL. INŽ. STROJNIŠTVA (VS)
rok do: 19.11.2009; ISKRA PRO, d.o.o., SAVSKA
LOKA 4, KRANJ

DIPL. INŽ. LABORATORIJSKE BIOMEDICINE (VS)
rok do: 04.11.2009; BOLNIŠNICA, GOLNIK 36,
GOLNIK

DIPL. INŽ. GEODEZIJE (VS)
rok do: 20.11.2009; GRAD, d.d., GRAJSKA C. 44,
BLED

UNIV. DIPL. EKONOMIST
rok do: 14.11.2009; PEKO, d.d., C. STE MARIE
AUX MINES 5, TRŽIČ

DIPL. EKONOMIST (VS)
rok do: 11.11.2009; DELNICA, d.o.o., TRŽAŠKA C.
2, LJ

PROF. DEFEKTOLOGIJE ZA DUŠEVNO MOTENE
rok do: 04.11.2009; OŠ HELENE PUHAR KRANJ,
KIDRIČEVA C. 51, KRANJ

DR. MEDICINE
rok do: 29.11.2009; ZD BOHINJ, MLADINSKA C.
1, BLED

rok do: 29.11.2009; ZD JESENICE, C. MARŠALA
TITA 78, JESENICE
rok do: 29.11.2009; ZD RADOVLJICA, KOPALIŠ-
KA C. 7, RADOVLJICA
rok do: 05.11.2009; ZD TRŽIČ, BLEJSKA C. 10,
TRŽIČ
rok do: 03.11.2009; SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZO-
LA, POLJE 35, 6310 IZOLA

DR. DENTALNE MEDICINE
rok do: 19.11.2009; ZD ŠK. LOKA, STARA C. 10,
ŠK. LOKA

DIPL. FIZIOTERAPEVT (VS)
rok do: 15.11.2009; CENTER MATEVŽA LAN-
GUSA, RADOVLJICA, C. NA JEZERCA 17,
RADOVLJICA

DR. MEDICINE SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE
rok do: 29.11.2009; ZD BOHINJ, MLADINSKA C.
1, BLED

DR. MEDICINE SPECIALIST PEDIATRIJE
rok do: 05.11.2009; ZD RADOVLJICA, KOPALIŠ-
KA C. 7, RADOVLJICA

MAGISTER ZNANOSTI
GEN. DIREKTOR; rok do: 03.11.2009; BUSINESS-
MEN'S CLUB, d.o.o., CVETLIČNA UL. 24, 3000
CELJE
STROKOVNI DELAVEC; rok do: 11.11.2009; CSD
JESENICE, C. ŽELEZARJEV 4 A, JESENICE

VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA
FIZIOTERAPEVT; rok do: 22.11.2009; CENTER
MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA, C. NA JEZ-
ERCA 17, RADOVLJICA

UNIVERZITETNA IZOBRAZBA
GEN. DIREKTOR ; rok do: 03.11.2009; BUSINESS-
MEN'S CLUB, d.o.o., CVETLIČNA UL. 24, 3000
CELJE
STROKOVNI DELAVEC V MC; rok do: 07.11.2009;
CDF TRŽIČ, USNJARSKA UL. 3, TRŽIČ
LOGOPED; rok do: 17.11.2009; ZD ŠK. LOKA,
STARA C. 10, ŠK. LOKA
ZDRAVNIK SPEC. RADIOLOG; rok do:
08.11.2009; SEPTUM, d.o.o. ŠMARTINSKA C.
53, LJUBLJANA

Prosta delovna mesta objavljamo po podatkih Zavoda RS za
zaposlovanje. Zaradi pomanjkanja prostora niso objavljena
vsa. Prav tako zaradi preglednosti objav izpuščamo pogoje,
ki jih postavljajo delodajalci (delo za določen čas, zahtevane
delovne izkušnje, posebno znanje in morebitne druge za-
hteve). Vsi navedeni in manjkajoči podatki so dostopni:
- na oglasnih deskah območnih služb in uradov za delo za-
voda;
- na domači strani Zavoda RS za zaposlovanje:
http://www.ess.gov.si;
- pri delodajalcih
Bralce opozarjamo, da so morebitne napake pri objavi
mogoče

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
PROSTA DELOVNA MESTA NA
GORENJSKEM (m/ž)

Internet in računalniki se
vedno bolj uporabljajo. Vse več
nas je, ki nam internet pred-
stavlja osnovo za naše delo in
omogoča, da je naše življenje
lažje in bolj udobno. Letos ima
dostop do interneta že 64 od-
stotkov slovenskih gospodinj-
stev, kar nas tudi v evropskem
merilu uvršča med bolj pridne
glede uporabe sodobnih komu-
nikacijskih poti in storitev. Pri
tem je pri delu računalnik sko-
raj že samo po sebi umeven,
doma pa nas k temu običajno
prisilijo otroci. 

Skoraj 1,1 milijona rednih
uporabnikov svetovnega spleta
imamo v Sloveniji, kar je 64
odstotkov posameznikov v sta-
rosti med 10 in 74 let. Največ
internet uporabljajo posamez-
niki med 10. in 15. letom staro-
sti, najmanj pa ljudje v starost-
nem obdobju med 55. in 74. le-
tom, saj je takih le 22 odstotkov.
Zanimivo je, da se je ravno v
najstarejši skupini uporabni-
kov interneta delež uporabe
najbolj povečal, od leta 2007 do
danes za več kot polovico. Pri
uporabnikih bistvene razlike
med spoloma ni, saj tako moški
kot ženske enako radi uporab-
ljajo internet. No, vsaj tu smo
bolj ali manj enakopravni.

Pri vrsti dostopa je v Sloveni-
ji v ospredju širokopasovna po-
vezava, ki omogoča najvišje hi-
trosti pretoka. Največ ljudi do
interneta dostopa preko xDSL
in kabelskega dostopa, pri tem
pa je dostopov preko modem-
skih povezav že izredno malo.
Delež širokopasovnih povezav
se je od leta 2007 do danes iz
44 odstotkov povzpel na 56 od-
stotkov. K temu bistveno pripo-
more dostopnost do multime-
dijskih vsebin, ki terjajo hitre
povezave, in pa širok spekter
ponudnikov, ki ponujajo ce-

novno dosegljive pakete za
uporabnike.

Kaj pa ljudje najpogosteje po-
čnemo na internetu? Še vedno
najraje internet uporabljamo
za pošiljanje in prejemanje elek-
tronske pošte, veliko pa na njem
iščemo tudi informacije o blagu
in storitvah. Povečuje se delež
uporabnikov storitev e-uprave,
saj 8 odstotkov uporabnikov
preko teh storitev komunicira z
državo in tudi izpolnjuje ter po-
šilja obrazce. Bistveno pa se je
povečal delež tistih, ki preko in-
terneta nakupujejo. K temu
najbolj pripomore večje zaupa-
nje in vlaganje v varnost ter za-
sebnost na internetu. Poleg tega
pa so običajno nakupi preko in-
terneta cenejši. Se splača, torej.

Letos je preko svetovnega
spleta nakupovalo že 28 odstot-
kov posameznikov. Med temi
pa je kar 83 odstotkov takih, ki
to počnejo bolj ali manj redno.
Internetni nakupovalci so naj-
pogosteje posegali po filmih,
glasbi, knjigah, revijah in pro-
gramski opremi, velikokrat pa
so se odločali tudi za obleke ter
športno opremo in nakupe
vstopnic ter rezervacijo poto-
vanj. Kupce najbolj pritegne
praktičnost takega načina na-
kupovanja, kot najbolj moteče

pa kupci opazijo prepočasno
dostavo. A to je že področje, ki
ga internet ne obvladuje. Za se-
daj "teleportacija", ko bi se na-
ročeno kar preneslo k nam, še
ni mogoča, Kdo ve, morda pa
kdaj v prihodnosti. Pri nakupih
še vedno bolj zaupamo doma-
čim ponudnikom, saj je bilo kar
84 odstotkov nakupov opravlje-
nih doma.

Spletno komuniciranje na-
rašča, saj je forume bralo kar 35
odstotkov uporabnikov, opazen
pa je tudi porast pri uporabi te-
lefonskih in video klepetov preko
računalnika. Spletne klepetal-
nice so še vedno zanimive, saj je
njihova uporaba še kar v vzpo-
nu. Sodelovanje v socialnih
omrežjih je za ljudi zanimivo,
tako da ima svoj profil v njih
kar 22 odstotkov uporabnikov,
zlasti v starostni skupini med
16 in 24 let. Zanimivo je, da je
tu delež ženskih uporabnic več-
ji od moških uporabnikov.

Računalnik je iz ozkega po-
dročja uporabe prešel v naš
vsakdan in nam omogoča delo,
življenje in aktivnosti, ki so bile
še dolgo nazaj nemogoče. Ra-
čunalnik je naš prijatelj in za-
veznik, pa čeprav je včasih mu-
hast, nam vseeno ponuja obilo
zadovoljstva.

Robert Guštin

Računalnik in jaz (160)

Internet je povsod
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PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

objavlja 
prosto delovno mesto

LABORATORIJSKEGA TEHNIKA II. (m/ž)

za določen čas, s polnim delovnim časom, za nadomeščanje
bolniške in porodniške odsotnosti, z dvomesečnim poskusnim
delom.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- končana srednja šola za laboratorijske tehnike,
- opravljen strokovni izpit,
- poznavanje dela z računalnikom.

Kandidati naj svoje vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljejo v 8 dneh po objavi na naslov: Psihiatrična bolnišnica
Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na
Gorenjskem.

Kandidati bodo o izboru obveščeni najkasneje v 30 dneh po
objavi razpisa.
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS     
telefon: 04 201 42 00

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

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

Večerni nakupi v Wolfsbergu 
Mestni marketing in združenje trgovcev vabijo goste z Go-
renjskega na izlet v Wolfsberg v petek, 6. novembra, od 17.
do 21. ure, ko boste lahko uživali v večernem sprehodu in
nakupovanju v Wolfsbergu na Koroškem, ko bosta za luč
skrbela le luna in ogenj.

Kako se pri vas reče
Gozd Martuljek - V dvorani nad Gasilskim domom v Gozdu
Martuljku (Zgornje Rute 85) bo v četrtek, 5. novembra, ob 18.
uri prireditev, kjer boste pregledali hišna imena, ki so jih na-

PRIREDITVE

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 
RADOVLJICA, TEL.: 04/53 15 249. Izleti: MADŽARSKE TOPLICE: 19. - 22. 11., 28.
11 - 1. 12., 17. 12. - 20. 12.; TRST: 18. 11.; BERNARDIN: 15. 11- 18. 11. ; RIM 19. 11. -
22. 11.; TOPOLŠČICA: 30. 11.; MARTINOVANJE: 14. 11.; LJUTOMER-BOŽIČNI
PROGRAM: 23. 12. - 26. 12.; PALMANOVA - TOVARNA ČOKOLADE: 1. 12.; ŽIVE
JASLICE V RAZKRIŽJU: 26. 12; 2. 1. 2010

brali za Gozd Martuljek in Srednji Vrh v akciji Kako se pri vas
reče. Zbrana hišna imena bodo osnova za izdajo knjižice in
kasnejšo izdelavo tablic s hišnimi imeni. 

Karierni kažipot
Kranj - Študenti Fakultete za družbene vede vabijo na Karier-
ni kažipot - srečanje študentov, profesorjev in delodajalcev,
ki bo jutri, v sredo, 4. novembra, med 9. in 18. uro na FDV.

Za otroke v knjižnicah
Radovljica - Vilinski pravljici otroci v knjižnici lahko prisluh-
nejo v četrtek, 5. novembra, ob 17. uri.

Bohinjska Bistrica - Vilinski pravljici otroci v knjižnici lahko
prisluhnejo jutri, v sredo, 4. novembra, ob 17. uri.

Pohod po Kraškem robu
Kranj - Pohodniška in planinska sekcija Društva upokojen-
cev Kranj vabi na pohod, ki bo v četrtek, 12. novembra, in bo
potekal od Podpeči po kolovozih in gozdnih poteh. Prijave z
vplačili sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 9. no-
vembra. 

Goriška Brda
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira v nedeljo, 15.
novembra, turistični izlet v Števerjan in Goriška Brda. Infor-

IZLETI

macije in prijave zbira do nedelje, 8. novembra, Franci Erzin
po tel. 041/875-812. 

Po Levstikovi poti 
Kokrica - Pohodniška sekcija pri Društvu upokojencev Kokri-
ca 7. novembra vabi člane na pohod po 22 kilometrov dolgi
Levstikovi poti od Litije do Čateža. Zbor bo ob 6. uri pred
Domom krajanov na Kokrici, nato pa se boste s svojimi vo-
zili odpeljali v Ljubljano, odkoder nadaljujete pot z vlakom.

Šenčur - Turistično društvo Šenčur vabi v soboto, 14. no-
vembra, na pohod po Levstikovi poti - popotovanje od Litije
do Čateža. Informacije in prijave zbira do četrtka, 12. novem-
bra, Franci Erzin, tel. 041/875-812.

Kranj - Odsek za pohodništvo in vodništvo pri Planinskem
društvu Kranj organizira 23. spominski tradicionalni pohod
od Litije do Čateža, ki bo v soboto, 14. novembra. Rok prijav
je do četrtka, 12. novembra, do 17. ure in zasedenosti avto-
busa. Prijave z vplačili zbira Planinsko društvo v Kranju, Ko-
roška c. 27. - tel. 04/2367-850.

Kranj - Planinska sekcija pri Društvu upokojencev Kranj vabi
na udeležbo na pohodu od Litije do Čateža, ki bo v soboto,
7. novembra. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisar-
ni do petka, 6. novembra.

Martinovanje
Škofja Loka - Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka ob-
vešča člane, da sprejemajo prijave za martinovanje, ki bo v
soboto, 14. novembra, na Dolenjskem. Prijave sprejemajo v

Boštjan Bogataj

Žiri - V pismu je Viktor Ža-
kelj zapisal, da so leto pred
volitvami brez župana, v ob-
čini pa je odprta vrsta pro-
blemov. "Župan, vaša nova
služba terja celega človeka,
celo v Žireh boste malo in
časa za občino ne bo. Pred-
lagam, da odstopite kot žu-
pan iz vsebinskih, politič-
nih in moralnih razlogov.
Odstop predlagam tudi
podžupanu, do volitev ime-
nujte novega, ki bi opravljal
podžupansko funkcijo," je
zapisal Žakelj. 

Na seji ga ni bilo, zato pa
je (tudi) v njegovem imenu
Martin Kopač povedal: "V

pismu je veliko resnic, ven-
dar je predlog opozicije
drugačen. Predčasne volit-
ve so nesmotrne. Župan
naj ostane, korektno pa bi
bilo, da imenuje novega
podžupana, saj je Marko
Mrlak sedaj normalno za-
poslen in nima časa." Pre-
pričan je, da bo županu
Mura vzela veliko časa,
med tednom ga v Žireh ne
bo, sam pa na seje občin-
skega sveta ob petkih in so-
botah ne bo hodil. Zato naj
Mrlaka odpokliče, na nje-
govo mesto pa imenuje To-
neta Beoviča, najstarejšega
svetnika. Nestrinjanje s se-
jami ob petkih je že ob po-
trjevanju dnevnega reda iz-

razil Stanislav Mlakar, ki je
nato sejo tudi protestno za-
pustil. 

Mrlak se je najprej vprašal,
ali so časi res tako kritični:
"Še pred letom je bil župan v
Državnem zboru, pa ni bilo
razburjanja. Mojo podžupan-
sko funkcijo vodim v skladu s
pooblastili, nobene dejavno-
sti nisem opustil. Če bom od-
stopil, bom tudi kot svetnik.
Pa imejmo predčasne volit-
ve." Župan Starman je pred-
lagal glasovanje o novem
podžupanu (Beoviču), a ga je
Marijan Žakelj prekinil: "O
čem bomo glasovali. Izvolili
so vas občani, ne smešite se.
Odgovorni ste volivcem in ne
svetniku. Nikogar ne bomo

odstavljali niti imenovali, žu-
pan imenuje ali odpokliče
tudi podžupana."

"Ne govorim o menjavi žu-
pana, ampak o koraku na-
prej. Župan je čez teden v
Murski Soboti, že do sedanje-
ga dela pa bi bil lahko kriti-
čen. Ne zatiskajmo si oči, 
na občini potrebujemo me-
nedžerja," mu je odvrnil Ko-
pač, Marijan Žakelj pa: "Ne
idealiziram dela župana, ven-
dar njegovo delo ocenjujejo
volivci." Starman je razložil,
da je v neugodni situaciji, saj
je sprejel ponujeno delo v od-
daljenem kraju, za župana pa
ne bo več kandidiral. Beovič
je na morebitno imenovanje
za podžupana pristal. 

Žakelj bi odstavil Starmana
Žirovski svetnik Viktor Žakelj je v pismu župana Bojana Starmana in podžupana Marka Mrlaka 
pozval k odstopu.

Brigita Benedik

Tržič - V prvi polovici leta se
je v tržiški občinski prora-
čun nateklo 7,6 milijona
evrov prihodkov oziroma le
29 odstotkov od načrtova-
nih 26 milijonov za vse
leto. Manjši so bili prihodki
od premoženja in komu-
nalnih prispevkov, zaradi
slabih razmer na trgu je
bilo manj prodaje nepre-
mičnin, manj je bilo denar-

ja iz državnega proračuna.
Tudi odhodki so bili v prvi
polovici leta nižji, saj so po-
rabili zgolj 7,85 milijona od
načrtovanih tridesetih mili-
jonov evrov. Občinski svet-
niki so se odločili, da bodo
nekatere načrtovane inve-
sticije premaknili v kasnej-
še obdobje. Med pomemb-
nimi projekti, ki v prvem
polletju še niso bili dokon-
čani, so centralna čistilna
naprava, kanalizacija Sebe-

nje-Žiganja vas ter obnova
in gradnja primarne kanali-
zacije in vodovoda. "Ves
razpoložljivi denar name-
njamo za slednje projekte.
Trenutno potekajo dela na
več področjih, 45 odstotkov
del na gradnji kanalizacije
in 68 odstotkov na vodovo-
du pa smo že opravili," je
pojasnil župan Borut Sajo-
vic in dodal: "Stroški so vi-
soki, vendar je to dobra in
dolgoročna investicija." 

Po sprejetem rebalansu
proračuna bodo za ureditev
primarne kanalizacije in vo-
dovoda namenili 5,26 milijo-
na evrov ali 2,2 milijona evrov
manj od prvotnega načrta.
Manj denarja bo tudi za grad-
njo sekundarnih vodov (sedaj
961 tisoč, prej 1,57 milijona
evrov) in za odpravo posledic
neurij. Za ceste bodo nameni-
li skoraj 1,7 milijona evrov več.
Več denarja bo tudi za nakup
zemljišč in ureditev drsališča. 

Manj za vodovod in kanalizacijo
Tržiški občinski svetniki so sprejeli rebalans, v katerem bodo manj denarja namenili kanalizaciji, 
več pa vzdrževanju cest in nakupu zemljišč. 

Maja Bertoncelj

Medvode - Teniška sekcija
društva Partizan Medvode
je pred kratkim dobila po-
krito teniško igrišče - balon,
ki ga doslej niso imeli, tako
da so se v zimskem času na
treninge morali voziti v
Kranj in Šenčur. Balon so
postavili na rokometnem
igrišču pri dvorani TVD
Partizan, ki so ga v zadnjih
letih uporabljali igralci in-
line hokeja. 

"Pokrito igrišče nam po-
meni zelo veliko. Je prvo
pokrito igrišče za tenis v
medvoški občini. V funkciji
bo od oktobra do maja. V
prvi vrsti bo seveda name-
njen igranju tenisa, tudi za
rekreacijo, bo pa možno na
njem igrati tudi dvoranski
nogomet," je povedal Do-

men Knez, vodja teniške
sekcije.

Igrišče so že preskusili in
pretekli teden začeli treni-
rati. Igrišče je veliko 36 krat
18 metrov, vrednost investi-
cije pa je okrog 95 tisoč ev-
rov, od tega so od Fundaci-
je za šport dobili 30.500 ev-
rov nepovratnih sredstev,
od Občine Medvode skupaj
41 tisoč evrov, preostalo pa
so njihova lastna sredstva.
"S to novo veliko pridobitvi-
jo pričakujem, da se bo še
povečalo zanimanje za te-
nis v Medvodah, tako med
mladimi kot med rekreativ-
ci. Trenutno imamo okrog
50 otrok, naši igralci pa na-
stopajo v vseh kategorijah.
Članice so bile v poletni se-
zoni tretje v prvi slovenski
ligi, člani pa tretji v drugi
ligi," je še pojasnil Knez.

Balon za medvoške
tenisače
Člani teniške sekcije Partizan Medvode so dobili
svoje prvo pokrito športno igrišče. 

Balon je velika pridobitev za medvoški tenis.
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

KRANJ - okolica; 51.67 m2, mansar-
da 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

9006614

ENOSOBNO stanovanje, 42 m2 +
klet, 1. nad., vsi priključki, popolnoma
adaptirano 09, Kranj - center (poleg
Pizzerije Romano), takoj vseljivo,
69.000 eur, ☎ 040/853-374

9006550

ENOSOBNO stanovanje, 49 m2 +
klet, 2. nad., vsi priključki, popolnoma
adaptirano 09, Kranj - center (poleg
Pizzerije Romano), takoj vseljivo,
79.000 eur, ☎ 040/853-374

9006553

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

9006616

ŠKOFJA LOKA - Podlubnik; 3 S,
76.85 m2, delno obn. l. 08, 10/12,
razgled na okoliško naravo, ZK ure-
jeno 112.000 eur, SVET RE d. o. o.,
Nazorjeva ul. 13, Kranj, ☎ 051/237-
031

9006615

ODDAM

GARSONJERA Planina - Kranj, 25 m2
opremljena, ☎ 030/927-560

9006608

ENOSOBNO stanovanje na Planini,
Kranj, ☎ 031/558-549

9006489

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

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

G
N

D
 d
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.o

.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

www.jur-tan.si

JUR-TAN, nepremičnine, d. o. o.
PE Cankarjeva ulica 03 
(staro-mestno jedro), 

4000 Kranj, tel.: 04/236-92-14,
mobi: 041/451-857

e-pošta: info@jur-tan.si

ITD NEPREMIČNINE, d.o.o.
MAISTROV TRG 7, 

4000 KRANJ
TEL.: 04/23-81-120, 

04/23-66-670

041/755-296, 040/204-661, 
041/900-009

e-pošta: itd.nepremicnine@siol.net
www.itd-plus.si

Iščemo strokovno podkovano osebo za projektiranje m/ž (Lesce) 
Zahtevani pogoji: VI. ali VII. stopnjo univ. izobrazbe strojne ali gradbene smeri (po bolon-
jski klasifikaciji), obvezno strokovni izpit za odgovornega projektanta in odgovornega
vodja del, minimalno 5 let delovnih izkušenj na področju projektiranja, izkušnje na po-
dročju tehnologije čiščenja odpadnih vod so prednost, aktivno znanje vsaj enega tujega
jezika; angleški ali nemški. Regeneracija, d. o. o., Alpska 43, 4248 Lesce, prijave zbi-
ramo do 26. 11. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Planer - kontrolor v službi kakovosti m/ž (Blejska Dobrava) 
Vaše delovne naloge bodo: izvajanje vhodne kontrole, kontrole v procesu, končne kon-
trole. Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim delom, enoiz-
mensko delo, delo v dinamičnem okolju. Technoplast, d. o. o., Blejska Dobrava 124,
4273 Blejska Dobrava, prijave zbiramo do 26. 11. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Strojni inženir / tehnik m/ž (Naklo) 
Delovno mesto vključuje trženje in svetovanje, komuniciranje z domačimi in tujimi part-
nerji, spremljanje razvoja tržišča, uvajanje novosti ter sodelovanje z marketingom pri
pripravi promocijskih aktivnosti. MB-Naklo, d. o. o., Ulica Toma Zupana 16, 4202
Naklo, prijave zbiramo do 22. 11. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Natakar, kuhar, sobarica m/ž (več sodelavcev) (Hotel Bellevue Kranj - Šmarjet-
na Gora) 
Zaradi povečanega obsega dela v svoj kolektiv sprejmemo dva izkušena natakarja,
odličnega kuharja in dosledno sobarico. Nudimo stimulativno plačilo, nagrajevanje us-
peha dela, možnost napredovanja, bivanje, redno delavno razmerje s polnim časom in
poskusnim delom 3 mesece. Hotel Bellevue, d. o. o., Šmarjetna gora 6, 4000 Kranj,
prijave zbiramo do 20. 11. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Natakar - vajenec m/ž (Zgornje Pirniče - Medvode) 
Iščemo mladega nadobudnega sodelavca/ko za strežbo z željo po učenju in
izpopolnjevanju, z veseljem do vsakodnevnega stika z različnimi ljudmi ter resnim
odnosom do dela. Zaposlitev je preko študentskega servisa z možnostjo kasnejše
redne zaposlitve ali redno delovno razmerje s poskusno dobo. Ste iz okolice Med-
vod in vas delo zanima? Pokličite, pišite ali pa nas kar obiščite. Gostilna Mihovec,
Petač Jernej s.p., Zgornje Pirniče 54, 1215 Medvode, prijave zbiramo do 20. 11.
2009. Več na www.mojedelo.com.

Kuhar - vajenec m/ž (Zgornje Pirniče - Medvode) 
Iščemo mladega nadobudnega kuharja/kuharico z željo po učenju in izpopolnjevanju v
kuharskih spretnostih ter resnim odnosom do dela. Zaposlitev je preko študentskega
servisa z možnostjo kasnejše redne zaposlitve ali redno delovno razmerje s poskusno
dobo. Ste iz okolice Medvod in vas delo zanima? Pokličite, pišite ali pa nas kar obiščite.
Gostilna Mihovec, Petač Jernej s.p., Zgornje Pirniče 54, 1215 Medvode, prijave zbi-
ramo do 20. 11. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Samostojni kuhar m/ž (Zgornje Pirniče - Medvode) 
Pogoji izkušnje v kuhinji in znanje s področja kuharstva, kreativnost, samostojen, vesten in
odgovoren odnos pri delu, komunikativnost, veselje do dela v kuhinji in z ljudmi. Nudimo:
delovno razmerje za nedoločen čas s poskusno dobo, stimulativno plačilo z možnostjo
napredovanja, zanimivo, izzivov polno delovno okolje, možnost dodatnega osebnega in
poklicnega izobraževanja. Gostilna Mihovec, Petač Jernej s.p., Zgornje Pirniče 54, 1215
Medvode, prijave zbiramo do 20. 11. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Fizioterapevt m/ž (Snovik - Kamnik) 
V svoj kolektiv vabimo novega sodelavca za delovno mesto Fizioterapevt m/ž. Iščemo
osebo z ustrezno izobrazbo fizioterapevt ali dipl. fizioterapevt, ki je komunikativna in jo
komunikacija z gosti veseli, ki obvlada slovenski in angleški jezik in ki je pripravljena na
nadaljnje usposabljanje. Nudimo urejeno delovno okolje v eko termah, stimulativni način
nagrajevanja. Terme Snovik - Kamnik, d. o. o., Molkova pot 5, 1240 Kamnik, prijave zbi-
ramo do 19. 11. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Programer .NET (Kranj) 
Ključne odgovornosti: načrtovanje in programiranje naprednih aplikacij s poudarkom na
avtomatizaciji poslovnih procesov in spletni integraciji aplikacij, načrtovanje in programi-
ranje naprednih aplikacij internega informacijskega sistema podjetja, določanje struk-
ture in modela aplikacij, implementacija in uvajanje rešitev, zagotavljanje varnega in
nemotenega delovanja vseh izdelanih programov, sodelovanje v projektnih skupinah pri
nadaljnjem razvoju programske opreme. REPRO-print, d. o. o., Stara cesta 13, 4000
Kranj, prijave zbiramo do 27. 11. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Prodajni referent m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: vsaj višjo izobrazbo ekonomske ali tehnične smeri, aktivno znanje an-
gleškega ali nemškega jezika, vsaj 1 leto delovnih izkušenj v prodaji. Nudimo zaposlitev
za nedoločen čas v mladem, motiviranem kolektivu z možnostjo izobraževanja in dodat-
nega usposabljanja. Šibo G, d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka, prijave zbi-
ramo do 27. 11. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Dipl. inženir laboratorijske biomedicine m/ž in Zdravstveni tehnik m/ž (Golnik) 
Pričakujemo: zaključen visokošolski strokovni študijski program laboratorijske biomedi-
cine oz. srednja šola za zdravstvene delavce, opravljen strokovni izpit, zaželene delovne
izkušnje na enakih ali podobnih delih. Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas
enega leta (nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu oz. dopustu za nego in
varstvo otroka), kasneje možna zaposlitev za nedoločen čas. Bolnišnica Golnik, Klinični
odd. za pljučne bolezni in alergijo, Golnik 36, 4204 Golnik, prijave zbiramo do 26. 11.
2009. Več na www.mojedelo.com.

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o., Litostrojska c. 44c, 
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

LOTO
Rezultati 87. kroga - 1. novembra 2009

8, 11, 13, 14, 18, 21, 37 in 31
Lotko: 3 1 5 0 0 8

Loto PLUS: 7, 20, 28, 29, 33, 36, 39 in 23

Garantirani sklad 88. kroga za Sedmico: 200.000 EUR
Predvideni sklad 88. kroga za Lotka: 790.000 EUR
Predvideni sklad 88. kroga za PLUS: 115.000 EUR

OSMRTNICA

Umrla je draga žena in mama

Marija Klement
roj. Šoberl iz Radovljice

Od nje se lahko poslovite jutri, v sredo, 4. novembra
2009, od 10. ure dalje na pokopališču v Radovljici.

Pogreb bo v četrtek, 5. novembra 2009, v ožjem
družinskem krogu. Cvetje svojci hvaležno odklanjajo 

v korist Bolnišnice Jesenice.

Žalujoči: mož Viktor in sin Aleš z družino

društveni pisarni. Obveščajo tudi, da sprejemajo tudi prija-
ve za koriščenje kapacitet za letovanje ohranjevanja zdravja,
prijavnice in razpored terminov dobite v pisarni vsako sredo
od 16. do 18. ure.

Tehnologija čebelarjenja z nakladnim panjem 
Britof - Čebelarsko društvo Britof - Predoslje vabi na zanimi-
vo predavanje, ki bo v petek, 6. novembra, ob 16. uri v go-
stilni Pri Šprajcarju v Britofu.

Samopodoba: domet in omejitev naših želja
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno
zdravje, vabi danes, v torek, 3. novembra, ob 17. uri na pre-
davanje dr. Lucije Mulej, dipl. sociologinje, Samopodoba:
domet in omejitev naših želja, ki bo v prostorih društvene
pisarne v Kranju, Oldhamska 14 (pri Vodovodnem stolpu). 

Čez Ande s kolesom
Radovljica - V radovljiški knjižnici se bo danes, v torek, 3. novem-
bra, ob 19.30 začelo predavanje Čez Ande s kolesom. Na popo-
tovanje vas bosta popeljala Janez Križaj in Nataša Robežnik.

PREDAVANJA

Koncert kitarskega dua
Radovljica - Koncert kitarskega dua Damjan Stanišić in Voj-
ko Vešligaj, ki je bil zaradi bolezni prestavljen, bo v Baročni
dvorani radovljiške Graščine jutri, v sredo, 4. novembra, ob
19. uri.

Razstava ptic
Šenčur - Društvo za varstvo in vzgojo ptic Lišček Kranj 
prireja konec tedna, od 6. do 8. novembra, v Domu krajanov
v Šenčurju regijsko razstavo ptic Lišček 2009. Razstava bo
za obiskovalce odprta v petek od 15. do 18. ure, v soboto od
9. do 18. ure in v nedeljo od 9. do 16. ure.

Valovanja
Jesenice - Odprtje razstave likovnih del Valovanja akadem-
ske slikarke, magistrice umetnosti Milene Gregorčič bo v če-
trtek, 5. novembra, v galeriji Kosove graščine.

RAZSTAVE

KONCERTI

Blazno resno o seksu
Bled - V Festivalni dvorani si lahko v četrtek, 5. novembra,
ogledate družinsko komedijo Dese Muck in Prešernovega
gledališča Kranj z naslovom Blazno resno o seksu. 

PREDSTAVE



DVOSOBNO STANOVANJE Koroška
Bela, v celoti obnovljeno in opreml-
jeno, ☎ 040/935-183

9006593

V STANOVANJSKI HIŠI v Kranju odd-
amo stanovanje, 115 m2, z balkonom,
resni najemniki pokličite po 14. uri, ☎
040/521-912

9006351

NAJAMEM

MANJŠE STANOVANJE ali garson-
jero v Mojstrani, ☎ 041/582-214

9006613

HIŠE
PRODAM

HAFNERJEVO NASELJE - prodamo
polovico stanovanjskega dvojčka, ☎
051/388-822 9006447

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

9006617

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

9006450

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

9006445

V STARI LOKI je v pripravi gradnja
stanovanjskega dvojčka oz. prodam
parcelo z gradbenim dovoljenjem, ☎
051/388-822 9006449

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

9006448

VIKENDI, APARTMAJI
KUPIM

BIVALNI VIKEND, kupi mlad par, na
območju Škofje Loke, Poljanske ali
Selške doline, ☎ 051/454-071

9006500

POSESTI
PRODAM

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

OSTALO
ODDAM

DVOJNI GROB na kranjskem pokopal-
išču, ☎ 031/331-263 9006594

MOTORNA
VOZILA
AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 PNEVMATIKE Sava Eskimo,
rabljene, 195-60-15 in dve - 80l RF
posodi za sok, Tone, ☎ 01/36-12-
551 9006604

PLATIŠČA, GUME za različne avte,
več dimenzij, malo rabljeni akumulator-
ji, ☎ 041/722-625 9006482

GRADBENI
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

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

9006584

DRVA - mešana: bukev, gaber, javor,
jesen, hrast, možnost razreza in
dostave, cena 40 EUR, ☎ 070/323-
033 9006585

DRVA bukova, delno suha, cena 45
eur, možen razrez in dostava, ☎
040/338-719 9006586

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

BILJARD, nov, ☎ 031/206-724
9006403

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

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

9006527

PODARIM

DVA MUCKA, dobri ljudem, ki ste
pripravljeni nuditi topel dom, stara sta
2 meseca, vajena čistoče, ☎ 04/23-
32-007

9006580

MUCKE, lepe, zdrave, ☎ 041/672-
096 9006528

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

9006369

POSLOVNI STIKI

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TROSILEC za hlevski gnoj, ☎ 031/
491-028 9006591

KUPIM

SAMONAKLADALKO za seno SIP in
BCS kosilnico, ☎ 051/673-752

9006590

PRIDELKI
PRODAM

BRINOVE jagode, vreče po 30 kg,
prečiščene, cena 1.90 eur/kg, možna
dostava in mletje, ☎ 041/928-011

9006532

KROMPIR jedilni in krmni, ☎ 031/
585-345 9006487

VINO BENČINA, če želite kozarec
mladega vina, belega ali rdečega, pok-
ličite, ☎ 041/650-662 9006494

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA črno-belega, starega 10 dni,
☎ 041/691-243 9006599

BREJE OVCE, ovna ter ovce in jagnje-
ta za zakol, ☎ 04/53-15-779

9006598

KOKOŠI NESNICE, stare 1 leto in
teličko simentalko, staro 10 dni, Sp.
Gorje 12, Zg. Gorje, ☎ 04/57-69-
160 9006602

KRAVO simentalko, brejo 7 mesecev,
☎ 04/25-21-087, 041/431-049

9006589

KRAVO simentalko s teletom ali brez,
Olševek 40, Preddvor, ☎ 031/255-
194 9006592

LEPE JARKICE v začetku nesnosti, ☎
04/25-51-487 9006612

TELICO simentalko, breja 5 mesecev,
☎ 031/539-377

9006588

TELIČKO ČB - BBP, staro 1 teden, ☎
041/833-872 9006607

OSTALO
PRODAM

GNOJ hlevski, uležan, bio - brez
žaganja, kvaliteten, dostavim in zajklje
za rejo ali zakol, ☎ 04/23-26-426,
040/845-860 9006603

SILAŽNE BALE in seno v kockah, ☎
04/25-26-261 9006601

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

9005936

DELO PICOPEKU, Kristjan Fistrič
s.p., Planina 3, 4000 Kranj, ☎
041/335-979 9006610

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

SIMPATIČNO dekle, lahko srednjih
let, odgovorno za delo v strežbi za-
poslimo, sobote in nedelje prosto,
Kavni kotiček Čuk, Kidričeva 47,
Kranj, ☎ 04/20-26-779 9006597

STE IZGUBILI SLUŽBO? Pridružite
se prijetni skupini zastopnikov na
terenu. Pomagali vam bomo! Inf. od
ponedeljka do petka od 15. do 16. ure
na ☎ 070/521-553, Jancomm, d. o.
o., Retnje 54, Križe

9006468

V PE KRANJ priučimo in zaposlimo
telefonista/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

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

STORITVE
NUDIM

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

9006596

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

9006587

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

9006582

DELAM vsa gradbena dela, novograd-
nje, adaptacije, fasade, notranje
omete, betonske škarpe, z vašim ali
našim materialom, Babič Miloš,  s. p.,
Begunjska c. 9, Lesce, ☎ 041/622-
946

9006093

DELAM VSA GRADBENA DELA,
adaptacija kopalnic, predelne stene
Knauf, fasaderska dela, slikopleskars-
ka, čiščenje poslovnih prostorov, po-
pust na vsa dela 10%, Tro - Cabrio
s.p., Kidričeva 4B, 4000 Kranj, ☎
031/427-127 9006611

KOMPLETNA adaptacija stanovanj in
kopalnic, vodovod, centralna, elektri-
ka, keramika, knauf, pleskarska dela.
Kopalnica samo v 7 dneh! Jani in Met-
ka Rep, d. n. o., Godešič 43 a, Šk.
Loka, ☎ 041/757-109 9006595

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

9006583

ZASEBNI STIKI
SKROMEN, prijazen, uspešen podjet-
nik z otrokom, išče zvesto punco za
skupno delo in življenje, ☎ 031/807-
376

9006606

ŽENITNA POSREDOVALNICA za vse
generacije, zastonj za mlade ženske,
☎ 031/505-495

9006605

RAZNO
PRODAM

KIPARSKO - graverski voz, nov, 390
eur, šeping 490 eur, grafična preša za
visoki tisk 390 eur, ☎ 040/609-604

9006609

KOTEL plinski, Junkers Cerapur, ZBR
7, nerabljen, ☎ 041/831-175

9006600
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ZAHVALA

V 88. letu starosti nas je zapustila draga sestra in teta

Vera Benedik
Primcova iz Pozirna

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem
za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, darove za svete
maše in spremstvo na njeni zadnji poti. Posebno zahvalo smo
dolžni zdravstvenemu osebju starejših občanov Stara Loka,
Nevrološki kliniki Ljubljana, gospodu župniku Ivanu Miheliču
za lep pogrebni obred in gospe Jerci Šolar za poslovilni govor.
Zahvala gre tudi sostanovalcem doma starejših občanov Stara
Loka, pogrebni službi Akris, pevcem in trobentaču.
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Vsi njeni

Mineva že sedemnajsto leto,                  predraga mami, hvala ti,
ko poslednjič segli smo v roke si,             saj nepozabna si!

Danes, 3. novembra 2009, je minilo sedemnajst let, odkar nas je
zapustila draga mami, hčerka, sestra

Zdenka Cotman
roj. Sajevic, Voglje 

Hvala vsem, ki se je spominjate in prižigate svečke.

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je zapustila naša draga mama

Marija Bevčič
rojena Volčič, p.d. Babčeva Milka

Od nje se bomo poslovili jutri, v sredo, 4. novembra 2009, ob 15. uri na pokopališču 
v Bitnjah. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje

v poslovilni vežici na Mestnem pokopališču v Kranju.

Žalujoči: sin Mitja z družino
Stražišče, 29. oktobra 2009
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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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Maistrov trg 12, 4000 Kranj
Tel. 04/202 13 53, 202 25 66

GSM 051/320 700, Email: info@k3-kern.si

d.
o.

o.

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

FESST, d. o. o., 
nepremičninska
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Fax: 236 73 70
E-pošta: 
info@fesst.si
Internet: 
www.fesst.si
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naročnine
04/201 42 41 

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

Na svetu mnogo je poti,
a samo ena vodi tja,
kjer boš ti,
po tej poti za teboj,
pridemo mi vsi.
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Irena Udovč: 

"Menim, da so prve počit-
nice v šolskem letu dobile
ime po krompirju zato, ker
naj bi otroci v tem času
morali pobirati krompir.
Res pa je, da je za pobiranje
krompirja že prepozno."

Mateja Rant

Bohinj - Krompirjeve počit-
nice so letos v Bohinju po-
pestrili s "strašnim" dogod-
kom, ki so ga pripravili v
kampu Danica pred uradno
nočjo čarovnic, ki jo vse po-
gosteje z rezljanjem buč za-
znamujemo tudi pri nas.
Otroci so uživali v strašan-
sko zanimivih družabnih
igrah, si izdelali čarovniški
kostum in se pomerili v
teku z metlami na 66,6
metra. 

Za pravo vzdušje so po-
skrbeli duhci, ki so se plazi-
li med krošnjami dreves,
ravno prav grozljivo ozračje
pa je pričarala tudi množica
osvetljenih izrezljanih buč.
Otroci so si pred tekom z
metlami lahko najprej izde-
lali svoje čarovniško ogri-
njalo in klobuk, metlo pa so
morali prinesti s seboj. Na
startu "strašnega" teka se je
zbralo okrog šestdeset
otrok, ki so morali z metlo
čim hitreje preteči natanko

66,6 metra. Čeprav je po
prizorišču z metlami posto-
palo tudi veliko odraslih, ki
bi morali premagati še bolj
strašnih 666 metrov, pa je
bilo ta razdalja očitno kar
preveč strašna in se na kon-
cu za tek ni opogumil nihče
od odraslih. Otroke pa je po

teku čakalo še posebno pre-
senečenje, in sicer jih je
pričakal gozdni mož, ki jim
je razdelil čarovnice na pal-
čkah, v katerih so se skriva-
le lizike. Nagrajene pa so
bile tudi njihove mamice,
in sicer s čarobnimi rožica-
mi iz papirja. Na koncu so

se vsi lahko posladkali še z
"zastrupljenimi" jabolki, ki
jih je prijazno delila čarov-
nica Maja. Drugače kot je
sicer po zastrupljenih ja-
bolkih pa so se po teh otro-
ci počutili naravnost odlič-
no, saj so bila zastrupljena
z vitamini in zdravjem.
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V Bohinju je bilo ”strašno”
V "strašnem" kampu Danica so se minuli petek zbrale male in velike čarovnice ter se med drugim
pomerile v teku z metlami.

Anton Čebron:

"Spomnim se, da so jesen-
ske počitnice tako poime-
novali Nemci. Izraz pa go-
tovo izhaja iz časov, ko 
so otroci v tem času morali
pobirati krompir in zato
niso hodili k pouku."

Zakaj krompirjeve
počitnice?
Brigita Benedik

Jesenske oziroma krompir-
jeve počitnice so se že za-
ključile, sogovornike pa
smo vprašali, ali vedo, zakaj
izraz krompirjeve počitnice.
Poimenovanje izhaja iz
Nemčije, kjer so v starih ča-
sih starši prosili učitelje, da
bi otroci ostali doma in po-
birali krompir. / Foto: Gorazd Kavčič

Simona Rihtaršič:

"Lahko bi rekli, da je k takš-
nemu imenu počitnic pri-
speval slovenski rek imeti
krompir, torej srečo, saj so
šolarji in dijaki doma in jim
ni treba iti v šolo."

Marinka Florjanič:

"Slišala sem, da so otroci
včasih v tem času pomagali
pobirati krompir in so tako
izostali od pouka. Lahko bi
rekli, da imajo otroci krom-
pir, saj jim ni treba v šolo." 

Anže Petrič: 

"Takšno ime za počitnice
gotovo izvira iz tega, da so
včasih v tem času otroci 
nekaj delali s krompirjem.
Glede na to, da je jesen, 
so ga gotovo pomagali po-
birati."

Napoved za Gorenjsko

Danes bo sprva oblačno s padavinami, zjutraj se bo meja
sneženja spustila tudi do nižin. Dopoldne bodo padavine
ponehale. V sredo bo oblačno, čez dan bo deževalo. V 
četrtek bodo padavine ponehale.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Mladoporočenci

V Škofji Loki so se 24. oktobra poročili Miha Buh in Petra 
Katrašnik, Tomaž Kalan in Nataša Gajgar, Davor Prelogar in 
Lidija Goljat, Blaž Kovač in Katarina Živec ter Martin Umek in
Alenka Šavc, v Tržiču sta se poročila Samo Dolhar in Barbara
Mikolič. V Kranju so se poročili Primož Dobrovoljc in Petra Udir
ter Trajče Gičev in Nina Grašič. Mladoporočencem čestitamo
in jim podarjamo polletno naročnino na Gorenjski glas.

Novorojenčki

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 40 novih
prebivalcev, od tega v kranjski porodnišnici 23, v jeseniški
pa 17. V Kranju se je rodilo 15 dečkov in 8 deklic. Najtežja dekli-
ca je tehtala krepkih 4800 gramov, najlažji pa je tehtnica po-
kazala 2790 gramov. Na Jesenicah je prvič zajokalo 9 deklic
in 8 dečkov. Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 2900 gra-
mov, najtežjemu dečku pa je babica natehtala 4220 gramov.

Kranj 
Delavci Zvezde dobili plače, grožnja s stavko ostaja
Včeraj bi se morala začeti stavka zaposlenih v kranjski 
tekstilni tovarni Zvezda, ki pa je bila v petek preložena 
za en teden, z 2. na 9. november. Razlog je v izplačilu 
septembrskih plač, še vedno pa delavci čakajo na letošnji 
regres in poplačilo zapadlih prispevkov v zdravstveno in 
pokojninsko blagajno (sedaj že za tri mesece). Lastnik 
Dušan Dolamič in predsednica upravnega odbora Nevena
Tea Gorjup sta se prejšnji teden oglasila v podjetju, vendar
konkretnih obljub o poplačilih obveznosti nista dala. Tudi
zato je stavka za zdaj le preložena, kazenska ovadba zoper
Dolamiča pa ostaja. B. B.

Žabnica

Žabniški upokojenci za Rdeče noske

Društvo upokojencev Žabnica je pred kratkim v dvorani za-
družnega doma pripravilo dobrodelno prireditev Radio Žab-
nica za Rdeče noske. Obiskovalci so v do zadnjega kotička
napolnjeni dvorani prepevali z Adijem Smolarjem in se na-
smejali njegovemu modrovanju o današnjih moralnih vred-
notah, program pa so obogatili tudi drugi glasbeniki, humo-
risti in kulturniki. Na prireditvi so za nepridobitno organiza-
cijo Rdeči noski, v kateri so združeni klovni zdravniki, ki bol-
nim otrokom v bolnišnice prinašajo tolažbo, radost in živ-
ljenjski pogum, zbrali 1.300 evrov. Izkupiček je predsednik
upokojenskega društva Jože Ambrožič predal umetniški
vodji Rdečih noskov Evi Škofič Maurer. A. H.

Kranj

Cene goriv od danes višje 

Od danes naprej se spreminjajo cene naftnih derivatov.
Skladno z vladno uredbo so cene 95- in 98-oktanskega ben-
cina višje za 3,2 centa. Tako liter 95-oktanskega bencina po
novem stane 1,135 evra, liter 98-oktanskega pa 1,153 evra. Di-
zelsko gorivo se je podražilo na 1,068 evra za liter, za liter
kurilnega olja pa je po novem treba odšteti 0,625 evra. D. Ž.

Škofja Loka

Obletnica centra slepih, slabovidnih in starejših

Center slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki deluje že
73 let. Obletnico bodo proslavili danes popoldne s prire-
ditvijo, na kateri bodo stanovalcem za dolgoletno bivanje v
centru podelili priznanja, varovanci Varstveno delovnega
centra Kranj pa bodo razstavili svoja likovna dela. Prireditev
se začenja ob 16.30 v lani odprti Burnikovi dvorani. D. Ž.

Otroci so si lahko na delavnici izdelali svoj čarovniški kostum.
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KAR SE VEČNO ZDI

Dejan Lapanja je pred časom izdal
album Ni časa za preroke, na radij-
skih postajah pa že lahko slišimo
življenjsko pesem Kar se večno zdi.

02

LJUDJE

NOČ ČAROVNIC

Konec tedna je bil čarovniško obar-
van. Marsikje na Gorenjskem so se
mladi zabavali že v petek, prav na
noč čarovnic pa so za čarovniške za-
bave poskrbeli v prav vsakem klubu,
baru, lokalu. / Foto: Črt Slavec

KULTURA

ODPRLI RAZSTAVO
DEL UČENCEV BRIGITE
POŽEGAR MULEJ

Vsak od članov skupine Brigite Pože-
gar Mulej ima svoj individualen pri-
stop. V petek so na Slovenskem Javor-
niku odprli razstavo njihovih del. / Foto:

Anka Bulovec 
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lasbena pot De-
jana Lapanje (na
fotografiji), aka-
demsko izobra-
ženega kitarista

(magistriral je iz jazz kitare),
producenta in tonskega
tehnika, je stkana iz števil-
nih žanrskih tokov, udej-
stvovanja v brezštevilnih
'mainstreamovskih' in alter-
nativnih projektih ter glas-
benih združbah, ki pričajo o
vsestranskem in eklektič-
nem ustvarjalcu. Kalil se je v
kultnih skupinah, kot sta bili
Projekt mesto ter Olivija
(skupaj z Galom in Severo
Gjurin, s katerima občasno
še vedno sodeluje), ter škof-
jeloški progresivni rock za-
sedbi Ulixes. V zadnjih ne-
kaj letih je odre brusil druž-
no z Laibach, Terrafolk, Vla-
dom Kreslinom, Vlatkom
Stefanovskim, Vaskom Ata-
nasovskim, jazzovskim or-
kestrom The Fool Cool Orc-
hestra ter številnimi drugi-
mi priznanimi glasbenimi
ustvarjalci iz domačih in tu-
jih logov. V avantgardno
glasbeno srenjo stopa tudi
kot bobnar impro kolektiva
Bast, tolminske etno progre-
sivne Salamandra Salaman-
dra ter šansonjerskega An-
sambla Ankaran.

Na albumu Ni časa za pre-
roke je enajst skladb, ki igri-
vo prečijo žanrske kalupe,

odsevajo izrazito glasbeno
subtilnost in nadarjenost.
Ploščo je skoraj v celoti aran-
žiral, odpel, odigral, posnel,
sproduciral in tonsko obliko-
val sam.

Življenjska pesem Kar se
večno zdi govori o ljudeh in
o stvareh, ki jih imamo pre-
večkrat za večne in same po
sebi umevne in jih zato ne
cenimo dovolj, dokler jih ne
izgubimo, pravi Dejan. Be-
sedilo je spisal Klemen Te-
ran, glasba in aranžma pa
sta Dejanovo delo. V prijetni
pop maniri je skladba ena iz-
med tistih, ki so najbolj nav-
dušile občinstvo na urad-
nem predstavitvenem kon-
certu že pred časom v ljub-
ljanskem Orto baru, kjer je

Dejan s spremljevalno za-
sedbo odigral pesmi z ome-
njenega albuma in nekaj sta-
rejših še iz obdobja ustvarja-
nja s skupinama Ulixes in
Olivija. Na odru so se mu
pridružili kar trije gostje, od
katerih je pričakovano naj-
več pozornosti požela Severa
Gjurin, navdušila pa sta tudi
Martina Furlan, pevka sku-
pine La' vers', in Matej Ma-
gajne, kitarist skupine Feed-
back.

Dejan v tem času ne poči-
va. Že to sredo bo skupaj s
Katarino Juvančič nastopil
na predstavitvenem koncer-
tu kompilacije val 09 v
Kinu Šiška v Ljubljani. Po-
seben gost bo Andraž Mazi
na kitari. 

V novembru se bo Dejan
v Kino Šiška kot izvajalec
vrnil še 28. novembra, kjer
bo nastopil kot gost na kon-
certu Gala Gjurina. Tam bo
nastopil z eno od svojih
pesmi, kot zanimivost pa
lahko omenimo, da bodo
odigrali tudi pesmi s skupi-
no Olivija. Pred tem bodo
imeli Gal in Severa Gjurin
ter Dejan Lapanja koncert v
ljubljanskem Dvornem
Baru 19. novembra, ta hip
pa Dejan sodeluje tudi s
pesnikom Klemenom Tera-
nom in skupino 19. novem-
ber, ki bo novembra izdala
ploščo Bizarna lekarna.
Promocijski koncert bo 26.
in 27. novembra v kranjski
Creinativi. 

KAR SE VEČNO ZDI
Dejan Lapanja je pred časom izdal album Ni časa za preroke, na radijskih postajah pa že lahko 
slišimo pesem Kar se večno zdi. V Kranju mu bomo lahko prisluhnili konec novembra.

Alenka Brun

G

Vriskal sem, pel

Precej obiskan je bil tudi 3. zborovski koncert Avseniko-
ve glasbe Vriskal sem, pel, ki sta ga Galerija Avsenik in
KUD Bratov Avsenik pripravila predzadnjo soboto v dvo-
rani Pod Avsenikovo marelo v Begunjah.
Letos se je predstavilo šest zborov, ki so s svojimi izved-
bami dokazali, da jim Avsenikova glasba ni tuja, ampak
lahko še kako popestri in obogati njihov siceršnji pro-
gram, ki ga izvajajo na nastopih in koncertih. Nastopili
so Mešana pevska skupina Dr. France Prešern iz Žirov-
nice, ki deluje od leta 1991, moška komorna skupina
Limbar iz Moravč, ki poje predvsem slovenske ljudske in
domoljubne pesmi, otroški pevski zbor Zvonček - ravno
tako iz Moravč, ki običajno nastopa z ljudskimi in umet-
nimi pesmimi ter ritmično duhovno glasbo, vokalna sku-
pina Krila iz Šmartnega pod Šmarno goro, ki jo poleg
pesmi družita tudi prijateljstvo in mladost in kjer poje
tudi Jure Sešek, ki je prireditev povezoval, skupina Sester
Trobec Žagar iz Ljubljane, ki se v zadnjem času v veliki
meri posveča izvajanju Avsenikove glasbe, in komorna
vokalna skupina Amadeus iz Šmarij pri Jelšah, ki letos
praznuje desetletnico delovanja. 
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Amadeus letos praznujejo deseto obletnico delovanja.  

Vokalna skupina Krila iz Šmartnega pod Šmarno goro  
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Metal v kulturnem bazenu

V petek bodo v Izbruhovem kulturnem bazenu v Kranju
ob 20.30 nastopili Sabaium, Šentiljčani, ki ustvarjajo že
dvajset let in spadajo že med veterane slovenske metal-
ske scene; celjska stara šola thrasha Eliminator; Keller, ki
so v slabih dveh letih že kar tridesetkrat koncertirali, iz-
dali svoj album in prihajajo z Goriškega, in Voice of Vio-
lence, ki pa ravno tako prihajajo iz Šentilja in so na sce-
ni že od leta 2005. A. B.

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



razstavljenih li-
kovnih delih -
preseku del sku-
pine amaterskih
slikarjev, ki svoje

znanje nadgrajujejo v celolet-
nem tečaju risanja in slika-
nja akademske slikarke Bri-
gite Požegar Mulej, se čuti
predvsem željo po izpopol-
njevanju talenta v trdno sli-
karsko znanje in željo po pri-
zadevanju naknadnega nad-
grajevanja v druge slikarske
prostore. Kot pravi akadem-
ska slikarka Mulejeva, brez
tega učenci ne bi zmogli vi-
deti smisla v zahtevnem, v
klasični slikarski tradiciji
ozemljenem pristopu dela,
ki ga učencem, kot mentori-
ca, posreduje in katerega do-
jemanje terja od njih veliko
inteligence ter ponižnosti.

Tako na razstavi, ki je na
ogled vsak delovni dan od 16.
do 20. ure do vključno 5. no-
vembra, lahko občudujete
raznolike umetniške stvaritve

v številnih slikarskih tehnikah
in različnih žanrih, saj ima
vsak od članov skupine svoj
individualni pristop. Poleg
mentorice Brigite Požegar

Mulej razstavljajo Božo Maj-
cen, Eva Šolar, Boris Poljšak,
Judita Mandelc Kunčič, An-
dreja Pogačar, Nuša Zupan,
Meta Odar in Špela Pirnat.
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KULTURA

RAZSTAVA TEČAJNIKOV
V petek so v razstavnem prostoru kulturnega doma na Slovenskem Javorniku odprli razstavo likovnih
del amaterskih slikarjev, učencev akademske slikarke Brigite Požegar Mulej.

Anka Bulovec

V

Eva Šolar, Boris Poljšak, Brigita Požegar Mulej, Judita Mandelc Kunčič, Nuša Zupan, 
Andreja Pogačar in Meta Odar / Foto: Anka Bulovec

o zjutraj primemo v
roke mobilni tele-
fon, da ugasnemo
budilko, ko se peš
odpravljamo po

mestu, ko v službi uporablja-
mo računalnik in internet - v
vseh teh situacijah, smo pod
budnim očesom korporacij,
ki razpolagajo z našimi oseb-
nimi podatki. Informacija pa
je dandanes neprecenljiva do-
brina. Tako meni novodobni
Jezus, verzije 2.0 (Jure Fortu-
na). Odrešenik modernega

časa je skupaj s svojimi dva-
najstimi apostoli računalniški
heker, ki se bori proti vse-
splošnemu nadzoru in 've-
likim bratom'. Seveda ga kot
v pasijonu, ki se je odvijal dva
tisoč let nazaj, tudi tokrat izda
pretkani Juda (igra ga Žiga
Ažman). A vseeno dandanes
ni vse tako, kot je videti na
prvi pogled. Na Pilatovi infor-
macijski mreži se kaj hitro
znajde računalniški virus-črv.
Ga je podtaknil Juda? 

To izveste v predstavi Pasi-
jon-verzija 2.0 režiserja Ja-
koba Drmote, ki ni le pred-
stava, ampak umetniška in-

tepretacija Jezusovega pasi-
jona v današnji čas, skupek

dramskih, glasbenih, ples-
nih in vizualnih inštalacij.

Matic Zorman

K

Jazzovski Türkü 

Založba DruGod zavoda Druga godba bo danes izdala
nov album pianistke Kaje Draksler (ki je svojo klavirsko
zgodbo začela že pri štirih letih v majhni glasbeni šoli v
Trbojah pri Kranju) in njenega mednarodnega kvarteta
Acropolis, tokrat s turško gostjo, pevko Sanem Kalfa. Na
albumu z naslovom Türkü je osem skladb, večinoma
gre za sodobne, jazzovske priredbe turških ljudskih pes-
mi v priredbah članov zasedbe, ena skladba pa je av-
torsko delo bobnarja Kristijana Krajnčana. Album Türkü
bo zasedba najprej predstavila v sklopu Cankarjevih
torkov v Klubu CD 3. novembra, sledili pa bodo še
nastopi v Kranju v Kulturnem zavodu Creinativa 5. no-
vembra, v Rovinju v okviru projekta Gandusiana 6. no-
vembra, na Ptuju v Domu KULTure - muzikafe 7. no-
vembra in v Velenju v dvorani Centra Nova 8. novembra.
Skupina se bo predvidoma vrnila na odre spomladi in
poleti 2010. A. B.

Šenčur

Portreti slovenskih pisateljev 

Danes, v torek, 3. novembra, ob 19. uri bo v Muzeju
občine Šenčur odprtje fotografske razstave avtorja
Janeza Bogataja. Predstavil bo svoj fotografski opus na
temo "Portreti slovenskih pisateljev". Razstava bo odpr-
ta do 22. novembra, ob torkih in petkih od 17. do 19. ure,
ob nedeljah pa od 10. do 12. ure. I. K.

Med Pilatovim (Anže Frank) zasliševanjem Jezusa 
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PASIJON TUKAJ IN ZDAJ
V Izruhovem kulturnem bazenu v Kranju so v soboto uprizorili predstavo Pasijon - verzija 2.0.

Kaja Draksler / Foto: Gorazd Kavčič
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TELEVIZIJA

redništvo za res-
no glasbo in ba-
let Televizije Slo-
venija je pripra-
vilo čuten glas-

beni portret dveh velikih
umetnikov, sestre in brata,
Bernarde in Marcosa (Mar-
ka) Finka Ko se duša izraža
po glasu. Scenarij za doku-
mentarec, ki je umetnika
spremljal v New Yorku,
Gröningenu, Amsterdamu,
Berlinu, Nantesu, Celovcu,
na Dunaju, v Ljubljani,
Grosupljem in v Svečah, je
napisala Barbara Brezav-
šček Stegeman, režiral pa
ga je Aleš Žemlja.

Glasbeni portret Ko se
duša izraža po glasu pripo-
veduje zgodbo o lepoti in
navdušujoči moči glasbe.
Glasbe, ki v najtežjih trenut-
kih ponuja upanje za svetlo
prihodnost, ki odpira vrata v

skrivnost vsega vesolja in ki
človeštvo združuje v eno
družino. Veliki umetniki,
kot sta tudi Bernarda in
Marcos Fink, so posredniki
te lepote, ki s svojim ustvar-
janjem humanizirajo naš
prevečkrat razosebljen svet.
S svojim razmišljanjem, na-

činom življenja in tudi z du-
hovnostjo, ki jo vnašata v
umetniško ustvarjanje, na
najboljši možen način spre-
minjata svet tam, kjer ga je
lahko. Pri sebi. Živita svoje
sanje, a vendar preprosto in
celovito. Z dokumentarno
pripovedjo v sliki, glasbi in

besedi so ustvarili poklon
idealu Človeka, ki z njima
še vedno živi. 

Glasbeni portret spremlja
Bernardo in Marcosa po
njunih poteh doma, v zaodr-
ju oper, koncertnih nasto-
pov, sredi aplavzov, pa tudi
v času popolne zbranosti, ko
se rojeva umetnost. Prepleta
njuna razmišljanja in čus-
tvovanja z odlomki nasto-
pov, hkrati pa besedo preda
tudi članom njunih družin
(Bernardinemu soprogu Va-
lentinu Inzku in otrokoma
Valentini in Simonu, Mar-
cosovi ženi Cristini in hčer-
ki Ceciliji ter njuni sestri,
operni pevki Veroniki Fink
Menvielle, ki ustvarja in živi
v ZDA) ter tujim in doma-
čim glasbenikom, ki z nji-
ma sodelujejo (tudi Carmen
Piazzini, Riccardu Mutiju,
Nikolausu Harnoncourtu,
Güntherju Theuringu, Mir-
ku Cudermanu, Nataši Va-
lant, Tomažu Faganelu).

KO SE DUŠA IZRAŽA PO GLASU
Prejšnji teden so v Kinodvoru v Ljubljani predpremierno predstavili glasbeni portret Bernarde in 
Marcosa Finka, svetovno znanih mezzosopranistke in basbaritonista. Dokumentarni film bo doživel
premiero prihodnji torek ob 21. uri na 1. programu Televizije Slovenija.

a znance s kmetije
Pr' Corn je ležeren
in nezahteven te-
den, ki se je za-
ključil s sobotnim

dvobojem Salome in La Toye.
Dvoboj moči oziroma vleče-
nja vrvi je izbrala slednja, kar
je nerazumljivo vsaj v prime-
ru, da je želela ostati v igri.
Salome je ženska, zadnjih
nekaj mesecev tudi fizično,
pa vendar, če so ji odrezali
one, še ne pomeni, da je izgu-
bila tudi fizično moč (dobro,
tudi ženske so lahko precej
močne), niso ji skrajšali pr-
stov, stopal ... Ne obtožujte
nas nestrpnosti, skušamo
zgolj razumeti, zakaj se je La
Toya odločila za moč in se po

dvoboju nad vsem tem raz-
burjala in godrnjala.

Z izidom niso bili prav nič
zadovoljni niti sotekmovalci,
z nobenim pa ne more biti
zadovoljen gospodar Ven-
celj. Pogrešamo nekaj več
odločnosti pri njem, pokaza-
ti mora, kdo je glavni. Res
muhastim tekmovalcem ni
do konja niti cekinov niti do
dela, ampak to je Kmetija, to
ni Big Brother. Napovedati
bi jim moral vojno. Za hra-
no. Tu ni prostora za počitni-
ce in spletke. Teh je veliko,
kaže pa, in to je dobro, da se
je vmes vrinila tudi ljubezen.
Končno. Vsaj zadnji teden so
bili cekini in boj za glavno
nagrado povsem v ozadju. In
zanimivo, Danijel je zapravil
kup evrov pa se ni nihče pri-
toževal. Juhu!

Znani kmeti pod Mrzlim Vrhom

DVOBOJ BLONDINK
Boštjan Bogataj

Z

Skupaj za brezposelnost

Televizija Slovenija pripravlja jutri ob 20. uri na prvem
programu veliki dobrodelni koncert v okviru svojih hu-
manitarnih akcij Stopimo skupaj v sodelovanju z Rdečim
križem Slovenije in slovensko Karitas, tokrat z namenom
zbiranja sredstev pomoči za mnoge, ki so v obdobju
krize ostali brez dela. Kot v preteklih izjemno uspešnih
štirih akcijah pod istim geslom, bodo tudi ob tej
priložnosti nastope darovali številni najbolj znani in
priljubljeni slovenski glasbeniki. Simpatični voditeljici
Bernardi Žarn se bo na odru tokrat pridružil še  Slavko
Bobovnik, saj tokratni projekt nastaja v sodelovanju
razvedrilnega in informativnega programa. A. B.

Alenka Brun

U

Bernarda in Marcos Fink / Foto: RTV SLO

kipa uredništva
24ur Pop Tv-ja se je
kadrovsko okrepila.
Včeraj se jim je pri-
družila izkušena no-

vinarka Vera Ladžič (na foto-
grafiji), ki bo v uredništvu
pokrivala področje notranje
politike. 

Vero že poznamo s televi-
zijskih ekranov. Kot televizij-
ska novinarka v informativ-
nem programu je začela de-
lati v uredništvu oddaje Svet
na Kanalu A. Poleg dogaja-
nja na političnem parketu je
v oddaji aktivno pokrivala še
pravosodno področje in po-
ročala o številnih odmevnih
sodnih procesih. Svojo profe-

sionalno pot je nadaljevala
na Info TV, kjer je dobro leto
kot novinarka in voditeljica
soustvarjala dnevnoinforma-

tivni program. Sedaj jo
bomo spremljali v 24urah.

"Za Pop Tv sem se odloči-
la, ker mi delo v redakciji naj-

bolj gledane, vplivne in vero-
dostojne dnevnoinformativ-
ne oddaje v državi predstav-
lja nov, velik izziv na moji
poklicni poti in zato sem ga z
veseljem sprejela. Tudi v pri-
hodnje bom pokrivala notra-
njepolitično dogajanje, dela s
soustvarjalci programa pa se
že veselim," je povedala Vera
Ladžič. 

"Gre za znano ime, novi-
narko, ki je v slovenskem
medijskem prostoru pridobi-
la že veliko izkušenj. Veseli
nas, da se pridružuje kolekti-
vu in s to okrepitvijo bomo
lahko v prihodnje še bolj po-
globljeno spremljali aktual-
ne dogodke oziroma teme,"
je še dodala Špela Šipek,
urednica dnevnoinformativ-
nega programa 24ur.

IZ INFO NA POP TV
Alenka Brun

E

Majhna knjiga z velikim smislom

Urednica in voditeljica rubrike Vizita na Pop Tv Alenka
Mirt Iskra (na fotografiji) je izdala svojo prvo knjigo z na-
slovom Čez mavrico. Gre za zbirko kolumen, ki jih že več
kot dve leti piše za Posavski Obzornik in izhajajo pod na-
slovom Iz Ljubljane skozi krške oči.
Kolumne se berejo kot dnevniški zapisi, v katerih Alen-
ka piše o svojem življenju, zasebnem in televizijskem,
o zdravstvenih temah, ki jih kot novinarka spremlja,
predvsem pa odkrito, brez utvar, piše o doživljanju živ-
ljenja. A. B.

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

Fo
to

: a
rh

iv
 P

op
 T

V

Fo
to

: a
rh

iv
 P

O
P 

TV



FILM, KINO, MODA
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SUDOKU
Navodila: v kvadrate vpišite števila od 1 do 
9 tako, da se ne bo nobeno število ponovilo
ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed 
odebeljenih devetih kvadratov.

Sestavila: Petra F.

KINO SPORED

Torek, 3. 11.
19.00 NADOMESTKI
16.10, 21.00 KOMIKI
16.20, 18.10, 20.00, 21.50
SLOVENKA
16.30
V VIŠAVE 3D (sinhronizirana)
18.40, 20.30
BITKA ZA PLANET TERRA 3D

Sreda, 4. 11.
19.00 NADOMESTKI
16.10, 21.00 KOMIKI
16.20, 18.10, 20.00, 21.50 SLOVENKA
16.30 V VIŠAVE 3D (sinhronizirana)
18.40, 20.30 BITKA ZA PLANET TERRA 3D

Četrtek, 5. 11.
16.30, 19.00, 21.30
POČITNICE ZA ODRASLE
18.50 COCO CHANEL
16.40, 21.10 OTOK V MESTU
16.00, 18.10 V VIŠAVE 3D (sinhronizirano)
20.20 BITKA ZA PLANET TERRA 3D

Petek, 6. 11.
16.30, 19.00, 21.30, 0.00
POČITNICE ZA ODRASLE
18.50 COCO CHANEL
16.40, 21.10, 23.20 OTOK V MESTU
16.00, 18.10 V VIŠAVE 3D (sinhronizirano)
20.20, 22.10 BITKA ZA PLANET TERRA 3D

Sobota, 7. 11.
14.00, 16.30, 19.00, 21.30, 0.00
POČITNICE ZA ODRASLE
18.50
COCO CHANEL
14.30, 16.40, 21.10, 23.20
OTOK V MESTU
13.50, 16.00, 18.10
V VIŠAVE 3D (sinhronizirano)
20.20, 22.10
BITKA ZA PLANET TERRA 3D

Nedelja, 8. 11.
14.00, 16.30, 19.00, 21.30
POČITNICE ZA ODRASLE
18.50
COCO CHANEL
14.30, 16.40, 21.10
OTOK V MESTU
13.50, 16.00, 18.10
V VIŠAVE 3D (sinhronizirano)
20.20
BITKA ZA PLANET TERRA 3D

Ponedeljek, 9. 11.
16.30, 19.00, 21.30
POČITNICE ZA ODRASLE
18.50
COCO CHANEL
16.40, 21.10

OTOK V MESTU
16.50
V VIŠAVE 3D (sinhronizirano)
19.00
V VIŠAVE 
21.00
BITKA ZA PLANET TERRA 3D

Torek, 3. 11.
16.30, 21. 30 
FAME: SANJE O SLAVI
17.00, 19.20, 21.40 
MICHAEL JACKSON THIS IS IT
20.20 
NADOMESTKI
16.50, 19.00, 21.10 
NOČ ČAROVNIC II
15.30, 18.30, 21.00 
POČITNICE ZA ODRASLE
19.10 
UGRABITEV METROJA PELHAM 123
16.00, 18.10 
V VIŠAVE 3D (sinhronizirano)

Sreda, 4. 11.
16.30, 21. 30 
FAME: SANJE O SLAVI
17.00, 19.20, 21.40 
MICHAEL JACKSON THIS IS IT
19.00
MOJA GRŠKA AVANTURA
20.20 
NADOMESTKI
16.50, 21.10 
NOČ ČAROVNIC II
15.30, 18.30, 21.00 
POČITNICE ZA ODRASLE
19.10 
UGRABITEV METROJA PELHAM 123
16.00, 18.10 
V VIŠAVE 3D sinhronizirano

Petek, 6. 11.
18.00     V VIŠAVE sinhronizirano
20.00     SVETI JUTRIJ UBIJE ZMAJA

Sobota, 7. 11.
18.00     V VIŠAVE sinhronizirano
20.00     SVETI JUTRIJ UBIJE ZMAJA

Nedelja, 8. 11.
18.00    V VIŠAVE (sinhronizirano)

Petek, 6. 11.
19.00     GRDA RESNICA

Sobota, 7. 11.
19.00     GRDA RESNICA

KINO ŽELEZAR, JESENICE

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

PLANET TUŠ, KRANJ

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER)

Rešitev

ečina žensk je
dandanes prepri-
čana, da je za vit-
ko postavo in ra-
ven trebuh po-

trebno stradanje in veliko
odrekanja vsemu, kar je okus-
no in dobro. Pa vendar ni tako.
Za raven in lepo oblikovan tre-
buh je potrebno uživati živila,
ki vplivajo prav na predel tre-
buha. Tako mora hrana za ra-
ven trebuh in vitek pas vsebo-
vati vlaknine, ki preprečujejo
napihnjenost, antioksidante,
ki še okrepijo učinek fizične
aktivnosti, in proteine za 
pospešitev metabolizma. Pa 
poglejmo nekaj najbolj učin-
kovitih živil za raven trebuh.

Jabolka
Eno veliko jabolko vsebuje

5 gramov vlaknin in skoraj
85 odstotkov vode, kar
ustvarja občutek sitosti. Po-
leg tega jabolka zmanjšujejo
škodljivo delovanje holeste-
rola. Sorta rdeči delišes naj bi

vsebovala največ antioksi-
dantov, kot poročajo različne
objavljene študije.

Gozdni sadeži 
Slastni sadeži, kot so jago-

de, maline, borovnice ali ri-
bez, vsebujejo zelo veliko
vlaknin. Nezanemarljivo je
tudi dejstvo, da več ko boste
zaužili vlaknin, manj kalorij
boste absorbirali iz vse ostale
hrane, ki jo zaužijete. Stro-
kovnjaki priporočajo najmanj
od 25 do 35 gramov na dan. 

Jogurt 
Probiotične bakterije iz

večine vrst jogurtov poskrbi-
jo za zdravje organov za pre-
snovo, kar pomeni manj pli-
nov, napihnjenosti in zaprtja
ter posledično lep in raven
trebuh. Priporočam vam 2
do 3 navadne jogurte na dan
z najmanjšim odstotkom
maščob, v katere primešate
sveže sadje, gozdne sadeže
na primer. Sadni jogurti lah-
ko namreč vsebujejo veliko
sladkorja, ki pa ni ravno pri-
jatelj vitkosti. 

Jajce
Strokovnjaki imajo jajca za

najbolj popoln vir proteinov
in jih cenijo tudi zaradi ideal-
nega razmerja esencialnih
aminokislin, ki jih naše telo
potrebuje. Ugotovili so tudi,
da ljudje, ki zajtrkujejo jajca,
čez dan skoraj ne občutijo la-
kote, saj proteini in maščoba
iz jajc dajejo občutek sitosti.

Losos
Morska hrana, še posebej

ribe, kot so losos, tuna in
skuša, so dragocen vir
omega-3 maščobnih kislin.
Te super zdrave maščobe
spodbujajo metabolizem in
pospešujejo izgorevanje hra-
ne, poleg tega pa morska
hrana upočasnjuje presnovo
in tako zmanjšuje željo po
hrani. Ribe in ostala morska
hrana so bogata zakladnica
proteinov in zanesljivo naj-
boljši prijatelji ploskega tre-
buha. V primeru, da vsako-
dnevno ne uživate morske
hrane, lahko potrebno količi-
no omega-3 maščobnih kis-

lin dobite iz orehovih jedrc
ali lanenih semen.

Listnata zelenjava
Večina listnate zelenjave je

bogata s kalcijem, ki je korist-
na sestavina pri delovanju
mišic. Na krožniku špinače je
samo 40 kalorij, v skodelici
brokolija pa le 55, zato vam
bo nizko kaloričnost listnate
zelenjave pomagala do
zmanjšanja obsega pasu.

Mandelj 
Posebnost mandljev v boju

za raven trebuh je njihova
sposobnost blokiranja kalorij.
Znanstveniki so ugotovili, da
sestava sten mandljevih celic
zmanjša absorpcijo maščobe
tega ploda in spreminja man-
delj v ultra dietno živilo. Po-
leg tega pa je bogat vir mag-
nezija in mineralov, ki jih
telo potrebuje za proizvodnjo
energije, nastajanje in vzdr-
ževanje mišične mase in re-
guliranja sladkorja v krvi.
Prav stabilna stopnja sladkor-
ja v krvi preprečuje napade
lakote, ki vodijo k debelosti.

Tania Mendillo
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tirje pari se znajdejo
v tropskem raju, ker
želijo trije pomaga-
ti prijateljema, ki 
po osmih skupnih 

letih razmišljata o ločitvi,
vendar želita še zadnjič po-
skusiti rešiti zakon. Najdeta
finančno ugodno rešitev za
potovanje v tropsko svetoval-
nico za pare, ki si jo po sku-
pinski ceni lahko privoščijo.
A namesto, da bi preostali
trije pari lahko uživali v

vsem, kar tropski raj ponuja,
hitro ugotovijo, da je udelež-
ba vseh parov pri terapiji ob-
vezna, sicer jih bodo poslali
domov. In tako se začne
smešno in prisrčno odkriva-
nje težav, s katerimi se sreču-
jejo vsi pari.

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

POČITNICE 
ZA ODRASLE
Čeprav so v raju, niso na dopustu. 

LEPOTNE SKRIVNOSTI

HRANA, KI RAVNA TREBUH

Alenka Brun
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inuli teden so
si otroci lahko
oddahnili od
šole in uživali
v jesenskih po-

čitnicah. Slednje so tudi na
Gorenjskem različna društva
in organizacije popestrila s
počitniškimi aktivnostmi. V
kranjskem Škrlovcu, dnev-
nem centru za mlade in dru-
žine, je bilo še bolj živahno
kot običajno. "Ves teden smo
se imeli super, najbolj pa si
bom zapomnil ponedeljek,
ko smo obiskali zavetišče za
zapuščene živali na Blejski
Dobravi. Tokrat sem bil v za-
vetišču drugič, saj sem pred
tem z domačimi že bil v zave-
tišču v Ljubljani, kjer smo
dobili kužka," nam je zaupal
devetletni Janez Rozman. Tri
leta starejšemu Deanu Boli-
ću so bile najbolj zabavne
torkove Igre brez meja v telo-
vadnici OŠ Staneta Žagarja,
osemletna Katja Nikita Stare
pa je najbolj uživala v sredo,
ko so čofotali v kranjskem
bazenu: "Potapljala sem se,
delala stoje, 'tunkali' smo se
..." V četrtek so se povzpeli
do taborniške koče pod vr-

hom Jošta, kjer so imeli ko-
stanjev piknik, na katerega
so povabili tudi vrstnike iz
Dnevnega centra za otroke in
mladostnike Škofja Loka ter
Mladinskega centra Tržič.
Počitniško druženje so v Škr-
lovcu sklenili v petek, ko se je
vse vrtelo okoli noči čarovnic;
rezali so buče, poslikali so si
obraze in nadeli črne peleri-
ne, kuhali so bučno juho s

čarobnim prahom, ambient
so okrasili z malimi duhci ... 

"Z obiskom počitniških
dejavnosti smo zadovoljni,
saj se jih je udeležilo skoraj
60 otrok in mladostnikov,"
je dejala Suzana Čajić, stro-
kovna delavka Škrlovca.
Tam je sicer živahno tudi
med šolskim letom, saj se
vsako popoldne vrstijo šport-
ne, ustvarjalne in kuharske

delavnice, pogovori, potopisi
... Vse aktivnosti so brezplač-
ne (izjema so le posamezni
celodnevni izleti, tabori in
mednarodne mladinske iz-
menjave, kjer je potrebno
manjše doplačilo), sofinanci-
rajo pa jih Mestna občina
Kranj, ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
ter Evropska komisija v sklo-
pu programa Mladi v akciji.

NI JIM BILO DOLGČAS
V Škrlovcu so tudi tokrat poskrbeli za pestre krompirjeve počitnice. Otroci iz Kranja so se v četrtek
skupaj z vrstniki iz Tržiča in Škofje Loke na Joštu sladkali s kostanjem.

Ana Hartman

M

SUDOKU 
ZA OTROKE

Rešitev:

Sestavila: Eva in Bine 

Na kostanjevem pikniku na Joštu so se srečali otroci iz Kranja, Tržiča in Škofje Loke. 

Hvala staršem

Starši so res nekaj posebnega. Le kaj bi bilo, če jih ne bi
bilo? To sem se že nekajkrat vprašal, a nikoli nisem dobil
pravega odgovora. Starši so na svetu zato, da, ko si še mlaj-
ši, ti pomagajo, skrbijo zate in te vodijo po skrivnostnih
poteh življenja. Seveda imajo svoje izkušnje, tako dobre kot
slabe, zato te hočejo obvarovati, da ne ponoviš njihovih
slabih izkušenj. Spodbujajo te, da se učiš, bereš. Da se
trudiš na vsakem koraku življenja. Kajti ves vložen trud, re-
cimo v šolo ali šport, je na koncu poplačan. In tako kot so
starši, lahko potem tudi ti uživaš v občutku zmagoslavja, v
občutku, da si naredil nekaj zase, nekaj za svoje življenje.
Starši so zelo skrbni ljudje. Ni jim vseeno za svoje otroke,
pa čeprav so nekateri videti drugače. Pomagajo nam v
težkih trenutkih, z njimi se vselej lahko pogovorimo o takih
in drugačnih stvareh. Starši imajo svoje otroke za neza-
menljiv zaklad, za največjega na svetu. Na starše se vedno
lahko obrneš, tudi takrat, ko si v hudi stiski.
Starši so tisti ljudje, najbolj vredni zaupanja in prav je, da jih
tudi mi, otroci, spoštujemo in imamo radi iz dna srca.

Jernej Dolar, 9. a, OŠ Žirovnica

Tudi mi pomagamo

Četrtošolci s podružnične šole Dražgoše o pomoči drugim ...

Ko nekomu pomagam, se počutim dobro. Mamici po-
magam kuhati.                                                Tina Nastran
Z atijem rad žagam drva. V šoli s Timom prazniva koše. 

Tine Habjan
S Špelo iz 5. razreda sva prvošolko Špelo naučili zavezati
čevlje. Bila sem zelo zadovoljna.                         Zala Prevc

V pisani zgibani knjižici Krtek in jesen bodo otroci

videli, kako Krtek speče okusne kolačke z marmelado,

v knjižici Krtek in zima pa, kako težko je Krtek čakal

prvi sneg. Zelo prikupno in zabavno!

Redna cena posamezne knjige: 6 EUR, 

cena za naročnike GG: 4,80 EUR + poštnina

Kartonki sta naprodaj na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4

v Kranju, naročite ju lahko po tel.: 04/201 42 41 ali 

na: narocnine@g-glas.si.
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Najbolj ljubki kartonki, 

ki ju otroci obožujejo!

Navodilo za reševanje:
V mrežo uvrstite številke od 1 do 6. Upoštevajte:
1. V vsaki vrstici je vsaka številka vpisana le enkrat.
2. V vsakem stolpcu je vsaka številka vpisana le enkrat.
3. V vsakem pravokotniku s 3 x 2 polji je vsaka številka vpisana le enkrat.

a pestrejše jesen-
ske počitnice so v
Šenčurju tudi le-
tos poskrbele
prostovoljke in

članice društva prijateljev
mladine (DPM), ki so pripra-
vile ustvarjalno in plesno de-
lavnico. "Želeli smo, da otro-
ci bolj ustvarjalno preživijo
proste dneve, saj so številni
prepogosto pred televizor-
jem in računalnikom," je po-
jasnila Metka Boncelj, pred-
sednica DPM Šenčur.

V torek popoldne so v šen-
čurskem kulturnem domu
potekale ustvarjalne delavni-
ce. "Najbolj mi je bilo všeč,
ko smo izdelovali angelčke
iz papirja, prvič sem posku-
sila slikati na svilo, dobro
smo se imeli pri maskiranju
...," nam je zaupala četrtošol-
ka Tia Šoštarič. Ustvarjal-
nost so otroci pokazali tudi
pri izdelovanju priponk, lutk
in novoletnih voščilnic, obli-

kovanju gline, imeli pa so
tudi modno revijo na temo
noči čarovnic ... "Delavnica
je bila že malce novoletno
obarvana, saj smo izdelovali
tudi izdelke, ki jih bomo sre-
di decembra prodajali na ba-
zarju," je napovedala Bon-
cljeva.

Sredino popoldne je bilo
plesno obarvano. Otrokom
se je predstavila otroška fol-
klorna skupina Vrtavke, ki jo
vodi Dragica Markun. Pod
njenim vodstvom so udele-
ženci plesne delavnice spo-
znavali ljudske plese in se ig-
rali rajalne igre ... 

USTVARJALI IN PLESALI
V Šenčurju sta jesenske počitnice popestrili ustvarjalna in plesna delavnica,
ki ju je pripravilo društvo prijateljev mladine. 

Ana Hartman

Z

Utrinek z ustvarjalne počitniške delavnice v Šenčurju

TISOČ UGANK
ZA MALČKE

Franc Ankerst vam zas-
tavlja naslednjo uganko:

Če rokavice 
grejejo roke,

kaj pa je tisto, 
kar greje noge?

Do petka nam pošljite
SMS z vsebino ug+reši-
tev+ime, priimek in na-
slov na številko 031/691
111. Nekdo bo prejel
knjižno nagrado. Ime
nagrajenca bomo objavi-
li prihodnji torek. Rešitev
prejšnje uganke se glasi
osa. Izžrebali smo Urško
Košnik iz Kranja.

Otroške spise in
pesmi lahko pošljete

tudi na: 
ana.hartman@g-glas.si

www.gorenjskiglas.si



o dolgem pričakova-
nju (in tudi nekaj
glasnih kritikah) so
iz nemške kovačni-

ce športnih avtomobilov
Porsche pripeljali tudi svojo
prvo limuzino. Panamera
morda ne prihaja v gospo-
darsko najugodnejših časih,
a ji kljub temu napoveduje-
jo tržni uspeh in prispevek
k Porschejevemu finančne-
mu zdravju. Skoraj pet me-
trov dolg avtomobil ima se-
veda vse lastnosti športne li-
muzine in kar je najbolj po-
membno, krojači zunanjo-
sti so ohranili vse prvine
Porschejevega oblikovanja,
ki je svojevrstno že več de-
setletij. Panamera ima prav-
zaprav kombilimuzinski za-
dek, kjer se pod širokimi

prtljažnimi vrati skriva do-
volj uporabnih 432 litrov
prostora za kovčke ali torbe.
Porschejevski občutek je se-
veda zagotovljen tudi vozni-
ku, saj ga čaka armaturna
plošča, ki je na las podobna
tistim v drugih hišnih mo-
delih, seveda pa ne manjka-
ta tudi sprednja školjkasta
sedeža. Ob tem je udobje
namenjeno še dvema potni-
koma zadaj, če sta seveda
tam pripravljena prenašati
športno vožnjo. Pri osnovni
različici zanjo skrbi 4,8-
litrski bencinski osemvalj-
nik z 294 kilovati (400
KM), ki poganja zadnji ko-
lesni par, enak pogonski
stroj pa je vgrajen tudi v šti-
rikolesno gnano Panamero
4S. Za prave sladokusce po-
skrbi 4,8-litrski osemvalj-
nik, ki mu pomagata dva
turbinska polnilnika, rezul-

tat njunega dela pa je 368
kilovatov moči (500 KM), s
katerimi Panamera doseže
najvišjo hitrost 303 kilome-
tre na uro. Motorna ponud-
ba bo šla prihodnje leto še
navzdol do 3,2-litrskega še-
stvaljnika, govori se tudi o
hibridni izvedbi čez dve leti,
molči pa o morebitni vsadit-
vi turbodizelskega motorja.

Panamera je že dobila ne-
kaj slovenskih lastnikov, za
osnovno izvedbo je treba
zbrati 109.432, za najdraž-
jo pa 155.182 evrov; tako
bo, dokler ne bo država
spremenila lestvice za ob-
račun davka na motorna
vozila, kajti takrat bodo Pa-
namerine cene zagotovo
na udaru.

ri francoskem Ci-
troënu se bodo ne-
dvomno z nostalgijo
in veseljem spomi-

njali prve generacije modela
C3, ki tudi na pragu upoko-
jitve še ne kaže očitnih zna-
kov staranja. Jajčasta karo-
serija je namreč že ob roj-
stvu marsikoga spomnila na
legendarnega spačka in C3
je simpatično in dokaj mla-
dostno zunanjost ohranil
vse do letos, ko so mu do-
končno napovedali slovo in
umik nasledniku, ki pride
prihodnje leto. Še pred tem
so mu (tudi zato, ker je tako
moderno pleteničiti o ekolo-
giji) kot eno od možnosti
dodali sistem samodejne za-
ustavitve in vnovičnega za-
gona motorja pri ustavlja-
nju. Nič kaj revolucionarne-
ga, a vendar koristno, pred-
vsem zato, ker elektronika
deluje spodobno, vsekakor
pa precej bolje kot samodej-
ni robotizirani menjalnik, ki

nudi možnost ročnega pre-
stavljanja z ročico ali vzvo-
doma na volanskem obroču.
1,4-litrski bencinski motor
je sicer dobro pisan na kožo
temu avtomobilu, vendar je
menjalnik, ki obotavljajoče
prestavlja navzgor, glavni
krivec za porabo bencina, ki
je večja od tovarniških ob-
ljub.

C3 s sistemom samodejne
zaustavitve in zagona mo-
torja naj bi bil torej pred-
vsem avtomobil za mestno
gnečo, toda še vedno je naj-
večkrat uporabljan kot drugi
avtomobil pri hiši. V notra-
njosti se vse od začetka ni
spremenilo skoraj nič, ra-
zen seveda novih sedežnih
prevlek in nekaj komaj
opaznih detajlov. To pome-
ni, da voznika pričaka igriva
armaturna plošča, trikraki
volan s precej zapolnjeno
sredico in dokaj udoben se-
dež. Potnikom zaradi dokaj
skromne dolžine ni name-
njeno veliko prostorskega
razkošja, vsekakor pa se za-
radi kupolaste strehe v tem

avtomobilu brez težav vozi-
jo tudi višinsko bolj obdarje-
ni ljudje. Prtljažnik je v raz-
rednem prostorskem pov-
prečju in tudi s podrto zad-
njo klopjo ne dosega rekor-
dov.

C3 prve generacije se to-
rej odpravlja v zasluženi 
pokoj. Z bogato dediščino,
ki jo zapušča večjemu in bolj
odraslemu nasledniku. Spo-
mini nanj bodo pretežno
lepi.
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AVTOMOBILIZEM
JESENSKO OBARVANA MLADOST
Test: Citroën C3 1.4 16V Stop&Start

Matjaž Gregorič

P

PRESTIŽNA PLAT ŠPORTNOSTI
Porschejeva limuzina Panamera je zapeljala tudi na slovenske ceste.

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI

Gibna prostornina: 1360 ccm 
Največja moč pri v/min: 65 kW/90 KM 
Najvišja hitrost: 177 km/h
Poraba goriva po EU norm.: 6,9/ 4,9/ 5,7 l/100 km 
Maloprodajna cena: 14.990 EUR 
Uvoznik: Citroën Slovenija, Koper

NA KRATKO

VOLVO - Tisto, kar se je doslej zdelo utopija, bi lahko v dese-
tih letih postalo realnost. Pri švedskem Volvu so v okviru no-
vega evropskega projekta SARTRE začeli razvijati in preizku-
šati tehnologijo, s pomočjo katere bi lahko vozili brez vozni-
ka v kolonah na avtocestah. Tehnologija bi omogočila boljši
pretok prometa, ter pripomogla k zmanjšanju prometnih ne-
sreč, nižji porabi goriva in znižanju škodljivih izpustov. 

CHRYSLER - Potem ko je vajeti ameriškega Chryslerja pre-
vzel italijanski koncern Fiat, je prišlo do obsežnih sprememb
v proizvodnem programu, ki zadevajo tudi lahka gospodars-
ka vozila. Tako so pri Chryslerjevi znamki Dodge po ukazu
novih italijanskih šefov že najavili prekinitev proizvodnje mod-
ela Sprinter, ki so ga na ameriški strani Atlantika kot prirejeni
Mercedes-Benzov oziroma Daimlerjev dostavnik izdelovali vse
od leta 2003. Pri Chryslerju napovedujejo, da bo Sprinter
nadomeščen z dvema Fiatovima dostavnima voziloma, ki ju
bodo ustrezno priredili ameriškim standardom. M. G.

Matjaž Gregorič

P
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iljeva Ancna je v
Gozd-Martuljku
s svojimi napoji,
pečenim kosta-
njem, peko flan-

catov in različnimi toplimi
napitki (tudi za odrasle) pri-
vabila v svojo družbo kar pre-
cejšnje število otrok in odra-
slih. Žal Ance tokrat nismo
srečali, tako da se bomo po
odgovore odpravili prihodnje
leto ob istem času. 

Praznik dam na metlah so
proslavljali tudi v blejski di-
skoteki Stop, za kar je po treh
letih poskrbela ekipa Con-
cepta, ki meni, da je zgornja
Gorenjska - vsaj kar se tovrst-

nih dogodkov tiče, zaspala in
zato so razvajali sluh z izbra-
no glasbo za vse generacije.
Plesišče, ki se je napolnilo
nekaj po prvi uri zjutraj, je
migalo v ritmu funka, legen-
darnega disca in melodijah
modernejše plesne glasbe
vse do zgodnjih nedeljskih
ur. V vlogi DJ-ev so se znašli
Zhelch Kovach (Concept),
Soniie Forsyte (Uplifting Re-
cords, Concept) in Rebel D
(Concept). Za vizualizacijo
pa je poskrbela Ana Konda.

V Kranju je bilo podobno.
Vzdušje sobotne strašne
noči je prevevalo lokale in
klube - od Dalija, Down Tow-
na, Klubara do Manila Klu-
ba. Nabito poln Dali se je za-
baval ob zvokih kranjskega

benda Joške v'n. Dogajanje v
Manila Klubu je bilo že v pe-
tek precej DJ-evsko obarva-
no, sobota pa čarovniško - ob
zvokih nastopajočih glasbe-
nikov. Ravno tako pa je bilo
zanimivo v drugem kranj-
skem nočnem klubu, v (se-
daj vseslovensko znanem)
Million Clubu, ki nadaljuje s
programom, kakršnega so si
organizatorji zamislili.

Uspela pa je tudi dobro-
delna noč čarovnic v kranj-
skem Klubaru. Na sobotnem
Ha-LEO-weenu so člani do-
brodelnega LEO kluba Brdo
in LEO kluba Domžale zbra-
li okoli tisoč evrov, ki jih
bomo namenili za pisalni
stroj z brajlovo pisavo za sle-
po osemletno Majo iz Škofje

Loke. Deklica pisalni stroj
nujno potrebuje za opravlja-
nje šolskih obveznosti v ok-
viru zavoda za slepe, ki ga
obiskuje v Ljubljani. Na že
četrti dobrodelni zabavi, ki je
bila glede na praznik čarov-
nic primerno 'opremljena',
je prevladovala črnina, pote-
kal je (ne)srečelov, vižazistka
pa je zbrane spreminjala v
čarovnice, okostnjake; obra-
ze so krasili manj in bolj
strašljivi pajki. Druženje z
namenom se je zavleklo po-
zno v noč in končalo z oblju-
bo, da se prihodnje leto po-
novno snidejo. Martuljška
Ancna bi verjetno pozdravila
tovrstno dobrodelnost, otro-
kom pa razložila, da je bil to
zbor dobrih čarovnic.

DRUŽABNA KRONIKA

Miley najslabša vzornica

Miley Cyrus, zadnja tri leta ena najbolj
vročih Disneyjevih zvezd, je bila izglaso-
vana za slavno osebo z najslabšim vpli-
vom leta 2009. Z 42 odstotki glasov je
'prehitela' Britney Spears in Kanyja We-
sta, ki sta v anketi spletne strani za mla-
de JSYK.com zasedla drugo oziroma

tretje mesto. Da so prav najstniki zvezdnico serije Han-
nah Montana izbrali za najslabšo vzornico, je verjetno
posledica njene romance z 20-letnim modelom, posme-
hovanja Azijcev z oponašanjem njihovih oči in plesanja
ob drogu na podelitvi nagrad za mlade.

Vdova Patricka Swayzeja o smrti

Lisa Niemi je na ženski konferenci v Ka-
liforniji prvič javno spregovorila o žalo-
vanju za soprogom Patrickom Swayze-
jem. Čeprav je njegova bitka z rakom
trebušne slinavke trajala skoraj dve leti,
še vedno ni bila pripravljena na smrt.
"To je zame vse novo. Mislila sem, da

bo v 22 mesecih moževe bolezni dovolj časa, da se pri-
pravim na to, da ga bom izgubila," pravi igralka, ki ob-
žaluje, da mu ni večkrat povedala, kako rada ga ima.
"Rak ga je vzel, ni pa ga premagal," dodaja.

Wahlbergovim hčerka, Farrell ima sina

Igralec Mark Wahlberg je sporočil, da z
ženo, manekenko Rheo Durham, priča-
kujeta četrtega otroka, ki bo deklica. Štir-
je bodo dovolj, pravi, ker sam prihaja iz
družine z devetimi otroki, mu starša nista
mogla dati dovolj pozornosti. "Moje po-
slanstvo je, da pravilno vzgojim otroke.

Kljub vsem uspehom moje življenje ne pomeni nič, če mi
to ne uspe." Sina pa sta se razveselila irski igralec Colin
Farrell in poljska igralka Alicja Bachleda, ki po novem ži-
vita skupaj. Ime sta mu dala Henry Tadeusz.

Umrl oče Nicolasa Cagea

Minuli torek je zaradi srčnega infarkta v
starosti 75 let umrl August Coppola, brat
režiserja Francisa Forda Coppole in ig-
ralke Talie Shire ter oče znanega igralca
Nicolasa Cagea. Poleg Nicolasa je imel
še dva sinova, Christopherja in Marca,
ter šest vnukov. Bil je profesor književ-

nosti na državni univerzi v San Franciscu.

NOČ ČAROVNIC
Vikend je bil čarovniško obarvan. Marsikje na Gorenjskem so se mladi zabavali že v petek, prav na
noč čarovnic - na 31. oktobra, pa so za takšno ali drugačno obliko čarovniške zabave poskrbeli v prav
vsakem klubu, baru, lokalu. Če ne drugega, so vas na vratih pričakale vsaj strašljive buče.

Nasmejani in nič kaj preveč zlobni čarovniški dami 
/ Foto: Črt Slavec

Ko te na noč čarovnic natakar vpraša, kaj boš, bi najraje
naročil vodo ... / Foto: Črt Slavec

Ekipa kranjskega Klubara. Z zabavo so poskrbeli za 
dobrodelnost čarovniške noči. / Foto: Črt Slavec

Alenka Brun

Ž

VJ Ana Konda, ki je kot režiserka s Conceptom sodelovala pri
oddaji Plata, ter Conceptovki Tara Zupančič in Anka Bulovec.

VRTIMO GLOBUS

Moški del ekipe razpoloženega Concepta v Stopu: Rebel D.,
Zhelch Kovach in Soniie Forsyte / Foto: Anka Bulovec

Predsednice LEO klubov: Saša Cotman (Domžale), Nadja
Noč (Brdo) in Mirjam Noč (distrikta Slovenije) / Foto: Črt Slavec
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Mič Styling se je predstavil na elitnem svetovnem, že 27.
frizerskem Alternative Hair Showu v Londonu. Frizer
Tomaž Turk se je umestil med dvanajst finalistov 
svetovnega tekmovanja, imenovanega Visionary awards.
Model je oblekla Urša Gragovac. / Foto: arhiv tekmovanja




