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Gorenjska 
brez primeža stavke
V ponedeljek začeta stavka dela jav-
nega sektorja se je včeraj zaostrila,
posledica so predvsem dolge vrste na
mejnih prehodih. Na Gorenjskem teh
preglavic ne občutimo, vsaj zaenkrat
pa tudi ne zaostritve stavke na uprav-
nih enotah. 

2

POLITIKA

Danes bo pretežno oblačno,
občasno bo rahlo deževalo.
Jutri, v soboto, bo pretežno
oblačno, v nedeljo pa deloma
jasno in suho.

VREME

jutri: pretežno oblačno ..
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Peko v krepki izgubi
Tako lani kot v prvih letošnjih mese-
cih Peko posluje z milijonsko izgubo,
hkrati pa z nekdanjim nadzornikom
bije boj za nekaj sto evrov. Uprava in
nadzorniki so ostali brez razrešnice.

7

EKONOMIJA

Danielu Popoviću vrnili
ukradeno opremo
Jeseniški policisti so v torek zvečer
kmalu po ropu gostinskega lokala
prijeli domnevna storilca, našli pa
so tudi studijsko opremo, ki so jo
pred dnevi ukradli pevcu Danielu
Popoviću.

10

Prav pride tudi pohištvo
Številni ljudje so pripravljeni poma-
gati ljudem, ki so jih prizadele nedav-
ne poplave. Zbrali smo nekaj poda-
tkov, kaj vse potrebujejo in preko
koga lahko darujete finančne prispev-
ke, pohištvo, opremo ...

28

NA KONCU

63 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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KRONIKA
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Marija Volčjak

Kranj - Za našo volilno anke-
to že nekaj časa vlada veliko
zanimanja, klicali so celo žu-
pani, ki jih nima kaj skrbeti.
Toda volitve so pač volitve in
malce stisne celo najbolj pri-
ljubljene. Veliko zanimanje
je dokaz, da našo volilno an-
keto jemljejo resno, še bolj
pa nas veseli, da jo resno
jemljejo tudi ljudje, ki so jih
poklicali iz Klicnega centra
slepih in slabovidnih v Škofji
Loki, saj je to najboljše zago-
tovilo, da dobro odraža javno
mnenje. Kar tri petine pokli-
canih je zaupalo svoje mne-

nje, kar je v poplavi najrazlič-
nejših anket visok odstotek.

Ne samo volilnih anket,
tudi lokalne volitve ljudje
jemljejo resno, saj le dobra
desetina še ni odločena,
koga bodo volili. Volitev se
ne namerava udeležiti le 7,9
odstotka volivcev, pri tem z
18 odstotki izstopa občina
Radovljica, kar je verjetno
odraz tamkajšnjih razmer.

Kar sedemnajstim župa-
nom se vnovična zmaga
obeta že v prvem krogu,
tudi nasledniku župana na
Jezerskem. Po pričakova-
njih je najbolj vroče v Kra-
nju, Radovljici in Kamniku,

tudi Vodicah, kjer doseda-
nji župani ne kandidirajo
več. Na županskih stolčkih
utegneta ostati župana na
Bledu in v Domžalah, mor-
da tudi v Škofji Loki, najbolj
trda prede županoma v Ži-
reh in Naklem.

Zadnje volilne ankete so
lahko objavljene teden dni
pred volitvami, zato so seve-
da le napoved. Volilni rezul-
tat bo v marsičem odvisen od
dogodkov v zadnjem tednu.

Naj vsem kandidatom po-
ložimo na srce, ljudje vedno
izberemo manjše zlo. Vča-
sih se seveda tudi zmotimo,
saj je to človeško.

Napovedujemo županske zmagovalce
Kar sedemnajstim sedanjim županom na širšem območju Gorenjske se
zmaga obeta že v prvem krogu lokalnih volitev.

Da so volitve blizu, je moč videti na vsakem koraku. / Foto: Gorazd Kavčič

Leto LXIII, št. 78, cena 1,50 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

Vilma Stanovnik

Kranj - Če bo vse po načrtih,
bodo ta ponedeljek, 4. okto-
bra, začeli izvajati priprav-
ljalna dela za gradnjo nove-
ga tako imenovanega dvor-
ca Jelen, ki naj bi ga posta-
vili na mestu sedanjega že
leta propadajočega hotela
Jelen. Kot je v imenu inve-
stitorjev povedal direktor
servisa Nepremične v pod-
jetju Elektroservisi Vojko
Vrtačič, so gradbeno dovo-
ljenje dobili v začetku letoš-
njega avgusta, v prihod-
njem tednu bodo postavili
zaščito gradbišča na prosto-
ru sedanjega hotela Jelen in
stare Merkurjeve poslovne
stavbe, v sredo pa naj bi po-

ložili temeljni kamen za
nov dvorec. 

"Potekajo zadnja pogaja-
nja z gradbenim izvajalcem,
izvajalec nadzora kontrole
kvalitete gradnje je že izbran.
V treh do štirih tednih se bo
začelo rušenje objektov, nato
pa izkop in zavarovanje grad-
bene jame in nato gradnja, ki
naj bi bila končana do sredi-
ne leta 2012. Edini neznanki,
ki lahko vplivata na začrtane
roke, sta arheološko razisko-
vanje in geološko stanje tere-
na," je pojasnil Vojko Vrta-
čič, vodja projekta Brane Ri-
bič pa je opozoril, da naj ru-
šenje in gradnja ne bi ovirali
okolice, zaradi gradbišča so
možne le občasne polovične
zapore Ljubljanske ceste.

Hotel Jelen naj bi padel še ta mesec
Rušenje dolgoletne kranjske sramote se bo po napovedih investitorjev iz Elektroservisov Trzin začelo
najkasneje do konca oktobra, nov dvorec pa bo postavljen do sredine leta 2012.

Razpadajoči hotel Jelen in staro Merkurjevo poslovno stavbo
naj bi porušili še v tem mesecu, na istem prostoru pa bodo
postavili dvorec Jelen s stanovanji, poslovnimi prostori in
garažami. / Foto: Gorazd Kavčič

27. 9. 2010 do 2. 10. 2010 med 10. in 19. uro
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Boštjan Bogataj

Naklo - Krmilo Merkurja je
po odločitvi nadzornega sve-
ta pod vodstvom Matevža
Slapničarja v sredo prevzel
dosedanji član uprave Blaž
Pesjak. Nadzorni svet se je
hkrati seznanil s pripravo
načrta finančnega prestruk-
turiranja in možnosti prisil-
ne poravnave. 

Merkur v prisilno poravnavo
Blaž Pesjak, ki od srede vodi Merkur, je včeraj
vložil predlog za prisilno poravnavo. Tako on kot
Slapničar verjameta, da bo uspela.

Blaž Pesjak � 7. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme IVO DOMISLIČ iz Begunj.

Simon Šubic

Kranj - V ponedeljek začeta
stavka dela javnega sektorja
se je včeraj zaostrila, kar dr-
žavljani še vedno najbolj ob-
čutijo na mejnih prehodih,
kjer sedaj policisti namesto
carinikov izvajajo temeljite
preglede, kar povzroča dolge
kolone. A teh preglavic na
Gorenjskem ne čutimo, vsaj
zaenkrat pa tudi ne zaostritve
stavke na upravnih enotah. 

Na Gorenjskem od prvega
dne stavkajo samo zaposleni
na največji upravni enoti v
Kranju, od včeraj pa tudi na
Jesenicah, medtem ko v Trži-
ču, Radovljici, Škofji Loki in
Kamniku stavka ne poteka.
A tudi v Kranju in na Jeseni-
cah so se odločili za blažjo
obliko stavke, tako da lahko
tudi tam (zaenkrat) brez ovir
sklenete zakonsko zvezo, za-
menjate vozniško dovoljenje

ali na primer priznate oče-
tovstvo. "Res pa je, da na
okencih dela zmanjšano šte-
vilo zaposlenih, tako da mo-
rajo občani malo dlje počaka-
ti, da pridejo na vrsto. Sicer
pa so tudi ostali zaposleni
polno zasedeni, saj smo na
primer v tem času precej
obremenjeni z volilnimi

opravili," je povedala načel-
nica UE Kranj Olge Jam-
brek. 

Policisti po besedah Fran-
cija Frantarja, generalnega
sekretarja Sindikata polici-
stov Slovenije, zaradi za-
ostritve stavke svoje delo
opravljajo precej bolj teme-
ljito. "Če bodo ustavili vozni-

ka, se morda ne bodo zado-
voljili le s pregledom doku-
mentov, ampak bodo morda
podrobno pregledali tudi vo-
zilo in obvezno opremo. Po
drugi strani bodo za blažje
prekrške, zaradi katerih ni
bila ogrožena varnost cest-
nega prometa, še naprej iz-
dajali le opozorila. Pri hujših
prekrških, kot je vinjenost
ali občutno previsoka hi-
trost, pa seveda policisti ne
bodo pogledali skozi prste,"
je pojasnil.

Tudi delo na Centru za so-
cialno delo Kranj po besedah
direktorja Marjana Podbev-
ška kljub stavki poteka tako,
da uporabniki niso prikrajša-
ni. "Če ne pride do spre-
membe v zadnjem trenutku,
potem bomo v petek (danes)
začeli znova izdajati tudi od-
ločbe o otroških dodatkih in
štipendijah, ki jih prve dni
stavke nismo."

Gorenjska brez primeža stavke
Gorenjci zaradi zaostritve stavke dela javnega sektorja zaenkrat še nimamo večjih težav.

Tudi policisti so včeraj zaostrili stavko. / Foto: Tina Dokl

Križe 

Spomin na žrtve vojne

Krajevne skupnosti Križe, Pristava, Sebenje in Senično imajo
začetek oktobra krajevni praznik v spomin na požig vasi Gozd
med drugo svetovno vojno. Ob 66-letnici požiga vasi bodo v
nedeljo, 3. oktobra, ob 9. uri odkrili obnovljeni spomenik 84
žrtvam narodnoosvobodilnega boja, ki so ga prestavili ob igriš-
če Osnovne šole Križe. Od tam bodo udeleženci krenili na po-
hod v Gozd, kjer bo ob 11. uri proslava pri planinskem zavetiš-
ču. Prireditev organizira Krajevno združenje Zveze borcev za
vrednote NOB Križe v sodelovanju z ZZB NOB Tržič, vojaški-
mi častniki in veterani ter domačimi planinci in gasilci. S. S.

Brdo 

Predsednik Danilo Türk odlikoval ekologe

Ta teden je na Brdu potekal posvet o nadaljevanju okoljevar-
stvenih aktivnosti projekta Očistimo Slovenijo v enem dne-
vu. Predsednik republike Danilo Türk je v nagovoru organi-
zatorjem projekta dejal, da je treba ugotoviti, kakšne dolgo-
ročne učinke ima akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu.
Predsednik je za izvedbo okoljevarstvenega projekta Očisti-
mo Slovenijo v enem dnevu z redom za zasluge odlikoval
društvo Ekologi brez meja. D. Ž.

Radovljica 

SNS podpira Primoža Jegliča

Občinski odbor Slovenske nacionalne stranke Radovljica  se
je odločil za podporo županskemu kandidatu Primožu Jegli-
ču, sedanjemu podžupanu občine Radovljica. K podpori so
člane SNS prepričale kandidatove lastnosti, od tega, da je
mlad in poln energije ter zna prisluhniti ljudem, do njegovih
izkušenj v politiki in občinski upravi. Pravijo, da ima tudi vi-
zijo za razvoj občine, saj je bil ključna oseba pri pripravi nje-
nega razvojnega programa do leta 2020. Slednji omogoča
takojšnje pridobivanje sredstev iz Evropske unije in s tem
razvoj občine, medtem ko bi se drugi kandidati z razvojnim
programom morali najprej seznaniti, s tem pa bi razvoj ob-
čine zastal vsaj za eno leto. D. Ž.

Ljubljana 

Parlamentarna preiskava o zadevi Patria

Prejšnji petek je državni zbor odredil ustanovitev preiskovalne
komisije, ki bo raziskovala politično ozadje in odgovornost
nosilcev javnih funkcij v aferi Patria. Predlagatelji v strankah
SDS in SNS menijo, da je treba med drugim raziskati sum
zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij z namenom
vplivati na izid volitev v državni zbor leta 2008. D. Ž.

Danica Zavrl Žlebir

Žiri, Jesenice, Kranj - Nada-
ljujejo se predvolilna sreča-
nja kandidatov z volivci.
Tako se bo danes, 1. oktobra,
med 16. in 19. uro v Žireh
pred zadružnim domom lju-
dem predstavil kandidat za
župana s podporo SD Bran-
ko Jesenovec. Skupaj s kan-
didati SD za občinski svet
občine Žiri bo nagovoril mi-
moidoče in predstavil svoj
predvolilni program.

Na Jesenicah pa prav tako
danes, 1. oktobra, ob 17. uri
občinski odbor stranke Za-
res vabi v Kolpern na Stari
Savi, kjer bo okroglo mizo na
temo Inovativno in konku-
renčno podjetništvo, prilož-
nost za gospodarski razvoj.
Navzoča bosta tudi kandidat
za župana Tomaž Stare in
ministrica za gospodarstvo
Darja Radić. V Kranju pa ob-
činski odbor Zares ministri-
co gosti danes ob 14.30.

Mestni odbor Nove Slove-
nije Kranj pa v soboto, 2. ok-
tobra, vabi na srečanje s kan-
didatom za župana Matev-
žem Klečem in evropskim

poslancem Lojzetom Peter-
letom. Na Glavnem trgu
pred župno cerkvijo bosta od
9. do 12. ure skupaj z listo
NSi pripravljala najboljši
pražen krompir. Na srečanju
bo mogoče prispevati za nov
mamograf v kranjski porod-
nišnici. 

Danes predstavlja svojo li-
sto za kranjski občinski svet
stranka Glas žensk Slovenije
kot podpornica kandidata za
župana Darjana Petriča. Po-
poldne ob 16. uri kandidat
gosti ministra Patricka Vlači-
ča, ob 18. uri bo v županski
pisarni koncert violončelist-
ke Maruše Bogataj. Jutri, 2.
oktobra, bo ob 10. uri tam li-
terarna delavnica za otroke,
od 9. do 12. ure pa stranka
SD vabi na Maistrov trg, kjer
bodo na stojnici pekli pala-
činke. V nedeljo, 3. oktobra,
ob 18. uri pa SD in LDS
Kranj vabita na boksarski
spektakel v Športni dvorani
na Planini, kjer bosta gosta
Sašo Hribar in Darjan Petrič.
Humoristična predstava s
Sašom Hribarjem bo v pone-
deljek, 4. oktobra, ob 18. uri v
domu krajanov Predoslje. 

Srečanja s kandidati

Medvode

Večer na temo socialnega podjetništva

V Zares Medvode vabijo na večerni klepet, ki bo danes, 1.
oktobra, ob 18. uri v Mladinskem centru Medvode. Naslov
večera je Socialno podjetništvo - priložnost za mlade?, so-
delovali pa bodo poslanec Zaresa v Državnem zboru Tadej
Slapnik, ravnatelj Zavoda za usposabljanje Janez Levec
mag. Matej Rovšek, v. d. direktorja MC Medvode Franc Ceg-
nar in drugi. Pogovor bo vodila Zaresova kandidatka za žu-
panjo Medvod mag. Jelena Aleksić. M. B.



Simon Šubic

Cerklje - "Volje in energije
mi po štirih mandatih ne pri-
manjkuje, kvečjemu ju
imam še več, poleg tega pa
sem si v šestnajstih letih pri-
dobil tudi ogromno znanja in
izkušenj pri vodenju občine,
kar so mi omogočili pred-
vsem volivci. Čutim se dolž-
nega, da jim to tudi vračam v
dobrobit celotne občine," raz-
mišlja Franc Čebulj, ki bo še
petič kandidiral za župana
občine Cerklje kot neodvisni
kandidat Liste za razvoj vasi
pod Krvavcem in s podporo
Liste za razvoj obrti, podjet-
ništva in turizma, SLS in NSi.

V svojem programu je kot
najpomembnejše projekte v
prihodnjih štirih letih izpo-
stavil gradnjo doma starost-

nikov v Šmartnem, medob-
činskega vodovoda Krvavec
in nadaljevanje gradnje ka-
nalizacije. "Vsi ti projekti so
že v pripravi in le vprašanje
časa je, kdaj se bodo pričeli.
Za Šmartno že potekajo tudi
resni pogovori o spremljeval-

nem programu, t. j. gradnji
varovanih stanovanj in reha-
bilitacijskega centra, za kar
se zanimajo svetovno znani
strokovnjaki za nevrokirurgi-
jo. Za vodovodni sistem Kr-
vavec bo v mesecu dni odda-
na vloga za gradbeno dovo-

ljenje, nato pa bo treba veliko
truda vložiti v pridobitev ev-
ropskih sredstev. Kanalizaci-
jo bomo v nižinskem svetu
dokončali in priklopili na či-
stilno napravo Domžale, zelo
pomembno pa je, da začne-
mo tudi gradnjo kanalizacije
v visokogorju, saj gre za ob-
močje vodnih virov," razlaga. 

V Cerkljah je še veliko ne-
izkoriščenih možnosti v tu-
rizmu, zato bo treba pripelja-
ti nove investitorje, razmišlja
Čebulj. "Zavzel se bom tudi
za gradnjo kolesarske poti od
Ljubljane čez Vodice v Cer-
klje in po vaseh. Prepričan
sem, da bomo z njo privabili
ogromno rekreativnih kole-
sarjev, kar bo dodatna prilož-
nost za naš turizem. Sicer
pa: moja dana beseda velja,"
še pravi cerkljanski župan. 
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Čebulj: moja beseda velja
Dolgoletni cerkljanski župan Franc Čebulj stavi na znanje in izkušnje pri vodenju občine. Marjana Ahačič

Radovljica - Ministrica za go-
spodarstvo ter podpredsed-
nica stranke Zares Darja Ra-
dić se je v začetku tedna na
povabilo županskega kandi-
data Cirila Globočnika in ob-
činskega odbora stranke Za-
res srečala z gospodarstveni-
ki iz občine Radovljica. Kot
je dejala v svojem nagovoru
dokaj številnemu občinstvu,
ima redko priložnost, da se
sreča z gorenjskimi gospo-
darstveniki. Poudarila je, da
se ministrstvo pod njenimi
vodstvom usmerja v politiko
spodbujanja podjetništva in
konkurenčnosti, usmerjeno
predvsem v ustvarjanje
spodbudnega okolja za mala
in srednja podjetja, resen po-
slovni preboj pa je, tako je
prepričana ministrica Radi-
ćeva, mogoče doseči le ob
hkratni podpori večjih podje-
tij, ki delujejo na perspektiv-
nih tehnoloških področjih in
so inovativna. "Ta podjetja
potrebujejo predvsem
ustrezno davčno in poslovno

okolje. Država bo spodbujala
povezovanje podjetij, saj lah-
ko na globalnem trgu kon-
kurirajo samo velike druž-
be." Kot so v razpravi pouda-
rili gospodarstveniki ter
predstavniki lokalne politike,
lahko občina gospodarstvu
najbolj pomaga na področju
zagotavljanja prostora. Pod-
jetniki, kot so Ivo Boscarol
(Pipistrel), Jani Grašič (Sea-
way), Roman Bernard (Fly-
com) Peter Frantar (Siop
elektronika), Klemen Ferjan-
čič (Gradbeno podjetje Go-
renc Radovljica), Tomaž Pe-
ternel (Uko Kropa), so še po-
sebej poudarili pomen last-
nih blagovnih znam, ki pri-
našajo največjo dodano vred-
nost. Država pa lahko, kot je
prepričan direktor podjetja
Elan inventa Miha Šter, naj-
več pomaga, če poenostavi
postopke javnih naročil, ure-
di finančno disciplino ter
organizira svoja predstavniš-
tva v tujini tako, da bodo v
kar največji meri predstavlja-
la podporo slovenskemu go-
spodarstvu.

Darja Radić 
med gospodarstveniki
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Franc Čebulj / Foto: Tina Dokl

Predsednik Narcise Miha Rebolj in kandidat za župana
Egon Kepic

Naročnik: NSi, Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana

V VSEH OBČINAH 
NA GORENJSKEM

Matevž

KLEČ
za župana
OBČINE

KRANJ

Klemen

ŠTIBELJ
za župana
OBČINE
ŠKOFJA

LOKA

Janez

ŽAKELJ
za župana
OBČINE

ŽIRI

Andrej

ČERNE
za župana
OBČINE

JESENICE

Jožef

CVETEK
za župana
OBČINE
BOHINJ

Kandidat za župana Radovljice in občinski odbor stranke
Zares sta v začetku tedna v Radovljici gostila ministrico za
gospodarstvo Darjo Radić.

Jesenice

Narcisa - brez nadrejenih v prestolnici

V četrtek se je na novinarski konferenci na prostem, na trgu
na Stari Savi, predstavila nova jeseniška stranka Narcisa -
Stranka rdečega prahu. Njen predsednik je hokejist Miha
Rebolj, ki je poudaril, da so edina stranka na Jesenicah, ki
nima nadrejenih v pisarnah v glavnem mestu. Edini cilj čla-
nov stranke je delati v dobro Jesenic. Prepričani so, da obči-
ni že šestnajst let vladajo eni in isti obrazi in odločajo o pri-
hodnosti. Člani Narcise - gre za skupino mlajših domačinov,
zlasti podjetnikov in športnikov - si želijo razbiti to monoto-
nijo, razgibati politično prizorišče in znižati starostno struk-
turo v občinskem svetu. "Ne vodita nas ne kapital ne ideo-
logija, naša edina želja so moderne Jesenice!" je poudaril
Rebolj. Predstavil se je tudi njihov kandidat za župana Egon
Kepic. U. P.
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Simon Šubic

Cerklje - S skoraj 508 tisoč
evri vredno investicijo so v
Cerkljah pridobili čez štiristo
kvadratnih metrov dodatnih
vrtčevskih površin, tako da
so lahko 1. septembra prvič
doslej v vrtec sprejeli tudi
otroke prve starostne skupi-
ne. Zaradi novega prizidka
in obnovitvenih del v zaloški
enoti so v vrtcu Murenčki le-
tos na novo sprejeli 95 otrok,
od tega 42 otrok v treh jaslič-
nih oddelkih. "Investicijo je
v celoti financirala občina
Cerklje, kakor tudi že grad-
njo vrtca v letu 2002. Tedaj
so nam na ministrstvu za
šolstvo in šport sicer obljubi-
li možnost črpanja sredstev
iz javnega razpisa v letu
2008, na katerem pa potem
nismo bili uspešni zaradi
spremenjenih kriterijev," je
povedal župan Franc Čebulj
in spomnil, da je občina že
leta 1996 začela z nujnimi
investicijskimi ukrepi na šol-
skih poslopjih v Cerkljah in
Zalogu, v zadnjih petnajstih
letih pa je v Cerkljah zrasel

sodoben kompleks s povsem
obnovljeno in dograjeno
osnovno šolo, vrtcem, šport-
no in kulturno dvorano. 

Kot je v navadi, so na
osrednji slovesnosti ob ob-
činskem prazniku (23. sep-
tember, na dan smrti rojaka
Ignacija Borštnika) podelili
tudi občinska priznanja. Le-
tos je veliko plaketo prejel

nekdanji velesovski župnik
Peter Miroslavič, malo pla-
keto so ob dvajsetletnici de-
lovanja podelili PGD Šen-
turška Gora, priznanje pa so
prejeli Rudi Podjed, Janez
Preša, Franci Strupi, Darin-
ka in Jernej Kralj ter Blaž
Kaplenik. Prvič doslej so ne-
komu priznanje podelili po-
smrtno; za življenjsko delo

ga je prejel pokojni docent
dr. Maks Tušak, redni pro-
fesor na Filozofski fakulteti.
"Žal smo morali pokojne-
mu doc. dr. Maksu Tušaku
podeliti priznanje šele po-
smrtno, saj nas je še ves
poln energije in smelih na-
črtov prehitro zapustil," je
ob tem dejal cerkljanski žu-
pan. 

V vrtcu odslej tudi jasli
Minuli teden so v Cerkljah praznovali občinski praznik, priložnost pa so izkoristili še za uradno
odprtje prizidka k vrtcu Murenčki.

Prizidek k vrtcu Murenčki v Cerkljah so v uporabo uradno predali prejšnji petek.

Brdo pri Kranju

Predsednik države sprejel najboljše maturante

Predsednik države Danilo Türk je v ponedeljek na Brdu pri
Kranju pripravil sprejem za zlate maturante, ki so na matu-
ri dosegli vse možne točke. V svojem nagovoru je poudaril,
da so pričakovanja glede njihovega nadaljnjega študija, dela
in prispevka k razvoju slovenskega naroda zelo velika. Zlate
maturante je opozoril, da so del generacije, ki bo lahko uži-
vala prednosti, pa tudi konkurenco, ki prihaja iz razširjene-
ga evropskega prostora, saj se Evropa čedalje bolj odpira in
ponuja čedalje več možnosti za študij, raziskovalno delo in
vsakršno drugo vrhunsko delo. V svojem nagovoru je še iz-
postavil, da bo treba svet, ki postaja vse bolj zahteven in
kompliciran, upravljati z veliko raznovrstnega znanja. Pou-
daril je, da se prav od te generacije maturantov pričakuje, da
bo znanje razvila in našla rešitve za naprej. Glede na dose-
danje dosežke najboljših maturantov, ne dvomi, da bodo
enako uspešno nadaljevali tudi v prihodnje in s tem še na-
prej zagotavljali kakovosten razvoj slovenske družbe. M. R.
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Kamnik

Na kolesih tudi kamniški policisti

Kamniški župan Anton Tone Smolnikar je ob mednarodnem
dnevu brez avtomobila in le nekaj mesecev potem, ko se je
s kolesi opremila že občinska redarska služba, dve kolesi
podaril tudi policistom Policijske postaje Kamnik. Ti bodo
zdaj svojo dejavnost v središču mesta lahko opravljali še
bolj vestno in vsaj deloma okolju bolj prijazno. J. P.

Jesenice

Slavnostna seja občinskega sveta

Jeseniški občinski svetniki so se v sredo sestali na zadnji seji
v tem mandatu. Seja je bila slavnostna, pripravili so jo v
banketni dvorani Kolperna, nanjo pa so bili povabljeni vsi, ki
so zadnja štiri leta soustvarjali politiko občine. Poleg občin-
skih svetnikov je župan na sejo povabil tudi člane delovnih
teles, krajevnih skupnosti, občinske uprave in nadzornega
odbora. Najprej so se z minuto molka poklonili spominu na
tragično preminulega občana, ekstremnega kolesarja Jureta
Robiča. Župan Tomaž Tom Mencinger je nato predstavil po-
ročilo o delu občinskega sveta; občinski svetniki so se v šti-
rih letih sestali na 38 rednih in dveh izrednih sejah, sprejeli
so 641 sklepov, prisotnost na sejah pa je bila več kot 98-
odstotna. Župan se je vsem zahvalil za opravljeno delo,
predstavil pa je tudi vse projekte, ki so jih speljali v štirih le-
tih, ter spregovoril tudi o bodočih načrtih. U. P.

Maja Bertoncelj

Medvode - V Medvodah je
bila za 28. septembra sklica-
na seja občinska sveta. Skli-
cali so jo svetniki, ki so zahte-
vo za sejo, na kateri bi opra-
vili pregled opravljenega dela
in opozorili na nekatere
ključne nedokončane projek-
te še pred iztekom mandat-
nega obdobja, posredovali že
junija. Pod zahtevo se je pod-
pisalo deset svetnikov (sku-
paj jih je 23). Ker župan seje
ni sklical, so pisno zahtevo
zanjo vložili sredi septem-
bra. Do sklica kljub temu ni
prišlo, zato so jo v skladu s
Statutom občine sklicali
sami. Predlagali so tudi
dnevni red s petimi točkami. 

Seje pa ni bilo, saj je v sej-
ni sobi sedelo le deset svet-
nikov, od tega šest podpisni-
kov zahteve (tudi trije žu-
panski kandidati: Dragan
Djukić, Jelena Aleksić in
Alenka Žavbi Kunaver), za
sklepčnost pa bi jih moralo
biti dvanajst. Kljub temu pa
je prišlo do razprave, pred-
vsem o namenu sklica seje.
Podpisniki so poudarjali, da
seje niso sklicali z name-
nom napadati župana in
tudi ne zato, da bi se šli
predvolilno kampanjo, tem-
več z namenom na ustrezen
vsebinski način skleniti
mandat. Mnenje preostalih
pa je bilo, da čas volilne
kampanje za sklic takšne
seje ni primeren.

Seje v Medvodah ni bilo
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Tržič

Danes nadaljevanje stavke v podjetju Tiko

Osemindvajseterica zaposlenih v podjetju Tiko Tržič, ki so
prejšnji petek dobili julijsko plačo, so do včeraj čakali še na
izplačilo avgustovske plače (dolžni pa so jim še letošnji re-
gres in plačilo prispevkov). "Novice niso spodbudne. Danes
nadaljujemo stavko, saj denarja za plače ni. Vodstvo obljub-
lja, da denar morda bo, kar pa pomeni, da bi stavko lahko hi-
tro prekinili," je povedal Matevž Štrukelj. V to glavni sindika-
list v podjetju ne verjame, zaposleni pa se morajo soočati
tudi z očitki vodstva, da bi morali več delati in manj stavkati.
Delavci odgovarjajo, da delajo za plačo. Vsaj delno nakazilo
avgustovske plače bo dovolj, da se vrnejo za stroje. B. B.

Stalni rubriki Planinski izlet in Kuharski recepti sta danes
zaradi stiske s prostorom izpadli in bosta objavljeni 
prihodnji petek. Uredništvo
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Vilma Stanovnik

Kranj - Z včerajšnjo prilož-
nostno slovesnostjo, ko je
kranjski župan Damijan
Perne simbolično prestrigel
vrvico, je uradno odprta Sav-
ska cesta v Kranju. Rekon-
strukcija ceste z gradnjo ka-
nalizacije se je začela že fe-
bruarja lani, po prvih napo-
vedih pa naj bi se končala že
lani jeseni. Kot je povedal
župan Perne, se je ta zavle-
kla zaradi arheoloških zaščit-
nih izkopavanj, v času izvaja-
nja del pa so dodali še ploč-
nik na celotni trasi ceste,
opravili pa so tudi nekaj pri-
lagoditev vozišča okoliškim
objektom ter spremenili čr-
pališča. Vrednost investicije,
za katero je denar prispevala
kranjska občina, je skupaj z
arheološkimi izkopavanji
nekaj več kot 2,4 milijona ev-
rov. Poleg gradnje Savske ce-

ste je zadnjih devet mesecev
potekala tudi gradnja krožiš-
ča pod Jelenovim klancem,
ki so ga prav tako simbolično
odprli včeraj, vrednost del na

krožišču pa je 372 tisoč evrov
in je delno financirana tudi z
evropskimi sredstvi. 
"Izgradnja krožišča je prvi
korak k obnovi Jelenovega

klanca, kjer se je gradnja že
začela in upamo, da se bo
čim prej končala," je tudi do-
dal kranjski župan Damijan
Perne. 

Savska in krožišče sta odprta

S priložnostno slovestnostjo so včeraj odprli Savsko cesto in krožišče. / Foto: Gorazd Kavčič

Bled

Muhrov spomenik v novi preobleki

Spomenik Adolfu Muhru, lastniku Blejskega gradu v letih
od 1882 do 1919, je pred dnevi dobil novo podobo. Občina
je namreč skupaj s podjetnikom Igorjem Lahom, sedanjim
lastnikom Vile Rog, ki jo je leta 1892 zgradil Muhr, poskr-
bela za njegovo temeljito obnovo. "Ob pregledu kulturno
zgodovinskih spomenikov smo ugotovili, da je Muhrov
spomenik na Višcah v zelo slabem stanju. Kranjska območ-
na enota zavoda za varstvo kulturne dediščine je v maju iz-
dala kulturno varstvene pogoje in smernice za obnovo spo-
menika. Občina je pripravila potrebno dokumentacijo,
stroške obnove pa bosta krila zakonca Lah," so pojasnili pri
občini. Za obnovo spomenika je poskrbel mojster Leopold
Šajn iz Tržiča. Na ograjenem spomeniku sta portret Adolfa
Muhra in reliefi prizor iz legende o svetem Hubertu, zaščit-
niku lovcev. M. R.

Stari vrh

Bo Hypo prodal smučišče Stari vrh?

Podjetje STC Stari vrh je pred leti s pomočjo lizinga kupilo
novo šestsedežnico (in še nekaj druge opreme), dolga pa
zaradi manjših prihodkov od načrtovanih - tudi zaradi zele-
nih zim - ni uspelo vračati po načrtih. Zato Hypo prodaja
smučarsko podjetje za 1,5 milijona evrov, po naših informa-
cijah skupini sedmih podjetnikov iz Poljan, ki so združeni
okoli Pavla Logarja, zatika pa se pri plačilu letošnjih obvez-
nosti Občine Škofja Loka in Občine Gorenja vas-Poljane.
Obe občini naj bi v več letih vložili v STC Stari vrh okoli 180
tisoč evrov, v zameno pa povečevali solastniški delež. Ker je
STC Stari vrh praktično v rokah Hypo banke, občini plačilo
zavračata. "Plačilo bi bilo v nasprotju z zakonodajo, saj
Hypo do nas nima odprtih terjatev," je včeraj povedal Milan
Čadež, župan gorenjevaško-poljanske občine, in potrdil da-
našnji sestanek z banko in potencialnimi kupci. Upa, da bo
prišlo do dogovora in korenitih sprememb. Več informacij
smo želeli pridobiti tudi od Janeza Dekleve, predsednika
nadzornega sveta STC Starih vrh, vendar je bil nedosegljiv,
enako tudi direktor Matej Demšar. B. B.

Dornice

Obnovljena cesta do Dornic

Krajani Dornic v vodiški občini so se te dni razveselili nove
asfaltne površine na dobrih štiristo metrov dolgem odseku
ceste Zapoge-Dornice, ki jo je občina začela obnavljati avgu-
sta. Kot je ob tem dejal župan Brane Podboršek, je bilo za
investicijo iz občinskega proračuna namenjenih 30 tisoča-
kov, občinska uprava pa je od službe vlade za regionalni raz-
voj uspela pridobiti kar dve tretjini povrnjenih sredstev. Ob-
čina bo investicije v kraju nadaljevala spomladi, ko bo na vr-
sti še javna razsvetljava. J. P. 

Stojan Saje

Tržič - Orkester se je že dol-
go stiskal v najetih prostorih,
iz katerih se je moral izseliti.
Aprila je dobil nove prostore
v Kulturnem centru Tržič,
kjer je bilo treba marsikaj po-
storiti še po preselitvi.

"Na simbolično odprtje
nove dvorane 27. septembra
smo povabili starše naših čla-
nov, sponzorje, donatorje in
vodstvo Občine Tržič. Sled-
njemu smo hvaležni, da je
zagotovilo blizu sedemdeset
tisoč evrov za gradbena in
obrtniška dela v zgornjem
nadstropju centra. Pred ne-
davnim so končali še obnovo
stopnišča, ki je dobilo nova
okna in vrata ter ograjo. Se-
daj imamo sto kvadratnih
metrov veliko glasbeno dvo-
rano, klubski prostor, arhiv
za notno gradivo in instru-
mente ter sanitarije. Sami
smo namenili okrog sedem
tisoč evrov za dodatno opre-

mo, stenske obloge in druge
malenkosti. Imamo izvrstne
razmere za delo. Dvorana
služi za naše vaje in nastope,
za vaje simfoničnega in go-
dalnega orkestra Glasbene
šole Tržič ter za pouk tolkal
učencev te šole. Novih pros-
torov smo veseli predvsem
zaradi mladine, ki tukaj ko-
ristno preživlja prosti čas ob
glasbi," je povedal predsed-
nik orkestra Vid Meglič. Izra-
zil je zadovoljstvo, da jih je
obiskal tudi Anton Lotrič,
častni predsednik Pihalnega
orkestra Tržič.

Obiskovalci so se lahko pre-
pričali, kako zahtevne so vaje
za nastope z novimi skladba-
mi. Dirigent Franci Podlipnik
je del vaj posvetil eni od Strau-
ssovih melodij, ki jo priprav-
ljajo za novoletni koncert.
Kot je dejal tržiški župan Bo-
rut Sajovic, so ponosni na or-
kester, ki privablja na priredit-
ve doma in drugod številne
obiskovalce.

V novi dvorani
Pihalni orkester Tržič je predstavil svoje delo v
novih prostorih.

Prenove in zamenjave kotlov 

Koliko lahko prihranimo za ogrevanje
Dajatve pri kurilnem olju se bodo občutneje povečale. V urbanih naseljih rešitev zemeljski plin.

Ali ste vedeli, da v slovenskih gospodinjstvih prevladujejo zastareli in
večinoma predimenzionirani kotli za ogrevanje na kurilno olje, ki so

po nekaterih ocenah v povprečju starejši od petnajst let? V kar nekaj obči-
nah, kjer so že opravili analize in preglede ob pripravi lokalnih energetskih
konceptov, so ugotovili, da so ravno starejši kotli eden izmed glavnih razlo-
gov za visoko porabo energije gospodinjstev in hkrati priložnost za dosega-
nje velikih prihrankov energije kot tudi denarja, ob hkratnem izboljšanju ka-
kovosti zraka. 

Danes lastniki pazljivo razmišljajo tako o toplotni izolaciji gradbene kon-
strukcije, s katero lahko privarčujemo z energijo, kakor tudi o drugih oblikah
ogrevanja, ki manj obremenjujejo okolje s škodljivimi izpusti, so cenovno
ugodnejše in energetsko varčne. Med prehodi na ekonomične in okoljsko
ustreznejše energente gre izpostaviti zemeljski plin. Ta je zanimiv za upo-
rabnike predvsem na tistih območjih, ki že imajo razvejano plinovodno
omrežje. 

Tudi sami distributerji nudijo odjemalcem, ki se odločajo pri novograd-
njah ali prenovah svojih stavb za prehod na zemeljski plin, vrsto ugodnosti:
od kreditov z ugodno obrestno mero, do brezplačne izdelave celotnega pro-
jekta notranje plinovodne napeljave, brezplačne demontaže z odvozom sta-
rih ogrevalnih peči in celo brezplačen obisk strokovnjaka. 

Prof. dr. Vincenc Butala s Fakultete za strojništvo je preračunal, kakšni bi
bili učinki, če bi vsaj 30 odstotkov od 160 tisoč kotlov na kurilno olje, koli-
kor naj bi jih po nekaterih ocenah imeli v Sloveniji, zamenjali s kotli na ze-
meljski plin. Pri zamenjavi starejših kotlov na kurilno olje z novimi konden-
zacijskimi kotli na zemeljski plin bi se poraba energije pri posameznem od-
jemalcu zmanjšala za 30 odstotkov, emisije CO2 pa bi se znižale za 94 ton
na leto. Če seštejemo od 15 do 30 odstotkov boljši izkoristek sodobne teh-
nologije plinskih kotlov in v povprečju za 15 odstotkov✱ nižje cene zemelj-
skega plina, lahko gospodinjstva na letni ravni prihranijo vsaj 30 odstotkov
ali več denarja za ogrevanje. Na ta način se vložena sredstva povrnejo do-

kaj hitro (v nekaj letih), po tem obdobju pa se odjemalci udobno ogrevajo z
veliko nižjimi stroški.

Prehod na zemeljski plin pa je še toliko bolj upravičen, ker v prihodnosti
ni mogoče napovedati natančne cene kurilnega olja, lahko pa se predvidi
smer njenega gibanja. Država je že napovedala, da se bodo dajatve pri ku-
rilnem olju postopoma dvigovale in do leta 2020 se bo cena kurilnega olja
izenačila s ceno pogonskega dizelskega goriva na bencinskih črpalkah. Po
trenutnih cenah to pomeni podražitev kurilnega olja za 56 odstotkov oziro-
ma 0,42 evra/l. Razlog: kurilno olje zelo onesnažuje okolje. Država želi na
tak način zmanjšati njegovo porabo. 

Mag. Urban Odar, direktor Gospodarskega interesnega združenja za di-
stribucijo zemeljskega plina, postavlja zemeljski plin za naslednika lesa, pre-
moga in nafte ter predhodnika vodika. Po podatkih Evropske okoljske agen-
cije (EEA) 45 odstotkov prebivalstva Slovenije živi na območjih, kjer je zrak
prekomerno onesnažen s prašnimi delci. V Sloveniji je na leto kar 1.700 pre-
zgodnjih smrti zaradi posledic bolezni, ki jih povzroča onesnaženje s prašni-
mi delci. Poleg tega imajo prašni delci še vrsto drugih negativni učinkov. Pri
uporabi zemeljskega plina pa prašni delci ne nastajajo, zato je zemeljski plin
lahko tudi v Sloveniji najprimernejši energent za oskrbo v urbanih območjih.
✱ Podatki se nanašajo na povprečje od leta 2005 do danes na območju Mestne občine Ljubljana.
Podobna razmerja veljajo tudi drugod po Sloveniji.

Ob prenavljanju, obnovi, novogradnji, odločanju o zamenjavi
grelnega kotla si uporabne informacije o značilnostih uporabe
zemeljskega plina preberite na: www. zemeljski -plin.si.
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Godbeniki so povabili goste na ogled novih prostorov.



Predvolilni 
dialogi

V vsaki demokratični druž-
bi se je proti pisani besedi treba
boriti s pisano besedo, zlasti še,
če je ta objavljena v javnem
glasilu, kot je to Kranjski glas.
Moje stališče o posameznikih,
ki so na visokih mestih njene
liste, je, da gre za ljudi, ki za-
radi svoje požrtosti spravljajo
ob službo in v nesrečo svoje ob-
čane, prebivalce mesta Kranja.
V članku "Predvolilni ples"
sem pač po svoji vesti in spo-
znanjih povedal tisto, kar se v
Kranju že dolgo dogaja in tudi
ve. Zatrdil sem le to, da tisti, ki
privatizirajo, ne glede na vse
in brez lastnih sredstev, da so
za Kranj objektivno nevarni.
Noben plenilec do sedaj še ni
bil splošno koristen, ne za me-
sto ne za njegove prebivalce in
točno tak vtis daje lista Hermi-
ne Krt in njene reakcije na
upravičene kritike. Zato mi je
ravnanje županske kandidat-
ke Hermine Krt še manj razum-
ljivo. Če me na partizanskem
mitingu na Pangršici dne 25.
septembra 2010 "naskoči" v
javnosti verbalno in to z ne-
marnimi očitki ter grožnjami
in govori o nekakšnem mašče-
vanju tudi pred poslanci dr-
žavnega zbora, potem si lahko
predstavljam njene reakcije na
kritiko, če bo slučajno izvolje-
na za županjo. Na argumente

se pač odgovarja z argumenti
in ne z grožnjami, saj je to edi-
no civilizirano med civilizira-
nimi ljudmi. Razumem, da je
predvolilni čas naporen, zlasti
še za novince v politiki. Ven-
dar, če se odločiš za politiko,
potem nastaviš tudi svojo rit in
se ne smeš čuditi, če jih dobiš
po njej. Upam, da je bil to njen
spodrsljaj in ne njena karak-
terna lastnost, saj bi bilo to ve-
lika ovira za delo in funkcioni-
ranje mestnega sveta.

Tudi njeno stališče, izraže-
no v poročilih POP TV dne 28.
septembra 2010, da je funkcija
župana gospodarska in ne po-
litična, nedvomno potrjuje
mojo tezo o težnjah "prevlade
kapitala v Kranju nad interesi
občanov", ki je bila objavljena
v Kranjskem glasu dne 24. sep-
tembra 2010. S to svojo izjavo
namreč opredeljuje Mestni svet
kot upravo občine, župana pa
kot predsednika te uprave. Vo-
livci naj odločijo, ali hočejo ži-
veti v gospodarski družbi ali v
okolju, prijaznem za vse, ne
samo za menedžerje. 

Stane Boštjančič

Stoletne vode
V slovensko zgodovino se bo-

sta 21. in 22. september 2010
zapisala po stoletnih vodah, ki
so preplavile zahodno, vzhod-

no in osrednjo Slovenijo. Na
škofjeloškem območju niso pov-
zročile, razen v Žireh in Polja-
nah, take škode kot septembra
2007 v Železnikih in na dan
mrtvih 1990 v obeh dolinah
ter v sotočju obeh Sor. Podo-
bno je bilo le še 26. septembra
1926. Ob tem se že pojavljajo
govorice, da o stoletnih vodah
ne moremo več govoriti, kar je
glede na prej naštete datume
že dejstvo. V dvajsetih letih tri-
krat! S tem, da se pojavljajo
napovedi, da nas letos čaka še
ena taka katastrofa.  

Nam, ki živimo ob vodi in
smo bili ob teh pojavih ogrože-
ni in tudi poplavljeni, ni vse-
eno, kako bo narava reagirala.
Upamo lahko le, da bo porečje
obeh Sor urejeno tako, da bo
omogočilo hiter odtok voda.
Zdaj namreč še ni. Bodoči po-
segi, pri čemer imam v mislih
predvsem obvoznico v Poljan-
sko dolino, bodo zagotovo po-
slabšali stanje. Jože Hartman,
najbolj osovraženi nasprotnik
gradnje, v kar jaz seveda ne
verjamem, opozarja prav na
ta problem. Septembrska viso-
ka Sora je na puštalski strani
že odnašala nasip, ki je bil lani
pripravljen za začetek gradnje
tunela skozi Sten. Ali ste odgo-
vorni to opazili? Taki čepi, ki
so zdaj predvideni na obeh
straneh, bodo povzročili, da se
bo dvignil nivo vode in povzro-
čil poplave kilometre nazaj.
Na poljanskem delu Sore se ta-

koj čuti, kako močna je Selšči-
ca, v sotočju na Sovodnju. Le-
tos v tej dolini ni padlo toliko
dežja in Poljanščica je lažje in
hitreje odtekala, sicer bi bili po-
plavljeni. Na letošnjem še ži-
vem primeru visokih voda bi se
lahko marsikaj naučili. Ali je
hidrološka stroka sodelovala
pri načrtovanju poljanske ob-
voznice? Če je, potem je padla
na izpitu.

Zato se lokalni politiki ne
morejo hvaliti z začetkom del
na takem projektu. V tridese-
tih letih, ali če si vzamemo na
razpolago samo čas v samo-
stojni Sloveniji, v dvajsetih le-
tih, desna oblast ni bila sposo-
bna pripraviti kvalitetnih reši-
tev, kaj šele začeti z izgradnjo.
Da ima zdaj asfaltirano pot
skoraj vsaka hribovska vas v
občini, je hvalevredno. Pod as-
faltom pa še vedno ni omrežja
odpadnih voda v pretežnem
delu občine, v gospodinjstva
nam voda priteka po azbest-
nih ceveh. Večino neprečišče-
nih odplak požirata obe Sori. 

V vseh teh letih še nisem za-
sledil dolgoročne strategije raz-
voja občine. Vse se začne in
konča pri zazidalnih načrtih,
ki so obdelana iz arhitekton-
skega in morda zgodovinsko
spomeniško varstvenega vidi-
ka. Najlepši primer grobega
posega v urbano okolje in na-
ravo so "foglovši" v Virmašah,
ki dokončani do tretje faze ča-
kajo na kupce, ki jih ni. Unič-
eno pa je kmetijsko zemljišče.
Upajmo, da bodo po oktobr-
skih volitvah novi ljudje pri-
nesli sveže rešitve in bolj po-
globljen pogled na razvoj Škof-
je Loke. 

Matjaž Hafner, 
Škofja Loka, Fužinska 27  

Odgovor na
"Predvolilni
ples"

Prispevek g. Staneta Bošt-
jančiča, v Kranjskem glasu,
24. septembra nas je samo še
dodatno prepričal, da smo se
glede podpore kandidaturi na
letošnjih lokalnih volitvah od-
ločili prav, ko smo podprli ne-
strankarsko kandidatko Her-
mino Krt, ki je vložila kandi-
daturo s podporo volivk in vo-
livcev in tistih političnih
strank in list, ki svoje podpore
niso vnaprej pogojevale z raz-
delitvijo mest v prihodnji ob-
činski upravi. Sporočilo g.
Boštjančiča je polno podtikanj,
zavajajočih trditev ter posku-
sov diskreditacij, ki vsebinsko
niso vredne komentarja. Kaže
pa na dejstvo, da so politične
stranke ugotovile, da jim pod-
pora volivk in volivcev pred le-
tošnjimi lokalnimi volitvami
pada. A, namesto da bi ugo-
tavljale, kje delajo napake in
svoj način delovanja spremeni-
le, želijo z negativno kampa-
njo in blatenjem ustvarjati
vtis, da so njim podobni tudi
tekmeci, ki v dosedanjih poli-
tičnih igrah in igricah niso so-

delovali. S takim načinom ko-
municiranja tudi kažejo, da
jim na letošnjih lokalnih volit-
vah ni pomembna blaginja
ljudi, ampak delitev moči.

Na vseh 33 posameznikov,
ki so se odločili kandidirati za
mestni svet MO Kranj na ne-
strankarski Listi Hermine Krt,
smo ponosni, saj so vsak na
svojem področju veliko naredi-
li. Nekateri med njimi dolga
leta uspešno vodijo podjetja, ki
skupaj zaposlujejo nekaj tisoč
ljudi. Herminino kandidaturo
za županjo in nestrankarsko
Listo Hermine Krt za mestni
svet, je s podpisi podprlo več kot
1.300 ljudi. Tudi na vsakega
od njih smo ponosni in smo
jim iskreno hvaležni za za-
upanje. Ta podpora pa doka-
zuje, da si občanke in občani
MO Kranj zaslužimo in želi-
mo tako vodstvo občine, ki bo
skrbelo predvsem za interese ti-
stih, ki tu živijo in delajo, ter
racionalno upravljalo naše
skupno premoženje. 

Mogoče bi pa moral g. Bošt-
jančič kot član Zveze združenj
borcev za vrednote NOB in
član izvršnega odbora kranj-
skega Združenja borcev raz-
misliti tudi o priporočilih nji-
hovega predsednika g. Janeza
Stanovnika, ki volivkam in vo-
livcem priporoča, da volijo tiste
kandidate za župane ter mest-
ne svetnike, ki so z dosedanjim
delovanjem dokazali, da so
sposobni učinkovito in kako-
vostno opravljati predvidene
naloge in pri tem presegati
strankarske in druge pristran-
ske interese. In da volijo tiste
kandidate, ki imajo pozitiven
odnos do NOB, se zavzemajo
za medgeneracijsko solidar-
nost, pravno in socialno drža-
vo in ne sejejo prepira, nestrp-
nosti, aferaštva in sovražnega
govora, ker v prepiru in sov-
raštvu ni prihodnosti.

Janez Žezlina,
predsednik Društva Zdravo

mesto, organizator volilne
kampanje Hermine Krt 

za županjo Mestne 
občine Kranj

Ali je 
nogometno
igrišče v Bistrici
potrebno?

Vprašanje tržiškemu župa-
nu g. Borutu Sajovicu.

To vprašanje si zastavljamo
kar nas je še kmečkih lastni-
kov in vrtičkarjev, ki imamo v
lasti zemljišča v Bistrici pod
policijo. Prav gotovo ni potreb-
no graditi na tem delu, saj se
izgublja s tem najbolj plodna
zemlja. V bližnji preteklosti je
Bistrica dala veliko plodne
zemlje za razvoj občine Tržič,
saj se je zgradilo celo blokovno
naselje z vso pripadajočo in-
frastrukturo. Takratna oblast
je za zelo majhno kupnino in
z "nujo" od nas, bistriških
kmetov, pokupila najbolj plod-
no obdelovalno zemljo, ostal je

samo še ta košček pod policijo.
Na parceli pod policijo, kjer je
planirana gradnja nogomet-
nega igrišča, poteka edini do-
stop - traktorska pot do teh ob-
delovalnih njiv in travnikov,
ki so ostali kmetom še v lasti.

Na tej parceli že trideset in
več let obdelujemo svoje vrtič-
ke. Večina nas je upokojencev,
ki imamo zelo nizke pokojni-
ne, zato nam vsak košček eko-
loško pridelane zelenjave pride
še kako prav, obenem pa je za
nas še osebna rekreacija. Zele-
njava, kupljena v trgovini, je
največkrat ekološko sporna in
še predraga za naše nizke po-
kojnine. Izguba teh parcel za
vrtičke bi nas zelo prizadela.
Skrb vzbujajoče pa je tudi za-
drževanje, oziroma vandalsko
obnašanje nekaterih mladih v
bližini naših njiv in vrtičkov.

V okolici Tržič samevata
kar dve nogometni igrišči in še
rokometno igrišče pri bistriški
šoli, ki bi jih z manjšimi stro-
ški sanirali. Če pa je nogomet-
no igrišče tako potrebno, naj se
zgradi v bivši tovarni BPT v
Tržiču. Ta zgradba je v obup-
nem stanju, saj razbita stekla
in na pol porušeni zidovi spo-
minjajo na hišo strahov. Na
tako velikem neizkoriščenem
zemljišču bi lahko bili vsi tr-
govski centri (Hofer, Lidl), in
še nogometno igrišče. Zgleduj-
te se po drugih občinah, npr.
občina Jesenice, ki je na opuš-
čenih zemljiščih postavila vse
večje trgovine in še kaj zraven.

Ni pa nam jasno, s katerimi
sredstvi boste gradili vse te ob-
jekte, če v celoti gledamo utap-
ljanje občine Tržič v milijon-
skih dolgovih.

Lastniki obdelovalnih parcel
vam zagotavljamo, da bomo
uporabili vsa pravna sredstva,
da do kratenja naših pravic ne
bo prišlo.

Lastniki zemljišč 
in vrtičkov

(31 podpisov v uredništvu)

Kruh ob rojstvu
Nekje sem zasledila sloven-

ski pregovor, ki se glasi:
"Običaji starine so ščit do-
movine." To sem doživela na
sprehodu v teh turobnih dneh
in samih slabih novicah o po-
plavah itd. Sprehodila sem se
v nedeljo po Bevkovi cesti, ne-
daleč od našega Doma J. Be-
nedika. Naenkrat se ustavi
pred menoj avto, iz njega sto-
pi mladenka in mi da v roko
zeleno papirnato vrečko ter
reče: "Veste, danes smo krstili
našega sinčka, navada pa je
taka, ko prvega srečaš, ga ob-
dariš s kosom kruha, ki ga je
spekla naša mama." Torej
naša mladina še zna spoštova-
ti stare navade. O mama,
kako dober je bil kruh, ki sem
ga delila še z nekaterimi sosta-
novalkami, vsem nam je bilo
lepo pri srcu. Tako sinček ne
bo stradal kruha. Kaj ne da?

J. V., stanovalka doma dr.
J. Benedika Radovljica 
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Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC Kranj) kot štipenditor je 10. septembra 2010 objavila

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNE REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME (RŠS)
GORENJSKE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2010/2011

Predmet razpisa je posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij dijakom in študentom, ki se izobražuje-
jo doma ali v tujini, in se bodo po zaključenem izobraževanju, za katerega so prejemali štipendijo,
zaposlili pri delodajalcu na območju gorenjske razvojne regije vsaj za toliko časa, kot so prejemali
štipendijo. Izbrani kandidati bodo upravičeni do prejemanja kadrovske štipendije od šolskega/študij-
skega leta 2010/2011 dalje do zaključka izobraževanja po vpisanem programu, vendar najdlje do
30. septembra 2015. Rok za prijavo na javni razpis je do vključno petka, 8. oktobra 2010. Celotna
razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani štipenditorja www.bsc-kranj.si.

Dodatne informacije:
Franja Gabrovšek Schmidt in Janja Erjavec (BSC Kranj): 04/28 17 230, e-naslov: info@bsc-kranj.si BS
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Stanovanjski kredit.
KER ŽELIM OBLIKOVATI 
SVOJO PRIHODNOST.

Za nova doživetja in uresnièitev 
dolgoletnih želja vam Banka 
Koper ponuja stanovanjski kredit 
z ugodnimi obrestnimi merami in 
paketom dodatnih ugodnosti.

Stanovanjski kredit je namenjen tako 
obstojeèim komitentom kot tistim, 
ki bodo ob odobritvi kredita to šele postali. Èe že dlje èasa razmišljate o nakupu 
novega, veèjega stanovanja ali hiše, je pravi èas, da se za nakup odloèite zdaj. 
Za vas smo pripravili posebno ponudbo Konèno doma z ugodno obrestno mero 
in širokim razponom uporabnosti. V Banki Koper verjamemo v partnerski odnos 
zato vam pri najemu kredita ponujamo paket dodatnih ugodnosti pri zavarovalnici 
Adriatic Slovenica in Generali ter pri nakupih v Merkurju in Lesnini.Pr
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Banka Koper d.d., Pristaniška ulica 14, 6502 Koper
www.banka-koper.si, tel: + 386 5 666 1000
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Boštjan Bogataj

Tržič - Peko je v letošnjih
sedmih mesecih ustvaril
skoraj 6,5 milijona evrov pri-
hodkov (v enakem obdobju
lani 7,6 milijona) ali za 23
odstotkov manj v Sloveniji,
na tujih trgih pa za 4,89 od-
stotka manj. Po revidiranih
podatkih je Peko lani ustvaril
13,7 milijona evrov čistih pri-
hodkov od prodaje oziroma
za petino manj kot leto prej.
Po revidiranih podatkih je
Peko pred upoštevanjem sla-
bitev naložb in terjatev v BiH
in Srbiji poslovno leto 2009
zaključil s 328 tisoč evri do-
bička iz poslovanja, na podla-
gi izvedenih cenitev ter po-
sledičnih slabitvah naložb in
terjatev pa je lani izkazal čis-
to izgubo v višini 2,33 milijo-
na evrov. 

"Nižji prihodki v Sloveniji
so posledica zaprtja nerenta-
bilnih trgovin in zelo racio-
nalnega obnašanja potrošni-
kov, ki v zaostrenih gospo-
darskih razmerah z naku-
pom obutve odlašajo. Lani
smo zaprli tri nerentabilne tr-
govine, letos še dve: v starem
mestnem jedru Kranja in v
Piranu," slabše poslovne re-
zultate pojasnjuje Marta Gor-
jup Brejc. Dodaja, da zaostre-
ne gospodarske razmere niso
naklonjene celotni evropski

obutveni industriji, nekate-
rim evropskim proizvajalcem
je prodaja upadla celo za se-
demdeset odstotkov.

Jeseni se nadejajo boljše
prodaje. "Imamo lepo in ka-
kovostno kolekcijo. Bomo pa
videli, kako bodo na prodajo
v Sloveniji vplivale tudi ne-
davne poplave, ki so veliko
ljudem zaradi povzročene
materialne škode prinesle
dodatne finančne težave," o
poslovanju do konca leta pra-
vi predsednica. Obseg inve-
sticij se je sicer lani skrčil za
slabo tretjino, kljub temu pa
je Peko v minulem letu inve-
stiral 637 tisoč evrov. V zad-
njih devetih letih je Peko 
svoja vlaganja usmerjal v 

nadgradnjo (širitev in obno-
vo) lastne maloprodajne
mreže na domačem trgu, v
posodobitev proizvodnje in v
razvoj. V Peku so letos v celo-
ti izpolnili zakonski dvig mi-
nimalne plače, dodana vred-
nost na zaposlenega pa je
lani znašala skoraj 19 tisoč
evrov. 

Država kot večinska lastni-
ca Peka pa na torkovi skup-
ščini upravi in nadzornemu
svetu ni podelila razrešnice,
medtem ko sta Gorenjska
banka in SKB banka kot pre-
ostali lastnici glasovali za
njo. Enako se je zgodilo tudi
s sprejemom novega statuta
družbe. V Peku poudarjajo
konflikt interesov Boruta

Frantarja, nekdanjega na-
mestnika predsednika NS,
sicer pa uslužbenca gospo-
darskega ministrstva, ki je s
podjetjem tudi v sodnem
sporu zaradi izplačila višjih
sejnin, kot jih je določila vla-
da januarja lani. 

Novi statut bi predvsem
prevzel zakonske novosti po-
dročja določb o plačilih in
nagrajevanju članov uprave
in nadzornega sveta ter skli-
ca in izvedbe skupščine.
Marta Gorjup Brejc pravi, da
je država 82-odstotna lastni-
ca Peka in lahko izglasuje,
kar želi: "Novega statuta pa
niso podprli, zato jo bomo
prosili za nadaljnja navodila.
Obrazložitve zavrnitve njeni
predstavniki niso podali."
Frantar se je odzval na trdit-
ve Peka, da si je lani izplače-
val višje sejnine, kot jih je do-
ločila vlada: "Izplačila odreja
in vrši samo finančna služba
Peka, torej si Borut Frantar
ne more samovoljno izplače-
vati sejnine." O tem, da za-
hteva višje izplačilo sejnin,
pa pojasnjuje, da je vložil tož-
bo proti Peku zaradi premalo
izplačane sejnine, saj je viši-
no določila skupščina in ne
vlada. "Lani sem se odpove-
dal le delu sejnin in nisem
sledil stališču vlade, zato so
mi v Peku samovoljno zniža-
li sejnino," pojasni Frantar. 

Peko v krepki izgubi
Tako lani kot v prvih letošnjih mesecih Peko posluje z milijonsko izgubo, hkrati pa z nekdanjim 
nadzornikom bije boj za nekaj sto evrov. Uprava in nadzorniki brez razrešnice.

Marta Gorjup Brejc / Foto: Tina Dokl

Boštjan Bogataj

Gozd-Martuljek - Sto gorenj-
skih gazel je v zadnjih petih
letih (od 2004 do 2009) za
2,5-krat povečalo prihodke, v
petih letih pa so ta najhitreje
rastoča podjetja v regiji ustva-
rila tudi 1353 delovnih mest.
Včeraj so najboljše gorenjske
gazele razglasili v Hotelu
Špik v Gozd-Martuljku. 

Letošnji zmagovalec je sku-
pina Seaway. Dnevnikova ko-
misija je v obrazložitvi med
drugim zapisala: "Od leta
1983 so projektirali največ
plovil za razvedrilo in šport
na svetu: kar 232. Od teh jih
večina prejema svetovna pri-
znanja in tako usmerja svetov-
no jadralsko industrijo." Ga-
zela s tristo zaposlenimi, od
katerih se jih štirideset vsako-
dnevno ukvarja z razvojem,
se ponaša tudi z najhitrejšo
dinamiko razvoja plovila od
ideje do prototipa. Prihodke,
ki so v letu 2009 presegli 31

milijonov evrov, Seaway v ce-
loti ustvari na svetovnem
trgu. "Skupek izjemno moč-
nih podjetniških kvalitet in
sposobnost, ustvariti sve-
tovno uveljavljeno blagovno
znamko s slovenskim izvo-
rom, skupaj s finančnimi ka-
zalniki uspešne rasti in raz-
voja so razlogi, da gre prizna-
nje gorenjska gazela 2010 v
roke podjetja Seaway Group,"
je še zapisala komisija.

Brata Japec in Jernej Jako-
pin sta prve jadrnice začela
izdelovati pred 27 leti, pod-
jetje Seaway pa ustanovila ob
prelomu tisočletja. Proizvod-
nji v Zgoši sta lani dodala še
ladjedelnico v italijanskem
Tržiču. Pri snovanju izdel-
kov sodeluje prek tristo sode-
lavcev z vsega sveta, so tudi
strateški razvojni partner
svetovnim proizvajalcem ja-
drnic Beneteau, Bavaria in

Elan. Seaway, ki je v zadnjih
petih letih zrasel za skoraj
tristo odstotkov, vodi Janez
Grašič. Podjetje je med naj-
večjimi svetovnimi proizva-
jalci luksuznih jadrnic Ship-
man iz ogljikovih vlaken, nji-
hovo motorno plovilo Green-
Line je najnovejša jadrnica
leta, 180 prodanih jadrnic pa
predstavlja letošnjo največjo
prodano floto na svetu.

Med nominiranci za go-
renjsko gazelo 2010 je komi-
sija poleg podjetja Seaway
Group izbrala še arhitektur-
ni biro Protim Ržišnik Perc
in založbo Učila Internatio-
nal. V gorenjski regiji se je si-
cer od leta 2004 število na
novo ustvarjenih delovnih
mest znižalo za 3134, v istem
obdobju pa so gazele obliko-
vale 1353 novih delovnih
mest. Dodana vrednost na
zaposlenega v gorenjski ga-
zeli je konec leta 2009 zna-
šala 46.650 evrov. Indeks
prihodkov iz prodaje stotih
najhitreje rastočih podjetij
Gorenjske, ki se upošteva pri
oblikovanju lestvice, je med
letoma 2004 in 2009 dose-
gel vrednost 249. Povprečna
rast prihodkov gorenjskih
podjetij po drugi strani znaša
skromnih osem odstotkov.

Gorenjska gazela je Seaway
Najhitreje rastoče podjetje leta na Gorenjskem je podjetje Seaway Group,
ki je v svetu znano kot priznan izdelovalec jadrnic.

"Opravljeni pogovori z
bankami in dobavitelji kaže-
jo veliko verjetnost sprejetja
predloga prisilne poravnave.
Sam sem o njej zelo prepri-
čan," je povedal Slapničar.

Program finančnega pre-
strukturiranja še ni potrjen,
nadzorniki pa so se seznani-
li s ključnimi obrisi, medtem
ko dokončna usklajevanja z
bankami še potekajo. Slapni-
čar za zdaj več ni želel govo-
riti, dodal pa je: "Dogovarja-
mo se, da bi plačilo stomili-
jonskega dolga odložili za
nadaljnji mesec." O morato-
riju na izplačilo dolga se je
ob nastopu mandata pred
tremi meseci dogovoril po-
kojni predsednik uprave Bo-
jan Knuplež, nova uprava naj
bi tako rok dodatno odložila.

Po predlogu prestrukturi-
ranja naj bi banke dolg do
Merkurja prevrednotile v
lastniške deleže, ali bo enako
z dolgovi večjih dobaviteljev
(dolžni so jim okoli dvesto
milijonov evrov), nadzorniki
in uprava še ne želijo razkri-

ti. Zato pa oba predsednika
verjameta, da je predlog pri-
silne poravnave za vse boljši
kot stečaj. "Ta teden je bilo
veliko narejenega, kmalu naj
bi dosegli kompromisno re-
šitev," pravi novi predsednik
uprave.

Blaž Pesjak je 39-letni eko-
nomist, ki ga je k sanaciji
Merkurja pred tremi meseci
povabil Knuplež. Kot član
uprave je skrbel za finance,
po imenovanju pa je povedal,
da bo njegova ključna naloga
zaključek pogajanj z upniki:
"Prejšnji predsednik uprave
je v reševanje Merkurja vložil
veliko energije, vzpostavil
ogromno stikov in naenkrat
reševal veliko težav. Na pod-
lagi tega bomo nadaljevali
njegovo delo."

Merkur v prisilno poravnavo

Ljubljana

Lastnikom obvestila o vrednosti nepremičnin

V sredo je dve tretjini lastnikov nepremičnin prejelo obvestilo
o poskusnem izračun vrednosti nepremičnin, drugi pa jih
bodo v teh dneh. Geodetska uprava lastnike prosi, da prejeta
obvestila pregledajo po korakih, ki so jih objavili v posebni
brošuri, gospodinjstva pa so jih prejela pred tednom. Lastni-
ki nepremičnin lahko uredijo podatke o lastništvu, spremeni-
jo podatke o nepremičninah, ki so evidentirani samo v regis-
tru nepremičnin, in dajo pripombo na uporabljene modele
vrednotenja nepremičnin, če menijo, da vrednost njihove 
nepremičnine ni ustrezna. To lahko storijo prek spleta, prek
obrazcev v brošuri ali v eni od geodetskih pisarn. Rok za pri-
pombe je dolg, zaradi stavke se bo morda še podaljšal. B. B.

�1. stran

Brata Jakopin sta sinonim za letošnjo gazelo - Seaway.

Po predlogu prestruktu-
riranja naj bi banke dolg
do Merkurja prevrednoti-
le v lastniške deleže, ali
bo enako z dolgovi večjih
dobaviteljev, še ni znano. 
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Cveto Zaplotnik

Kovor - Na Šlibarjevi kmetiji,
po domače se reče pr' Snar-
ju, so v nedeljo v okviru med-
narodnega dneva odprtih
vrat na ekoloških kmetijah
tudi dejansko odprli nova
vrata - vrata ekološke trgovi-
ne, ki so jo uredili v prizidku
nove hiše. V trgovini, ki je
odprta trikrat na teden - ob
torkih, petkih in sobotah, po-
nujajo ekološke pridelke in
izdelke z lastne in deloma
tudi z okoliških ekoloških
kmetij. Še naprej jih bodo
prodajali tudi neposredno
doma na kmetiji, na ekolo-
ških tržnicah v Naklem, v
Kranju in na Bledu ter v ne-
katerih specializiranih pro-
dajalnah. Do spomladi bodo
uredili še prostor za skupine
obiskovalcev, radi pa bi tudi
prestavili hlev na drugo loka-
cijo, kjer bi v skladu z evrop-
sko zahtevo lahko poskrbeli
za prosto rejo živine. Kot je
povedal gospodar Gregor Šli-

bar, na kmetiji že devet let
kmetujejo ekološko. Obdelu-
jejo osemnajst hektarjev last-
nih in najetih kmetijskih
zemljišč in gospodarijo z
dvajsetimi hektarji gozda.
Ukvarjajo se s poljedelstvom,
živinorejo in sadjarstvom.
Redijo okoli dvajset goved,

od petdeset do osemdeset
kokoši nesnic, tri prašiče ...
Od žit pridelujejo piro, pše-
nico, ječmen, proso, ajdo in
koruzo, od okopavin krom-
pir in zelenjavo, v njihovi po-
nudbi so tudi šparglji. V ok-
viru dopolnilne dejavnosti
meljejo žito v moko, pečejo

kruh, žemlje in pecivo ter ki-
sajo zelje. Del sadja, pridela-
nega v travniškem sadovnja-
ku, prodajo kot sveže sadje,
preostalo porabijo za suho
sadje, sokove, marmelade,
žganje in likerje. Pripravljajo
tudi naravoslovne dneve za
učence.

Trgovina z ekološko hrano
Na ekološki kmetiji Šlibar v Kovorju so odprli prodajalno ekoloških pridelkov in izdelkov.

Podbrezje

Dan odprtih vrat na Matijovčevi kmetiji

Matijovčeva kmetija v Podbrezjah bo jutri, v soboto, od 14.
ure dalje odprta za obiskovalce. Gospodar Janko Jeglič jim
bo skupaj s predstavnikom Inštituta za kontrolo in certifici-
ranje Univerze Maribor predstavil integrirano pridelavo sad-
ja, zelenjave in poljščin. Obiskovalci si bodo lahko ogledali
sadovnjak, sušenje sadja, izdelavo soka, žganjekuho, hladil-
nico in kotlovnico s pečjo na lesno biomaso, poskusili sve-
že in suho sadje, jabolčni sok, žgane pijače, kruhke z različ-
nimi namazi in suho govejo salamo, možen pa bo tudi
ogled taborske cerkve. C. Z.

Cveto Zaplotnik

Komenda - Minister za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no Dejan Židan bo danes, v
petek, opoldne v Komendi
odprl tradicionalni, petnajsti
jesenski sejem kmetijske,
gozdarske in gradbene me-
hanizacije, skupaj s spomla-
danskimi pa že trideseto se-
jemsko prireditev. Na sloves-
nem začetku sejma bodo po-
delili tudi priznanja ob 15.
obletnici sejmov v Komendi.

Na sejmu, ki bo odprt še ju-
tri in pojutrišnjem, sodeluje
okoli štiristo razstavljavcev iz
Slovenije in tujine, predstav-
ljajo pa se tudi nekatere usta-
nove in organizacije - Kmetij-
sko gozdarska zbornica Slo-

venije, Kmetijsko gozdarski
zavod Ljubljana, Biotehniški
center Naklo, Ustanova Petra
Pavla Glavarja, Turistično
društvo Komenda, Društvo
Stari traktor Moste, Strojni
krožek Pšata ... Za uvod v se-
jem bosta Kmetijsko gozdar-
ski zavod Ljubljana in Kme-
tijski inštitut Slovenije danes
dopoldne (z začetkom ob pol
desetih) pripravila v Domu
kulture v Komendi predava-
nja o novih sortah in križan-
cih krompirja, ki so jih vzgo-
jili v kmetijskem inštitutu, o
varstvu krompirja pred pleve-
li, krompirjevi plesni in črni
listni pegavosti. Udeleženci
si bodo po končanih predava-
njih ogledali še sejemsko raz-
stavo sort krompirja.

V Komendi je spet sejem

Gospodar Gregor in žena Monika v trgovini s ponudbo ekoloških pridelkov in izdelkov 

Kranj

Kmetijski minister na Gorenjskem

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan
in državna sekretarka Tanja Strniša bosta danes, v petek, na
delovnem obisku na Gorenjskem. Najprej se bosta srečala s
predstavniki javnih služb, se nato pogovarjala s predstavni-
ki gorenjskih kmetijsko gozdarskih zadrug in zaposlenimi v
kmetijsko svetovalni službi, za konec obiska na Gorenjskem
pa bo minister v Komendi odprl sejem kmetijske, gozdarske
in gradbene mehanizacije. C. Z.

Škofja Loka

Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov

Razvojna agencija Sora bo v okviru Dnevov turizma na
Loškem pripravila jutri, v soboto, od 8. do 12. ure na Mest-
nem trgu v Škofji Loki tržnico kmetijskih pridelkov in
izdelkov. Na stojnicah bodo ponujali izdelke blagovnih
znamk Babica Jerca in Dedek Jaka, kruh iz krušne peči in
druge pekovske izdelke, domače jušne rezance, mlečne in
zeliščne izdelke, med z oznako Slovenski med, dražgoške
kruhke ter druge izdelke domače in umetnostne obrti. C. Z.

Škofja Loka

Na ekskurzijo v Belo krajino

Društvo za razvoj podeželja Resje bo v torek, 12. oktobra,
pripravilo strokovno ekskurzijo v Belo krajino. Prijave spreje-
ma Kristina Miklavčič na tel. št. 031/712 655. Cena za člane
društva je 25 evrov, za druge pa 30. Udeleženci bodo obiskali
Krajinski park Kolpa in se ustavili na dveh kmetijah, kjer se uk-
varjajo s predelavo lanu in risanjem belokranjskih pisanic ter
s pridobivanjem olja iz lešnikov, orehov in grozdnih pešk.
Poskusili bodo tudi belokranjsko vino in pogačo. C. Z.
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Cveto Zaplotnik

Čirče - Ko so na Brešarjevi
kmetiji v Čirčah izkopavali
krompir, so izkopali tudi go-
molj, ki je bil težak 1,6 kilo-
grama. "Tako težkega doslej
še nikoli nismo izkopali.
Letos je bila letina krompirja

povprečna. Gomoljev je bilo
v zemlji bolj malo, a so bili
tisti bolj debeli," je povedal
Klemen z Brešarjeve kmeti-
je, kjer so letos pridelovali
krompir na desetih hektarih.
Na sliki je Klemenov nečak
Blaž Bunič z rekordno
težkim krompirjem v rokah. 

Tako težkega gomolja 
še niso izkopali
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Šenčur

Nastopilo skoraj štiristo karateistov

V Športni dvorani Šenčur je 25. septembra v organizaciji Ka-
rate kluba Shotokan Kranj potekal 11. mednarodni karate tur-
nir. Udeležilo se ga je štirideset klubov iz šestih držav: Itali-
je, Hrvaške, Avstrije, Srbije, Črne gore in Slovenije. V katah in
športnih borbah se je pomerilo 390 tekmovalcev. V močni
konkurenci so bili uspešni tudi predstavniki gorenjskih klu-
bov. KK Shotokan Kranj je bil drugi najuspešnejši klub, iz vrst
katerega prihaja tudi Juš Markač, ki je bil najboljši v športnih
borbah v odprti kategoriji karateistov. Najboljši je bil tudi v
svoji kategoriji 16 do 17 let pod 76 kg. V kategoriji 16 do 17 let
nad 76 kg je zmagal Savo Sofrić, prav tako član KK Shotokan
Kranj. V kategoriji 14 do 15 let pod 47 kg je bila najboljša Blaž-
ka Poklič (KK Kranj), v kategoriji starosti 10 let in mlajših pod
30 kg pa pri deklicah Patricija Belehar, pri dečkih pa Peter
Hafnar (oba Shotokan Kranj). V katah je v kategoriji 14 do 15
let zmagal Jernej Taler, v kategoriji 10 let Jaka Taler (oba KK
Bohinj), pri deklicah, starih 7 let in mlajših, pa je bila najbolj-
ša Ajša Kostić iz KK Tržič. M. B. 

Locarno

Padalci trikrat na stopničkah

Zaključno dejanje letošnje padalske sezone za točke sve-
tovnega pokala je bilo spet v znamenju slovenskih padalcev,
ki so ob jezeru Maggiore v Švici svoje delo opravili odlično.
Na zadnji tekmi so trikrat stali na stopničkah, ekipa Elan v
postavi Roman Karun, Senad Salkič, Borut Erjavec, Domen
Vodišek in Irena Avbelj je zmagala, na drugi mesti pa sta se
v obeh posamičnih konkurencah uvrstila Senad Salkič med
moškimi in Irena Avbelj med dekleti. Te uvrstitve so našim
prinesle tudi uspeh v skupnem seštevku svetovnega pokala
po šestih tekmovanjih, saj so se na koncu veselili skupne
zmage Irene Avbelj ter tretjega mesta Senada Salkiča in
ravno tako tretjega mesta ekipe Elan. Z. R.

Vilma Stanovnik

Kranj, Jesenice - Kljub pora-
zu v Tivoliju je zadnje čase v
vrstah državnih hokejskih
prvakov spet vedrejše vzduš-
je, saj ekipa igra vse bolje,
posledica tega pa je, da so v
šestih kolih lige EBEL zbrali
kar sedem točk in so na četr-
tem mestu na lestvici. Jese-
ničani zlasti dobro igrajo
doma, kjer so kot edina eki-
pa do sedaj premagali tudi
vodilno moštvo Red Bull iz
Salzburga. 

"Že lani mlado ekipo smo
letos še pomladili, fantje do-
bro izkoristili poletne trenin-
ge in to se sedaj pozna. Eki-
pa se kali iz tekme v tekmo
in dosedanja srečanja so do-
kaz, da moštvo igra perspek-
tivno, hitro igro. Dejstvo pa
je, da nam manjka četrti na-
pad. Poškodovan je Marc Ca-
vosie in upam, da ga bomo
na današnji tekmi proti
KAC-u že videli na ledeni
ploskvi," pravi športni direk-
tor Zvone Šuvak, ki si tako
kot igralci želi še glasnejšo
podporo iz tribun. "Fantje se
trudijo, igrajo res dopadljiv
hokej in prepričan sem, da se
ta konec tedna v domači dvo-
rani obetata dve dobri tekmi,
saj po KAC-u v nedeljo priha-
ja še ekipa Medveščaka," do-
daja Šuvak, ki se skupaj z vo-
dilnimi v klubu Acroni Jese-
nic trudi, da bi v težkih časih
dobil še kakšnega pokrovite-
lja. Zato so bili še kako veseli

sodelovanja s podjetjem AC
Lovše iz Domžal, ki je kar os-
mim hokejistom za eno leto
zagotovilo vožnjo v novih To-
yotah Yaris. Tako ima avto-
mobile različnih pokrovite-
ljev sedaj v ekipi že 18 hokeji-
stov, največ seveda Toyot.

"Doslej sva si avto delila z
mami, sedaj bom lahko vozil
svojega. Ob natrpanem urni-
ku mi bo seveda prišel še
kako prav," je ob uradnem

prevzemu avtomobilov v
podjetju AC Lovše v Kranju
povedal 22-letni Jeseničan
Robert Sabolič, ki se je z eki-
po te dni pripravljal že na
nove tekmece. "Fantje smo
do sedaj kar zadovoljni tako z
igro kot z rezultati, seveda pa
je počitka malo, saj nas ta ko-
nec tedna čakata dve novi
tekmi, na kateri smo se do-
bro pripravili. KAC je dobra
ekipa, na letvici so na dru-

gem mestu in obeta se težka
tekma. Že v nedeljo nato pri-
haja Medveščak, ki mu tre-
nutno ne gre najbolje, in za-
gotovo bodo skušali na Jese-
nicah priti do zmage. Mi se
seveda ne bomo dali kar
tako," pravi napadalec Robert
Sabolič. Tekma proti ekipi
KAC-a v Podmežakli se bo
začela danes ob 19.30, v ne-
deljo proti Medveščaku pa
ob 18. uri. 

Pripravljeni na nove tekmece
Hokejisti Acronija Jesenic v novi sezoni z igro navdušujejo navijače, minulo sredo pa so hokejiste
navdušili novi pokrovitelji, ki so jim zaupali osem novih Toyot Yaris.

Osem hokejistov Acroni Jesenic, od tega kar šest tujcev, je v sredo najprej simbolično 
prejelo Toyotin veliki ključ, nato pa so še vsak posebej dobili ključe Toyot Yaris, s katerimi
se bodo vozili v novi sezoni. Na sliki (v prvi vrsti z leve proti desni): Wade Skolney, Doug
Nolan, Jaakko Suomalainen; (v drugi vrsti): Robert Sabolič, Eric Werner, Brett Lysak, Mitja
Robar in Marc Cavosie. 

Avtohiša Kadivec iz Šenčurja te dni s svojimi
avtomobilskimi znamkami gostuje na
parkirišču pri nakupovalnem centru Qlandi-
ja v Kranju. Na ogled in za preizkus so tja
pripeljali modelne palete avtomobilov
znamk iz svoje ponudbe. Pri Fordu sta v os-
predju nova enoprostorca S-Max in Galaxy,
pri Hyundaiju je trenutno najbolj vroč
športni terenec iX35, pri Suzukiju pa vses-
transki SX-4. Seveda si je ob njih mogoče
ogledati tudi vse druge modele in jih zapel-

jati na preizkusno vožnjo. Jesen je pravi čas
za nakup novega avtomobila, zato so v Av-
tohiši pripravili številne zanimive prodajne
akcije, obiskovalce pa čakajo privlačne na-
grade od vikend paketov z avtomobili do
brezplačne menjave gum in številnih prak-
tičnih nagrad. Obisk je bil minule dni kar
dober, avtomobile pa je mogoče preizkusiti
še danes in jutri med 10 in 19. uro. Vsi, ki jih
zanimajo štirikolesni lepotci, pa so vabljeni
tudi v Avtohišo Kadivec v Šenčurju. 

Vilma Stanovnik

Kranj - Ta teden se začenja
nova sezona za košarkarice v
1. državni ligi. Dekleta so dve
tekmi že odigrale. Ekipa Ro-
gaške je doma kar s 36 : 80
izgubila proti AJM, izkazale
pa so se mlade kranjske ko-
šarkarice, ki so se enako-
vredno kosale z ekipo Celja,
na koncu pa izgubile z 62 :
73. 

"Naša ekipa je letos precej
spremenjena, saj smo po od-
hodu Mojce Markovič, Teje
Kropivšek, Tjaše Gortnar,
Tanje Ovsenik in Lidije Mar-
ković dobili tri nove okrepit-
ve iz Ljubljane, Vesno Leš-
njak, Uršo Čuk in Katjo Špa-
capan, prav tako pa smo v
člansko moštvo vključili tri
mlajše igralke Ano Valič,
Anjo Jerman in Natašo Sod-
nik. Nastopali bomo v držav-
nem prvenstvu in pokalnem
tekmovanju, za sezono pa
smo si postavili podoben cilj
kot lani, to je uvrstitev med
najboljše štiri ekipe v drža-
vi," je ob začetku sezone po-

vedal trener in strokovni
vodja ŽKK Triglav Siniša
Drobnjak. 

Druge ekipe bodo prvi
krog prvenstva še odigrale.
Ekipa škofjeloške Odeje bo

jutri gostovala v Slovenskih
Konjicah pri GTV, ekipa
Hita Kranjske Gore pa bo
tekmo prvega kroga odigrala
20. oktobra, ko bo gostila
Grosuplje. 

Nova sezona za košarkarice

Košarkarice Triglava (v svetlejših dresih) so se 
enakovredno kosale s podprvakinjami iz Celja, a na koncu
izgubile. / Foto: Tina Dokl
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Avtohiša Kadivec v Qlandiji
Za ogled in preizkus najnovejših Fordovih, Hyundaijevih in 
Suzkukijevih modelov
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Simon Šubic 

Kranj - Na Okrožnem sodiš-
ču v Kranju se je prejšnji te-
den začelo sojenje 73-letne-
mu Jožetu Florjančiču, ne-
kdanjemu dekanu kranjske
Fakultete za organizacijske
vede (FOV), in njegovim so-
delavcem: nekdanjemu pro-
dekanu Dragu Vuku, nekda-
nji tajnici fakultete Jožici No-
vak, profesorju Miroljubu
Kljajiću in Goranu Vukoviču,
pred petimi leti tajniku pro-
gramsko-organizacijskega
odbora za izvedbo znanstve-
ne konference. Glavno obra-
vnavo bi sicer morali začeti že
julija, a je obramba še pred
branjem obtožnice predlaga-
la, naj zadevo raje dodelijo
ljubljanskemu okrožnemu
sodišču, o čemer je moralo
odločiti Višje sodišče v Ljub-
ljani. To je predlog obrambe
zavrnilo kot neutemeljen. 

Kot izhaja iz obsežne ob-
tožnice, ki jo je prebrala

okrožna državna tožilka Re-
nata Vodnjov, naj bi si Flor-
jančič, Vuk in že pokojni pro-
dekan Jože Jesenko v letih
2002 in 2003 iz šolnine iz-
rednih študentov neupraviče-
no izplačevati visoke avtorske
honorarje, Novakova pa naj
bi v ta namen izstavljala raču-
ne Avtorski agenciji, čeprav je
po mnenju tožilstva vedela,
da so bili podatki o opravlje-
nih pedagoških urah lažni.
Florjančič, Vuk in Kljujić naj
bi kot člani poslovodnega od-
bora omogočili plačilo dodat-
nega dela pedagoškim in ne-
pedagoškim delavcem fakul-
tete v višini 839 tisoč evrov.
FOV naj bi bil tudi oškodo-
van ob organizaciji dveh
znanstvenih konferenc, ki sta
ju fakulteta in mariborska
univerza organizirali v Porto-
rožu. Florjančič naj bi ne-
upravičeno omogočil bivanje
v hotelu ne le tajniku konfe-
rence Vukoviču, ampak tudi
drugim osebam, ki sploh

niso bili gosti konference niti
zaposleni na fakulteti. V ob-
tožnici so navedeni še drugi
primeri neupravičenih izpla-
čil. Peterici obtoženim tako
tožilstvo očita storitev kazni-

vega dejanja zlorabe položaja
ali pravic, Florjančiču pa tudi
ponareditve poslovnih listin.
Skupna povzročena škoda je
po izračunih tožilstva znašala
prek milijon evrov.

Sojenje ostaja v Kranju
Višje sodišče je odločilo, da dekanu kranjske Fakultete za organizacijske vede Jožetu Florjančiču in
soobtožencem lahko sodijo v Kranju in ne v Ljubljani, kot je želela obramba. 

Jože Florjančič

Račeva

Neznani tovornjakar podrl pet drogov

Policisti so bili v sredo dopoldne obveščeni o prometni nes-
reči, ki se je dan prej pripetila v naselju Račeva v občini Žiri.
Kot so sporočili, je do sedaj še neugotovljen voznik, po vsej
verjetnosti pa tovornega vozila, trčil v kabel telefonske
napeljave. Pri tem je za seboj povlekel pet telefonskih dro-
gov in jih tudi podrl. Po podatkih policije naj bi zato dvajset
gospodinjstev ostalo brez telefonske povezave. Škoda je
ocenjena na okoli pet tisoč evrov. S. Š.

Simon Šubic

Jesenice - Jeseniški polici-
sti tudi med stavko javne-
ga sektorja, v kateri sode-
lujeta tudi oba policijska
sindikata, uspešno zatirajo
kriminal. V torek so naj-
prej pomagali razrešiti
vlom, ki se je 21. septem-
bra zgodil na Viču v Ljub-
ljani (po naših podatkih
gre za vlom v glasbeni stu-

dio znanega pevca Daniela
Popovića), v večernih urah
pa so hitro prijeli moška,
ki sta oropala gostinski lo-
kal na Jesenicah. 

V torek okoli 21. ure so bili
jeseniški policisti obveščeni,
da sta dva moška v gostin-
skem lokalu na Jesenicah iz-
vršila rop. Kot jim je pojasni-
la napadena natakarica, sta ji
roparja po vstopu v lokal za-
grozila z nožem in zahtevala

denar. Izročila jima je okoli
sto evrov, nakar sta roparja
pobegnila. Na podlagi pridob-
ljenega opisa so policisti že
pol ure kasneje na Cesti že-
lezarjev prijeli domnevna
storilca: 42-letnega Jeseniča-
na in 31-letnega moškega z
Dovjega. Pridržali so ju,
jima odvzeli denar ter zoper
njiju podali kazensko ovad-
bo na pristojno državno to-
žilstvo.

Jeseniški policisti so v to-
rek tudi prišli do informaci-
je, da so v enem izmed klet-
nih prostorov na območju
Jesenic morda prav tiste av-
dio-tehnične naprave, ki so
jih neznani storilci v noči na
21. september ukradli v glas-
benem studiu na Gerbičevi
ulici v Ljubljani, ki je v lasti
55-letnega Domžalčana. Po
pregledu predmetov, shra-
njenih v kleti 23-letnega Je-
seničana, so policisti sum
potrdili. Ukradene predmete
so zato zasegli in jih predali
oškodovancu. Po naših po-
datkih so tatovi studijsko
opremo, vredno več kot šest
tisoč evrov, odnesli iz studia
črnogorskega pevca Daniela
Popovića, ki že več let živi v
Domžalah. Jeseniški polici-
sti so o svoji najdbi takoj ob-
vestili kolege iz Policijske
postaje Ljubljana Vič, ki ob-
ravnavajo omenjeni vlom.

Danielu Popoviću vrnili
ukradeno opremo
Jeseniški policisti so v torek zvečer kmalu po ropu gostinskega lokala prijeli
domnevna storilca, našli pa so tudi studijsko opremo, ki so jo pred dnevi
ukradli pevcu Danielu Popoviću. 

Simon Šubic

Kranj - Kriminalisti Policij-
ske uprave Kranj so na
Okrožno državno tožilstvo v
Kranju zoper tri kosovske dr-
žavljane, stare 25, 28 in 51 let,
podali kazensko ovadbo zara-
di suma storitve kaznivega
dejanja davčne zatajitve. Po
ugotovitvah policije naj bi

trojica skupaj zatajila dobrih
sto tisoč evrov davka. 

Gre za lastnike in direktor-
je gradbenih podjetij, ki naj bi
od 1. januarja do 30. junija
2009 neupravičeno izkazo-
vali pravice do odbitka vstop-
nega davka na dodano vred-
nost, s tem da so si medseboj-
no izdajali fiktivne račune, je
pojasnil Leon Keder, pred-

stavnik PU Kranj za odnose z
javnostjo. "Davčnemu uradu
v Kranju so namenoma poda-
li lažne podatke o vrednosti
opravljenih storitev, ki so po-
sledično vplivali na ugotovi-
tev vstopnega davka. Osum-
ljenci prav tako v inšpekcij-
skem postopku, ki ga je vodil
Davčni urad Kranj, niso hote-
li predložiti dokumentov, ki

jih je davčni organ potrebo-
val," je še dodal. 

Kazenski zakonik za to-
vrstna dejanja predvideva ka-
zen zapora od šestih mese-
cev do treh let. Tistemu, ki
preprečuje ugotovitev davč-
ne obveznosti oziroma ne
predloži zahtevanih listin, pa
grozi od enega leta do dveh
let zapora.

Gradbeniki izdajali fiktivne račune
Trije direktorji gradbenih podjetij, sicer kosovski državljani, naj bi v letu in pol utajili prek sto tisoč
evrov davka na dodano vrednost. 

Podrti drogovi so v sredo popoldne še ležali na tleh. 

Češnjica

Garaža v plamenih

V torek zgodaj zvečer je v Češnjici pri Kropi zagorela garaža.
Požar je izbruhnil, potem ko je šestnajstletni domačin v
garažo parkiral kolo z motorjem. Ker je bilo kolo z motorjem
parkirano v bližino sena, se je to kasneje vnelo, ugotavljajo
policisti. Požar, ki je uničil motorno kolo, dve kolesi, nekaj
sodov orodja in desk, so pogasili prostovoljni gasilci iz Pod-
narta, Radovljice in Ljubnega. Po nestrokovni oceni je nasta-
lo za okoli pet tisoč evrov gmotne škode. S. Š.

Škofja Loka

Nasilen do matere

V sredo okoli 14.30 so policisti zaradi kršitve javnega reda
intervenirali v enem od stanovanj v Škofji Loki, kjer je 41-let-
ni domačin izvajal fizično in psihično nasilje nad svojo
materjo. Ker se ni prvič znesel nad mamo, so policisti Škof-
jeločanu izrekli prepoved približevanja. Izdana odredba bo
poslana v presojo preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča
Kranj, ki bo odločila o morebitnem podaljšanju ukrepa. S. Š.
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Studeno

Vlomili v zabojnik

Neznani storilci so vlomili v
gradbeni zabojnik v Stude-
nem in odnesli več litoželez-
nih pokrovov za jaške in ne-
kaj drugega električnega
orodja. Gmotna škoda znaša
okoli štiri tisoč evrov. S. Š.
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Zanimivosti Slovenci v zamejstvuKnjige in knjigoljubi

Županske volitve: 
komu Glasova anketa kaže najbolje
Kdo bodo prihodnja štiri leta župani v sedemindvajsetih občinah na širšem območju Gorenjske, bodo odločili volivci 
na lokalnih volitvah 10. oktobra. Kako pa kandidatom kaže v Glasovi volilni anketi? I Foto: Tina Dokl

Knjiga dr. Marjana Linasija je
enciklopedija protifašističnega
upora na Koroškem. Stran 17

Pri založbi Modrijan so izšli
Striporeki - nova knjiga striparja
Iztoka Sitarja. Stran 17

Mag. Blaž Kavčič: Evropska
razstava psov v Celju je kinološki
dogodek presežnikov. Stran 15

Strani 12, 13, 14
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Volitve 2010

KRANJSKA GORA

9,9%

1,7%

5,5%

7,7%

15,5%

59,7%

Ne vem

Matjaž Lavttižar Oman

Blaž Knific

Bogdan Janša

Robert Plavčak

Jure Žerjav

N=201
Ne bom volil = 10,0% 

RADOVLJICA

34,3%

16,0%

15,4%

7,5%

6,9%

0,7%

19,2%Ne vem

Mirko Macher

Janez Potočnik

Andrej Kokot

Bogomir Vnučec

Primož Jeglič

Ciril Globočnik

                         
N=373

Ne bom volil = 18,0% 

JESENICE

10,8%

0%

1,8%

2,1%

2,1%

7,0%

8,6%

67,6%

Ne vem

Darja Lenardič

Janko Pirc

Egon Kepic

Tomaž Stare

Andrej Černe 

Roman Savinšek

Tomaž T. Mencinger

                        N=359
 Ne bom volil = 8,9%

BLED

43,4%

20,2%

9,5%

8,3%

5,4%

4,5%

0%

8,7%Ne vem

Tit Potočnik

Miran Vovk

Danica Sebanc

Franc Pavlič

Vinko Poklukar

Davorina Pirc

Janez Fajfar

                         N=270
 Ne bom volil = 10,4%

ŽIROVNICA

8,1%

6,0%

85,9%

Ne vem

Bernarda Resman

Leopold Pogačar

                     N=155
Ne bom volil = 3,9%

NAKLO

41,4%

40,3%

5,2%

5,2%

7,9%Ne vem

Matjaž Gregorič

Stanislav Koselj

Marko Mravlja

Janez Štular

                       N=207
Ne bom volil = 7,7% 

GORJE

4,1%

1,0%

4,1%

11,2%

79,6%

Ne vem

Rok Peterman

Alojz Poklukar

Ludvik Hajdinjak

Peter Torkar

                     N=104
Ne bom volil = 5,8% 

BOHINJ

74,1%

9,3%

5,2%

3,6%

7,8%Ne vem

Jožef Cvetek

Marija Ogrin

Janez Sodja

Franc Kramar

                       N=202
Ne bom volil = 4,5% 

Napovedujemo županske zmagovalce
Za našo volilno anketo že nekaj časa vlada veliko zanimanja, ljudje so radi odgovarjali, obeta se dobra udeležba na volitvah, kar sedemnajstim županom
na širšem območju Gorenjske se obeta vnovična zmaga že v prvem krogu volitev.
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Volitve 2010

TRŽIČ

55,2%

23,7%

3,7%

3,3%

2,5%

2,5%

0,8%

8,3%Ne vem

Jože Prašnikar

Boris Tomazin

Jure Meglič

Vincenc Perne

Matjaž Hrgovič

Pavel Rupar

Borut Sajovic

                        N=267
 Ne bom volil = 9,7%

PREDDVOR

6,5%

7,3%

86,2%

Ne vem

Ivan Grginič

Miran Zadnikar

                       N=113
Ne bom volil = 3,5%

JEZERSKO

4,0%

12,0%

14,0%

70,0%

Ne vem

Andrej Karničar

Aljaž Karničar

Jurij Markič

                          N=51
Ne bom volil = 2,0% 

KRANJ

9,7%

0%

4,1%

10,8%

18,3%

27,2%

29,9%

Ne vem

Pavel Okorn

Matevž Kleč

Bojan Homan

Darjan Petrič

Hermina Krt

Mohor Bogataj

                     
N=556

Ne bom volil = 8,6% 

ŠENČUR

77,2%

9,3%

13,5%Ne vem

Franc Kržan

Miro Kozelj

                       N=206
Ne bom volil = 6,3%

MEDVODE

61,8%

10,4%

9,5%

3,7%

3,7%

10,9%Ne vem

Dragan Djukić

Saša Ciglar

Jelena Aleksić

Alenka Žavbi Kunaver

Stanislav Žagar

                       
N=257

Ne bom volil = 6,2% 

CERKLJE NA GORENJSKEM

71,8%

12,9%

4,2%

11,1%Ne vem

Ciril Repnik

Franci Sirc

Franc Čebulj 

                      N=307 
Ne bom volil = 6,5% 

GORENJA VAS - POLJANE

82,6%

9,9%

7,5%Ne vem

Janez Pelipenko

Milan Čadež

                        N=314
  Ne bom volil = 6,7%

ŽELEZNIKI

9,3%

2,6%

2,6%

6,3%

17,2%

62,0%

Ne vem

Franc Žaberl

Tomaž Demšar

Jože Prezl

Igor Nastran

Mihael Prevc

                      N=204
Ne bom volil = 5,9% 

ŠKOFJA LOKA

27,6%

13,7%

13,7%

12,0%

10,0%

3,7%

3,7%

15,6%Ne vem

Klemen Štibelj

Krištof Ramovš

Milenko Ziherl

Tina Teržan

Bojan Luskovec

Miha Ješe

Igor Draksler

                        N=373
 Ne bom volil = 5,9%
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Volitve 2010

Za Gorenjski glas smo
tudi letos v Klicnem centru
slepih v Škofji Loki med 16.
in 26. septembrom opravili
raziskavo javnega mnenja
glede prihajajočih županskih
volitev. Raziskavo smo opra-
vili na območju občin širše
Gorenjske. Opravljali smo jo
v popoldanskem času med
14. uro in 20.30 ter v soboto
med 9.30 in 15. uro. 

Klicna baza sodelujočih je
bila pripravljena iz Telefon-
skega imenika Slovenije 2010
in je obsegala gospodinjstva
fizičnih oseb, ki posedujejo
telefonski priključek. Klicali
smo tudi mobilne številke.
Vsaka klicna številka je bila
preko računalniškega progra-
ma naključno izbrana iz
osnovne klicne baze glede na
število telefonskih priključkov

na določenem območju. Za
posamezno občino smo tako
dosegli enakomerno priso-
tnost vseh občanov. Ciljna
oseba je bil polnoleten član
gospodinjstva. Raziskava je
bila opravljena s pomočjo ra-
čunalniško podprtega telefon-
skega anketiranja CATI.

Število sodelujočih za po-
samezno občino smo določi-
li glede na število prebivalcev

v občini. V desnem spod-
njem kotu vsakega grafa je
prikazano skupno število so-
delujočih ter delež tistih, ki
se volitev ne nameravajo
udeležiti. V samem grafu pa
so navedeni le deleži glasov,
ki jih bodo posameznemu
kandidatu namenili tisti, ki
se bodo volitev udeležili.

Za pridobitev 6.626
mnenj smo poklicali 20.359-

krat. Od tega se nam je ogla-
silo 11.216 poklicanih, svoje
mnenje pa so nam zaupale
kar tri petine poklicanih. Od
vseh sodelujočih se 7,9 od-
stotka volitev ne namerava
udeležiti, 10,7 odstotka je
bilo še neodločenih, ostali pa
so nam zaupali, koga bodo
volili za župana.

Vsem sodelujočim, ki na
časopis niso naročeni, smo

v zahvalo za sodelovanje po-
nudili brezplačno prebira-
nje časopisa. Tako je danes
kar 2.723 gospodinjstev na
Gorenjskem prejelo svoj
brezplačni izvod Gorenjske-
ga glasa. Vsem se za sodelo-
vanje v raziskavi prav lepo
zahvaljujemo!

Klicni center slepih
Matevž Pintar

ŽIRI

20,6%

15,1%

10,6%

10,6%

9,5%

8,5%

7,5%

17,6%Ne vem

Viktor Žakelj

Germana Pivk

Branko Jesenovec

Anton Beovič ml.

Milan Oblak

Bojan Starman

Janez Žakelj

                        N=209
 Ne bom volil = 4,8%

DOMŽALE

38,2%

18,1%

14,3%

7,0%

5,1%

1,9%

0,7%

14,7%Ne vem

Franc Černagoj 

Peregrin Stegnar

Katarina Karlovšek

Anton Preskar

Peter Verbič

Robert Hrovat

Toni Dragar

                      N=459
 Ne bom volil = 9,8%

KOMENDA

13,8%

1,4%

4,1%

6,9%

9,7%

64,1%

Ne vem

Igor Klun

Pavel Šmid

Stanislav Zarnik

Vid Koritnik

Tomaž Drolec

N=161
Ne bom volil = 9,9% 

KAMNIK

24,0%

19,6%

16,6%

14,5%

5,8%

2,1%

1,2%

16,2%Ne vem

Marjan Smole

Zvone Potočnik

Rudi Veršnik

Julijana Bizjak Mlakar

Matej Tonin

Marjan Šarec

Brane Golubovič

                       N=462
 Ne bom volil = 6,1%

TRZIN

60,2%

13,6%

3,9%

3,9%

2,9%

15,5%Ne vem

Frane Mazovec

Milica Erčulj

Romeo Podlogar

Valentin Kolenc

Tone Peršak

                      

N=105
Ne bom volil = 1,9% 

MORAVČE

7,5%

4,1%

6,2%

8,2%

15,8%

58,2%

Ne vem

Miran Cerar

Janez Vidic

Roman Cerar

Franc Capuder

Martin Rebolj

                      

N=155
Ne bom volil = 5,8% 

VODICE

16,4%

2,8%

22,1%

22,1%

36,6%

Ne vem

Snežana Ovijač

Aco Franc Šuštar

Franc Stanonik

Anton Kokalj

                      

N=153
Ne bom volil = 5,2% 

LUKOVICA

11,4%

13,6%

19,6%

55,4%

Ne vem

Mojca Stoschitzky

Stanislav Smrkol

Matej Kotnik

                    N=199
Ne bom volil = 7,5% 

MENGEŠ

81,4%

11,5%

7,1%Ne vem

Aleš Janežič

Franc Jerič

                         N=204
Ne bom volil = 10,3%
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Zanimivosti

Danica Zavrl Žlebir

Razstava se bo v dvoranah
Celjskega sejma stopnjevala
do velikega finala v nedeljo, 3.
oktobra, zvečer. Obiskovalci
bodo videli okoli 15 tisoč psov
350 različnih pasem iz 50 dr-
žav, okoli 11 tisoč jih je le na
evropski razstavi, ob tem pa
potekajo še specialne razstave
z okoli pet tisoč psi. Priredite-
ljica dogodka je Kinološka
zveza Slovenije, njen pred-
sednik mag. Blaž Kavčič, si-
cer predsednik Državnega
sveta in gorenjski rojak iz
Form pri Škofji Loki, pa ga
označuje takole: 
"To je doslej daleč najbolj pi-
san in množičen dogodek v
vsej zgodovini Slovenije.
Glavnina razstavljenih psov
je iz tujine (iz Slovenije jih je
samo 460), največje število
iz Italije, Rusije, Madžarske
in Češke. Med pasmami je
na ogled največ ameriških
staffordshirskih terierjev,
nemških dog, zlatih prina-

šalcev in psov italijanske
pasme cane corso. V sprem-
ljevalnem programu pred-
stavljamo širši kontekst sobi-
vanja in sodelovanja človeka
in psa. Otroci bodo prikazali
rezultate svojega enoletnega
dela v zvezi s psi v projektu
Hermanov kotiček, ki je pote-
kal pod okriljem Celjskega
muzeja. Videli bomo, kako
otroci vodijo pse, pa tudi viso-
ko šolo sodelovanja človeka in
psa od tekmovalne discipline
agility in športne discipline
frizbi do prikaza dela policij-
skih in vojaških psov."
Blaž Kavčič dogodku pripisu-
je tudi velik gospodarsko - tu-
ristični pomen, saj je ob dej-
stvu, da večina razstavljavcev
prihaja iz tujine, povezan z
okoli sto tisoč prenočitvami.
Obiskovalce pa pričakujejo
pretežno iz domovine, kar
okoli 50 tisoč naj bi si jih ogle-
dalo to "prireditev presežni-
kov".
"V sklopu razstave pa je v do-
govoru z ministrom za kme-

tijstvo organizirana tudi seja
sveta za zaščito živali, kjer se
bomo pogovarjali o aktual-
nem stanju na področju za-
ščite živali in tudi o pripra-
vah na prenovo zakonodaje,
ki ureja posedovanje in vzre-
jo psov. V skupini, katere
delo koordiniram v Držav-
nem svetu, so zunanji in no-
tranji strokovnjaki, imeli
smo že vrsto sestankov z za-
interesirano javnostjo, pri-
pravili smo okroglo mizo
ravno po tragičnem dogod-
ku z bulmastifi, kjer smo
predstavili rešitve, ki jih
predlaga kinološka zveza," je
povedal sogovornik, ki rdečo
nit spremenjene zakonodaje
vidi v večji preventivi. "S pre-
ventivo želimo doseči pozi-
tivne učinke za dobrobit psa,
spodbujati odgovorno lastniš-
tvo psov in bolje zaščititi tudi
javni interes. S tem bi pose-
gli na področje razmnoževa-
nja psov, kjer sedaj vlada ne-
dopustna stihija, kar je v gro-
bem nasprotju tako s korist-

mi živali kot z javnim inter-
esom. Nekateri z rejo psov
kujejo bajne zaslužke, pov-
zročajo pa veliko škode živa-
lim in ljudem. V sodelova-
nju z veterinarsko zbornico
imamo namen poskrbeti za
tako rešitev, da bodo vsi mla-
diči, ne glede na to, ali so ro-
dovniški ali ne, z mikro či-
pom označeni že v leglu. Na
različne načine želimo spod-
bujati, da bi se z razmnože-
vanjem psov ljudje ukvarjali
izključno na urejen način in
z vso odgovornostjo, in sicer
na družinski ravni, ne pa ne-
kakšni farmski reji."
V pogovoru z mag. Blažem
Kavčičem je čutiti, da je velik
ljubitelj psov. Z njimi se
ukvarja od gimnazijskih let,
pred 38 leti je postal takrat
najmlajši kinološki sodnik,
danes pa je sodnik za večino
priznanih pasem psov. Z
ženo sta vzreditelja samoje-
dov, hčerka pa je lastnica
psa pasme staffordshirski
terier.

Dogodek presežnikov
V Celju se je začela Evropska razstava psov. Gre za kinološko prireditev presežnikov, saj v tem delu
Evrope tako velike razstave še ni bilo, pravi predsednik Kinološke zveze Slovenije mag. Blaž Kavčič.

Kako primerno in donosno varčevati?

Koliko konkretno vam lahko naložba prinese?

080 30 30, www.kd-zivljenje.si

Letos mineva ravno sto let od prvega uradnega 
registriranega kinološkega dogodka v Sloveniji, 
preizkušnje ptičarjev v Domžalah. Prva kinološka
organizacija pa je bila uradno registrirana leta 1921.
Kinološka zveza Slovenije ima včlanjenih 110 društev
in klubov, kar pomeni okoli 10 tisoč ljudi. In ko smo
že pri govorici številk: v Sloveniji imamo kakih 240
tisoč psov. Kinološka zveza Slovenije bo v prihodnjih
dneh osnovala poseben sklad za kinologe, ki so jih
prizadele nedavne poplave, in jim namenila 10 tisoč
evrov pomoči.
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Na robu

SODNA KRONIKA TEDNA

ČRNA KRONIKA TEDNA

Minuli teden dve smrtni žrtvi
V minulem tednu (od 20. do 26. septembra) sta
v prometnih nesrečah na slovenskih cestah 
umrli dve osebi, so sporočili z Generalne 
policijske uprave. Podatki za Gorenjsko so 
zaradi stavke javnega sektorja okrnjeni, po naših
podatkih pa so policisti pretekli teden 
obravnavali vsaj 24 prometnih nesreč, v katerih
je ena oseba umrla, ena se je huje, tri pa lažje
poškodovale. Zaradi vožnje pod vplivom 
alkohola ali mamil so na Gorenjskem do
streznitve pridržali trinajst voznikov. Letos so
slovenske ceste terjale 102 smrtni žrtvi (lani 136).
Na Gorenjskem je v prometnih nesrečah umrlo
deset oseb, v enakem obdobju lani pa devetnajst. 

Damjana Šmid

moj pogled

Uniforme v šolah? (2)

Komuniciramo z vsem, kar smo.
Uniforma je lahko majhen, a
nezanemarljiv del celotne podobe
neke ustanove. Z obleko
pokažemo pripadnost določeni
instituciji, resnost dela, ki ga
opravljamo in naš odnos do tega
dela. Ne pričakujem, da bi se
učitelji sprehajali v haljah in or-
topedskih čevljih. Ne bi rada
naredila krivice tistim, ki z vso
resnostjo opravljajo svoje delo in
pri tem nimajo potrebe po razka-
zovanju telesnih oblin. Mogoče
tudi ne bi razmišljala na ta
način, če me ne bi k temu spod-
budili starši, ki so bili osupli nad
kratkim krilcem ene izmed
učiteljic. Moram priznati, da
sem do sedaj vedno razmišljala
bolj o uniformah za otroke kot

za učitelje. Kdo je tisti, ki bi
lahko obstoječe stanje spravil v
red? Za učitelje vsekakor
nadrejeni (če že sami nimajo
odnosa do dela), za učence pa
tako starši kot učitelji. Starši z
zdravo pametjo in s presojo glede
oblek za šolski prostor, učitelji pa
z vzpostavitvijo pravil ali vrednot
v šoli, ki se tičejo tudi oblačenja.
Otroci potrebujejo meje in odrasli
smo jih dolžni postavljati. To vel-
ja tudi za kulturo oblačenja, pa
pravice gor ali dol. Če se te meje
ves čas prestavljajo v imenu svo-
bode, potem pač vzemimo v za-
kup tudi odgovornost. Predvsem
odgovornost do tega, da šola ni
bo več šola, ampak zabaviščni
park, kjer lahko počneš, kar
hočeš. Potem se tudi minister

nima kaj pritoževati, če nismo
sposobni urediti povsem vsak-
danjih stvari, kot je obleka. Raz-
like med šolami so že in bodo še.
Razlike bodo delali ljudje, ki
bodo svoje delo tako zelo cenili,
da ne bo več vsaka stvar dobra,
karkoli pride od kjerkoli. Vse to je
potrebno predstaviti staršem na
takšen način, da bodo razumeli,
da gre vendarle za korist otrok in
ne za kaprice neke staromodne
ravnateljice. Če se o tem ne pogo-
varjamo, ne reagiramo in ne
iščemo rešitev, potem nam je
vseeno. Kar pomeni, da je vse do-
voljeno. Nekega dne nas napol
gole zadnjice ne bodo več motile
in nihče se ne bo ozrl, ko bo na
hodniku srečal učenko, ki ji bo iz
modrčka ušla dojka. 

Katarina je stara triinštiride-
set let, zadnjih deset let pa
ima nenehno težave z želod-
cem in vnetjem sluznice,
kar ji povzroča neprijetne
slabosti tudi na delovnem
mestu, v prostem času, zla-
sti pa ponoči, ko ji zdrav-
stvene težave kradejo spa-
nec. Pogosto ima občutek,
da jo bolijo vse mišice, kosti,
da o tem, da ima strašne mi-
grene, ki jih kroti le s po-
močjo zdravil, niti ne govo-
rimo. Vsa leta obiskuje
zdravnike, ki jo pošiljajo od
enega pregleda do drugega,
vendar so vsi izvidi v mejah
normale. Ko je šla na kon-
trolo ščitnice, ji je zdravnica
svetovala, naj se oglasi še pri
psihiatru. Ta namig pa je
Katarino popolnoma sesul.
"Občutek, da ti nekdo reče v
obraz, da si nor, da si izmiš-
ljuješ in da si hipohonder, je
pošasten," se spominja Ka-
tarina. 
Vedela je, da je z njeno gla-
vo vse lepo in prav, v družini
ni bilo nikogar, ki bi imel
psihične bolezni, zakaj bi
bila ravno ona prva?!

Vseeno pa se je, potem ko se
je pomirila, odločila, da sto-
pi (samoplačniško) še do psi-
hiatra. Odločitev za ta korak
ni bila lahka, saj si kot profe-
sorica na osnovni šoli ni
mogla privoščiti, da bi jo ko-
legi in - bogvaruj - starši ime-
li za noro.
"Po pogovoru sva s psihia-
trom ugotovila, da sem v
stresu. Ne le od včeraj, tem-
več že vrsto let. Da moram
korenito spremeniti svoje
življenje, tako doma kot tudi
v službi. Pravzaprav mi je
svetoval, naj službo zame-
njam, kar se mi je takrat
zdelo popolnoma nemogo-
če, saj v življenju nisem ni-
koli imela druge želje kot
biti učiteljica. Vseeno pa
sem začela vsaj razmišljati o
razlogih, ki so me pripeljali
v povsem nemogoče psihič-
no stanje, zaradi katerega
sem postala že neke vrste
mentalni invalid," je pripo-
vedovala Katarina.
S pomočjo psihiatra je po-
tem začela razčlenjevati pre-
teklost, od ranega otroštva
naprej.
"V družbi, v kateri se gib-
ljem, veljam za sposobno,
strokovno in uspešno osebo.
Glede na relativno dober
materialni status mi marsik-
do lahko celo zavida. A pov-
sem brez potrebe. Odkrito
povem, da bi marsikaj od
tega, kar imam, raje zame-
njala s povsem preprostim
bivališčem, da bi le bila
zdrava in me ne bi bilo ne-
nehno strah, da se nekega
lepega dne sesujem," je še
dodala.
V zadnjih dveh letih, kar
dela na sebi, je spoznala ve-
liko žensk, ki so na videz
enako uspešne, v svoji no-
tranjosti pa komaj držijo
ravnovesje, da ne klonejo.
Ogromno jih je, ki psihiatra
še nikoli niso obiskale, kljub
temu pa uživajo zdravila, do

katerih so prišle preko zvez
in poznanstev. Marsikomu,
ki želi v trenutnih kaotičnih
razmerah, v katerih smo,
preživeti, to ne uspeva brez
"kemije". 
"Mojo generacijo je doletel
še dodaten udarec, ki se tiče
ženske skrite intime. Poro-
čene smo dvajset, trideset
let, v marsikaterem zakonu
je že pošteno zaškripalo,
možje so si našli ljubice, nji-
hove žene pa so doma do-
datno obremenjene še s svo-
jim staranjem, ki ga posku-
šajo ustaviti z določenimi
potezami, ki ne prinašajo
ničesar dobrega. Poznam
osebo, ki ji je mož očital, da
je postala predebela, poleg
vseh obveznosti je začela
obiskovati fitnes, hujšati in
vse, česar se je lotila na ihto
in v želji, da se čim prej po-
kažejo rezultati, je na nje-
nem telesu pustilo grozljive
sledi," še dodaja, kot da bi
želela opravičiti kakšno od
svojih potez, ki ni bila ravno
običajna.
Temelj za Katarinin stres se
je začel graditi že v njenem
otroštvu. Imela je zelo pose-
sivno mamo, ki je v hčerki
že kmalu prepoznala neka-
tere talente, predvsem zara-
di izjemnega spomina. Prej,
preden je vstopila v prvi raz-
red, je obiskovala tečaje treh
tujih jezikov. Nekdo je Kata-
rinini mami pač zagotovil,
da tistega, kar se otrok nauči
v prvih šestih letih življenja,
nikoli ne pozabi. 
"Brat, ki po njenem mnenju
ni bil tako pameten kot jaz,
je imel brezskrbno otroštvo.
Skupaj s prijatelji je lahko
počel, karkoli je hotel, med-
tem ko so mene vodili z ene-
ga konca Ljubljane na dru-
gega, od ene profesorice tu-
jih jezikov, do druge. Vmes
me je očetov kolega pouče-
val logike, mama, ki je pred
poroko delala v gledališču,

pa me je uvajala v skrivnosti
nastopanja in retorike. V
svoji sobi nisem imela med-
vedkov, punčk in drugih ig-
rač, temveč le gramofon in
brez števila plošč, ob katerih
sem utrjevala različna zna-
nja. Spominjam se, da so
me pogosto vodili okoli
zdravnikov, kajti v ustih so
se mi delale razjede (afte), ki
so dodobra zaznamovale
tudi osemletko in srednjo
šolo. Predstavljate si, da vas
v ustih nenehno nekaj boli
in moti, vi pa ste lačni kot
volk, pa zato ne morete je-
sti? Bilo je grozno. Priznam.
Ampak mama mi je zago-
tavljala, da sem sama kriva,
ker si po potrebi na straniš-
ču ne umivam rok. Kar je
bila čista laž. Največkrat
sem si roke zdrgnila še s kr-
tačo, da so bile nenehno
zardele in zabuhle. Spomi-
njam se, da me je tudi
zdravnik včasih pobaral,
kako je z mojo čistočo, kar
me je zmeraj silno žalilo.
Danes vem, da so afte pred-
stavljale nekakšen upor tele-
sa pred mentalnim nasi-
ljem, ki so ga izvajali nad
mano," se spominja Katari-
na.
Na srečo je imel dan le 24
ur, drugače bi njena mama
stuhtala še kakšno dodatno
dejavnost, v katero bi porini-
la svojo hčer. 
"Največji paradoks pa je ta,
da je brat, ki so ga vsi imeli
za malo "zaostalega", z lah-
koto naredil dve fakulteti (is-
točasno), potem je odšel v
tujino, kjer je na eni najbolj
prestižnih univerz zagovar-
jal doktorat. Jaz pa, biser in-
teligence, sem komaj čakala,
da zmečkam fakulteto, kar
se je tudi zgodilo, le da oce-
ne še zdaleč niso bile tako
briljantne, kot se je od mene
pričakovalo."

(se nadaljuje)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

Pogojna obsodba za koprskega
župana
Okrožno sodišče v Kopru je tamkajšnjemu 
županu Borisu Popoviču izreklo pogojno 
obsodbo enega leta in desetih mesecev zapora s
preizkusno dobo dveh let, saj ga je spoznalo
krivega zlorabe položaja, davčne zatajitve in
ponarejanja poslovnih listin. Popovič je po
mnenju sodišča v letu 2001 zlorabil svoj položaj,
ker kot direktor družinskega pdojetja BPC del
dnevnih izkupičkov iz lokala Snack Bar v 
vrednosti 63.653 evrov ni poračunal, ampak si je
denar protipravno prilastil. Utajil je tudi davek
od dobička pravnih oseb v višini enajst tisoč
evrov, davčnemu uradu pa je predložil napačne 
podatke, zato je kriv ponarejanja poslovnih
listin, je ugotovilo sodišče. 
"Za našo Slovenijo je samo še eno upanje: to je
revolucija," je sodbo komentiral Popovič,
prepričan, da so s sodnim procesom le želeli
preprečiti njegovo vnovično kandidaturo 
za koprskega župana. Obsodilno sodbo je
pričakoval, čeprav je po njegovem mnenju
obramba uspela dokazati njegovo nedolžnost.
Pričakoval je celo zaporno kazen, "ampak toliko
si očitno niso upali". 
Pogojna obsodba Popoviču po besedah 
njegovega zagovornika Francija Matoza nove
županske kandidature ne preprečuje. Odvetnik
je že napovedal pritožbo, saj je po njegovem 
koprsko sodišče "popolnoma zmotno ocenilo
dokaze in sprejelo odločitev, ki je pravno 
nesprejemljiva in neverjetna", zato pričakuje
razveljavitev sodbe na višjem sodišču. Poudaril
je, da so se vrednosti domnevno utajenega
davka v sodnem postopku ves čas zniževale, 
nazadnje pa je celo odpadel očitek o 
neplačanih šest tisoč evrov davka na dodano
vrednost. Pritožilo se bo tudi tožilstvo, 
ki se ne strinja s pogojno kaznijo, saj je za
Popoviča zahtevalo tri leta in dva meseca za-
porne kazni. 
Popoviču so zaradi davčne utaje pri poslovanju
njegovih lokalov sodili že leta 2007, a so ga
takrat oprostili. Višje sodišče je konec leta 2008
oprostilno sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v
vnovično obravnavo na prvostopenjskemu
sodišču. 
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Največja norost je ta, da želimo biti taki, kot hočejo drugi

Življenjski paradoksi
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Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi
"Pred nami je knjiga, za ka-
tero lahko rečemo, da je en-
ciklopedija protifašističnega
upora na Koroškem. Najprej
smo jo izdali v slovenščini,
računamo pa, da jo bomo
prevedli tudi v nemščino," je
o knjigi dr. Marjana Linasija
"Koroški partizani, protina-
cistični odpor na dvojezič-
nem Koroškem v okviru slo-
venske Osvobodilne fronte"
na njeni predstavitvi v Celov-
cu dejal urednik Mohorjeve
iz Celovca mag. Hanzi Fili-
pič. Nad 800 strani obsega-
joča knjiga je bila v torek
predstavljena tudi v Muzeju
novejše zgodovine v Ljublja-
ni. Dr. Marjan Linasi je ne-
kdanji direktor in kustos Po-
krajinskega muzeja v Slo-
venj Gradcu in eden naj-
vztrajnejših ter najboljših
poznavalcev protinacistične-

ga upora na celotnem ozem-
lju Koroške, ki je bilo po dru-
gi svetovni vojni razdeljeno
med Avstrijo in Slovenijo. V
tej knjigi, ki je izšla pri ce-
lovški Mohorjevi, obravnava
samo upor v dvojezičnem
delu avstrijske Koroške.
Knjiga prvič celovito pred-
stavlja protinacistični odpor
na Koroškem in se loteva še
danes aktualnih vprašanj po-
litične usmerjenosti osvobo-
dilnega gibanja, partizanske
represije in likvidacij ter
drugih dogodkov po drugi
svetovni vojni. Dr. Marjan
Linasi v knjigi objavlja po-
imenski seznam vodilnih v
partizanskih enotah in dru-
gih organih Osvobodilne
fronte na Koroškem, poda-
tke o žrtvah nasilja in škodi,
ki jo je povzročila nacistična
oblast na Koroškem ter sez-

nam žrtev partizanskega
maščevanja.
"Po zaslugi partizanov in
Osvobodilne fronte je bil v
Avstriji samo na Koroškem

organiziran omembe vreden
upor proti nacizmu. Drugje
niso šli dlje od sabotaž in di-
verzij. Vojaški del odpora je
organiziran celo v partizan-

skih bataljonih in odredih,
politično pa v pokrajinskem
odboru Osvobodilne fronte
in oblastnem komiteju parti-
je," je o koroškem uporu po-
vedal dr. Linasi. "Na Koro-
škem se je daljši ali krajši čas
borilo okrog 3000 partiza-
nov, ki so vezali nase okrog
15 tisoč Nemcev. V partizan-
skih enotah je bilo po doslej
zbranih podatkih 927 doma-
činov, vendar to število ni do-
končno, saj niso upoštevane
nekatere skupine iz okolice
Borovelj in severno od Vrb-
skega jezera. Med 600 na
Koroškem padlimi partizani
je bilo 150 domačinov, v ta-
boriščih pa je po dosedanjih
podatkih umrlo 199 ljudi. V
nemških enotah, v katere so
bili mobilizirani, pa je padlo
okrog 2100 koroških Sloven-
cev," ugotavlja avtor knjige.

Miha Naglič

V zadnjih mesecih in letih se
mi zdi imenitno, ko opazu-
jem, kako se umetniki, ki se
po svojem rodu ali kraju pre-
bivanja navezujejo na Pol-
jansko dolino, vse bolj uve-
ljavljajo tudi na nacionalni
umetniški sceni. Kipar Me-
tod Frlic ustvarja v svojem
ateljeju v nekdanji šoli v Ma-
lenskem Vrhu, živi v Ljublja-
ni, kjer uči tudi na Akademi-
ji za likovno umetnost, nase
pa opozarja predvsem z od-
mevnimi deli na več koncih
Slovenije. Slikarka in ilustra-
torka Maja Šubic živi in
ustvarja v Škofji Loki, da je
njen rod poljanski, pa ni tre-
ba posebej poudarjati. Kar je
Frlic v kiparstvu in Maja Šu-
bic v ilustraciji, je Iztok Sitar,
po rodu Poljanec, v stripu.
Imenovani trije so najvidnej-
ši likovniki. Pesniku Janezu
Ramovešu iz Suše pod Ble-
gošem, ki piše v poljanskem
narečju, je letošnjo zbirko
Čreda izdala Cankarjeva za-
ložba in upam si zatrditi, da
se je z njo uvrstil v vrhnji del
slovenske pesniške pirami-
de. Pisatelj Gojmir Polajnar,
ki je najmočnejši v kratki
prozi, je izdal več knjig, je
nedavno snel masko umet-
niškega imena in pokazalo
se je, da je v resnici Boris
Pintar, doma iz Poljan nad
Škofjo Loko, živi v Ljubljani.
Poljanec je tudi doktor An-
drej Šubic, zdravnik v Škofji
Loki; pri založbi Modrijan,
ki jo v Ljubljani uspešno

vodi Poljanec Branimir Ne-
šović, je spomladi izšla Šaru-
cova sliva, njegova dramati-
zacija Tavčarjeve zgodbe v
poljanščini; ravno v dneh, ko
tole pišem, sem prejel njego-
vo vabilo na oktobrsko pred-
premiero igre Duohtar kar
tok, njegovo priredbo Molie-
rovega Zdravnika po sili,
spet v poljanščini ... Imeno-
vani imajo poleg geografske-
ga porekla skupno še nekaj;
s še nekaterimi vrstniki so se
20. aprila 1986 v stari pol-
janski šoli predstavili na sre-
čanju z obetavnim naslo-
vom: Umetnost mladih Pol-
janske doline. Takrat so bili
mladi in nadebudni, četrt
stoletja pozneje so uveljavlje-
ni umetniki.
Striparja Iztoka Sitarja v na-
šem časopisu ni treba na
novo predstavljati, njegov
Jaka Pokora nas spremlja že
vrsto let iz številke v številko.
Predstaviti želimo njegovo
novo knjigo Striporeki, ki je
izšla pri ljubljansko-poljans-
ki založbi Modrijan. Njen
podnaslov Pregovori in reki
v sliki sporoča, da gre za Si-
tarjevo striparsko upodobi-
tev te snovi. Ideja za projekt
se mu je porodila med ilu-
striranjem učbenika za slo-
venščino v osnovni šoli pri
imenovani založbi. "V Stri-
porekih, ki vsebujejo petde-
set pregovorov, se avtor
predstavi kot izrazit karika-
turist, s potencirano naseka-
no linijo, precej deformirani-
mi liki ter šaljivimi beseda-
mi, s katerimi hudomušno

komentira ljudske modrosti.
V bistvu gre za rebuse, ki za-
htevajo od bralca nekaj logi-
ke, čeprav dialogi in monolo-
gi nimajo globljega pomena
kot na primer pri Sitarjevih
vsebinsko zahtevnejših stri-
pih in so zato razumljivi tudi
širšemu krogu bralcev. Sli-
kovite parodije odslikavajo
vedenje homo sapiensa v
kočljivih življenjskih situaci-
jah, z večjimi ali manjšimi
zadregami, nerodnostmi, v
katerih si lahko pomaga z
modrimi pregovori ali pa jih
preprosto izigra. Prevladuje
situacijski humor, ob kate-
rem nam pridejo na misel
dogodivščine Pavlihe, Butal-
cev, Kerempuha, Nebelspal-
terja, Eulenspiegla ali dobre-
ga vojaka Švejka pa tudi opi-
ce in pračloveka, ki sta v svo-
ji fiziognomiji in vedenju
podobna smešnim stripov-
skim akterjem." Tako je za-
pisal likovni umetnik in pu-
blicist Stane Jagodič, v spre-
mni besedi, v kateri Sitarja
označi za "ironičnega ko-
mentatorja, provokatorja in
reformatorja".
Jagodič Sitarja uvrsti, kamor
sodi, "v sam vrh slovenskega
stripa". "Če se je večina slo-
venskih striparjev izražala

oziroma se še izraža z bolj
ali manj zašiljenim peresom
ali flomastrom, se Iztok Sitar
od njih razlikuje v tem, da se
poslužuje čopiča, izpoveduje
s sproščeno slikarsko potezo
in je tudi zaradi tega hitro
prepoznaven avtor. Njegove
lazurno kolorirane risbe de-
lujejo harmonično, plemeni-
to, kar ni značilno za tiste
striparje, ki nadaljujejo živo-
barvno, kričavo diznijevsko
tradicijo. Glede forme oziro-
ma volumnov imajo njegovi
liki, predmeti tudi monu-
mentalen kiparski učinek.
Figure, obrazi so predstavlje-
ni s skrajno poenostavljeni-
mi potezami, vendar kljub
temu izražajo bistveno psi-
hološko-duhovno stanje, ki
je potrebo za dramatično ali
komično zgodbo. Na prvi
pogled se zdijo robustni,
vendar ko jih pazljiveje pre-
motrimo, ugotovimo, da gre
za rafinirano sozvočje likov-
nih elementov, ki tvorijo de-
formiran oziroma karikiran
izraz upodobljencev in pred-
metnosti ... Sitar pripada an-
gažiranim ustvarjalcem s sa-
tiričnim nabojem, ki večkrat
izzveni kot Goyev ali Munc-
hov krik proti nasilju, šovi-
nizmu, licemerstvu, intrigi,
nemorali, skratka proti druž-
benopolitičnim anomalijam.
Je neizprosen, kontroverzen
borec proti dogmatizmu
skrajne desnice in tudi skraj-
ne levice. S srhljivim črnim
humorjem razgalja pojave
kolaboracije, zadrtega kleri-
kalizma, perverznega libera-
lizma, ki sta v nasprotju s
pristno vero in etičnimi
vrednotami. Odkrito in drz-
no prodira tudi v pore izroje-
nega življenja s pojavi por-
nografije, pedofilije, sadiz-
ma in sodomije."

Iztok Sitar, Striporeki,
Pregovori in reki v sliki,
Modrijan, Ljubljana,
2010, 63 strani, 13,90
evra, www.modrijan.si

Knjige in knjigoljubi (66)

Striporeki

Zgodovinar dr. Marjan Linasi in urednik Mohorjeve iz 
Celovca Hanzi Filipič na predstavitvi knjige 

Slovenci v zamejstvu (214)

Enciklopedija koroškega upora

Naslovnica knjige

Le čevlje sodi naj kopitar.

Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade.
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razgled

Da so se časi res spremenili,
se vidi tudi v stavkah. V na-
šem kolektivnem spominu
je še vedno vpisano, da so
včasih stavkali tisti, ki niso
bili le slabo plačani, ampak
tudi zatirani ali vsaj podce-
njevani. Danes pa stavkajo
največkrat tisti, ki jim gre
razmeroma dobro, hočejo pa
- upravičeno ali ne - da bi jim
šlo še bolje ali vsaj ne na
slabše. Človek, ki vse to opa-
zuje, se znajde v dilemi. Po
eni strani razume ljudi, ki
pripadajo t. i. javnemu sek-
torju in stavkajo, posebno če
je temu sektorju nekoč pri-
padal tudi sam. Po drugi pa
vidi, da gre mnogim v tej
družbi še slabše, pa ne stav-

kajo, ker se bojijo, da bi izgu-
bili še tisto, kar imajo. Ne
moreš biti ne solidaren, če
stavkajo delavke Mure ali
Gorenja, pa "zamorci" iz Ve-
grada in njim podobni. Ko
stavkajo uradniki, cariniki,
veterinarji, zdravniki ..., pa se
sprašuješ, ali bi jih podprl ali
ne. Ne trdim, da nimajo
prav, a mene v tem trenutku
niso prepričali.
Prav v teh dneh, ko stavka
javni sektor, prebiram knjigo
Sončna ura; v njej so pisma,
ki sta si jih v letih 1961-1996
pisala tržaški pisatelj Boris
Pahor in kranjska profesori-
ca Marija Žagar. "Včeraj sem
gledala TV-oddajo o priselje-
nih delavcih in sem se zgro-
zila, kako zna biti ta živelj
aroganten. Deli Kranja so že
popolnoma balkanizirani, da
o Jesenicah itd. sploh ne go-
vorim. Še celo pa ne o politič-
nem zakulisju. Res, sami
smo krivi z našim večnim
popuščanjem ... Eksploataci-
ja Slovenije je verjetno (?) do-
segla skrajno mero in se naj-
bolj pozna pri tem, kar se
imenuje v političnem žargo-
nu 'splošna poraba'. In ta
splošna poraba: kultura, šol-
stvo, zdravstvo (pokojnine
tudi, seveda). Splošna poraba
- torej nekaj odvečnega. Šol-
niki grozijo, stavkajo, zaman
seveda, zdravnik je slabše
plačan kot skladiščnik. Ljud-
je, ki nepopravljivo odgovar-
jajo za življenja." Tako Ža-
garjeva v pismu Pahorju, 11.
februarja 1986. Da je bilo res
tako, se spominjam tudi
sam, hkrati vidim, kako je
najnovejši čas, ki ga dopiso-
valka več ne doživlja (umrla
1998), te reči spet postavil z
glave na noge, a spet v drugo
skrajnost - "priseljeni delav-
ci" so bili iz "arogantnega

življa" ponižani v novodobne
sužnje, zdravniki iz slabo
plačanih v ... Ne bom nada-
ljeval, se jim ne upam zame-
riti.
Kje je že tisti "splošni sek-
tor", ki sem mu pripadal tudi
sam! Bil je sicer gnil, a po to-
liko letih je za njim kljub vse-
mu tudi malo nostalgije,
tako kot za Jugoslavijo, v ka-
teri smo splošno sektašili.
Takrat si še stavkati nismo
upali; stavkali smo pasivno,
po načelu: nikoli nas ne mo-
rete tako slabo plačati, da ne
bi mi še manj delali! Vedeli
smo, kaj je razlika med dela-
ti in hoditi v službo. Spomi-
njam se, kako mi je moj pri-
jatelj, ki je bil po položaju
ravnatelj osnovne šole, v ne-
kem zasebnem pogovoru po-
jamral, da znaša njegova pla-
ča komaj kakih dvajset od-
stotkov več od plače najbolje
plačanega učitelja, učiteljske
plače pa so bile le za spozna-
nje višje od plač šolskih sna-
žilk. Hoteli so nas narediti
enake. Kar se tega tiče, sem
kljub vsemu za kapitalizem.
Tisti, ki delajo več in bolj za-
htevna dela, naj tudi več za-
služijo. Četudi bistveno več.
Morala pa bi biti tudi na poti
v to drugo skrajnost neka
meja, zlasti v javnem sektor-
ju. Ne trdim, da so plače v
njem že previsoke, večinoma
gotovo ne. Tudi ne vem,
kako je zdaj v tem sektorju v
drugih ozirih. Je zaposlenih
še vedno preveč, delajo več
kot nekoč (= sredi osemdese-
tih)? Če bi dele tega sektorja
privatizirali, bi bilo v njih go-
tovo bistveno manj zaposle-
nih, ti pa bi morali delati bis-
tveno več in bi tudi bolje za-
služili ... Pa jim te kapitali-
stične idile vseeno ne privoš-
čim.

Miha Naglič

Mihovanja

Cvetka Bevc

roman
Ni se zgodilo le enkrat, da so se
ruski ujetniki spravili na itali-
janske, vrag naj vzame sovra-
ga, pljuvali so po njih in jih pre-
tepali, da so se morali vmešati
stražarji in jih ločiti. Giovanni-
ja so nekajkrat doleteli krepki
udarci in od tedaj se je izogibal
druženja s sojetniki. Z Vasili-
jem pa je bilo drugače. Moške-
ga je ujel v trenutku zasanjano-
sti, vojna res ni čas za hrepene-
če oči, se je namrdnil Italijan, a
vseeno tvegal nasmeh. Konec
koncev je bil družaben človek, v
mirnih časih je druščine držal
pokonci s svojim gromkim sme-
hom, petjem in humorjem, ki
jih še trpljenje na fronti ali v ta-
borišču ni moglo načeti. Potiho
je zažvižgal melodijo stare ita-
lijanske kancone, glasba ne po-

zna meja, se je posmehnil, naj
tale sanjalec ne misli, da nekaj
šteje samo ruska duša. Med
žvižganjem se lahko rojeva to-
varištvo, ki bo opravilo tako s
predsodki kot s sovraštvom. Saj
- kaj pa je hujšega, ko se ljudje
začnejo sovražiti že zaradi na-
cionalnih zaznamkov. Poleg
tega Giovanniju ruščina ni bila
tuja, brbljal je v njej s svojim po-
jočim naglasom, ko je ogovoril
Vasilija, da se je ta predramil
iz zamaknjenosti. A vse do tre-
nutka, ko je Italijan opazil
Katjo in Vasilija, ni vedel, kam
pes taco moli. Končno je razu-
mel, zakaj je moral Rusa na-
učiti tistih nekaj stavkov in za-
kaj je življenje kljub vsemu ka-
zalo nek globlji smisel. Ljube-
zen ne izbira ne kraja in ne

časa. Pa čeprav ne more raču-
nati na srečen konec. Ali pa
sploh na začetek. Mogoče bo
ostala ljubezen samo kot sanje
med tema mladima človeko-
ma, ki sta se že z upanjem na
uresničitev zoperstavila zako-
nom krutega časa. Prav zaradi
takih stvari se bo vojna nekega
dne končala. Ne bodo je zakoli-
čili ukazi generalov, prebodena
telesa in ugasli topovi. In zato
je Giovanni po nekaj grižljajih
odložil žlico in začel na glas
prepevati. Vojak bi ga moral
utišati, že zaradi občutka var-
nosti bi vsaj stari Lužnik moral
zarohneti. A oba sta skupaj z
drugimi žanjci prisluhnila pet-
ju. Že zato, ker je zvenelo, kot
da glasba prihaja iz drugega
sveta. Giovannijev zvonki glas

je zajedal v spomin vsakega od
prisotnih. Če je ta lepota preži-
vela, bomo preživeli tudi mi,
zaradi te angelske muzike ne
bomo obsojeni na propad. Ko je
Giovanni končal s pesmijo, je
prvi začel ploskati vojak. Sa-
modejno so se mu pridružili še
drugi, kmet je natočil vino. Pet-
je je pregnalo njegove skrbi. Kaj
nori, saj se mu je samo dozde-
valo, da se Katja vrti okoli
Rusa, čeprav je trmoglavka, si
česa takega že ne bi dovolila,
vse bo še dobro, žetev bo uspeš-
na, nič ne kaže na dež, ako
Bog da, se bodo prihodnje leto
vrnili njegovi sinovi. Kako bi
lahko bilo drugače. Tako so po
kosilu posedeli pod drevesom
dlje, kot bi poštenim žanjcem
pritikalo, da je nazadnje začel

priganjati z delom stari hlapec,
pa bolj zaradi tega, ker ga je
dajala naglušnost in se ga petje
ni moglo dotakniti. 
Vasilij in Katja sta se tako med
obedom kot petjem komaj spo-
gledala, čeprav sta zaslutila, da
je Italijan s pesmijo napravil
njima poklon. Saj jutri bo še en
dan, se je tolažil Vasilij, ko je
zaman iskal priložnost, da se še
enkrat približa dekletu. Na
kmetijo so se vračali v majhnih
gručah, prihajajoča noč je voja-
ka spomnila na njegove dolžno-
sti, da je nekajkrat revsknil na
ujetnike. Naj nikar ne pozabi-
jo, kdo je gospodar. Čeprav si je
moral priznati, da tako lepega
dne že dolgo ni doživel. 

/se nadaljuje/

Vaš razgled

Oblaki so pogosto privlačni za opazovanje. Za fotografa so posebej 
zanimivi, ko jih obžari jutranje ali večerno sonce. Ta motiv je ponudil 
jesenski večer ob zjasnitvi po deževnem dnevu. Torej, po dežju prej ali slej
res posije sonce! S. S.

petek, 1. oktobra 2010

Šepetalnica za veter (15)

Zgornji prizor smo v fotografski objektiv ujeli v soboto v Bohinju, kjer je 
potekala regijska vaja reševanja in zaščite v primeru nesreče na vodi. Zdrav-
stvena reševalca, kot da se zelo mučita, da bi poškodovanega potapljača spra-
vila v reševalno vozilo. Nič čudnega, ko pa ima tako velike plavutke. S. Š.  

”Proletarci”, posedite se!
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Jesen na vrtu
Oktober 2010
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Jesen rumena - 
dobra žena

Bogastvo jeseni je med cvetovi, plodovi 
in semeni. Kako drugačno je delo na vrtu
spomladi kot v jeseni. V tem času 
poberemo pridelke celega leta. 
Tako cvetličnega kot zelenjavnega vrta. 
In se veselimo nove pomladi.

EKOLOŠKO VRTNARJENJE
● naravna bioaktivna gnojila 
● gnojila iz rastlinskih izvlečkov
● naravna sredstva za varstvo

rastlin brez čakalne dobe

V SLOGI JE MOČ!

KVC Slogin vrt Kranj
Šuceva 27
T: 04 2014 960

KVC Sloga Naklo
Cesta na Okroglo 1/a
T: 04 5951 940

Odprto: od 7. - 19. ure, sobota od 7. - 13. ure

KTC Sloga Šenčur
Kranjska cesta 29
T: 04 2519 772

KMETIJSKA MEHANIZACIJA
● traktorji, balirke, prikolice, ...
● folija za ovijanje bal, mreže, 

vrvica, ...
● olja, maziva, ...

Ponudba rezanega cvetja, 
ikeban, žalnih vencev, 
aranžmajev, darilni program

AKTUALNA PONUDBA

● semena trav
● velika izbira čebulnic
● možen nakup

posameznih čebulnic

PREVERJENA KAKOVOST

● čebulček in česen
● vrtno in ročno orodje
● semena, gnojila in zemlja
● darilni program in aranžiranje
● trajnice, lončnice in okrasni lonci

ZA JESENSKA OPRAVILA

● posode za vino 
● kadi za zelje in sadje
● PVC posoda in vreče
● mlini in stiskalnice za sadje
● zaboji za krompir, zelenjavo 

in sadje

VSE ZA UREJANJE GROBOV

● velika izbira sveč
● aranžiranje ikeban
● mačehe, krizanteme
● pesek in zemlja za grobove
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Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o.

NOVO V NAKLEM

CVETLIČARNA 
V KVC SLOGIN VRT NAKLO

ODKUP LESA 031 648 016

Igor Pavlič

Lepi dnevi so le še redkost, a
še to le za tiste, ki niso večji
del dneva od doma. Minilo je
cvetoče poletje in na vrtovih
ostajajo le še jesenske lepoti-
ce, ki zacvetijo ob koncu se-
zone. Čar vrta je tudi v tem,
da občudujemo zanimive
barve v vrtu in okrasje plo-
dov. Številne cvetove trajnic
lahko posušimo in tako nam
krasijo domove tudi v času,
ko na vrtu ni cvetja. Rast na
vrtu se je v tem času že umi-
rila. Veseli smo, da plevel
manj raste. Tudi zalivati vrta
že dolgo ni treba, zalivamo le
še občasno kakšne rožice v
posodah, ki so pod streho.
Da bo vrt urejen, je sproti tre-
ba odstranjevati odcvetele
cvetove in porezati odmrle li-
ste. Poletne enoletnice nado-
mestimo z jesenskimi roža-
mi, ali pa na njihovo mesto
posadimo čebulnice, le da
bodo gredice tako na videz
prazne. Če smo celo leto

pridno delali v vrtu, uživajmo
v slikah, če smo jih naredili
za spomin na lepo poletje, in
zberimo nove zamisli in ide-
je za prihodnjo pomlad. 
Oktober je čas pobiranja pri-
delkov. Solato prekrijemo s
plastičnim tunelom, saj bo
pod njim še dolgo lepo rasla.
Peteršilj posadimo v korito in
ga prenesemo na okensko
polico ali na teraso, da bo po-
zimi pod streho in čim bliže
kuhinji. Pozno zelje, korenje,
rdeče zelje naj ostanejo na
vrtu čim dlje. Brstični ohrovt
dobi pravo aromo šele, ko ga
dobi slana. Pred zmrzaljo za-
ščitimo tudi zelišča. Tiste vr-
ste, ki preživijo na prostem,
pehtran, lovor, rožmarin, ...
porežemo, korenine naj osta-
nejo na vrtu, da bodo spomla-
di spet lepo odgnale. Dobro
jih je tudi zaščititi, saj so to
sredozemske rastline. Okrog
korenin damo nekaj suhega
listja in pokrijemo s smreko-
vo vejo. V sadovnjaku tudi ja-
bolka obiramo postopoma,

od zgodnjih do poznih sort.
In jih tudi skladiščimo tako,
da imamo zgodnje sorte naj-
bolj pri roki. V okrasnem vrtu
lahko še posadimo nove sadi-
ke vrtnic in drugih grmovnic.
Iglavce je bolje saditi spomla-
di. V okrasnem delu vrta iz-
kopljemo gomolje dalij, gladi-
ol in jih shranimo v škatle ali
zaboje in postavimo v suho
klet. Na prazne prostore na
gredicah ali okrog korenin
trajnic, kot so na primer poto-
nike, ostrožniki, marjete,
okrasni rman, ameriški slam-
nik, ki bogato cvetijo, je dobro
dodati nekaj gnoja, da koreni-
ne obogatimo in bodo pri-
hodnjo sezono spet bogato
cvetele.
Za ljubitelje gob je letos spet
prav posebno leto. Menda je
po gozdovih toliko gob, kot
že dolgo ne. Pač posledica
obilnega deževja. Tudi to je
del uživanja ob nabiranju
pridelkov narave. Ob pogle-
du na družino mušnic pa
tudi gozd dobi svoj čar.

Na vrtove 
je prišla jesen
Letošnji september je prinesel obilno deževje in tako se bivanje na vrtu 
hitro skrči na nujna opravila.
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Okrasni vrt

Igor Pavlič

Pri načrtovanju zasaditve
vrta je pomemben dejavnik
vreme. Če je vrt na zelo
sončnem mestu ob hiši,
bomo tja zasadili rastline, ki
dobro prenašajo vročino.
Tudi po gorenjskih vrtovih
lepo uspevajo nekatere sre-
dozemske rastline: fige, ki
tudi bogato obrodijo, vinska
trta, breskve in marelice, pa
tudi okrasne rastline, ki so
doma ob morju, tukaj pod

gorami lepo cvetijo: olean-
dri, kaktusi, vse vrste citru-
sov in cela paleta rož, ki so
doma v Afriki. Ker pa so bolj
občutljive na zimski mraz,
morate v tem času poskrbeti
za njihovo zaščito pred
zimo. Najbolje jih je še pravi
čas umakniti v notranje
prostore. Če so rastline že
starejše, pa jih ovijte v sla-
mo, oblecite v vrečevino in
bodo lažje preživele zimo.
Trajnice, ki so posajene na
cvetličnih gredicah, je dobro

pred zimo nekoliko osuti z
zemljo. Tudi vrtnice ob
spodnjem delu stebla zasuj-
te s šoto, pokrijte s suhim
listjem in smrekovimi veja-
mi in tako bodo zagotovo do-
bro prezimile. Enako zava-
rujte tudi druge trajnice.
Spomladi, sredi marca, če
vreme to dopušča, jih odkrij-
te, šoto odstranite malo kas-
neje, ko se rastline privadijo,
pa jim še prerahljajte zemljo
in bodo spet lepo odgnale.
Večini rastlin ob koncu okto-

bra odmrejo nadzemni deli
in se pripravijo na zimski po-
čitek, ki traja od dva do tri
mesece. Za te rastline je do-
bra mrzla zima, če je preto-
plo, lahko sredi zime odžene-
jo in mladi poganjki kasneje
pomrznejo. To je pogosta
nadloga na sončnih gredah,
zato je zaščita zelo pomemb-
na. Tudi pred zimskim son-
cem. Če je zima suha in ve-
trovna, ob dneh, ko ne zmr-
zuje, zalijte grmičke, da se
jim korenine ne izsušijo.

Mraz in zima - 
sovražnika vrtov
Gorenjski vrtovi so večinoma vajeni hudih zim z zelo nizkimi temperaturami, pa tudi vročih poletij, ko
brez obilnega zalivanja nekatere rože ne bi preživele. 

NA PLANINI V KRANJU NASPROTI KRANJSKEGA POKOPALIŠČA
Delovni čas: ponedeljek - sobota od 7. - 19. ure

● Vse za ureditev grobov na enem mestu
- mačehe, resa, jesenske trajnice, iglavci,... zemlja in različne vrste 

nagrobnega peska
- nagrobni aranžmaji, ikebane iz suhega, umetnega in svežega cvetja, 

pestra ponudba nagrobnih sveč
- zasaditev grobov, menjava peska,...

● Raznovrstna ponudba okrasnih iglavcev in trajnic, 
sadike za žive meje thuja smaragd

● Oktobra tudi sadike jagodičevja maline, ribez, kosmulje, ameriške 
borovnice,...

● Kivi in preostalo sadno drevje jablane, hruške, slive, češnje,...
● Sveže sadje in zelenjava

izbor ponudbe pridelano v Sloveniji domačih pridelovalcev
● Naravni jabolčni kis, jabolčni sok, naravna domača vložena zelenjava,

naravni sadjevec, borovničevec, orehovec, brinjevec
● Ozimnica - jabolka in krompir

VRTNI RAJ d.o.o. 
Cesta talcev 89, Kranj 
tel.: 04 235 91 24
www.vrtniraj.si, 
info@vrtniraj.si

Akcije, ki so označene kot rajske cene tedna, in še mnogo drugih ugodnosti
tudi s popustno kartico Vrtni raj

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 
Slovenska cesta 2,
4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si 

CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20
VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80

Pokličite in se bomo potrudili, da vam priskrbimo želeno blago. Veseli bomo Vašega klica.

IZ NAŠEGA PROGRAMA:

PROGRAM ZA KMETIJSTVO
● Odkup in prodaja mleka

● Odkup in prodaja živine

● Odkup in prodaja poljščin

● Krmila

● Gnojila

● Kmetijska semena

● Program za varstvo rastlin

● Več vrst profesionalnih čistil za mlekovode in sredstev

za odpravljanje težav pri živalih iz proste prodaje.

PROGRAM ZA DOM IN VRT
● Sadike

● Lončnice

● Gnojila

● Program za varstvo rastlin

● Orodje za dom in vrt

● Hrana in oprema za male živali

● Gradbeni program

● Program za ekološko vrtnarjenje

● Program zdrave domače hrane s slovenskih kmetij 

(domači rezanci, keksi, vino, jabolka ...)

Vabljeni na kmetijski sejem v Komendi 1., 2. in 3. oktobra

Ko pride oktober, je čas tudi za nove zasaditve grobov. 
Ni več moda, da so na grobovih zasajene samo mačehe in
rese, čeprav se to zasaja najbolj množično. Grob je lahko
zelo lepo zasajen s številnimi trajnicami, plazečimi se 
zimzeleni ali miniaturnimi iglavci, izbira rastlin je vse bolj
raznolika.

Letos je sadje spet bogato obrodilo. Ko drevje oberemo, 
je treba poskrbeti, da ostane zdravo. Pred zimo okolico
mladih dreves prekopljemo, dodamo nekaj gnoja, spomladi
pa čim hitreje s škropljenjem poskrbimo, da bo čez leto na
delu čim manj škodljivcev. Tudi pravilno obrezovanje 
drevnin je zelo pomembno delo v sadovnjaku.
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Zelenjavni vrt

Time Magazine je leta 2008 jagode goji razglasil 
za super sadež leta. Znane so po sledečih učinkih: zaviranje

staranja, krepitev imunskega sistema, izboljšanje vida, 
protivnetni učinek, afrodizijak.

NUDIMO VAM VSE ZA UREDITEV GROBOV
(sveče, pesek, zemljo, lončne krizanteme, …)

Del. čas: od pon. - pet. od 10. - 19. ure, sob. od 8. - 17. ure, 
nedelja in prazniki zaprto.  INFO: 051/312-514 

VRTNI CENTERček JAGODA

Da Vas bo tudi jeseni razveseljeval pogled 
na cvetoče gredice, smo Vam v našem Vrtnem centru za

letošnjo jesen pripravili bogato izbiro: 
mačeh, trajnic, callune, krizantem, okrasnih buč.

Igor Pavlič

Minilo je vroče poletje in ko
sem obiskal nekaj vrtov,
sem ugotovil, kako lepo
uspevajo na Gorenjskem jaj-
čevci, vse vrste paprike in
paradižnika, pa kumare in
stročji fižol. Najbolj se spo-
mladi razveselim prve solate
in mladega pečenega krom-
pirja. Saj ni nič kaj posebne-
ga, ampak tekne pa, da se
celo leto spominjam tega
okusa. Potem je huda vroči-
na kar malo upočasnila rast.
Proti koncu avgusta je začel

zoreti paradižnik, tudi pa-
prike na vrtu omamno diši-
jo. In kako vse tekne na
krožniku zraven pečenega
mesa ...
Za dobro rast zelenjava po-
trebuje bogato zemljo. Spo-
mladi dobro obdelamo gre-
dice, čez poletje pa naj bi
bile po vsakem deževju do-
bro prerahljane. Sedaj, ko
pospravljamo še zadnje pri-
delke, spet poskrbimo, da se
bo zemlja dobro odpočila,
spomladi pa je treba upošte-
vati kolobarjenje. Vsako leto
je dobro posaditi kako no-

vost, kakršnih je med zele-
njavnimi sadikami vsako
leto nekaj. Ko rastlino posa-
diš, je razumljivo, da priča-
kuješ nekakšen čudež, ki bo
zrasel na tvoji gredi. Zalivaš
in gledaš, kaj bo zraslo. Po-
tem ko to zraste, ti je bolj
dragoceno, kot če bi prine-
sel najboljši sadež iz super-
marketa. Dišijo, imajo kra-
sen okus, samo vedno je
premalo. Verjetno ima ma-
lokdo med vami tako velik
vrt, da se čez sezono cela
družina naje vseh vrst bučk,
paradižnikov, stročjega fižo-

la. Ali pa imate premalo
časa, da bi za vse te številne
gredice vsak dan skrbeli.
Sploh, ko nastopi huda vro-
čina in je treba zalivati zju-
traj in zvečer. Za zdrave plo-
dove brez škropljenja je tre-
ba imeti veliko časa in prid-
nosti. Vendar v Sloveniji ve-
ljamo za kar dobre pridelo-
valce zdrave zelenjave. Da-
našnji čas narekuje čim več
uživanja zdrave hrane. Zato
se le potrudimo in na do-
mačih gredicah pridelajmo
kar največ za domačo kuhi-
njo.

Poberimo pridelke
V uporabnem vrtu navadno posadimo zelenjavo, ki jo imamo najraje. Vedno bolj so priljubljene
jedilne bučke, ki so imenitna dopolnitev naših jedilnikov.

KGZ GOZD BLED, z. o. o.
Za žago 1 A, 4260 BLED
Tel.: 04/575-05-19 
www.gozd-bled.si

Obiščite jih na Rečici, Za žago 1a na Bledu ali jih pokličite 
na 04/575-05-19. Več na www.gozd-bled.si.

Vabljeni v Kmetijsko gozdarski
center na Rečici, kjer med
drugim ponujamo:
● jabolka in jabolčni sok
● krompir za ozimnico
● veliko izbiro trajnic in 
jesenskega cvetja

● vse vrste zemlje
● sadike sadnega drevja
● vse za delo na vrtu
● hrano in opremo za male živali
● gradbeni material
● gospodinjske in tehnične pline.

Akcija jabolk za ozimnico od 10. do 30. oktobra.

ODKUPUJEMO LES NA PANJU 
IN PRI KAMIONSKI CESTI.

Paradižnik je tista vrtnina, ki skorajda ne manjka v 
nobenem vrtu. Saj je ni čez dobro solato, ki se je nikoli ne
prenajemo. Če ga pridelate več, ga uporabite za mezge.

Paprika je zelo uporabna zelenjava. Po vrtovih je sadimo
vedno več vrst, saj na sončnih straneh vrta zelo dobro 
uspeva in tudi dozori. 

Stročji fižol najbolj tekne takoj z vrta. Čimbolj mlad. Lahko
ga sadite v več časovnih presledkih, na primer vsake 
štirinajst dni, in v vrtu ga boste imeli dovolj do jeseni.

Bučke se vse bolj uveljavljajo na jedilniku. Ne samo, da so
dobro dopolnilo jedilnika na žaru, so tudi zelo zdrave. 
Vedno več vrst poznamo. 

Kaj bolj tekne kot prvi krompir, ki ga na hitro opečemo.
Včasih kar z lupino vred še isti dan, ko ga izkopljemo. Zelo
tekne s kislim mlekom.

Blitva je vsestransko uporabna. Če jo sproti režete, vam
hitro zraste na novo. Blanširano in sesekljano zamrznemo
in je dobrodošla priloga celo zimo.

Radičev obstaja več vrst. Vsi so obstojni na mraz, tako da
jih lahko jemo celo zimo, če so primerno zaavrovani pred
mrazom.

NOVO V PONUDBI - GOJI JAGODE

VESELIMO SE VAŠEGA OBISKA!
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Okrasni vrt

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
Čisto je lepo.

Oktobra bo potekala že tradicionalna akcija zbiranja nevarnih
odpadkov iz gospodinjstev. Brezplačno boste lahko oddali
vse vrste nevarnih odpadkov, kot so odpadna zdravila,
kozmetika, čistila, barve, laki, lepila, škropiva, razne ke-
mikalije, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, hladilna
tekočina, akumulatorji, baterije, ...
S posebno mobilno postajo bomo obiskali občine Naklo, Pred-
dvor, Cerklje, Šenčur in Jezersko ter Mestno občino Kranj. Na
zbirnem mestu bo prisoten delavec Komunale Kranj in strokov-
na oseba iz podjetja, pooblaščenega za zbiranje nevarnih od-
padkov, ki bosta nadzorovala prevzem pripeljanih nevarnih od-
padkov. 
V številnih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, so snovi, ki
ob nepravilni uporabi, shranjevanju in odstranjevanju lahko 
škodujejo našemu zdravju in našemu okolju. 

Svojih nevarnih lastnosti ne izgubijo niti takrat, ko postanejo od-
padek, zato moramo z njimi ravnati drugače kot z drugimi go-
spodinjskimi odpadki. Med nevarne odpadke sodi tudi embala-
ža, v kateri je bil izdelek z nevarnimi snovmi. Ko porabimo škro-
pivo, je embalaža, v kateri je bilo škropivo, tudi nevaren odpa-
dek.
Nevarne odpadke lahko oddate tudi med letom v zbirnih cen-
trih za ločeno zbiranje odpadkov. Za več informacij nas pokli-
čite po telefonu 28 11 300 ali pišite na info@komunala-kranj.si.
Potrebne informacije boste našli tudi na www.komunala-kranj.si. 

Razpored akcije zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev:

● Občina Naklo - ponedeljek, 11. oktobra, med 13. in 18.
uro, parkirišče pri gasilskem domu Naklo. 
● Občina Preddvor - torek, 12. oktobra, med 13. in 18. uro,
parkirišče pri Jelovici.
● Občina Cerklje - sreda, 13. oktobra, med 13. in 18. uro,
parkirišče pri Krvavški cesti 18.
● Občina Šenčur - četrtek, 14. oktobra, med 12. in 15. uro,
parkirišče pri kulturnem domu Visoko, med 15. in 18. uro na
parkirišču za gasilskim domov v Voklem.
● Občina Jezersko - petek 15. oktobra, med 13. in 18. uro,
v zbirnem centru Remont, od 13. do 18. ure.

V Mestni občini Kranj bo akcija potekala v tednu od 
18. do 22. oktobra 2010:

Ponedeljek, 18. oktobra
● krajevna skupnost Planina (parkirišče pri Športni dvora-
ni Planina), od 13. do 16. ure
● krajevna skupnost Zlato polje (pri trgovini Mercator na
Kidričevi cesti), od 16. do 19. ure
Torek, 19. oktobra
● krajevna skupnost Bitnje (Srednje Bitnje 128), od okto-
bra do 13. ure
● krajevna skupnost Žabnica (parkirišče pri rokometnem
igrišču), od 13. do 16. ure
● krajevna skupnost Stražišče (Škofjeloška cesta v križiš-
ču z Delavsko cesto), od 16. do 19. ure
Sreda, 20. oktobra
● krajevna skupnost Gorenja Sava (parkirišče pri trgovi-
ni Aha na Gorenjesavski cesti), od oktobra do 13. ure
● krajevna skupnost Besnica (parkirišče pred pošto), od
13. do 16. ure
● krajevna skupnost Mavčiče (parkirišče nasproti pokopa-
lišča), od 16. do 19. ure
Četrtek, 21. oktobra
● krajevna skupnost Primskovo (pred Zadružnim do-
mom), od oktobra do 13. ure
● krajevna skupnost Čirče (parkirišče pri nogometnem
igrišču), od 13. do 16. ure
● krajevna skupnost Britof (parkirišče ob nogometnem
igrišču), od 16. do 19. ure
Petek, 22. oktobra
● krajevna skupnost Kokrica (parkirišče pred Domom kra-
janov), od 13. do 16. ure
● krajevna skupnost Trstenik (pri trgovini), od 16. do 19. ure

Na varno z nevarnimi odpadki
Ostanki škropiv, pesticidov, herbicidov ... so nevarni odpadki. Poskrbimo zanje na okolju prijazen način. 

Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike za 
mešane komunalne odpadke, ne v zabojnike za ločeno 
zbiranje odpadkov in ne v naravo. Tekočih izdelkov, ki vsebu-
jejo nevarne snovi, ne smemo zlivati v odtok ali kanalizacijo.
Nevarne odpadke moramo odložiti ločeno. Ti odpadki zahte-
vajo poseben način odstranitve, saj se le tako prepreči njihov
škodljiv vpliv.

Igor Pavlič

Veliko dežja je pripomoglo,
da so rože hitreje odcvetele.
Zato čim prej pospravimo od-
cvetela cvetlična korita. Če so
rastline zdrave, jih zrežemo in
odložimo na kompost, če pa
so bolne, to pomeni, da so jih
napadle uši, plesen ali rja, pa
jih odložimo v zabojnik. Slabo
uslugo si naredimo, če z bol-
nimi rožami okužimo kom-
postni kup. Tudi z zelenjavne-
ga dela vrta zdrave dele damo
na kompost, bolne zavržemo.
Na kompostni kup pograbimo
tudi odpadlo listje, pokošeno
travo in mlade vejice žive
meje. Zadnji čas je, da še
enkrat letos lepo obrežemo
živo mejo, da se pozimi ne bo
preveč nabiral sneg na njej in
je s svojo težo ne bo
poškodoval. Na kompost
odložite tudi vse odpadle liste
jesenske solate, radiča, pe-
teršilja, skratka vse, kar je
odveč, bo primerno za kom-
post.

Če vam še ni uspelo presaditi
prevelikih trajnic, je pred
zimo to še pravi čas. Še vedno
bolje pozno jeseni kot spom-
ladi, ko bodo že imele nas-
tavke za cvetenje. Ob sončnih
dneh se lotite presajanja. Za
trajnice, ki bodo na istem
mestu rasle več let, je zelo
pomembna priprava tal. Naj-
prej gredo globoko obde-

lamo, odstranimo vse plevele,
nato pa pognojimo s starim
uležanim hlevskim gnojem,
ali pa obstoječi zemlji do-
damo novo bolj humusno
zemljo. Lahko dodamo še
počasi topna gnojila, ki
učinkujejo na dolgi rok. Do-
bro je zemlji dodati tudi
nekoliko šote, ki jo rahlja, pa
še vlago zadržuje. Trajnice z

vilami previdno dvignemo,
jih razdelimo na manjše
šope in posadimo v novo
pripravljeno gredico. Tako
nam bodo prihodnjo pom-
lad bolj bujno odgnale in
tudi že bolj bogato cvetele.
Po sajenju rastline zalijte,
ne toliko zaradi vlage, am-
pak ker se mora zemlja do-
bro oprijeti korenin.

Zadnja opravila na vrtu
Jeseni je pomembno, da vsak lep dan izkoristimo za pospravljanje vrta. Kaj hitro lahko nastopi mraz,
ki nam delo onemogoči.

Odcvetele balkonske rastline odložimo na kompost, ali pa
jih z zemljo vred vdelamo z jesenskim lopatenjem. S tem
zemljo obogatimo.

Jesenska solata, kot je endivija, naj na vrtu ostane, dokler
je ne pojemo. Spravilo v notranje prostore jo hitro uniči.
Na vrtu jo ob mrzlih nočeh le pokrijte s kopreno, in vam bo
ostala do zmrzali.
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Igor Pavlič

Ljubitelji vrta bodo izkoristi-
li prav vse letne čase, da bo
njihov vrt zanimiv in upora-
ben. Pa tudi lep za oko. Je-
sen prinese na vrt nove bar-
ve. Narava poskrbi, da vrt za-
živi v najrazličnejših barv-
nih odtenkih. Če se letos od-
ločate za novo zasaditev dre-
ves, verjetno izbirate med
cvetočimi grmovnicami ali
drevesi, ki so bogata z jesen-
skim listjem. Dobro je na
vrtu pustiti nekaj starega in
dodati nekaj novega. Ob
koncu sezone tudi ocenjuje-
mo, kaj je letos na vrtu do-
bro uspevalo in kaj je uspe-
valo slabše. To si je dobro
tudi zapomniti, da druga
leta ne posadimo enakih
rastlin. Če nam kakšno dre-
vesce ali grm ne raste najbo-
lje, ga mirno odstranite.

Prostor se vam bo zdel nekaj
časa prazen in lahko ga za-
polnite s posodo. V vrtnih
centrih lahko izberete vrtne
posode vseh velikosti in ob-
lik. Izberite si kakšno zani-
mivo, ki bo popestrila vaš
vrt, vanjo zasadite sezonske
rastline. Sedaj, v jeseni, po-
sadite rese in dodajte kakš-
ne grmičke, ki imajo lepe
plodove. Pozimi lahko vmes
namestite novoletno smreči-
co in jo za praznike okrasite.
Proti pomladi lahko vanjo
postavite drugo posodo z za-
sajenimi čebulnicami, ki bo
verjetno kot magnet za oči.
Poleti pa je neskončno mož-
nosti pisanih zasaditev v po-
sode. Tako se bo vaš vrt
spreminjal celo leto. Rastli-
ne, posajene v prostorne po-
sode, se bodo zelo lepo spo-
jile z okolico. Številni dajo
velik poudarek na kotiček v

vrtu, mogoče v senci drevesa
ali umetne pergole, kamor
postavijo sedežno garnituro,
ki je središče dogajanja, kjer
se družina zbere na skup-

nem kosilu ali na srečanjih s
prijatelji. Zato mogoče že v
tem času poskrbite za ta ko-
tiček, da bo na pomlad vse
tako, kot ste si zamislili.

Vrt naj bo prijetno
dopolnilo doma
Vrtovi so praktično in estetsko dopolnilo našim domovom. Na vrtu preživimo poletje in je zato
pomembna njegova funkcionalna urejenost.

Najlepši ambient cvetličnih nasadov še vedno naredijo
mačehe. Posajene v tem času vam bodo bogato cvetele
vse do snega, spomladi pa cvetele do poletja.

Če želite imeti spomladi vrt poln cvetja, morate v tem času
posaditi čebulnice. Izberite barvno kombinacijo in ustrezne
čebulice, ki bodo lepo dopolnjevale ostale zasaditve. Tudi
za posode so primerne.
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JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 RADOVLJICA,
TEL.: 04 53 15 249, FAX: 04 53 04 230

MADŽARSKE TOPLICE: 2. 11 - 5. 11, 2. 18. - 21. 11.; BIO TERME: 11. 10.;
TOPOLŠČICA: 25. 10.; TRST: 6. 10.; BANJA VRUČICA: 24. 10. - 27. 10.;
MEDŽUGORJE: 15. 10. - 17. 10.; MARTINOVANJE - BIZELJSKO 13. 11.; SILVE-
STROVANJE - BANJA VRUČICA: 30. 12. - 2. 1.

HALO - HALO GORENJSKI GLAS     
telefon: 04 201 42 00

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

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

Piknik Pozdravljena, jesen
Selca - Na prostoru za piknik Športnega parka Rovn bo v nedeljo
od 12. ure dalje potekalo družabno srečanje Pozdravljena, jesen. 

Za otroke v knjižnicah
Sovodenj - Otroci lahko v sovodenjski knjižnici danes ob 18.
uri prisluhnejo Pravljici o jablani.

Gorenja vas - Ljudski pravljici Zajec in lisica lahko otroci v
gorenjevaški knjižnici prisluhnejo v ponedeljek ob 17. uri.

Železniki - Zajec in Lisica je naslov ljudske pravljice, ki ji otroci
v knjižnici v Železnikih lahko prisluhnejo v torek 17. uri.

Slovesnost ob blagoslovitvi obnovljene cerkve
Šmarjetna Gora - Župnija Kranj-Šmartin vabi na slovesnost
blagoslovitve obnovljene cerkve na Šmarjetni Gori, ki bo v
nedeljo, 3. oktobra, ob 10. uri. 

Na Vrtaško sleme
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira 9. oktobra
turo na Vrtaško sleme (2077 m) v Julijskih Alpah. Prijave in in-
formacije po tel.: 031/345 55 44 v sredo in četrtek od 18. do 19.30.

Na Lepo Špičje
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto in
nedeljo, 9. in 10. oktobra, na planinski izlet v Julijce, na Lepo
Špičje. Prijave in informacije pri vodnici ali v pisarni: e-poš-
ta tatjana.cvetko@gmail.com ali SMS po tel. 051/603 475;

IZLETI

PRIREDITVE

Odbojka - Tekma prvega kroga 1. državne
odbojkarske lige
Jutri, v soboto, 2. oktobra 2010, bo v ŠD Planina v
Kranju ob 18. uri tekma prvega kroga odbojkarskega
državnega prvenstva moških. Odbojkarji Astec
Triglava se bodo pomerili z ekipo Panvita Galex.
Vabimo čim več navijačev na prvo letošnjo tekmo
kranjskih odbojkarjev. Odbojkarski klub Triglav Kranj, 

Staretova ulica 56, 4000 Kranj

Vsak petek si v Krice Krace hiši ob 17.30 lahko ogledate eno od pred-
stav. Predvsem bodo obiskovalce razvajali z lutkami. Med njimi se
bodo našle tudi glasbene, čarovniške, igrane, ... predstave, ki si jih bo
moč ogledati v prostorih društva Krice Krace, na Tomšičevi 14 v Kran-
ju. Predstave so primerne za otroke od 2. leta in za vse, ki imajo še kaj
otroškega v sebi, do 99. leta. Cena vstopnice: 3,50 evra.
Prva v sklopu oktobrskih predstav bo na vrsti že danes ob 17.30, to bo
501. ponovitev predstave OJOJ, BOLI!, ob živi čelistični spremljavi av-
torja glasbe Dina Goja. 
Čenča se prenaje slaščic in boli jo zob. Vse bi naredila, da ne bi bilo
treba k zobozdravniku. Pa nič ne pomaga. Ko premaga strah in ugotovi,
da je zobozdravnik prav prijazen in koristen mož, se odloči, da bo od
sedaj jedla le še sadje namesto slaščic. No, če pa bo že pojedla
kakšno, si bo potem umila zobe.

Za režijo, sceno in rekvizite skrbita Natalija Herlec in Ksenija Ponikvar.
Lutka Čenča je izdelana po likovni predlogi Jožeta Trobca, izdelal jo je
Ivica Bilek, glasba: Dino Gojo. 
Ob 18.30 bo sledilo odprtje razstave lutk Lutkovnega gledališča Tri,
ogledali si boste posnetek predstave Pogumni krojač in druge pred-
stave gledališča.
Predstave za otroke bodo vsak petek v oktobru ob 17.30 v Krice Krace
hiši na Tomšičevi 14 v Kranju. Spored predstav in druge informacije
najdete na spletni strani www.kricekrace.com

Oktobrske petkove prireditve 
KRICE KRACE 
Lutkovno gledališče TRI pluje v enaindvajseto leto svojega 
delovanja. Ob tej priložnosti si boste oktobra v Krice Krace hiši,
lahko ogledali prerez njegovega delovanja skozi dvajset let.

Fu
nd

ac
ija

 V
in

ce
nc

a 
D

ra
ks

le
rja

 z
a 

od
vi

sn
ik

e,
 S

lo
ve

ns
ki

 tr
g 

1
, 

K
ra

nj

Vabimo vas, da se udeležite okrogle mize z naslovom:

TE ZANIMA MOJA DRUŽBA?
dialog nevladnih organizacij z županskimi kandidati

Okrogla miza je namenjena srečanju nevladnih  
organizacij (NVO)  in kandidatov za župane v 
občinah na Gorenjskem. Skozi vodeno razpravo 
bodo predstavniki NVO in kandidati za župane 
lahko predstavili svoja mnenja o delovanju NVO  
v njihovi občini.

Mnenja o teh in drugih vprašanjih boste udeleženci okroglih miz 
lahko izmenjali na spodaj navedenem srečanju:

Kraj Naslov Datum Začetek

Tržič
Dom Vincenca Drakslerja 
Pristavška cesta 16, Tržič

4.10.2010 18:00

Okroglo mizo bo povezoval Blaž Račič, novinar Dela.

Prijave za udeležbo na okrogli mizi zbiramo prek  
tel.: 04 23 61 346 ali na e-naslov: info@grozd.eu.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite in sodelujete v razpravi.
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pisarna društva, Iskratel, vhod na škofjeloški strani pri am-
bulanti, ob sredah med 17. in 18. uro.

Pohod skozi Zalo
Žirovski Vrh - Turistično društvo Žirovski Vrh obvešča, da je
pohod skozi Zalo s kostanjevim žurom prestavljen na 17. ok-
tober (predhodni datum je bil 3. oktober). Zbirališče pohod-
nikov bo na domačiji Javorč ob 9. uri. 

Na Tošč
Žirovnica - Iz Društva upokojencev Žirovnica vabijo v torek,
5. oktobra, na pohod z Rudnega polja na 2275 metrov visok
Tošc. Prijave in informacije Drago Kajdiž, tel. 580 14 69 ali
gsm 031/535 799.

Začetek srečanj ročnih del
Preddvor - Sekcija za ročna dela Gelike Društva upokojencev
Preddvor obvešča, da se bodo srečanja ob ročnih delih za-
čela v torek ob 18. uri v prostorih društva.

Planinske postojanke
Aljažev in Šlajmerjev dom sta zaprta od 30. septembra dalje,
Kovinarska koča v Krmi je odprta še do 3. oktobra, zaprta pa
sta tudi Prešernova koča na Stolu in Dom Valentina Staniča
pod Triglavom. Zavetišče pod Špičkom je zaprto od nedelje,
26. septembra, Koča na Golici in Koča pri izviru Soče bosta
odprti še do nedelje, 3. oktobra.

Začetek telovadbe
Kokrica - Turistično društvo Kokrica - sekcija za telovadbo
vabi vse krajanke na telovadbo v ponedeljek, 4. oktobra, ob
19. uri v telovadnici OŠ Kokrica. Oprema: telovadne copate.

Test hoje na dva kilometra
Kranj - Iz Zdravstvenega doma Kranj vabijo na test hoje na
dva kilometra, ki bo jutri od 10. do 12. ure potekal na rolkar-
ski progi na Kokrici pri Kranju (ob izvozu oziroma uvozu av-
toceste Kranj-zahod, oziroma približno 500 metrov od
gostišča Dežman na Kokrici v smeri proti Naklemu).

Koncert MD7
Jesenice - V dvorani Gledališča Toneta Čufarja Jesenice bo
jutri ob 19.30 koncert ansambla za sodobno glasbo MD7.
Koncert je za glasbeni abonma in za izven.

KONCERTI

OBVESTILA

Železniki za Slovenijo
Železniki - Občina Železniki jutri ob 20. uri v Športni dvorani v
Železnikih pripravlja velik dobrodelni koncert Železniki za Sloveni-
jo, za pomoč prebivalcem poplavljenih območij v Sloveniji.

Dobrodelni koncert
Kranj - Panta Rei, društvo za kvalitetni življenje hendikepi-
ranih oseb, skupaj s Srbskim kulturnim društvom Petar
Kočić iz Kranja pripravlja jutri ob 20. uri v dvorani na Prim-
skovem humanitarni kulturno-zabavni program z nastopi
številnih pevskih skupin in posameznikov ter srečelovom. 

Podobe zvoka
Radovljica - V Galeriji Šivčeva hiša bodo danes ob 19. uri
odprli razstavo slik Ivana Prešerna - Žana z naslovom
Podobe zvoka.

Slike Nataše Miler
Radovljica - V mesecu oktobru bo v prostorih Gorenjske
banke v Radovljici, Gorenjska cesta 16, potekala slikarska
razstava umetnice Nataše Miler z Bleda, z naslovom 2GBA. 

Podkrnoški zaklad
Olševek - Otroška gledališka skupina z Olševka vabi na pre-
mierno uprizoritev igre Podkrnoški zaklad, ki jo bodo upri-
zorili v nedeljo ob 18. uri na Olševku pred cerkvijo. Ponovi-
tev bo v nedeljo, 10. oktobra, ob 17. uri.

PREDSTAVE

RAZSTAVE
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Iščete nov dom ali kupca za svojo 
nepremičnino? Oddajate ali najemate
stanovanje, hišo ali poslovni prostor? 

Celovita rešitev na enem mestu. Za vas delamo

Aktivno - Jasno - Preudarno
AJP d.o.o. Kranj,
Koroška cesta 2, 4000 Kranj
gsm: 031/330 - 040, 
tel.: 04/20 28 223,
e-pošta: info@ajp.si

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

ENOSOBNO stanovanje 41 m2 s
kletjo in zastekljenim balkonom, zelo
lepo vzdrževano na Planini v Kranju, ☎
051/313-732 10005272

TRISOBNO stanovanje, okolica Kran-
ja, lastna garaža, CK, TV, tel., int.,
cena 120.000 EUR, ☎ 040/733-888

10005315

ODDAM

ENOSOBNO stanovanje na Planini v
Kranju, ☎ 051/313-732 10005271

DVOSOBNO stanovanje, delno
opremljeno, staro 3 leta, na Zlatem
polju v Kranju, s kletjo in pokritim
parkirnim prostorom, ima samostojni
števec za ogrevanje in toplo vodo,
cena 400 EUR/mes, ☎ 041/311-411,
051/693-260 10005288

DVOSOBNO stanovanje v Kranjun za
TC Qlandia, novo, 2/4 nad., z garažo,
popolnoma kvalitetno opremljeno, kli-
ma, za 2 osebi, 550 EUR/mesec +
stroški, ☎ 031/880-332 10005309

OPREMLJENO stanovanje v Kranju
samskemu moškemu, ☎ 041/715-
148 10005361

NAJAMEM

V NAKLEM ali bližnji okolici najamemo
pol hiše ali večje stanovanje. Plačilo
vnaprej. Kramer, ☎ 040/756-262

10005209

HIŠE
PRODAM

STAREJŠO hišo na Visokem pri Kran-
ju, obnovljena, zemljišča 230 m2, ☎
040/322-309 10005344

POSESTI
PRODAM

TRAVNIK do 1500 m2, v k.o. Kokrica,
☎ 040/828-731 10005364

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

GOSPODARSKO poslopje za
skladišče ali obrt v okolici Kranja, ☎
041/ 448-823 10005278

MOTORNA
VOZILA

AVTOMOBILI
PRODAM

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih
vozil, gotovinski odkup, prodaja na
obroke, MEPAX, d. o. o., Planina 5,
Kranj, ☎ 041/773-772, 040/773-
772 10005076

AUDI A6 2.5 TDI, l. 1994, prevoženo
300.000 km, 1.300 EUR ter zračni
kompresor, 200 l., ☎ 040/837-652

10005299

LADA Niva 1.7, l. 1999, 1. lastnik, reg.
april 2011, ☎ 041/621-195 10005270

RENAULT Clio 1,5 dci, l. 2004, rdeče
barve, 5 vrat, ☎ 041/227-338 10005335

MOTORNA KOLESA
PRODAM

SCOOTER Runner 50, l. 2004, 7.875
km, 1. lastnik, serv. knjiga, vse origi-
nal, kot nov, 1.490 EUR, ☎ 031/367-
787 10005300

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

JEKLENA platišča s pnevmatikami, 4
kom, 175/70/13 original za Kalos ali
Aveo, ugodno, ☎ 040/584-027

10005275

NEPOŠKODOVANA leva, sprednja
vrata, za BMW serije 5, kovinsko sive
barve, ☎ 030/307-057 10005341

TEHNIKA
PRODAM

BARVNI TV Samsung, diagonala 70
cm, cena 100 EUR, ob nakupu le-tega
podarim še barvni televizor, diagonala
50 cm, ☎ 04/53-06-610 10005318

TELEVIZOR Gorenje in Philips za 30
EUR kos, ☎ 041/861-971 10005265

TV Philips, skoraj nov, 72 ekran, dvd
predvajalnik, dvc digitalno kamero, ☎
051/213-206 10005302

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

ELEKTROMOTOR 3 F, 1.1 KW, 1400
o/min in 1F, 0.4 KW, 2800 o/min, ☎
041/858-149

10005342

KOMPRESOR 300 l, z dvema glava-
ma, malo rabljen, ☎ 04/20-12-193,
040/795-615 10005243

KUPIM

RABLJEN, vendar ohranjen mešalec
za beton 120 - 130 l, ☎ 031/248-355

10005353

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

BETONSKE tlakovce, rabljene, 130
m2, šesterokotne oblike, dolžina 25
cm, ☎ 040/290-601 10005360

HRASTOVE plohe in deske zračno
sušene trinajst let, 4 m3, ☎ 031/447-
904 10005332

SMREKOVE deske za opaž, ☎
040/826-348 10005334

SUHE smrekove plohe, debelina 8
cm, ☎ 04/25-27-489 10005268

SUHE smrekove deske mizarske
kvalitete in bukove butare, ☎
041/754-709 10005330

SUHE deske ”colarice”, ☎ 031/525-
931 10005338

KUPIM

ODKUPUJEM les na panju, plačilo
takoj, ☎ 041/584-233 10005182

PODARIM

STREŠNO opeko, rdečo, lepo ohranjeno,
okolica Medvod, ☎031/447-90410005331

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

GARAŽNA vrata, odlično ohranjena,
simbolična cena, ☎ 041/276-485

10005281

KOPALNIŠKA OPREMA
PRODAM

NERABLJENO trikotno kopalno kad
145 cm x 145 cm Kolpasan, bele
barve, cena po dogovoru, ☎ 04/51-
46-052 10005297

KURIVO
PRODAM

DRVA - metrska ali razžagana, možna
dostava, ☎ 041/718-019 10005345

BUKOVA drva, cena 55 EUR, mešana
drva, cena 40 EUR, možnost razreza
in dostave, ☎ 040/338-719 10005346

SUHA bukova drva, metrska, ☎
031/706-358 10005273

SUHA metrska bukova drva, ☎
031/688-234 10005327

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

MASIVNO bukovo okroglo mizo 110
cm in 4 stole, novo, ☎ 040/465-802

10005261

GOSPODINJSKI
APARATI
PRODAM

HLADILNIK z zamrzovalnikom Goren-
je, ☎ 031/562-220 10005336

STEKLOKERAMIČNO ploščo ter ven-
tilatorsko pečico Gorenje, novo, ☎
041/350-365 10005264

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko in ostanke
usnja 2-3 m, ugodno, ☎ 040/244-
823 10005276

OTROŠKA
OPREMA
PRODAM

BELO ohranjeno otr. posteljico, 30
EUR z jogijem in cerado 100 % zaščita
toče, ☎ 031/641-868

10005296

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
OČALA na recept, okulistični pregledi,
kontaktne leče, popusti za upokojence
in člane sindikata. Optika Aleksandra,
Qlandia Kranj, C. 1. maja 77, 04/234-
234-2, www.optika.si

10005351

ŽIVALI
IN RASTLINE
PODARIM

2 ČRNA mucka, samčka, ☎ 051/
380-329 10005328

2 PRIJAZNA kastrirana mačka, ☎
051/427-576 10005256

3 MUCKE, stare 3 mesece, bivajo zu-
naj, ☎ 031/447-904 10005329

MLADE mucke, ☎ 040/235-410
10005237

MLADE kužke, nizke rasti, mešančki,
☎ 04/25-65-560 10005310

ASPARAGUSE, ☎ 051/427-576
10005255

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

KIPER prikolico Tehnostroj 4 t in dvo-
jne gume, ☎ 031/491-028 10005293

NAKLADAČ Riko-Agros, zadnji
hidravlični, kot nov, ☎ 031/798-569

10005320

TRAKTOR Reform Muli 45 z
nakladalko sena in trosilcem gnoja, v
zelo dobrem stanu in popolnoma
brezhiben, ☎ 031/445-608 10005238

TRAKTOR Zetor 5211, brezhiben, reg-
istriran, 2.900 ur, ☎ 041/489-151

10005266

TRAKTOR IMT 560 ali IMT 533 oba s
kabino, registrirana, ☎ 040/883-417,
Kranj 10005292

TROSILEC hlevskega gnoja SIP na 2
pokončna valja, ☎031/537-269 10005321

KUPIM

LESEN zabojnik za žito, čistilec
pšenice - ”pajkl” in brano ali kultivator v
okvari, ☎ 04/51-82-643 10005303

NAKLADAČ hlevskega gnoja, traktors-
ki, ☎ 041/952-564 10005322

NAKLADALEC za gnoj in kiper prikoli-
co, ☎ 041/539-440 10005294

PRIKOLICO za prevoz živali, ☎
041/841-835 10005286

PRIDELKI
PRODAM

BELI jedilni in krmni krompir, ☎
031/301-919 10005282

ČESEN, krompir, jedilni in krmni,
jabolka, kmetija Jerala, Podbrezje
218, ☎ 031/311-417 10005248

JABOLČNI sok in jabolka, ekološka,
☎ 031/505-087 10005263

JABOLČNI sok, ☎ 040/666-436
10005287

JABOLKA elstar in gala ter hruške vil-
jamovke, že  lahko dobite Pri Markuti,
Čadovlje 3, Golnik, ☎ 04/25-60-048

10004952

JABOLKA, hruške, sladki mošt in prešan-
je sadja, kmetija Matijovc - Jeglič, Pod-
brezje 192, ☎ 04/53-31-144

10005120

JABOLKA, stare vrste, neškropljena
za ozimnico in predelavo, ☎
040/491-714 10005267

JABOLKA za predelavo lahko dobite v
Predosljah, ☎ 04/23-41-880, med
18. in 19. uro 10005283

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 14.00 in 
za objavo v torek do petka do
14.00! Delovni čas: ponedeljek,
torek, četrtek, petek neprekinjeno
od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16., 
sobote, nedelje in prazniki zaprto.

Mali oglasi
tel.: 201 42 47
fax: 201 42 13 
e-mail: malioglasi@g-glas.si

Pridite jutri v Loko! 

Prijatelji Loke vas čakamo

pred Namo z domačimi

dobrotami, muziko in

željo spoznati vas in se

vam predstaviti. 

Se vidimo v soboto, 

2. oktobra, pred Namo,

med 10. in 12. uro!
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UNIVERZA NA PRIMORSKEM, 
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER
razpisuje v Škofji Loki: 

Študijski program 1. stopnje:
MANAGEMENT - redni in izredni študij
Če ste zamudili s prijavo, se lahko vpišete 
tudi v del študijskega programa. Pokličite in 
pošljemo vam predstavitveno zloženko.

Študijska programa 2. stopnje (strokovna 
magisterija):
MANAGEMENT - redni in izredni študij, 
1. in 2. letnik
EKONOMIJA IN FINANCE - redni in 
izredni študij, 1. in 2. letnik

Redni študij bo potekal v popoldanskem času
in bo za študente brezplačen; do 5. oktobra 
se lahko prijavijo vsi (tudi redno zaposleni), 
ki izpolnjujejo vpisni pogoj in še niso pridobili
sedme ravni izobrazbe. Tisti, ki pa že imajo
sedmo raven, se lahko prijavijo kot izredni 
študenti neposredno v 2. letnik.

Informacije: 04/506-13-70 ali www.fm-kp.si ali
www.lu-skofjaloka.si

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

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, Vodovodni stolp, trisobno v
III. nadstr., l. izgr. 1965, obnovljeno l.
2005 (kopalnica, WC, CK na plin)
vpisano v ZK, klet, balkon, cena
125.000,00 EUR.
Kranj, Planina I, dvosobno + 2 kabi-
neta, 5. nadstr. v izmeri 93,81 m2, l.
izgr. 1976,delno obnovljeno l. 2005 -
okna v spalnicah, radiatorji, vsi pri-
ključki, vpisano v ZK, lepo ohranje-
no, cena 129.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi izme-
re 48,00 m2, v hiši so samo štiri stano-
vanja, l. izgr. 1960, stanovanje izdela-
no l. 1991, CK, cena 77.500,00 EUR.
STANOVANJE ODDAMO V NAJEM
Kranj, Vodovodni stolp, enosobno v
pritličju izmere 38,90 m2, l. izgr. 1967,
v celoti opremljeno, vsi priključki, CK,
cena 310,00 EUR mesečno + stroški +
1x varščina, vseljivo takoj.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, staro mestno jedro, enonad-
stropna s 120 m2 stanovanjske povr-
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M
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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 180.000,00 EUR. 
Kranj, Kokrica, visokopritlična tlorisa
10x8 m2 na parceli velikosti 857 m2,
l. izgr. 1955, v celoti podkletena, gara-
ža, CK na olje, v mansardi še delno
neizdelana, zelo lepa lokacija, cena
215.000,00 EUR. 
Trstenik, na izredno lepi sončni loka-
ciji, medetažna s 300 m2 uporabne
stanov. površine na parceli velikosti
1144 m2, l. izgr. 1999, cena
399.000,00 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
133.000,00 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO
Kranj, Savska cesta, tlorisa 364 m2
na parceli velikosti 884 m2, l. izgr.
1959, višina stropa 5 m, objekt je
možno uporabljati za različne dejav-
nosti, urejen dostop in lastno parki-
rišče, cena 250.000,00 EUR.
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, visokopritlič-
ni, tlorisa 46 m2 na parceli velikosti
478 m2, lepa sončna lokacija, gara-
ža, dostop tlakovan, ob vikendu
tudi manjša brunarica, l. izgr. 1997,
cena 220.000,00 EUR skupaj z
opremo.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklemu, v industrijski
coni v izmeri 5957 m2 za proizvod-
njo, skladišča, parkirišče, cena 144
EUR/m2 in še pribl. 18 EUR/m2 za
komunalni prispevek.

STANOVANJA PRODAMO
KRANJ PLANINA 2 - trisobno pritlično
s teraso, 91 m2, l. izg. 78, P/III, vsi
priključki, cena 125.000 EUR.
GARAŽO PRODAMO
KRANJ PLANINA 2 - pritlična, 12 m2,
l. izg. 1983, cena 12.000 EUR oz. po
dogovoru.
Za informacije o ostali ponudbi
obiščite 

www.a jp .s i

LOTO
Rezultati 78. kroga 

- 29. septembra 2010
2, 11, 14, 21, 29, 35, 39 in 12

Lotko: 1 3 5 3 7 1
Loto PLUS:

1, 5, 8, 17, 18, 19, 20 in 21

Predvideni sklad 79. kroga za
Sedmico: 265.000 EUR

Predvideni sklad 79. kroga za
Lotka: 45.000 EUR

Rekordni sklad 79. kroga za
PLUS: 980.000 EUR

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 17. septembra
2010 v Gorenjskem glasu, je bilo podjetje VRTNI RAJ, d. o. o., iz
Kranja. Nagrajenci: 1. nagrada: Bon v vrednosti 50 EUR prejme Sla-
vica Červinski, Kranj; 2. nagrada: Bon v vrednosti 30 EUR prejme
Tončka Fajdiga, Duplje; 3. nagrada: Bon v vrednosti 20 EUR prej-
me Veronika Bešter, Škofja Loka.Nagrajencem prisrčno čestitamo.

Naročnik: Press Andrej Kokot s.p, Ul. Stanka Lapuha 10, Radovljica 
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ZAHVALA

V 93. letu nas je zapustila naša draga mama, stara mama in tašča

Marjeta Kalan
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in podjetju

Odeja Šk. Loka, za podarjeno cvetje, sveče, izrečena sožalja ter spremstvo na njeni 
zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi za lepo opravljen pogrebni obred, župniku, pevcem

in pogrebni službi Akris. 

Žalujoči vsi njeni 
Šk. Loka, 29. septembra 2010

Ob smrti drage mami, mame, prababice, sestre in tete

Marice Urbanc
roj. Fajfar, p. d. Pangršnikove mame iz Pangršice

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in dar za
svete maše. Hvala osebju bolnišnice Golnik, posebej negoval-
nemu oddelku, pogrebni službi Navček, g. župniku Branku
Balažicu, pevcem vokalne skupine Storžič in Rezki za vso po-
moč. Hvala vsem, ki ste našo mami pospremili k večnemu
počitku. 

Za njo žalujemo vsi, ki smo jo imeli radi.
Pangršica, 22. septembra 2010

ZAHVALA

V 83. letu smo se z bolečino v srcu poslovili od našega dragega
moža, očeta, starega ata, strica

Franca Ropreta
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatel-
jem, znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, za podarjeno
cvetje, sveče in sv. maše. Hvala sodelavcem Komunale Kranj in
Kranjskih vrtcev za besede tolažbe, hvala dr. Barbari Vavken za
nesebično pomoč. Posebno zahvalo izrekamo gospodu župniku
Urbanu Kokalju za slovesno opravljen obred. Srčna hvala okte-
tu s Šenturške Gore, ki so ga z doživeto pesmijo in orglanjem
pospremili na pot v njegov poslednji dom. Hvala vsem, ki ste ga
spoštovali, cenili, z nami delili skelečo bolečino in se od njega
poslovili v tako velikem številu.

Vsi njegovi
Šenčur, 22. septembra 2010

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame

Anice Jeruc
se zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili njenemu spominu,
darovali cvetje, sveče in v dober namen. Posebna zahvala gre
vsem, ki ste nam v času njene bolezni stali ob strani, osebju
splošne bolnišnice Jesenice, gospodu župniku Jožetu Klunu,
pevcem in pogrebni službi Navček za lepo opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi.

Vsi njeni
Kranj, 25. septembra 2010

SPOROČILO O SMRTI

Umrla je upokojena delavka bolnišnice 

Frančiška Švegelj
z Golnika 44

Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Zaposleni
Bolnišnice Golnik-Univerzitetne klinike za pljučne

bolezni in alergijo

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.
Če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

ZAHVALA

Spomin je edini, ki ostane
močan nad vsem,
edini cvet, ki ne ovene,
edini val, ki se ne razbije
in edina luč, ki nikoli ne ugasne.

Odšel si od tod,
ostal je le tvoj cvetoči vrt,
tvoje ljubeče, dehteče rože ...
ostali smo mi
in grenko spoznanje, 
da te nazaj več ne bo.

JEDILNI krompir, rdeči, ☎ 041/347-
507 10005354

JEDILNI rdeči in beli krompir in drobni za
krmo, ☎041/293-627, Preddvor 10005355

KORUZO, 1 ha, na Brniku, cena po
dogovoru, ☎ 041/575-668 10005317

KRMNI krompir, ☎ 04/23-10-562
10005340

KROMPIR za krmo, ☎ 031/542-877
10005324

KVALITETNO seno in otavo sušeno v
naravi, zelo ugodna cena, ☎ 040/
223-642 10005260

REPO za kisanje in krompir jedilni, beli
in rdeči, ☎ 041/728-092 10005339

SENO, lepo posušeno v kockah z
dostavo, ☎ 031/276-930 10005305

SILAŽNA koruza na njivi 0,4 ha, okoli-
ca Kranja, ugodno, cena 220.00
EUR, ☎ 040/383-733 10005176

STOJEČO silažno koruzo, 0.7 ha v
okolici Vodic, ☎ 041/608-630 10005319

VARAŽDINSKO zelje, ☎ 041/873-
887 10005325

KUPIM

100 KOCK otave ali kvalitetnega sena
s prevozom, ☎ 040/200-016 10005257

SADJE za namakanje do 1000 kg, naj-
raje hruške, ☎ 031/811-931 10005277

SILAŽNE bale, I., II. košnje, ☎
041/393-955 10005279

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 BIKCA simentalca, težka 160 kg, ☎
040/990-810 10005311

BIKCA simentalca in dva telička težka
po 200 kg, ☎ 04/53-14-937 10005295

BIKCA simentalca, starega 3 tedne,
Češnjevek 12, ☎ 031/525-931

10005337

BIKCA simentalca, starega 7 dni, ☎
041/521-692 10005356

BIKCA simentalca, težkega 200 kg, ☎
031/225-062 10005363

BIKCE (simentalec, križanec, frizijec),
stare mesec dni, ☎ 041/378-913

10005359

BREJO kravo ter bikca in telico simen-
talca za nadaljnjo rejo, ☎ 041/456-
052 10005262

ČB BIKCA, 2 kom, stara 10 dni, ☎
040/728-264 10005258

ČB BIKCA, starega 3 tedne, ☎
031/235-118 10005357

ČB BIKCE, stare 10 - 14 dni, ☎
040/750-993 10005333

KRAVO simentalko skupaj s teličko ali
posebej, ☎ 041/347-248 10005284

KUNCE, belgijski orjak, samice in
samce, ☎ 04/23-11-176

10005259

NESNICE rjave, grahaste, črne tik
pred nesnostjo. Brezplačna dostava na
dom. Vzreja nesnic Tibaot, ☎ 02/58-
21-401 10004772

PONI kobilico staro 9 let, visoko 110
cm, ☎ 041/292-323 10005313

PRAŠIČE, kakovostne, domače vzre-
je, približno 130 kg, možna dostava,
☎ 041/909-004 10005253

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev,
☎ 031/788-212 10005269

TELICO simentalko, brejo v 9. mese-
cu, ☎ 04/53-36-619 10005274

TELICO, brejo 9 mesecev, ☎ 04/51-
46-939, 031/894-376 10005280

TELICO visoko brejo ali kravo, ☎
041/416-241 10005289

TELICO simentalko, pašna, breja 8
mesecev, ☎ 051/236-330 10005323

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, ☎
04/53-38-040 10005362

VEČ brejih koz, ☎ 040/621-924
10005232

VEČ TELET za nadaljnjo rejo, ☎
041/378-920 10005285

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

GOSTILNA v Kranju zaposli dekle ali
fanta za delo v kuhinji, možna priučitev,
Gostilna Pr’ Matičku, Jezerska cesta
41, Kranj, ☎ 04/23-43-360

10005109

REDNO zaposlitev dobi dekle ali študenka
za delo v šanku, KRA-TA, d. o. o., Velesovo
53, Cerklje, ☎041/623-571

10005350

V REDNO ali honorarno zaposlitev
vzamem natakarico za bife, lahko pri-
učeno ali študentko. Pisne ponudbe
na Center Zorman, Zbilje 20c, Med-
vode, ☎ 01/36-12-445, 01/36-11-
046 10005352

ZAPOSLIM dekle v Bar Monika, Luže,
Šipec Monika s.p., Velesova 56 a,
Cerklje, ☎ 040/330-060 10005112

ZAPOSLIMO kuharja, Gostišče Klub
Kovač, Glavna c. 1, Naklo, ☎
031/339-003 10005074

ZAPOSLIMO kuharja (m/ž), nudimo
redno delovno razmerje ter stimula-
tivno plačilo za kreativnost, Preša,
d.o.o., Cerklje za Pension Zaplata,
Slovenska c. 51, Cerklje, ☎ 031/637-
088 10005304

ZAPOSLIM voznika tovornega vozila z dvi-
galom, C in E kat., prednost ima mlajši kan-
didat iz okolice Tržiča, zaposlitev je za
nedoločen čas. Komteks, d.o.o., Loka
119, p.p. 82, Tržič, ☎041/811-483

10005205

ALI JE VAŠA pokojnina prenizka in bi
radi dodaten zaslužek? Če je, vam
ponujamo delo za občasno pomoč pri
prodaji in vas pri tem pošteno nagradi-
mo, Lotus Nuša Auguštin s.p., Selo
18, Žirovnica, ☎ 031/811-808

10005291

ZA DELO v telefonskem studiu za-
poslimo tri telefonistke, lahko mlajše
upokojenke, Laval, d.o.o., Sp. Duplje
96, Duplje, ☎ 040/731-697

10005308

IŠČEM profesionalnega in pomožnega
delavca za delo v gozdarstvu, Tomaž
Satler  s.p., Oldhamska c. 14, Kranj,
☎ 041/718-019 10005231

IŠČEMO elektromonterje, elektrikarje
s poznavanjem industrijske elektrike,
za delo v Nemčiji, dobro plačilo. Elek-
tronika Borak, d.o.o., Puhova 27, Ptuj,
☎ 02/78-78-710 10005171

ZAPOSLIMO samostojno frizerko/ja
za delo v Žirovnici. Pisne prijave
pošljite na naslov: Urska Jerala s.p.,
Cesta na Lipce 14, 4248 Lesce

10005290

IŠČEM

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

10005071

DELO, čiščenje, likanje, kuhanje
spremljanje po opravkih v okolici Kran-
ja, ☎ 051/737-085 10005312

STORITVE
NUDIM

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

10005343

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 10005041

BELJENJE in glajenje notranjih pros-
torov, beljenje fasad, barvanje na-
puščev, oken, vrat in ograje, hitro,
kvalitetno in ugodno, Pavec Ivan, s. p.,
Podbrezje 179, Naklo, ☎ 031/392-
909

10005172

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

10005348

GRADBENIK REXHO, d. n. o., Ader-
gas 13, Cerklje, izvaja od temeljev do
strehe, notranji ometi, vse vrste fasad,
kamnite škarpe, adaptacije, urejanje in
tlakovanje dvorišč, ☎ 041/589-996

10004316

IZDELAVA podstrešnih stanovanj po
sistemu Knauf, montaža strešnih oken
Velux in polaganje laminatov, izd.
brunaric in nadstreškov, Damjan
Mesec, s. p., Jazbine 3, Poljane, ☎
041/765-842

10004526

SLIKOPLESKARSTVO in fasadarstvo,
izvajamo tankoslojne izolacijske
fasade, stiropor, volna, kitanje, beljen-
je, obdelava knaufa, pleskanje, Tomaž
Hafner, s. p., Dvorski trg 11, Preddvor,
☎ 041/841-897

10005347

SLO DOM - stene, stropi knauf, arm-
strong; izdel. podstreh in adaptacije
stanovanj; laminati, okna, vrata, str.
okna velux; pleskarska dela, Slavko
Markotič s.p., Suška c. 28, Šk. Loka,
0590/20-722, ☎ 041/806-751

10005349

STROJNI ali klasični ometi, fasade in
splošna gradbena dela opravimo hitro,
kvalitetno in konkurenčno,  Zoki,
d.o.o., Kašeljska c. 53 a, Ljubljana -
Polje, ☎ 041/378-524

10005121

TLAKOVANJE, asfaltiranje, strojni
izkopi, adaptacije starih hiš, IMG
Kranj, d.o o., Savska cesta 34, Kranj,
☎ 04/23-80-748, 041/776-792

10005138

POSLOVNI STIKI

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

10005314

PODJETNIK potrebuje prijazno dekle
za skupno delo in življenje, ☎
031/860-668

10005307

ŽENITNA posredovalnica za vse os-
amljene z dobrimi nameni od vsepov-
sod, ☎ 031/505-495

10005306

RAZNO
PRODAM

DALJINEC za enobobensko vitlo, nov
nerabljen, ☎ 031/764-624

10005298

MIZARSKI mizni rezkar, alu platišča 16
col, ter 17 col na 5 lukenj, ☎
041/350-365

10005301

SUHA metrska drva, triletno kravo, štir-
imesečnega bikca in sadje za žgan-
jekuho, ☎ 031/554-900

10005326

TELOVADNO klop (12 let) in risalno
mizo 160 x 100 x 76 cm, ☎ 04/25-
71-190 10005316

KUPIM

HLODOVINO smreke in macesna.
Plačilo takoj, ☎ 040/225-096

10005358

Mateja Petač
041/761 110

Expres sodni prevodi
Zoisova 1, Kranj 

(nasproti sodišča)
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ZAHVALA

Ko se je poslavljalo poletje in je trkala na duri jesen, je zastalo močno 
in ljubeče srce naše mame

Kati Bogataj
Kljub hudi, dolgi in neozdravljivi bolezni je bilo slovo boleče in polno lepih spominov,

ko je bilo njeno življenje še polno veselja, ljubezni in sočutja do sočloveka.
Preveč vas je prijateljev, sosedov in sorodnikov, ki ste nas ob težkih trenutkih

opogumljali in nas tolažili, da bi se vam lahko poimensko zahvalili, zato naj bo 
zahvala namenjena vsem vam, ki ste z izrečenim sožaljem, cvetjem ali na drug način

izkazali svoje spoštovanje do naše mame. 

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste nosili v spominu.

Njeni hčerki Nada in Marija ter sinova Janez in Franci z družinami
Srednja vas, september 2010

ZAHVALA

Ob izgubi drage tete in svakinje

Pavle Sušnik
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečeno sožalje,

besede sočutja, darovano cvetje ter sveče in spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala
gospodu župniku Stanislavu Gradišku za lepo opravljen mašni obred. Zahvaljujemo

se pevcem, trobentaču in pogrebni službi Jerič. Hvala tudi vsem neimenovanim.

Žalujoči vsi njeni
Poženik, september 2010

ZAHVALA

Ob izgubi naše dobre mame, stare mame in prababice

Marije Prevodnik
Tomaževe mame iz Brodov

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sovaščanom, prijateljem in znancem
za pisno in ustno izražena sožalja, za podarjeno cvetje, sveče, svete maše, molitve na
domu in darove za podružnično cerkev. Zahvaljujemo se g. župniku Matiji Selanu, 

g. župniku Jožetu Miklavčiču in patru Robertu za poslovilni obred. Hvala vsem, 
ki ste jo obiskovali v zadnjih letih njene bolezni, in vsem, ki ste jo v tako velikem

številu pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi domači

ZAHVALA

Ob izgubi dragega moža, očeta in deda

Antona Božiča
se iskreno zahvaljujemo za darovano cvetje, sveče ter podporo in 

izražena ustna in pisna sožalja.

Žalujoči Božičevi
Kranj, 10. septembra 2010

ZAHVALA

Umrla je naša mama

Marija Pozaršek
Za skrb in nego se zahvaljujemo osebju Doma upokojencev Kranj, kjer je preživela
zadnja leta. Zahvaljujemo se g. Klunu in g. Ivančiču za opravljene zakramente in

obrede, pogrebni službi Pogrebnik, d. o. o., in pevcem Zupan za pogrebno slovesnost,
gospe Ani Kern za poslovilne besede ter vsem sosedom, prijateljem in znancem, 

ki ste nam izrekli sožalje in jo pospremili na zadnjo pot.

Bojan in Breda z družinama
Golnik, 25. septembra 2010

ZAHVALA

V 70. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče, stari oče, mož,
brat in stric

Anton Kenda
iz Zalega Loga

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatel-
jem in znancem za izrečeno sožalje, za podarjeno cvetje in
sveče, ter za darove svete maše. Hvala g. župniku in g. kaplanu
za lepo opravljen obred, ter pevcem iz Zalega Loga. Posebna 
zahvala Lovski družini Železnik za lepo slovo z rogisti in
poslovilnim govorom. Hvala vsem, ki ste ga skupaj z nami
pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi
Zali Log, september 2010

V SPOMIN

Na današnji dan je minilo leto dni, odkar nas je zapustil naš
dragi oče, stari oče, stric in bratranec

Franc Bobnar
Bolkov ata iz Vogelj

Vsem, ki ste v tem letu postali ob grobu našega ata, mu prižgali
svečo, poklonili lepo misel ali kakor koli počastili njegov
spomin. Iskrena hvala.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 73. letu starosti nas je zapustil naš dragi 

Vladimir Stritih 
iz Kovorja 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. 
Hvala za vsa izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Zahvala vsem, ki ste ga

pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

OSMRTNICA

V 88. letu nas je za vedno zapustila naša draga

Apolonija Erce
roj. Koren

Zadnje slovo bo jutri, v soboto, 2. oktobra 2010, ob 13. uri. Žara
bo na dan pogreba od 11. ure dalje na mestnem pokopališču v
Kranju. Sveta maša zadušnica bo ob 14. uri v farni cerkvi 
Marije Vnebovzete na Primskovem. Svojci cvetje hvaležno 
odklanjamo v korist dobrodelne organizacije Karitas.

Vsi njeni
Kranj, 29. septembra 2010

ZAHVALA

V 68. letu nas je za vedno zapustil dragi mož, oče, brat in dedek

Franc Bešter
Od njega smo se poslovili v ponedeljek, 27. septembra, ob 13.
uri na pokopališču v Kranju. Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga
pospremili na njegovi zadnji poti, g. župniku za obred in
pevcem za zapete pesmi. Posebna zahvala vsem sorodnikom in
prijateljem za izrečeno sožalje in podporo, ter zdravnikom in
osebju splošne bolnišnice Jesenice za zdravljenje v času njegove
bolezni.

Vsi njegovi

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

Ne jokajte,
dosegla sem cilj,
Bog je z menoj
in naj ostane tudi z vami...
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Anketa

vremenska napoved

Suzana P. Kovačič

Kranj - Rdeči križ Slovenije
zbira finančne prispevke za
pomoč prizadetim v popla-
vah na računu 03100 -
1111122296 sklic 937044,
pripis "Poplave 2010".

"Prostovoljci Krajevne
organizacije Rdečega križa
Britof pri Kranju bodo danes
od 9. do 17. ure pred gasil-
skim domom v Britofu zbira-
li pomoč (predvsem hrano, fi-
nančne prispevke, ohranjena
oblačila ...) za prizadete v po-
plavah v vasi Podtabor v obči-
ni Dobrepolje," je povedala
Milka Miklavčič iz Območne-
ga združenja Rdečega križa
(OZ RK) Kranj, kjer prav tako
zbirajo ponudbe občanov, ki
želijo darovati belo tehniko,
pohištvo in ostalo. "Na podla-
gi ponudb se bomo povezali z
območnimi združenji na pri-
zadetih območjih in ljudem
pripeljali, kar bodo občani po-
darili. OZ RK Kranj nima
skladišča za kosovni material,
zato bomo vse, ki bodo ponu-
dili pomoč, obvestili, kdaj
bomo imeli prevoz, da podar-
jene stvari prevzamemo in ta-
koj odpeljemo ljudem, ki po-
moč potrebujejo," je razložila
Miklavčičeva. 

OZ RK Radovljica je po-
brateno z OZ RK Brežice, od-
prli so račun 07000-
0000487321/290/16 sklic:
za Brežice. "Zbiramo tudi

seznam za pohištvo, belo
tehniko ..., ki so jo posamez-
niki pripravljeni podariti. Ta-
koj, ko bomo prejeli popis
potreb z območja Brežic,
bomo povezali donatorje in
prejemnike in organizirali
prevoz. Prispela je tudi zad-
nja letošnja pošiljka hrane
iz rezerv EU. Z vsemi
osemnajstimi krajevnimi
organizacijami RK našega
območja je že dogovorjeno,
da del hrane namenimo po-
plavljenim družinam in po-
sameznikom iz območja
Brežic," je sporočila Anica
Svetina iz OZ RK Radovljica.
Na OZ RK Škofja Loka zbira-
jo denar preko krajevnih
organizacij, katere so obvesti-

li o potrebni pomoči poplav-
ljencem. "Zbrani denar
bomo nakazali na račun Rde-
čega križa Slovenije," je po-
vedala Fani Mikš iz OZ RK
Škofja Loka. 

Slovenska Karitas zbira
denarna sredstva za pomoč
prizadetim v poplavah na
račun: 02140-0015556761,
Namen: Poplave Slovenija,
Sklic: 00 2011. Položnice so
na voljo v župnijah in po vseh
poštah po Sloveniji. Kot je po-
vedal Peter Tomažič iz Slo-
venske Karitas, so do srede že
zbrali 102.211 evrov. 

Eno od huje prizadetih ob-
močij v poplavah je Kostanje-
vica na Krki. V akcijo zbiranja
pomoči se je vključil tudi do-

brodelni Leo klub Novo me-
sto, njihov član Primož Piber-
nik je sporočil: "Organizira-
mo akcijo zbiranja pohištva
in druge opreme, ki bi lahko
vsaj trenutno olajšala nastalo
situacijo. Pohištvo je lahko
rabljeno, zbiramo tudi vso
ostalo opremo (talne obloge,
ploščice, preproge, drug ma-
terial). Hkrati zbiramo tudi
sredstva, ki jih bomo name-
nili nakupu pohištva prizade-
tim v poplavah, na račun klu-
ba: SI56 0297 0025 6285
320." Več podatkov o akciji
Leo kluba Novo mesto boste
dobili na telefonski številki
040/252-681 (Primož) ali
preko e-pošte primoz.pibernik
@gmail.com.
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Vaskrsija Savić, Kranj: 

"Komu bom namenil svoj
glas, že vem. Ni se bilo tež-
ko odločiti, izbire je dosti.
Dvomim pa, da bo v prihod-
njih letih prišlo do večjih
sprememb, saj je občinska
blagajna prazna."

Adriana Čekić, Kranj: 

"Na volitve ne bom šla, zad-
nja občinska oblast me je
razočarala. Niti ne vem,
koga bi tokrat obkrožila. Vsi
prodajajo isto zgodbo, nare-
jeno pa je potem bore malo
ali pa nič."

Milan Starman, Žiri:

"V Žireh imamo šest župan-
skih kandidatov, izbire je še
preveč. Ne vem še, koga
bom volil. Upam, da se bo v
prihodnjih letih kaj spreme-
nilo, rabimo obvoznico in
dom starejših."

Maja Ankele, Besnica: 

"Koga bom obkrožila, že
vem. V bistvu je vseeno, kdo
pride na oblast, denar se
pretaka iz enega žepa v dru-
gega. Upam pa, da bo novo
vodstvo občine zagotovilo
dovolj prostora v vrtcih."

Marija Gerden, Kranj: 

"Nisem še odločena, komu
bom namenila glas. Obljub
je veliko, precej manj pa bo
nato narejenega. Glede na
zadolženost občine večjih
sprememb in projektov ne
pričakujem."

Napoved za Gorenjsko

Danes bo pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo.
Količina padavin bo majhna. Jutri, v soboto, bo pretežno
oblačno, v nedeljo pa deloma jasno in suho.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Ljubljana 

Zamrznitev plač, pokojnin, socialnih transferjev

Vlada je pripravila predlog zakona o interventnih ukrepih
zaradi gospodarske krize za leti 2011 in 2012, s katerim bi
zamrznili rast pokojnin, socialnih transferjev in plač v javnem
sektorju. Če ne bi bilo zamrznitve, bi morala vlada le za pokoj-
nine prihodnje leto nameniti štiri milijarde evrov in pol, kar
pomeni, da bi se morala zadolžiti. Osnovne plače funkcionar-
jev bodo še dve leti nižje za štiri odstotke, kar sicer velja že od
začetka tega mandata. Javni uslužbenci prihodnji dve leti ne
bodo dobivali nagrajevanja za redno delovno uspešnost, na-
grajevanje za povečan obseg dela pa bo lahko dosegalo naj-
več dvajset odstotkov osnovne plače. Javni uslužbenci pri-
hodnje leto tudi ne bodo napredovali v višje plačilne razrede
ali nazive. Vlada tudi nima denarja, da bi prihodnji dve leti so-
financirala plačila staršev za otroke v vrtcih. V proračunih za
prihodnji dve leti se bo tudi delež države za sofinanciranje in-
vesticij občinam zmanjšal s šestih odstotkov na štiri. D. Ž.

Kranj

Prihodnji teden gasilska doplačilna znamka

V Tednu požarne varnosti (4. do 9. oktober) bo znova potreb-
no na vsako poštno pošiljko v notranjem in mednarodnem
prometu prilepiti doplačilno gasilsko poštno znamko v vred-
nosti 0,14 evra, razen na pošiljke knjig, časopisov in revij.
Zbrana sredstva bo Gasilska zveza Slovenije uporabila za
izenačitev materialne opremljenosti gasilstva in spodbujanje
mladine za delo v gasilstvu. S. Š.

Kranj 

Borovnik težek kar 3,17 kilograma

Primož Zupan z Brega ob Savi in Anton Benčina z Drulovke
sta skupaj gobarila v parku Udin boršt. Anton je našel kar
3,17 kilograma težkega borovnika, in kot smo izvedeli, bo
posušen odličen za juho. S. K.

Prav pride tudi pohištvo
Številni ljudje so pripravljeni pomagati prizadetim v nedavnih poplavah. Zbrali smo nekaj podatkov,
kaj vse potrebujejo in preko koga lahko darujete. 

Precej obljub 
je praznih
Ana Hartman

Lokalne volitve se nezadrž-
no približujejo, zato smo
volivce povprašali, ali so se
že odločili, kateremu župan-
skemu kandidatu bodo na-
menili svoj glas in kaj sploh
pričakujejo od novih občin-
skih oblasti.
Foto: Gorazd Kavčič 

Primož Zupan in Anton Benčina (desno) 

Ljudem, ki jim je zalilo domove, lahko pomagate s pohištvom, hrano, finančnimi prispevki ...
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TRIJE MUŠKETIRJI 

Veseli Begunjčani so posneli in izdali
tretjo zgoščenko, ki so jo poimeno-
vali Trije mušketirji, predstavili pa so
jo konec tedna na veselici v Krpinu
pri Begunjah.

30

LJUDJE

NI JE ČEZ 
AMBASADO

Letos mineva 50 let, odkar se je iz
skromne slaščičarne razvil Am-
basada bar, eden izmed najbolj
priljubljenih lokalov v Žireh. / Foto:

Polona M. Baldasin

KULTURA

PTIČ SEDI NA STOLU
IN GLEDA SLIKO

V galeriji Kranjske hiše smo v sredo
odprli slikarsko kiparsko razstavo
del akademskega slikarja Domna
Slane.

31
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42 letih nepreki-
njenega delovanja
ima Ženski pevski
zbor Milko Ško-
berne z Jesenic za

seboj 545 nastopov, izvajal pa
je več kot petsto skladb raz-
ličnih avtorjev. "V dolgih le-
tih delovanja so nastopile
tudi krize, zamenjali so se
številni dirigenti, soočali
smo se s pomanjkanjem
pevk. Najbolj sem ponosna,
da kljub temu še vedno na-
daljujemo pevsko tradicijo in
ohranjamo slovensko pe-
sem," je poudarila Vasiljka
Kokalj, predsednica zbora.

V njem danes prepeva se-
demnajst pevk. "Želim si, da
bi se nam pridružila še kakš-
na, a je mladino težko moti-
virati za zborovsko petje, zla-
sti če je to ženski zbor. Lažje
jih je pridobiti v mešani
zbor," meni Kokaljeva. Pred
letom dni je vodenje zbora
prevzela mlada profesorica

glasbe Blanka Piotrovska, ki
je med pevke prinesla novo
energijo in voljo do prepeva-
nja. "Trenutno naš repertoar
obsega slovensko ljudsko pe-
sem, mlajše pevke ga želijo
obogatiti tudi s pesmimi iz
muzikalov. V preteklih letih
je zbor gojil posebno ljube-
zen do renesančne glasbe,
saj je bil dirigent Anton Cim-
perman na tem področju ve-
lik mojster," je pojasnila Ko-

kaljeva. V zadnjih letih na-
stopajo redkeje, z nastopi pa
obogatijo različne občinske
prireditve, udeležujejo se re-
vij pevskih zborov, enkrat let-
no pa imajo tudi samostojni
koncert.

Zbor, ki sodi pod okrilje
Kulturnega društva Svobo-
da Tone Čufar, sta leta 1968
ob pomoči Jožeta Varla
ustanovila prof. Milko Ško-
berne in dolgoletna pred-

sednica Marija Zupančič Vi-
čar. Že nekaj let po ustano-
vitvi je presegel ljubiteljske
okvire, kar dokazujejo pri-
znanja s pevskim tekmo-
vanj v italijanski Gorici in
Mariboru. "Med naše naj-
večje načrte spada dvig kva-
litete petja, da bomo zopet
uspešno sodelovali na mari-
borskem zborovskem tek-
movanju Naša pesem," je še
povedala Kokaljeva.

ŠKOBERNETKE SO VZTRAJNE
Ženski pevski zbor Milko Škoberne z Jesenic je uspešno prebrodil več kriz ob menjavi dirigentov in
pomanjkanju pevk. Danes se lahko pohvali z 42-letno tradicijo. 

Ana Hartman

V

V 42 letih delovanja ima Ženski pevski zbor Milko Škoberne z Jesenic za seboj 545 nastopov.

Petek, 1. 10.
21.05, 23.25 BUTEC NA VEČERJI
18.30 ČAROVNIKOV VAJENEC
15.10, 18.00, 20.50, 23.50 
JEJ, MOLI, LJUBI
15.20, 17.20, 19.20
LEGENDA SOVJEGA KRALJESTVA 3D
16.10 LJUBEZEN NA DALJAVO
21.20, 23.30 
NEVIDNO ZLO: DRUGI SVET 3D
18.40, 21.00, 23.20 
ODPLEŠI SVOJE SANJE V 3D
16.40, 19.00, 21.15, 23.40 
SCOTT PILGRIM PROTI VSEM
16.20 SVET IGRAČ 3- 3D (sinhro)

Sobota, 2. 10.
21.05, 23.25 BUTEC NA VEČERJI
18.30 ČAROVNIKOV VAJENEC
12.20, 15.10, 18.00, 20.50, 23.50 
JEJ, MOLI, LJUBI
11.10, 13.20, 15.20, 17.20, 19.20
LEGENDA SOVJEGA KRALJESTVA 3D
16.10 LJUBEZEN NA DALJAVO
21.20, 23.30 
NEVIDNO ZLO: DRUGI SVET 3D
14.00, 18.40, 21.00, 23.20 
ODPLEŠI SVOJE SANJE V 3D
13.10, 16.40, 19.00, 21.15, 23.40 
SCOTT PILGRIM PROTI VSEM
11.20, 16.20 
SVET IGRAČ 3- 3D (sinhro)

Nedelja, 3. 10.
21.05 BUTEC NA VEČERJI
12.00, 18.30 ČAROVNIKOV VAJENEC
12.20, 15.10, 18.00, 20.50 
JEJ, MOLI, LJUBI
11.10, 13.20, 15.20, 17.20, 19.20
LEGENDA SOVJEGA KRALJESTVA 3D

16.10 LJUBEZEN NA DALJAVO
21.20 NEVIDNO ZLO: DRUGI SVET 3D
14.00, 18.40, 21.00 
ODPLEŠI SVOJE SANJE V 3D
13.10, 16.40, 19.00, 21.15 
SCOTT PILGRIM PROTI VSEM
11.20, 16.20 
SVET IGRAČ 3- 3D (sinhro)

Petek, 1. 10.
15.50, 18.40, 21.30 JEJ, MOLI, LJUBI
16.50 CHARLIE
19.00, 21.20, 23.40
BUTEC NA VEČERJI
16.30, 18.30
LEGENDA SOVJEGA KRALJESTVA 3D
20.30, 22.40 CARJA MIKONOSA

Sobota, 2. 10.
13.00, 15.50, 18.40, 21.30 
JEJ, MOLI, LJUBI
16.50 CHARLIE
14.20, 19.00, 21.20, 23.40
BUTEC NA VEČERJI
12.30, 14.30, 16.30, 18.30
LEGENDA SOVJEGA KRALJESTVA 3D
20.30, 22.40 CARJA MIKONOSA

Nedelja, 3. 10.
13.00, 15.50, 18.40, 21.30 
JEJ, MOLI, LJUBI
16.50 CHARLIE
14.20, 19.00, 21.20 
BUTEC NA VEČERJI
12.30, 14.30, 16.30, 18.30 LEGENDA
SOVJEGA KRALJESTVA 3D
20.30 CARJA MIKONOSA

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER)

PLANET TUŠ KRANJ

Alpski kvintet Ansa bel Saše vsenikam A
Humorist Marjan Šarec - Serpentinšek

Dvorana Vitranc Kranjska Gora,
16.10.2010 ob 20. uri

PRODAJA VSTOPNIC:

TIC Kranjska Gora
T:

:
58 0 58 0
58 1
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F  0
E info@kranjska-gora.eu

Generalni pokrovitelj: Medijski pokrovitelj:

Nastopili bodo še:
Ansambel Doga i s Ansambel Dori Villach Blass

Hohenthurner Burschengesang Harmonikaduo Manuel und Christian
n r , , ,

,

Veselo
v Kranjsko Goro

2010

Veselo
v Kranjsko Goro

2010

NAGRADNA IGRA

Miha Guštin - Gušti je za skladbo Sjene snemal video-
spot na planoti Vremščica na Krasu, zadnje kadre pa v
Vipavi in Kamniku. Sjene je odpela zagrebška pevka
Ema Gagro. Skladba najavlja dolgo pričakovan album,
predvidoma v začetku prihodnjega leta. 
Sprašujemo vas: Gušti in ...? Andreja ali Polona? Odgovor
pošljite do prihodnje srede na SMS pod šifro GUSTI, pri-
pišite rešitev (Andreja ali Polona) + ime in priimek na šte-
vilko 031/691 111 ali po pošti na Gorenjski glas, Bleiweiso-
va cesta 4, 4000 Kranj, s pripisom za Razvedrilo, uganka
Gusti. Ne pozabite pripisati svojega naslova! Izžrebanci
bodo prejeli Guštijev album Dolchevita. Rešitev prejšnje
nagradne igre pa je tretji album. Zgoščenko pa prejmejo
Mateja Repinc, Ana Traven in Marija Burja.

Dobrodelni koncert Železniki za Slovenijo

Jutri, v soboto, ob 20. uri bo v športni dvorani v Železni-
kih dobrodelni koncert Železniki za Slovenijo. Prireja ga
Občina Železniki, izkupiček pa bo namenjen prizadetim
v nedavnih poplavah. Za to gesto so se v Železnikih od-
ločili, ker so bili sami pred tremi leti ob katastrofalni po-
plavi deležni velike solidarnosti Slovencev. Na koncertu
bodo nastopili glasbeniki in plesalci iz Selške doline:
Maja in Janez Triler, Grudnove šmikle, Plesna skupina
OŠ Železniki, sopranistka Urška Markelj, flavtistka Neža
Zupanc, Pihalni orkester Alples Železniki, otroški fol-
klorni skupini Selca, baletne skupine železnikarskega
oddelka Glasbene šole Škofja Loka in ansambel Bajtarji.
Program bo povezovala Saša Pivk Avsec. Vsi izvajalci so
se odpovedali honorarju. Vstopnice po 13 evrov so v
predprodaji na bazenu v Železnikih, v Turističnem druš-
tvu Škofja Loka in Gostilni na Vidmu v Poljanah. Ob
koncu koncerta bodo ček z izkupičkom izročili predstav-
niku Slovenske Karitas. A. H.

Trije mušketirji Veselih Begunjčanov

Veseli Begunjčani (na naslovnici) so izdali tretjo
zgoščenko Trije mušketirji, predstavili pa so jo konec
tedna na veselici v Krpinu pri Begunjah. Energična glas-
ba je na plesišče izza klopi potegnila marsikaterega
obiskovalca. Glede na videno in slišano bi rekli, da nova
zgoščenka prinaša precej narodnozabavne energije z
nasmehom. Trije mušketirji je tudi naslov nosilne polke
zgoščenke, v kateri imajo glavno vlogo trije klarinetisti.
Poleg Roberta Požarja sta zaigrala na klarinet tudi pevka
Aleksandra Križan in novi član ansambla, pevec Rok
Kadenšek. Na plošči je trinajst zanimivih skladb, katerih
avtorji so sami uveljavljeni slovenski narodno-zabavni
glasbeniki. Primož Kosec, Jure Valjavec, Lojze Dolinar in
Franc Šegovc so prispevali vrhunske kompozicije in
priredbe, Bernard Miklavc pa zanimivo besedilo. Nekaj
skladb je z glasbo opremil Rok Ristič, besedila pa Robert
Štucin, oba člana omenjenega ansambla. Za dve skladbi
je glasbo, besedilo in priredbo prispeval Janez Trontelj iz
Šentjerneja in opevata lepoto tega dela Slovenije. A. B.
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nikatni ptiči, ki
jih že več kot de-
setletje kreira in
njihov drob iz go-
tove smrti v vno-

vično življenje spravlja aka-
demski slikar Domen Slana,
so to pot pristali v galeriji
Kranjske hiše, kjer so se prav
po gizdalinsko vsak na svo-
jem "odru" postavili na
ogled v družbi nekaj gospo-
skih stolov in slik, ki jih je si-
cer zelo plodovit avtor podpi-
sal v nekaj zadnjih letih
ustvarjanja. 

Domen Slana v Kranju v
takem obsegu še ni razstav-
ljal in tokratnega vabila s
strani direktorice Zavoda za
turizem Kranj Natalije Pole-
nec je bil še posebej vesel.
Razveseljevalo je tudi števil-
no občinstvo, ki je v precejš-
nji meri napolnilo "razstav-
ni hodnik" Kranjske hiše.
"Mlad avtor na naših tleh,"
je tudi zato Domna Slano v
nagovoru označila Polenče-
va in ga vprašala, kje se skri-
va ključ njegovega uspeha,
saj ljudje za njegova kipar-
ska dela in unikatne stole
tako radi rečejo: to je dobro,
to mi je všeč. "Zato, ker je
narejeno iskreno," je bil
kratek Slana. Potem ko je
pred enaindvajsetimi leti
končal slikarstvo na ljub-
ljanski akademiji, se je spr-
va posvečal predvsem slika-

nju, kasneje pa se je začel
ukvarjati tudi z oblikova-
njem, predvsem unikatnih
stolov in v zadnjih letih pti-
čev. Slana uporablja staro in
oblikuje v novo. Tako stoli
kot njegovi ptiči so nekaj
posebnega, za material mu
služita predvsem les in ko-
vina, pri čemer gre največ-
krat za različne kose odslu-
ženega domačega orodja, pa
naj bo to del brane ali zgolj
star izvijač, del stare peči ali
zgolj stara rabljena vzmet.
Stare stvari tako olepša, jih

obrusi, na novo zaščiti in
jim nameni novo funkcijo,
namesto delovne jim doda
estetsko dimenzijo. Ob po-
gledu na njegove ptiče, po-
znavalci bi v njih bržkone
razbrali tudi, v katero vrsto
kateri sodi, se pogosto ne
moremo izogniti nasmiha-
nju Domnovim duhovitim
domislicam, s katerimi kre-
ira svojo "floto".

"Razstavo običajno pri-
pravljam povsem po občut-
ku, glede na to, kaj imam ti-
sti trenutek doma, precejš-

njo vlogo pa ima tudi pros-
tor, v katerem razstavljam.
Ta galerija je idealna za raz-
stavo malih plastik, lahko
sem vanj umestil tudi stole,
hkrati pa sem izkoristil tudi
možnost predstavitve pla-
ten," je povedal Domen Sla-
na in dodal, da se ob prvi
predstavitvi v Kranju želi
predstaviti širše in ne zgolj v
enem segmentu svojega
dela. Razstava bo odprta do
11. oktobra, vsak dan od 8. do
19 ure, ter ob nedeljah in
praznikih od 9. do 18. ure. 

PTIČ SEDI NA STOLU 
IN GLEDA SLIKO
V galeriji Kranjske hiše so v sredo odprli slikarsko kiparsko razstavo del akademskega slikarja 
Domna Slane.

Igor Kavčič

U

Komenda

Revija zborov iz mest z usnjarsko tradicijo
Člani Društva upokojencev Komenda bodo jutri, 2. okto-
bra, prevzeli organizacijo že 27. revije pevskih zborov slo-
venskih mest z usnjarsko tradicijo, ki bo potekala v Šport-
ni dvorani Komenda od 16. ure dalje. Na srečanju se bo s
po dvema skladbama predstavilo petnajst pevskih zborov
iz vseh koncev Slovenije, med njimi tudi Gorenjci: meša-
ni pevski zbor Srebrni (G)las iz DU Žiri, Ljudske pevke KD
Domžale, Moški pevski zbor DU Tržič, sekstet Ratitovec
Železniki, Mešani pevski zbor KUD Lom pod Storžičem,
Moški pevski zbor Alpina Žiri, Mešani pevski zbor DU
Kamnik in domači Mešani pevski zbor DU Komenda. J. P.

Radovljica

Podobe zvoka v sliki 
Danes, v petek, 1. oktobra, ob 19. uri bo v Galeriji Šivče-
va hiša odprtje razstave slik Ivana Prešerna - Žana. Pred-
stavil bo dela iz cikla Podobe zvoka. V glasbenem pro-
gramu bo nastopil Jazz Tandem z Benijem Prešernom
(trobenta) in Klemenom Smolejem (kitara). I. K.

Kranj

Oblečena 
in posladkana

V okviru 20-letnice etno
galerije Desetnica bo
danes, v petek, 1. okto-
bra, ob 19. uri odprtje
razstave umetniške ke-
ramike avtorice Lučke
Sićarov. Razstava z na-
slovom Oblečena in po-
sladkana je časovni pre-
rez njenega ustvarjalne-
ga opusa. Dela pred-
stavljajo avtorico, ki z
materialom, ki ga je iz-
brala za svojega, pripo-
veduje zgodbe o sebi, o
odnosih, o času in dne-
vih, ki jih rada obarva
praznično I. K.

V malih plastikah Domna Slane kaj lahko prepoznamo njegovega kreativnega in iskrivega
duha. / Foto: Igor Kavčič 

raffit je nova stri-
povska revija, ki
bo predvsem s
kakovostnimi in
uspešnimi fran-

cosko-belgijskimi stripi za-
bavala vse generacije bral-
cev. "S tem želimo zapolniti
vrzel družinskega stripa, ki
je nastala po letu 1973, ko je
prenehal izhajati Zvitorepec.
Vmes smo tako izgubili dve
generaciji," razmišlja ured-
nik Boris Perme, ki tako kot
številni ljubitelji stripa v Slo-
veniji poleg sicer dobro raz-
vite alternativne stripovske
scene (Stripburger) pogreša
kvaliteten komercialni strip.
Prav zato so se v istoimen-
ski založbi Graffit odločili
poskusiti z revijo, za katero
so izbrali nekatere najboljše
in najuspešnejše stripe, kot
so Garfield, Lucky Luke, Iz-
nogud, Spirou ... Prav s to-
vrstnimi stripi želijo tudi pri
nas popularizirati to ne-

upravičeno zapostavljeno
umetnost. Kot razmišlja di-
rektor založbe Vlado Grlica,
je to tudi razlog, da so se
osredotočili na stripe, ki so
namenjeni tako otrokom
kot odraslim.

Prva številka stripa je izšla
v okviru projekta Knjiga za
vsakogar, in je tako na voljo
po znižani ceni 3 evre. Boris
Perme je mnenja, da je prav
strip na neki način vmesna
faza med otroškim in odra-
slim bralcem. "Strip je vmes-
na faza med slikanico in
knjigo, slikanice bere večina
otrok, knjig pa se jih loti le
malo," ugotavlja urednik in
dodaja, da je tudi tak strip
lahko še kako pomemben
faktor pri spodbujanju bral-
ne kulture.

Cilj založbe je, da bi revija
izhajala mesečno, za začetek
pa so se odločili, da bodo v
enem letu izšle štiri revije,
torej vsake tri mesece ena,
trg pa bo pokazal, kako blizu
je cilj, ki so si ga zastavili za-
ložniki. 

MED SLIKANICO IN
KNJIGO JE STRIP
V okviru Svetovne prestolnice knjige, Ljubljana
2010, izšla prva številka družinskega stripa Graffit.

Igor Kavčič

G

Prvi Graffit je tu, živela druga številka. / Foto: Igor Kavčič
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arijo že od ne-
kdaj kličejo
Mici. Njen de-
kliški priimek
je bil Šink,

doma pa je pa iz Suhe pri
Predosljah, medtem ko je
njen mož Vinko Šeško Šta-
jerec, rojen na Planini pri
Sevnici, kasneje preseljen v
Maribor. 

Od leta 1958 živita na Mi-
ljah pri Kranju. Ravnokar pa
sta paznovala častitljivo ob-
letnico zakona: zlato poroko.
Vinko gre v enainosemdese-
to leto, Marija jih bo sedem-
deset. On je bil zaposlen v
Savi, ona v Ibiju. Pri njej

doma je bilo sedem otrok,
pri Vinku šest, bil pa je naj-
starejši. Sama pa imata dvo-
je hčera - Jožico in Dragomi-
lo, ter dva odrasla vnuka, Li-
dijo in Silvestra.

Zlato poroko sta zakonca
Šeško praznovala preteklo
soboto. "Bilo je, kot bi se
znova poročila," se nasmeh-
neta. Cerkveno sta imela zju-
traj v Šenčurju, originalni
nevestin šopek z belimi na-
geljni so zamenjale bele vrt-
nice. Po maši je sledil ganljiv
sprejem, prišli so tudi šen-
čurski Lučkarji, sama maša
je bila tudi lepa. Drugi del
praznovanja sta zlatoporo-
čenca preselila v visoško dvo-
rano, kjer pa je bilo več kot
osemdeset gostov, ob živi

glasbi ansambla Peklenski
muzikantje in pevke Ane pa
so se povabljeni še kako za-
bavali.

Marijo in Vinka smo pov-
prašali, če so jima na zabavi
pripravili kakšno preseneče-
nje. "O, pa kakšno," se je za-
smejala Marija, "vam poka-
žem." Za trenutek je izginila
iz kuhinje in prišla nazaj z
zanimivo potiskano belo
majico. Vsak sta dobila svo-
jo, na sprednji strani je v ob-
liki srca njun črnobeli poroč-
ni portret izpred petdesetih
let, na zadnji pa portret iz
kasnejšega obdobja, tako da
majica simbolično predstav-
lja preteklost in sedanjost. 

In če je bilo vse kot na
pravi poroki, kako je potem

s poročnim potovanjem?
Tudi za to so poskrbeli. Zla-
toporočenca se bosta odpra-
vila v toplice.

Njuna hči Dragomila Še-
ško pa je med drugim v svo-
jem nagovoru mami in oče-
tu ob jubileju povedala: "To
je 50 let dolga zgodba o uče-
nju sprejemanja in predaja-
nja. V vsakršnih konkretnih
situacijah in za vsako ceno.
Pravzaprav je to zgodba
brez cene. To je zgodba o
ljubezni, ki se kot feniks
vedo znova dviga iz pogoriš-
ča proti nebu in znova zasi-
je v svoji prvinski lepoti in
izvornosti. Nekako je to
zgodba o vrednotah, ki so
na žalost vse bolj tuje sodo-
bnemu svetu."

KOT BI SE ZNOVA POROČILA
Marija in Vinko Šeško z Milj pri Kranju sta praznovala zlato poroko.

Zlatoporočenca Šeško sta se cerkveno poročila v Šenčurju.
Vinku je bil za pričo ponovno njegov brat Lojzek, Mariji pa
tokrat hči Dragomila. / Foto: osebni arhiv

Alenka Brun

M

Mladoporočenci

V sredo, 22. septembra, sta se v Kranju poročila Primož
Berlec iz Kamnika in Anka Bogataj iz Britofa, v soboto,
25. septembra, prav tako v Kranju Luka Jenko iz Bre-
bovice in Danica Pintar iz Kranja; v Preddvoru Peter Pre-
ložnik in Šmartna in Nika Novšak iz Pristave ter Alen
Čekič iz Strahinja in Amra Bektešević iz Črne gore; na
Bledu: Simon Jenko iz Škofje Loke in Anja Pretnar iz
Radovljice ter Adis Bahtić z Jesenic in Sanda Avdić iz
Litije, v Radovljici Janez Gregor Grajzar in Tina Koder, v
Drnči pa Rok Duhovnik in Jerneja Petač, na Šmarjetni
gori Rene Sansoni iz Podreče in Anja Pirec iz Kranja, na
Zgornji Beli Boštjan Košir s Trstenika in Tadeja Milek z
Gmajne, na Zgornjem Brniku pa Gregor Zorman z
Zgornjega Brnika in Mojca Tavčar s Hlavčih Njiv ter De-
jan Šimenc iz Šmartnega v Tuhinju in Helena Legedič,
prav tako iz Šmartnega v Tuhinju.

Poroke, rojstva, obletnice, zabave ...

Delite osebno srečo z bralci

in  vaše predloge sporočite

Alenki Brun po e-pošti:

alenka.brun@g-glas.si ali 

po telefonu: 041/699 005. 

Presenetite, razveselite, 

dodajte piko na i 

dogodkom z objavo 

v Gorenjskem glasu. 
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Torkarjeva skupaj štejeta 150 let

Franc in Jožica Torkar sta dolgoletna naročnika Gorenjskega
glasa. Franc sicer pravi, da ko je šel k vojakom, je časopis
odpovedal, a ko se je vrnil, ga je spet naročil. Njegova žena
pa pravi, da drugega časopisa sploh ne mara. Franc je star
78 let, Jožica 72, kar skupaj znese okroglih 150 let. Lepa
številka. Že 45 let živita skupaj oziroma toliko časa sta tudi
poročena. Franc je doma iz Davče, Jožica iz Dolenje Žetine.
Ob zanimivi obletnici sta imela kosilo v Žetini na turistični
kmetiji, doma pa so nadaljevali ob kavici, dobrotah,
kuhanem vinu in kramljanju s tremi hčerami in njunimi
možmi ter njihovimi otroki. "Bilo je prav luštno," povesta
Torkarjeva. A. B.

Za pričo je bil na poroki Vinku brat Lojzek, Mariji sestra 
Nežka. Skrajno levo je še Lojzkova žena Marica, spodaj pa
mladoporočenca Marija in Vinko Šeško. / Foto: osebni arhiv

vonka Gorjanc je
bila aprila stara de-
vetdeset let, Milka
Ladan avgusta

osemdeset, Vika Stojanovič
ravno tako avgusta sedemde-
set, Franc Gantar je bil mar-
ca star šestdeset, Vesna Klav-
čič jih je šestdeset dopolnila
avgusta, najmlajša, desetlet-
na Nadja Kalan bo stara de-
set let novembra. Vse okro-
gle so združili v skupno
praznovanje prejšnji petek v
skupnih prostorih v bloku.
Povabili so še druge sosede
in pripravili gostijo; kar je
ostalo od večera, bo pa še na-
slednji dan za zajtrk, so se
zmenili. 

In kdo so slavljenci? Devet-
desetletna Zvonka Gorjanc je
po rodu Dolenjka, na Go-
renjsko je prišla že leta 1940

in ostala. Pri njenih častitlji-
vih letih zanjo skrbi sin,
hčerka pa jo vsak dan obišče
in se z njo pogovarja, kar ima
mama najraje. Osemdese-
tletna Milka Ladan se je na
Mlakarjevo 22 priselila takoj,
ko so blok zgradili, leta 1967.
Povedala je: "Nikoli nisem
razmišljala o selitvi, s sosedi
smo odlični prijatelji. Z naj-
bližjo sosedo dvakrat na dan
skupaj pijeva kavo. Najbolj
fletno je doma, veliko kvač-
kam in gledam televizijo."
Vika Stojanovič pa je dejala:
"Se mi zdi, da sem v petdese-
tem in ne v sedemdesetem
letu starosti." (smeh) Franc
Gantar stanuje v tem bloku
zadnjih sedemnajst let, pri
svojih šestdesetih se veliko
rekreira: kolesari, smuča,
planinari in je član Kluba lju-
biteljev Kališča. Tudi on je
pohvalil odlične medsosed-
ske odnose. Vesna Klavčič,

ravno tako v "klubu šestde-
set" igra tenis, za skupno
praznovanje pa je spekla tor-
to. Najmlajša, kmalu dese-
tletna Nadja pa je navdušena
nogometašica. "Komaj ča-

kam, da se mi začnejo tre-
ningi. Treniram pri Nogo-
metnem klubu Velesovo,
kjer imamo dekliško ekipo."
V bloku pa je Najdi še najbolj
všeč to, da ni hrupa ... 

SO SOSEDJE, PRIJATELJI IN SLAVLJENCI
V bloku na Mlakarjevi 22 v Kranju so prejšnji petek praznovali kar šest okroglih rojstnih dnevov, od
devetdeset do deset. Sosedje so prijatelji in so skupaj nazdravili.

Suzana P. Kovačič

Z

Od leve: Slavljenci Milka Ladan, Vesna Klavčič, Franc 
Gantar, Zvonka Gorjanc, Vika Stojanovič in Nadja Kalan

Novorojenčki

Minuli teden smo na Gorenjskem dobili 45 novih prebi-
valcev.V Kranju se je rodilo 31 novorojenčkov, med njimi
18 dečkov in 13 deklic. Najlažji je bil deček s 1930 grami,
najtežjemu dečku pa je tehtnica pokazala 5420 gramov.
Na Jesenicah se je rodilo sedem dečkov in sedem dek-
lic. Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 2800 gramov, 
najtežji deklici pa se je kazalec na tehtnici ustavil pri
4130 gramih.
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impatičen mladec,
na prvi pogled mu
jih glede na njegov
deški obraz ne bi

prisodil več kot petindvajset,
s kravžlji, ki so mu silili iz-
pod črne čepice s šildom, od
katere se v naslednjih treh
dneh druženja z nami ni ločil
niti za trenutek. Lahkotnega,
a gotovega koraka je mimo
"stebrov" za točenje goriva
prihajal proti nam. Čakajočih
v družbi obeh spačkov nas res
ni bilo težko zgrešiti. Že na
oko se nam je Michael zdel
tak, kot smo ga v prihodnjih
treh dneh tudi spoznali, ne-
koliko "na izi", delujoč tako,
kot da je ni stvari na svetu, ki
bi ga spravila s tira. Če ni ta
ulica prava, bo pa naslednja
..., in smo naredili nova dva
kilometra po Kijevu. Po Izto-
ku Mlakarju bi lahko zanj re-

kli, da je eden tistih, ki tudi
vode ne bi zmotili. No, da ne
bo pomote, Michael (za nas je
bil kar Miha) je bil v Kijevu
nedvomno naša "dobra vila",
saj je po naročilu svojega šefa,
mojega znanca Anžeta Jere-
ba, ki je pred kakim desetlet-
jem iz Kranja za novimi izzi-
vi odšel v Kijev in tam tudi us-
pel, dobro poskrbel za nas. 

Sem mar pravkar napisal,
da je naš Miha prišel peš? Le
kam ga bomo dali, smo po-
mislili takoj, ko je povedal, da
je malo zamudil, ker je po
mestu precej gneče in je ča-
kal na pravi tramvaj oziroma
avtobus? Seveda nekoliko
preložimo naš hladilnik in
potovalke na zadnjem sedežu
in za Kijevski uvod sem dobil
novega sovoznika. Najprej
naredimo en velik ovinek čez
kilometrski most preko Dne-
pra, saj pred tem ni bilo nobe-
ne možnosti, da bi se obrnili
nazaj proti centru mesta.

Dnepr je precej široka reka in
kot je povedal Miha, se sem
in tja tudi kopajo v njem, a
pred tem še kaj krepkega po-
pijejo, saj reka ni preveč čista.
Kultura kampiranja v Kijevu,
pa tudi v Ukrajini nasploh ni
preveč razvita in mi smo bili v
tem smislu bolj posebneži
kot ne. Zavili smo torej nazaj

proti centru mesta, a kljub
temu še ene dvakrat zgrešili.
Miha je usmerjal približno ta-
kole: ko smo se peljali mimo
odcepa, je ponavadi rekel,
mislim, da bi morali tu dol ...
Da je Kijev čisto drugačen če
se pelješ sam z avtom, kot pa
v tramvaju ali avtobusu, je še
dejal.

Klošarja in davčna

Prideta dva klošarja pred davčno upravo. Prvi vstopi,
ven pride nag, pa ga drugi vpraša, zakaj je takšen. Prvi
pove, da mu niso mogli vzeti drugega kot obleko, ki jo
je imel na sebi. 
Drugi se zato sleče do golega in vstopi k davkarjem. Ven
pride s čepom v riti in ščipalko na tiču, zato ga vpraša
prvi, kaj naj to pomeni. "Ker sem vstopil nag, mi niso
imeli kaj rubiti, zato so mi zaprli vodo in plin."

Stara zakonca

Dva zelo stara penzionista, zakonca, sedita na verandi
in srebata čaj ...
Gugata se, gugata, nakar starka dvigne svojo palico in z
vso močjo useka starca čez hrbet.
Ta jo v agoniji vpraša: "Zakaj si me pa tako usekala?"
Žena mu odvrne: "To je pa za 60 let slabega seksa ..."
In spet srebata čaj v tišini.
Pa se gugata, gugata ...
Nakar starec dvigne svojo palico in jo kar zlomi na hrb-
tu svoje žene.
Ona kričeče vpraša: "Zakaj pa zdaj tole?"
Mož odvrne: "Zato, ker veš, kakšna je razlika."

Misel dneva

Sploh nisem opazil, da se žena utaplja, kričala je kot
ponavadi.

■ Na RTV Slovenija stavkajo in poročajo samo o stavki.

■ Kamionarji čakajo deset ur, cariniki že šest let.

S spačkom do Kijeva in nazaj (52)

ŽIVIJO, JAZ SEM MICHAEL 
Po kakih pol ure je na bencinsko črpalko, kjer smo ga čakali, prišla naša kijevska naveza, Michael. Peš.

TA JE DOBRA

A-FORIZEM ALI DVA?

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Sestavila: Petra F.

TEŽJI 
SUDOKU

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU 

Rešitev:

Tole je naš ukrajinski Miha, medtem ko je med vožnjo 
s kamero snemal iz avta. / Foto: Zala Julija Kavčič 

ik pred zaključkom
redakcije smo od
pogajalske skupine
22 sindikatov jav-

nega sektorja prejeli sporoči-
lo za javnost, da so se vodje
vseh teh sindikatov odločili,
da bodo stavkali od stavke.
Kaj to pomeni? To pomeni,
da bodo zaposleni v javnem
sektorju odslej naprej morali
stavkati sami, saj njihovi vod-
je ne bodo delali tega, kar jim
je bilo v teh dneh naloženo s
strani članstva - torej stavkati
oziroma voditi stavko. Prve-
mu je prekipelo Janezu Po-
sediju, vodji pogajalske sku-
pine. Ta je dol posedel ostale
člane stavkovnega odbora in
vodje sindikatov: "Dragi sotr-
pini v stavki, posedte se, če
se morete, če vas ne boli ...
khmmm. Mislim, da se stri-
njate z menoj, da je to, da
nas jebe članstvo in to samo
zato, ker nas ne jebe vlada.
To je preprosto nedopustno
in je skregano z osnovnimi
usmeritvami, ki smo si jih
zastavili, ko smo šli v stavko.
Naš cilj je namreč bil, da nas

končno jebe vlada, ta pa ... saj
vidite, kako je."

"Tako je," je dodal vodja
stavkovnega odbora Dušan
Miščević: "Vlada je samo ena,
pa nas ne jebe, članstva pa je
za te stvari odločno preveč,
tako da zadeva postaja že pre-
cej neprijetna." V nadaljeva-
nju je povedal tudi, kako bodo
stavkali od stavke. Prihajali
bodo na delo, torej stavkat,
ampak ne bodo stavkali, am-
pak delali. Stavkajočim bodo
predavali o zgodovini stavk na
Slovenskem, pri tem bodo po-

sebej izpostavili veliko stavko
frizerk leta 1946 ter znani
upor prodajalcev srečk leta
1987. Zanalašč si ne bodo vze-
li časa za malico, ampak bodo
jedli kar med predavanji, šli
bodo na mejo in namesto cari-
nikov pregledovali vozila,
opravljali bodo delo policistov
in pisali globe prekrškarjem ...
Pri tem bodo vseskozi imeli v
rokah sendviče ... 

"S tem sporočilom javnosti
se tudi odrekamo vsakršne-
mu javnemu nastopanju. Za-
stopala nas bo mediatorka,

komunikatorka in magistra
javnega nastopanja Jožefina
Kontrec, ki pa trenutno ne
opravlja svojega dela, saj tudi
stavka."

Jožefino smo srečali v par-
ku na piru in ko smo želeli
izjavo od nje, ni rekla niti be-
sede. Jasno, ona še naprej
stavka. Kontrečeva še vedno
poseda v parku in pije pivo
za pivom, ter ne glede na to,
da pred njo ta trenutek stoji
že več kot 390 moških, noče
premakniti nog niti za mili-
meter. Jasno, ker stavka.

www.gorenjskiglas.si

Igor Kavčič

S

Mali Brat

T

STAVKA SINDIKALNIH ZAUPNIKOV 
Sindikalni vodje dvaindvajsetih sindikatov, tako imenovanih Posedijevih sindikatov, so se odločili, da
bodo stavkali in začasno ne bodo počeli tega, kar sicer delajo - stavkajo. "Vlada nas ne jebe, zato pa
nas jebe članstvo. Tega imamo dovolj," so v sporočilo za javnost zapisali razočarani sindikalisti, ki jih
v javnosti zastopa mediatorka, komunikatorka in magistra javnega nastopanja Jožefina Kontrec.
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Škorpijon"

Spoštovana ga. Tanja! Najprej
vas prav lepo pozdravljam.
Redno prebiram vašo rubriko,
dvakrat ste mi tudi že svetova-
li in to dobro, sedaj pa se spet
obračam na vas. Gre za moje-
ga moža. Ne vem, kaj ga teži,
saj je zadnjih nekaj mesecev
zelo razdražljiv, za vsako ma-
lenkost se razburi, kar vpliva
tudi na najin odnos. Ali je bo-
lan ali kaj drugega? Prosim,
da svetujete, kako kaže za na-
prej, ali se bo to nadaljevalo in
kako se bo končalo.

Vesela sem, da so vam moji
nasveti oziroma napovedi v
pomoč. Vaš mož je resnič-
no videti razdražljiv in prav
nič mu ni prav. Vsaka vaša
beseda lahko sproži prepir.
Glede zdravja mu ne vidim
nobenih posebnih težav, res
pa je, da se v svoji koži ne
počuti dobro. Težave in za-

skrbljenost se mu odpirajo
na področju službe ali zapo-
slenosti in dela na splošno.
Je ravno v tistih letih, ko se
človek ozre na svojo prete-
klost in v opazovanju preho-
jene poti se sprašuje, ali je
dosegel vse tisto, kar je imel
v načrtu, kaj je še vse ostalo
in kako naprej. Na nek način
potrebuje čas zase, a v temu
odnosu ste tudi vi, ki trpite.
Bodite strpni in se malo
umaknite, kmalu vas bo po-
iskal. Ni težava v tem, da
vas ne bi več maral, ampak
mu je skoraj vsaka stvar v
breme. V roku dveh mese-
cev ima zelo dobro obdobje
in takrat se tudi spravi nazaj
na pravi tir. Še vse bo v
redu. Lepo vas pozdravljam.

"Bella"

Draga Tanja! Prosim za vaše
mnenje. S fantom sva se odtuji-

la. Ali je po vašem mnenju v
najini zvezi še prihodnost? Ali
mislite, da je moja izbira študija
res prava zame? Najlepša hva-
la za odgovore in lep pozdrav.

Draga Bella, vaša čustva so
se precej ohladila in dobro
veste, da ste najbrž imeli za
to razloge. Na silo ne moreš
imeti rad, če pa že, pa na dol-
gi rok vsekakor ne. Nekaj
časa bosta še par, a v roku
pol leta se odločite in greste
svojo pot. Ne razmišljajte o
tem kot o napaki, saj so to
odločitve, ki nas naredijo mo-
drejše. Študij, ki ste si ga iz-
brali, je pravi za vas in uspeš-
no ga zaključite. Srečno.

"Upanje"

Pozdravljena, ga. Tanja, zelo
rada prebiram vaše odgovore.
Sem poročena, in me zanima,
ali bo on ostal moj življenjski
spremljevalec, ali se mi kaže

kaj drugega. Hvala za odgovor
in želim vam še veliko uspehov.
Za vami je dolga zakonska
zveza in že nekaj let vas vi-
dim v tej zvezi nesrečno. Vaš
dom je lep in zunanji opazo-
valec bi rekel, da vam čisto
nič ne manjka in da je ni stva-
ri, ki bi jo bilo treba spreme-
niti. Vi pa dobro veste, da ste
vedno bolj osamljeni in da si
želite iskrenega objema, v ka-
terem bi se počutili varno in
ljubljeno. Prihodnost vam
prinaša ljubezen, začeli boste
čutiti in vse bo odvisno samo
od vas, kako se boste odloči-
li. Biti končno srečna ali še
naprej kot doslej. Jaz vas vi-
dim srečno in zadovoljno.
Vedno ste skrbeli za druge,
sedaj prihaja čas, da poskrbi-
te še za sebe. Lep pozdrav.

TANJA ODGOVARJA

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

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Brez kakšne večje muke boste prišli do zelo dobre ideje.
Sem in tja se bo pojavila kakšna mala težavica pri sami re-
alizaciji. Uspeh je zagotovljen. Kmalu boste povabljeni na
daljšo pot, ki se ji ne boste mogli izogniti, kar je tudi prav.

Bik (22. aprila - 20. maja)
Nikakor ne smete dovoliti, da vam ti turobni dnevi vza-
mejo še tisto dobro voljo, ki jo imate v rezervi. Veseli bo-
ste novic. Prijatelji vas bodo povabili na zabavo. Le glejte,
da ne odklonite. V tednu, ki prihaja, se izogibajte samote.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
V prihodnjih dneh vas čakajo nepričakovani izdatki. Situ-
acija vas bo res nekoliko vrgla iz tira, a ne za dolgo, saj
boste kljub vsemu potegnili dobre rešitve. Kar se tiče va-
ših ljubezenskih zadev, ne prehitevajte dogodkov, vse bo
v redu.

Rak (22. junija - 22. julija)
Že nekaj časa razmišljate o nekem večjem nakupu, a se
ne morete odločiti. Sedaj je pravi čas za to. Zadovoljstvo,
ki sledi za tem, je veliko. V prejšnjem tednu ste malo za-
nemarili svoje zdravje, tako da sedaj to popravite. Šport!

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Čez cel teden se vam bodo porajale nove in nove ideje.
Čeprav še nekaj časa ne boste videli cilja pred seboj, se
zato ne boste obremenjevali. Zaposleni boste z drugimi
stvarmi, saj se vam približuje ljubezen, kar je že zadnji
čas, saj ste že skoraj obupali.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Pogovor v večji družbi vas bo pripravil do tega, da se bo-
ste spustili v investicijo, za katero še včeraj ne bi hoteli
niti slišati. Sam začetek vas bo spravil v slabo voljo, a
kmalu zatem boste presenečeni. V novem okolju se boste
dobro znašli.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
V prihodnjem tednu se vam bo marsikaj postavilo na gla-
vo. Ker boste tudi precej rahločutni, morate biti pazljivi, da
stvari, ki so namenjene zabavi, ne vzamete preveč zares.
Sobota bo vaš dober dan, kar boste znali dobro izkoristiti.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Izpolnila se vam bo dolgo pričakovana želja, kar ne boste
mogli verjeti, ko se vam bodo začela odpirati vrata, ki so
bila do sedaj za vas zaprta. Ob tem ne smete pozabiti na
tiste, ki so vam ves čas nesebično stali ob strani. Prese-
nečenje ...

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Nad dogodki na ljubezenskem področju boste preseneče-
ni. Vse bo šlo z bliskovito hitrostjo, in sam razplet bo ču-
dovit. Seveda tudi tokrat ne bo šlo brez tega, da si boste
kljub vsemu postavljali omejitve, čeprav se dobro zaveda-
te, da to ne vodi nikamor.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Na splošno so pred vami spremembe, ki so več kot do-
brodošle, zato jih boste sprejeli odprtih rok. Končno bo-
ste lahko tudi drugim pokazali svoje raznolike sposobno-
sti. Obisk vas bo zelo presenetil. Odločitve, ki jih boste
sprejeli pri financah, bodo dobre.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
V prihodnjih dneh se raje izognite prepirom v domačem
okolju, saj za to ni najbolj pravi čas. Dobre novice se vam
odpirajo v sporočilu, ki ga že nekaj časa nestrpno priča-
kujete. S tem si boste lahko uresničili marsikatero željo.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Vedno znova si boste nalagali nove obveznosti. Ker vedno
držite obljubo tudi sami do sebe, boste imeli ogromno dela
in se temu tudi maksimalno posvetili. Hkrati pa ne smete
pozabiti na bližnje ljudi, ki od vas veliko pričakujejo.

"Bila sem v hišici mojega pri-
jatelja, spet sem pospravljala.
Kot vedno v sanjah in tudi v res-
nici se je zopet pojavila starejša
ženska (zaradi katere sem že
večkrat hotela zapustiti prijate-
lja), prosila sem jo, naj odide, pa
je odšla. Ko pospravljam, nale-
tim na vrečko kruha (polnozr-
nat, trije hlebci), pomislim, kam
ga bom dala, ko je že precej suh,
tedaj se pojavi človek in pravi:
jaz pa pobiram star kruh, če ga
imate kaj. Torej se je to rešilo.
Potem pa pogledam na posteljo,
kjer je ležala ženska, se dvigne in
me vpraša, zakaj si huda
name? Nič nisem huda na vas,
zakaj bi bila, sem ji odgovorila.
Zatem se pojavi še tretja ženska
v črnem, nepoznana in starejša,
ki pravi: ti boš pa kar naenkrat
umrla. Nato se pojavi moj sin in
v tistem prinese prva ženska de-
bela rdeča jabolka, vzamem tri,
potem greva s sinom dol po stop-

nicah. Nato se znajdem v lepši
sobi skupaj s hčerko. Sedeli sva
na lepi postelji, nakar stopi noter
mlad fant, okrašen z rožami in
nasmejan. Stopi do obeh, pa
pravi in pokaže na hčerko: s tole
bom, ta je pa že stara, pokaže
name. Hčerki je postalo slabo in
je šla bruhat, rekla sem mu, da
je noseča. V tistem hipu začne ta
fant metati cvetje s sebe, zaklene
sobo s tremi ključi in jih vrže sko-
zi okno za ograjo. Zatem grem
iskat ključ, morala sem splezati
čez železna vrata, na vrhu vrat
pa je bil prijatelj od tega fanta, ki
me ni pustil naprej, mislila sem,
sedaj me bo pa porinil, da bom
umrla, kot mi je prej rekla žen-
ska, a me ni. Potem sem se steg-
nila z roko do ključev in sem jih
imela."  Helena

Draga Helena,
ženske, ki si jih sanjala, so

simbol tvojih pozitivnih in

negativnih lastnosti, talentov
in (duhovnih) potreb. Prva
ženska obstaja tudi v realno-
sti - premisli, kaj pravzaprav
te na njej moti in zakaj si jo
prosila, naj odide. Skušaj biti
iskrena in potrpežljiva, kajti
ponavadi nam skušajo takšne
sanjske osebe osvetliti naše
lastne pomanjkljivosti ali na-
pake. Tretja, starejša ženska,
ovita v črnino, uteleša tvojo
nadosebno bit, ki pozna vse
odgovore. Z napovedjo tvoje
smrti ti je dala v resnici zelo
moder nasvet, ki ga v podo-
bni obliki najdemo tudi v
evangelijih: "... če pšenično
zrno ne pade v zemljo in ne
umre, ostane samo; če pa
umre, obrodi veliko sadu."
Morda bi morala na novo
premisliti dosedanja stališča
in nekatera celo "pokopati"
oz. pozabiti, jih nadomestiti s
svežimi in novimi, da bi tudi

sama postala nov človek.
Suhi kruh simbolizira dru-
žinske napetosti, ki se bodo
kmalu uredile. Vendar te tudi
ta opominja, da bi morala
bolj zaupati življenju, pustiti
skrb in nepomembne malen-
kosti ob strani in znova najti
veselje v majhnih in prepro-
stih stvareh, ki te obdajajo.
Zrela jabolka so znamenje
duhovne "zrelosti". Če se boš
malce potrudila, boš neprijet-
nosti in težave spremenila v
pozitivne, zanimive in po-
učne lekcije. V ljudski tradici-
ji predstavljajo jabolka poziv
k spravi s sovražniki. Tudi
število tri, ki se ti pojavlja sko-
zi cele sanje, kaže, da boš
sposobna združiti notranja
nasprotja in nesoglasja, kar ti
bo prineslo novo srečo in ve-
selje. Mladenič pa je iz te per-
spektive preprost simbol tvo-
jega novega, močnega jaza.
Ključi kažejo močno željo po
osvoboditvi iz obremenjujo-
čih situacij. Hkrati simbolizi-
rajo veliko duhovno moč, ki ti
je v tem trenutku lažje do-
stopna kot ponavadi.

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ ... 
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NAGRADNA KRIŽANKA

Nagrade: 
1. NAGRADA: VEČERJA ZA DVE OSEBI 
2. NAGRADA: VEČERJA ZA ENO OSEBO
3. NAGRADA: MEHIŠKA PICA
Tri nagrade podarja Gorenjski glas.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj
in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 
13. oktobra 2010, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj.
Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred 
poslovno stavbo.

NOVA MEHIŠKA RESTAVRACIJA V TUŠ CENTRU 

RESMAN NAKLO.

Vljudno vabljeni na jedi iz mehiške kuhinje. V mirnem

ambientu ob zvokih mehiške glasbe boste lahko 

uživali v predjedeh, kot so tacosi, taquitosi, cuadrado-

si. Privoščite si lahko tudi različne juhe in glavne jedi:

odličen roastbeef, pikantna svinjska rebra, fajite z raz-

ličnimi nadevi, burritos, chimichangas, quesada. Ima-

mo tudi izbor pizz, pa različne solate in izvrstne sladi-

ce. Prijazno vabljeni.

TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA REZERVACIJE: 04/2770 917

TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA DOSTAVO: 064/125 939

Odprto vsak dan od 13. - 22. ure, nedelja od 13. - 20. ure
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si Žirovci dobro
poznajo Amba-
sado, priljubljen
lokal, ki daleč na-
okrog slovi po

domači toplini, slastnih sladi-
cah in verjetno najcenejših
burekih ter ponudbo nasploh.
Mlajši pa ne vedo, da se je vse
skupaj začelo, ko je leta 1958
Albanec iz Makedonije Esad
Biljali prišel v Žiri in za zna-
nega vrhniškega slaščičarja
začel s kolesom razvažati sla-
doled. Čez dve leti je odprl
lastno podjetje, slaščičarno, ki
se je kasneje preselila v hišo
pr' Matic v centru Žirov. Hiša

je leta 1988 pogorela in na
tem mestu je kasneje s tru-
dom lastnika in s pomočjo
občine ter investitorjev zrasla
omenjena hiša. Slaščičarno in
bar so prevzeli Esadovi sinovi,
sedaj pa delo nadaljujejo sku-
paj s svojimi otroki. Zadnja
leta so razširili ponudbo in
imajo že nove ideje, kako bi
vse skupaj še nadgradili. Žal
je legendarni Esad preminil
pred skoraj tremi leti in okro-
gle obletnice ni dočakal. V ta
namem so njegovi nasledni-
ki, sinovi, vnuki in drugi pri-
pravili megalomansko žurko. 

Ker je bilo ravno na izbrani
petek vreme premokro za za-
bavo pred barom, so dogaja-
nje preselili v dvorano Parti-

zan. Dvomi o udeležbi so bili
odveč, saj se je v dvorani že
pozno popoldne nabralo pre-
cej podpornikov bara, stalnih
strank, sosedov in tesnih pri-
jateljev, ki so prisostvovali
uradnemu delu zabave, ki je
bil bolj slovesen. Najstarejši
Esadov sin Memet je razrezal
ogromno torto in zabava se je
začela. Nastopila sta pihalna
godba Alpina in moški pev-
ski zbor, sledila je plesna toč-
ka orientalk iz skupine Safir
ter koncert mlade skupine Ni
znesl. Obiskovalci so si lahko
privoščili torto in odličen go-
laž, ki so ga fantje začeli ku-
hati že dan poprej. Skupina
Organi je poskrbela za plesno
glasbo, kasneje pa se je na-

bralo toliko ljudi, da so iz
dvorane odpeljali vse klopi,
saj se je na odru pojavila sku-
pina Lintvern. 

Matjaž Zabukovec je Am-
basadi celo napisal skladbo
Ambasada ma vas rada. Na
povabilo prijateljev iz Žirov
je obletnici prisostvoval tudi
Slavko Ivančič, ki je naredil
pravi žur s skladbami iz ča-
sov skupine Faraoni. Cela
dvorana je pela in norela in
proti koncu se pravzaprav ni
več dalo normalno premika-
ti. V zgodnjih jutranjih urah
sta obletnico vsaj uradno za-
ključili skupini Drugi čut in
Breja hruška, vsi pa se stri-
njajo, da tako pristnega žura
v Žireh že dolgo ni bilo. 

DRUŽABNA KRONIKA

Slovo Rose s Titanika

V starosti sto let je v Los Angelesu umr-
la ameriška filmska ter gledališka igralka
Gloria Stuart. Njeno zlato obdobje so
bila hollywoodska trideseta leta, ko je
med drugim zaigrala tudi v klasikah Sta-
ra temna hiša (1932) in Nevidni mož
(1933). V večnost pa se je zapisala v ep-

ski romanci ter huronskem hitu Titanik (1997), kjer je za
vlogo Rose, ženske, ki se spominja, kako je preživela po-
top Titanika in druge pasti 20. stoletja, prejela tudi no-
minacijo za oskarja. 

Okronali napačni model

V avstralski različici šova Next Top Model
je prišlo do škandala, ko so ob zaključku
sezone v zadnji oddaji, predvajani v živo,
okronali napačno tekmovalko. Kelsey
Martinovich se je že veselila zmage, ki bi
ji prinesla fotografiranje za prestižno re-
vijo, pogodbo z modno agencijo, nov

avto, potovanje v New York ter dvajset tisoč dolarjev. Po
slabi minuti pa se je izkazalo, da je prišlo do napake pri
štetju glasov in da krona pripada Amandi Ware. Kelsey
je napako sprejela stoično, kot opravičilo pa so ji poda-
rili karto do Amerike.

Ponovno snidenje pri Oprah

Po 45 letih bomo lahko spet videli sku-
paj zbrano zasedbo klasičnega muzikala
Moje pesmi, moje sanje (1965). Igralska
ekipa bo namreč v petek, 29. oktobra,
gostovala v pogovorni oddaji Oprah
Winfrey. Glavna protagonista, Julie An-
drews (74) in Christopher Plummer

(80), bosta obujala spomine na stare dobre čase, med-
tem ko bo pevska skupina, sestavljena iz otrok filmske
družine von Trapp, zapela nekaj zimzelenih uspešnic iz
filma (My Favourite Things, Edelweiss).

Stresni meseci Wyclefa Jeana

Ameriški glasbeni hip-hop zvezdnik, ki
je otroštvo preživel na Haitiju, Wyclef
Jean (40) je zaradi izčrpanosti konec
tedna preživel v bolnišnici. V zadnjih
mesecih je bil namreč Jean preveč akti-
ven: poleg nastopanja na koncertih ter
snemanja novega albuma je želel kandi-

dirati na haitijskih predsedniških volitvah, vendar so ga
zavrnili. Sedaj že nabira energijo v domači oskrbi. 

NI GA ČEZ AMBASADO
Letos mineva petdeset let, odkar se je iz skromne slaščičarne začel razvijati Ambasada bar, eden
izmed najbolj priljubljenih lokalov v Žireh.

Polona M. Baldasin

V

VRTIMO GLOBUS

Slavku Ivančiču so se na odru pridružili prijatelji iz Žirov, ki
jim že nekaj let igra na eni izmed tradicionalnih zabav.

Slavnostni golaž, ki ga meša Agran, je teknil prav vsem, saj
se je začel kuhati že dan prej.

Najstarejši Esadov sin Memet s sinovoma Agranom in 
Metijem ter slavnostnotno torto ob 50-letnici.

V Ambasadi seveda strežejo najbolj luštne študentke Mojca,
Alja in Diana.

Močni nalivi so obletnico prestavili v dvorano Partizan, kar
pa norečih obiskovalcev ni popolnoma nič motilo.

David, Gregor in Nejc iz društva Dejmo se ga so stalni 
gostje v Ambasadi in tudi tu niso smeli manjkati.

Eva Križaj je stara 18 let in prihaja z Golnika. 
Ekonomska gimnazijka, ki ima rada ples. / Foto: Tina Dokl
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