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V zaporu bo obiskoval
psihiatra
Kranjsko sodišče je včeraj zaradi po-
skusa uboja in ogrožanja varnosti ob-
sodilo na dve leti in tri mesece zapo-
ra 61-letnega Ivana Fortuna iz Pred-
dvora, pri tem pa je upoštevalo, da je
dejanji storil v stanju bistveno zmanj-
šane prištevnosti.

8

KRONIKA

Precej jasno bo, po nižinah bo
zjutraj in dopoldne megla in
nizka oblačnost. Jutra bodo
hladnejša, čez dan pa bo še
naprej zelo toplo za ta čas.

VREME

jutri: precej jasno ..
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Klic gora utihnil 
za Tomaža
Alpinist Tomaž Humar je bil prepri-
čan, da ni nemogočih poti. Ko ga je
gora poklicala, je odšel in plezal. Tudi
po dramatičnem reševanju z gore
Nanga Parbat ni odnehal. Nepalski
Lantang Lirung mu je pretrgal pot do
novih ciljev.
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GG+

Droga tudi problem 
podeželja
Uživanje prepovedane droge postaja
problem tudi v Železnikih. "Najpo-
membnejše je, da se je o tej proble-
matiki začelo govoriti naglas," pravi
Robert Markelj, predsednik lokalne
akcijske skupine za preprečevanje za-
svojenosti.

12

Ne, nikoli ni prepozno
V nedeljo bodo v Prešernovem gleda-
lišču uprizorili drugo premiero letoš-
nje sezone, igro Lep dan za umret.
Avtor in režiser Vinko Möderndorfer
v njej sooči dve osebi - mamo in hčer,
ki ju igrata Vesna Jevnikar in Vesna
Pernarčič Žunić.

27

KULTURA

62 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Leto LXII, št. 92, cena 1,35 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih naklada: 22.000 izvodov www.gorenjskiglas.si

Vilma Stanovnik

Kranj - Lahko bi modrovali o
ogromni Rusiji in majhni
Sloveniji, lahko bi primerja-
li, koliko denarja za nogomet
porabijo v velikih nogomet-
nih državah in koliko pri
nas. Toda to sedaj ni po-
membno. Naši nogometaši
so na sredini tekmi dokazali,
da velikost ni pomembna, da
se z denarjem vsega vendar-
le ne da kupiti. Ko so se po-
gumno pognali po zelenici
Ljudskega vrta, smo vedeli,
da bo odločilo srce, da bo
zmagala želja po dokazova-
nju, da v športu ni velikih in

majhnih, da so samo junaki
in poraženci. Od prve do zad-
nje minute smo bili skupaj
prepričani, da je znova napo-
čil čas, da naša nogometna
reprezentanca doseže po-
membno zmago. To ji je s
skoraj fanatično igro tudi
uspelo in majhna Slovenija
je spet na zemljevidu 32 naj-
pomembnejših nogometnih
držav sveta, ki se bodo pri-
hodnje leto potegovale za
naslov svetovnih prvakov. In
tudi tam ne bo odločala veli-
kost, ampak bo zmagovala
srčnost vse ekipe. Verjame-
mo, da jo bodo naši fantje
znali obdržati!

Odločila je srčnost naše ekipe
Naša nogometna reprezentanca je na povratni
tekmi dodatnih kvalifikacij za SP v Južnoafriški
republiki nadigrala reprezentanco Rusije.

Slavje naših nogometašev v Ljudskem vrtu je bilo še kako zasluženo. / Foto: K. T.

Ljubljana

Pokojnine se ne bodo zvišale

Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se po-
kojnine usklajujejo dvakrat na leto, februarja in novembra.
Medtem ko so se februarja večini povečale za 2,9 odstotka in
manjšini za 3,5 odstotka, se novembra ne bodo zvišale. Kot je
na torkovi seji ugotovil svet zavoda za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje, za zvišanje pokojnin oz. za uskladitev pokoj-
nin z rastjo plač ni zakonskih pogojev, saj je že pri februarski
uskladitvi povečanje najnižje pokojninske osnove preseglo
napovedano ocenjeno rast bruto plač v letošnjem letu. C. Z.

Danica Zavrl Žlebir, 
Jasna Paladin 

Škofja Loka, Komenda - Vče-
raj je državna sekretarka na
ministrstvu za šport Alenka
Kovšca v družbi župana
Igorja Drakslerja in ravnate-
ljice loških vrtcev Janje Bo-
gataj odprla prvi modularni
vrtec na Gorenjskem. Vrtec
Biba, ki so ga v Škofji Loki
nasproti sedanjega vrtca
Najdihojca postavili zaradi
močno povečanih potreb po
varstvu najmlajših otrok v
občini, lahko sprejme 112
otrok. Prvi teden v njem pre-
biva za štiri oddelke otrok
drugega starostnega obdo-
bja in za tri oddelke najmlaj-

ših otrok, ravnateljica Janja
Bogataj pa dodaja, da so tudi
v sosednjem vrtcu Najdihoj-
ca za najmlajše otroke odpr-

li tri nove oddelke. Odločitev
o novi enoti vrtca z osmimi
oddelki je junija letos sprejel
občinski svet, nato so stekli

vsi potrebni postopki. Čez
poletje so naredili temelje,
jeseni pa začeli kot lego koc-
ke postavljati modularne
enote. Med starši je bilo
spočetka nekaj nezaupanja,
saj jih je skrbelo, kako bo vi-
deti kontejner, v katerem
naj bi prebivali njihovi otro-
ci. Sedaj pa je novi vrtec lep,
prostoren in zračen ter res-
nici na ljubo tudi lepši od
večine loških vrtcev, zgraje-
nih v preteklih desetletjih.
Vrtec Biba ima 876 kvadrat-
nih metrov neto notranjih
površin, 194 kvadratnih me-
trov terase in zunanja igriš-
ča s skupno površino 2200
kvadratnih metrov.

Odprli prva modularna vrtca 
V Škofji Loki so včeraj slovesno odprli prvi modularni vrtec na Gorenjskem. Tudi v Komendi od 
ponedeljka deluje štirioddelčni modularni vrtec.

Škofja Loka je dobila modularni vrtec za 112 otrok. � 6. stran
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Danica Zavrl Žlebir 

Ljubljana - Novela zakona o
sodiščih prinaša več organi-
zacijskih sprememb: pred-
sednikov sodišč, razen vr-
hovnega, ne bo več imenoval
minister za pravosodje, pač
pa sodni svet. Sedanja okraj-
na sodišča, razen ljubljan-
skega, bodo organizacijske
enote okrožnih sodišč. Na-
mesto sekretarjev bodo so-
dišča dobila direktorje. Usta-
novljeni bodo posebni oddel-
ki za sojenje o zahtevnejših
zadevah. Spremembe je
predstavil pravosodni mini-
ster Aleš Zalar, večina po-
slancev pa jim je kljub neka-
terim pomislekom opozicije
pritrdila. Več polemike pa je
bil deležen zakon o alterna-
tivnem reševanju sodnih
sporov, ki naj strankam
omogoči reševanje sporov
zunaj sodnih dvoran, z me-
diacijo. V opozicijskih stran-
kah SDS in SLS so nasproto-

vali obvezni mediaciji, Vinko
Gorenak iz SDS z argumen-
tom, da nikjer v svetu ni ob-
vezna in da bo sodne postop-
ke še podaljšala. V koalicij-
skih strankah pa menijo rav-
no nasprotno, da predstavlja
mehanizem, ki bo zmanjšal
sodne zaostanke in razbre-
menil sodišča. Tako je go-
renjski poslanec Anton Urh,

ki je zastopal stališče stranke
DeSUS, še menil, da gre pri
doseganju sporazumne re-
šitve sporov med strankami
(po možnosti še pred začet-
kom sodnega postopka) tudi
za krepitev zavesti, da je mir-
no reševanje sporov po-
membna vrednota. Darja
Lavtižar Bebler (SD) pa je de-
jala, da je v evropskih drža-

vah alternativno reševanje
sporov ena od prioritet, da bo
novost pripomogla k zmanj-
ševanju števila nerešenih
sporov in skrajšala čase so-
jenj. Sodno pravdanje naj bo
ena zadnjih možnosti, meni
poslanka, alternativno reše-
vanje pa namenjeno zlasti
manj zahtevnim zadevam.
Poleg zakona pa bodo po-
trebni še drugi ukrepi, med
drugim tudi izobraževanje
sodnikov in mediatorjev.

Državni zbor je ta teden ob
poslanskem vprašanju minis-
tru Karlu Erjavcu obsežno
razpravo namenil tudi vo-
dam, ki jim iz proračuna dr-
žava nameni premalo denar-
ja, odzove se zgolj v primerih
poplav in škode. Minister Er-
javec se je strinjal, da bi mo-
rali vodam nameniti več de-
narja, sedaj je denar iz prora-
čuna namenjen le najbolj
kritičnim primerom, v vod-
nem skladu je sedaj 25 mili-
jonov evrov. 

Namesto pravdanja mediacija
Poslanci večinoma podprli spremembe v sodni zakonodaji, na dnevnem redu tudi zakon 
o izvensodnem reševanju sporov z mediacijo.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Novoletni videomeh 2. del
Še v tej in prihodnji petkovi številki vam dajemo možnost, da
se potegujete za brezplačne vstopnice za Novoletni video-
meh, ki bo v Športni dvorani Kamnik v soboto, 12. decembra,
ob 19. uri. Tokrat vam zastavljamo naslednje vprašanje: Od
kod prihaja ansambel Polka punce, ki bo igral na koncertu?

Iz Primorske Iz Štajerske Iz Gorenjske

Odgovore nam pošljite do četrtka, 26. novembra, na: Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si. Pra-
vilni odgovor na vprašanje, kateri videomeh bo tokrat po vrsti,
je: 19. Vstopnice pa po pošti dobijo: Marija Jurčič iz Medvod,
Vilma Knific iz Kranja, Milena Marguč iz Selc in Marjeta Pfajfar
iz Železnikov. Nagrajenkam čestitamo! Obveščamo vas, da
bomo v vseh žrebanjih upoštevali vse dopisnice in vsa e-pisma.

Nagrajenci

Vstopnico za koncert Erosa Ramazzottija prejme Sabina Je-
senko iz Žirov, ki nas je najbolj prepričala s svojim pismom,
zakaj si želi na koncert. Potegovali ste se tudi za vstopnice
za hrvaško skupino Cubismo. Po dve vstopnici prejmeta:
Marija Mohorič iz Križ in Marija Čebulj z Dovjega pri Moj-
strani. Iskrene čestitke!

Vstopnice!

Če želite prejeti dve vstopnici za brezplačen ogled filma
Mlada luna, pošljite e-pošto s svojimi podatki na: 
koticek@g-glas.si. Napišite tudi, kdaj bi si želeli film ogledati:
v sredo, 25. novembra, ob 19. uri v Planetu Tuš ali prav tako v
sredo, 25. novembra, ob 20. uri v Koloseju Deluxe. D. K.

Darilo
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ROZALIJA SOVINEC z Golnika.

Danica Zavrl Žlebir 

Kranj - V Kranju se je sestalo
predsedstvo Skupnosti občin
Slovenije, ki je obravnavalo
problematiko prenosa infra-
strukture v upravljanje ob-
čin, izvajanje lokalnih gospo-
darskih javnih služb, določa-
nje cen komunalnih storitev
in problematiko predšolske
vzgoje. V zvezi s slednjo so
predstavniki občin gostili mi-
nistra za šolstvo in šport
Igorja Lukšiča (na sliki ob
Borisu Černilcu, direktorju
direktorata za vrtce in osnov-
ne šole).

Letos so zaradi krize žrtvo-
vali možnost, da bi bili petlet-
ni otroci v vrtcih brezplačno,
kljub pritiskom pa so ohranili
brezplačne vrtce za drugega

otroka, je povedal minister
Lukšič. Prizadevanj, da bi vr-
tec postopoma naredili brez-
plačen za vse otroke, pa naj-
brž do konca sedanjega man-
data ne bo mogoče uresničiti.
Predstavniki občin so minis-
tru nanizali težave, povezane

s predšolsko vzgojo, za katero
bi želeli, da vsaj plače vzgojite-
ljic prevzame država, da bi
njim ostalo več denarja za na-
ložbe. V letošnji prostorski sti-
ski še izraziteje izstopajo ne-
življenjski normativi in stan-
dardi, ki povečujejo strošek

občin, hkrati pa zaradi njih ne
morejo sprejeti večjega števila
otrok. Lukšič vztraja, da je
predšolska vzgoja zelo po-
membna, zato sedanjih stan-
dardov ne želijo zmanjševati.
Glede prostorske stiske na
ravni države razmišljajo o
možnosti, da bi poenotili
standarde pri stavbah družbe-
nega standarda, tako da bilo
mogoče njihovo funkcional-
nost spreminjati. Razmišljajo
tudi o različnih oblikah mo-
bilnih vrtcev in skupaj z okolj-
skim ministrstvom o odpravi
ovir pri gradnji novih vrtcev.
Ministrstvo pa je prisluhnilo
pobudi, da razišče mednarod-
no primerljivost cen vrtcev in
razmisli o tem, kako pri stro-
ških vrtca občinam prihraniti,
ne da bi okrnili kakovost
predšolske vzgoje. V občinah
menijo, da je standard v vrtcih
previsok za gmotne razmere
v naši državi.

Previsok standard v vrtcih
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Radovljica

Petsto pohodnikov na Krnu

V spomin na padle vojake in na konec prve svetovne vojne so
v soboto pripravili tradicionalni, tokrat že dvanajsti pohod in
prireditev pod sloganom "Krn - pohod spomina 1918 - 2009.
Letos je bila proslava ob Krnskem jezeru v snegu in rahlem
rosenju dežja, a se je je, kot je povedal predsednik organiza-
cijskega odbora Janko S. Stušek, kljub slabim vremenskim
pogojem udeležilo okoli petsto pohodnikov. Po osrednji slo-
vesnosti, na kateri je bil tokrat slavnostni govornik predsed-
nik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Janez Pajer, je vojaški
kaplan Milan Pregelj opravil še spominski obred z molitvijo
pri "Madžarskem križu" na Dupli planini. Na obredu so h kri-
žu položili vence tuji vojaški in državni predstavniki, sodelo-
val pa je tudi kvintet trobil Policijskega pihalnega orkestra in
člani moškega pevskega zbora "Franc Urbanc" iz Bohinjske
Češnjice. Spominsko praznovanje pri Krnskem jezeru se je
zaključilo zvečer v Domu pri Krnskih jezerih že z običajnim
in posebnim planinskim martinovanjem. Organizacijski od-
bor prireditve, v katerem so predsednik društva "Mali vojni
muzej" iz Boh. Bistrice ter predstavniki drugih zgodovinskih
ljubiteljskih društev, veteranskih društev, planinskih društev,
postaj GRS, ustanov in štirih severnoprimorskih občin ter
Radovljice, sta pri izvedbi prireditve podprli tudi Slovenska
vojska in Slovenska policija. M. A.

Ljubljana 

Vlada potrdila arbitražni sporazum

Vlada je ta teden potrdila arbitražni sporazum s Hrvaško in
ga poslala v ratifikacijo v državni zbor. Pred obravnavo v
parlamentu ga bo presojalo ustavno sodišče, in sicer člen, ki
govori o določanju meje na kopnem in morju. Vlada je sicer
prepričana, da je v skladu z ustavo, na ustavno sodišče gre
zaradi dvomov javnosti. Pred ratifikacijo bo tudi še posveto-
valni referendum o arbitražnem sporazumu. Kot odgovor
na enostransko izjavo na Hrvaškem pa bo dodana tudi eno-
stranska izjava. Zaradi vseh navedenih korakov ratifikacije
ni pričakovati pred koncem zime. V opozicijskih strankah so
kritični do vladnih odločitev, češ da v zvezi z arbitražnim
sporazumom prelaga odgovornost, prepričani pa so tudi,
da je ključno vprašanje, ali je za ratifikacijo potrebna dvo-
tretjinska večina v parlamentu. Vlada je tudi sklenila, da za
kandidata za člana evropskega računskega sodišča predlaga
Milana M. Cvikla, sedaj generalnega sekretarja vlade, kar je
prav tako sprožilo kritiko opozicije. D. Ž.

Radovljica 

Jeglič še naprej predsednik LDS

Na volilnem zboru radovljiškega odbora LDS so za predsed-
nika znova izvolili Primoža Jegliča, ki je sicer tudi podžupan
občine Radovljica. Mesto podpredsednika je zasedel Janko
S. Stušek, sekretar stranke bo tudi v bodoče Franjo Pogač-
nik, v izvršni odbor so bili izvoljeni Irena Pogačnik, Petra
Dobar, Simon Habjan, Miroslav Pengal in Rafael Podlogar.
Zbora se je udeležilo 79 odstotkov vsega članstva. Radovlji-
ški občinski odbor velja za enega najmočnejših na Gorenj-
skem in je poleg tržiške LDS gonilna sila LDS na Gorenj-
skem. V občini Radovljica imajo že tretji zaporedni mandat
župana iz svojih vrst, ravno tako podžupana, LDS pa je tudi
najmočnejša politična stranka, zastopana v občinskem sve-
tu. Zbora članstva so se udeležili Zmago Zadnik, vodja lo-
kalne pisarne LDS za Gorenjsko, Davorina Pirc, predsedni-
ca pokrajinskega odbora LDS, ter poslanec v državnem zbo-
ru in tržiški župan Borut Sajovic, ki je tudi vodja poslanske-
ga kluba LDS v parlamentu. D. Ž.

Poslanci so se ta teden med drugim ukvarjali tudi s 
spremembami v sodstvu. / Foto: Tina Dokl
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Marjana Ahačič

Kranjska Gora - Upravno so-
dišče je pred nedavnim zavr-
nilo tožbo občine Kranjska
Gora proti Ministrstvu za
okolje in prostor zaradi spre-
menjenega gradbenega do-
voljenja za objekt ob jezeru v
Jasni v Kranjski Gori. To po-
meni, da ima investitor,
družba Jasna, d. o. o., veljav-
no gradbeno dovoljenje za
objekt, ki je leta 2005 zrasel
na pogorišču nekdanje re-
stavracije. Občina Kranjska
Gora je ves čas nasprotovala
izdaji gradbenega dovolje-
nja, ki je omogočal gradnjo
apartmajev, saj občinski
predpisi, kot je prepričan žu-
pan Jure Žerjav, tega ne do-
voljujejo.

"Zgodilo se je tisto, o če-
mer smo ves čas govorili: so-
dišče nam je pritrdilo in grad-
beno dovoljenje je pravno-
močno," odločitev komentira
eden od solastnikov Damjan
Toman. "Pet let smo si z ob-
čino Kranjska Gora po nepo-
trebnem prek odvetnikov po-

dajali papirje in posledica
tega je ogromna gospodarska
škoda - minimalno poldrugi
milijon evrov - ki jo bo pač
moral nekdo poravnati: oseb-
no mislim, da so to Občina
Kranjska Gora, konkretno
župan Jure Žerjav, direktor
Rajko Puš in občinski urad-
nik Boštjan Pristavec," je še
dejal Toman.

"Groženj se ne bojimo,"
pravi župan Kranjske Gore

Jure Žerjav, "čeprav vsaka
grožnja z odškodninskimi
tožbami in kazenskimi
ovadbami pusti posledice na
človeku. Občina je v prime-
ru Jasna naredila to, kar ji
narekuje zakonodaja. Naj
opozorim na dejstvo, da je
tokrat upravno sodišče le
pritrdilo Ministrstvu za oko-
lje in prostor, ki je zavrnilo
pritožbo občine iz maja
2009, ko je na upravno eno-

to namesto naše pritožbe
prispelo pet praznih listov
papirja. Občina je zaradi
tega dogodka vložila kazen-
sko ovadbo proti neznane-
mu storilcu, zadnja odločba
v primeru Jasna pa pravi
tudi, da lahko predlagamo
obnovitev postopka, če bo v
postopku ugotovljeno, da je
v tem primeru prišlo do kaz-
nivega dejanja."

Investitor, družba Jasna,
d. o. o, še nima jasnih načr-
tov, kako naprej. "Jasna je
bila prvotno namenjena na-
jemu v turistične namene,
saj smo bili s turističnimi
agencijami že dogovorjeni,
da bi tja pripeljali turiste iz
Italije in Rusije," pojasnjuje
Toman. "Glede na odnose s
Kranjsko Goro, se za to ver-
jetno ne bomo več odločali;
po vsej verjetnosti bomo
skušali najti kupce in apart-
maje posamično prodati. Iz-
gubili smo voljo do kakršne-
ga koli dela v občini Kranj-
ska Gora, zato je interes
naju z Mitjo Peternelom to
zgodbo čim prej zaključiti."

V Jasni vendarle apartmaji?
Po odločitvi upravnega sodišče v družbi Jasna napovedujejo odškodninske tožbe, občina vložila 
kazensko ovadbo proti neznanemu storilcu.

Kot pravi Damjan Toman, se investitorji še odločajo, kaj bi
z Jasno. Po vsej verjetnosti pa bodo pred štirimi leti zgrajene
apartmaje posamično prodajali. / Foto: Anka Bulovec 

Jasna Paladin

Kamnik - "Vsi zaposleni ra-
zen ljudi, ki so neposredno
odgovorni za varnost oziro-
ma jih potrebujem v stečaj-
nem postopku, so v tem ted-
nu dobili odpovedi pogodb
o zaposlitvi, kar sem na se-
stanku tudi pojasnil vsem

predstavnikom sindikata in
zaposlenih," je sporočil ste-
čajni upravitelj Grega Er-
man in dodal, da je eko-
nomska analiza poslovanja
blizu konca, a podjetju za
nadaljevanje proizvodnje
manjka še dogovor z lastni-
ki prostorov, v katerih teče
proizvodnja. Sedanja na-

jemna pogodba z največjim
lastnikom Iskro Mehanizmi
se namreč izteče s koncem
leta. 

Erman je že navezal stik z
vsemi kupci in tudi potenci-
alnimi kupci proizvodov ter
preveril njihovo pripravlje-
nost za nadaljnje sodelova-
nje in nakup njihovih izdel-

kov. Je pa poudaril, da je na
prvem mestu še vedno var-
nost. "O stanju sem obvestil
obe pristojni ministrstvi ter
opravil razgovor z inšpektor-
jem MORS. Stanje zaradi
stečaja v nobenem primeru
ni slabše kot pred enim me-
secem. Vsekakor pričakujem
pomoč države pri razrešitvi
sedanjega stanja, ki pa jo
bodo v končni situaciji verjet-
no morali plačati lastniki," je
še povedal Erman in zaklju-
čil, da prve ugotovitve kažejo,
da verjetno najkasneje do po-
letja 2010 proizvodnje kot do
sedaj v KIK-u ne bo več.

Varnost na prvem mestu
Zaposleni v podjetju KIK Kamnik, ki je v stečajnem postopku, so že dobili
odpovedi pogodb o zaposlitvi, ostajajo le tisti, ki so odgovorni za varnost.

Suzana P. Kovačič

Škofja Loka - V enoti Pedenj-
ped na Trati, ki je ena od še-
stih enot Vrtca Škofja Loka,
imajo potrjen primer pan-
demske gripe pri enem otro-
ku. Obvestilo staršem so v
ponedeljek objavili na splet-
ni strani vrtca, obvestilo so
dali tudi na oglasne deske v
vse njihove enote. "V teh
dneh je odsotnih nekaj več
otrok zaradi različnih viroz,
kar pa ni nič več kot v ena-
kem obdobju lani. Smo v
stalnem stiku z Zavodom za
zdravstveno varstvo Kranj in
bomo starše v primeru večje-
ga števila obolelih za pan-
demsko gripo sproti obvešča-
li, prav tako o ukrepih," je
povedala ravnateljica Vrtca
Škofja Loka Janja Bogataj. 

Če pri svojem otroku opa-
zite znake okužbe z novo
gripo (povišana telesna tem-
peratura, mrazenje, suh ka-
šelj, bolečine v žrelu, zama-

šen nos ali izcedek iz nosu,
bolečine v mišicah in ko-
steh, glavobol, utrujenost,
lahko tudi bruhanje in dri-
ska), naj otrok ostane doma.
O nadaljnjih ukrepih se po-
svetujte z zdravnikom. Otro-
ci, ki imajo bolezenske zna-
ke, naj se v vrtec ne vrnejo
prej kot v sedmih dneh ozi-
roma še pozneje, če tako
presodi zdravnik. "Zdravni-
ško pomoč pa je treba po-
iskati takoj v primeru duše-
nja, piskanja pri dihanju,
hudih bolečin v prsih, pri
modrikastem obarvanju ust-
nic, hudih lokaliziranih bo-
lečinah, močnem glavobolu,
neprekinjenem bruhanju,
motnjah zavesti, zmedeno-
sti, zaspanosti, ob znakih iz-
sušitve, ob manj pogostem
uriniranju in temnem urinu
ali pa ob znakih poslabšanja
osnovne kronične bolezni,"
je sporočila Andreja Krt Lah,
dr. med. iz Zavoda za zdrav-
stveno varstvo Kranj.

Nova gripa v vrtcu na Trati

Kranj 

V begunjski bolnišnici potrdili Damijana Perneta 

Kranjski župan Damijan Perne je kandidiral za direktorja
Psihiatrične bolnišnice Begunje, člani Sveta Psihiatrične
bolnišnice so v ponedeljek njegovo kandidaturo potrdili. O
izbranem direktorju mora odločiti še minister za zdravje in
predlog dati v potrditev vladi. Damijan Perne je povedal:
"Že večkrat sem dejal, da se zdravniškemu poklicu ne mis-
lim povsem odpovedati. Razpis begunjske bolnišnice, v ka-
teri sem bil zaposlen do prevzema županskega mandata, je
bil možnost in odgovornost, da delo, ki ga poznam, nada-
ljujem. V primeru potrditve direktorskega mandata bom za-
radi nezdružljivosti funkcij poslanski mandat prepustil kole-
gu Alojziju Potočniku, ki je prav tako Kranjčan. Že od spre-
jetja poslanske funkcije pa opravljam župansko funkcijo ne-
poklicno in v vsakem primeru ostajam župan do konca
mandata." S. K.Mateja Rant

Brdo pri Kranju - "Mladina je
danes ujeta med otroštvom
in odraslostjo. Medtem ko
mladost še vedno predstavlja
varno zavetje, odraslost po
drugi strani predstavlja ob-
dobje, ki je bolj prežeto s tve-
ganji. In zato raje ostajajo v
tem vmesnem obdobju," je
na posvetu poudaril Urban
Boljka z Inštituta za socialno
varstvo. Namen posveta je bil
na podlagi realnih podatkov
ter izkušenj in interesov mla-
dinskega sektorja pridobiti
informacijo o ključnih pro-

blemih in izzivih mladih v
Sloveniji. Ugotovitve naj bi v
čim večji meri umestili v raz-
pravo o vsebini bodočega na-
cionalnega programa za mla-
de, ki bo predvidoma sprejet
v prvi polovici leta 2011.

Petronela Vertot s statistič-
nega urada je ob tem opozo-
rila, da so mladi vedno manj
številna skupina. "Po deležu
mladih smo še nad evrop-
skim povprečjem, a bolj zbu-
jajo skrb projekcije za pri-
hodnost. Leta 1981 je bila pri
nas četrtina prebivalstva mla-
dega, danes slaba petina, leta
2060 pa naj bi mladi pred-

stavljali le še desetino prebi-
valstva. Mladina, ki jo imenu-
jemo svoje bogastvo, je torej
bogastvo, ki pri nas zelo hitro
kopni." Mlade ženske, so še
ugotavljali v statistični anali-
zi, se vedno pozneje odločajo
za materinstvo. To po bese-
dah Petronele Vertot ni pove-
zano le z njihovim material-
nim položajem, ampak tudi s
podaljševanjem šolanja. "Sta-
rost, pri kateri se odločajo za
prvega otroka, se koncentrira
okrog 30. leta, kar pomeni
veliko manj možnosti, da
bodo imele več otrok," je še
dejala Petronela Vertot. Do

podobnih ugotovitev so prišli
tudi pri Inštitutu za socialno
varstvo v okviru raziskave
Analiza položaja mladih v
Sloveniji. Ob tem je Urban
Boljka še izpostavil, da Slove-
nija sodi med države Evrop-
ske unije z najvišjim odstot-
kom mladih, ki še živijo pri
starših. "To je povezano tudi
s tem, da se težko ekonom-
sko osamosvojijo, saj pri
vstopanju na trg delovne sile
naletijo na številne težave."
Glede na statistične podatke
kar osemdeset odstotkov
mladih do 28. leta še živi v
svojih primarnih družinah.

Mladi - bogastvo, ki hitro kopni
Urad za mladino je na Brdu pripravil dvodnevni posvet z naslovom Življenjski pogoji mladih v Sloveniji.
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Radovljica

Dedek in vnuk ujela orjaško postrv

Na predzadnji dan, preden so uradno zaprli lov na postrv
(ribolov na postrv bo zaprt vse do marca) sta se Radovljiča-
na Anton Razinger in njegov vnuk Mihael Razinger veselila
trofejnega ulova. Orjaško postrv šarenko, ki je bila dolga kar
76 centimetrov in je tehtala 5,40 kilograma, je na vabo
umetna muha (potezalka na vrvico) ujel 11-letni Mihael, ribo
pa je iz vode pomagal izvleči izkušeni dedek Anton. Mihael,
ki ima izredno veselje do ribolova in je tudi član Ribiške dru-
žine Radovljica, z dedkom redno ribari v Savi. Tokrat se mu
je sreča nasmehnila med Globokim in Fuksovo brvjo. Kot
pravi Anton, ki je strasten ribič že dolgih 60 let, je radovlji-
ška voda izredno bogata. A. Bu. 

Jesenice

Čudovita dvorana v obnovljeni kolperni

Na Jesenicah so pred kratkim zaključili obnovo kolperne 
na Stari Savi. V objektu, v katerem so v železarskih časih
hranili oglje, so uredili čudovito dvorano v pritličju, 
v mansardi pa sejno dvorano. Prenovljeni objekt bo namen-
jen kulturi in turizmu. Celotna vrednost obnove znaša 
nekaj več kot milijon evrov, od tega je ministrstvo za kulturo
zagotovilo 732 tisoč evrov v okviru Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. U. P.
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KRATKE NOVICE

Mateja Rant

Bled - Za potrebe okulistič-
ne ambulante so v zdrav-
stvenem domu Bled preu-
redili prostore nekdanje
nevrološke ambulante, ki
so po njeni izselitvi same-
vali. Nova pridobitev je tudi
sodobna naprava za pregle-
dovanje vida, ki po besedah
oftalmologinje Eve Novinec
Prlja omogoča bistveno ka-
kovostnejše in natančnejše
preglede. Denar za deset ti-
soč evrov vredno napravo je
zagotovil lastnik optike
Berce na Jesenicah in v Les-
cah Vladimir Berce. 

"Dobra oprema je pred-
pogoj za dobro izdelana
očala. Zato upam, da bo za-
dovoljstvo obojestransko,"
je svojo velikodušno potezo

utemeljil Vladimir Berce.
Zadovoljna je bila tudi
zdravnica Eva Novinec Pr-
lja, ki je poudarila, da želijo
postati ena najboljših am-
bulant na tem območju. Po-
leg sodobne opreme - prej
so uporabljali skoraj štiride-
set let staro napravo - imajo
zdaj tudi dvakrat več prosto-
ra kot prej, ko so se stiskali
na štiridesetih kvadratnih
metrih. Po novem imajo
tako na voljo tudi poseben
prostor, v katerem bi po be-
sedah direktorja blejskega
zdravstvenega doma Leo-
polda Zonika v prihodnje
lahko opravljali tudi manjše
operativne posege. Za pre-
novo prostorov, je še pojas-
nil, so odšteli 14 tisoč evrov.
Skupaj pa si bodo prizade-
vali tudi za skrajšanje čakal-

nih dob, saj je za okulistični
pregled treba čakati približ-
no šest mesecev. Kot je po-
jasnila Eva Novinec Prlja, ki

okulistične preglede na Ble-
du opravlja ob sredah in če-
trtkih, na leto pregleda od
2300 do 2400 pacientov. 

Boljše razmere za okulistiko
V zdravstvenem domu na Bledu so v sredo odprli prenovljeno okulistično ambulanto.

V zdravstvenem domu na Bledu so se veselili prenovljenih
prostorov okulistične ambulante. / Foto: Gorazd Kavčič

Radovljica

Potrdili mandat 

Radovljiški občinski svet je
na ponedeljkovi izredni seji
potrdil mandat novega ob-
činskega svetnika Andreja
Avseneka z liste e-kolo. V
svetu bo nasledil Janeza Ur-
banca, ki mu je mandat pre-
nehal zaradi odstopa. Kot
smo že poročali, je bila na
zadnji seji občinskega sveta
potrditev mandata Avseneku
umaknjena z dnevnega reda,
saj naj bi bilo nejasno, ali je
funkcija občinskega svetnika
združljiva z njegovo funkcijo
vodje blejske območne eno-
te zavoda za gozdove. Komi-
sija za preprečevanje korup-
cije je ugotovila, da funkciji
nista nezdružljivi, služba vla-
de za lokalno samoupravo in
regionalno politiko pa je ob-
čini posredovala mnenje, da
nezdružljivosti funkcij ni mo-
goče ugotavljati vnaprej, to-
rej še preden svetnik nastopi
mandat. M. A.

Stojan Saje

Tržič - Občinski svet v Trži-
ču je sprejel dva odloka, ki
urejata predvideno gradnjo
nakupovalnega centra v 
Bistrici. S prvim so potrdili
podroben prostorski načrt
za območje, kjer bo center
z vso opremo in površina-
mi za nemoteno delovanje.
Območje je na južnem
delu naselja Bistrica, med
bloki ob Kovorski cesti in
glavni cesti za Ljubelj. Tam
bo pritlični objekt, ki bo
dolg največ 64,5 metra in
širok 27,5 metra. Zunaj
tega območja je predvidena
ureditev novega cestnega

priključka za dostop do na-
kupovalnega centra. Člani
občinskega sveta so imeli
pomisleke o prometni ure-
ditvi in vplivih centra na
stanovalce bližnjih blokov,
spraševali pa so tudi, zakaj
ni Občina Tržič prodala
zemljišča direktno zainte-
resirani trgovski firmi.
Kljub temu so ta odlok po-
trdili. Sprejeli so tudi odlok
za odmero komunalnega
prispevka na tem območju,
po katerem bo ob upošteva-
nju skoraj 419 tisoč evrov
vrednega vložka investitor-
ja v komunalno in cestno
opremo osnova za ta pri-
spevek 43.824 evrov. 

Nova trgovina v Bistrici

Alenka Brun

Kranj - Tokrat smo se s pol-
nim avtobusom Glasovih
naročnikov odpravili v Len-
davo. Dopoldne smo si
ogledali stari del mesta, si-
nagogo, prelep kulturni

dom, kapelico Sv. Trojice,
kjer hranijo mumijo zna-
menitega Mihaela Hadika,
popoldne pa je bilo name-
njeno kopanju v Termah
Lendava, ki so znane pred-
vsem po zdravilni termo-
mineralni vodi, ki ima ob

izvoru kar 62 stopinj, vse-
buje veliko parafina, kar
ima za posledico ugodne
farmakološke efekte na
kožo in se po tem tudi 
bistveno loči od drugih 
termalnih voda v tem delu
Evrope. 

Glasovci so obiskali Lendavo

Kranj 

Tabli za promocijo
Kranja in Škofje Loke

Za večjo turistično promocijo
Kranja so na občini dali zele-
no luč za postavitev obvestil-
nih tabel na avtocesti. "Prva
stoji pred izvozom Kranj za-
hod v smeri Jesenice-Ljub-
ljana. Drugo smo postavili v
sodelovanju z občino Škofja
Loka, tabla je nameščena
pred izvozom Kranj vzhod v
smeri Ljubljana-Jesenice," je
sporočila Mendi Kokot, pred-
stavnica za odnose z javnost-
jo na kranjski občini. Stroški
izdelave in postavitve obeh
tabel znašajo približno
13.500 evrov. Kranjska občina
bo plačala nekaj manj kot
10.200 evrov, preostalo pa
občina Škofja Loka. S. K.
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Vilma Stanovnik

Kranj - "Trenutna ekonom-
ska situacija je specifična in
to smo pri sestavljanju pro-
računa morali upoštevati.
Hkrati pa smo želeli slediti
strategiji in nadaljevati že
začete projekte, kot so obno-
va gradu Khislstein, gradnja
knjižnice, ureditev Sloven-
skega trga, obnova cest, re-
konstrukcija čistilne napra-
ve ... Tako smo za investicije
v letu 2010 predvideli okoli
trideset milijonov evrov, pri
čemer računamo tudi na
okoli devet milijonov evrop-
skih sredstev. Smo se pa
zato odločili varčevati na

vseh drugih področjih, tudi
pri sejninah, delu svetniških
skupin, povečala se bo parti-
cipacija staršev za vrtce. Tru-
dili se bomo, da bomo načr-
te izpeljali brez zadolževa-
nja, saj vemo, da nas nato že
v letu 2011 čakajo še večji
stroški, ko bo brez tega tež-
ko," je ob pripravi osnutka
proračuna največje gorenj-
ske občine poudaril kranjski
župan Damijan Perne, di-
rektor občinske uprave Aleš
Sladojević pa je povedal, da
proračun skupaj predvideva
nekaj več kot 61 milijonov
evrov porabe, pri čemer v ob-
činski upravi ni predvidene-
ga dodatnega zaposlovanja,

več zaposlenih bo le v med-
občinskem inšpektoratu, ki
bo imel 24-urno dežurstvo. 

Tudi v krajevnih skupno-
stih, ki bodo razpolagale z
okoli dvema milijonoma ev-
rov, je bilo potreb po vlaga-
njih več, kot je povedal pod-
župan Bojan Homan, pa jim
je s predstavniki uspelo
uskladiti načrt najnujnejših
investicij. Po besedah pod-
župana Igorja Velova bo ob-

čina nekaj prihranila tudi na
račun investicij, ki bodo po-
sledica javno zasebnega
partnerstva (telovadnice v
Žabnici, Besnici in Goričah),
po besedah podžupana Sta-
neta Štravsa pa bo še več de-
narja kot v letu 2010 v pri-
hodnjih letih treba nameniti
za reševanje problematike
odpadkov, saj tako občino
kot regijo čakajo pomembne
investicije.

V Kranju se ne bodo zadolževali
V kranjski občini naj bi v prihodnjem letu za investicije porabili blizu trideset milijonov evrov, pri tem
pa računajo tudi na evropska sredstva.

Jesenice

Podrli staro Korenovo hišo

Pred dnevi so na Stari Savi na Jesenicah porušili Korenovo
hišo, enega zadnjih propadajočih objektov, ki so še kazili ta
del mesta. Hiša, ki je bila zgrajena konec osemnajstega sto-
letja, je bila ena najstarejših stanovanjskih hiš na Jesenicah
in značilen primeren delavske hiše. Pred leti je Občina Jese-
nice propadajočo stavbo prodala zasebniku Damjanu Jen-
sterletu iz podjetja Design Damjan, ki namerava zgraditi
nov objekt. Kot je povedal, bodo skušali ohraniti čim bolj av-
tentičen videz stavbe, zato so ob rušitvi tudi shranili dele
sten, lesa in kritine. V objektu naj bi uredili čajnico in trgo-
vino z umetniškim in hobi programom. Gradbeno dovolje-
nje so že pridobili, zaradi gospodarske krize pa točnega za-
četka gradnje Jensterle še ni znal napovedati. U. P.

Bled

Grški predsednik obiskal tudi Bled

Pred odhodom iz Slovenije je grški predsednik Karolos Pa-
pulias obiskal tudi Bled, kjer si je v spremstvu župana Jane-
za Fajfarja ogledal tamkajšnje turistične znamenitosti. "Gost
je sam izrazil željo, da obišče Bled, kar je s stališča naše pro-
mocije izredno pomembno. Število grških gostov pri nas se
povečuje, zato verjamemo, da bo to še nadaljnja spodbuda.
Predsednika so spremljali številni gospodarstveniki in novi-
narji," je ob tem poudaril župan Janez Fajfar. M. R.

Župan Igor Draksler vabi na 

1. ŽUPANOV 
DOBRODELNI PLES
Sobota, 28. novembra, ob 19.30 

v Sokolskem domu v Škofji Loki.

Ples bo potekal 
ob ritmih plesne glasbe Mihe Kralja,

popestren bo z 
modno revijo veleblagovnice Nama, 
z nastopi plesne šole Miran dance

ter z dražbo izbranih slik
učenk in učencev Osnovne šole Jela Janežiča.

Pogostitev: Hiša kulinarike Jezeršek

Vstopnice lahko kupite na LTO Blegoš, Kidričeva cesta 1a,
Škofja Loka. 04/517 06 00, info@lto-blegos.si
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Kranjski župan Damijan Perne je povedal, da se 
gorenjski poslanci trudijo, da bi projekt GORKI skupaj
z amandmajem znova uvrstili v državni proračun, saj
je bil v prvotnem predlogu nepričakovano izpuščen.

Škofja Loka

Hofer odpira poslovalnico v Škofji Loki

V četrtek, 26. novembra, ob 8. uri bodo v Škofji Loki odprli
novo Hoferjevo trgovino. Gre za 53. poslovalnico te trgovske
družbe v Sloveniji, ob odprtju pa za svoje kupce pripravlja
posebno ponudbo svojih izdelkov po ugodnih otvoritvenih
cenah, znižanih tudi do 66 odstotkov. Temu dodajajo še po-
sebno otvoritveno akcijo sadja in zelenjave, kjer bodo štirje
izdelki prav tako znižani do 54 odstotkov. V ponedeljek, 23.
novembra, bodo gospodinjstva prejela letak s predstavljeno
ponudbo, kupci pa si jo bodo lahko ogledali tudi na spletni
strani www.hofer.si. Dodajajo, da otvoritvena ponudba teh
izdelkov velja le v tej poslovalnici do razprodaje zalog, akcija
sadja in zelenjave pa bo prav tako samo v novo odprti poslo-
valnici veljala od četrtka, 26., do sobote, 28. novembra. D. Ž.
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Postavitev je izvedlo izbra-
no podjetje Trimo, v stavbi
pa je osem igralnic, ima last-
ne komunalne priključke,
samostojno kotlovnico, raz-
delilno kuhinjo in manjšo te-
lovadnico. S Trimom je obči-
na Škofja Loka sklenila na-
jemno pogodbo za desetletni
najem vrtca, najemnina zna-
ša 19.560 evrov mesečno. Si-
ceršnji stroški gradnje pa so
znašali okoli 610 tisoč evrov.

Dva meseca po začetku del
za postavitev mobilnega vrtca,
kar je posledica odločitve ob-
činskega sveta Občine Ko-
menda, da bodo pomanjka-
nje prostorov v vrtcih rešili s
postavitvijo montažnega vrt-
ca, so minuli ponedeljek otro-
ci že napolnili nove prostore
tudi ob obstoječem vrtcu v
Komendi. Akcijo z vsemi po-
trebnimi pripravami od doku-
mentacije, gradbenega dovo-
ljenja, komunalne infrastruk-

ture, postavitve in oprem-
ljanja, do tehničnega prevze-
ma je vodil direktor občinske
uprave Ivan Kenda s podžu-
panom Mirkom Kepicem.
Postavljanje se je začelo 29.
oktobra, delo so končali 7. no-
vembra,  13. novembra je bil
tehnični prevzem. Tako so z
mobilnim vrtcem v občini v
rekordno kratkem času rešili
pomanjkanje prostora za var-
stvo najmlajših. Vrtec ima
štiri oddelke, kjer je prostora
za 56 otrok. Občina je mon-
tažni bivalnik od podjetja Ac-
ront iz Gornje Radgone za tri
leta vzela v najem, za kar
bodo plačali 117 tisočakov.
Oprema, ki ostaja občini tudi
po razgradnji in jo bodo pre-
nesli v nov vrtec v Moste, je
vredna nekaj več kot 45 tiso-
čakov, prav toliko pa je stala
tudi komunalna ureditev.
Klasična gradnja tovrstnega
objekta s štirimi oddelki pa bi
po strokovnih ocenah stala
dobrih 1,2 milijona evrov.

Odprli prva modularna vrtca 

�1. stran



vilma.stanovnik@g-glas.si
GORENJSKI GLAS
petek, 20. novembra 2009 7

Maja Bertoncelj

Rudno polje - Prvo srečanje
predstavnikov medijev in
slovenske biatlonske repre-
zentance pred novo zimsko
sezono letos ni bilo na av-
strijskem ledeniku Dachstein,
kot je bila to praksa zadnjih
nekaj let, temveč v novem
Športnem centru Pokljuka,
na s snegom prekritem
Rudnem polju. Biatlonci so
se predstavili v novih dre-
sih, največ zanimanja pa je
bilo za trojko, od katere se
pričakuje največ: Janeza
Mariča in Klemena Bauerja
pri fantih in Tejo Gregorin
pri dekletih. Že na uvodu
svetovnega pokala, ki se bo
začel 2. decembra v Oester-
sundu na Švedskem, pa bo-
sta nastopili tudi povratnici,
mamici Dijana Ravnikar in
Tadeja Brankovič Likozar. 

"Ker se vračam po dvelet-
ni odsotnosti, se moram na
tekme svetovnega pokala
najprej kvalificirati in bom
prihodnji konec tedna na-
stopila na tekmah evropske-
ga pokala v Idreju na Šved-
skem. Kot pravijo trenerji, s
kvalifikacijo ne bi smela
imeti težav. Vse to pa po-

meni, da grem na Švedsko
prihodnji četrtek, tako kot
drugi reprezentanti. Sprva
sem načrtovala malce kas-
nejši odhod, saj na uvodu
svetovnega pokala na 15 km
dolgi preizkušnji tako ali
tako ne bom nastopila.
Skoncentrirala se bom na
sprint in na tekmo štafet,"
je pojasnila Tadeja Branko-
vič Likozar. S svojo trenut-
no pripravljenostjo je zado-
voljna, se pa zaveda, da še
ni na ravni prejšnjih let.
"Pričakovala sem, da bo vr-
nitev na trening težja, a za
zdaj tudi intervalne trenin-
ge prenašam kar normalno.
Upam, da bo zdržala tudi
rama. Zdravljenje je zaklju-
čeno, kita je še vedno natr-
gana, a treningi potekajo po
načrtu," je povedala biatlon-
ka iz Vasce, ki je, kot pravi,
pred prvimi tekmami pov-
sem sproščena in se s cilji
ne obremenjuje. 

"Občutek, tudi na inter-
valnih treningih, imam kar
v redu, kako hitra sem v pri-
merjavi s svetovno konku-
renco, pa bodo pokazale
tekme. Treningi trenutno
potekajo večinoma s po-
udarkom na specialni in

splošni moči. Dopoldne pri-
bližno po dve uri treniram
na Pokljuki, popoldne uro
in pol doma," je še pojasni-
la mamica Tadeja, ki bo v
Skandinavijo odšla brez se-

demmesečne hčerke Maše,
ki pa naj bi jo spremljala na
naslednjih prizoriščih sve-
tovnega pokala, seveda tudi
od 16. do 20. decembra na
Pokljuki.

”Tedi” v kvalifikacije
Biatlonka Tadeja Brankovič Likozar se mora zaradi skoraj dveletne odsotnosti še kvalificirati na tekme
svetovnega pokala, zato bo že prihodnji konec tedna nastopila v evropskem pokalu.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka - V letošnji sezo-
ni državno prvenstvo v dvo-
ranskem hokeju poteka v
dveh skupinah. V elitni na-
stopa šest najboljših ekip iz
lanskega prvenstva, v 1. ligi
pa preostalih osem. Moštva v
obeh ligah so odigrala šest
krogov, na vrhu lestvice elit-
ne skupine pa so aktualni dr-
žavni prvaki, moštvo Inspor-
ta iz Škofje Loke. Ločani so
do sedaj zbrali devet točk, kar
je le eno več od ekipe Borov-
nice in dve več od ekipe Ze-
lencev iz Kranjske Gore. Te
tri ekipe so bile tudi lani naj-
boljše v državi in vsak obra-
čun med njimi je navadno
zanimiv do zadnjega sodni-
kovega žvižga. Tako bo zago-
tovo vroče tudi jutri, v sobo-
to, ko v dvorani Poden doma-
če moštvo gosti ekipo iz Bo-
rovnice. Tekma se bo začela
ob 17. uri. Preostala para v
elitni ligi sta Polycom Brlog -
ŠD Zelenci (ob 17. uri) ter
Galaks Marmor - Žiri (ob
14.30). Obe tekmi bosta v

športni dvorani v Železnikih.
V dvorani na Podnu pa bo

jutri zanimivo že ob 15. uri,
saj bo vodilna ekipa 1. lige In-
sport mladi ob 15. uri gostila
moštvo Borovnice B. Ločani,
ki so v letošnjem prvenstvu
še nepremagani, tudi tokrat

obljubljajo zanesljivo igro.
Jutri bodo igrale tudi ekipe
Ljubljana in Berkmandlc
Idrija (Ljubljana, ob 15. uri),
ter Olimpija in Galaks (Ljub-
ljana, ob 17. uri), v nedeljo pa
se bosta ob 14. uri na Jeseni-
cah pomerili še ekipi Thun-

der in Športek Kamnik. 
Jutri pa z nastopi začenjajo

tudi hokejistke v mednarod-
ni ligi. V Železnikih se bosta
ob 20.30 pomerili ekipi Zve-
rin in Dunaja. Dunajčanke
bodo nato v nedeljo gostova-
le še na Vrhniki.

Na Podnu dvojni hokejski derbi
Po šestih krogih je vse bolj zanimivo tudi v državnem prvenstvu v dvoranskem hokeju, tako v elitni
kot v 1. ligi pa bosta jutri derbija v Škofji Loki.

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

RD MERKUR : RD RIBNICA RH

RD MERKUR, PODLUBNIK 1/C, ŠKOFJA LOKA

Športna dvorana Poden
SOBOTA, 21. 11. 2009, ob 20.URI

1. B rokometna liga za ženske 

RK NAKLO MERKUR : ŽRK MILLENNIUM
SOBOTA, 21. 11. 2009, ob 18.00 uri 

v BC Strahinj
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Občina Naklo

Tadeja Brankovič Likozar bo prihodnji konec tedna 
najprej nastopila na tekmi evropskega pokala v Idreju na
Švedskem. / Foto: Tomaž Šušteršič

Odbojka - Tekma desetega kroga 
1. državne odbojkarske lige
Jutri, v soboto, 21. novembra 2009, bo v dvorani SGŠ
Radovljica ob 17.30 tekma desetega kroga odbojkar-
skega državnega prvenstva moških. Odbojkarji Astec
Triglava se bodo pomerili z ekipo UKO Kropa. Na tek-
mo vabimo čim več navijačev in ljubiteljev odbojke. Odbojkarski klub Triglav Kranj, 

Staretova ulica 56, 4000 Kranj

KOMENTAR
Vilma Stanovnik

Za ljubitelje športa in akcije
pa tudi za večino drugih Slo-
vencev so bili zadnji dnevi zgo-
dovinski. Težko je sicer oceniti,
ali bolj žalostni ali bolj veseli,
na vsak način pa takšni, da jih
ne bomo hitro pozabili. O To-
mažu Humarju, ki je prejšnji
teden za vedno ostal daleč proč
od doma, v alpinistom tako
dragi Himalaji, je bilo zapisa-
nih veliko besed. Od tistih, da
je pač našel, kar je iskal, do pri-
jaznejših, da je bil velik alpi-
nist in velik človek. V resnici ni
dosti dodati. Morda le to, da je
bil Tomaž resnično eden tistih
ljudi, ki se ne rodijo vsak dan.
Da je želel in upal več kot mno-
gi drugi in da tudi zaradi lju-
di, kot je bil Tomaž, svet gre
naprej in razvoja nihče ne
more ustaviti. 

Ko je Tomaž Humar že na-
šel svoj mir v himalajski steni,
pa so na površje znova prišli

naši nogometaši. Isti dan, kot
smo v Slovenijo dobili sporoči-
lo, da enega največjih alpini-
stov vseh časov ne bo več nazaj
domov, so člani naše reprezen-
tance bili trd boj dodatnih kva-
lifikacij za nastop na svetovnem
prvenstvu prihodnje leto v Juž-
noafriški republiki. Sredi Mos-
kve je tik pred koncem prve tek-
me že kazalo, da so daleč od že-
lenega cilja. Toda fantje so verje-
li vase, vedeli so, da je cilj, ugna-
ti veliko močnejše Ruse, doseg-
ljiv. Dosegli so gol in podaljšali
upanje, da so na koncu lahko
zmagovalci. In so bili.

V tem so si naši nogometaši
in Tomaž Humar podobni.
Napreduje tisti, ki verjame vase
in si postavi cilj. Toda s seboj, ob
sebi ali nad seboj moraš imeti še
nekoga. Naši nogometaši so ga
tokrat imeli, Tomažev pa se je
očitno odločil, da ga za vedno
prepustili njemu ljubi gori.

Od Himalaje do
Južnoafriške republike

Kranj

Začenjajo se zimski športni sejmi

Te dni se na Gorenjskem začenjajo smučarski sejmi. Največ-
ji je tudi letos v Kranju, kjer ga že vrsto let pripravlja Zveza uči-
teljev in trenerjev smučanja. Začel se je včeraj na novi lokaci-
ji: v kletnih prostorih Mercator centra na Primskovem. Pote-
kal bo še danes in jutri med 9. in 20. uro, v nedeljo pa med 9.
in 16. uro. Vstopnine na sejem ni, kot vsako leto pa je mogo-
če oddati v prodajo rabljeno zimsko športno opremo, vse od
drsalk, smučarskih čevljev, smuči, snežnih desk in konfekcije.
Poleg rabljene opreme je mogoče kupiti novo, prav tako so po
ugodnejših cenah smučarske vozovnice, za popestritev se-
jemskega utripa pa skrbijo plesalke Pilates studia Barbara. Na
sejmu se predstavlja tudi Alpski smučarski klub Triglav, prav
tako je mogoče dobiti informacije o smučarskih tečajih, o
možnostih izobraževanja za pridobitev naziva smučarskih
učiteljev, o teku na smučeh in še marsičem. V. S.

Vse tekme med ekipama Insporta in Borovnice so napete, na prvi letošnji pa so z 8 : 6 
slavili Ločani. V belo-rumenem dresu je na sliki igralec Insporta Tomaž Triler. / Foto: Tina Dokl
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Simon Šubic

Kranj - "Verjetno v sebi deja-
nje obžalujete, a to je prema-
lo, zanj morate tudi odgovar-
jati. Z nikomer se nespora-
zumi ne rešujejo z nasiljem,
še najmanj s sinom," je na
včerajšnji razglasitvi sodbe
sodnica Andreja Ravnikar
dejala 61-letnemu Preddvor-
čanu Ivanu Fortunu. Sodni
senat okrožnega sodišča v
Kranju ga je spoznal za kri-
vega, da je 15. januarja zvečer
s kuhinjskim nožem skušal
ubiti svojega 38-letnega sina
Roberta, z izrečenimi grož-
njami Robertovemu dekletu
pa je po mnenju senata storil
tudi kaznivo dejanje ogroža-
nja varnosti. Kazenski zako-
nik predvideva od pet do pet-
najst let zaporne kazni, ker
pa je obdolženi dejanje storil
v stanju bistveno zmanjšane
prištevnosti, so mu izrekli
enotno kazen dveh let in
treh mesecev zapora. Sodiš-
če se je odločilo tudi za
stranski ukrep obveznega
psihiatričnega zdravljenja, ki
se bo izvajal v zavodu za pre-
stajanje kazni. 

Petčlanski senat je s tem
sledil navedbam okrožne
državne tožilke Irene Kuz-
me, ki je v končni besedi
dejala, da je 15. januarja ob
19.45 na plan izbruhnila
frustracija, ki se je zaradi
dolgoletnih konfliktov s si-

nom nabirala v Ivanu For-
tunu, ki se je sicer zagovar-
jal, da se je sin ponesreči
nabodel na kuhinjski nož,
ki ga je imel tedaj v roki po
naključju. Dokazni posto-
pek je po mnenju tožilke
dokazal, da sta bolj verodo-
stojni izjavi oškodovanega
Roberta in njegovega dekle-
ta Alenke Hočevar, ki sta
zatrjevala, da je oče z no-
žem zamahnil proti sinu.
"Če bi se oškodovanec res
sam nasadil na nož, bi
vbodnina nastala nižje kot
pa v prsnem košu. Obdol-
ženi je zamahnil z nožem,
da bi oškodovancu vzel živ-
ljenje, slednji pa mu je to
preprečil s tem, da ga je pri-
jel za roko. Le zaradi ravna-
nja oškodovanca je ostalo
pri poskusu kaznivega de-
janja," je prepričana Kuz-
mova. Ob upoštevanju tež-
kih družinskih razmer, ta-
kratne vinjenosti obdolže-
nega in mnenja sodnega iz-
vedenca, da je dejanje storil
v stanju bistveno zmanjša-
ne prištevnosti, je na koncu
predlagala, naj ga sodišče
za poskus uboja kaznuje s
tremi leti zapora, zaradi iz-
rečenih groženj Alenki Ho-
čevar pa z dvema mesece-
ma. Na podlagi psihiatrič-
nega mnenja je predlagala
tudi obvezno psihiatrično
zdravljenje v zdravstveni
ustanovi. 

Zagovornica Katja Konc
Kuhar je po drugi strani me-
nila, da je do vboda prišlo v
silobranu. Pri tem je opozo-
rila na dolgoletne napete od-
nose med obdolženim in si-
nom, ki da je bil v preteklo-
sti že večkrat nasilen do oče-
ta. "Tega večera je med nji-
ma prišlo do spora, oškodo-
vanec je obtoženega porinil,
kar je obtoženi občutil kot
napad, zato se je branil in
podzavestno zamahnil v
smeri oškodovanca, da bi ga
odrinil. Pri tem je ravnal v
silobranu, saj je izpovedal,

da se je oškodovanca, ki je
bil fizično močnejši in je ob-
vladal borilne veščine, bal in
je tako podzavestno reagi-
ral," je navedla. Po njenem
mnenju sodišče izpovedim
sina Roberta in njegovega
dekleta ne bi smelo verjeti,
ker sta polni vrzeli in nelo-
gičnosti. Senatu je predlaga-
la oprostilno sodbo, v na-
sprotnem primeru pa zaradi
številnih olajševalnih okoliš-
čin zelo milo kazen. Po nje-
nem obvezno psihiatrično
zdravljenje obtoženega ni
potrebno. 

V zaporu bo obiskoval psihiatra
Kranjsko sodišče je včeraj zaradi poskusa uboja in ogrožanja varnosti, dejanji naj bi storil v stanju
bistveno zmanjšane prištevnosti, z zaporom kaznovalo 61-letnega Ivana Fortuna iz Preddvora. 

Jasna Paladin

Moste pri Komendi - V torek
nekaj minut čez 7. uro zju-
traj je zagorelo v hladilnici
podjetja Niko Transport,
kjer sta svoje zamrznjene iz-
delke shranjevala Ljubljan-
ske mlekarne in zagrebški
Ledo. Da gre za požar večjih
razsežnosti, je celo dopoldne
dal slutiti visok, črn oblak
dima, ki se je videl vse do
Kamnika in širše okolice.

Kot so sporočili ljubljanski
kriminalisti, je požar izbruh-
nil v polnilnici akumulator-
jev za viličarje, nato pa se je
razširil še na druge sektorje
hladilnice in ostrešje objekta
velikosti približno tri tisoč
kvadratnih metrov. "Požar
sva najprej skušala pogasiti 
s hišnikom, a se je prehitro
širil, zato sva poklicala gasil-
ce, ki pa so bili tu ne glede
na zgodnjo jutranjo uro iz-

jemno hitro, v le nekaj mi-
nutah. Uspelo nam je rešiti
računalniško opremo, tako
da bomo delo lahko nadalje-
vali na drugi lokaciji, je 
pa bilo samo v našem skla-
dišču šeststo palet zamrznje-
ne hrane, ki je povsem uni-
čena," je povedal eden od 
zaposlenih v Ledu Martin 
Jaklič. Lastnik objekta Niko
Resnik je sporočil, da so
prostori povsem uničeni, 
kamioni, ki so bili parkirani
ob halah, pa k sreči nepoško-
dovani.

Pri gašenju požara, ki
okoliških hiš ni ogrožal, je
ves dan in tudi ponoči so-
delovalo 140 gasilcev iz
PGD Moste pri Komendi,
Komenda, Križ, Kamnik,
Mengeš, Topole, Loka pri
Mengšu, Lahovče iz GZ
Cerklje na Gorenjskem ter
poklicni gasilci iz GB Ljub-
ljana ter GRS Kranj. Med

intervencijo se je poškodo-
val gasilec iz PGD Kamnik,
gasilec iz PGD Moste pri
Komendi pa se je nadihal
dima. Reševalci ZD Kam-
nik in Domžale so poskrbe-
li tudi za dva zaposlena, ki

sta se med požarom zastru-
pila z ogljikovim monoksi-
dom. Požar je na objektu
povzročil ogromno škodo,
ki po neuradnih podatkih
znaša več kot šest milijonov
evrov.

Gorelo v stavbi Niko Transporta
V hali so bila skladišča Ljubljanskih mlekarn in Leda, ki so povsem pogorela. Po neuradnih podatkih
naj bi bilo uničenih za 1,5 milijona evrov sladoleda, celotne škode pa naj bi bilo za več kot šest 
milijonov evrov.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS štev. 33/07, 70/08-ZVO-1B) in 25. člena Statuta Občine Naklo
(Uradni list RS, št. 88/07) župan Občine Naklo objavlja 

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka odloka o Občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo gospodarske javne
infrastrukture v poslovni coni v Naklem

1.
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega pros-
torskega načrta za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture v poslovni
coni v Naklem, v katerem bo urejena gradnja cest, komunalne in 
energetske infrastrukture v območju. 

2.
Območje OPPN obsega zemljišča naslednjih parc. št.: 87, 101/2, 101/9,
102/2, 103/2, 104/2, 105/2, 106/2, 107/6, 108/2, 108/4, 109/2,
109/3, 109/4, 109/5, 109/10, 110/5, 111/1, 112/1, 113/1, 114/1, 115/1,
116, 117, 118, 119, 120/2, 120/3, 121/1, 132/1, 132/15, 136/2, 136/5,
136/6, 136/7, 137, 138/1, 138/2, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 144/1,
144/2, 145/1, 146/1, 145/2, 146/2, 146/3, 146/4, 146/5, 146/6,
146/7, 147/2, 147/3, 149/1, 149/4, 149/5, 149/6, 150/1, 150/2, 150/3,
150/4, 150/5, 151/1, 151/3, 152, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 158/7,
158/8, 412/1, 412/2, 412/9, 415/1, 415/3, 415/4, 416, 417/1, 417/3,
417/4, 417/5, 425/1, 437/3, 437/9, 437/10, vse k.o. Pivka.
Zaradi priključevanja predlagane infrastrukture na obstoječo že zgra-
jeno cestno in ostalo komunalno infrastrukturo posegamo še na
zemljišča s parc. št. 115/1, 116, 119, 120/1, 120/2, 120/3, 121/1,
132/1, 132/11, 132/15, 136/2, 136/5, 136/6, 137, 144/1, 145/1, 145/2,
149/1, 151/1, 155/6, 157/1, 157/9, 164/2, 165/3, 165/1, 166/2,
166/14, 166/13, 166/16, 412/1, 419,425/1, 435/1, vse k.o. Pivka.

3.
Dopolnjeni osnutek bo razgrnjen na sedežu Občine Naklo v času uradnih
ur občinske uprave in na spletnem naslovu www.naklo.si.
Dopolnjeni osnutek bo razgrnjen od 1. decembra 2009 do 5. januarja 2010.

4.
Med javno razgrnitvijo osnutka se skliče javna obravnava. Javno obrav-
navo organizira Občina Naklo. Javna obravnava bo 16. decembra 2009,
ob 16. uri v sejni sobi Občine Naklo.

5.
Pisne pripombe in predloge na razgrnjen dopolnjeni osnutek podajo 
zainteresirani na naslov: Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo ali
vpišejo v knjigo pripomb v na sedežu Občine Naklo.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Številka:3505-0003/2007(2009)-17
Datum: 18. 11. 2009 Janez Štular, župan

vabi 26. 11. 2009, od 16. do 18. ure, 
ob 50-letnici,

v brezplačne delavnice,

➨ računalniška ustvarjalnica – priprava čestitk
➨ popotna angleščina
➨ oprema prostorov
➨ šola zdrave hrane
➨ zavijanje novoletnih daril
➨ "branje" likovnih del - umetnostna zgodovina

Prijave na telefon 04 280 48 17
www.luniverza.si 

Kranj

Sava Tires pomaga gasilcem

Podjetje Sava Tires je pred dnevi doniralo zimske pnev-
matike za dve vozili kranjskih poklicnih gasilcev. Vodja
proizvodnje Omer Tezgorucu je ob predaji gum dejal, 
da tudi na takšen način skušajo pozitivno vplivati na skup-
nost. Matej Kejžar, poveljnik gasilske operative Gasilsko
reševalne službe Kranj, je poudaril dobro sodelovanje
savskih in poklicnih gasilcev na operativnem in preven-
tivnem področju. "Donacija gum Gasilsko reševalni službi
Kranj pomeni možnost vlaganja denarja v drugo pomemb-
no opremo, ki jo potrebujemo za vsakodnevno delo," je še
dejal. S. Š.

Požar, ki je izbruhnil v skladiščnem delu objekta Niko
Transport, je povzročil ogromno škodo.

Ivan Fortun bo moral v zaporu obiskovati tudi psihiatrično
zdravljenje. / Foto: Gorazd Kavčič
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Tema: 

V Himalaji umrlo že osem 
gorenjskih alpinistov

Himalaja je velik izziv za alpiniste z vsega sveta, a tudi kraj številnih gorskih nesreč. V obdobju 1977-2009 je na alpinističnih odpravah in trekingih umrlo 23 Slovencev, 
od tega osem Gorenjcev, zadnji med njimi Tomaž Humar. I Foto: Andrej Štremfelj

Brezposelni rešujejo stiske 
na različne načine, tudi s
samozaposlovanjem. Stran 11

Na tekmi z Rusijo sta igrala 
tudi Kranjčana Aleksander 
Radosavljevič in Bojan Jokič. Stran 13

Uživanje prepovedane droge
tudi v Železnikih postaja vse
večji problem. Stran 12
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Alpinizem 

Stojan Saje

Kranj - Leta 2001 je izšla
knjiga Tomaža Humarja z
naslovom Ni nemogočih
poti, ki na 208 straneh in z
209 fotografijami opisuje
njegove najpomembnejše al-
pinistične vzpone dotlej. Bolj
kot vsebina potrjujeta veliči-
no Humarjevih dejanj uvoda
svetovno znanih alpinistov.
Reinhold Messner ga je
označil za veliko zvezdo iz
majhne dežele. Zapisal je, da
je s Humarjem alpinizem v
velikem slogu spet prispel
tja, kamor je spadal v časih
Dibona, Heckmairja ali Jer-
zija Kukuczke. Carlos Carso-
lio, ki je bil z njim na dveh
odpravah leta 1997, mu je
postal prijatelj za vedno. Kot
je priznal, prijateljstva v do-
brem in slabem lahko trajajo
celo življenje. Žal se je To-
maževo življenje izteklo veli-
ko prezgodaj, ko je bil še
poln načrtov za nove podvige
v gorah.

Tomaž Humar se je rodil
18. februarja 1969 v Ljublja-
ni. Živel je v Kamniku. Zgo-
daj se je zagledal v gore, leta
1987 je postal član Alpini-
stičnega odseka Kamnik, leta
1990 dobil status alpinista,
tri leta pozneje pa tudi alpini-
stičnega inštruktorja in gor-
skega reševalca. "Takrat sem
živel s polnimi pljuči. Pravih
problemov sploh nisem po-
znal, živel sem po načelu car-
pe diem - izrabi dan. Z leti
sem počasi spoznal, da se
nobena stvar ne zgodi na-
ključno - nasprotno, vsak do-
godek ima svoj zakaj in svoj
zato," je zapisal v knjigi in
dodal: "Alpinizem ni samo
način življenja; zame je pred-
vsem umetnost življenja v
vertikali." Ko je pustil službo
v kamniški Zarji, so bile zanj
vir preživetja drugačne verti-
kale. S prijatelji je opravljal
višinska dela na črno. "Če
me je pri delu zmotil kak go-
spod v kravati in me prosil za
podatke o našem podjetju,
sem dejal: 'Ime mi je Gozdni
Joža in živim v Zgornji Fov-
šiji 4b. A ja, firma je pa tik
pred registracijo!'" je bil hu-
domušen Tomaž. In tako je
postal Gozdni Joža za alpini-
ste in prijatelje.

Mucek z nabrušenimi
kremplji

Tomažev vzornik in učitelj
je bil Stane Belak - Šrauf.
Pred odhodom na Ganeš V,
kamor so leta 1994 poleg
njega odšli Dare Alič, Vin-
cenc Berčič, Cene Grilc, To-

maž Humar, Grega Kresal
in Franci Vettorazzi, je Šrauf
izjavil: "No, bomo videli, kaj
zmorejo ta stari in kaj muc-
ki!" Pozneje se je izkazalo, da
je Tomaž mucek z dobro na-
brušenimi kremplji. Na svoji
prvi himalajski odpravi sta
prav on in Belak 13. novem-
bra dosegla 6.986 metrov vi-
soki vrh.

"Ganeš je bil začetek, in ni
bilo naključje, da sem se ga
lotil v navezi s Šraufom. Mo-
goče je bila to na neki način
tudi najtežja odprava, saj jo
je spremljalo preveč ne-
znank glede visokih gora.

Anapurna je bila nepričako-
vana priložnost in moj prvi
ter edini osemtisočak, ki ga
nisem hotel izpustiti iz rok.
Verjamem, da je od takrat
preteklo dovolj vode, da lah-
ko zdaj oba s Tonetom sprej-
meva drugačnost drug dru-
gega. Ama Dablam. Prvič v
alpskem stilu prek deviške
stene. Okus, ki traja. Bobaje.
Prvič sam v alpskem stilu
preko stene na deviški vrh.
Pripravljen sem na Nuptse.
Nuptse. Trilogija Lobuče -
Vzhodni vrh, Pomuri in za-
hodna stena Nuptseja. Vese-
lje, bolečina, nova dimenzi-

ja. Meja? El Capitan. Prvič
'big wall'. Veni, vidi, vici ali
zadnji kamen v mojem mo-
zaiku do Daulagirija. Daula-
giri. Misel je postala resnič-
nost. Sedmica ni bila na-
ključna. Hvaležen sem za
danost. Kam naprej? Skupni
imenovalec vseh mojih od-
prav, velikih zgodb in strem-
ljenj je bil klic stene," je To-
maž opisal odprave v letih
1994, 1995, 1996, 1998 in
1999 ter pojasnil pogoste
odhode v gore.

Klic ga je vabil 
v najtežje stene

S solo vzponom v južni
steni Daulagirija je Humar-
ju uspel podvig, ki ga danes
ne more ponoviti nihče, je
ocenil v knjigi Ni nemogo-
čih poti "himalajski papež"
Messner. Tomaževe poti so
pozneje še večkrat vodile v
visoke gore, čeprav so mu
zdravniki po padcu na grad-
bišču domače hiše leta
2000 obetali, da ne bo več
stopil na noge. S člani ruske
odprave se je 8. novembra
2002 vzpel na 8.046 me-
trov visoki vrh himalajske
gore Šiša Pangma. Junija
2003 se je prvič podal na
osemtisočak Nanga Parbat,
kjer mu vzpon ni uspel. Ko-
nec istega leta sta on in Aleš
Koželj preplezala 6.960
metrov visoko Aconcaguo v
Južni Ameriki. Poskus solo
vzpona na sedemtisočak
Jannu oktobra 2004 se ni
posrečil. Aprila 2005 je sto-
pil na 6.440 metrov visoki
vrh gore Cholatse s prijate-
ljema Koželjem in Oprešni-
kom. Sledil je vsem znani
drugi poskus vzpona na
8.125 metrov visoki Nanga
Parbat, ki se je avgusta 2005
končal z dramatičnim reše-
vanjem iz Rupalske stene.
Takrat je preživel in se vrnil
z Gole gore. Oktobra 2007
se je sam vzpel na 8.051 me-
trov visoki srednji vrh gore
Annapurna.

O svoji letošnji poti v Hi-
malajo ni govoril nikomur.
Sam se je vzpenjal na 7.227
metrov visoko goro Lantang
Lirung v Nepalu. Kako se je
ponesrečil, ne bo znano ni-
koli. Na pomoč je poklical 9.
novembra 2009. Naslednji
dan je šerpam v bazi sporo-
čil, da je v kritičnem stanju.
"Jagat, to je moje zadnje," je
dejal Tomaž in utihnil. Četr-
ti dan zatem so ga našli švi-
carski reševalci mrtvega
5600 metrov visoko. S heli-
kopterjem so ga prepeljali v
dolino.

V letih 1977-2009 je na alpinističnih
odpravah in trekingih v Himalaji umrlo
23 Slovencev, med njimi 8 Gorenjcev.
Leta 1983 je na Manasluju umrl Nejc
Zaplotnik. Leta 1985 je z Jalung Kanga
zdrsnil Borut Bergant. Leta 1991 je 
ostal na Kangčendzengi Jože Rozman.
Leta 1992 je med pristopom na vzhodni
Jannu utonil v reki Damjan Vidmar.
Boštjan Kekec je leto zatem izdihnil
pod goro K2. Leta 1997 je z gore Nuptse
omahnil Janez Jeglič. Leta 2000 je pod
vrhom Lakpa Dorje umrl Andrej Zaman.
Tomaž Humar je umrl  10. novembra
2009 na gori Lantang Lirung.

petek, 20. novembra 2009

Klic gora utihnil za Tomaža
Alpinist Tomaž Humar je bil prepričan, da ni nemogočih poti. Ko ga je gora poklicala, je odšel in 
plezal. Tudi po dramatičnem reševanju z gore Nanga Parbat ni odnehal. Nepalski Lantang Lirung je
pretrgal pot do novih ciljev.

Solze radosti: Viki Grošelj in Tomaž Humar po srečni 
vrnitvi z Nanga Parbata I Foto: Tina Dokl

Tomaž in pilota iz Pakistana med obiskom leta 2007 na
Blejskem gradu I Foto: Stojan Saje

Bojan Pollak iz Kamnika: "V alpinističnem 
odseku smo morali brzdati Tomaža, ko je bil
pripravnik. Plezal je bolje od mene. Svaril sem
ga, da je nevarno, ko postanejo stvari prelahke.
Potem je to upošteval. Žal mu je sreča na zadnji
turi obrnila hrbet."

Andrej Štremfelj iz Kranja: "Humar je bil 
vrhunski alpinist in vešč v stikih z mediji. 
Poskrbel je, da se je naš alpinizem dvignil na 
visoko mesto v očeh svetovne javnosti. Najini
pogledi na alpinizem so bili različni. Gotovo 
pa bo za njim ostala vrzel."

Tomo Česen iz Kranja: "Tomaž je bil samosvoja
oseba v alpinizmu. Če hočeš kaj doseči, moraš
imeti vizijo. On jo je imel. Alpinizem je približal
širši množici s sodobno tehnologijo, česar niso
vsi sprejeli. Pustil je vidno sled. Škoda je, da je
tako končal."

Viki Grošelj iz Ljubljane: "Tomaž je zame ena
najbolj karizmatičnih oseb v svetovnem 
alpinizmu. Plezanje je jemal kot poslanstvo, 
kar je redkost. Verjeli smo v čudež, ko se je rešil
iz Rupalske stene. Na žalost sem za tokratno 
nesrečo izvedel prepozno."
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Brezposelni

"Letos se je število brezposelnih oseb
močno povečalo in ob naraščanju 
brezposelnosti je pričakovano tudi 
večje zanimanje brezposelnih oseb 
za samozaposlitev," pojasnjuje Saša 
Terplan iz kranjskega zavoda za 
zaposlovanje. Letos do septembra 
je zavod sklenil 592 pogodb za 
vključitev brezposelnih oseb v delavnico
ter 384 pogodb za pridobitev subvencije
za samozaposlitev. Lani se je delavnice
udeležilo 358 brezposelnih oseb, 
sklenjenih pogodb oziroma subvencij
pa je bilo 214.  V letu 2010 se bo 
program pospeševanja podjetništva 
izvajal še naprej.

Simon Šubic

Prejšnji teden se je tako v
prostorih Območne obrtne
zbornice Kranj končala zad-
nja letošnja delavnica za
brezposelne, ki razmišljajo o
samozaposlitvi, pri tem pa
računajo tudi na nepovratno
subvencijo v višini 4.500 ev-
rov. "Ta ukrep države je zelo
dobrodošel za brezposelne,
ki se želijo samozaposliti. Z
nepovratno subvencijo lahko
prvih dvajset mesecev pokri-
jejo minimalne prispevke za
socialno varnost, po mojem
prepričanju pa je zelo korist-
na tudi predhodna obvezna
udeležba na dvodnevnem se-
minarju Priprava na samo-
zaposlitev, saj udeleženci pri-
dobijo vsa osnovna podjetni-
ška znanja, potrebna za
uspešno vodenje samostojne
dejavnosti. Številni, ki se po-
dajajo na samostojno pot,
imajo namreč strah pred ne-
znanim, saj nimajo nobenih
začetnih znanj. Ampak obrt
ni noben bav-bav, nasprotno,
je velik izziv za vse, ki so do-
volj samozavestni in imajo
izoblikovano idejo, kaj bi
radi delali. A odpiranja sa-
mostojnega podjetja se nihče
ne sme lotevati z levo roko.
Na delavnici zato udeležen-
cem na čim bolj praktičen
način svetujemo, kako pro-
dreti na trg in pridobivati
stranke, kako se učinkovito
pogajati za posel, kako se pri-
merno in najceneje reklami-
rati ... Poskušamo jim tudi
pregnati pretiran strah pred
davčnimi obveznostmi in vo-
denjem financ," je razložila
Daniela Žagar, vodja delavni-
ce Priprava na samozaposli-
tev na kranjski obrtni zborni-
ci. Obrtni zbornici Slovenije
in fakulteti za menedžment
je bila namreč letos zaupana
izvedba omenjenega uspo-
sabljanja. 

Subvencija 
dobrodošla pomoč

O samozaposlitvi razmiš-
lja tudi 29-letna Kranjčanka
Amira Grbić. Vrtnarka po
poklicu se je odločila, da se
bo ukvarjala z urejanjem vr-
tov na območju Gorenjske.
"Seveda me je samostojne
poti malo strah, vendar me
po drugi strani bodri misel,
da bo to korak naprej v mo-
jem življenju, o katerem sem
že dolgo razmišljala. V prete-

klosti sem že delala v vrtnari-
ji, se vmes zaposlila v drugi
dejavnosti, a na koncu sem
ugotovila, da mi je vrtnarstvo
najbolj pri srcu. Kot iskalki
zaposlitve na zavodu za za-
poslovanje pa mi bo 4.500
evrov državne subvencije
zelo dobrodošla pomoč,"
nam je zaupala. O opravljeni
delavnici Priprava na samo-
zaposlitev pravi, da je na njej
pridobila veliko uporabnih
informacij, se ji pa zdi, da je
dva dneva oziroma šestnajst
ur, kolikor je bilo namenjeno
usposabljanju, vendarle ne-
koliko premalo. "Mislim, da
bi moralo usposabljanje tra-
jati teden dni, saj bi tako pri-
dobila več znanja za pripravo
poslovnega načrta."

"Na delavnici sem izvedel,
kar sem tudi pričakoval. Za
nas, ki šele razmišljamo o sa-
mozaposlitvi, je takšno uspo-
sabljanje zelo pomembno,
saj dobiš strokovna pojasnila
na vsa vprašanja, ki se jih za-
stavljaš pred začetkom sa-
mostojne poti," meni 23-let-
ni brezposelni lesarski teh-
nik Miha Sajovic z Visokega.
Razmišlja o oblikovanju uni-
katnega masivnega pohištva,
skušal bo razviti svojo blago-
vno znamko. "Idejo še razvi-
jam, zato ne vem še, kdaj se
bom samozaposlil. Čutim,
da moram še nekoliko poča-
kati, da bo zadeva dovolj do-
zorela. Sicer pa me samostoj-
ne poti ni strah, nenazadnje
mi država pomaga s 4.500
evri subvencije, in če mi po-
sel ne bo stekel, bom po dveh
letih podjetje zaprl. Dve leti
je po mojem tudi ravno
pravšnja doba, da ugotoviš,
ali se ti splača vztrajati v sa-
mostojnem podjetništvu ali
ne," razmišlja. Izkušnje iz
preteklih let sicer kažejo, da

kar 70 odstotkov tistih, ki so
opravili podobna usposablja-
nja, tudi po dveh letih vztraja
v samostojnem podjetju, do-
daja Daniela Žagar. 

Do uspeha le 
z izdelano idejo

V nasprotju s prvima sogo-
vornikoma je 33-letna Laura
Šagi iz Tenetiš samostojna
podjetnica že leto dni. "Niti
za trenutek mi ni žal, da sem
se opogumila in šla na 'svo-
je', saj mi lastna dejavnost
omogoča popolno kreativ-
nost in proste roke. O samo-
stojni dejavnosti sem raz-
mišljala že nekaj časa, odlo-
čitev pa sem sprejela, ko sem
predlani ostala doma, na po-
rodniški," je pojasnila. Pred
tem je devet let kot modna
modelarka in vodja modne
delavnice delala v Ljubljani,
zato je bila logična odločitev,
da v tej branži nadaljuje z
lastnim podjetjem - Modnim
oblikovanjem Glamus.
"Ukvarjam se s poslovno
modo, oblačim poslovne
ženske in moške, največ
strank prihaja iz Ljubljane,
pa tudi z Gorenjskega. Če-
prav je recesija močno udari-
la po tekstilni panogi, imam
zaenkrat še dovolj dela. Stal-
ne stranke še vedno prihaja-
jo, trudim pa se, da bi bilo
čim več novih," nam je za-
upala. 

Za samozaposlitev se ni
odločila zaradi državne sub-
vencije, čeprav priznava, da
je vsaka takšna pomoč na za-
četku dobrodošla. O delavni-
ci na obrtni zbornici, ki jo je
tudi sama obiskovala, pravi,
da je zelo dobrodošla za za-
četnike, ki se brez potrebne-
ga osnovnega znanja o pod-
jetništvu podajajo v nezna-

no. "Jaz sem zaradi pretekle-
ga dela že marsikaj vedela, za
začetnike pa je bilo takšno
usposabljanje gotovo korist-
no, saj so bili med drugim
opozorjeni tudi na največje
pasti samostojnega dela. Do-
bro je tudi bilo, ker so nam
informacije podajali iz prak-
se." Laura sicer ugotavlja, da
se vsak samostojni podjetnik
največ nauči na lastnih napa-
kah, vsem, ki razmišljajo o
samozaposlitvi, pa svetuje,
da naj najprej temeljito pre-
mislijo in razvijejo svojo ide-
jo. "Posel ne bo prišel sam
od sebe, za vsako stranko se
je treba potruditi. Če pa ne
veš niti, katera je tvoja ciljna
skupina, je težko uspeti. Prav
to me je tudi najbolj zmotilo;
namreč da zavod za zaposlo-
vanje precej neselektivno
oziroma nekatere prehitro
usmeri na podjetniško uspo-
sabljanje. Tudi ko sem jaz
hodila na delavnico, jih pre-
cej sploh ni natančno vedelo,
s čim se želijo ukvarjati ozi-
roma ali sploh imajo dovolj
velik trg za svoje storitve."

Tridesetletni Kristjan Ga-
šperin iz Šenčurja, tudi sam
prejemnik državne subven-
cije in udeleženec delavnice
Priprava na samozaposlitev,
je samostojni podjetnik slab
mesec. "Delavnica mi je zelo
koristila in zelo pozdravljam
takšne projekte. Dala mi je
dodatni pogum, saj je dobro
vedeti, da ti bo obrtna zborni-
ca v oporo, če se ti kje zalo-
mi. Poleg tega smo dobili
kup koristnih informacij,
brez katerih bi pri ustanavlja-
nju podjetja porabil veliko
več energije in časa," je dejal.
Čeprav je diplomirani upra-
vni organizator, pa dela na
področju gradbeništva, saj se
je z njim ukvarjal že kot štu-
dent. "Po diplomi sem zato
želel najti primerno zaposli-
tev v gradbeništvu, a je ni-
sem našel. Na zavodu sem
bil prijavljen pol leta, nakar
sem spoznal, da je najbolje
poskusiti kar s samostojnim
podjetništvom. Sedaj znova
delam stvari, ki sem jih že
kot študent, in sicer sodelu-
jem pri urejanju vseh vrst
športnih igrišč. Res je, da
sem samostojni podjetnik
šele slab mesec, a zaenkrat
sem zelo zadovoljen, da sem
se tako odločil. Če drugega
ne, si vsaj nikoli ne bom mo-
gel očitati, da nisem posku-
sil," razmišlja. 

Samozaposlovanje 
brezposelnih 
Brezposelnost je letos na Gorenjskem narasla za skoraj polovico oziroma na 6.815 brezposelnih oseb
konec oktobra. Brezposelni rešujejo stisko na različne načine, ena od rešitev pa je tudi samozaposlitev.
Pri tem lahko računajo tudi na pomoč države, ki s subvencioniranjem samozaposlitve spodbuja 
podjetništvo oziroma odpiranje novih delovnih mest.

Daniela Žagar iz kranjske obrtne zbornice med izvajanjem
delavnice Pomoč pri samozaposlitvi. I Foto: Gorazd Kavčič

Miha Sajovic: "Samostojne poti me ni strah, 
nenazadnje mi država pomaga s 4.500 evri 
subvencije, in če mi posel ne bo stekel, bom po
dveh letih podjetje zaprl. Dve leti je po mojem
tudi ravno pravšnja doba, da ugotoviš, ali se ti
splača vztrajati v samostojnem podjetništvu ali ne."

Laura Šagi: "Zavod za zaposlovanje precej 
neselektivno oziroma nekatere brezposelne 
prehitro usmeri na podjetniško usposabljanje.
Precej jih sploh še ne ve, s čim se želijo 
ukvarjati oziroma ali sploh imajo dovolj velik 
trg za svoje storitve."

Amira Grbić: "Samostojne poti me je kar malo
strah, vendar me po drugi strani bodri misel, da
bo to korak naprej v mojem življenju, o katerem
sem že dolgo razmišljala. Kot iskalki zaposlitve
na zavodu za zaposlovanje pa mi bo 4.500 evrov
državne subvencije zelo dobrodošla pomoč."
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Aktualno

Ana Hartman

Govorice o vse večjem števi-
lu uživalcev prepovedanih
drog v občini Železniki smo
preverili pri poznavalcih raz-
mer. Predsednik Lokalne ak-
cijske skupine za preprečeva-
nje zasvojenosti Robert Mar-
kelj je pojasnil, da je priso-
tnost droge v Selški dolini v
resnici precejšen problem, a
ne bistveno večji kot v prete-
klosti in nič resnejši kot v dru-
gih okoljih: "Ne morem reči,
da ni novih odvisnikov in da
se stari ne vračajo, a zame je
bolj pomembno, da se je o tej
problematiki v našem okolju
sploh začelo na glas govoriti.
Številni so namreč pred tem
živeli v prepričanju, da drogo
jemljejo povsod drugje, le v
Železnikih ne." Da so prepo-
vedane droge precejšnja tabu
tema, dokazuje tudi skromna
obiskanost tedenskih srečanj,
ki jih LAS pripravlja za starše
odvisnikov. "Niti nedavna
smrt someščana ni bistveno
spremenila pogleda na ome-
njeno problematiko," je pri-
stavil Markelj. Z njim se stri-
nja tudi lokalni zdravnik
Branko Košir: "Vse večja pri-

sotnost droge je zagotovo za-
skrbljujoča, največji problem
pa je pri starših, ki tega noče-
jo priznati. Gre za staro slo-
vensko navado, da problem
ne obstaja, dokler ga ne pri-
znaš. Sicer pa ni problematič-
na le droga, tudi o alkoholiz-
mu bi lahko veliko povedali." 

Povečanje števila uživalcev
drog se sicer v tako majhnem
kraju, kot so Železniki, hitro
opazi, ugotavlja Markelj: "Li-
beralen odnos in indiferent-
nost do marihuane, alkohola
in cigaret v preteklosti, ker da
gre za neškodljive snovi, bo-
trujeta dejstvu, da danes mla-
dino med 14. in 25. letom vi-
devamo na javnih krajih,
kako prekupčuje z drogo, jo
uživa in goji. Vemo za nasa-
de konoplje od Davče pa do
Torke, Danj in vse do Sv. To-
maža nad Praprotnim." Kot
je pojasnil, se uživalci drog
zbirajo na različnih lokacijah
v gozdu in celo v bližini to-
varn, šol, vrtcev, trgovin, pri
kozolcih ... 

V LAS-u opažajo tudi pove-
čano število kaznivih dejanj,
ki jih storijo odvisniki. "Po
statistiki je več kot 70 odstot-
kov malih kaznivih dejanj po-

vezanih z drogo," razlaga
Markelj. Po drugi strani ko-
mandir Policijske postaje
Škofja Loka Janez Šuštar po-
jasnjuje, da se število kazni-
vih dejanj v občini Železniki
v zadnjem obdobju ni bistve-
no povečalo: "Res pa je, da se
včasih pojavijo serije kazni-
vih dejanj, za katere sumimo,
da so jih zakrivili uživalci pre-
povedanih drog." Tudi Šuštar
se strinja, da je uživanje pre-
povedanih drog na območju
občine Železniki precejšen
problem: "Res pa je, da poli-
cija v Železnikih ne beleži po-
večanega števila ukrepov na
področju prepovedanih drog.
Vendar si ne zatiskamo oči.
Vemo tudi, da odvisniki hodi-
jo po drogo v Kranj."

V Centru za socialno delo
Škofja Loka (CSD) pojasnju-
jejo, da zaenkrat ne opažajo
izrazitega povečanja števila
obravnavanih oseb iz Želez-
nikov, ki imajo težave z uži-
vanjem drog. "Po naših poda-
tkih so trenutno v komunah
trije občani, število vključe-
nih v metadonski program
pa niha od štiri do sedem.
Glede na informacije, ki jih
dobimo pri drugih naših de-

javnostih, pa je razvidno, da
droga v občini Železniki res-
nično postaja problem," pravi
Barbara Bašelj Habjan s
CSD. Kot je pojasnila, se z
odvisniki in njihovimi svojci
srečujejo predvsem v okviru
prve socialne pomoči in ob
uveljavljanju denarne social-
ne pomoči za plačilo zdravlje-
nja: "V CSD Škofja Loka nis-
mo pristojni za razvijanje
programov za delo z zasvoje-
nimi, zato jih usmerjamo v
Center za pomoč, terapijo in
socialno rehabilitacijo zasvo-
jenih Kranj oz. v druge tovrst-
ne programe na območju
Kranja in Ljubljane."

Vodja Centra za pomoč, te-
rapijo in socialno rehabilitaci-
jo zasvojenih Kranj Mile
Hodnik pri tem opozarja, da
je tudi v Sloveniji kokain po-
stal cenovno zelo dostopen,
nanj pa prehajajo tudi tisti, ki
so pred tem uživali heroin:
"Kokain je bil prej domena
premožnih, zdaj pa lahko z
njim na zabavah eksperimen-
tirajo tudi srednješolci. Ima
pa kokain zelo neprijetne po-
sledice, hitro postaneš zasvo-
jen, značilni sta agresivnost in
paranoja ..." 

Droga tudi problem podeželja
Uživanje prepovedane droge tudi v Železnikih postaja vse večji problem, a si mnogi še vedno zatiskajo oči. 

Igor Kavčič

Opus slovenskih dramskih
besedil zagotovo ni majhen
in med njimi seveda izstopa-
jo tista, ki so na Tednu slo-
venske drame prejela nagra-
do Slavka Gruma za najbolj-
še novo izvirno dramsko be-
sedilo. V tridesetih letih, od-
kar so leta 1979 prvo nagra-
do podelili Danetu Zajcu za
besedilo Voranc, je to najviš-
je priznanje, ki ga stroka po-
deljuje slovenskim dramati-
kom, prejelo kar 34 dram in
nekaj manj avtorjev, saj so
nekaterih po nagradi posegli
dvakrat ali večkrat. Večina
izmed teh del je že postala
del slovenske dramske klasi-
ke.

Tokrat predstavljena prva
knjiga iz zbirke Grumovi
nagrajenci 1979-2010, ki naj
bi v polni izvedbi predvido-
ma štela kar štirinajst knjig,
v katerih bodo objavljena vsa
doslej z nagrado Slavka Gru-
ma nagrajena besedila, pri-
naša najboljše zadnjih treh
let: gledališko igro Razred,
za katero je Matjaž Zupančič
nagrado prejel leta 2006,

igro Za naše mlade dame
Dragice Potočnjak, ki je leto
kasneje kot prva ženska pre-
jela Grumovo nagrado, ter
drama Smeti na luni Roka
Vilčnika, zmagovalca iz leta
2008. Knjigo sta v sozalo-
žništvu izdala Prešernovo
gledališče Kranj in založba
Zelolepo, ki deluje v okviru
Kulturnega centra Creinati-
va, ki ga tako kot založbo
vodi Milan Nardin. "Vse iz-
daje bodo, tako kot ta, dvoje-
zične v slovenščini in an-
gleščini, začetna naklada
prve knjige je sedemsto iz-
vodov, najprej pa bomo knji-
go predstavili knjižnicam in
šolam, upamo, da bo interes
zanjo tudi v tujini," je pove-
dal Milan Nardin in dodal,
da s to zbirko želijo postaviti
tudi Grumove nagrajence
na častno mesto, hkrati pa
besedilom dati možnost, da
do njih pridejo tudi pravi
ljudje v gledališčih doma in
po svetu.

Urednica s strani gledališ-
ča, dramaturginja Marinka
Poštrak knjigo šteje kot na-
daljevanje tistega, kar so v
zadnjih letih dosegli z nati-

som in prevodi nagrajenih
besedil, ki so jih natisnili v
manjših brošurah. Želja po
kompetentni zbirki je v gle-
dališču že dolgo bila, iskali
so založbo in jo na koncu
našli v Kranju. "Zbirka je re-
zultat kontinuirane politike
promocije slovenskih dra-
matikov, za katero se že več
let prizadevamo v okviru
Tedna slovenske drame," je
povedala Marinka Poštrak:
"Zbirko smo tako začeli iz-
dajati z zadnjega dela, saj že
imamo na voljo prevode za-
dnjih let, letošnji dve nagra-
jeni besedili in najboljše v
prihodnjem letu bomo obja-
vili v naslednji knjigi, potem
pa bodo sledile knjige s po
tremi besedili v vsakem izvo-
du." 

"Prvič se je zgodilo, da je
moje besedilo objavljeno v
tako lepi knjigi in zbirki, ki je
reprezentativna. Sicer imam
štiri broširane izdaje, ki so iz-
šle v ZDA in Angliji. Sama
svojih besedil nikoli nisem
pošiljala po gledališčih, ved-
no se je zgodilo, da so reži-
serji prišli do njih, nakar so
ugotovili, da je slovensko

dramatiko vredno uprizarja-
ti," je povedala Dragica Po-
točnjak, avtorica besedila Za
naše dame, prav tako je zado-
voljstvo ob knjigi izrazil avtor
besedila iz prve knjige Rok
Vilčnik: "Pri tem gre pohva-
liti Prešernovo gledališče v
celoti, saj že dolga leta skrbi
za razvoj in promocijo slo-
venske dramatike." Direktor
gledališča Borut Veselko pa
dodaja: "Vsako leto se na
Tednu slovenske drame tru-
dimo dramatiko vzpostaviti
kot poklic. Upam, da bo
zbirka dovolj dražljiva za
kakšnega sponzorja, ki bo
podprl prihodnje izdaje, si-
cer bo kontinuiteta zbirke
vprašljiva." 

Pa vendarle, gre za edin-
stven projekt zbrati cvet slo-
venske dramatike v eni zbir-
ki, med drugim tudi dela
slovenskih klasikov drama-
tike, kot so Dominik Smole,
Rudi Šeligo, Dušan Jovano-
vič, Drago Jančar, Tone Par-
tljič, Ivo Svetina, Evald Fli-
sar ... Hkrati pa je izid prve
knjige tudi začetek v leto, ko
bomo praznovali 40-letnico
slovenske drame.

Dramatiki iz prve vrste
V sodelovanju Prešernovega gledališča in založbe Zelolepo je ta teden izšla prva knjiga iz zbirke 
Grumovi nagrajenci 1979-2010. 

Predsednik LAS Železniki Robert
Markelj: ”Ne morem reči, da ni novih
odvisnikov in da se stari ne vračajo, 
a zame je bolj pomembno, da se je 
o tej problematiki v našem okolju
sploh začelo na glas govoriti. Številni
so namreč pred tem živeli v 
prepričanju, da drogo jemljejo povsod
drugje, le v Železnikih ne.” 

LAS Železniki bo 25. novembra ob 18. uri na OŠ Železniki 
organiziral okroglo mizo o odvisnosti in uživanju drog.
Sodelovali bodo predstavniki LAS-a, zdravstva, policije in
starši odvisnikov. Dan kasneje bodo o tej temi spregovorili
tudi v Selcih. I Foto: Tina Dokl

Sourednik Milan Nardin iz založbe Zelolepo in dramatik,
Grumov nagrajenec Rok Vilčnik menita, da je slovensko 
dramatiko vredno predstaviti tako širši javnosti kot 
strokovnemu občinstvu doma in v tujini.

Igralka in dramatičarka Dragica Potočnjak je kot prva ženska
avtorica nagrado Slavka Gruma prejela leta 2006, v prvi 
knjigi zbirke pa lahko preberemo njeno besedilo Za naše
mlade dame.
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Nogomet

"Za reprezentanco imam že trideset
nastopov, vesel sem, ker je vsako leto
vzdušje boljše, saj smo prijatelji tako
na igrišču kot mnogi tudi v zasebnem
življenju. Vsi igramo v dobrih klubih,
na visoki ravni in zato sem vedel, da
uspehi ne bodo izostali. Res bi bil zelo
žalosten, če bi izgubili in se nam ne bi
uspelo uvrstiti na svetovno prvenstvo,
saj smo se res trudili, dali smo vse od
sebe. Poleg tega je bila z nami vsa 
Slovenija in skupaj smo dokazali, da
smo, kljub svoji majhni državi, lahko
veliki in se lahko kosamo z vsakomer,"
pravi Bojan Jokič.

Vilma Stanovnik

Čeprav je med Aleksan-
drom Radosavljevičem in Bo-
janom Jokičem dobrih se-
dem let razlike, zaradi česar
je Aleksander že užival v pr-
vih nogometnih radostih, ko
so Bojana komaj položili v zi-
belko, pa imata oba tudi veli-
ko skupnega. Poleg tega, da
sta oba nogometaša, sta svoje
prve velike korake v svet no-
gometa okusila v Kranju, iz
Triglava pa sta oba odšla naj-
prej v močnejši slovenski sre-
dini, nato pa v tujino, kjer si
nogometni kruh služita še
naprej. Oba sta najbolj sreč-
na, ko se vračata k družinama
v Kranj, in oba sta ponosna
člana naše nogometne repre-
zentance, ki si je minulo sre-
do dokončno priigrala pot na
svetovno prvenstvo, ki bo ju-
nija drugo leto v Južnoafriški
republiki.

"Moj prvi nogometni tre-
ner je bil oče Vitomir, poleg
nogometa pa sem imel zelo
rad tudi plavanje. V šestem
razredu sem ugotovil, da tre-
niranje obojega ne bo šlo na-
prej in sem se odločil za no-
gomet, čeprav takrat še malo
nisem razmišljal o profesio-
nalni karieri. Velik uspeh, ki
se ga spominjam s klubom
Triglav Creina in trenerjem
Markom Trebcem, je bil, ko

smo postali slovenski državni
prvaki. Že takrat sem občas-
no igral za člane, s katerimi
smo se prebili iz tretje v dru-
go ter nato tudi v prvo ligo.
Takrat mi je Branko Zupan
namenil celo vlogo kapetana,
kar je bila zame velika čast,
saj biti kapetan najboljše no-
gometne ekipe v svojem me-
stu ni kar tako. Žal pa smo že
takoj v sezoni 1998/99 izpa-
dli iz prve lige in ko me je tre-
ner Ilijevski povabil v Celje,
sem se odločil za odhod iz
Kranja. V Celju sem uspešno
igral dve leti in pol, vseeno pa
je bil zame izziv, da se preiz-
kusim v tujini. Ker je prva
prava ponudba prišla iz Rusi-
je, sem podpisal s klubom Ši-
nik iz mesta Jaroslav. Tam
sem najprej igral leto in pol,
ker pa sem igral premalo,
sem prišel za deset mesecev
nazaj v Slovenijo in igral za
Muro, ki jo je takrat vodil
Čiro Blažević. Kljub temu da
sem uspešno igral in zabil
tudi osem golov, sem se mo-
ral vrniti v Jaroslav, kjer sem
še imel pogodbo. Pod vod-
stvom novega trenerja sem
tam dobil veliko priložnosti
in lahko sem se izkazal ter
pogodbo celo podaljšal. Leta
2006 sem nato prestopil v
klub Tom iz Tomska v Sibiri-
ji, kjer igram sedaj. Ker se mi
pogodba izteka, že gledam

naprej in skoraj gotovo si
bom v kratkem našel nov
klub," je svojo nogometno
zgodbo v nekaj stavkih za Go-
renjski glas strnil 30-letni
zvezni igralec Aleksander Ra-
dosavljevič, ki je že v mladih
selekcijah igral v dresu s slo-
venskim grbom. 

"V člansko reprezentanco
me je prvič poklical Bojan
Prašnikar leta 2002, ko smo
igrali prijateljsko tekmo z Ita-
lijo. Kasneje sem za repre-
zentanco odigral še dve tek-
mi, ker pa takrat ni bilo uspe-
hov, je trener iskal nove igral-
ce. Od lani, ko sem v kvalifi-
kacijah prvič dobil priložnost
proti Čehom, pa sem stalni
član reprezentance. Zame je
to nekaj posebnega, lepo je vi-
deti, ko cela država navija
zate, in igranje za reprezen-
tance je gotovo vrhunec karie-
re vsakega športnika," pravi
med prijatelji priljubljeni
Rade, ki ima z ženo Sladjano
tudi sinova Aleksa in Stefana,
zato je najbolj srečen, ko se
vrne domov v Kranj.

Prav tako v redkih trenut-
kih, ki jih s straši, bratom in
dekletom preživi doma na
Drulovki, uživa 23-letni Bo-
jan Jokič. Simpatični brani-
lec, ki slovi po hitrosti in spre-
tnosti, je prve nogometne ko-
rake naredil na Drulovki, kjer
so se fantje srečevali na ulici.

"Malo starejši fantje, med nji-
mi tudi moj brat Bogdan, so
igrali nogomet na garažah in
mlajši smo jih skušali posne-
mati. Tako me je pri šestih le-
tih brat vpisal k nogometu in
prvi trening sem imel na OŠ
Staneta Žagarja. Moja prva
trenerja sta bila Stojan Hu-
mar in Matjaž Žagmajster in
kmalu smo bili fantje člani
NK Zarica. Na Zarici sem ig-
ral do kadetov, nato pa sem
šel k Triglavu, kjer sem naj-
prej igral za kadete, nato pa
sem "preskočil" mladinsko
selekcijo in že takoj zaigral za
člane, saj je tako presodil tre-
ner Robert Misija. Ker mi je
šlo dobro, sem za člansko eki-
po nastopal dve leti, nato pa
so me opazili pri Gorici, kjer
sem igral dve leti. Dobil sem
ponudbo iz Sochauxa v Fran-
ciji in tam igram še sedaj. Ni-
sem pa zadovoljen s premajh-
no minutažo, zato si želim v
nov klub, čeprav imam s So-
chauxom pogodbo še za eno
leto in pol," pravi Bojan Jokič,
ki je končal športno gimnazi-
jo v Šiški, nato pa se je, zaradi
nogometa, moral odreči naj-
prej študiju ekonomije v
Ljubljani in nato tudi politeh-
nike v Novi Gorici. Je pa po-
nosen, ker je še kot najstnik
februarja 2006 prvič zaigral v
dresu slovenske članske re-
prezentance. 

Blestela tudi oba Gorenjca
Za slovensko nogometno reprezentanco, ki si je priborila pot na svetovno prvenstvo v Južnoafriško
republiko, sta odlično igrala tudi Kranjčana Aleksander Radosavljevič in Bojan Jokič.

Kranjčana Aleksander Radosavljevič in Bojan Jokič sta
pomembna člana naše nogometne reprezentance, ki si je
drugič v zgodovini Slovenije priborila pot na svetovno 
nogometno prvenstvo.

Predstavljamo vam poslovni paket bančnih storitev, 
ki si ga oblikujete sami glede na svoje poslovne cilje. 
Poslovni paket vsebuje poslovni račun, poslovanje 
prek elektronske banke Abacom in poslovno kartico 
BA Maestro, po želji pa mu lahko dodate še druge 
storitve in ugodnosti, ki bodo ustrezale vašemu stilu 
poslovanja. Ponudba velja do 31. decembra 2010. 
Če želite izvedeti več, vas vabimo, da povprašate 
svojega poslovnega skrbnika v Abanki ali pa se 
oglasite v najbližji poslovalnici Abanke. 

Poslovni paket, ki ga prilagajate 
svojim poslovnim izzivom

Poslovna kartica BA
Maestro 

IZBERITE REŠITEV 
V SVOJEM STILU
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Na robu

SODNA KRONIKA TEDNA

ČRNA KRONIKA TEDNA

Minuli teden brez
mrtvih
V minulem tednu na slovenskih cestah ni bilo
prometnih nesreč s smrtnim izidom, so sporočili
z Generalne policijske uprave. Na Gorenjskem
so policisti prejšnji teden obravnavali 53 
prometnih nesreč, v katerih je bilo enajst oseb
lažje ranjenih, ena pa huje. Zaradi prevelike 
vinjenosti so gorenjski policisti pridržali enajst
voznikov. V Sloveniji je letos v prometnih 
nesrečah umrlo 156 oseb (193 v enakem obdobju
lani), od tega na Gorenjskem 22 oseb (lani 13). 

Damjana Šmid

moj pogled

Če ne boš priden, te bodo vzeli parkeljni (1)

Ravno nekaj časa je še pred
nami, preden bodo zarožljale
verige in se prikazali kosmati
peklenščki. Mogoče ravno še
toliko časa, da se bo kdo iz-
med staršev ugriznil v jezik,
preden bo otrokom zagrozil s
parkeljni. Saj vem, da to več-
krat povem, pa vseeno še pre-
malokrat. Tako se še vedno
dogaja, da nekateri starši pre-
tiravajo z zastraševanjem
otrok v smislu - če ne boš pri-
den, te bodo vzeli parkeljni. A
res? In kaj naj si misli mali
otrok, kakšne starše ima, da
bi ga kar dali tem zverinam?
Na koncu jim je še hvaležen,
ko ga iztrgajo iz kosmatih rok
in mora klečati, moliti in ob-
ljubiti vse sorte. Ah, igrice

odraslih so včasih tako čudne.
Žal mi je za zaupanje otrok
in za velike oči, ki zrejo v
odrasle, kot da so bogovi. Ata
reče, ubogaj, in mali uboga,
ker se boji pekla. Nima pa poj-
ma, zakaj je treba nekaj nare-
diti in ne zna razmišljati s
svojo glavo. In starši so veseli,
ker imajo malo manj dela, saj
ga namesto njih opravijo dru-
gi, v tem primeru parkeljni.
Če pa zelo pretiravajo in če ne
vedo, kako zelo je otroška
duša ranljiva, pa imajo kas-
neje malo več dela tudi psiho-
logi. Pa tudi starši, katerih
otroci pri desetih letih spet za-
čnejo lulati v posteljo. Kleni,
jekleni in trdni očetje, ki so
ravno tako preživeli peklenš-

čke, pa se tolčejo po prsih, da
take stvari otroke utrdijo, da
niso mevže. Tako dobimo na-
slednje generacije pogumnih
mož, ki se borijo do zadnjega
diha ..., kadar jim pa ni za
bitke, se pa opijajo v gostilnah
in vozijo v nasprotno smer.
Kaj bi šele takšnim naredili
parkeljni ... pa kaj, saj jim še
država nič ne more. No, pu-
stimo pogum, ki ni pogum.
Vzgoja, ki uporablja zastraše-
vanje s komerkoli, ni nikakrš-
na vzgoja. Starši, ki nimajo
toliko avtoritete, da jim mora-
jo pri tem pomagati policisti,
smetarji ali parkeljni, bi mo-
rali pomisliti, kje so sami
zgrešili. Predvsem pa - ali so
sploh zreli za to, da so starši.

Doma ga je najbolj zabolelo
takrat, ko je hotel ženo
spontano objeti, pa se je od-
maknila in mu rekla: 'Kaj bi
pa spet rad?' Ni mogel do-
umeti, da misli, da so ne-
žnosti pogojene s trgovino
med njima v smislu, če
bova šla v posteljo, potem
so objemi dovoljeni, a če ne
- roke stran. Svoje navade o
izkazovanju čustev je neho-
te prenesla tudi na otroka, a
Bojan se je vsaj pri njima
trudil, da sta doumela, da se
objemajo zato, ker se imajo
radi, in ne zato, da bi obje-
me zabarantali za kakšne
usluge.
Pred približno petimi leti,
ko je bil (po Bojanovem pre-
pričanju) porast novodob-
nih "bogatašev" največji, se
mu je zgodilo, da se je, žal,
v svoji naivnosti zapletel z
enim od njih. Obljubljal mu
je gradove nad oblaki, Bojan
pa je, v dobri veri, da jih bo
res deležen, vzel kredit, da
bi lahko s čim večjim dobič-
kom izpeljal drzni načrt, ki
mu ga je predlagal novi
partner. 
"Delal sem kot zmešan.
Najel sem celo več delavcev,
da so mi pomagali, tako da
sploh nisem bil pozoren,
kaj se v tem času dogaja z
denarjem, ki pa ga je imel v
rokah partner. Prej kot v
dveh mesecih sem začel
slutiti, da je nekaj narobe, a
me je zmeraj znal potolaži-
ti, da so moji strahovi nepo-
trebni. Ob takih priložno-
stih me je naložil v svojega
terenca in sva šla na večerjo
v kakšno drago gostilno,
kjer sem bil dvakrat opehar-
jen: prvič, ker sem moral
plačati polovico, in drugič,
ker sem se v takih prostorih
nelagodno počutil. Enkrat
poleti je prenehal odgovar-
jati na moje telefonske kli-

ce. Od njega sem, na moje
vztrajno visenje na telefo-
nu, dobil le sms, da je v tu-
jini, na dopustu, da se vidi-
va, ko se vrne. A nazaj ga,
žal, ni bilo več. Odpeketal je
z vsem denarjem, predpla-
čili, tudi z mojim kreditom,
ki sem mu ga izročil v goto-
vini. Ko sem ugotovil, kaj se
mi je zgodilo, se mi je zače-
lo mešati od hudega. Nad
vsem premoženjem, ki sem
ga imel, je visela hipoteka, v
žepu pa nisem imel niti to-
liko, da bi si plačal pivo. V
tistih norih in krutih dneh
sem resno razmišljal o tem,
da bi se dal zavarovati in bi
se, v primernem časovnem
zamiku, vrgel pod vlak ali
kaj podobnega, da bi moji
domači dobili vsaj toliko de-
narja, da bi se lahko znova
postavili na noge. A tega,
seveda, nisem storil, v meni
je bilo preveč želja po življe-
nju," je pripovedoval Bojan
in njegova partnerica ga je
sočutno prijela za roko, ker
je vedela, da ob vsaki bese-
di, ki jo spregovori, trpi.
Potem pa je prišel dan, ko se
je moral soočiti z ženo in ji
povedati resnico. Ni šlo dru-
gače. Tistega večera ne bo
nikoli pozabil. Zarezal se
mu je v dušo in če danes za-
pre oči, še zmeraj vidi Meto,
ki je brez solza sedela na
kavču in gledala skozenj. Ko
bi vsaj kričala, ga zmerjala
ali počela kaj podobnega, da
bi ji lahko vračal in morebiti
zvalil del krivde tudi na nje-
na ramena, ker mu ni stala
ob strani in se ga je čustve-
no preveč izogibala. 
"Rekla mi je, naj poberem
najnujnejše in ji izginem
izpred oči. Da me nikoli več
ne vidi. A to ni bilo tako
enostavno. Banka mi je vi-
sela za vratom, upniki, od
katerih sem si izposodil de-

nar, da sem lahko poplačal
druge upnike, pa prav tako.
Vse, kar sva z ženo ustvari-
la, je bilo treba čez noč pro-
dati, kajti grožnje, ki sem
jih poslušal, kamor sem se
prikazal, so bile, milo reče-
no, zelo hude. Jokal sem
kot otrok, ko sem od daleč
gledal, ko so selili pohištvo.
Imelo me je, da bi stekel k
ženi, jo objel in prosil od-
puščanja za vse, kar sem
hudega storil njej in otroko-
ma. A sem vedel, da sem se
ji studil in se me ne bi mo-
gla dotakniti niti v rokavi-
cah. V tistem času nisem
izgubil le družine, izgubil
sem samospoštovanje,
delo, bil sem popolnoma na
tleh. Obenem pa sem nare-
dil vse, da ne bi delal sra-
mote ... Tistega partnerja bi
lahko tožil, a kaj, ko sem se
bal, da bi se on zlahka iz-
muznil, saj je imel denar -
jaz pa nič. Le najbližje bi
porinil v še večjo sramoto.
Zatekel sem se k svoji uči-
teljici, ki me je sprejela in
mi ponudila zavetje in
dom. Nič ni spraševala, saj
me je poznala in je vedela,
da nisem ničesar naredil
nalašč. Več mesecev sem
samo ždel v stanovanju, ni-
kamor se nisem upal, ona
mi je kuhala in skrbela
zame. Počasi sem le okre-
val, lotil sem se dela, bilo ga
je vedno več in rasla je tudi
moja samozavest, ko sem
spoznal, da lahko še zmeraj
zaslužim, če hočem. Imel
sem še nekaj manjših dol-
gov, ki sem jih odplačal, po-
tem pa sem sklenil, da se
preselim v bližino otrok,
predolgo ju nisem videl,
moral sem narediti vse, da
jima povrnem vsaj delček
tistega, kar sem v slepi za-
upljivosti zafrčkal."

(konec prihodnjič)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

Še enkrat o notarjevi
odgovornosti
Na ljubljanskem okrožnem sodišču bodo morali
ponoviti sojenje zoper notarja Borisa Lepšo 
zaradi domnevne odškodninske odgovornosti,
ker naj bi bil malomaren pri sklepanju pogodb v
zadevi Orion. Po poročanju slovenskih medijev
je namreč vrhovno sodišče razveljavilo sodbi
ljubljanskega okrožnega in višjega sodišča, ki
sta notarja oprostili odškodninske odgovornosti.
Spomnimo: ljubljansko okrožno sodišče je pred
tremi leti razsodilo, da notar Boris Lepša ni
odškodninsko odgovoren za premoženjsko 
škodo v višini tristo tisoč evrov, ki naj bi nastala
eni od oškodovanih strank, ker je najela posojilo
in ostala brez lastne hiše v Zbiljskem gaju, 
sodbo prvostopenjskega sodišča pa je kasneje
potrdilo tudi višje sodišče. Afera Orion je
izbruhnila leta 2004, ko naj bi finančna družba
Orion, ki se je ukvarjala s posojanjem denarja
na nebančnem trgu, nekatere svoje stranke
zavajala pri sklepanju posojilnih pogodb. Orion
je od stranke v zameno za posojilo najprej kupil
nepremičnino, potem pa jo je s plačili na obroke
prodal kupcu nazaj, vendar si je pridržal 
lastninsko pravico. V primeru, da kupec ni več
plačeval obrokov, je družba uveljavila svojo 
lastninsko pravico. Orion, vodil ga je Branko
Lužar, je šel kasneje v stečaj, upniki pa so 
prijavili za pet milijard tolarjev zahtevkov. 

Oprostili Klemenčičevo 
Ljubljansko sodišče je nekdanjo predsednico 
uprave Zavarovalnice Triglav Nado Klemenčič in
predsednika nadzornega sveta Milana Marolta
oprostilo obtožb domnevne zlorabe položaja in
pridobitve premoženjske koristi pri izplačevanju
nagrad vodilnim delavcem zavarovalnice,
poročajo slovenski časniki. Zavarovalnica Triglav
je tožbo zoper Klemenčičevo in Marolta vložila
avgusta 2004, od njiju pa zahtevala plačilo
odškodnine za približno 3,8 milijona evrov, 
kolikor naj bi med letoma 1999 in 2002
povzročila škode z izplačili previsokih nagrad
upravi. "Obtožnica je bila vložena popolnoma iz
političnih razlogov," je na očitke tožilstva 
odgovarjala Klemenčičeva.

petek, 20. novembra 2009

Bojanova zgodba o tem, kako pasti in znova vstati

Avtobus je pravkar speljal 
s postaje



Miha Naglič

Knjige, ki bi bila tako
"mimo", se pravi proti pre-
vladujočemu duhu časa, že
dolgo nisem bral. Pa ni slaba
ali dolgočasna. Nasprotno:
prav lepo se bere, vsaj za člo-
veka, ki je živel pod Titom in
titoizem sam doživel. Za ti-
ste, ki so se rodili po letu
1970 in vstopili v svet odra-
slih in politike z osamosvo-
jitvijo, pa je knjiga Marka
Vrhunca o Titu najbrž nekaj
podobnega kot kako pričeva-
nje o dinozavrih. 
Dr. Marka Vrhunca, nekda-
njega diplomata, smo spo-
znali na 82. Glasovi preji, ki
se je zgodila 21. aprila 2005
pod naslovom Kdaj bo konec
2. svetovne vojne? Ob 60-let-
nici konca vojne smo se po-
govarjali o tem, kar se je te-
daj godilo in v (pre)mnogih
duhovih odmeva še danes.
Že takrat smo videli, da dr.
Vrhunec neomajno vztraja
pri nekaterih ortodoksnih
pogledih na takratne dogod-
ke in ljudi. Za primer naj bo
njegov pogled na poboj do-
mobrancev in drugih jugo-
slovanskih kolaborantov: 
ti so bili po njegovem v skla-
du s sklepi, sprejetimi na
medvojnih srečanjih velikih
treh, potrjeni z naglimi so-
dbami vojaških sodišč Titove
armade in izvršeni. Pika. 
S podobno prepričanostjo
sodi avtor o Titu in celoti
njegovega življenja in dela,
ki mu pravi titoizem. Pripi-

suje mu pet velikih "stvari-
tev": 1. z NOB je premagal
nacifašiste in z zavezniki
osvobodil Jugoslavijo; 2. z
ljudsko demokracijo je uve-
ljavil izviren model socializ-
ma; 3. s politiko bratstva in
enotnosti je rešil nacionalno
vprašanje; 4. z družbeno
lastnino je uvedel edinstveni
sistem delavskega samo-
upravljanja in komunalne
decentralizacije; 5. Jugoslavi-
ji je zagotovil zunajblokov-
sko neodvisnost in neuvr-
ščenost ter z odprtim med-
narodnim sodelovanjem do-
segel tak ugled, da so jo an-
kete Združenih narodov de-
setletja uvrščale med najbolj
cenjene države na svetu. Ni-
hče ne trdi, da se vse to ni
dogajalo. A bojim se, da je
več sodb o stvaritvah titoiz-
ma negativnih kot pozitiv-
nih. Vrhunec misli drugače.
"Titoizem je Tita preživel za
deset let in Jugoslavija je raz-
padla prav zaradi tega, ker so
prenehali delovati njegovi
osnovni nameni in dosežki,
kot so bili bratstvo in eno-
tnost ter jugoslovanskim
razmerah prilagojeni sistem
samoupravnega socializma,
prevladali pa nacionalistični
šovinizem doma in posa-
mezni interesi tujih sil." Da-
nes večina meni, da je bilo
"bratstvo in enotnost" le pa-
rola; stara nacionalistična
nasprotja, zlasti nepomirljivi
antagonizem med Srbi in
Hrvati, so bila le potlačena s
Titovo avtoriteto in močjo

JLA. Ko je to dvoje prešlo, so
z vso silo izbruhnila (titoi-
zem jih torej ni trajno razre-
šil) in na jugoslovanskih tleh
se je po 1991 nadaljevala voj-
na, ki se je končala spomladi
1945 ... Dr. Vrhunec je bil
Titov osebni tajnik ravno v
letih (1967-73), ko se je Tito
ustrašil procesov demokrati-
zacije na Hrvaškem, v Srbiji
in Sloveniji ter jih v začetku
70. let nasilno ustavil; na-
mesto resnične demokracije
sta s Kardeljem uvedla ne-
bulozni družbeni model so-
cialističnega samoupravlja-
nja, ki se je nato sesul sam
vase.
Ne nazadnje vas bo zanimal
Vrhunčev titoistični pogled
na razliko med "skromnost-
jo" v premoženju komuni-
stičnih veljakov in današnjih
tajkunov. "Ta njihova
'skromnost' je temeljila na
družbeni lastnini proizvajal-
nih sredstev in samouprav-
ljanju z njimi ter na njihovi
moralno-politični primerno-

sti. Zato kljub nenehnim na-
porom desnice ni bil doka-
zan noben primer kraje ali
korupcije nekdanjim funkci-
onarjem, ki so bili večinoma
komunisti. Kajti v dobi tito-
izma je vladala egalitarnost,
ki je zagotavljala uravnote-
žen odnos med bogatenjem
in uravnilovko. Razpon plač
je bil 1:4 in večje dohodke so
imeli samo nekateri sloji,
kot na primer kmetje, obrt-
niki, zaposleni v turizmu ter
kasneje menedžerji. Bogate-
nja ni bilo, ker bi tudi bilo ta-
koj opazno, predvsem pa
družbena lastnina ni omo-
gočala obsežnejše kraje ali
korupcije. Bogatenje posa-
meznikov je bilo omejeno z
davčno politiko in splošno
družbeno kontrolo, tako da
so se višji dohodki lahko po-
kazali le v lastništvu boljšega
stanovanja ali vikenda." Po
eni strani to drži. Po drugi
pa je slaba tolažba; zdaj je že
splošno priznano, tudi od
nekdanjih vodilnih komuni-
stov, da je komunizem raz-
padel zaradi notranjih vzro-
kov (ne zaradi zunanje agre-
sije); zato ker je prepoved za-
sebne lastnine in "bogate-
nja" onemogočala podjet-
nost ljudi in ti so zaradi
splošne nemotiviranosti za
delo delali bistveno manj,
kot bi sicer. Namesto da bi
svoje prihranke investirali v
podjetništvo, so jih v viken-
de, prevelike hiše, avtomobi-
le in podobne neproduktiv-
ne naložbe ...
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Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi
Osrednja koncerta Slovenske
prosvetne zveze iz Celovca
preteklo nedeljo v spomin na
100-letnico rojstva skladatelja
in zborovodja Radovana Gob-
ca (umrl je leta 1995) in 110-
letnico rojstva koroškega ro-
jaka, organista, skladatelja in
zborovodja Pavla Kernjaka, ki
je umrl pred 30 leti, sta do-
kaz, kako trdna je ljubezen
Slovencev na Koroškem do
slovenske pesmi, posebej ko-
roške. Oba, Gobec in Ker-
njak, sta na svoj način pove-
zana s Koroško. Kernjak je bil
na Koroškem doma, Gobčeva
družina pa je nekaj časa žive-
la v Šmihelu pri Pliberku. So-
delovala sta kot glasbenika.
Gobec je na Kernjakovo pova-
bilo vodil na Koroškem števil-
ne pevske tečaje. Oba sta v so-
cialnih in domoljubnih pes-
mih pisala in pela za ljudi:

Kernjak kot popoln samouk,
Gobec pa kot izobražen glas-
benik. Osrednji koncert je bil
najprej v dvorani kulturnega
doma v Pliberku, zvečer pa še
v dvorani mestne hiše v Bo-
rovljah. Dvorani sta bili oba-
krat polni. Med koncertoma
je Slovensko prosvetno druš-
tvo iz Borovelj sodelujoče na
koncertih pogostilo v svojem
domu pri Cingelcu na Tra-
ti/Tratten pri Borovljah. Na
obeh koncertih so nastopili
mešani pevski zbor Bilka iz
Bilčovsa, mešani pevski zbor
Podjuna iz Pliberka, mešani
pevski zbor Danica iz Šenpri-
moža, tenorist Gabrijel Li-
puš, sin znanega koroškega
slovenskega pisatelja in pre-
vajalca Florijana Lipuša, pia-
nistka Zarja Vatovec, pihalna
godba iz Šmihela in glasbeni-
ki Slovenske filharmonije iz

Ljubljane. Koncert v Borov-
ljah, ki ga je povezovala Mira
Grötschnig-Einspieler, je bil
končan z Gobčevo Vstani Pri-
morska, ki so jo pod vod-
stvom dirigentke Doris Urak
skupaj zapeli in zaigrali vsi
nastopajoči. Do konca leta bo
na Koroškem še nekaj prire-
ditev v počastitev Pavla Ker-
njaka in Radovana Gobca. O
Pavlu Kernjaku so letos po-
sneli tudi film. 
Na Koroškem se ta čas vrstijo
številne prireditve, ki jih pri-
rejajo slovenska društva. Na
Radišah/Radsberg v bližini
Celovca je mladinska gledali-
ška skupina Slovenskega pro-
svetnega društva uprizorila
glasbeno pravljico Smradka,
ki jo je napisala Svetlana Ma-
karovič. Mladinska gledališka
skupina deluje že 20 let. To-
krat so delali pod vodstvom

režiserja Matije Milčinskega.
Za glasbo je poskrbel znani
koroški skladatelj Edi Oraže,
za koreografijo Sebastijan
Starič, za sceno in kostume
pa Tatjana Oblak-Milčinski.
Mladi člani Slovenskega pro-

svetnega društva Bilka iz Bil-
čovsa/Ludmannsdorf pa so
pod vodstvom Aleksandra
Tolmaierja v polni dvorani
gostilne pri Miklavžu že dva-
krat uspešno zaigrali igro Vi-
deo Club. 

Knjige in knjigoljubi (21)

Titov tajnik o titoizmu
Marko Vrhunec, 
Josip Broz Tito 
(Osebnost, stvaritve, 
titoizem; pričevanje),
Društvo piscev 
zgodovine 
NOB Slovenije, 
Ljubljana, 2009, 
192 strani, 18 evrov
(za naročnike GG).

Dr. Marko Vrhunec na 82. Glasovi preji v Galeriji Krvina, 
Gorenja vas, 21. aprila 2005 / Foto: Tina Dokl

Pavle Kernjak je imel tri sinove. Najstarejši Mirko, ki je šel
kot skladatelj po očetovih stopinjah, je umrl letos, Pavli in
Stanko (na sliki) pa sta še živa. / Foto: Jože Košnjek

Slika iz knjige: Maršal in njegov tajnik na manevrih JLA, 1971;
za njima general Nikola Ljubičić

Slovenci v zamejstvu (169)

Nikdar pozabljena pevca
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razgled

Težka naloga: preletite na-
slednji seznam besed v rodil-
niku in ugotovite, kateri dve
besedi v imenovalniku stojita
pred njimi in sta jim skupni:
ALS, alzheimerjeve bolezni,
arhitekture, astme, begun-
cev, biodiverzitete, biotske
raznovrstnosti, bivalnega
okolja, boja proti aidsu, boja
proti bolečini, boja proti kaje-
nju, boja proti nepismenosti,
boja proti odvisnosti, boja
proti otroškemu delu, boja
proti rasni diskriminaciji,
boja proti revščini, boja proti
smrtni kazni, boja proti suž-
nosti, boja proti širjenju puš-
čav in suše, bolnikov, brez
avtomobila, civilne zaščite,
človekovih pravic, diabetesa,
dojenja, družine, duševnega
zdravja, edinosti Cerkve, et-
nologije, Evrope, gasilcev,
glasbe, gledališča, gluhone-
mih, gora, habitata, hemofi-
lije, hipertenzije, hoje, hra-
ne, hrbteničnih bolezni in
okvar, indigo otrok, intelek-

tualne lastnine, invalidov, iz-
seljencev, jezikov, kmetic,
knjige in avtorskih pravic,
KOPB, krvodajalstva, kultur-
nega razvoja, letalstva, lioniz-
ma, lutkarjev, mater, mate-
rinščine, medicinskih sester
in babic, meteorologije, mi-
grantov, miru, mladih, mla-
dih prostovoljcev, mladine,
mladinske književnosti,
možganske kapi, muzejev,
nekajenja, ohranjanja ozon-
ske plasti, okolja, oporečni-
kov, osteoporoze, osveščanja
o nasilju nad starejšimi, otro-
ka, OZN, plesa, podjetnic,
podnebnih sprememb, pod-
pore žrtvam mučenja, poezi-
je, pošte, pozdrava, pravice
vedeti, pravične trgovine,
prebivalstva, preprečevanja
samomorov, pripadnikov
mirovnih operacij ZN, pripo-
vedništva, prostovoljcev, prve
pomoči, psoriaze, Rdečega
križa, religij, revmatskih bo-
lezni, Romov, sonca, spomi-
na na žrtve holokavsta, spo-
mina na žrtve cestno-
prometnih nesreč, srca, stan-
dardizacije, starejših, stomi-
stov, strpnosti, svobode tiska,
šolskega mleka, športa, štu-
dentov, telekomunikacij, te-
levizije, travme, tuberkuloze,
turizma, učiteljev, urbaniz-
ma, varčevanja, varčevanja z
energijo, varne uporabe in-
terneta, varnosti in zdravja
pri delu, varstva mokrišč,
varstva potrošnikov, varstva
živali, vegetarijanstva, veteri-
narjev, voda, zdravja, zemlje,
znanosti za mir in razvoj ... 
Besedi, ki stojita pred vsemi
naštetimi in sta jim skupni,
sta: svetovni dan. Vse našteto
je torej take vrste, da si zaslu-
ži svetovno pozornost na do-
ločeni dan v letu. Gre za za-
deve, ki naj bi si po mnenju
nekaterih svetovnih ali med-

narodnih organizacij zaslu-
žile posebno pozornost. To
niso prazniki, ampak ne-
kakšni spominski dnevi, ki
imajo za glavni cilj ozavešča-
nje in spodbujanje svetovne-
ga prebivalstva (nas vseh), da
bi na razne načine pripomo-
gli k reševanju problema, na
katerega se "praznik" nave-
zuje. Ko sem preletel ta sez-
nam, vseh besed sprva še ra-
zumel nisem. Kaj pomeni
ALS? Kratico za amiotrofič-
no lateralno sklerozo, eno
najbolj strašnih in neozdrav-
ljivih bolezni. V njenem raz-
voju postopno odpovejo vse
mišice, bolnik po enem do
dveh letih ne more več hodi-
ti, nazadnje mu odpovejo še
dihalne mišice, smrt nastopi
po treh, največ petih letih;
posebno obliko te bolezni
ima sloviti britanski fizik
Stephen Hawking, ki z njo
živi že več desetletij. KOPB
je kratica za kronično ob-
struktivno pljučno bolezen,
za katero je značilen zmanj-
šan pretok zraka v dihalnih
poteh, ki ni povsem reverzi-
bilen; značilni pojavi so krat-
ka sapa, kroničen kašelj ter
povečano nastajanje sluzi in
izpljunkov, glavni vzrok pa
kajenje. Stomisti so bolniki s
stomo, gre za različne mot-
nje pri dihanju, hranjenju ali
izločanju ... Same hude reči,
ki bi si vsekakor zaslužile
našo pozornost in pomoč, če
je ta mogoča. In kaj lahko kot
posamezniki sploh naredi-
mo? Ta ponedeljek, 16. okto-
bra, sta bila, denimo, na ko-
ledarju svetovna dneva strp-
nosti in spomina na žrtve
cestnega prometa. Vsak se
jih lahko spomni, tudi z bolj
previdno vožnjo, vsak je lah-
ko bolj strpen ali vsaj manj
nestrpen do drugih ...

Svetovni dnevi
Miha Naglič

Mihovanja

Marjeta Smolnikar

sedmica

"/.../ Za moje pojme je Tomaž
Humar junak. Ne sicer na na-
cionalni, pač pa na osebni, člo-
vekovi ravni. Še zlasti je lahko
Tomaž Humar junak in vzor
tistim Slovenkam in Sloven-
cem, ki nad svojim življenjem
obupujejo in razmišljajo o sa-
momoru. Strinjam se s svojo
prijateljico, ki pravi, da ima v
tem življenju vsak svojo goro,
na katero pleza. Vsi v življenju
nekam plezamo. Pri tem se mi
ne zdi pomembno, ali plezamo
na visoko in strmo goro ali na
hribček. Pomembna je vztraj-
nost, s katero dosežemo vrh, to-
rej cilj. Ne vztrajnost v smislu
kondicije, pač pa vztrajnost
duha, da preživi neizogibne
zdrse. V tem smislu je Tomaž
Humar junak. Junak, ki je ver-

jel in zaupal svojemu življenju.
Želim mu, da zbere moč in se
vnovič poda na svojo goro. /.../" 
Tako sem na tem istem mestu
v tej isti rubriki razmišljala av-
gusta 2005, ko je zaradi pones-
rečenega vzpona Tomaža Hu-
marja na osem tisoč metrov vi-
soki Nanga Parbat Slovencem
zastal dih. Takrat se je iz trepe-
ta rodilo olajšanje. Tokrat sol-
ze. Enemu največjih slovenskih
alpinistov svetovnega slovesa se
je življenje izteklo v objemu
večne tišine, šest tisoč metrov
nad skrbmi in večinoma umiš-
ljenimi tegobami povprečnega
Zemljana, šest tisoč metrov
nad gladino nečimrnosti in
gmotnega pohlepa sodobne
družbe, šest tisoč metrov bliže
večnosti. 

Tomaž je za ta svet za vselej
mrtev. Naj njegov duh živi na-
prej v večnosti.
Primerjava vrhunskega alpiniz-
ma, denimo, z ekstremnim avto-
mobilizmom ali katerimi koli
drugimi mejnimi življenjskimi
nespametmi je skrajno pocestna,
da ne rečem neinteligentna. Žal
je tako, da slovenska javnost ob
nesrečah vrhunskih alpinistov
znova in znova primerja nepri-
merljivo in postavlja ob bok: ma-
lovredno in izborno; duhovno in
gmotno; dobro in zlo; /.../.
Tomaža Humarja nisem po-
znala. Z njim se nisem nikdar
srečala; ne zasebno ne poklic-
no. In vendar čutim, da nisem
daleč od resnice, ko razmišljam
o njegovi življenjski biti, o nje-
govem življenjskem smotru. 

Na vprašanje, zakaj ekstremen
alpinizem, zakaj iskanje meja
človekove vzdržljivosti, se mi
zdi logičen oziroma smiseln en
sam odgovor: zaradi iskanja
smisla življenja.
Od pradavnine do danes se člo-
vek kot (vsaj do določene stop-
nje) razumno bitje sprašuje po
bistvu, smotru (tuzemnega)
življenja; smo se rodili res
samo zato, da umremo? Trd-
no verjamem, da je mogoče od-
govor najti samo na "strehi sve-
ta". To je, v skrajni višini, kjer
se stikata Zemlja in Nebo. To
je, v skrajni tišini, v kateri se
stikata Življenje in Smrt. To je,
v brezizhodni samosti, v kateri
se sreča Človek sam s seboj in z
Vsemogočnim; s Prasilo, ki ga
je vlekla v spoznanje; s Prasilo,

ki ga je privedla do odgovora,
na temeljno in večno človekovo
vprašanje.
Verjamem oziroma verujem,
da je vrhunski slovenski alpi-
nist Tomaž Humar tik pod
Streho sveta in še v tem življe-
nju dobil odgovor na vprašanje
o bistvu življenja. In verjamem
oziroma verujem, da so bistvo
življenja: vera, upanje, ljube-
zen. Vse drugo je minljivo. Za-
časno. Trivialno.
S svojo smrtjo je postal Tomaž
Humar tudi narodni junak.
Čeprav je njegova materialna
bit ostala daleč od doma, daleč
od Gorenjske, daleč od Sloveni-
je, na stičišču Zemlje in Neba,
bo vendar za vedno ostal Slove-
nec. In tudi to šteje. Ne malo.
Veliko.

Vaš razgled

Predsednik slovenske vlade Borut Pahor je obljubil, da bo našim 
nogometašem v primeru zmage očistil čevlje. Ali morda v prisrčnem
pogovoru z ruskim poslovnežem Romanom Abramovičem, lastnikom 
nogometnega kluba Chelsea, kaj podobnega obljublja tudi za njegove 
nogometaše? D. Ž., foto: K. T.

petek, 20. novembra 2009

Tomaž je mrtev. Naj živi Tomaž.

Malo je tako velikih zmag, kot je zmaga naše nogometne reprezentance, ko
spravi na kolena katero od tako pomembnih ekip, kot je ekipa Rusije. 
Minulo sredo zvečer se je to zgodilo v mariborskem Ljudskem vrtu, ki je bil
vsaj dve uri prestolnica Slovenije in številni so se vsaj za nekaj ur prepustili
občutku, da je ni pomembnejše stvari, kot je nogomet. V. S., foto: K. T.
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Štefan Žargi

Ljubljana - V torek sta Go-
spodarska zbornica Slovenije
(GZS) in Združenje Mana-
ger pripravila zanimiv in
nadvse aktualen posvet z
okroglo mizo o prestrukturi-
ranju podjetij v krizi. Na po-
svetu, ki ga je vodila Alenka
Avberšek, izvršna direktorica
GZS za zakonodajo in politi-
ke, so nastopili prof. dr. Loj-
ze Ude, ki je spregovoril o
pravnih možnostih prestruk-
turiranja, mag. Andrew Raja-
paske, direktor ITEO, o po-
sebnostih insolvenčnega za-
konika ZDA ter Nina Glo-
bočnik, vodja pravne službe
GZS, o pravnih vidikih raz-
reševanja presežnih delav-
cev. Alenka Avberšek je uvo-
doma poudarila, da gre za te-
matiko, ki se tiče praktično
vseh podjetij, ki sta jih nelik-
vidnost in nekonkurenčnost
pripeljala v stanje, da s svo-
jim premoženjem ne morejo
več poplačati svojih obvezno-
sti. Po njenem mnenju je
prestrukturiranje potrebno
praktično v vseh podjetjih,
saj le redkim kriza resnično
predstavlja prednost, ki jo iz-
koriščajo v tržnih nišah, ki so
jim bile pred krizo zaprte.
Lojze Ude je ugotovil, da je
minilo komaj leto, odkar je
bil sprejet novi zakon o fi-
nančni reorganizaciji, pa je
že zastarel, še preden je zaži-
vel v praksi, Andrew Rajapa-
ske pa opozoril na posebnost
ameriške zakonodaje, ki ščiti
dolžnika pred upniki, da
podjetje preživi. Nina Glo-

bočnik je opozorila na dolgo-
trajnost postopkov razreševa-
nja presežnih delavcev, ki
mnogokrat onemogoča fi-
nančno reorganizacijo, še
preden podjetje postane in-
solventno, in zaključila z
mislijo, da naj pri zaposlova-
nju "varno prožnost zame-
nja prožna varnost".

Posvetu je sledila pestra in
živahna okrogla miza, na ka-
teri so sodelovali dr. Dejan
Verčič z agencije Pristop, di-
rektor Urada RS za makro-
ekonomske analize in razvoj
(UMAR) mag. Boštjan Vas-
le, profesor na ljubljanski
ekonomski fakulteti dr. Jože
P. Damijan, predsednica
uprave Peko Marta Gorjup
Brejc, profesor na Pravni fa-
kulteti dr. Lojze Ude, gene-
ralni direktor GZS mag.

Samo Hribar Milič in pred-
sednik uprave Cimos Franc
Krašovec. Dejan Verčič je
opozoril, da potrebujemo
vodje "z banko zaupanja", ki
zna prepričati okolje in zapo-
slene, Boštjan Vasle je napo-
vedal za prihodnje leto rahlo
rast, vendar se bo stanje na
področju brezposelnosti še
poslabševalo, s čimer se je
strinjal tudi Jože P. Damijan
z napovedjo, da bo kriza - da
dosežemo raven iz let 2007,
2008, trajala približno tri do
štiri leta, kriza brezposelno-
sti pa pet do šest let. Sindi-
kalne zahteve po višjih pla-
čah bodo po njegovem mne-
nju povzročile številne steča-
je, vendar bo to prispevalo k
hitrejšemu prestrukturira-
nju. Najbolj provokativen je
bil na okrogli mizi Lojze

Ude, ki meni, da lahko le
kriza prispeva k temu, da se
bodo dosegle spremembe,
Samo Hribar Milič pa je
opozoril na življenjsko iz-
vozno odvisnost Slovenije,
zato bodo pravi ukrepi le ti-
sti, ki bodo podprli izvozni-
ke. Marta Gorjup Brejc je
opozorila, da je finančna
konsolidacija predpogoj za
prestrukturiranje, pri čemer
je poleg zaupanja potreben
natančen in predvsem dobro
argumentiran načrt z oceno
tveganj, velik pomen ima
blagovna znamka, ki sloni
na tradiciji in znanju, treba
je spoštovati delo vseh zapo-
slenih in jih pridobiti za
skupne cilje. Prestrukturira-
nje ni enkraten proces, nanj
bi morali misliti vsak dan, je
še dodala.

V krizi še tri do štiri leta
Prestrukturiranje bo potrebno praktično v vseh podjetjih, saj le redkim kriza resnično predstavlja
prednost. Prav kriza nas bo prisilila k potrebnim spremembam.

Udeleženci okrogle mize o prestrukturiranju podjetij (od leve): Dejan Verčič, Boštjan Vasle,
Jože P. Damijan, Marta Gorjup Brejc, Lojze Ude in Samo Hribar Milič

Štefan Žargi

Škofja Loka, Preddvor - Iz
lesne industrije Jelovica so
sporočili, da je proizvodnjo
hiš s svojim obiskom počas-
til predsednik republike Slo-
venije Danilo Türk in po-
spremil na pot dvanajsttiso-
čo hišo, izdelano v tem pod-
jetju. Skupina Jelovica je bila
v tem letu usmerjena pred-
vsem v posodabljanje poslo-
vanja, novo celostno podobo
blagovne znamke Jelovica ter
ne nazadnje v investicije v
razvoj, ki so prinesle inova-
tivne rešitve na področju niz-
koenergijskih hiš ter ener-
getsko varčnih oken in vrat.
Pri razvoju so posebno skrb
namenili energetski varčno-
sti, saj so razvili nov koncept
energetsko varčnih hiš pod
imenom Revolution, pri iz-
delavi oken pa na trg uvedli
dva programa pod imeni Je-
lostar in Jelovision, prav tako
s poudarjenimi energetsko

varčnimi lastnostmi. Jelovi-
ca, ki letno izdela 170 ener-
getsko varčnih objektov, je
letos predstavila tudi nov
koncept energetsko varčnih
modularnih vrtcev, šol in jav-
nih objektov, ki zagotavljajo
ugodne bivalne razmere,
mogoča je hitra postavitev in
stopenjsko dograjevanje.

Sicer pa so se letos v Jelovi-
ci, poleg omenjenega razvo-
ja, posvetili optimizaciji po-
slovanja in kljub težkim go-
spodarskim razmeram zapo-
slili več kot dvajset ljudi. Po-
slovno leto 2009 pa bodo v
Skupini Jelovica sklenili z re-
alizacijo največje naložbe v
zadnjih desetih letih, saj se
jim je po skoraj dveletnih po-
gajanjih uspelo dogovoriti za
nakup velikega proizvodne-
ga zemljišča na lokaciji Pred-
dvor. Z investicijo, ki presega
dva milijona evrov, bo zago-
tovljen dolgoročen razvoj
družbe Jelovica Hiše na tej
lokaciji.

V Jelovici izdelali 
12-tisočo hišo
Razvoj izdelkov Jelovice je usmerjen k energetski
varčnosti. Kupili so zemljišče v Preddvoru.

Tel: 03/896 31 00 ali 06, 
E-pošta: info@t-topolsica.si
http://www.terme-topolsica.si

s tem oglasom 
v NOVEMBRU
pri bivanju 
2 dni ali več
polpenzion 
po osebi že od

38 EUR
na dan

DOBRODOŠLI!

✂   ✂   ✂   ✂   ✂

✂   ✂   ✂   ✂   ✂

Kranj

Zaradi nizkih cen izguba

Iz družbe Gorenjski tisk so sporočili nekaj podatkov iz nere-
vidiranih računovodskih izkazov za obdobje devetih mese-
cev letos, iz katerih sledi, da so v tem obdobju ob 6,7 mili-
jona evrih poslovnih prihodkov ustvarili za 528 tisoč evrov
izgube, ki je predvsem posledica izredno nizkih cen
grafičnih storitev na domačem in tudi tujih trgih. V tretjem
četrtletju so skladno z napovedmi rasli prihodki na tujih
trgih, ki že dosegajo 49 odstotkov vseh prihodkov, kljub
temu pa so prihodki v primerjavi z enakim obdobjem lani za
16 odstotkov manjši. V družbi so nadaljevali racionalizacijo
poslovnih stroškov in v tretjem četrtletju odpustili 13
delavcev, ki so jim izplačali odpravnine v skladu z zakonom.
Konec tega četrtletja je v Gorenjskem tisku zaposlenih 149
delavcev. Š. Ž.

Štefan Žargi

Ljubljana - Na Telemachu,
vodilnem kabelskem opera-
terju v Sloveniji, ki je tudi s
svojimi storitvami zelo raz-
širjen na Gorenjskem in
ima novo lastniško struktu-
ro in novo vodstvo, so v sre-
do predstavili prenovljeno
celostno podobo družbe in
novo ponudbo. Pod sloga-
nom Moj svet udobja ponu-
jajo še več televizijskih pro-
gramov in še hitrejši inter-
net. Z novim pristopom, ki
so ga podkrepili tudi s pove-
čanjem števila zaposlenih v
centru za pomoč uporabni-
kom, ter novim spletnim
mestom (www.telemach.si)
so uporabnikom na prijazen
način, s preprosto razlago si-

cer zapletenih tehnoloških
izrazov, ki se vsak dan pojav-
ljajo v hitro razvijajočem se
digitalnem svetu, predstavili
obogateno ponudbo.

Z nadgradnjo omrežja je
Telemach s 1. novembrom
ponudil izboljšane pakete
analogne in digitalne televi-
zije in 15 novih programov v
obstoječih paketih. V de-
cembru bodo ponudili tako
imenovani HD-paket s šesti-
mi programi v tehniki viso-
ke ločljivosti (HD), priprav-
ljajo pa se tudi na prenos
slovenskih televizij v tej teh-
niki. Razvoj celostne rešitve
za digitalno televizijo sloni
na sodelovanju Telemacha s
svetovno uveljavljeno firmo
Cisco. Z decembrom 2009
bodo potrošniki lahko dosto-

pali tudi do videa visoke loč-
ljivosti, ki mu bodo sledile
različne interaktivne storit-
ve, kot je snemanje digital-
nega videa na novem sne-
malniku, video na zahtevo,
igre ter zajemanje informa-
cij za novice v živo in aktual-
ne vremenske napovedi. Po-
stopoma bo Cisco za Tele-
mach razvil tudi sprejemni-
ke in snemalnike za sprejem
digitalnih oziroma HD-pro-
gramov, kar bo na trgu kma-
lu v začetku leta 2010. Tre-
nutno pri Telemachu ponu-
jajo štiri pakete digitalne te-
levizije, od začetnega paketa
s 60 programi za 16 evrov
na mesec, do paketa premi-
um s 111 programi za 28 ev-
rov na mesec. Več možnosti
izbire je za tiste uporabnike,

ki se odločijo za paketno po-
nudbo digitalne televizije,
interneta in internetne tele-
fonije, saj glede na število te-
levizijskih programov in raz-
ličnih hitrosti interneta po-
nujajo kar sedem različnih
kombinacij - paketov "digi-
talni trojček", za od skrom-
nih 25 do najdražjih 70 ev-
rov na mesec.

Nova izboljšana bo tudi
storitev povezovanja na sve-
tovni splet. Prav tako se je
namreč pri Telemachu no-
vembra začela nova doba viš-
jih hitrosti interneta, z nad-
gradnjo opreme EuroDocsis
3.0. Nadgradnja omrežja bo
potekala postopoma. V tem
mesecu bodo prenovljeni
deli omrežja v Ljubljani, Ma-
riboru in v Velenju, do spo-
mladi 2010 pa bo prenovlje-
no celotno Telemachovo
omrežje. Obstoječim naroč-
nikom bodo tako do konca
marca 2010 postopno dvig-
nili hitrosti interneta, hkrati
pa ponudili tudi paketa 50/5
Mbps in 120/10 Mbps.

Pripravili Moj svet udobja
Telemach s prenovo blagovne znamke prinaša v domove naročnikov še več
televizijskih programov in še hitrejši internet pod sloganom Moj svet udobja.

NOVO 
v 2010

● Apartmajsko naselje
● Wellness
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Z lubadarjem nimajo težav

Medtem ko se je na Zgornjem Gorenjskem lubadar v
zadnjih letih zaradi posledic pogostih ujm pretirano raz-
množil, na kranjskem gozdnogospodarskem območju z
njim nimajo večjih težav. Lani so zaradi lubadarja pose-
kali nekaj več kot 16 tisoč kubičnih metrov drevja, letos
so do sredine novembra "evidentirali" 15.159 kubičnih
metrov "lubadark". Lastniki gozdov so devetdeset od-
stotkov napadenega drevja že pospravili, v enajstih pri-
merih jim je zavod zagrozil tudi s sklepom o izvršbi,
sama izvršba pa ni bila potrebna. "Letošnja količina lu-
badarja je obvladljiva, opažamo pa, da se je z nižinskih
območij preselil tudi v višje ležeče gozdove," je dejal Ja-
nez Logar.

Cveto Zaplotnik

Kranj - Zavod za gozdove
Slovenije, ki od leta 2005
upravlja lovišče s posebnim
namenom Kozorog Kamnik,
je v petek v Uradnem listu
objavil javno zbiranje po-
nudb za prodajo stavbe v
Kamniku, kjer je sedež
upravljavca lovišča. Izhodišč-
na cena za stavbo s pripada-
jočim zemljiščem je 125 tisoč
evrov. Kot je ob tem dejal
vodja kranjske območne
enote zavoda Janez Logar,
bodo denar namenili za na-
ložbe v objekte, predvsem za
ureditev hladilnice v Potočah
in stavbe v nekdanji fazaneri-
ji v Češnjevku, kamor naj bi
se preselil sedež Kozoroga in
kranjske krajevne enote za-
voda za gozdove. Za prodajo
so se odločili zato, ker so se
zmanjšali prihodki za po-
trebne naložbe. Recesija je
povzročila, da se lovski gostje
odločajo za lov na cenejšo,
manj trofejno divjad in da se
je cena divjačine skoraj pre-
polovila. 

V dveh letih devet novih
gozdnih cest

Lastniki gozdov na kranj-
skem gozdnogospodarskem
območju so zgradili lani in
letos devet novih gozdnih
cest skupne dolžine nekaj
manj kot devet kilometrov.
Štiri ceste je v državnih goz-
dovih zgradil sklad kmetij-
skih zemljišč in gozdov, pet
pa zasebniki s pomočjo de-
narja za ukrepe iz programa
razvoja podeželja za obdobje
2007-2013. Poleg gozdnih
cesto so lastniki (ponekod s
pomočjo državnih oz. evrop-
skih podpor in občin) zgra-
dili ali obnovili še nekaj
manj kot 21 kilometrov vlak.
Medtem ko še vedno niso
sanirane vse gozdne ceste in
vlake, ki so bile poškodovane
v poplavah pred dobrima
dvema letoma, je neurje 4.
septembra letos povzročilo
novo škodo, ki jo v zavodu
ocenjujejo na 529 tisoč ev-
rov. Največ, za 298 tisoč ev-
rov, je je bilo v gozdnogo-
spodarski enoti Jelendol,

preostala pa v enotah Tržič
in Jezersko. 

"Od lastnikov in uporabni-
kov gozdnih cest dobivamo
vse več pobud za vzpostavi-
tev posebnega režima upora-
be gozdnih cest s postavitvijo
zapornice in prometnega
znaka ali z določitvijo časo-
vne omejitve za uporabo ce-
ste. Doslej smo tak režim
vzpostavili na dvajsetih ce-
stah," je dejal Janez Logar in
poudaril, da ob slovenski tra-
diciji dostopnosti gozdov
niso naklonjeni postavljanju
zapornic na gozdnih cestah.
"Za to se odločamo le v pri-
meru, če je gozd ogrožen ali
če je oteženo izvajanje gozd-
nih del. Razlog za zaporo ne
more biti motenje posesti ali
kraja drv."

Zaplet na planini Javornik

Po zakonu o gozdovih je
paša v gozdu prepovedana,
razen če z gozdnogojitvenim
načrtom ni določeno druga-
če. V kranjskem zavodu za
gozdove so zaradi opozoril

gozdarske inšpekcije o neu-
rejenosti paše na planini Ja-
vornik nad Tržičem letos
spremenili gozdnogojitvene
načrte za to območje, s kate-
rimi so dovolili pašo le na ne-
kaj manj kot 45 hektarjih po-
vršine. "Pri tem smo upošte-
vali določbe pravilnika o var-
stvu gozdov ter dejstvo, da
(so)lastniki 31 parcel skupne
površine 53,8 hektarja na
svojih površinah nasprotuje-
jo paši oz. z njo ne soglašajo.
Pravilnik predpisuje omejit-
ve paše glede na nagib zem-
ljišča, določa pa tudi, da se
na deset hektarjev travnih
površin lahko nameni za
pašo le pol hektarja gozda,"
je dejal Janez Logar. Agrarna
skupnost se je glede spre-
membe gozdnogojitvenih
načrtov pritožila na ministr-
stvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, na zavod
pa je naslovila vlogo za krči-
tev dela gozda in za uskladi-
tev rabe zemljišča. Ministr-
stvo o pritožbi še ni odločilo,
prav tako tudi ne zavod o vlo-
gi za krčitev.

Stavbo Kozoroga bodo prodali
Zavod za gozdove Slovenije prodaja stavbo v Kamniku, kjer je sedež Kozoroga.

Janez Logar, vodja kranjskega zavoda za gozdove

Ljubljana

Krava ni zbolela za BSE

Centralni referenčni labora-
torij v Veliki Britaniji ni potr-
dil suma na bolezen BSE
(bovino spongiformno en-
cefalopatijo) pri tri leta in
pol stari črno beli kravi, ki je
25. septembra poginila na
kmetiji v okolici Ljubljane.
Veterinarska uprava je zato
v torek na kmetiji, na kateri
redijo več kot devetdeset
goved, ukinila vse ukrepe.
Kot je znano, so v Nacional-
nem veterinarskem inštitu-
tu posumili na BSE na pod-
lagi hitrih testov, pri tem pa
so rezultati testa pokazali za
klasično obliko BSE dokaj
neobičajno sliko. C. Z. 

Kranj

Dobro izkoriščen 
evropski denar

Slovenija dobro koristi de-
nar iz Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj po-
deželja. Po podatkih minis-
trstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano je do
konca letošnjega septem-
bra izkoristila 29 odstotkov
vsega denarja, ki ji je na
razpolago v okviru progra-
ma razvoja podeželja za
obdobje od 2007 do 2013.
Kot navaja Evropska komi-
sija, se Slovenija s tolikš-
nim izkoristkom razpolož-
ljivega denarja uvršča na
prvo mesto med novimi
članicami Evropske unije in
na osmo mesto med vsemi
članicami. C. Z.

MEŠETAR

Tržne cene govejega mesa

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pripravlja v ok-
viru tržno informacijskega sistema tudi tržno poročilo za go-
veje meso. Reprezentativni trg so klavnice, ki letno zakoljejo
več kot štiri tisoč goved, starejših od enega leta, ter podjetja
in posamezniki, ki so lani za lastne potrebe dali v zakol v
klavnico več kot 1500 goved, starih več kot eno leto. Poglej-
mo, kakšne so bile cene v 45. letošnjem tednu, to je med 2.
in 11. novembrom. K ceni so prišteti povprečni prevozni 
stroški v višini 3,43 evra na sto kilogramov hladne mase.

Cene klavnih trupov oz. polovic (v EUR/100kg)

Kakovostni Biki, stari do Biki, stari nad Krave Telice
razred 24 mesecev 24 mescev
U2 302,97 - - 254,43
U3 303,01 - - 273,81
R2 294,98 - - 271,43
R3 295,93 289,42 186,42 269,12
R4 - - 183,97 250,12
O2 276,07 - 158,34 217,72
O3 276,33 - 158,58 224,40
O4 - - 168,26 188,11
P2 - - 127,45 -
P3 - - 141,54 -

Kranj

Posvet kmetijsko svetovalne službe letos v Mariboru

Kmetijsko svetovalna služba pri Kmetijsko gozdarski zborni-
ci Slovenije bo tudi letos pripravila tradicionalni posvet, ven-
dar drugače od prejšnjih let ta ne bo v Festivalni dvorani na
Bledu, ampak v hotelu Habakuk Mariboru, in namesto dveh
dni bo trajal le en dan, v ponedeljek, 23. novembra. Na po-
svetu bodo stroka in politika predstavili pogled na spre-
membe skupne politike Evropske unije in na razvoj kmetij-
stva v Sloveniji, v okviru tega pa tudi stanje v kmetijstvu v
letu 2008 in prve ocene za letos, predvidene ukrepe kmetij-
ske politike v prihodnjem letu ter dobre primere razvoja, na-
ložb in preusmeritve kmetij v Sloveniji ter na Bavarskem.
Posvet bodo sklenili s forumom Zemljo imamo, obdelajmo
in ohranimo jo, na katerem bodo sodelovali predstavniki
vlade in nevladnih organizacij. C. Z.
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Janez Štrukelj

Jedi za jesenske dni K U H A R S K I R E C E P T I102
Orehova rezina 
s sladoledom

Sestavine: 60 dag orehov, 60
dag sladkorja, 15 dag moke, 1 dl
beljakov, mleti cimet in klinčki.

Krema: 20 dag masla ali mar-
garine, 20 dag sladkorja, 5 dl mle-
ka, 15 dag sladkorja, 4 rumenja-
ki, 6 dag moke, rum, vanilin
sladkor, 15 dag mletih orehov.

Priprava: Mlete orehe, slad-
kor, moko in dišave pre-
mešamo in jih skupaj z belja-
ki zamesimo v testo. Testo naj
v hladilniku počiva pol ure,
nato ga razvaljamo na nekaj
milimetrov debeline. Prenese-
mo ga na pomokan pekač,
kjer ga razrežemo na štiri
enake pramene. V ogreti peči-
ci ga svetlo rumeno zapeče-
mo. Ko ga vzamemo iz pečice,

ga z nožem spodrežemo in
pustimo stati do naslednjega
dne. Za masleno kremo pe-
nasto umešamo maslo in
sladkor. V drugem kotličku
umešamo rumenjake s slad-
korjem, dodamo moko in
vanilin sladkor, tako da je
zmes gladka. Dolijemo nekaj
žlic vrelega mleka in gladko
zmešamo. V kotliček vlijemo
še preostalo vrelo mleko in
kuhamo tri minute, pri tem
pa neprestano mešamo s šibo.
Ohlajeni jajčni kremi
primešamo masleno kremo
in mlete orehe. S pripravljeno
kremo napolnimo rezine in
ko se nekoliko strdijo, jih pre-
lijemo s čokoladno glazuro.
Ohlajene rezine narežemo
šele pred serviranjem. Poleg
ponudimo vanilijev sladoled.

Postrvji file s pistacijami

Sestavine: 4 postrvji fileji, 3
dl goveje juhe, 14 dag mešane
jušne zelenjave, (korenje, por,
zelena, peteršiljeva korenina),
10 dag oluščenih pistacij, 8 dag
masla, 1 limona.

Priprava: V kozico nalije-
mo juho, dodamo na rezan-
ce narezano jušno zelenjavo,
nanjo položimo postrvje file-
je in jih malo podušimo.
Maslo v ponvi razpustimo,
dodamo sesekljane pistacije
in fileje. Vse skupaj malo po-
pečemo. Na segrete krožnike
naložimo narezano jušno ze-
lenjavo in popečene postrvi,
dekoriramo z rezinami limo-
ne. Namesto postrvi lahko
vzamemo tudi fileje lososa,
ki ga dušimo malo krajši čas.

Poleg ponudimo oblikovan
krompir.

Hobotnica v solati

Sestavine: 50 dag hobotnice,
pol dl oljčnega olja, pol dl ja-
bolčnega kisa, 3 stroki česna, 1
vejica peteršilja, sol, poper.

Priprava: Hobotnicam od-
stranimo drobovino ter jih v
vreli vodi kuhamo tako dolgo,
da se zmehčajo (če dodamo za-
mašek iz plute, se prej zmehča-
jo). Še toplim odstranimo kožo
ter jih pustimo, da se ohladijo.
Narežemo jih na kolobarje, do-
lijemo oljčno olje, kis, dodamo
sveže sesekljani peteršilj, strt
česen, ter solimo in popopra-
mo. Hobotnico lahko nekaj
časa pustimo v tej marinadi ali

jo ponudimo takoj. Poleg po-
nudimo svež kruh. 

Jogurtova juha

Sestavine: pol l goveje juhe,
lahko iz kocke, 3 dl jogurta, 1 žli-
ca moke, 10 dag dolgozrnatega
riža, 2 jajci, sol, poper, nekaj se-
sekljanih metinih listov, 2 žlici
masla, sladka paprika v prahu.

Priprava: Mesno juho segre-
jemo, vanjo zakuhamo opran
in v kuhinjski krpi osušen riž
in nazadnje še jogurt, zmešan
z mehko moko in jajcem. Po-
časi kuhamo na nižji tempera-
turi. V ponvi na maslu prepra-
žimo metine liste in juho po
okusu še začinimo s soljo, po-
prom, mleto sladko papriko.
Juho ponudimo z na maslu
popečenimi kockami kruha.

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

Večer ljudskih pesnic in pevcev
Žirovnica - Prosvetno-kulturna sekcija pri Društvu upokojen-
cev Žirovnica vabi svoje člane in simpatizerje na večer ljud-
skih pesnic in moškega pevskega zbora, ki bo v torek ob 18.
uri v Čopovi rojstni hiši.

Triglavska tržnica
Bled - Novembrska triglavska tržnica bo jutri med 10. in 12.
uro pred info središčem Triglavska roža na Bledu. Med 10.
in 11. uro se bo predstavila kmetija Matijovc iz Podbrezij,
kjer pridelujejo sadje na integriran način. Ob 11. uri pa bo
sledil družinski program Brihta.

10. Vesela jesen
Duplje - Kulturno turistično društvo Pod krivo jelko vabi na
prireditev 10. Vesela jesen, ki bo jutri ob 19. uri v dvorani Ga-
silskega doma Duplje. Na prireditvi bodo poleg nastopa šte-
vilnih skupin in posameznikov tudi letos podelili priznanja
društva za najlepše urejene stanovanjske hiše in druge ob-
jekte v Dupljah, Zadragi in v Žejah.

Večer ob krušni peči
Kokrica - Turistično društvo Kokrica vabi v nedeljo ob 17. uri
na prireditev Večer ob krušni peči v dvorani Kulturnega
doma. Namenjena je predstavitvi nekaterih del naših dedov
in babic, da ne bi taka opravila šla v pozabo. 

Predstavitev knjige o Josipini Turnograjski
Preddvor - Predstavitev knjige dr. Mire Delavec o prvi slo-
venski pesnici, pisateljici in skladateljici Josipini Urbančič
Turnograjski z naslovom Moč vesti bo danes ob 20. uri v
Domu krajanov Preddvor.

Planeti plešejo
Visoko - Otroška predstava Planeti plešejo Plesnega društva
Netopir Kranj, ki na prijeten in šaljiv način skozi govor in
ples prikaže naš sončni sistem in planete okrog njega, bo ju-
tri ob 10. uri v Kulturnem domu Visoko pri Kranju.

V neznano
Kranj - PD Iskra Kranj v soboto, 5. decembra, vabi na tradi-
cionalni izlet v neznano. Izlet je primeren za vse 

IZLETI

PRIREDITVE

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.

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 
MADŽARSKE TOPLICE: 28. 11. - 1. 12., 17. 12. - 20. 12.; TRST: 3. 12.; TOPOLŠČICA:
30. 11.; PALMANOVA - TOVARNA ČOKOLADE: 1. 12.; LJUTOMER - BOŽIČNI
PROGRAM: 23. 12. - 26. 12; ŽIVE JASLICE V RAZKRIŽJU: 26. 12; 2. 1. 2010

planince. Prijave in dodatne informacije: g. Niko Ugrica, 
tel. 041/734 049.

Kranj - Planinsko društvo Kranj vabi na izlet v neznano v
soboto, 28. novembra. Hoje bo za 3 do 4 ure. Prijave na
gsm: 041/879 312 Marjan ali v društveni pisarni.

Na Kum
Tržič - Vodniški odsek Planinskega društva Tržič vabi v
soboto, 28. novembra, na Kum (1220 m). Odhod posebne-
ga avtobusa bo ob 7. uri izpred OŠ Tržič. Prijave in informa-
cije po tel. 5971 536 do zasedbe mest (34).

Na Resevno
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira 28. no-
vembra izlet na Resevno (645 metrov). Prijave in informaci-
je 031/345 209 ali 04/531 55 44.

Likovni delavnici
Kranj - V Ateljeju Puhart pripravljajo tematski likovni
delavnici: Adventni venčki v ponedeljek, 23. novembra, od
9. do 12. ure in Samosvoje voščilnice v soboto, 5. decem-

bra, od 9. do 12. ure. Prijavite se najkasneje dan pred
delavnico.

Meritve krvnega tlaka, holesterola in glukoze
Zgornja Bela - Krajevna organizacija Rdečega križa Bela-
Bašelj vabi v nedeljo od 7.30 do 10. ure v prostore Doma kra-
janov na Zgornji Beli krajane vseh treh Bel, Bašlja in Hraš na
meritve krvnega tlaka, holesterola in glukoze v krvi.

Poskrbimo za svoje zdravje - rak na dojki
Cerklje - Krajevna organizacija Rdečega križa Cerklje in
Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vabita v torek ob 19.
uri v prostore Občine v Cerkljah na predavanje Poskrbimo
za svoje zdravje - rak na dojki. Predavateljica prim. Mojca
Senčar dr. med.

Popotovanje po Peruju, Boliviji in Čilu
Cerklje - Jutri bo ob 19. uri v župnijski dvorani v Cerkljah za-
nimivo predavanje Vide Gerkman, ki bo predstavila svoje
poletno popotovanje po Peruju, Boliviji in Čilu - Skrivnostni
svet Inkov.

OBVESTILA

PREDAVANJA

KAŽIPOT, OGLAS info@g-glas.si
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Vabimo vas na odprtje in 
ogled razstave likovnih izdelkov
učencev OŠ Helene Puhar Kranj. 
Razstavljena bodo dela 
na temo novega leta.

Odprtje razstave bo v četrtek, 
26. novembra, ob 17. uri v avli
Gorenjskega glasa na Bleiweisovi
cesti 4 v Kranju. Razstava bo 
odprta do 4. decembra, vsak dan
med 8. in 17. uro, v petek do 
14. ure. Prijazno vabljeni! 
Vstop je prost.

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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Po romarski poti po Camino de Santiago 
de Compostela
Bled - V Blejskem mladinskem centru na Trubarjevi 7 (stav-
ba starega Vrtca Bled) bo danes ob 17. uri Matej Alijeski v
besedi in sliki razkril, kaj vse je doživel na osemsto kilo-
metrov dolgi romarski poti po Camino de Santiago de Com-
postela.

O Pakistanu
Šenčur - Gledališče Šenčur vabi na drugo potopisno preda-
vanje, tokrat o Pakistanu, ki bo danes ob 20. uri v župnišču
Šenčur (predavalnica). 

Koncert skupine Jazz Station
Kranj - V Creinativi se bo jutri ob 20. uri začel celovečerni
koncert skupine Jazz Station.

Koncert Obrtniškega MoPZ dr. Janez Bleiweis
Kranj - Obrtniški MoPZ dr. Janez Bleiweis Kranj vabi na kon-
cert slovenskih narodnih, vinskih pesmi in napitnic, ki bo v
prostorih Gimnazije Kranj danes ob 19. uri.

Koncert Poljanskih orgličarjev
Poljane - V Kulturnem domu Poljane se bo v nedeljo ob 17.
uri začel koncert Poljanskih orgličarjev z gosti - žensko
pevsko skupino Koledva.

Koncert veteranskega pevskega zbora
Blejska Dobrava - Veteranski pevski zbor OZ VVS Zgornja

KONCERTI
Gorenjska vabi v nedeljo ob 18. uri na koncert, posvečen
Rudolfu Maistru - Vojanovu in borcem za severno mejo, v
dvorano Kulturnega in gasilskega doma na Blejski Dobravi.
Nastopili bodo tudi učenci Osnovne šole Bled iz
podružnične šole na Bohinjski Beli in dramski igralec Miro
Podjed.

Slavnostni koncert Godbe Medvode
Medvode - Slavnostni koncert ob 80-letnici Godbe Medvode
se bo v Športni dvorani Medvode začel danes ob 19.30.

Razstava fotografij Alojza Šimnica
Slovenski Javornik - Razstavni salon V. Gregorača Javornik in
avtor razstave Alojz Šimnic, F3, član FDJ, vabita danes ob 18.
uri na odprtje fotografske razstave.
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

KRANJ - okolica; 51.67 m2, mansarda
večstan. objekta, lasten vhod, obn. l.
08, solastništvo na parceli, 89.000
eur, SVET RE d. o. o., Nazorjeva ul. 3,
Kranj, ☎ 051/237-031 9006948

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 9006950

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

9006949

ŠTIRISOBNO stanovanje, Planina 2,
102 m2 ali menjam za dvosobno na
Planini 2. Delno obnovljeno, 153.000
eur, ☎ 051/607-212 9006987

ŠTIRISOBNO stanovanuje v nebotič-
niku v centru Kranja, ki je opremljeno,
88 m2, vpisano v ZK, cena 137.500
eur, ☎ 041/625-606

9007039

ODDAM

SOBO v dvosobnem stanovanju, so-
uporaba kuhinje, kopalnice, najemnina
250 eur s stroški, dvomesečna varšči-
na, ☎ 051/366-432

9006972

ENOSOBNO stanovanje, Bled center,
parkirni prostor in klet, ☎ 04/53-36-
610, 031/449-712

9006996

ENOSOBNO in dvosobno st., samski
osebi, trimesečno predplačilo, najem z
vsemi stroški 300 eur, ☎ 040/389-
518

9007037

APARTMAJSKO stanovanje, 70 m2, v
dveh etažah, dvema osebama (paru),
najemnina 550 eur s stroški + dvome-
sečna varščina, klima, možnost inter-
neta, 1 parkirno mesto, ☎ 051/366-
432

9006973

DVOSOBNO stanovanje, na odlični lo-
kaciji, v neposredni bližini glavne avto-
busne postaje v Kranju, manjše (45
m2). Stanovanje je skoraj v celoti opre-
mljeno, ☎ 041/878-860

9007016

DVOSOBNO opremljeno stanovanje v
Škofji Loki, Frankovo naselje, ☎
041/243-668

9007038

NAJAMEM

STANOVANJE v stanovanjski hiši za
daljši čas ali malo starejšo hišico, ki kli-
če toplino na območju: Naklo, Stra-
hinj, Podbrezje, Duplje, Žiganja vas,
Križe, Bistrica - do Podljubelja, ☎
040/953-122, Saša 9006979

HIŠE
PRODAM

DVODRUŽINSKO hišo, vsaka etaža
70 m2, parc. 660 m2, okolica Kranja,
☎ 051/626-072, po 19. uri 9006958

KRANJ ; hiša 168.68 m2 s štirimi 1S
stan., obn. l. 09, garažni prostor, mo-
žen nakup posameznih enot, 239.000
eur, SVET RE d.o.o., Nazorjeva ul. 3,
Kranj, ☎ 051/237-031 9006951

KRANJ-DRULOVKA, 126 m2, hiša,
nova, 488 m2 zemljišča, 3. G. F.,
P+N, asfaltiran, dovoz, vsi priključki do
hiše, cena 129.000, DFI d. o. o.,
Slamnikarska c. 1a, Domžale, ☎
051/811-132 9006947

PODNART, novogradnja, P+M, 112 m2,
parcela 661 m2, cena 159.000,00 eur,
☎ 041/744-709 9007030

STAREJŠO dvostanovanjsko hišo z vr-
tom in garažo na podeželju, lepa loka-
cija, ☎ 040/719-377 9006983

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

NOV BIVALNI vikend, okolica Trebnje-
ga, voda, el., hiš. št., asfalt, do vik.,
800 m2 zemlje, lepa sončna lega, ☎
031/308-540 9006971

POSESTI
KUPIM

ZAZIDLJIVO parcelo ali starejšo hišo,
☎ 041/725-225 9007007

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

PISARNO, 25 m2, na Planini 3, Kranj,
200 eur + stroški, ☎ 041/633-195

9006997

LOKAL TC Deteljica, Bistrica pri Trži-
ču, 20 m2, ☎ 031/552-974 9007032

SKLADIŠČE - Hrastje v 1. etaži, ugod-
no, ☎ 041/366-664 9007018

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO na dvorišču Pošte, Dražgo-
ška 8, ☎ 04/25-31-502 9007002

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih
vozil, gotovinsko plačilo, Avto Kranj, d.
o. o., Kranj, Savska 34, Kranj, ☎
04/20-11-413, 041/707-145, 031/
231-358 9006641

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih
vozil, gotovinski odkup, prodaja na obro-
ke, MEPAX, d. o. o., Planina 5, Kranj, ☎
041/773-772, 040/773-772 9006929

FIAT Multipla, l. 2000, klima, vsa
oprema, opravljen veliki servis, ☎
040/836-403 9007047

MAZDA B 2500, diesel, l. 2002, od-
lično ohranjen, ☎ 031/886-880

9006988

PEUGEOT Partner s sedeži, l. 04, kli-
ma, vsa oprema, kot nov, ☎ 030/313-
378 9007049

RENAULT 5, l. 1995, 81.000 km, ☎
040/663-399 9007003

RENAULT Clio 1.2, l. 1997, ohranjen,
cena 790 eur, ☎ 040/523-294 9007048

RENAULT Espace 2.2 Dci, l. 2001, cena
5.500 eur, ☎ 064/119-411 9007036

RENAULT Master 2004, 2464 cm 3,
dci 100, ABS, avtoradio, strešno
okno, prvi lastnik, servisna knjižica,
garažiran, 188.00 km, cena 6.500
eur, ☎ 041/631-502, Boštjan 9006978

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MOPED APN 6, lepo ohranjen, ☎
041/214-500 9006995

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

ORIGINAL jeklena platišča, 4 kom, 16
col, 5 x112 med luknjo za VW Pasat,
Touran, Golf 5, Audi 4, Škoda, 50 eur,
☎ 051/435-699

9007005

PLATIŠČA, GUME za različne avte,
več dimenzij, malo rabljeni akumulator-
ji, ☎ 041/722-625 9006872

SNEŽNE verige, 16 col König, nove in
rabljene, ☎ 04/51-22-654

9006993

SNEŽNE verige za 12,13, 14, 15 col-
ska kolesa, vlečno kljuko za Golf II in
novo letno gumo Kleber 165/70/14,
☎ 041/858-149 9007004

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

LES dva brezova, dva javorjeva hloda,
cca. dolž. 5 m, deb. 60 cm, ☎ 04/57-
25-213

9007021

LIPOVE deske, ☎ 04/53-38-244
9007054

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

9006453

KUPIM

HLODOVINO smreke, plačilo takoj, ☎
041/875-091 9007045

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

NOVA vhodna vrata s podbojem, 25 %
ceneje, zelo ugodno, ☎ 041/271-
953 9007057

OKNA in vrata z žaluzijami, lesena,
lepo ohranjena, ter kromaste snegolo-
ve 260 k., ☎ 031/727-035

9007031

KURIVO
PRODAM

DRVA - metrska ali razžagana, možna
dostava, ☎ 041/718-019 9006584

BUKOVE goli, 4 m, možnost dostave,
☎ 031/561-613

9007061

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

9006225

DRVA, suha, jesen, akcij. cena 40 eur,
☎ 04/53-31-610

9007052

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

9006585

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

9006586

DRVA, suha, možen razrez in dostava
na območju Tržiča in Radovljice, ☎
041/545-019 9006986

DRVA - suha, metrska, bukova, ☎
031/688-234 9007011

DRVA, mešana, ☎ 041/875-091
9007046

HRASTOVA drva, suhe deske debeli-
ne 2 cm, ☎ 041/378-937

9006970

SUHA mešana drva, ☎ 041/848-539
9006956

SUHA bukova drva, možna dostava in
razrez, ☎ 04/25-60-224, 051/205-
800 9006962

SUHA bukova drva, metrska, 9 m3,
cena 45 eur, ☎ 031/615-477 9006985

SUHA bukova in mešana drva, možen
razrez in dostava, ☎ 04/25-60-223,
031/840-266 9006998

STANOVANJSKA
OPREMA

GOSPODINJSKI 
APARATI
PRODAM

PRALNI stroj in hladilnik Gorenje, ☎
041/878-494 9006992

PRALNI stroj Samsung in sat. anteno,
ugodno, ☎ 041/404-761 9007001

ŠTEDILNIK na drva, Küppersbusch,
malo rabljen, Gortnar, ☎ 04/51-00-
110 9007058

OGREVANJE, HLAJENJE
PRODAM

BOJLER podpultni, 10-litrski, tlačni
Ariston titanium, star 2 leti, brezhiben,
☎ 041/597-232 9007015

PEČ na drva, trajnožareča, zelo ohra-
njena, malo rabljena in oljni gorilec za
CK, ugodno, ☎ 051/309-022 9006991

KUPIM

KÜPPERSBUSCH štedilnik, šir. 42
cm, ☎ 041/490-787 9006957

PODARIM

TERMOAKUMULACIJSKO peč 2.2
KW, ☎ 041/662-937 9006969

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

BILJARD, nov, ☎ 031/206-724
9006403

ENOCEVNI DALJNOGLED, s stoja-
lom, povečava 60 x 200, znamke Bu-
šel, ☎ 040/282-485 9006989

HOBI
PRODAM

DVA GOBELINA, cena po dogovoru,
zelo ugodno, @ 041/952-648 9006928

OBLAČILA IN OBUTEV
PRODAM

MOŠKO bundo, št. 54 in pohodne
čevlje, št. 43, ☎ 040/169-103

9006984
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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

Posest Škofja Loka okolica 
prodam parcelo 650 m2

z gradbenim dovoljenjem
89.900 € ali atraktivno hišo

cca. 170 m2 v 3 PGF 179.990 €
INFO: 041 669 742 
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FESST, d. o. o., 
nepremičninska
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Fax: 236 73 70
E-pošta: 
info@fesst.si
Internet: 
www.fesst.si

Božični trg v Celovcu

Velik celovški božični trg na Novem trgu /

Neuer Platz, od 21. novembra do 24. 

decembra, je brezdvomno najlepši v celotni

regiji Alpe Jadran. Med najzanimivejše 

dogodke spadata največje avstrijsko 

kurentovanje, ki bo 28. novembra in 

»mednarodni Božič«, ki bo 12. decembra.

Klagenfurt Tourismus

Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt am Wörthersee

Tel.: +43/(0)463/537-2223

Fax: +43/(0)463/537-6218

E-Mail: tourismus@klagenfurt.at

Klagenfurt
am Wörthersee

Izvedba celovitih geodetskih storitev
po ugodnih cenah:
■ geodetski načrti
■ ureditev meje (dela meje)
■ izravnava meje
■ parcelacije (delitev, združitev)
■ označitev meje v naravi
■ evidentiranje zemljišča pod stavbo
■ sprememba bonitete zemljišča
■ vpis stavbe in dela stavbe v kata-
ster stavb

■ zakoličbe objektov, komunalnih
vodov, cest

■ komasacije stavbnih zemljišč
Pokličite nas na telefon 
031/695-484ali se oglasite na sede-
žu podjetja!

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Šorlijevo naselje, dvosobno v
III. nadstr. izmere 64,82 m2, l. izgr.
1968, kopalnica v celoti obnovljena,
ostalo potrebno obnove, cena
106.000,00 EUR.
Kranj, Vodovodni stolp, dvosobno v
IV. nadstr. izmere 54,74 m2, l. izgr.
1965, prenovljeno l. 2003-okna, ko-
palnica, cena 95.000,00 EUR.
Kranj, Zlato polje, trisobno v I. nad-
str. v izmeri 79 m2, l. izgr. 1953. pre-
novljeno l. 2004 - okna, kopalnica,
tlaki, CK na plin, dve kleti, vselitev po
dogovoru, cena 107.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi iz-
mere 48,00 m2, v hiši so samo štiri
stanovanja, l. izgr. 1960, stanovanje
izdelano l. 1991, CK, cena 79.500,00
EUR.
STANOVANJE ODDAMO V NAJEM
Kranj, Drulovka, manjša visoko pri-
tlična hiša tlorisa 30 m2 na parceli
velikosti 500 m2, l. izgr. 1951, v celo-
ti prenovljena in opremljena l. 2009,
v pritličju - kuhinja, jedilnica z dnev-
no sobo, WC, v nadstr. - spalnica,
pomožni prostor in kopalnica, CK,
največ za dve osebi vseljivo takoj,
cena 630,00 EUR/mesečno + stroški
+ 2x varščina.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, staro mestno jedro, enonad-
stropna s 120 m2 stanovanjske povr-
šine na parceli velikosti 262 m2, l.
izgr. 1935, prenovljena l. 2002 - okna,
vse instalacije, kopalnica, CK na olje,
dvorišče, kjer je možno parkiranje za
dva avtomobila, terasa s 115 m2 vrta,
cena 208.000,00 EUR. 
Trstenik, na izredno lepi sončni loka-
ciji, medetažna s 300 m2 uporabne
stanov. površine na parceli velikosti
1144 m2, l. izgr. 1999, cena
439.000,00 EUR, v kateri je vključe-
na tudi vsa oprema izdelana po
meri. 
Gorenjska, Cegelnica pri Naklem, vi-
sokopritlična, tlorisa 8,5 x 8 m2 na
parceli velikosti 539 m2, l. izgr. 1939,
delno obnovljena l. 1994 - okna, stre-
ha, kopalnica, WC, garaža, vsi pri-
ključki, CK na olje, ZK urejena, cena
148.000,00 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO
Tržič, v centru mesta na glavni ulici,
pritličje v izmeri 30 m2, l. izgr. 1900,
že delno prenovljen, primeren za ne-
živilsko trgovino, cena 47.000,00
EUR.
VIKEND - PRODAMO
Trstenik - Orle, zidan, visokopritlični,
tlorisa 46 m2 na parceli velikosti 478
m2, lepa sončna lokacija, garaža, do-
stop tlakovan, ob vikendu tudi manj-
ša brunarica, l. izgr. 1997, cena
240.000,00 EUR.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklem, v industrijski
coni v izmeri 5957 m2 za proizvod-
njo, skladišča, parkirišče, cena 144
EUR/m2 in še cca. 18 EUR/m2 za ko-
munalni prispevek.

LOTO
Rezultati 92. kroga 

- 18. novembra 2009
3, 10, 24, 27, 30, 37, 39 in 33

Lotko: 9 2 8 7 8 9

Loto PLUS:
13, 17, 24, 27, 29, 30, 38 in 4

Garantirani sklad 93. kroga za
Sedmico: 200.000 EUR

Predvideni sklad 93. kroga za
Lotka: 1.140.000 EUR

Predvideni sklad 93. kroga za
PLUS: 160.000 EUR
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MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
PRODAM

INVALIDSKI voziček Karl Dietz, bordo
barve, malo rabljen, držala za noge
premična, 200 eur, ☎ 031/325-326

9007013

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

ČISTOKRVNE nemške ovčarje, odlič-
nih staršev, cena zelo ugodno, ☎
031/328-891, Mare 9006965

KOŠUTE in mladiče jelena damjaka,
☎ 041/751-139 9007014

SADNE SADIKE starih in novih sort,
odprto od 8. do 18. ure, ☎ 01/36-43-
195, 041/558-448, 041/841-843

9006843

PODARIM

ZDRAVE mucke, ☎ 041/672-096
9006888

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

MANJŠO prikolico za manjši traktor,
☎ 031/528-774 9006964

PLUG Lemken Opal in sejalnico Ama-
zone D7, 2.5 m, ☎ 031/736-300

9006982

SEKULAR za žaganje drva, ☎ 04/20-
46-578, 031/812-210 9006930

TRAKTOR Lamborghini, 75 KM, sad-
jarski, 4 x4, letnik 96, ugodno, ☎
041/650-662 9006926

KUPIM

OBRAČALNI plug Batuje, eno- oz.
dvobrazdni, ☎ 041/830-560, Janez

9007029

PUHALNIK Grič, ☎ 04/25-31-170
9007028

PRIDELKI
PRODAM

BRINOVE jagode, zelo kvalitetne, očišče-
ne, pakirane po 30 kg, cena z dostavo
1.60 eur/kg, ☎041/410-350 9006715

JABOLKA za ozimnico in predelavo,
Markuta, Čadovlje 3, Golnik, ☎
04/25-60-048 9006864

KRAVO simentalko, brejo, staro 5 let,
za 900 eur, ☎ 031/685-910 9007022

KRMNI in jedilni krompir ter zelje v glavah,
Žabnica 61, ☎041/378-911 9006963

KRMNI krompir, peso in oves, Škofja
Loka, ☎ 051/358-275 9007035

KVALITETNO mlado vino, cviček se
dobi na tel, ☎ 040/919-519 9007042

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

9007017

REPO za kisanje, ☎ 04/53-15-802
9007009

VINO - cviček, integrirana predelava, v
rinfuzi ali ustekleničen, z vso doku-
mentacijo, večja količina - dostava na
dom, ☎ 031/206-874 9007010

PODARIM

KRMNI krompir, 1,5 tone, neprebran,
☎ 031/314-232 9007050

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA križanca, starega 10 mesecev,
☎ 04/59-63-787 9007055

BIKCE in teličke stare od 2 do 22 me-
secev, simentalke breje, ☎ 031/699-
145 9006990

ČB BIKCE, Hafner, Žabnica 9, ☎
04/23-10-276 9007040

DVA BIKCA simentalca, stara 7 mese-
cev, težka 200 kg, ☎ 041/655-969

9006966

DVA ČB bikca, stara 3 mesece, za na-
daljnjo rejo ali zakol, ☎ 04/25-31-587

9007051

DVE TELIČKI simentalki, stari 7 dni in
4 tedne, ☎ 041/605-704 9006976

KOBILO lipicanko, križano, brejo z
žrebetom, starim 7 mesecev, kobila
stara 6 let, ☎ 031/768-535 9006994

KOZO in kozla, sanske pasme, brez
rogov, ☎ 031/883-066 9007056

KRAVO simentalko, dojiljo po telitvi, ☎
041/657-111 9006977

KRAVO simentalko s teletom bikcem in
dvobrazdni plug Batuje, ☎ 04/25-21-
685 9007024

KUNCA belgijski orjak, samico, staro
8 mesecev, ☎ 04/23-11-176 9007041

MANJŠO, lisasto kravo 450 kg in bik-
ca 300 kg, ☎ 04/57-41-624 9006980

PRAŠIČE, težke 100 do 150 kg, mes-
ne pasme, ☎ 031/861-766 9006813

TELICO simentalko, v 6. mesecu bre-
josti, ☎ 051/214-071 9007020

TELIČKO simentalko, staro tri mese-
ce, ☎ 04/59-57-824 9007027

TELIČKO križanko, staro 7 dni, ☎
04/25-31-241 9007044

ZAJCE, stare 5 mesecev, ☎ 041/
846-937 9007059

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni,
☎ 031/572-647 9006974

BIKCA sim,. do 2 mes. starosti in ob-
rač. plug, 2 brazdni, hidrav. s podpor.
kolesom, ☎ 04/25-22-610, 041/
229-159 9007006

OSTALO
PRODAM

KVALITETNI, uležani ovčji gnoj, mož-
nost prevoza za vrtičkarje, ☎ 031/
521-307 9006967

LATE za kozolce 3 - 5.5 m dolžine, ob-
delane, možna dostava, ☎ 04/51-88-
063, 041/446-510 9007019

MESO mlade krave, stare 29 mese-
cev, polovica ali četrt, cena 4.5 eur, ☎
041/903-412 9007026

OVČJE kože, strojene, ☎ 051/380-
329 9007023

ULEŽANI (mešani) gnoj, ovčji - kokoš-
ji in jagenjčke, ☎ 041/521-342

9007025

POSLOVNI STIKI

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIM dekle za strežbo (eno za
stalno, dve za pomoč), Bistro Enka,
Nazarjeva 1, Kranj, ☎ 041/618-417

9006955

ORGANIZATOR taksi prevoza zaposli
voznike z lastnim vozilom ali samostoj-
ne prevoznike za franšizno sodelova-
nje, Salem, d. o. o., Zg. Duplje 65,
Duplje, ☎ 040/300-838 9006981

IŠČEM

IŠČEM DELO čiščenje, likanje, var-
stvo otrok, pomoč starejšim, imam iz-
kušnje, ☎ 051/428-551 9006960

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

9007033

IŠČEM DELO, razsek govedi in praši-
čev, ☎ 031/279-674 9007012

”EN GLASBENIK ORKESTER” išče
zaposlitev, igranje na zabavah in oblet-
nicah, ☎ 031/595-163 9006783

DUO ROLO, išče delo na obletnicah,
zabavah, porokah z domačo in zabav-
no glasbo, ☎ 041/224-907 9007034

STORITVE
NUDIM

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

9006618

ADAPTACIJE kopalnic, vodovodne
storitve, zidarska dela, polaganje kera-
mičnih ploščic, montaža kopalniške
opreme, Pugelj Marjan, s. p., Hotavlja
34, Poljane nad Škofjo Loko, ☎
041/541-266 9006677

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

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč,
dovoz. poti, parkirišč, polag. robnikov,
pralnih plošč, izd. betonskih in kamni-
tih škarp, Adrovic & Co, d. n. o., Jelov-
škova 10, Kamnik, ☎ 01/83-94-614,
041/680-751 9006730

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, s.
p., Senično 7, Križe, tel.: 59-55-170,
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, la-
melne zavese, plise zavese, komarniki,
markize, www.asteriks.net 9006582

BELJENJE in glajenje sten, odstranje-
vanje tapet, antiglivični premazi, barva-
nje oken, vrat, dekorativni ometi in
opleski, kvalitetno in ugodno, Pavec
Ivo, s. p., Podbrezje 179, Naklo, ☎
031/392-909 9006653

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

OBŽAGOVANJE in podiranje težje do-
stopnih dreves ter posek in spravilo
lesa, Aljoša Švab s.p., Spodnje Vetrno
9, Križe, ☎ 051/225-590

9006975

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

9007043

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

BUKOVA drva, betonski mešalec in
strugarsko orodje, ter barvni TV, ☎
031/201-393

9006968

ELEKTRIČNO centralno peč, štedilnik
Zanussi - 3 plin + elektrika, malo rab-
ljeno, kutine, ☎ 04/25-03-126

9007060

GOBELIN, že izdelan, z motivom pri-
kupne mačke, ☎ 0041/356-008

9006999

GRADBENO omarico z odštevalnim
števcem, rezalnik za keramiko Montolit
master piuma, 90 cm reza, ☎ 040/
352-095 9007053

MALI pralni stroj Goldkind, malo rab-
ljen in mali glasbeni stolp, ☎
041/602-395 9006959

MEŠALEC za beton in kimpež, ☎
040/805-429 9007008

PLASTIČEN zabojnik, 240 l, skoraj
nov, cena 25 eur, ☎ 04/23-43-800,
031/292-060 9006961

PRIKOLICO, nosilnost do 700 kg, ter
okna, vhodna in notranja vrata, vse
novo, ☎ 041/716-799

9007062

ZAMRZOVALNO skrinjo LTH, za sim-
bolično ceno in motorno žago Stihl 08,
☎ 031/340-843 9007000

ZAHVALA

V 74. letu nas je nenadoma zapustila naša draga žena, mati, stara
mama, sestra, sestrična, teta, svakinja in tašča

Marija Snedec
roj. Jekovec (po domače Gorjančeva Milena)
s Srednje Bele

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam sočutno izrekli sožalje, po-
darili sveče, cvetje in darovali za maše. Neizmerno smo hvaležni go-
spe Agati Jekovec, Miri in Silvi, g. župniku Mihi Lavrincu in botrom.
Posebna hvala Ambulanti za nujno medicinsko pomoč Kranj. Hva-
la pogrebnemu podjetju Navček, pevcem iz Predoselj, trobentaču in
praporščakom. Iskrena hvala sodelavcem in stanovalcem Doma sta-
rejših občanov Preddvor, sodelavcem Doma starejših občanov Pred-
dvor - enota Naklo in CSD Kranj ter Občini Preddvor in občinskim
svetnikom. Hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki
ste nam v teh težkih trenutkih v pomoč in podporo, in vsem, ki ste
jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Hvala vsem,
ki ste jo spoštovali in jo imeli radi. Priporočamo jo v molitev.

Žalujoči vsi njeni

V 83. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi mož, ata, stari ata, brat, 
tast, svak in stric

Franc Jenko
p. d. Sovčanov ata z Godešiča

Iskrena zahvala vsem, ki ste mu pomagali v času njegove bolezni. 
Hvala dr. Zamanovi, sestri Alenki, dr. Pelku, drugim zdravnikom in sestram 
Bolnišnice Jesenice za zdravljenje. Gospodu župniku Gregorju Dolšaku se 

zahvaljujemo za molitve in lepo opravljen pogrebni obred. V trenutkih slovesa je bila
blagodejna in tolažilna bližina vseh, ki ste z nami sočustvovali, darovali za svete maše,

cvetje, sveče in druge namene, zanj molili in ga pospremili k večnemu počitku.

Hvaležni njegovi: žena Ančka, hči Nežka in sinova Lojze in Janez z družinami
Godešič, Reteče, Mlaka, Škofja Loka, 21. oktobra 2009

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, tašče in babi

Marje Bajželj Škrjanc
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelav-
cem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.
Iskrena hvala tudi vsem ostalim, ki ste s svojo prisotnostjo izka-
zali spoštovanje in jo v tako velikem številu pospremili na njeni
zadnji poti. Zahvala tudi pogrebni službi Mestnega pokopališča
Kranj, pevcem in g. župniku za lepo opravljen obred. Vsem, ki
ste bili z njo in se je boste spominjali v dobrem, iskrena hvala.

Vsi njeni žalujoči 
Stražišče, 20. novembra 2009

ZAHVALA

V torek, 10. novembra, nas je zapustil dragi mož, oče, dedek, brat, stric, svak in tast 

Pavel Svoljšak
Podreča 89, Mavčiče

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in sodelavcem za
izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Zahvaljujemo se tudi g. župniku
Janezu Šavsu in pevcem za lepo opravljen pogrebni obred ter pogrebni službi Navček.

Za skrb v času njegove bolezni se zahvaljujemo osebni zdravnici dr. Mustrovi in osebju
dializnega centra Naklo, še posebej dr. Černetovi.

Žalujoči: žena Marija, sin Janez ter sin Robert z družino
Podreča, Srednja Bela, Godešič, november 2009

SPOROČILO O SMRTI

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec iz Sava Tires - Kontrole kakovosti

Bruno Pirih
rojen 1943

Od njega smo se poslovili v torek, 17. novembra 2009, ob 15. uri na pokopališču v Bitnjah.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Kolektiv Sava Tires

Ni smrt tisto, kar nas loči
in življenje ni, kar druži nas.

So vezi močnejše, brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.

(M. Kačič)

ZAHVALA

"Je čas, ki da, je čas, ki vzame,
pravijo, je čas, ki celi rane.
In je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine."

Vsa toplina tvojega srca
in vsa tvoja ljubezen 
ostajata za vedno z nami.

ZAHVALA 

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

P L A T I N U M

TA X I
080 25 20

www.paltinumprevozi.com

www.gorenjskiglas.si
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V nedeljo, 8. novembra, ko je tudi nebo jokalo, smo se poslovili
od našega dragega

Janeza Markuna st.
mesarskega mojstra v pokoju iz Preddvora

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijate-
ljem, znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče, ter
za darove svete maše. Še posebej bi se radi zahvalili lovcem LD
Storžič, ki so našega dragega atka tako lepo z lovskimi častmi po-
spremili k zadnjemu počitku. Lepa hvala župnikoma g. Mihu Lav-
rincu in g. Matjažu Križnarju za pogrebni obred. Hvala pevcem
Zupan za lepo zapete žalostinke, pogrebni službi Navček, lovske-
mu prijatelju Andreju Aljančiču za ganljive besede slovesa in ro-
gistom za zadnje slovo. Hvala zdravstvenemu osebju Splošne bol-
nišnice Jesenice ter Mici in Ani za vsestransko pomoč. Hvala
vsem, ki ste ga tako množično pospremili na njegovi zadnji poti.
Skratka vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat HVALA!

Žalujoči vsi njegovi, ki smo ga imeli radi: žena Francka, sin
Janez, hči Mojca in sin Martin z družinama
Preddvor, Kamnik, Voglje, 16. novembra 2009

ZAHVALA

Ugasnila je luč življenja,
se prižgala luč spomina, 
ko ostaja v srcu tiha,
skrita bolečina.
(Mila Kačič)

Ob izgubi dragega moža, očeta, starega očeta, strica in tasta

Franca Bernarda
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sokrajanom 

in bivšim sodelavcem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala za vsa izražena ustna in pisna sožalja, darovano cvetje in sveče. Iskrena hvala 

dr. Potočnikovi in patronažnim sestram ZD Radovljica za skrb in nego, še zlasti 
v zadnjih dneh njegovega bivanja, Agrarni skupnosti planine Pungrat in govorniku 

Milanu Poharju za lepe besede slovesa.
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njegovi

SPOROČILO O SMRTI

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec iz Sava Tires - PC Omega, 
Konfekcija avtoplaščev

Jožef Mrak
rojen 1934

Od njega smo se poslovili v sredo, 18. novembra 2009, ob 15. uri na pokopališču 
v Dobruši. Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Kolektiv Sava Tires

V SPOMIN 

Danes, 20. novembra 2009, mineva leto dni, odkar nas je za
vedno zapustil naš dragi mož, oče, brat in stric

Jožef Jerič
(1951-2008)
iz Cerkelj na Gorenjskem

Vsem, ki ga imate v lepem spominu, obiskujete njegov zadnji
dom in mu prižigate sveče, iskrena hvala.

Žalujoči: žena Dragica, hčerki Sonja in Lea z družinama
Cerklje na Gorenjskem, 20. novembra 2009

ZAHVALA

Ob smrti naše

Malke 
Amalije Rauter
se zahvaljujemo za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče
ter g. župniku in pevcem za opravljen obred.

Vsi njeni
Kranj, 6. novembra 2009

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, stare mame in tašče

Jožice Rezar
po domače Mlinarjeve mame iz Srednje vasi pri Goričah

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatel-
jem, sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno
cvetje in sveče. Hvaležnost izrekamo tudi g. župniku, pevcem
in trobentaču za slovesen obred ter g. Grosu za prisrčne
poslovilne besede. Posebej se zahvaljujemo sosedom za vso po-
moč, pogrebnemu podjetju Pogrebnik, osebju Nevrološke
klinike Ljubljana in njeni osebni zdravnici dr. Gašperlin-Kuralt.
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Vsi njeni
Srednja vas, Adergas, Gorenja vas, 16. novembra 2009

ZAHVALA

V 80. letu starosti nas je zapustil

Marjan Šilar
iz Stražišča, Benedikova 26

Hvala vsem za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje, darove in številno spremstvo 
na njegovi zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo negovalkam Doma upokojencev Kranj,
gospodu Rudiju Tršinarju za lepo opravljen cerkveni obred, predsedniku ZB Stražišče
Ladu Guna za lepe besede ob slovesu, pevcem Kranjskega kvinteta in pogrebni službi

Komunale Kranj za lepo opravljen obred. Vsem imenovanim in neimenovanim 
še enkrat HVALA.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,

spomin je svetloba, ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.

Poslovila se je naša draga žena, mama, stara mama, teta in prijateljica

Darja Mlinar
rojena Švara

Za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče se iskreno zahvaljujemo sorodnikom,
prijateljem, znancem, sosedom in sodelavcem. Zahvaljujemo se kolektivu 

Nevrološke klinike v Ljubljani, še posebej sestri Lidiji Ocepek, ki nam je bila s svojo
zavzetostjo in predanostjo vedno v pomoč. Zahvala tudi njeni osebni zdravnici Mariji

Jenko Burgar za večletno zdravljenje.

Vsi njeni

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

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

ZAHVALA

V 79. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi mož, oče,
stari ata, praded, tast, brat, stric, svak

Anton Hočevar
iz Dornic

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vašča-
nom, prijateljem, sodelavcem Iskraemeco, Hidria Rotomatika
Kranj, gasilcem PGD Zapoge in ostalim sosednjim društvom,
praporščakom, zastavonoši, za izrečena sožalja, darovane sveče
in cvetje, denar za sv. maše in darovane maše. Hvala g. župni-
ku Jožetu Mrvarju za sv. mašo in pogrebni obred. Pevcem za ob-
čutno zapete pesmi. Vsa zahvala pogrebni službi Navček, govor-
niku Marjanu za poslovilne besede ob grobu. Zahvaljujemo se
vsem, ki ste nam v teh težkih dneh stali ob strani in ga v tako
velikem številu pospremili na zadnjo pot. Vsem imenovanim in
neimenovanim iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi
Dornice, 13. novembra 2009
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Precej jasno bo, po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla in
nizka oblačnost. Jutra bodo hladnejša, čez dan pa bo še
naprej zelo toplo za ta čas.
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Tomaž Mis:

"Mislim, da ni dežele, ki bi s
tako malo prebivalci v športu
dosegala takšne uspehe. Bolj-
še promocije, kot je uvrstitev
športnikov na svetovno pr-
venstvo, ne more narediti 
nihče. Je zelo dobra reklama." 

Maja Bertoncelj

Škofja Loka - Zmaga sloven-
skih nogometašev z 1:0 proti
Rusom na tekmi v maribor-
skem Ljudskem vrtu, ki je
bila dovolj za uvrstitev naše
reprezentance na svetovno
prvenstvo, bo še dolgo od-
mevala. V noči s srede na če-
trtek je bilo veselo po vsej
Sloveniji, najbolj seveda v
Mariboru, praznovali pa
smo tudi na Gorenjskem.
Navijači so se zbirali po loka-
lih, si skupaj ogledali odločil-
no srečanje, nato pa se je za-
čelo slavje, kot ga v Sloveniji
že dolgo ni bilo.

Obiskali smo nekaj loka-
lov na Škofjeloškem. Med
gosti so bili v veliki večini
pričakovano moški. "Tek-
mo smo se odločili sprem-
ljati v lokalu zaradi boljšega
vzdušja, kot bi bilo doma,
da skupaj podpremo naše
nogometaše, pa tudi za to,
da je mir, da doma ni kre-
ga, kateri program bomo
gledali," so navijaško raz-
položeni fantje v smehu v
en glas odgovorili na vpra-
šanje, zakaj so se odločili
nogometno tekmo sprem-
ljati v družbi v lokalu. Ne-
katerim to ustreza, spet
drugi se raje navijaško
sprostijo kar doma. Slove-
nija je pred tekmo verjela v
uspeh naših fantov. "Smo

kar prepričani v zmago.
Skupaj smo si ogledali že
prvo tekmo in v zadnjih
dvajsetih minutah je Slove-
nija dokazala, da je lahko
boljša tudi od Rusije. Kdo
bo dal gol? Ni važno, samo
da pade," je dejal eden iz-
med zbrane druščine. Do
zadetka Zlatka Dediča je
bilo še dokaj mirno, potem
pa je sledil prvi val evforije.
Fantje so tako skakali, da se
je lokal kar tresel. Ob polča-

su malce na zrak in potem
nazaj na svoja mesta. 

Tema pogovora tokrat ni
bilo prav nič drugega kot
samo nogomet. "A ni super?
Kakšno vzdušje je bilo, ko
smo dali gol? Doma takega
vzdušja zagotovo ne bi bilo.
V drugem polčasu se bodo
Rusi morali odpreti, kar bo
priložnost za nas, da iz kakš-
nega protinapada damo še
en gol. Potem pa veselica.
Bomo še kakšnega spili," se

je smejalo fantom. Napetost
se je stopnjevala vse do zad-
njega sodnikovega žvižga. In
potem se je začelo rajanje,
nazdravljanje, petje, ki je tra-
jalo še dolgo v noč. Fantje so
podoživljali ključne trenutke
tekme, komentarji so kar de-
ževali, beseda pa je že tekla
tudi o Južni Afriki, kjer bo
prihodnje leto svetovno pr-
venstvo. Kar nekaj je bilo
takšnih, ki so zatrdili: "Južna
Afrika, navijači prihajamo!"
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Vrado Rozman:

"Ta zmaga se mi zdi zelo po-
membna. Zelo sem pono-
sen, da sem Slovenec. Bolj
ponosen kot na naše nogo-
metaše trenutno nisem na
nič drugega. Lepo je videti,
kako Slovenija praznuje." 

Barbara Lapuh:

"Nad zmago Slovenije sem
navdušena. Fantje so vložili
veliko truda in si zaslužijo
odhod na prvenstvo. Veselje
vsepovsod je pokazalo, da je
nogomet najpomembnejša
postranska stvar na svetu."

Milenko Milašinović:

"Tekmo sem spremljal. Su-
per je, da so fantje zmagali.
Ta zmaga pomeni, da bo še
več ljudi spoznalo Slovenijo.
Je pa velika spodbuda tudi
za mlade športnike, da vidi-
jo, da se v tem da uspeti."

Norela je tudi Gorenjska
Uvrstitev slovenske nogometne reprezentance na svetovno prvenstvo so dolgo v noč proslavljali tudi
po številnih lokalih na Gorenjskem. Za konec je bilo slišati: "Južna Afrika, navijači prihajamo."

Kamniška Bistrica

Slovo od Tomaža Humarja v Kamniški Bistrici

Srečanje v spomin na preminulega kamniškega alpinista To-
maža Humarja bo jutri ob 11. uri pri planinskem domu v
Kamniški Bistrici, kjer je Tomaž tudi začel svojo plezalno
pot. Na srečanju, ki ga pripravljajo njegovi prijatelji, bosta
med drugim spregovorila župan Tone Smolnikar, Tomažev
mentor Bojan Pollak, udeležbo je potrdil tudi premier Borut
Pahor. V spominskem parku bodo v Tomažev spomin odkri-
li ploščo, ki jo bo posebej za to priložnost izdelal kipar Miha
Kač. S kamniške glavne avtobusne postaje bo ob 9., 9.30 in
10. uri v Kamniško Bistrico peljal tudi poseben avtobus, zato
organizatorji udeležence pozivajo, naj uporabijo javni pre-
voz. V žalno knjigo se je v stavbi Občine Kamnik mogoče
vpisati še danes do 18. ure, spletna žalna knjiga pa bo na
straneh Občine odprta do nedelje. J. P. 

Jesenice

Novi semaforji na Jesenicah

Semaforji na križiščih na glavni cesti skozi Jesenice so bili 
v preteklosti pogosto v okvari. To je povzročalo veliko 
nezadovoljstva med vozniki in pešci. Na Občini Jesenice so
se zato odločili, da bodo semaforje, ki so bili stari že skoraj
dvajset let, zamenjali z novimi. Kot je povedal direktor 
Komunalne direkcije na Občini Jesenice Marko Markelj, so
v letošnjem letu kupili tri nove semaforske krmilne naprave
in jih postavili na križišča pri izvozu s Tavčarjeve, pri Integralu
in pri zdravstvenem domu. Poleg tega so obnovili semafor
na Slovenskem Javorniku. Nakup ene semaforske krmilne
naprave je stal okrog 25 tisoč evrov. Novi semaforji že delujejo
in naj bi pripomogli k večji pretočnosti prometa, zmanjšanju
zastojev in manjšemu onesnaževanju zraka. U. P.

Preddvor

Preprosto kompostiranje bioloških odpadkov

Center za razvoj podeželja Kranj in Zavod za turizem 
Preddvor prirejata v torek ob 17.30 v krajevnem domu v
Preddvoru praktično delavnico z naslovom Preprosto in 
naravno kompostiranje bioloških odpadkov na domu z 
metodo efektivnih mikroorganizmov. Za udeležence je 
delavnica brezplačna. C. Z.

Sebastjan Kristan:

"Nogometaši so pokazali, da
Slovenije ne gre podcenje-
vati in smo kljub majhnosti
premagali veliko državo. Fan-
tje so si zaslužili ta uspeh in
državljani smo lahko ponos-
ni na tako dobro ekipo."

Ponosni na 
nogometaše
Maja Bertoncelj

Slovenija praznuje uvrstitev
nogometne reprezentance
na svetovno prvenstvo. Vsi
so ponosni na nogometa-
še in na strokovno vodstvo.
Kaj ta uspeh pomeni, smo
spraševali mimoidoče v
Medvodah.

Takole so rajali in zmago slovenskih nogometašev proslavljali nogometni navdušenci 
v enem izmed lokalov na Škofjeloškem. Takšni in podobni prizori so bili tudi drugod po 
Gorenjskem. 

KRATKE NOVICE
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POSTOPAČI V
BAZENU

Ljubljansko kranjski blues rock band
Mestni postopači bo jutri z žurom
navdihoval v Izbruhovem kulturnem
bazenu. 

02

LJUDJE

TURISTIČNA 
NOSTALGIJA

Košček bivše Jugoslavije se je usta-
vil v Laškem in izmenjal mnenja,
Zagreb so obiskali Francozi, Poklj-
uka pa prehiteva Bohinj. / Foto: AB

KULTURA

NE, NIKOLI NI 
PREPOZNO 

V nedeljo bodo v Prešernovem
gledališču uprizorili drugo premiero
letošnje sezone, igro Lep dan za
umret avtorja in režiserja Vinka
Möderndorferja. 
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GLASBA, KINO

adnjič me kliče
Serdžo, odličen
basist Sergej Je-
reb, kranjska le-
genda na basu in

srce in duša banda Howitzer,
ki je v začetku devetdesetih
nekaj let pred časom najav-
ljal slovensko zvezdo na ro-
ckovskem nebu, pa zaradi ta-
kih in drugačnih razlogov ni
uspelo. "Zdaj že leto in pol
igram pri Mestnih postopa-
čih, jutri, v soboto, 21. no-
vembra, igramo v Izbruhu,
predskupina pa bodo Moon-
shine Olive iz Kopra. Prideš
poslušat?" Itak. Mestni po-
stopači je namreč band, ki ga
je ustanovil Dejan Došlo, ki-
tarist nekdanjih Letečih pote-
puhov, in v njem poleg dol-
goletnega prijatelja Damira
Jazbeca, ki "vihti" orglice, ig-
rajo še trije Kranjčani, poleg
Sergeja še bobnar Iztok Re-
povž in odličen kitarist, še
ena kranjska legenda Marko
Matjašič - Jimi. Septembra
so predstavili svojo prvo ploš-
čo z naslovom DobroDošlo.
Devet skladbic v najboljši
blues rockovski maniri s pri-

mesmi countrya, pa tudi
funka. Pesmi, kot sta Ne živi
za naprej ali pa Vsi mi govori-
jo, sta bili tudi že pesmi ted-
na na Valu 202, dobro po-
znamo tudi Vikend (njenih
staršev) ...

Kot je povedal Sergej, ki
igra tudi v jugorock skupini
Opet, pa pri Peru Lovšinu in
Adiju Smolarju, pa v triu z

Ivanom Bekčičem in še kje,
je njihov živi nastop še bolj
energijsko "našponan" kot
na plošči. Poslušano. Drži.
V Izbruhu bodo ob koma-
dih s plošče igrali še vse naj-
večje iz časov Letečih pote-
puhov (kot gost bo vskočil
tudi pevec nekdanjih pote-
puhov Klemen Tičar), nekaj
blues-rockovskih klasik.

Glede na glasbeno kilome-
trino v rocku od fantov lah-
ko pričakujemo vrhunsko
muziciranje in žur. Tudi za
gledalce. Menda bo na ogled
tudi njihov najnovejši video-
spot za skladbo Znoru, v ka-
terem je zaigral tudi znani
igralec Gregor Bakovič. Za
domovino v bazen na Mest-
ne postopače.

POSTOPAČI V BAZENU
Ljubljansko-kranjski blues rock band Mestni postopači bo jutri z žurom navdihoval v Izbruhovem 
kulturnem bazenu.

Igor Kavčič

Z

Večer neuveljavljenih skupin

V soboto ob 21. uri se bodo v gasilskem domu na Trebiji
predstavile skupine, ki običajno nastopajo kot predskupi-
ne. Nastopili bodo Platoniks, Red Pill in Drugi Čut. P. M. B.

PLANET TUŠ, KRANJ

Petek, 20. 11.
15.20, 17.30, 19.40, 21.50, 23.59
BOŽIČNA PESEM 3D
15.40, 20. 40, 23.10
JULIE & JULIA
16.30, 18.40, 21.00, 23.30
MOJA GRŠKA AVANTURA
18.10 POČITNICE ZA ODRASLE
18.00, 21.40, 23.50 ŽAGA VI
17.00, 20.10, 23.20 2012 
16.10, 20.00 9:06

Sobota, 21. 11.
11.00, 13.10, 15.20, 17.30, 19.40,
21.50, 23.59 BOŽIČNA PESEM 3D
11.30, 15.40, 20.40, 23.10 JULIE &
JULIA
12.10, 14.20, 16.30, 18.40, 21.00,
23.30 MOJA GRŠKA AVANTURA
18.10 POČITNICE ZA ODRASLE
14.10, 18.00, 21.40, 23.50 ŽAGA VI
13.30, 17.00, 20.10, 23.20 2012 
16.10, 20.00 9:06

Nedelja 22. 11.
11.00, 13.10, 15.20, 17.30, 19.40,
21.50 BOŽIČNA PESEM 3D
11.30, 15.40, 20.40 JULIE & JULIA
12.10, 14.20, 16.30, 18.40, 21.00
MOJA GRŠKA AVANTURA
18.10 POČITNICE ZA ODRASLE
14.10, 18.00, 21.40 ŽAGA VI
13.30, 17.00, 20.10 2012 
12.30, 16.10, 20.00 9:06

Ponedeljek, 23. 11.
11.00, 13.10, 15.20, 17.30, 19.40,
21.50 BOŽIČNA PESEM 3D
11.30, 15.40, 20.40 JULIE & JULIA
12.10, 14.20, 16.30, 18.40, 21.00
MOJA GRŠKA AVANTURA
18.10 POČITNICE ZA ODRASLE
14.10, 18.00, 21.40 ŽAGA VI
13.30, 17.00, 20.10 2012 
12.30, 16.10, 20.00 9:06

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

KINO SPORED

DVORANA NA ČEŠNJICI
26. in 27. november, ob 20.00

Cena vstopnice: 15 €     Prodaja: RESTAVRACIJA LUŠINA, ŽELEZNIKI    Info: 051 606 220
KD Češnjica, Češnjica 54, Železniki 

Koncert 
Andreja Šifrerja 
z gosti iz Anglije

Festivalna dvorana Bled, 
nedelja, 
29. novembra 2009, 
ob 19. uri

Gostje: 
● Dave in Jem Cooke, oče in hči iz Londona,
● sloviti komponist, aranžer in violinist 

Graham Preskett

Predstavitev nove zgoščenke - LIPICANCI 

Prodaja vstopnic za blejski koncert poteka preko sistema www.eventim.si

(Kompas Bled ter ostale Kompasove poslovalnice po Sloveniji, Petrol,

Big Bang,...) in na TIC Bled. V predprodaji si lahko vstopnice zagotovite

po 18,00 EUR, na dan koncerta pa po 20,00 EUR. 
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Dve ljubljanski in tri kranjske petine v Mestnih postopačih pomenita odlično 
blues-rockovsko celoto. / Foto: Katarina Gogala

pontano ploskanje
in posamični vzkli-
ki bravo so pospre-
mili igralko in pev-
ko šansonov Laro

Jankovič v finalnem delu so-
botnega koncerta, drugega iz
letošnjega koncertnega cikla
Aeda na Brdu. Mnogi so jo
prišli poslušat in gledat, kako
doživeto z barvo šansonov in
interpretacijo obuja lik pari-
škega slavčka Edith Piaf.

Lara se je nad njo navduševa-
la že med študijem na akade-
miji. Enajst let je bila nato
članica Slovenskega narod-
nega gledališča v Novi Gori-
ci. Pred petimi leti je s svo-
jim glasom napolnila prvo
samostojno zgoščenko z na-

slovom Pred vami stojim
gola, pred tremi leti je začela
doma in v tujini odmevati
njena glasbena monodrama
o Piafovi Kot jaz v režiji Zija-
ha Sokolovića.

Laro je v polni kongresni
dvorani Grandisa spremljal
pianist Blaž Jurjevčič iz Big
banda RTV Slovenija. Igral-
ka je bila duhovita povezo-
valka med posameznimi
songi, šansoni in muzikali.
Koncert je izzvenel z najbolj
znanim šansonom Piafove
Non, je ne regrette rien (Ne,

ničesar ne obžalujem) in
Cabaret iz istoimenskega
muzikala. Tudi letos so bili
vsi po koncertu povabljeni
na druženje, ki so ga ob
okroglih, polnih mizah pri-
pravili kuharji in strežno
osebje JGZ Brdo.

ODMEVNI KONCERT
LARE JANKOVIČ

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



rama Lep dan za
umret, ki je bila
na Tednu slo-
venske drame
pred dvema leto-

ma nominirana za nagrado
Slavka Gruma, vstaja iz spe-
cifičnega duha osemdesetih
let. Avtor in režiser Vinko
Möderndorfer v njej sooči
dve osebi, mamo in hčer.
Prva, igra jo Vesna Jevnikar,
še vedno živi kot v uporni-
ških najstniških letih, čas se
ji je ustavil v času punka,
druga, igra jo Vesna Pernar-
čič Žunić, je odrasla v reji in
je pravo mamino nasprotje.
Prva je vedno proti že zara-
di upora samega, druga je
dolgočasna, polna predsod-
kov in ji je vse brez zveze.
Na začetku ...

Danes je po dolgem času zu-
naj res lep dan. Lep za um-
ret. Kako se je vas dotaknil?

Vinko Möderndorfer: "Kot
lep dan zunaj. Smo namreč
sredi intenzivnih vaj pred
nedeljsko premiero."

Katera od vaju v predstavi
igra lik, ki mu je samo še za
umret?

Vesna Jevnikar: "Poanta
predstave je ravno v tem, da
nikoli ni tako hudo v življe-
nju, da bi komu bilo zato tre-
ba umret."

Vinko: "Odnosi med ma-
mo in hčerjo se skozi pred-
stavo razčistijo, ena drugi si
marsikaj povesta in na kon-
cu sta nekje na ničli, kar po-
meni, da se lahko na novo
začnejo. Igra ima optimi-
stični konec. Bolj kot za ob-
račun z nekim obdobjem, v
tem primeru punkom, gre v
igri za psihološko razčišče-
vanje med mamo in hčerjo.
Kar v življenju naredimo le
redko kdaj." 

Torej v igri in predstavi ne
gre za pogled v nek uporni-
ški čas in takratno socialno
in družbeno ozračje, v prvi

plan ste postavili človeške
medosebne odnose?

Vesna J.: "Niti ne gre za to,
da bi se zgodba morala nuj-
no dogajati v obdobju pun-
ka. Ta je samo del mame, ki
je stara toliko, kot je, to po-
meni, da je bila v času punka
mlada, da je ta ostal v njej in
do danes ni spremenila svo-
jega okusa."

Vinko: "Zakaj sem izbral
punk. Ta se mi zdi poslednje
gibanje, ki je bilo hkrati tudi
družbeno gibanje in je imelo
socialni naboj. Gibanje, ki je
nekaj zahtevalo od sveta. Po-
slednji upor. Danes ni ni-
česar več, glasba se je razpr-
šila na vse strani, poslušamo
praktično vse, ni nekega silo-
vitega gibanja, kot je bil
punk in pred njim hipiji. To
globalnemu kapitalizmu in
potrošništvu seveda ustreza,
pri tem pa ostaja neka stra-
hotna praznina, na katero se
mladostnik ne more naslo-
niti. Upam, da bomo še kdaj
priča kakšnemu takemu
uporniškemu gibanju."

Vinko, vi ste tudi sami kot
mladostnik doživljali punk,
Vesna Jevnikarjeva, tudi vi
ste ga malo še ujeli ...

Vesna J.: "Vesna ga je zelo
ujela. Naokrog smo hodili s
"knoflami", pravzaprav smo
bili mešanica hipijev in pan-
kerjev, ker ni bilo denarja,
smo odstrigli ovratnik kakš-
ni očetovi srajci, vzeli dedkov
telovnik ... To je bil za nas en
srečen čas, ne glede na to, ali
je šlo za upor ali ne. Sem in
tja smo bili na kakšnem za-
slišanju, ker se je na gimna-
ziji pojavil prvi grafit A v kro-
gu, ni pa bilo tako represiv-
no, da bi zaradi tega nosili
kakršnekoli posledice." 

Vam je to izkustvo pomaga-
lo pri oblikovanju vloge?

Vesna J.: "Mislim, da je,
ampak ne na način, da bi to
bilo neko predznanje, pred-
vsem sem sprovocirala nekaj,
kar je v meni ostalo, čeprav pa
spet nikoli nisem bila nek tak
res pravi panker. Ravno toliko

uporništva pa je bilo v meni,
da tudi v predstavi z lahkoto
še malo "poskačem" ..."

Vi, Vesna Pernarčič, ste pan-
kovske čase nekoliko zamu-
dili, prav tako pa vas ni ujel
čas "novodobne mladine" ... 

Vesna Pernarčič Žunič:
"Najbrž sem nekje vmes,
lahko bi rekla, da sodim v ge-
neracijo, ki ni pripadala ni-
komur. Mogoče bi lahko še
ujela zadnje izdihljaje pun-
ka, no moji starši so bili zelo
zaščitniški, pa tudi jaz sem
bila bolj pridna punca ... Ni-
sem se čutila pripadnica
neki skupini. Lahko bi rekla,
da moja vloga v generacij-
skem smislu nekako sovpa-
da. No, predvsem gre za od-
nos mati-hči, tako da je punk
le okvir drugim, močnejšim
čustvenim zadevam."

Pa vendarle, kakšna je zgodba?
Vinko: "Zgodba v smislu

naracije, da nekdo nekam
gre in se nekaj zgodi ... niti
ne obstaja. V bistvu gre za
neka čustvena stanja, ko ti
dve osebi, mati in hči raz-
mišljata o preteklosti, vsaka
na svoj način, vsaka s svojim
značajem in ob tem rešujeta
stvari, ki so se jima v življe-
nju zgodile. Zanimivo pa se
mi zdi pri tem moje lastno
avtorsko spoznanje, da prav-
zaprav ponavljamo zgodbe

svojih staršev. V nekaterih
segmentih se ne moremo
oddaljiti od njih, včasih dela-
mo celo iste napake, ki so jih
naredili naši starši. Igra torej
pripoveduje tudi o tem. Ni-
koli ne živimo samo svojega
življenja, ampak vedno tudi
življenje svojih staršev."

Vinko, imate izkušnje tudi
z režijo opere. Ne, kaj je
lažje, kaj vam je bližje, de-
lati na veliko z igralci, pev-
ci, zborom, orkestrom ali
tovrstna komorna igra z
dvema igralkama?

Vinko: "Zagotovo mi je
bližje intimnejše delo v takih
manjših igrah kot pa v ope-
rah ali "Shakespearih", kjer
niti ni časa niti potrebe, da bi
človek zahajal v neko "čip-
ko", kar je tu mogoče. Je pa
lepo delati tudi večje projek-
te, ki jih delaš z zamahom."

Vesna J.: "To pomeni tudi,
da morava biti obe igralki
uro in pol tako zanimivi in
intenzivni v igri, da bo tudi
gledalcem zanimivo."

O čem bodo ljudje razmiš-
ljali po predstavi? 

Vesna P.: "Želim si, da bi
ljudje videli, da nikoli, če te
še tako boli, če si še tako sprt,
če so še tako velike težave, da
nikoli ni prepozno za rešitev.
Ta vedno pride, slabša ali
boljša, samo obupat ne." 
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NE, NIKOLI NI PREPOZNO 
V nedeljo bodo v Prešernovem gledališču uprizorili drugo premiero letošnje sezone, igro Lep dan za
umret avtorja in režiserja Vinka Möderndorferja. 

Igor Kavčič

D

Umrl je Jurij Kocbek
Jurij Kocbek, fotograf in grafični oblikovalec, je bil avtor

znaka in celostne podobe stalne muzejske razstave Anton
Tomaž Linhart. "Zdaj premišljujem o tem, kako bi mogel
postati znan." Jurij Kocbek je bil član ekipe, ki je Antonu 
Tomažu Linhartu ob 250. obletnici rojstva v čast in spomin
postavila stalno razstavo v radovljiški graščini. Razpoznav-
ni znak razstave je grafična podoba Linharta, ki iz sence
prehaja v jasno obliko, razposajeni šop las pa mu krasi 
trobojnica. Kocbek je v znaku subtilno prikazal bistvo 
Linhartove osebnosti, razsvetljenskega časa na Kranjskem in
našega sedanjega odnosa do te preteklosti. Podlaga za vidno
Linhartovo podobo je sepia risba Božidarja Jakca, ki so jo
Muzeji radovljiške občine pred leti odkupili od dedičev, 
senca okoli nje predstavlja po eni strani dejstvo, da je edina
Linhartova podoba iz časa njegovega življenja silhueta, 
objavljena v almanahu Blumen aus Krain (Cvetje s Kranj-
skega) leta 1781, po drugi strani pa spoznanje avtorjev 
razstave, da je potrebno za osvetlitev, razumevanje in 
poznavanje te znamenite slovenske preporodovske osebnosti
in njegovega časa še veliko postoriti. Vihravi šop las sili iz 
okvirov proti svobodi duha, k čemur so težili razsvetljenci in
ki je obče človeška težnja, trobojnica pa simbolizira Linharta
kot začetnika zametka slovenske narodne prebuje. 

Jurij Kocbek se je z znakom in z drugim svojim prispev-
kom k razstavi o Linhartu trajno zapisal tudi v radovljiški
kulturni spomin. Verena Štekar-Vidic

OKROGLI MUZIKANTI
ADI SMOLAR
ansambel SPEV
TANJA ŽAGAR
ansambel SVETLIN
STANE PETRIČ
ansambel 
BRANETA KLAVŽARJA
MLADI DOLENJCI
MAMA MANKA
VESELI SVATJE
MALIBU & 
MIRKO ŠLIBAR
POLKA PUNCE
ansambel 
ROKA ŽLINDRE
ROBERT GOTAR in 
harmonikarski 
orkester 
ČEPONI
FOLKLORA KAMNIK

voditelj in scenarist
BORIS KOPITAR

po koncertu zabava s 
POLKA PUNCAMI

NOVOLETNI 
VIDEOMEH
V ŽIVO

ŠPORTNA 
DVORANA 

KAMNIK
sobota, 

12. decembra, 
ob 19. uri

VSTOPNICE: 051/202 200

KAMNIK: TIC, Pub Pod skalo, 
Video klub Metulj

DOMŽALE: 01S blagovnica Vele
MENGEŠ: Hram Rožice
KRANJ: Gorenjski glas
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Sreda, 25. novembra 2009, ob 19.30 v dvorani Grandis, Kongresni center Brdo

AVTORSKI VEČER SKLADATELJA ALOJZA AJDIČA

Ustvarjalni trio v novi premieri v Prešernovega gledališča:
Vesna Pernarčič Žunič, avtor in režiser Vinko Möderndorfer
in Vesna Jevnikar / Foto: Gorazd Kavčič

Brezplačne vstopnice
so na voljo v tajništvu 

Glasbene šole Kranj
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10.10 Kaj storiti? 10.55 Medij 11.45 To ne-
navadno življenje 12.15 Zamolčane zdravniške
zgodbe 13.05 Živalski čudeži 13.55 Živalski vrt
14.20 Zamolčane zdravniške zgodbe 15.10
Živalski vrt 15.35 Družinsko drevo 16.25 Katas-
trofe stoletja 17.15 Kaj storiti? 18.00 Medij
18.55 Zamolčane zdravniške zgodbe 19.50
Živalski vrt 20.15 Okoljska straža 21.05 Medi-
cinski detektivi 21.55 Izdelovalci profilov
22.45 Okostnjaki pripovedujejo 23.35 Morilci
00.00 Okoljska straža 

09.40 Usoda, 13. del 10.30 Pepelka, 118. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 107. del 12.20 Družinske
vezi, 35. del 13.10 Vojna žensk, 126. del 14.05
Osamljena srca, 119. del 15.00 Nikoli ni prepozno,
50. del 15.55 Pepelka, 118. del 16.45 Miza za tri,
1. del 17.40 Zaljubljena, 76. del 18.35 Nikoli ni
prepozno, 51. del 19.30 Usoda, 13. del 20.20
Miza za tri, 1. del 21.10 Nikoli ni prepozno, 51. del
22.05 Družinske vezi, 35. del 23.00 Donja Flor, 3.
del 23.55 Vojna žensk, 126. del 

SOBOTA,  21. 11.

09.20 Talenti 09.45 Policija na delu 10.40 Pod
krinko 11.30 V iskanju očeta 12.20 Rojstvo
13.10 Anatomija katastrofe 14.00 Oddelek za
pogrešane 14.25 Talenti 14.50 Policija na delu
15.40 Pod krinko 16.25 V iskanju očeta 17.15
Mejna policija 18.05 Preživeli 18.55
Zamolčane zdravniške zgodbe 19.45 Nevarna
reševanja 20.10 Čudežno živi 21.05 Resnični
zločini 21.55 Ženske za rešetkami 22.45
Zamolčane zdravniške zgodbe 23.30 Srhljivo
00.15 Čudežno živi 

06.55 Vojna žensk, 122.-126. del 11.20
Kuhamo s slavnimi, 3. del 12.20 Nikoli ni pre-
pozno, 47.-51. del 16.50 Dora, 115. del 17.40
Maria Rosa išče ženo, 58. del 18.35 Igralci v te-
lenovelah 19.30 Argentinec v New Yorku, dra-
ma, Argentina (1998) 21.20 Brata detektiva, 8.
del 22.05 Tako je življenje, 78. del 23.00 Donja
Flor, 5. del 23.55 Sanjski moški, 28. del 

NEDELJA,  22. 11.

08.55 Oddelek za pogrešane 09.45 Policija na
delu 10.35 Pod krinko 11.25 Duhovi v hotelih
12.20 Rojstvo 13.10 Anatomija katastrofe
14.00 Oddelek za pogrešane 14.45 Policija na
delu 15.35 Pod krinko 16.25 Duhovi v hotelih
17.20 Mejna policija 18.10 Pediatrična bol-
nišnica 19.00 Otrok za rešitev najinega sina
19.55 Hiša strahov 20.40 Pod nožem 21.05
Zločini v Avstraliji 21.55 Morilci 22.20 Jas-
novidni detektivi 00.00 Otrok za rešitev najine-
ga sina 

06.00 Igralci v telenovelah 06.55 Pepelka,
116.-118. del 10.30 Miza za tri, 1. del 11.20
Svetovni popotnik.15. del 12.20 Zaljubljena,
72.-76. del 16.50 Dora, 116. del 17.40 Maria
Rosa išče ženo, 59. del 18.35 Igralci v telenove-
lah 19.30 Argentinec v New Yorku, drama, Ar-
gentina (1998) 21.20 Brata detektiva, 9. del
22.05 Tako je življenje, 78. del 23.00 Donja
Flor, 6. del 23.55 Sanjski moški, 29. del 

PONEDELJEK, 23. 11.

10.15 Kaj storiti? 11.00 Medij 11.45 To ne-
navadno življenje 12.15 Zamolčane zdravniške
zgodbe 13.05 Živalski čudeži 13.55 Živalski vrt
14.20 Zamolčane zdravniške zgodbe 15.05
Živalski vrt 15.35 Družinsko drevo 16.25 Katas-
trofe stoletja 17.15 Kaj storiti? 18.05 Medij
18.55 Zamolčane zdravniške zgodbe 19.45
Živalski vrt 20.10 Hitro ukrepanje 21.10 Nepo-
jasnjene skrivnosti 22.50 Okostnjaki pripove-
dujejo 23.35 Morilci 00.00 Hitro ukrepanje 

09.40 Usoda, 14. del 10.30 Miza za tri, 1. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 108. del 12.20 Dru-
žinske vezi, 36. del 13.10 Vojna žensk, 127. del
14.05 Osamljena srca, 120. del 15.00 Nikoli ni
prepozno, 51. del 15.55 Miza za tri, 1. del 16.45
Miza za tri, 2. del 17.40 Zaljubljena, 77. del 18.35
Nikoli ni prepozno, 52. del 19.30 Usoda, 14. del
20.20 Miza za tri, 2. del 21.10 Nikoli ni prepozno,
52. del 22.05 Družinske vezi, 36. del 23.00 Don-
ja Flor, 4. del 23.55 Vojna žensk, 127. del 

TOREK,  24. 11. 

10.15 Kaj storiti? 11.00 Medij 11.45 To ne-
navadno življenje 12.15 Zamolčane zdravniške
zgodbe 13.05 Živalski čudeži 13.55 Živalski vrt
14.20 Zamolčane zdravniške zgodbe 15.05
Živalski vrt 15.35 Družinsko drevo 16.25 Katas-
trofe stoletja 17.15 Kaj storiti? 18.05 Medij
18.55 Zamolčane zdravniške zgodbe 19.45
Živalski vrt 20.15 Okoljska straža 21.10 Nepo-
jasnjene skrivnosti 22.50 Okostnjaki pripove-
dujejo 23.35 Morilci 00.00 Okoljska straža 

09.40 Usoda, 15. del 10.30 Miza za tri, 2. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 109. del 12.20 Dru-
žinske vezi, 37. del 13.10 Vojna žensk, 128. del
14.05 Osamljena srca, 121. del 15.00 Nikoli ni
prepozno, 52. del 15.55 Miza za tri, 2. del 16.45
Miza za tri, 3. del 17.40 Zaljubljena, 78. del 18.35
Nikoli ni prepozno, 53. del 19.30 Usoda, 15. del
20.20 Miza za tri, 3. del 21.10 Nikoli ni prepozno,
53. del 22.05 Družinske vezi, 37. del 23.00 Don-
ja Flor, 5. del 23.55 Vojna žensk, 128. del 

SREDA,  25. 11.

11.45 To nenavadno življenje 12.15 Zamol-
čane zdravniške zgodbe 13.05 Živalski čudeži
13.55 Živalski vrt 14.20 Zamolčane zdravniške
zgodbe 15.05 Družina v stiski 15.35 Družinsko
drevo 16.25 Katastrofe stoletja 17.15 Kaj stori-
ti? 18.05 Spremenilo mi je življenje 18.55
Zamolčane zdravniške zgodbe 19.45 Družina v
stiski 20.15 Okoljska straža 20.40 Pediatrična
bolnišnica 21.10 Nepojasnjene skrivnosti
22.50 Okostnjaki pripovedujejo 23.35 Morilci
00.00 Okoljska straža 

09.40 Usoda, 16. del 10.30 Miza za tri, 3. del
11.25 Ker ljubim Glorio, 110. del 12.20 Dru-
žinske vezi, 38. del 13.10 Vojna žensk, 129. del
14.05 Osamljena srca, 122. del 15.00 Nikoli ni
prepozno, 53. del 15.55 Miza za tri, 3. del 16.45
Miza za tri, 4. del 17.40 Zaljubljena, 79. del 18.35
Nikoli ni prepozno, 54. del 19.30 Usoda, 16. del
20.20 Miza za tri, 4. del 21.10 Nikoli ni prepozno,
54. del 22.05 Družinske vezi, 38. del 23.00 
Donja Flor, 6. del 23.55 Vojna žensk, 129. del 

ČETRTEK, 26. 11. 

11.45 To nenavadno življenje 12.15 Zamolčane
zdravniške zgodbe 13.05 Živalski čudeži 13.55
Živalski vrt 14.20 Zamolčane zdravniške zgodbe
15.05 Družina v stiski 15.35 Družinsko drevo
16.25 Katastrofe stoletja 17.15 Kaj storiti? 18.05
Spremenilo mi je življenje 18.55 Zamolčane
zdravniške zgodbe 19.45 Družina v stiski 20.15
Pediatrična bolnišnica 21.10 Nepojasnjene
skrivnosti 22.50 Okostnjaki pripovedujejo 23.35
Policisti 00.00 Pediatrična bolnišnica 

09.40 Usoda, 17. del 10.30 Miza za tri, 4. del
11.25 Kriva te ljubezni, 1. del 12.20 Družinske
vezi, 39. del 13.10 Vojna žensk, 130. del 14.05
Osamljena srca, 123. del 15.00 Nikoli ni pre-
pozno, 54. del 15.55 Miza za tri, 4. del 16.45
Miza za tri, 5. del 17.40 Zaljubljena, 80. del 18.35
Nikoli ni prepozno, 55. del 19.30 Usoda, 17. del
20.20 Miza za tri, 5. del 21.10 Nikoli ni prepozno,
55. del 22.05 Družinske vezi, 39. del 23.00 
Donja Flor, 7. del 23.55 Vojna žensk, 130. del 
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"Celo noč sem transportiral
nahrbtnik. Bilo je, kot da 
sem na avtobusni postaji in
da se nekam odpravljam. 
Sicer se kakšnih drugih po-
drobnosti ne spominjam,
vem pa, da mi je nahrbtnik
povzročal kar nekaj težav za-
radi teže. Ko sem zagledal
klop, sem ga odložil in odprl.
V njem sem našel telefon. 
Poklical sem mamo in ji spo-
ročil, da naj ne skrbi, ker je
vse v redu." Tone

Dragi Tone,
najbolj zgovoren simbol v
tvojih sanjah je nahrbtnik,
saj je vpleten v celotno do-
gajanje. Kot sanjski simbol
ima veliko izrazno moč,
zato je prav, da si ga ogle-
dava malce bližje. Arabci
verjamejo, da je nahrbtnik v
sanjah simbol težkih čus-
tev, kot so npr. jeza ali ne-
zaupanje. Ta čustva naj bi
bila posledica razkrinkanih
spletk ali "napačne" igre, ki
jo bližnji igrajo za našim
hrbtom. Indijci, ki verjame-
jo v reinkarnacijo, pa so

prepričani, da je v sanjskem
nahrbtniku karmično bre-
me, ki smo ga prinesli iz
prejšnjih življenj v to življe-
nje. Teža nahrbtnika govori
o "teži" karmičnih dolžno-
sti, ki jih moramo v tem živ-
ljenju še opraviti, da lahko
prekinemo začarani krog
ponovnega rojstva in dose-
žemo nirvano. V evropski
kulturi nosi nahrbtnik zelo
transcendentalno sporoči-
lo. Opozarja na zakonitosti
in lastnosti sveta, ki obsta-
jajo zunaj našega lastnega
jaza. Odvisno od tega, kako
se v tej igri sveta znajdemo,
lahko te zakonitosti učinku-
jejo pozitivno ali negativno
na naše življenje. V tem
smislu simbolizira teža na-
hrbtnika naše napačne od-
ločitve in zmote, zaradi ka-
terih psihično trpimo. Ka-
korkoli, če si bil razočaran
ali če trpiš in se obremenju-
ješ zaradi kakšne odločitve,
se umiri. Hudi časi so ali
bodo kmalu preteklost, kajti
v sanjah si celotno breme
že odložil. Tudi klop, na ka-

tero si odložil nahrbtnik,
simbolizira mir in harmoni-
jo in napoveduje počitek in
sprostitev. Telefon v tvojem
nahrbtniku kaže v prvi vrsti
na to, da si se v zadnjem
času nekoliko potegnil vase
in zanemaril stike z okolico.
Vendar je veliko pomemb-
nejši klic mame, ki si ga
opravil, saj simbolizira ko-
munikacijo z lastnim du-
hom. Spoprijateljil si se z
vsemi vzponi in padci živ-
ljenja in se vzljubil takšne-
ga, kot v resnici si. Spiritua-
listi so prepričani, da pred-
stavlja telefonski pogovor v
sanjah celo komunikacijo z
angelom varuhom. Kot va-
ruh tvoje duše usmerja du-
hovni razvoj in povzroča
mnoge izzive. Težki časi pa
so znak, da trdo dela in ti
pomaga, da se spremeniš.
Med njegove glavne naloge
pa sodi tudi to, da te krepi,
tolaži in opogumlja. Ne gle-
de na to, ali verjameš v ne-
beške vodnike ali ne, glavno
sporočilo tvojih sanj je, da
"je vse v redu"!

ip se je na forumu
pritožil, da je to pa
že višek, obstaja
sploh kje kakšna
normalna, ki ne

bi najprej vprašala, če ima
svoje stanovanje in koliko za-
služi. Poleg tega je ves svoj
gnev zlil v dolg sestavek, kjer
so bile besede in črke skoraj-
da eno, tako da se je zadeva
težko brala. Zgroženo je še
dodal, da se danes tako 'vsi
gonijo'.

"Ves svet se goni. Nimam
prijatelja, ki ne bi poleg svoje
punce fural še kakšne. Na
bruhanje mi gre. Je sploh še
kje kakšna normalna?"

Reakcije so bile različne.
Predvsem so odgovarjali mo-

ški, čeprav je udeleženec fo-
ruma želel slišati predvsem
ženske odgovore. Počasi je
še razkril, da v bistvu izhaja
iz sebe, ker njegova dama
preprosto ni definirala svoje-
ga odnosa do njega. On je že-
lel resno zvezo, gospodična
pa mu je že pol leta odgovar-
jala s 'počasi, daj času čas, ne
vem še, ne čutim te še'.

Večina moških se niti ni
poglabljala v kakšna dolga
besedičenja. Kratko in jedr-
nato so mu odgovorili, naj jo
zamenja.

Začela sem razmišljati 
o besedi, ki jo je uporabil.
Normalno. Kaj je danes
sploh normalno v odnosu
med dvema, v iskanju part-
nerja? Že tu bi lahko upora-
bila izraz iskanje 'primerne-
ga' partnerja, pa beseda part-

ner v tej kombinaciji izgubi
pomen.

Vsakdo 'normalnost', ki 
jo želi, pričakuje, zahteva,
opredeli drugače. 

Nič nimam proti kombini-
ranju sira z jagodami ali pa
melone z govejim srednje
pečenim zrezkom. Namesto
kruha lahko hrenovko zavi-
jem v tortiljo, recimo. Ven-
dar vem, da si nekateri tega
sploh ne znajo predstavljati,
kaj šele da bi poizkusili. Dru-
gim se tovrstne kombinacije
zdijo čudne, morda celo
smešne. Tretji pa bi takoj iz
ene tortilje naredili dve, do-
dali gorčici in ajvarju še ma-
jonezo, pa kečap, celo jogur-
tov solatni preliv bi bil super.

Stvari, ki so zame normal-
ne, so lahko drugim ljudem
popolnoma tuje. 

Stereotip, kjer se dva poro-
čita, imata otroke, sta zapo-
slena, zgledna starša, vsak
svoj avto, mularijo kasneje še
po raznih krožkih, morda
kakšen vikend na morju, se
je kar nekam izgubil. 

Največkrat je normalno 
tisto, kar je moralno. Lahko
bi rekli, da je v bistvu toliko
definicij normalnosti, koli-
kor je ljudi. 

In če se že ves svet goni, je
to morda samo moderno in
ne pomeni, da morate biti
sami del tega. 

Najljubša so mi pojasnila
nekaterih poročenih moških,
ki konstantno varajo svoje
žene. Našli so prav filozofski
odgovor na vprašanje 'zakaj'.

"Življenje je samo eno.
Minljivo. Treba ga je izkori-
stiti."

VES SVET SE GONI (85)

Lea Peterlin

TTV SPORED

Razlaga sanj 
in Anita svetuje

Z letošnjim januarjem se
je v prilogi Razvedrilo za-
čela razlaga Vaših sanj,
pripravili pa smo še sveto-
valno rubriko. Lahko nam
pišete preko elektronske
pošte, lahko pa uporabi-
te klasično. Elektronski
naslov: info@g-glas.si, 
pripišite Za razlago
sanj/uredništvo Razve-
drila in Anita Di Grazia
bo izbrala med prispeli-
mi vprašanji oziroma 
pismi ter razlago ali na-
svet objavila v eni petko-
vih številk Gorenjskega
glasa. Podpišite se z na-
mišljenim imenom. Če
nimate elektronske poš-
te, pa nam lahko pisma
pošljete tudi na Gorenj-
ski glas, Bleiweisova ce-
sta 4, 4000 Kranj in 
ravno tako pripišete Za
razlago sanj/uredništvo
Razvedrila ali Nasvet.  
Uredništvo razvedrila

Oktet Lipbled praznuje

Oktet Lipbled, ki deluje v okviru KUD Zasip in letos
praznuje 25. obletnico obstoja, je prepeval na odru kul-
turnega doma na Dovjem. Pridružila se jim je tudi
vokalno-instrumentalna skupina Šum. Osemčlanska pevs-
ka zasedba, katero sestavljajo prva tenorista Ciril Kraigher
in Srečko Šmid, druga tenorista Metod Kraigher in Ivan
Arnšek, ki je tudi umetniški vodja okteta, prva basista An-
ton Burja, Marjan Drolc ter druga basista Darko Peterman
in Niko Kraigher, je poleg ljudskih prepevala tudi druge
pesmi. Člani okteta pa so navdušili tudi kot solisti. A. B. Fo

to
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ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ ...

RADIO TRIGLAV JESENICE, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, JESENICE
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HUMOR, POTOPIS
RADIJSKI SPOREDI

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

V petkovi temi ob 9.15 se bo Martin Dolanc pogovarjal z
županom občine Jesenice Tomažem Tomom Mencinger-
jem. Vsako polno uro ne zamudite svežih novic o dogaja-
nju doma in po svetu, osrednja informativna oddaja je na
sporedu ob 14. uri, skupna oddaja, ki jo pripravljamo v so-
delovanju z radijskimi postajami Triglav, Gorenc in Sora,
pa ob 15.30. Danes jo oblikujemo v našem uredništvu. Pet-
kov popoldan bo tako, kot ste vajeni, glasbeno in zabavno
obarvan, sobotno dopoldne pa v znamenju pestrega cve-
tlično adventnega dogajanja v kranjskem mestnem jedru
in rovih pod starim Kranjem. V nedeljskem klepetu ob 9.15
se nam bo v studiu pridružil Marjan Zgonc. Z Velike plani-
ne, Vogla, Kranjske Gore, Krvavca in Rogle pa nam bo ne-
deljsko radijsko razglednico poslala Petra Lombar. Gost v
ponedeljkovi rubriki Se res poznamo bo vršilec dolžnosti
ravnatelja Glasbene šole Kranj Tomaž Kukovič. Z njim se
bo pogovarjala Lili Kalan. Dotaknila se bosta tudi visokega
jubileja 100-letnice, ki ga Glasbena šola slavi v letošnjem
letu. 

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

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

Danes bomo po 7. uri pogledali v nebo, malo po 9. pa bo
na vrsti Davčni nasvet. Ob 10.10 bomo skupaj iskali 1001
nasvet, vaše male oglase bomo sprejemali po 15. uri. Ob
13.10 bo na vrsti oddaja Doktor Petek, v kateri bomo tokrat
govorili o odpravljanju aken. Ob 16. uri bo na vrsti Razgled
s Triglava na občino Bled. Sobotno jutro bo namenjeno
otroškemu programu, v okviru katerega bomo po 9. uri
obiskali vrtec Čenča v Kranju. Malo po 10. uri bo Policija
svetuje. Naš gost bo komandir Policijske postaje Jesenice
Gregor Hudrič. Po 13. uri se bo začela Beseda mladih. Mi-
nute za ljubitelje resne glasbe bodo na vrsti malo po 19.
uri, oddaja Duhovni razgledi pa ob 19.45. V nedeljo bomo
vaše male oglase sprejemali po 11. uri. Ob 13.10 pa boste
lahko slišali pogovor z glasbenikom Boštjanom Bohkom iz
Kranjske Gore. Oddaja Dobri ljudje bo na vrsti ob 15.10. Po
18. uri bomo spremljali hokejsko tekmo v ligi EBEL. Acro-
ni bo igral v Salzburgu. V ponedeljek bo ob 8.10 na vrsti
oddaja Jejmo malo, jemo zdravo, program pa bo po 13. uri
predvsem v znamenju športa. Po 19. uri bodo na svoj ra-
čun prišli tudi ljubitelji narodnozabavne glasbe. V torek in
v sredo bomo na obisku v občini Jesenice. V torek bomo
ob 9.10 pogledali na filmska platna. Ob 16. uri boste lahko
slišali pregled dogodkov v občini Bohinj. V sredo bomo ob
9.10 govorili o malih prijateljih, ob 13.10 bo na vrsti odda-
ja Glas ljudstva, uro kasneje pa se bomo z Zlato kočijo po-
peljali po valovih lepih starih melodij. Ob 16. uri bomo pre-
gledali dogajanje v občini Jesenice. Ljubiteljice in ljubitelji
mode boste na svoj račun prišli ob 18.10, ko se bo začela
oddaja Moda in čas. V četrtek bomo 7. uri odkrivali Zakla-
de ljudske modrosti. Po 9. uri bo na sporedu oddaja Tri-
glavski zeleni vrtiček. Ob malo po 13. uri do 15. ure pa bo
naš program v znamenju kulture. V družbo Draga Arijani-
ja in zimzelenih melodij vas bomo povabili ob 19.30. 

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

Petek ob 13.25 prinaša oddajo Za zdravje se je treba odloči-
ti. S strokovnjakinjo za prehrano Marijo Merljak bomo go-
vorili o ohrovtu. Ta zelenjava spodbudno vpliva na raz-
strupljanje telesa. Sobota ob 17. uri vabi k poslušanju redne
tedenske oddaje Pevci zapojte, godci zagod'te. Prinaša po-
snetke z regijskega srečanja v Dobovi. Naš gost ob 18.15 bo
dr. Milček Komelj. Je umetnostni zgodovinar in še mnogo
več kot to. Marca lani je postal član Evropske akademije
znanosti in umetnosti s sedežem v Salzburgu in predsed-
nik Slovenske matice. Nedeljsko oddajo Iz življenja vesolj-
ne Cerkve ob 9. uri bomo posvetili pokojnemu patriarhu
Pavletu. Med Graditelje ob 19. uri pa smo uvrstili škofa Rož-
mana. Spominjamo se ga ob petdeseti obletnici smrti.

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

orej navkreber bo
potrebno. Gre za
nekakšno tekmo-
vanje z naravo ne-
kdanjega predsed-

nika in diktatorja Ceauses-
cuja, saj se cesta, gre za naj-
višjo asfaltirano cesto v Ro-
muniji, povzpne do 2044
metrov nadmorske višine do
jezera Baela Lac, okrog in v
bližini katerega so še tudi
najvišji romunski gorski vr-
hovi. Cesta je bila zgrajena v
sedemdesetih letih, menda
so za gradnjo porabili le štiri
leta in pol. Poleg predsedni-
kovega megalomanstva naj
bi ta cesta za Romunijo ime-
la tudi praktično plat. Ceau-
sescu se je po vdoru Sovjet-
ske zveze na Češko leta 1968
bal, da bi se lahko kdaj to
zgodilo tudi njim. Zato je
hotel ob tradicionalnih po-
teh, ki vzhodno in zahodno

od te ceste vodijo s severa na
jug, iz Transilvanije na Vla-
ško, zgraditi še bolj varno in
skrito cesto čez Transilvan-
ske Alpe. Ker jasno čez ne
gre, so morali na več kot
2000 metrih nadmorske vi-
šine, da bi prišli na drugo

stran, napraviti tudi tunel.
Menda so za gradnjo ceste
porabili več kot šest milijo-
nov kilogramov eksploziva, s
katerim so razbili 3,8 milijo-
na kubičnih metrov skal. Ne-
uradno je v nesrečah pri
gradnji umrlo 38 vojakov.

Od glavne ceste Sibiu-
Brasov je kakih 35 kilome-
trov do platoja in vhoda v tu-
nel na vrhu, kjer sneg zdrži
tudi čez poletje. Preverjeno. 

Po kakih 20 kilometrih
vožnje večinoma skozi gozd
smo se pripeljali do hotela,
od koder se je moč z vzpe-
njačo peljati do vrha. No, mi
smo se seveda odločili, da
gremo s spačkoma, saj je bil
v tem, poleg res lepih in sli-
kovitih razgledov na poti,
tudi naš glavni namen. Se
preizkusiti. Od hotela pa se
je moč v dveh urah povzpeti
tudi peš. Če bi imeli čas, bi
bila tudi pešpot zagotovo za-
nimiva, saj vodi tako rekoč
preko cele vrste manjših in
večjih kaskad, bi rekli sla-
pov. No, ustavili smo se
predvsem zato, da sta avto-
mobila malo počivala in se
motorja ohladila na zadnjih
12 kilometrov do vrha. (na-
slednjič: Ovinkov, da se ti
zmeša) 

Igor Kavčič

T

S spačkom do Kijeva in nazaj (11)

ŽELJA IN SRCE, PA GRE 
Ko smo "plezali" tja gor na Balea Lac, smo mi imeli željo, naša spačka pa srce. Kot v sredo naši 
nogometaši, ki so imeli oboje. Ceausescuju je šlo predvsem za prestiž, pa Rusov se je bal bolj kot mi.

Mali brat 

"Ja gospod Danilo, pa vi go-
spod Borat, pardon Borut, kaj
pa vidva sredi puščave na ka-
melah?" 

"Ja kaj, naši dve kameli, ki ju
je podaril Gadafi, trenirava za
pot čez saharsko Afriko pa vse
do afriškega juga. Kot ste naj-
brž že brali pri Malem bratu,
smo vladnega Falcona dali v
najem Nogometni zvezi Slove-
nije, saj se bo z njim v dveh
transportih v JAR odpeljala slo-
venska nogometna reprezen-
tanca. Zdaj z Borutom trenira-
va ježo," odgovarja predsednik
Danilo, premier Borut pa na-
daljuje: "Ja, to sta kameli Pepa
in Pepi, sicer brat in sestra, ki
jih je podaril Moamer, ki nas je

spustil v šotor že po dvajsetih
minutah, Josip Broz pa je
moral čakati osem ur."

Mar je za ježo kamele po-
treben trening? In to kar tule
na Krasu, saj ta vendarle ni
puščava?

Danilo povzdigne glas: "Ni
puščava, podobno pa je, ka-
meli se morata samo malo
privaditi na to, da je naokoli
malo golo in boso, sicer pa je
bolj pomembno, da se kame-
li navadita na najini riti. Ti ni-
sta kar tako."

"Ja, vedeti morate, da bo
pot na svetovno prvenstvo
dolga in naporna, tako kot je
bila naših nogometašev do
tega velikega uspeha. Ampak
midva imava dovolj velik mo-
tiv, imava srce," pravi Borut.

Kako pa bosta opravljala dr-
žavniške dolžnosti v tem
času, potovanje s kamelami
bo zagotovo trajalo vsaj dva
meseca. "Državniške dolž-
nosti bova opravljala nemo-

teno, saj bo naša pot trasira-
na tako, da bomo vselej poto-
vali blizu letališč, tako da
bova, če bo potreba taka,
vsak dan z letalom prihajala
v Ljubljano."

KAMELI STA, ZDAJ PA NA POT 
Veliki uspeh naših nogometašev, ki so se uvrstili na svetovno prvenstvo, ki bo v Južnoafriški 
republiki, za seboj potegne tudi nekaj problemov. Transport bodo rešili s podarjenima kamelama.

Predah na pol poti ob "štantih" in hotelu, od koder se je
bilo mogoče z nihalko popeljati do vrha Balea laca, je tako
nam kot spačkoma prišel prav, ne glede na to, da takrat še
nismo vedeli, da najhujši vzpon šele pride. / Foto: Igor Kavčič

Kdor ne skače ni Sloven’c

Ko so v sredo za stadionom v Ljudskem vrtu v
Mariboru navijači čakali nogometaše, da jih poz-
dravijo, je bil med njimi tudi predsednik Danilo
Türk. Ponudili so mu megafon in vanj je najprej
nekajkrat zaklical šampioni, v nadaljevanju pa
zbrano množico nagovoril še z "kdor ne skače ni
Sloven'c". Medtem ko je slovensko navijaško
geslo kričal v megafon, pa sam niti enkrat ni
skočil. Zakaj? Ker je Türk seveda. 
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Koach"

Tanja, pozdravljena! Mimo-
grede, smo dvojčki res dvolič-
na bitja? Ostala je samo še
zadnja četrtina tega leta. Ob-
čutek imam, da se vrtim v
krogu brez izhoda. Tak način
življenja verjetno ni smiseln. 

Ne zagovarjam nas dvoj-
čkov, ker sem tudi sama
dvojčica ... Dvojčki niti malo
nismo dvolični. Smo res
umetniki svoje vrste, saj se v
petih minutah znamo smeja-
ti in jokati, biti aktivni na več
strani in to hkrati. Zelo radi
ljubimo in še rajši smo ljub-
ljeni. Ko nam polzijo solze,
nam krvavi duša, in ko ima-
mo nasmeh, vse druge spra-
vimo v dobro voljo. Za vse
okoli sebe znamo poskrbeti,
a za sebe, ne znamo. Letoš-
nje leto je res prelomno,
stvari se razpletajo, končuje-
jo, začenjajo. December vas

bo še znal zelo presenetiti.
Vaša zveza šteje še zadnje
trenutke, seli se ona. Za oba
je ta odločitev dobra. V pri-
hodnjem letu spoznate svojo
pravo ljubezen, tako bo lepo,
da ne boste verjeli, kaj se
vam dogaja. Le ko se nekje
konča, se lahko drugje za-
čne. Služba bo še nekaj časa
tako, kot je, brez posebnih
sprememb. A ne dolgo ...
Zdravstvene težave, ki jih
imate, niso tako hude, brez
skrbi. Negativne misli lahko
naredijo veliko slabega brez
potrebe. Sinu se obetajo lepe
spremembe. Vaš oče bo svo-
jo pot končal v miru. Brat je
res takšen, kot pravite, in če
se ne boste postavili zase,
ostanete praznih rok, kar pa
ne bi bilo prav. In ne pozabi-
te, kadar si nekaj resnično
želimo, ni nikoli prepozno,
saj vesolja ne zanima, koliko
let imamo. Srečno!

"Morje"

Kaj bo z mano? Bom večno
ostal pri starših? Mogoče zbral
pogum in rekel dovolj imam
tega? Po pravici povedano, si
takšnega življenja, kot ga ima-
ta moja starša, niti ne želim.
Strah me je, da bi postal prav
takšen. In zato je mogoče
prav, da si ne ustvarim druži-
ne. Sicer pri mojih letih ni več
nobene samske brez otrok, kaj-
ne? Lep pozdrav.

Te bom kar tikala, ker sva
rojena v istem letu. Brez za-
mere, a tvoje življenje ni
tako slabo, kot misliš. Po-
slovno ti gre zelo dobro in
tudi v naprej se ti obetajo
uspehi. Glede vseh stvari ti
je vse jasno, naj bo zaradi
odnosa v družini ali pa lju-
bezni. Imel si priložnosti, a
vsako si pustil, da je šla
mimo tebe. Zakaj? Zato, ker
v srcu nisi čutil, da je to ti-

sto pravo, za manj pa nisi
hotel zgubljati časa. In zato
nikar ne objokuj preteklosti,
ker če bi hotel, bi imel. Vsa-
ka stvar se zgodi ob točno
določenem času in tako bo
tudi pri tebi. Ne boš ostal
sam, vidim ti družino in sre-
čo v ljubezni. Naj ti ne bo
ovira, če ima ženska že otro-
ka. Očeta ne boš spremenil,
oba si navadil, da se jima
prilagajaš. Dvojček si, in če
kdo, potem si ti tisti, ki naj-
bolje zna izpeljati zadevo
tako, da je za vse prav. Želiš
si ljubezni, a ker te je tudi
strah, iščeš razne izgovore,
ti nisi tak, kar dobro veš.
Prav kmalu boš odprl školj-
ko in pokazal se bo čudovit
biser. Imej se rad!

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Nekateri se bodo zabavali na rojstnodnevnih zabavah,
drugi uživali v naravi in tretji hiteli z raznimi opravili, ki so
jih s pridom prelagali.

21. novembra 2009
Sobota 
Marija, Vojko, Jovita

Čaka nas precej umirjen dan, trenutkov, ki jih bomo posve-
tili samo sebi, bo kar nekaj. Presenetil pa nas bo obisk, ki
ga niti pod razno ne pričakujemo.

23. novembra 2009
Ponedeljek
Klemen, Matic, Milivoj

Pred nami je lep dan, poln zanimivih razgovorov, prijetnih
srečanj in splošno dobre družbe. Kovali bomo načrte in se
veselili dosežkov, ki sledijo.

24. novembra 2009
Torek
Anzek, Cvetka, Krizogon

Okolica bo negativno nastrojena, a mi se ne bomo dali
vplivati. Vsi načrti tega dne nam bodo uspeli. Neki pogo-
vor nam bo dal veliko misliti.

25. novembra 2009
Sreda
Katica, Erazem, Mojmir

Oseba, ki nas je v preteklosti zelo razočarala, pa naj bo to
čustveno ali poslovno, se nam bo hotela približati. Če ji to
uspe, je odvisno samo od nas.

26. novembra 2009
Četrtek
Konrad, Silva, Lenart

Bližajo se prazniki, v zraku se že čuti temu primerno
vzdušje, zato nam današnji dan prinaša kar nekaj lepih do-
godkov. V prijetni družbi bomo presenečeni.

27. novembra 2009
Petek
Virgil, Bernarda, Zdravko

22. novembra 2009
Nedelja
Cilka, Maver, Stanka

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

Hoteli ali ne bomo padli v situacijo, ko bo zaradi naše od-
ločitve marsikaj odvisno. Diplomacija nam sicer ne poma-
ga veliko, a vsaj toliko, da ne bomo v zadregi.

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Ker boste spet pretiravali pri zapravljanju denarja, se na
posledice tega kar pripravite. V družinskem krogu boste
naleteli na veliko nerazumevanje in vložiti boste morali
precej truda, da bodo poslušali vaše načrte. Na poslov-
nem področju pričakujte nekaj dobrega.

Bik (22. aprila - 20. maja)
Nikar ne izzivajte usode, saj niste v obdobju, ko bi vam
šlo vse po sreči. Zaenkrat bodite zadovoljni s tem sta-
njem. V bistvu vam ni prav nič hudega, le dotakniti se ho-
čete zvezde, ki vam je nedosegljiva. Tiste, ki vam je čisto
blizu, pa ne vidite. 

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Uživali boste z zavestjo, da je življenje prekratko, da bi se
obremenjevali z nepomembnimi zadevami. V celem ted-
nu boste skušali čim več storiti za sebe, tako na duhovni
ravni kot tudi drugače. Zakasnelo darilo vas bo presene-
tilo bolj, kot si mislite.

Rak (22. junija - 22. julija)
Znašli se boste v situaciji, ko boste morali hitro odreagi-
rati in bodo vaše odločitve velikega pomena. Spoznanje,
da ste veliko bolj pomembni, kot ste mislili, vam bo zelo
dvignilo samozavest. V ljubezni se vam načrti malo pre-
stavijo. Nepričakovane novice!

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Hoteli boste spremeniti vse okoli sebe, saj z ničimer ne bo-
ste zadovoljni. Na koncu bodo stvari ostale take, kot so, saj
še v pravem trenutku spoznate, da je bilo napačno le vaše
razmišljanje in pričakovanja. V koncu tedna bo zelo veselo.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Jezili se boste, ker boste malce izgubili nadzor nad doga-
janjem v vaši bližnji okolici. Če boste le hoteli, boste hi-
tro nadoknadili zamujeno. Ta teden boste izkoristili za
prijetno druženje s prijatelji, ki vas že prav pogrešajo.
Petek bo vaš dober dan.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Na splošno si boste želeli več svobode pri odločitvah, saj
so vas občutki utesnjenosti preveč zablokirali. Zadeva, v
katero ste v preteklosti vložili veliko truda, se bo končno
obrnila na bolje, tako da boste ob koncu tedna dobre vo-
lje. V ljubezni se vam obeta nekaj lepega.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Prijatelji vam bodo pripravili presenečenje, ki ga še dol-
go ne boste pozabili. Vse to bo ravno ob pravem času,
saj nujno potrebujete malo pozornosti. Ker imate delo
na prvem mestu, vse prevečkrat pozabite na razvedrilo,
kar seveda ni prav. Denar ...

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
V ljubezni boste na trenutke nezadovoljni, še večjo napa-
ko pa boste naredili s tem, ker partnerju ne boste poka-
zali svojih občutkov. In spet ne boste rešili ničesar. Ob
koncu tedna boste le prišli z besedo na dan. V poslov-
nem krogu se vam približujejo dobre priložnosti.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Veselili se boste sprememb na delovnem mestu. Ob pra-
vem trenutku boste izrazili svoje mnenje in bili temu pri-
merno tudi nagrajeni. Med domačimi pričakujte malo
napete odnose, ki se bodo do konca tedna sami po sebi,
brez vašega vmešavanja, uredili.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Radi imate nadzor nad dogajanjem. Ne marate skrivno-
sti, niti neprijetnega občutka, da se z vami nekdo poigra-
va. Zahtevali boste jasen in odkrit pogovor na štiri oči.
Ko boste slišali tudi drugo plat zgodbe, se boste lažje od-
ločili za naprej. Preseneti vas obisk.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Cel teden boste letali naokrog in reševali stare uradne
zadeve. Videli boste, da je bil ves pretekli strah zaman,
saj se bo vse dobro rešilo. Na delovnem mestu se vam
obetajo spremembe in končno se odpira možnost za
napredovanje. Dali boste vse od sebe in uspeli.

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

To ni zdravilo,
niti ni mazilo,

vendar za zdravje
je poživilo.

Izžrebali in nagradili bomo
dva pravilna odgovora
(enega, ki ga bomo prejeli
preko SMS, in drugega, ki
ga bomo prejeli po pošti).
Nagrado boste prejeli po
pošti. Pravilna rešitev zad-
nje objavljene uganke se
glasi živci. Med prispelimi
odgovori smo zasledili le
en pravilen odgovor. Po-
slala ga je Marija Višak.
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NAGRADNA KRIŽANKA

Za reševalce križanke smo pripravili nagrade: 3 x torba + kapa + SIOL Enka

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 2. decembra
2009, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko
oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu v petek, 16. oktobra 2009, je bilo podjetje Kolosej De Luxe. 
Nagrajenci so: 1. Kino kartica Joker s šestimi vstopnicami: Tanja Bizovičar, Gorenja vas; 2. Kino kartica Joker s štirimi vstopnicami: Miha
Ankele, Križe; 3. Kino kartica Joker z dvema vstopnicama: Eva Zupan, Radovljica. 4., 5. in 6. nagrado, ki jo podeljuje Gorenjski glas, 
prejmejo: Barbara Dežman, Cerklje; Janja Borič, Radovljica in Helena Orehar, Kranj.
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esen se počasi poslav-
lja in včasih smo radi
uporabili izraz prebu-
janje za Bohinj, pa ga
je očitno Pokljuka pre-
hitela, saj bodo prihod-

nji teden v restavraciji Hotela
Center na Pokljuki gostili ku-
harskega mojstra svetovnega
združenja World Master
Chef Society in ustanovitelja
Kulinarične akademije v Ši-
beniku Zdravka Kalabrića. V
torek boste lahko okušali dal-
matinsko kuhinjo, sreda bo
namenjena jeseni, četrtek po-
kljuškim dobrotam, petek do-
brotam Jadranskega morja,
sobota bo spominjala na
martinovo in nedelja bo na
mizo postavila slovenske jedi.

V zadnjih tednih pa smo obis-
kali kar dve turistični borzi: v

Zagrebu so se predstavili Fran-
cozi, v Laškem pa se je odvijala
že 7. TOUR EX YU BORZA.

Borza je v preteklih letih
gostovala v Makedoniji in
Bosni in Hercegovini ter za
turistično gospodarstvo v dr-
žavah bivše Jugoslavije pred-
stavlja dobro priložnost za
vzpostavitev oziroma okrepi-
tev sodelovanja. Vsako leto
se dogodka udeleži približno
osemdeset podjetij, ki deluje-
jo na področju turizma; hote-
lirji, turistične agencije in
organizatorji potovanj iz Sr-
bije, Bosne in Hercegovine,
Črne gore, Hrvaške, Make-
donije in Slovenije. 

S skupno turistično ponud-
bo na evropski in globalni tu-
ristični trg je bila tema letoš-
nje okrogle mize (na fotogra-
fiji), kjer so se pogovarjali in
izmenjali svoja mnenja o per-
spektivah in možnostih turiz-

ma v državah z območja biv-
še Jugoslavije direktor Direk-
torata za turizem na Ministr-
stvu za gospodarstvo Marjan
Hribar, direktor Slovenske
turistične organizacije Dimi-
trij Piciga, direktor predstav-
ništva HTZ v Sloveniji Goran
Blažić, direktor Turistične
organizacija Bosne in Herce-
govine Šemsudin Džeko, di-
rektor Turistične organizaci-
je Republike Srbske Tihomir
Ljubojević, predstavnici Turi-
stična organizacija Srbije in
Nacionalna turistične organi-
zacije Črne gore Ljiljana Ce-
rovič in Maja Liješevič ter
predstavnik Makedonije Ar-
mir Ramdani, ki kar dobro
govori slovensko, vendar kaj
več kot to, da je prisoten na-
mesto direktorja njihove in-
vesticijske družbe in kako je
Makedonija primeren pros-
tor za investiranje, nismo iz-

vedeli. Podobno je poudaril
tudi predstavnik Bosne in
Hercegovine. 

In ko smo že v Laškem, naj
omenimo, da imajo jutri ob
18. uri v kulturnem centru
prireditev Pevci nam pojejo,
godci pa godejo 2009. Med
nastopajočimi pa se bodo
predstavili tudi Godci ljudskih
viž pri KUD Triglav z Jesenic.

French Touch pa so po-
imenovali manjšo turistično
borzo, ki se je preteklo sredo
v dopoldanskem času odvija-
la v eminentnih prostorih
zagrebškega hotela Regent
Esplanade. Predstavile so se
francoske destinacije Aqui-
taine, Rh ne-Alpes, Pas de
Calais, Hautes-Alpes in
Združenje smučarskih smu-
čišč. Poudarili so prednosti
svojih regij, najbolj seveda
gastronomijo, saj brez njiho-
vih sirov in vin ne gre.

DRUŽABNA KRONIKA

Častni oskarji

Akademija za filmsko umetnost in zna-
nost je prekinila tradicijo in brez preno-
sa podelila častne oskarje, ki so jih do-
slej podeljevali na februarski veliki slo-
vesnosti. Prejeli so ga legendarna igral-
ka Lauren Bacall, producent in režiser
Roger Corman ter priznani filmar Gor-

don Willis. "Ne morem verjeti - končno moški," se je Ba-
callova pošalila ob prejetju kipca za življenjske dosežke.

Francozi počastili Eastwooda

Francoski predsednik Nicolas Sarkozy je
ameriškega igralca in režiserja Clinta
Eastwooda imenoval za poveljnika reda
Legije časti, eno najvišjih francoskih od-
likovanj. Čast si je zaslužil, je dejal Sar-
kozy, kot filmska legenda tiste vrste
ameriške kulture, ki so jo Francozi obo-

ževali. "Soproga me je opomnila, da če je tako, zakaj ne
govorim francosko," se je Eastwood pošalil v Elizejski
palači in obljubil, da se bo naučil. S prejeto nagrado pa
se bo ponosno sprehodih po francoskih ulicah, je dodal.

Deklica za Adriano Lima

Brazilskia manekenka Adriana Lima in
njen mož, košarkar srbskega rodu v
NBA Marko Jarić, sta se razveselila roj-
stva prvega otroka, deklice Valentine. Po
besedah predstavnice se vsi trije počuti-
jo odlično. "Zelo sva navdušena. Tega
sva si želela, pripravljena sva," so bile

besede, s katerimi je lepotica kmalu po poroki februarja
letos potrdila nosečnost, Marko pa: "Tudi v svojih naj-
bolj divjih dneh sem vedel, da sem družinski človek. Pri-
pravljena sva, da se ustaliva."

Najbolj seksi je Johnny Depp

Revija People je Johnnyja Deppa izbrala
za najbolj seksi živečega moškega. Igra-
lec je laskavi naslov prevzel od lanskega
zmagovalca Hugha Jackmana, sicer pa
ga je osvojil že drugič, prvič leta 2003.
To je doslej uspelo le Bradu Pittu in Geor-
geu Clooneyju. "V vlogi Jacka Sparrowa

v Piratih s Karibov ali doma z družino na njihovem za-
sebnem bahamskem otoku je 46-letni oče dveh otrok po
25 letih v šovbiznisu še vedno najbolj seksi moški," iz-
bor komentirajo pri reviji.

TURISTIČNA NOSTALGIJA
Košček nekdanje Jugoslavije se je ustavil v Laškem in izmenjal mnenja, Zagreb so obiskali Francozi,
Pokljuka pa prehiteva Bohinj.

Aktivni udeleženci okrogle mize na sedmi turistični borzi
držav bivše Jugoslavije / Foto: AB 

Maristela Jovanoć, predstavnica gostinskega turističnega
podjetja Morava v Čačku, mladi direktor hotela Zlatiborska
noč Dušan Marković, ki je osem kilometrov od Užic, in bivša
balerina, sedaj direktorica kragujevške turistične agencije
Arion Mira Milivojević. / Foto: AB

Alenka Brun

J

Udeležence je zelo zanimala ponudba smučišč v Franciji. 
Njihova predstavnica Frederique Chenal je imela kar delo.

VRTIMO GLOBUS

Sandrine Buffenoir, Christian Walgenwitz (glavni menedžer
Frenc Touch), slovenski novinar Boris Bajželj in Gordana
Malić, ki sicer prihaja iz Bosne in Hercegovine, poročena pa
je na Dunaju in je odgovorna za promocijo Francije po
vzhodni Evropi. / Foto: Tina Dokl

Velik poznavalec turizma držav nekdanje Jugoslavije
Walther Czerny in vodja okrogle mize Drago Bulc / Foto: AB

Benoit Dieval, predstavnik regije Pas de Calais, in Rene
Borel, direktor združenja Hautes Alpes / Foto: Tina Dokl

Na modni revije znane ljubljanske revije in Fashion TV
so izbrali še Cosmopolitan Naomi dekle (postala je
Maja Kavčič), mi pa smo med orhidejno razpoloženimi
hostesami naleteli na nasmejano urednico revije 
Tino Deu. / Foto: Tina Dokl
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