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Žičnice bodo še pognali
V sredo so Hypo Leasing ter občini
Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane le
sklenili dogovor, ki bo omogočal na-
daljnje delo STC Stari vrh. Podjetje je
bilo zaradi naložbe v šestsedežnico
in klavrne sezone pred razglasitvijo
insolventnosti.
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AKTUALNO

Danes, jutri in v nedeljo bo
pretežno jasno, zjutraj in
dopoldne bo po nižinah megla
ali nizka oblačnost. Jutra bodo
nekoliko hladnejša.

VREME

jutri: pretežno jasno ..
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Peška stopila 
pred avtomobil
V sredo se je v Kranju pripetila pro-
metna nesreča, v kateri je umrla pe-
ška. Po poročanju policije je 83-letna
Kranjčanka hodila po pločniku Škofje-
loške ceste, pri hišni številki 28 pa je
prečkala cesto zunaj zaznamovanega
prehoda za pešce.

8

KRONIKA

Volivce nagovarja več kot
sto kandidatov
Med 126 županskimi kandidati v se-
demindvajsetih občinah na širšem
gorenjskem območju je le petnajst
žensk. Pet sedanjih županov se pote-
guje za nov, peti mandat. Večina kan-
didatov se predstavlja kot nestrankar-
skih ali neodvisnih. 

10, 11

Preveč gozdov 
za poslovne cone
V nekaterih gorenjskih občinah se ve-
like poslovne cone zajedajo v (pri-
mestne) gozdove. V kranjskem zavo-
du za varstvo narave ob tem svarijo
pred negativnimi posledicami.
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GG+

63 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj - Nekateri volivci in vo-
livke so že oddali svoj glas za
župane, občinske svetnike in
ponekod tudi za člane svetov
krajevnih skupnosti. Pred-
časno glasovanje je bilo v to-
rek, sredo in včeraj, v nekate-
rih manjših občinah (v Gor-
jah, na Jezerskem, v Komen-
di, Preddvoru, Tržiču in Že-
leznikih) le v sredo, v Lukovi-
ci in Moravčah pa tudi v četr-
tek. Glavno dejanje pa bo
splošno glasovanje v nedeljo,
10. oktobra, od 7. do 19. ure.
Že od danes opolnoči pa do
konca glasovanja v nedeljo
ob 19. uri je zapovedan volil-

ni molk. Župane volimo po
večinskem sistemu, obkroži-
mo torej številko pred ime-
nom izbranega kandidata.
Občinske svete pa v večini
občin volimo po proporcio-
nalnem sistemu in obkroži-
mo številko pred imenom li-
ste kandidatov za občinski
svet. Ker po tem načelu velja,
da v občinski svet pridejo
kandidati, ki so napisani pri
vrhu svojih list, volivci pa si
morda želijo, da je izvoljen
tudi kdo z nižjih mest liste,
imamo možnost podeliti
preferenčni glas. V tem pri-
meru na črto ob listi napiše-
mo številko kandidata, ki mu
želimo dati preferenčni glas. 

Volitve
V nedeljo, 10. oktobra, bodo lokalne volitve.

V Kranju so se na volilnih plakatih pojavile nalepke z zgovornimi gesli (na sliki), pod katere se je podpisala Federacija za
anarhistično organiziranje. Na kranjski policiji do včeraj uradne prijave zaradi poškodovanja volilnih plakatov niso prejeli,
pojasnili pa so, da vse morebitne prijave posredujejo pristojnemu Inšpektoratu RS za notranje zadeve. 

Leto LXIII, št. 80, cena 1,50 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si
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Simon Šubic

Poljane nad Škofjo Loko - V
kuhinji OŠ Poljane so v torek
za kosilo pripravili špargljevo
juho, pečen mesni sir in
krompirjevo solato s kuma-
rami, dve uri po kosilu pa so
otroci začeli bruhati, nekateri
so imeli drisko in želodčne
krče. Naslednji dan zaradi te-
žav v šolo in vrtec ni prišlo
kar 81 otrok in četvero zapo-
slenih, medtem ko je včeraj
doma ostalo le še štirinajst
šolarjev in troje malčkov, je
pojasnila ravnateljica Metka
Debeljak. Na šoli do preklica
še vedno veljajo povečani hi-
gienski ukrepi, pouk pa pote-
ka normalno, prav tako otro-
ci ne odklanjajo kosil, je še
dejala Debeljakova.

"Izsledki epidemiološke
preiskave in simptomi obole-
lih kažejo, da gre najverjet-
neje za zastrupitev, ki jo pov-

zroča stafilokokni enterotok-
sin. Izvor stafilokokne za-
strupitve je običajno okuže-
na hrana, najpogosteje slani-

na, solate, majoneza, perut-
nina, kreme, mlečni proizvo-
di, sladoledi in slaščice. Kon-
taminirana živila imajo nor-
malen videz, vonj in okus,"
so včeraj sporočili iz Zavoda
za zdravstveno varstvo Kranj.
Katera jed je bila okužena,
uradno še niso sporočili, po
nepreverjenih informacijah
pa naj bi bil krivec za nastale
težave krompirjeva solata s
kumaricami. Po podatkih
pristojnih služb so bile za-
strupitve poljanskih otrok in
odraslih blage in so večino-
ma že izzvenele, polovica
obolelih pa je poiskala po-
moč in nasvet pri zdravniku.
V zadnjih petih letih na go-
renjskih šolah niso obravna-
vali izbruhov stafilokokne 
zastrupitve.

Množična zastrupitev otrok
Na Osnovni šoli Poljane se je v torek s hrano zastrupilo 81 otrok in četvero zaposlenih.

Po sredinem množičnem izostanku je včeraj pouk na OŠ
Poljane že potekal normalno. / Foto: Gorazd Kavčič

Leški letalci 
še vedno na tleh
Izgubljena sezona, letala na tleh, mediacija 
v slepi ulici. Rešitve za prenovljeno letališče v
Lescah ni videti.

Tone Čerin, predsednik Aerokluba ALC Lesce, podpredsednik
kluba Andrej Kolar, predsednik jadralne sekcije Boris Žorž,
jadralni pilot Klemen Koselj in Štefan Žargi, predstavnik
kluba v skupini za mediacijo, s transparenti, ki so jih 
pripravili za odpovedani shod. / Foto: Tina Dokl
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme DANA ŠTROMAJER z Blejske Dobrave.

KRATKE NOVICE

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Gremo veselo v Kranjsko Goro!
Gorenjski glas bo petim naročnikom omogočil, da si bodo v
paru ogledali tradicionalno prireditev Veselo v Kranjsko
Goro, ki bo v soboto, 16. oktobra, v dvorani Vitranc. Če se
želite potegovati za dvoje vstopnic, odgovorite na nagradno
vprašanje: Kateri ansambli bodo nastopili na prireditvi? Od-
govore z vašimi podatki nam pošljite na naslov: Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, Kranj ali na: koticek@g-glas.si 
najkasneje do torka, 12. oktobra. D. K.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj - Posebej živahen je bil
minuli konec tedna, ko so
kandidati vseh barv izkoristili
soboto in volivcem ponujali
golaž, kostanj, doma pečeno
pecivo, pražen krompir. Tega
sta v Kranju v soboto priprav-
ljala evropski poslanec Lojze
Peterle in kandidat N.Si za
kranjskega župana Matevž
Kleč. Zvrstilo se je več so-
očenj županskih kandidatov:
v Škofji Loki so jih soočili v
mladinskem klubu Rdeča
ostriga, k besedi pa jih je po-
vabilo tudi tamkajšnje zdru-
ženje civilnih iniciativ. V Bo-
hinju jih je soočila krajevna
borčevska organizacija, v Na-
klem stranka DeSUS, v
Kranjski Gori lista Za našo
dolino gre (prav tako kandi-
data Roberta Plavčaka), v
Kamniku Dom kulture Kam-
nik in tamkajšnje lokalno gla-
silo. V zadnjem tednu nas va-
bijo še na zadnje predstavitve

in predvolilne konvencije. V
torek je bila v Kranju regijska
konvencija stranke N.Si, ki
ima na Gorenjskem kandida-
te v občinah Kranj, Jesenice,
Bohinj, Žiri, Vodice in Tržič,
na njej pa je bila tudi pred-
sednica Ljudmila Novak. Po-
sebnost je bilo srečanje s
predstavitvijo županskih kan-
didatov SLS škofjeloškega ob-
močja. Kandidati Mihael Pre-
vc, Igor Draksler, Germana
Pivk in Janez Pelipenko so se
v družbi svojega predsednika
Radovana Žerjava srečali na
domačiji Ivana Omana v
Zmincu, ustanovitelja pred-
hodnice te stranke. Ob tej pri-
ložnosti so predali donacijo,
zbrani ob letošnjem taboru
SLS, dobrodelnemu projektu
centra Ecce homo. Dobrodel-
no je bilo tudi sobotno praže-
nje krompirja stranke NSi v
Kranju, in sicer so zbirali za
nakup sodobnega mamogra-
fa za kranjsko porodnišnico.
Včeraj pa je donacijo Domu

upokojencev Kranj, novi de-
fibrilator, predala tudi žu-
panska kandidatka Hermina
Krt. V sredo je na svoji pro-
gramski konvenciji pro-
gramska izhodišča za man-
dat 2010 do 2014 predstavil
kranjski kandidat Darjan
Petrič, ki je tega dne gostil
tudi ministra za šolstvo Igor-
ja Lukšiča in z njim razprav-
ljal o kranjski šolski in šport-
ni problematiki. 

Če nekateri volivcem kuha-
jo golaž in krompir, pa je
kranjska kandidatka Hermi-
na Krt svoje tekmece včeraj
povabila na kosilo. Morda jim
je ob tej priložnosti uspelo
umiriti nasprotja, ki so se po-
kazala v času volilne kampa-
nje. Politični nasprotniki ji
namreč očitajo, da so na njeni
listi kandidatov za člane mest-
nega sveta ljudje, ki so vplete-
ni v sporno privatizacijo Mer-
kurja ali pa so to dopustili.
Dvom o listi Hermine Krt,
kjer "najdemo gospodarstve-

nike, ki so osiromašili kranj-
ske firme, pognali delavce na
cesto, jim zmanjšali plače",
ali "sodelovali pri manager-
skih odkupih, kakršen je ak-
tualni Merkur", sta izrazila
tudi Sindikat upokojencev iz
Konfederacije 90 in Sindikat
Neodvisnost KNSS. Izjavo za
javnost podpisujeta Majda Vi-
dic in Milena Koselj Šmit.

Koliko tekmecev se je od-
zvalo vabilu, ne vemo, ker se
je dogodek zgodil po zaključ-
ku redakcije. So pa lahko raz-
pravljali o vroči skupni temi,
nalepkah, prelepljenih čez
njihove volilne plakate. Pod-
nje se je podpisala anarhi-
stična organizacija, kdo jih je
naročil, pa so najbrž tudi oni
lahko le ugibali. Taka dejanja
seveda niso dovoljena, kaj
podobnega pa se bo verjetno
še zgodilo tudi v času volilne-
ga molka. Službe ministrstva
za notranje zadeve bodo v
tem času sprejemale prijave
morebitnih kršitev.

Kuhajo golaž, pražijo krompir
V tednu pred volitvami so se zvrstili še zadnji predvolilni dogodki.

Križe 

Imena padlih še živa

Krajevno združenje Zveze borcev za vrednote NOB Križe je
imelo v nedeljo dve slovesnosti. V Križah so odprli obnov-
ljen spomenik pri osnovni šoli. Trak sta prerezala predsed-
nik združenja Tine Tomazin in tržiški župan Borut Sajovic.
Slednji je spomnil, da je 84 domačinov darovalo življenja v
drugi svetovni vojni, a so njihova imena še živa. Jure Jerkič
iz Križev je opisal zgodovino spomenika, ki je od leta 1956
na tretji lokaciji. Zahvalil se je vsem, ki so sodelovali pri ob-
novi. Izrazil je upanje, da bo prihodnje leto sledila še obno-
va spomenika in grobišča v Retnjah. Nastopili so recitatorji
iz OŠ Križe in pevski zbor Gorščaki. Njim so se pridružili na
proslavi v Gozdu ob 66-letnici požiga vasi godbeniki Pihal-
nega orkestra Tržič in člani družine Meglič. O tragični uso-
di Gozda, na katero spominja skupni praznik krajevnih
skupnosti Križe, Pristava, Sebenje in Senično, je govoril Pri-
mož Studen, predsednik KS Senično. S. S.

Kranj, Bled, Radovljica

Še zadnja predvolilna dejanja

Danes, 8. oktobra, je zadnji dan, ko je pred volilnim molkom
in nedeljskimi volitvami še dovoljena predvolilna kampanja.
O predvolilnih srečanjih nas obveščajo kandidatka LDS za
županjo Bleda Davorina Pirc, ki se bo z občani družila danes
od 15. ure dalje v zdraviliškem parku, SD iz Radovljice, ki
bodo od 16. ure naprej na terasi kavarne Kino v Radovljici,
in Darjan Petrič in SD Kranj, ki ob 19. uri v dvorani na Plani-
ni prirejajo zaključni koncert. D. Ž. 

Tržič 

Lista predsednikov KS

Na lokalnih volitvah v občini Tržič se prvič potegujejo za se-
deže v občinskem svetu tudi predsedniki krajevnih skupno-
sti. Za Nestrankarsko listo krajevnih skupnosti kandidira
šest predsednikov in šest drugih krajanov, ki niso vključeni
v politične stranke. Kot je povedal nosilec liste Matej Slapar
iz KS Lom pod Storžičem, dosedanja sestava občinskih sve-
tov ni bila pravična. Večina svetnikov ni delala v interesu ob-
čanov, ampak je sledila navodilom strank. Njihov cilj je, da
bi dosegli večjo zastopanost predstavnikov krajevnih skup-
nosti v občinski oblasti. Tako bi lažje vplivali na razporeja-
nje občinskega denarja. S. S.

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko - Na javnem zboro-
vanju je ta teden svoj volilni
program predstavil kandidat
za župana občine Jezersko
Andrej Karničar. Štirideset-
letni učitelj športne vzgoje,
sicer pa športnik, alpinist in
gorski reševalec, je bil v mi-
nulem mandatu tudi član
občinskega sveta. Za župana
kandidira drugič, v svojem
programu pod geslom Rad
imam Jezersko pa navaja
dvanajst ključnih projektov.
Zavzema se za zaščito inte-
resov domačinov pri spreje-
manju nove prostorske ure-
ditve, za premišljeno grad-

njo kanalizacije, povečanje
občinskega proračuna z dr-
žavnimi in evropskimi viri,

stanovanja za mlade družine
v objektu Storžič, za varna
avtobusna postajališča in

pločnike, ureditev parkirišč,
živahno družbeno življenje
in prostore za mlade, vzpo-
stavitev turistične organiza-
cije, ureditev območja Plan-
šarskega jezera z meteorolo-
ško postajo, heliodromom
in nogometnim igriščem,
boljše informiranje obča-
nov, dolgoročno pa za grad-
njo doma za starejše občane.
Meni, da bi morali določiti
tudi občinski praznik, ki naj
bo datum nastanka samo-
stojne občine. Slednjo mora-
jo ohraniti, je dejal na zboro-
vanju, ki se ga je udeležilo
precej občanov in na kandi-
data naslovilo vrsto konkret-
nih vprašanj.

Treba je ohraniti občino Jezersko

Andrej Karničar z ženo Polono, ki s stranko SDS kandidira za
občinsko svetnico.

Medvode

Županska kandidatka občane povabila na kavo

Kandidatka LDS za županjo Medvod Alenka Žavbi Kunaver je
občane povabila na klepet ob kavici. Pridružila sta se tudi mi-
nistrica za notranje zadeve Katarina Kresal in minister za pra-
vosodje Aleš Zalar in ji tudi na ta način izrazila podporo. Po-
udarila sta, da je Žavbi Kunaverjeva ena najbolj aktivnih in pri-
zadevnih članic njihove stranke. "V čast mi je, da sta me na to-
kratnem srečanju podprla prav ministra s področij, na katerih
sem bila v preteklem mandatu najbolj aktivna. Tudi v prihod-
njem mandatu bi morali občinski svetniki stremeti k temu, da
bi več sodelovali z občani, da bi bolj upoštevali njihove pobu-
de in da bi občina poslovala v skladu s pravnimi in moralnimi
normami," je povedala Alenka Žavbi Kunaver. M. B.

Od leve: Katarina Kresal, Alenka Žavbi Kunaver, Aleš Zalar
in Nataša Predalič / Foto: Tomaž Petek

Duplje

Stane Koselj v Dupljah

Kandidat Socialnih demokratov za župana občine Naklo
Stane Koselj vabi danes, 8. oktobra, ob 19. uri na pogovor v
dvorano Gasilskega doma v Dupljah. Za udeležence
pripravlja tudi kulturni program. J. K.

Radovljica

Komunistična partija podpira Jegliča

Na volitvah v radovljiški občinski svet ima Komunistična
partija Slovenje le enega kandidata, Sava Macuro iz Lesc.
Kot so sporočili pa za župana Radovljice podpirajo kandida-
ta LDS, sedanjega podžupana Primoža Jegliča. M. A.



Jasna Paladin

Kamnik - Komisije za ocenje-
vanje škode, nastale pri ne-
davnih poplavah, so v kamni-
ški občini še vedno na delu, a
župan Anton Tone Smolni-
kar je skupaj s sodelavci na
novinarski konferenci že
predstavil prve ukrepe.

Čeprav je bilo od poplav
leta 2007 pa do danes v raz-
lične investicije na področju
poplavne varnosti vloženih
približno milijon evrov in pol
in jo je občina Kamnik tudi
zaradi tega v zadnjih popla-
vah relativno dobro odnesla,
je škoda še vedno velika - po
grobih ocenah prek 2,8 mili-
jona evrov, kar je bistveno več
kot pred tremi leti. Veliko
škode je na cestni infrastruk-
turi, osem lokalnih cest ima
še vedno popolno zaporo.
Sprožilo se je 45 zemeljskih
plazov, od tega deset večjih,
in prav ti še vedno predstav-
ljajo veliko grožnjo za šest ob-
jektov, ki jih morajo pristojne
službe reševati prednostno.
Zgolj plazovi so po prvih oce-
nah povzročili za 2,6 milijo-
na evrov škode. "Gre za ze-

meljske plazove, ki ogrožajo
stanovanjske stavbe na Hri-
bu, v Zajasovniku, Soteski in
Veliki Lašni ter cerkev na Se-
lah pa ceste ter vodovodno
napeljavo v Špitaliču, Stolni-
ku, Porebru in Motniku. Te
sanacije so nujne, ne smemo
čakati. Zima je pred vrati in
tudi kakšno večje deževje nas
še lahko doleti. Škoda, ki smo
jo ocenili po prvih sondažnih
izkopih in analizah, se ob de-
ževju lahko močno poveča,"

je poudaril Matjaž Srša, po-
veljnik Civilne zaščite Kam-
nik, in dodal, da je v različnih
intervencijah sodelovalo 535
gasilcev, ki so opravili 3500
prostovoljnih ur dela.

Zaradi nujnih sanacij so
svetniki na izredni seji mi-
nulo sredo obravnavali tudi
rebalans proračuna in tako
prerazporedili tristo tisoč ev-
rov sredstev za prednostno
odpravljanje posledic vodne
ujme. "Pričakujemo tudi

sredstva države, a ta prihaja-
jo zelo počasi, saj jih še za
leto 2007 nismo dobili
vseh," je povedal župan An-
ton Tone Smolnikar in do-
dal, da so k večji poplavni
varnosti pripomogla tudi
dela v strugi Kamniške Bis-
trice ob širitvi obvoznice in
gradnji povezovalke, da pa
od koncesionarja pričakujejo
bistveno več dela na Motniš-
nici, ki je že četrtič v zadnjih
letih poplavila Motnik.
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Plazovi ogrožajo objekte
Kamniški svetniki so zagotovili tristo tisoč evrov za nujno sanacijo cestne infrastrukture in nekaterih
zemeljskih plazov, saj ti še vedno ogrožajo šest objektov. 

Marjana Ahačič

Radovljica, Lesce - "Gre za
prihodnost letalstva pri nas,"
je na novinarski konferenci,
ki jo je v sredo pripravil leški
aeroklub, poudaril njegov
podpredsednik Andrej Kolar.
Klub, ki po prenovi leškega
letališča še vedno nima dovo-
ljenja za letenje, je letošnjo le-
talsko sezono v celoti izgubil,
saj petnajst letal, s katerimi
so leteli in so od leta 1995 v
lasti občine, ostaja na tleh. Z
občino in Alpskim letalskim
centrom namreč pri pogaja-
njih še vedno niso našli skup-
nega jezika pa tudi konec po-
letja začeta mediacija zaen-
krat ni uspešna. Prav zato je
aeroklub, ki združuje tristo
letalcev, v sredo pred občin-
sko stavbo v Radovljici želel
organizirati shod za prihod-
nost letalstva, a zanj niso do-
bili soglasja občine, zato so
na to opozorili na novinarski
konferenci.

Kot so povedali, so pogaja-
nja zastala, kljub temu da so
letalci omilili stališča ter bili
pripravljeni plačevati tako na
novo uvedeno letališko takso
kot najemnino za letala, ki so
jo sicer, kot poudarjajo, že
odplačali s svojim delom in
sredstvi, vloženimi v vzdrže-
vanje letal. A ker so domači
klub in organizacija, ki tudi
izobražuje, pričakujejo, da
bodo imeli na domicilnem
letališču popust - predlagali

so 20-odstotnega pri plačilu
za pristanke ter 80-odstotne-
ga pri šolskih letih. Pravijo,
da posluha ni ne na občinski
strani ne na strani Alpskega
letalskega centra. 

Kot so sporočili z Občine
Radovljica, mediacijska sku-
pina vendarle še ni zaključi-
la svojega dela. "Ker je medi-
acija še v teku, je napovedani
shod aerokluba presenetljiv
in ni v duhu zastavljene me-
diacije," so ocenili na občini
in pojasnili, da soglasja za
shod niso dali zaradi nemo-
tenega poteka predčasnih
volitev in zaradi varnosti v
cestnem prometu. A pred-
stavnik aerokluba pri medi-
aciji Štefan Žargi pravi, da 
bi morala biti zaključena že
konec septembra. "Občina,
potem ko je zavrnila naš
predlog pogodbe, še ni pri-
pravila svojega predloga,
kljub temu da je bilo dogo-
vorjeno, da to stori v tednu
dni. Prav tako ni pojasnila,
do kdaj bo to storila."

Direktor Alpskega letalske-
ga centra Pavel Škofic, ki ga
letalci vidijo kot enega glav-
nih krivcev za nastali po-
ložaj, od maja ne sodeluje
več pri pogajanjih, a tudi on
ocenjuje, da mediaciji ne
kaže dobro. Kot vedno doslej
poudarja, da se zavzema le
za zakonito delovanje ter
enake pogoje za vse uporab-
nike. Ob tem pa je spomnil
na možnost, da bi občina
lahko domačemu aeroklubu
zagotovila ugodnejše pogoje.

Leški letalci 
še vedno na tleh
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V kamniški občini so zemeljski plazovi v nedavni vodni ujmi povzročili za več kot dva 
milijona in pol evrov škode.

Mateja Rant

Domžale - Ob svetovnem
dnevu učiteljev so v torek po-
delili republiške nagrade na
področju šolstva. Med nagra-
jenci je tudi Jožefa Polanc, ki
je skoraj tri desetletja vodila
Osnovno šolo Domžale. "V
tem obdobju je šola postala
središče kraja in okolice; pod

njenim vodstvom je gostila
številne prireditve in več let
nudila zavetje Glasbeni šoli
Domžale ter organizirala li-
kovne razstave učencev v ob-
činskem likovnem razstaviš-
ču," so med drugim zapisali
v obrazložitvi nagrade. Nje-
no strokovno delo, so še do-
dali, je pomembno zazna-
movala skrb za otroke s po-

sebnimi potrebami, kot rav-
nateljica pa je sodelavce
spodbujala k doseganju nad-
povprečnih rezultatov. "Še
pred načrtnim delom z nadar-
jenimi so v šoli uvedli razis-
kovalne tabore iz naravoslov-
ja in astronomije, več let so
gostili državna in regijska
tekmovanja iz logike, učenci
pa so na tekmovanjih iz teh-

nike dosegli tudi mednarod-
ne uspehe," so našteli v obra-
zložitvi. Obenem je spodbu-
jala razvoj športa, spodbudila
pa je tudi sodelovanje občine
Domžale s slovenskim
zdomskim društvom v Švici.
O njeni predanosti prosvet-
nemu poklicu, so še dodali,
govori tudi podatek, da je po-
leg ravnateljevanja na osnov-
ni šoli skoraj eno leto vodila
tudi novoustanovljeni Sred-
njo šolo Domžale in Gimna-
zijo Domžale.

Med nagrajenci tudi Jožefa Polanc

Boštjan Bogataj

Škofja Loka - V sredo pozno
zvečer so Hypo Leasing ter
občini Škofja Loka in Gore-
nja vas-Poljane le sklenili do-
govor, ki bo omogočal nadalj-
nje delo STC Stari vrh. Pod-
jetje je bilo zaradi naložbe v
novo šestsedežnico in pred-
vsem prve, klavrne sezone z
le 18 smučarskimi dnevi tik
pred razglasitvijo insolvent-
nosti. "Poslovni načrt je bil
ob nakupu nove naprave real-
no zastavljen, vendar je svoje
kljub naraščanju obiska nare-

dila gospodarska kriza," je
povedal Janez Dekleva, pred-
sednik nadzornega sveta.

Do srede so nadzorniki še
čakali na odločitev obeh ob-
čin zaradi pomislekov o vlož-
ku v podjetje oziroma popla-
čilu terjatev Hypa do STC
Stari vrh, ki bi ga sicer mora-
li plačati glede na pogodbo, s
katero so financirali nakup
sedežnice in povečevali last-
ništvo. Gre za skupno 360 ti-
soč evrov dolga občin iz zad-
njih dveh let, ki sta jih občini
oziroma župana ta teden le
obljubila. "V podjetje vsto-

pam kot posojilodajalec, ko
lahko ta delež po koncu sezo-
ne postane lastniški delež," o
svoji vlogi v STC Stari vrh
pravi podjetnik Pavel Logar
iz Poljan. Zanj in druge pod-
jetnike iz Poljan se je v zad-
njih dneh govorilo, da pre-
vzemajo podjetje, ti pa ga
bodo morda prevzeli le v pri-
meru, da se bo podjetje in
ponudba močno spremenila.
Logar skrivnostno obljublja
številne novosti.

Z dogovorom je zadovo-
ljen tudi Matej Demšar, do-
sedanji direktor STC Stari

vrh (z začetkom meseca se je
upokojil): "S tem bo smučiš-
če dobilo dodatno energijo in
nov zagon, turistično dejav-
nost pa naj bi razširili tudi v
poletne dni." Spomnimo, da
je Demšar s somišljeniki in
občinami pred približno 15
leti zastavil načrt ohranitve
smučišča, kar jim je kljub te-
žavam uspelo. "Smučarji, ki
so se v zadnjih letih vrnili k
nam po več letih, pravijo, da
ne gre več za Stari, ampak
Novi vrh. Na Gorenjskem in
v osrednji Slovenji smo pre-
poznavni tudi po nočni smu-
ki, v prihodnje bo tudi po
drugih dejavnostih," pravi
Demšar. Vesel je, da prihaja-
jo nove moči, ki bi lahko z
dodatno ponudbo privabile
še večje število obiskovalcev.
Kljub obljubi izjave županov
včeraj do zaključka redakcije
nismo prejeli. 

Žičnice bodo še pognali
Smučišču Stari vrh se obetajo boljši časi. Ta teden je še viselo na nitki,
sledil je dogovor med lastniki in novimi vlagatelji.

�1. stran
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OBČANKE IN OBČANI NAKLEGA,
v nedeljo imamo možnost, da se odločimo
za spremembe. Premaknimo Naklo na bolje!

Matjaž Gregorič
za župana 4
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Težko je zanikati, da se iz perspektive mladih, kaj pomeni biti poli-
tičen, lahko marsikaj nauči. Morda vam veliko pomenijo urejeni
pločniki in parki - tudi nam, vendar pravimo, da od tega malo ljudi
lahko živi. Vrtci, šole, študij, možnosti zaposlitve, najema ali naku-
pa stanovanja. To vidimo mladi. Živeti v urejenem mestu je lepo,
ampak bilo bi še lepše živeti v urejenem mestu, polnem blagostanja,
kajne?

Mladi za Kranj želimo pri vrstnikih in tudi ostalih prebuditi politično za-
vest za sodelovanje pri soustvarjanju našega mesta. Koliko ljudi dejan-
sko izrabi pravico voliti, koliko jih odda svoj glas, ker verjame v nekaj
boljšega? V svetu je dokazano, da je odstotek populacije mladih na vo-
liščih izredno majhen. Zakaj tega ne bi spremenili? Aktivno sodelovanje
mladih pri sooblikovanju trajnostnega in privlačnega političnega okolja
bi morala biti stalnica. Zato, izborimo si, da se nam prisluhne, tudi mi

lahko ponudimo znanja, sredstva ter rešitve in ustvarimo mesto, kakrš-
nega si želimo.
Naš prvenstveni cilj je boj za izboljšanje položaja mladih v Kranju, ven-
dar pa je zavedanje po skupnem sodelovanju z vsemi generacijami pri
uresničevanju skupnih ciljev hkrati tako močno, da vemo, da je napre-
dek možen zgolj in le v sodelovanju vseh Kranjčank in Kranjčanov. Vsi se
še predobro zavedamo, da je teorija, izpeljati začrtane cilje, eno, praksa
pa nekaj povsem drugega. Vendar, zakaj ne bi vsaj poizkusili? Mi lahko
- verjamemo. Mi lahko - si želimo. Mi lahko - se trudimo. Mi lahko in
moramo opozarjati na možnosti za napredek in razvoj. In nenazadnje.
Mi lahko - upamo tudi namesto tistih, ki ste upanje na boljši jutri že iz-
gubili.
Strinjamo se z besedami Žarka Petana: "Prav bi bilo, če bi bili politiki
bolj podobni pantomimikom kot igralcem, da bi več pokazali in manj
govorili."

Zato, Kranjčanke in Kranjčani, bodimo pantomimiki - MI LAHKO!

Lista Mladi za Kranj

Na mladih Kranj stoji

Odgovor
Kot predsednik občinskega od-

bora SLS Naklo se odzivam na
obtožbe, ki so jih na račun delo-
vanja naše stranke izrekli trije
županski kandidati in so bile
objavljene v njihovi izjavi v tor-
kovi številki Gorenjskega glasa.
Občinski odbor SLS Naklo je
pripravil in preko Pošte Sloveni-
je izdal tri zgibanke, ki smo jih
v zaporedju nekaj dni pošiljali
po pošti. Vse gradivo smo oddali

v imenu stranke in tega nismo
mešali s pošto, ki jo svojim obča-
nom pošilja Občina Naklo. Na
način dobave posameznih po-
šiljk nimamo in tudi ne želimo
imeti nobenega vpliva. S tem
omenjeni kandidati posredno
obtožujejo tudi Pošto Slovenije,
da dela nezakonito. Zato oce-
njujem, da gre pri tej zadevi za
propagandni namen.

Marjan Babič
predsednik OO SLS Naklo Vilma Stanovnik

Bled - Stavek "Dogovarjamo
se o postavitvi nove hokejske
dvorane v sodelovanju z oče-
tom našega znanega hokeji-
sta Anžeta Kopitarja" je del
zapisa blejske SNS v predvo-
lilni publikaciji. Zato se je
sredi tedna oglasil Mitja Br-
gant in slovenskim medijem
poslal pismo v imenu Anže-
tove uradne spletne strani
oziroma blagovne znamke
Anze's Eleven ter pojasnil,
da Anže nikoli ni prisostvo-
val pogovorom o dvorani,
prepoznavnost njegovega
imena pa je v biltenu upo-
rabljena kot tržna poteza
stranke, s katero ne Anže Ko-
pitar ne njegov oče Matjaž in
ne družina Kopitar niso po-
vezani, prav tako pa niso ne
simpatizerji in ne somišlje-
niki te stranke niti katere
druge od političnih strank.
"Dejstvo je, da so v prete-
klem letu v občinah Jesenice,
Kranjska Gora, Radovljica in
Bled potekali pogovori za
gradnjo vadbenega drsališča
na zgornjem Gorenjskem.

Vsi pogovori so potekali na
temeljih razvoja regije in ni-
koli niso bili del vsebine ka-
terekoli od strankarskih op-
cij," je zapisano v pismu jav-
nosti, v katerem dodajajo, da
družina Kopitar pričakuje
umik biltenov s to vsebino in
javno opravičilo stranke. 

"Lahko povem, da sva se z
Matjažem Kopitarjem letos
poleti dogovarjala o postavitvi
nove hokejske dvorane pri no-

gometnem igrišču na Bledu,
kar je vsekakor boljša rešitev
kot sedanja dvorana v središ-
ču Bleda. To bi bilo zagotovo
dobro za Bled in to smo z za-
pisom želeli povedati. Nikjer
nismo omenjali, da bi kdo od
družine Kopitar bil član ali
somišljenik naše stranke. Če
bi vedeli za reakcijo, zagotovo
družine ne bi omenjali," je
povedal predsednik blejske
SNS Anton Omerzel.

Proti zlorabi imena
V predvolilnem biltenu Slovenske nacionalne stranke v občini Bled je
omenjeno ime Anžeta Kopitarja, zato so odgovorni za blagovno znamko
Anze's Eleven poslali pismo javnosti, v katerem zanikajo vsako povezanost
družine Kopitar s politiko.

Matjaž in Anže Kopitar poudarjata, da nimata nobene
povezave s politiko.

Komenda

Zarnika podprla tudi
Kresalova in Zalar

Stanislava Zarnika, kandida-
ta LDS za župana občine
Komenda, sta na nedavni
novinarski konferenci, na
kateri je skupaj s člani ob-
činskega odbora LDS in
svetniki predstavil delo v mi-
nulem mandatu in svoj žu-
panski program, podprla
tudi predsednica stranke
LDS Katarina Kresal in mini-
ster za pravosodje Aleš Za-
lar. "Staneta Zarnika podpi-
ram zato, ker je zanesljiv in
ne gradi gradov v oblakih,
kar je v politiki redka danost.
Njegov program je realen,
občani pa mu zaupajo tudi
zato, ker je do sedaj za obči-
no že veliko naredil," je po-
vedala Katarina Kresal in do-
dala, da ji je že večkrat tudi
sredi noči poslal kakšno kri-
tično elektronsko sporočilo,
s čimer dokazuje svojo skrb
in zagnanost. J. P. 

Stanislav Zarnik

www.mihajese.si

Kandidat za 
župana Škofje Loke
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Naročnik: NSi, Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana

V VSEH OBČINAH NA GORENJSKEM.

glasujmo za .
Pojdimo na volitve in

Maja Bertoncelj

Medvode - Nov obraz med
kandidati za župana Medvod
je Saša Ciglar, kandidat SDS.
Za župana kandidira prvič,
prav tako še ni bil kandidat
za medvoškega občinskega
svetnika. V stranki SDS je
aktiven več kot devet let. Štiri
leta je vodil OO SDS Veržej
in bil takrat eden najmlajših
predsednikov občinskih od-
borov. Po selitvi v Medvode
je postal član OO SDS Med-
vode in je podpredsednik IO.

Rojen je bil leta 1972 in z
družino živi v Zbiljah. Zapo-
slen je v znanem gorenj-
skem podjetju kot tehnični
direktor. 22 let je živel v
Nemčiji, kamor se je s starši
preselil kmalu po rojstvu. V

Slovenijo se je vrnil leta
1995, se vpisal na Fakulteto
za strojništvo v Ljubljani in
tam tudi diplomiral. Kasneje
je na tej fakulteti vpisal še po-
diplomski študij.

"Odločitev, da kandidiram
za župana, temelji na prepri-
čanju, da lahko z izkušnjami
gospodarstvenika našo obči-
no vodim vestno, strokovno,
učinkovito in gospodarno. S
svojim delom želim pospeši-
ti razvoj na področjih prijaz-
ne občine, gospodarstva, tu-
rizma, kulture, sociale, oko-
lja in varstva okolja, infra-
strukture, zdravstva, šolstva,
kmetijstva, športa in rekrea-
cije," pravi Saša Ciglar. Sku-
paj s stranko SDS si je zadal
številne razvojne prioritete
za obdobje 2010-2014, ki so
zapisane v štirih točkah: do-
končanje začetih investicij-
skih projektov, novi večji in-
vesticijski projekti, tekoča in-
vesticijska dela in naloge ter
podpore in usmeritve. 

Ciglar prihaja iz gospodarstva

Saša Ciglar
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IZKUŠNJE ZA BOGATO ŽETEV 
www.mohor-bogataj.com
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Vilma Satnovnik

Kranj - S slovesnim polaga-
njem temeljnega kamna se
je v sredo simbolično zače-
la gradnja novega stan-
ovanjsko-poslovnega objek-
ta, ki naj bi do sredine leta
2012 zrasel na mestu seda-
njega razpadajočega hotela
Jelen. Investitor, podjetje
Elektroservisi, je za izvaja-
nje gradbenih del izbral
podjetje Lesnina Inženi-
ring, pri projektu pa sode-
lujeta še A Biro in nadzor
Proctor. Bodoči Dvorec Je-
len bo imel 67 sodobnih
stanovanj, 1500 kvadratnih
metrov poslovnih prostorov
in 220 parkirnih mest v
treh kletnih etažah. "Kljub
veliki zahtevnosti projekta
in trenutni gospodarski si-
tuaciji bomo projekt izvedli
tako, da bo v ponos nam in

tudi mestu Kranj," je ob po-
laganju temeljnega kamna
poudaril direktor podjetja

Elektroservisi Ivan Hozjan,
ki je ob priložnostni sloves-
nosti direktorju Creinative

Milanu Nardinu kot dona-
cijo izročil ček za dva tisoč
evrov. 

Direktor Eletroservisov Ivan Hozjan je v družbi direktorja Nepremičnin v podjetju 
Elektroservisi Vojka Vrtačiča ter kranjskega župna Damijana Perneta in podžupana Staneta
Štravsa zasadil lopato in poskrbel za temeljni kamen Dvorca Jelen. / Foto: Gorazd Kavčič

PREJELI SMO

Odgovor - Ali je
nogometno
igrišče v Bistrici
potrebno?

Prejšnji petek je bilo v Gorenj-
skem glasu objavljeno pismo, ki
se sprašuje o smiselnosti gradnje
nogometnega igrišča v Bistrici.
Prepričan sem, da občina Tržič
kot ena večjih občin na Gorenj-
skem po dolgih letih, odkar je
bilo prvotno igrišče prodano, po-
trebuje pravo nogometno igriš-
če. Bistrica, kot največje naselje,
pa rabi sodoben športni park s
prenovljenim kopališčem, sodob-
nim atletskim igriščem pri šoli,
dodatnimi športnimi površi-
nam in nogometnim igriščem.
Vse to želimo povezati s spreha-
jalno potjo in parkovno uredit-
vijo. Občina Tržič ima veliko
večino zemljišč na lokaciji nove-
ga nogometnega igrišča, na le-
deniški terasi pod policijsko po-
stajo, že kupljenih. Upam, da
bodo lastniki preostalih parcel
razumeli potrebo celotne obči-
ne, da potrebujemo sodobni
športno-rekreativni park za pre-
bivalce prav vseh generacij. 

Preden smo se odločili za
umestitev nogometnega igrišča
v Bistrico, smo proučili različne
možnosti za njegovo izgradnjo
na drugih lokacijah: v Križah
pri šoli projekt ni bil izvedljiv
zaradi zaščite prvovrstnih kme-
tijskih zemljišč, v BPT pa po tr-
ditvah projektantov nogometne-
ga igrišča ni bilo mogoče ume-

stiti (spomeniška zaščita, po-
manjkanje prostora, določene
dele so podjetniki odkupili). 

Naj povem, da kot manjši
ekološki kmetovalec in dolgolet-
ni terenski veterinar podpiram
in izrazito spoštujem tako kme-
te kot vrtičkarje. Pred izgradnjo
nogometnega igrišča bomo na
stroške občine prestavili in ure-
dili dostopno cesto za vse lastni-
ke parcel, vrtičkarjem bomo na-
šli nadomestne lokacije, pre-
ostala zemljišča bomo odkupili
dogovorno, po pošteni ceni.

Skozi štiri leta sem bil župan
vseh Tržičanov in naše mesto
ni bilo na naslovnicah časopi-
sov zaradi prepirov in afer. V
predvolilnem času se ne mislim
ukvarjati z demantiji raznih
politično motiviranih anonimk
in pamfletov. Vsa dejstva smo
Tržičanom predstavili z argu-
menti, prav tako točne številke o
zadolženosti občine. O meni
govorijo rezultati: izvedba več
kot 150 projektov, počrpanih
12,7 milijona evrov evropskega
denarja, premaknili smo zade-
ve, ki so stala desetletja (čistilna
naprava, prenova Placa, koča
na Zelenici ...). Mislim, da za
projekt športnega parka v Bis-
trici lahko dam svojo besedo.
Vse podpisnike javnega pisma
(lastnike zemljišč in vrtičkov)
pa vabim na sestanek na Obči-
no Tržič - moja vrata so vam
vedno odprta in prepričan sem,
da bomo našli razumen dogo-
vor v dobro vseh.

mag. Borut Sajovic,
župan Občine Tržič 

Žirovnica

Letos štirje občinski nagrajenci

Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja so žirovniški občinski svetniki na zadnji seji
potrdili letošnje občinske nagrajence. Ob prazniku Občine
Žirovnica, ki ga praznujejo 3. decembra ob obletnici rojstva
Franceta Prešerna, bosta plaketo prejela Kolesarski klub Za-
vršnica in Prostovoljno gasilsko društvo Smokuč, nagradi
pa Otroški pevski zbor Breznica in Melita Komac iz
Zabreznice, varovanka jeseniškega Varstveno-delovnega
centra Škrat, ki je odlična športnica. Komisija je sicer prejela
dva predloga za častnega občana, šest predlogov za plaketo
in tri predloge za nagrade. A. H.

Dvorec Jelen bo ponos Kranja

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Iz volilnega
štaba SD v Škofji Loki so ta
teden ogorčeni sporočili, da
so nekatera imena podporni-
kov kandidata Miha Ješeta
zlorabljena, češ da se je njiho-
vo ime uporabilo za namene
volilne kampanje, saj se niko-
li niso javno opredelili za ne-
kega kandidata. "Ko so bili
vprašani, kaj si mislijo o pro-
gramu županskega kandidata
Miha Ješeta, so vljudno potr-
dili, da program ni slab, pri
tem pa se niso zavedali, da to
pomeni, da bo nekdo javno
manipuliral z njihovimi ime-
ni v korist svoje volilne kam-
panje," sporočajo iz volilnega
štaba SD. V volilnem štabu
Miha Ješeta odgovarjajo, da
so vsi podporniki kandidata
in liste Miha Ješe in prijatelji
Loke svojo podporo oddali
prostovoljno in zavedajoč se

dejstva, da bo njihova podpo-
ra plasirana tudi javno, so o
tem vsi tudi podpisali poseb-
no izjavo. Podrobneje je stvar
pojasnil tudi kandidat Miha
Ješe, ki je z ljudmi, s katerimi
dela pri različnih društvih,
oblikoval listo za občinski
svet. Poleg tega pa je iskal
tudi podpornike svojim ide-
jam, ki pa niso kandidati nje-
gove liste. Njihovo podporo je
pridobil osebno. Da so neka-
teri med njimi člani drugih
političnih strank, se mu ne
zdi sporno, kar je povedal
tudi na srečanju s predsedni-
co stranke, ki ga je obtožila
manipulacije. "Posamezniki
imajo svobodno voljo in jim
nihče nima pravice predpiso-
vati njihovih odločitev in de-
janj, niti njihova politična
stranka. Ta ne sme imeti mo-
nopola nad mišljenjem in de-
lovanjem posameznih ljudi,"
je prepričan Miha Ješe. 

Manipulacija s podporniki?

Urša Peternel

Jesenice - Kandidata stranke
LDS za župana Jesenic Janka
Pirca je v torek na Jesenice
prišla pozdravit in podpret
tudi predsednica stranke Ka-
tarina Kresal. Ob tem je Pirc
povedal, da LDS ne obljublja
megle, temveč konkretne
projekte, katerih cilj bo boljše
in lepše življenje na Jeseni-
cah. Kot je dodal, pa so se žal
srečali z zaostritvijo volilne
kampanje. Na Čufarjevem
trgu so namreč danes želeli
pripraviti večjo prireditev z
živo glasbo in predvolilnim
golažem, a jim je sedanji žu-
pan shod onemogočil. Trg je
namreč v občinski lasti, zato
bi župan moral podpisati so-
glasje k shodu, a tega po Pir-

čevih besedah ni hotel storiti.
"To je še en dokaz več, da na
Jesenicah potrebujemo več
demokracije," je potezo ko-
mentiral Pirc. Župan Tomaž
Tom Mencinger je potrdil, da
ni dal soglasja za prireditev
LDS na Čufarjevem trgu. Kot
je pojasnil, se je na Občino Je-
senice obrnilo več strank, ki
bi želele na isti dan organizi-
rati zaključek kampanje na
trgu. Ker ni želel delati razlik
med strankami, se je odločil,
da ne bo nobeni dal soglasja
za uporabo teh površin za na-
mene volilne kampanje. Po
Mencingerjevih besedah je
na Jesenicah še mnogo dru-
gih javnih prostorov, ki bi jih
stranke lahko uporabile za za-
ključke svojih predvolilnih
kampanj.

Volivci LDS ostali brez golaža
Jeseniški župan LDS-u ni dal soglasja za 
predvolilni shod na Čufarjevem trgu.

Jasna Paladin

Mengeš - Aleš Janežič je za
mengeškega župana kandidi-
ral že pred štirimi leti, zadnji
mandat pa je tudi podžupan
in občinski svetnik na listi svo-
je stranke LDS. Mengšani ga
poznajo tudi kot nogometaša
in predsednika nogometnega
kluba. Po končani gimnaziji v
Kamniku se je zaposlil v He-
liosu. "Za kandidaturo sem se
odločil, ker želim izpeljati pro-
jekte, ki so za občino po-
membni že vse od njene osa-
mosvojitve," pravi Aleš Jane-

žič, oče treh otrok, ki z druži-
no živi v Mengšu, in dodaja:
"Prebivalcem občine je treba
zagotoviti zdravo, neoporeč-
no pitno vodo skozi celo leto,
čim prej je treba zgraditi
mengeško obvoznico in nato
začeti obnovo, gradnjo starega
mestnega jedra, izpeljati je tre-
ba projekt plinifikacije in se
dogovoriti za dokončanje opti-
čnega omrežja, dokončati je
treba gradnjo komunalne in-
frastrukture, gospodarskim
družbam ponuditi novo loka-
cijo za širitev  oziroma za vstop
novih podjetij v občino, treba

je nadaljevati gradnjo športne
dvorane za potrebe osnovne
šole in dokončno urediti šport-
ni park in zagotoviti potrebna
mesta za organizirano pred-
šolsko varstvo. Mengšane nas
je vedno zanimala prihodnost
in prav to je treba našim obča-
nom znova ponuditi."

Ponuja prihodnost
Aleš Janežič bo ob podpori LDS na volitvah 
v Mengšu edini izzval župana Franca Jeriča.

Aleš Janežič 
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Vilma Stanovnik

Kranj - V nedeljo so se na
Ptuju zbrali člani naše nogo-
metne reprezentance, ki jih
čakata novi dve tekmi kvalifi-
kacij za evropsko nogomet-
no prvenstvo leta 2012 na
Poljskem in v Ukrajini. Če-
prav sta nova nasprotnika va-
rovancev selektorja Matjaža
Keka na papirju najlažja v
skupini C, pa se naši zave-
dajo, da potrebujejo vseh
šest točk, saj so na prvi tek-
mi kvalifikacij z 0:1 izgubili
z ekipo Severne Irske, na
drugi tekmi pa izenačeno 1:1
igrali s Srbijo, kar pomeni,
da imajo vsega eno točko. 

"Trenutno smo osredoto-
čeni zgolj na tekmo z ekipo
Ferskih otokov, šele po tek-
mi v Stožicah bomo razmiš-
ljali še o Estoncih. Vesel
sem, da bo stadion poln, saj
je to lepo priznanje ekipi in
za vse nas velika spodbuda,"
je pred današnjo tekmo, ki
se bo na stadionu v Stožicah
začela ob 20.45, poudaril se-
lektor Matjaž Kek, ki bo tudi
tokrat postavo ekipe objavil
zadnji dan. K sreči v ekipi do
včeraj ni bilo težav z bolezni-
jo ali poškodbami, selektor
pa je tokrat ekipi, v kateri sta
stalna člana tudi Kranjčana
Bojan Jokič (Chievo, Italija)
in Aleksander Radosavljevič
(ADO Den Haag, Nizozem-
ska), dodal tri novince: bra-
nilca Matijo Škarabota, vezi-
sta Harisa Vučkiča in vratar-
ja Jana Koprivca.

Reprezentanca Ferskih
otokov (skupina otokov v se-
vernem delu Atlantskega
oceana med Škotsko na
jugu in Islandijo na seve-
rovzhodu) našim nogome-

tašem ne bi smela povzro-
čati večjih težav, saj je Slo-
venija na svetovni nogo-
metni lestvici trenutno na
19. mestu, reprezentanca
Ferskih otokov pa na 138.

mestu. V dosedanjih kvali-
fikacijah za EURO 2012 so
nocojšnji nasprotniki naših
nogometašev s 5:0 izgubili
z Italijo in z 0:3 doma z re-
prezentanco Srbije.

"Mi se z nasprotniki ne
obremenjujemo, pomemb-
na je naša igra. Naš cilj je,
da tekmo zmagamo, zave-
damo pa se, da je tudi na
takšnih tekmah treba biti
skoncentriran in zavzet,"
pred današnjo tekmo tudi
pravi Matjaž Kek.

V boj za dragocene točke
Našo nogometno reprezentanco, ki je v boju za nastop na EURU 2012 v dveh tekmah osvojila 
le eno točko, danes v razprodanih Stožicah čaka obračun s Ferskimi otoki, v torek pa gostujejo 
v Tallinu pri reprezentanci Estonije.

Na prvi prijateljski tekmi v Stožicah so naši nogometaši premagali reprezentanco 
Avstralije, danes zvečer pa bo šlo zares, saj jih čaka kvalifikacijska tekma za EURO 2012 
z reprezentanco Ferskih otokov. / Foto: Gorazd Kavčič

5. Kolesarska dirka za pokal Tadeja Valjavca

Spodnja Besnica, sobota, 9. oktobra
Odprta dirka za kategorije dečkov in deklic, 1400 m - start ob 14. uri

Začetniki in začetnice, 350 m - start ob 16.30

Finalna dirka za pokal Slovenije za kategorizirane tekmovalce 
z licenco - start ob 14.30

Na igrišču pred Osnovno šolo v Besnici bo poskrbljeno za otroške animacije.

Organizator: Kolesarski klub Sava Kranj v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Besnica

Info: www.tadejvaljavec.com, janez.ferlic@gmail.com, 031/561 663
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Jesenice

Erman se bo še dokazoval v rdečem

Ta konec tedna jeseniške hokejiste v ligi EBEL čakata dve go-
stovanji. Danes namreč odhajajo v Gradec, v nedeljo pa se
bodo v Celovcu pomerili z ekipo KAC-ja. Že med tednom pa
se je športni direktor HK Acroni Jesenic Zvone Šuvak za dve-
letno sodelovanje dogovoril z 22-letnim branilcem Matevžem
Ermanom. "Zelo sem vesel, da sem dobil takšno ponudbo.
Liga EBEL je močno tekmovanje, tekem je veliko, priložnosti
za dokazovanje tudi, zato se ni bilo težko podpisati pod po-
nujeno pogodbo," je povedal Matevž Erman, ki je na doseda-
njih osmih tekmah v ligi EBEL zbral štiri točke, saj je dosegel
gol in tri podaje. Tako Matevž kot njegovi soigralci se bodo
navijačem v domači dvorani znova predstavili danes teden,
ko bodo v slovenskem derbiju gostili Tilio Olimpijo. V. S.

Kranj

V prvem delu osem moštev

Prejšnji teden je bil v prostorih kranjskega pokritega olimpij-
skega bazena opravljen žreb za vsa tekmovanja v sezoni
2010-2011, ki jih organizira Vaterpolska zveza Slovenije. V
članskem prvenstvu bo v prvem delu nastopilo osem mo-
štev in sicer šest iz Slovenije (Koper, Triglav, Branik, Olim-
pija, Kokra in Kamnik Slovan), poleg teh šestih pa še Med-
veščak iz Zagreba in Palanuoto Trieste iz Trsta. V prvem kro-
gu, ki bo 23. oktobra, so pari: Koper - Palanuoto Trieste,
Kamnik - Slovan - Triglav, Branik - Olimpija in Medveščak -
Kokra. Prvi del bo končan z igranjem 14. kroga, najboljša šti-
ri slovenska moštva prvega dela pa se bodo uvrstila v drugi
del, ki se bo začel 9. aprila in končal 21. maja, sledil pa bo
še tretji, finalni del. V mesecu decembru pa se bo odigralo
tudi pokalno tekmovanje. J. M.

Hotavlje

Urekov pohod na Goro

Jutri, v soboto, bodo Olimpijski komiteje Slovenije, RTV Slo-
venija, Občina Gorenja vas - Poljane in Športno društvo
Marmor Hotavlje pripravili že 16. Urekov pohod na Goro.
Pohodniki se bodo na pot podali ob 8.30 s Hotavelj (zbirno
mesto pri gostilni Lipan) ali iz Gorenje vasi (zbirno mesto
na avtobusni postaji). Vodiči bodo pohodnike vodili do Brd,
kjer se bodo ustavili ob ponudbi domačih dobrot, preko Ma-
lenskega vrha do cerkvice na Gori. Tam bo ob 12. uri krajši
kulturno-razvedrilni program v spomin na Staneta Ureka
oziroma njegovo jutranjo telovadbo. Kot pravi predsednik
ŠD Marmor Hotavlje Niko Stržinar, tudi tokrat ne bo manj-
kala domača ocvirkovca. Več informacij dobite na
www.sdmh.si ali na info@sdmh.si ali na 051/214-751. V. S.

Šenčur

Šenčurski izziv na deset kilometrov

Športno društvo Maratonc in Športno društvo Šenčur jutri,
9. oktobra, organizirata 2. Šenčurski izziv, tek na deset kilo-
metrov. Start bo ob 15. uri v Športnem parku Šenčur, kjer bo
tudi cilj. Manj pripravljeni bodo lahko tekli na rekreativnem
izzivu, katerega start bo ob 15.10, preteči pa bodo morali 1,2
km. M. B.

Zaradi reprezentančnih tekem ta konec tedna ne bo
na sporedu rednega kroga v 1. SNL, bosta pa dve 
zaostali tekmi 9. kroga. Ekipa Domžal bo jutri ob
20.15 gostila Maribor, v nedeljo pa bo še tekma med
Primorjem in CM Celjem.

Vilma Stanovnik

Kranj - Po hokejistih so z ob-
računi na ledenih ploskvah
začele tudi hokejistke. Go-
renjsko tudi letos, tako v do-
mačem prvenstvu kot av-
strijski ligi DEBL, zastopajo
hokejistke Triglava. Prvo tek-
mo v ligi DEBL so odigrale v
domači dvorani, ko so ekipo
Celeie premagala z 8:4. Že
jutri, v soboto, z začetkom
ob 14. uri bodo v Kranju go-
stile ekipo Gipsy girls iz Be-
ljaka, v nedeljo pa jih čaka
gostovanje v Celovcu pri eki-
pi DEC Dragons. 

"Naša ekipa je letos sestav-
ljena podobno kot lani, le
dveh avstrijskih igralk nima-
mo več. Za nas igra tudi Ce-
ljanka Mojca Duh, ki je bila
do sedaj le posojena igralka,
iz študijske izmenjave iz

Turčije pa se je v ekipo vrni-
la tudi Nataša Pagon, ki je ob
meni prevzela tudi trenira-
nje ekipe," pravi trener in

vodja ekipe Cveto Hafner, ki
se je, skupaj z dekleti, še bolj
kot prve zmage v ligi DEBL
razveselil prve zmage v do-

mačem državnem prven-
stvu, ko je ekipi Triglava pr-
vič v zgodovini uspelo pre-
magati žensko ekipo Term
Maribor. 

"V naši jubilejni deseti se-
zoni je 3. oktober 2010 res
zgodovinski dan, saj so čla-
nice prvič porazile nezlom-
ljive Mariborčanke s prepri-
čljivih 9:3. Za nameček se je
to zgodilo sredi Maribora,
saj Mariborčanke, za katere
tokrat ni igrala Jasmina Re-
šar, enostavno niso našle od-
govora na naše napade," pra-
vi Cveto Hafner, ki se sicer
zaveda, da bodo vsi novi ob-
računi z Mariborčankami še
kako napeti. Kljub temu so
si tako dekleta kot on za jubi-
lejno sezono zastavili visoka
cilja, saj si želijo biti najbolj-
ši tako v domačem prven-
stvu kot ligi EBEL. 

Z zgodovinsko zmago v jubilejno sezono
Hokejistke kranjskega Triglava so v prvem krogu državnega prvenstva ugnale do letos še nepremagano
ekipo Maribora, prav tako pa so zmagovito začele nastope v avstrijski hokejski ligi DEBL. 

Hokejistke Triglava so jubilejno sezono začele z zmago 
nad Celjankami in zgodovinskim uspehom nad ekipo 
Term Maribor. 
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Domžale

Na odstavnem pasu avtoceste povozil pešca

Včeraj okoli 9. ure je v prometni nesreči na avtocesti v bliži-
ni Domžal umrl 66-letnik iz okolice Domžal. Po poročanju
Policijske uprave Ljubljana je 66-letnik zaradi pritrditve to-
vora, ki ga je imel naloženega na lahkem priklopniku, usta-
vil osebno vozilo Renault Kangoo na odstavnem pasu avto-
ceste v smeri proti Ljubljani in kraj ustavitve zavaroval. Ko je
želel pospraviti varnostni trikotnik, je na odstavni pas zape-
ljal 53-letni voznik tovornega vozila s pripetim polpriklopni-
kom in trčil v pešca. 66-letnik je umrl na kraju nesreče. S. Š.

Bled

Z bombo na policijo

V sredo zjutraj je 38-letni občan na Policijsko postajo Bled
prinesel ročno bombo M75, ki jo je našel med železniškimi
tiri na relaciji Obrne-Bohinjska Bistrica. To ni ravno pamet-
no ravnanje, opozarja policija, ki svetuje, da v primeru naj-
dbe eksplozivnih teles, le-te raje ne premikate ali prenašate
naokoli, temveč o najdbi takoj obvestite policiste. Ti bodo
poskrbeli, da bo eksplozivno telo prevzel strokovnjak za 
eksplozivna telesa. S. Š.

Kranj

Pestro popoldne pred kranjsko Qlandio

Danes popoldne bo pred nakupovalnim centrom Qlandia v
Kranju potekala preventivna akcija Stopimo iz teme - varno v
zimo. Med 15. in 20. uro bo imel Svet za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu Kranj postavljen šotor Vidko, poligon
Jumicar in Kolesarčki, nastopil bo tudi čarovnik Grega. 
Policisti bodo predstavili svojo opremo in delo na različnih
področjih (promet, javni red in mir, nasilje v družini ...).
Tudi Gasilsko reševalna služba Kranj bo predstavila svoja
vozila, opremo in delo, z gašenjem se bodo lahko preizkusi-
li tudi otroci in gospodinje. Podjetje A1 Kranj bo opravljalo
brezplačne preventivne preglede vozil (luči, zavorne in hla-
dilne tekočine, pnevmatik), udeleženci bodo lahko pridobili
informacije v zvezi s tehničnim pregledom, izdaje homolo-
gacije in registracija vozila, prejeli pa bodo tudi kupon za
brezplačni preventivni pregled v enotah A1 na Primskovem
in Laborah. Izvedeli boste tudi vse o avtomobilskih zavaro-
vanjih in ravnanju ob prometnih nezgodah za potrebe 
uveljavljanja škode. Predstavili bodo tudi uporabo verig. 
Avtošola B&B iz Kranja bo pripravila spretnostni poligon za
vozila in delavnico varne vožnje. ZŠAM Kranj, AMD Kranj,
KŠK in SPV Kranj bodo vse popoldne delili tudi preventivno
gradivo, kresničke in odsevne trakove. S. Š.

Kranj

Uporabljala je ponarejeno vinjeto

V ponedeljek popoldne so policisti na Ljubljanski cesti v
Kranju ustavili in kontrolirali 35-letno voznico osebnega av-
tomobila. V postopku so ugotovili, da ima na vetro-
branskem steklu nalepljeno ponarejeno vinjeto. Policisti so
vinjeto zasegli, zoper voznico pa podali kazensko ovadbo.

Vešter

Ob Selški Sori našli sode z oljem

V ponedeljek dopoldne so v bližini Veštra ob Selški Sori občani
našli trinajst dvestolitrskih sodov, v katerih je bilo hidravlično
olje. Kot so pojasnili na policiji, storilca še iščejo, o najdbi pa
so obvestili pristojno inšpekcijo za okolje. Sode so prevzeli
delavci Komunale Škofja Loka, ki so poskrbeli tudi za primer-
no skladiščenje. Do izlitja olja v naravo ni prišlo. S. Š.

Jesenice 

Vzeli zlatnino

V torek dopoldne so neznani storilci vlomili v dve stano-
vanji na Cesti maršala Tita na Jesenicah. V prvem očitno
niso našli ničesar uporabnega in so ga zapustili praznih 
rok, iz drugega pa so odnesli zlatnino v vrednosti okoli dva
tisoč evrov. 

Železniki

Nepoboljšljivemu vozniku zasegli vozilo

V sredo popoldne so policisti v Železnikih ustavili in kon-
trolirali devetnajstletnega Grosupeljčana. V postopku so
ugotovili, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja.
Ker gre za večkratnega kršitelja cestno prometnih pred-
pisov, so mu osebni avtomobil zasegli, zoper voznika pa
bodo na sodišče podali obdolžilni predlog. S. Š.

Simon Šubic

Kranj - Kranjsko tožilstvo je
iz obtožbe zoper nekdanjega
dekana kranjske fakultete za
organizacijske vede Jožeta
Florjančiča in soobtožene
nekdanje sodelavce Draga
Vuka, Jožico Novak, Mirolju-
ba Kljajića in Gorana Vuko-
viča umaknilo očitek za eno
kaznivo dejanje zlorabe po-
ložaja in pravic, s katerim
naj bi sebi in drugim prido-
bili protipravno premoženj-
sko korist v višini skoraj 839
tisoč evrov. Tožilstvo obtože-
nim še vedno očita storitev
enajstih kaznivih dejanj zlo-
rabe položaja ali pravic, Flor-
jančiču tudi ponareditve li-
stin, je pa višina povzročene
škode sedaj bistveno nižja. 

Na zadnji glavni obravnavi
je tožilec Janez Palovšnik na

podlagi predstavljenega
mnenja izvedenke ekonom-
sko-finančne stroke umak-
nil očitek o zlorabi položaja
in pravic zoper obtožene
Florjančiča, Novakove, Vuka
in Kljajića. Omenjeni naj bi
kot člani poslovodnega od-
bora sprejeli sklep, da zaradi
povečanega obsega dela na
izrednem študiju izplačajo
nekakšen poračun tako pe-
dagoškim kot nepedago-
škim delavcem fakultete v
skupni višini 838.652 evrov
bruto. Sodna izvedenka
meni, da gre v tem primeru
za denar, ki ga je fakulteta
pridobila na trgu (redni štu-
dij financira država, pri iz-
rednem pa študentje plačajo
šolnine), z njim pa fakulteta
prosto ravna, a mora imeti
morebitna izplačila zaposle-
nim podprta z dodatnimi

pogodbami in drugimi akti.
Ker je bilo dodatno delo v
resnici opravljeno, poračun
pa je bil opravljen po odbit-
ku vseh stroškov, tudi tožil-

stvo ugotavlja, da fakulteta v
tem primeru ni bila oškodo-
vana, čeprav pri izplačilu
niso upoštevali vseh formal-
nosti. 

Obtožba je sedaj ”lažja”
Kranjsko tožilstvo je iz obtožbe nekdanjemu dekanu kranjske Fakultete za organizacijske vede Jožetu
Florjančiču in soobtožencem umaknilo po vrednosti najtežji očitek.

Glavna obravnava zoper Jožeta Florjančiča, Draga Vuka, 
Jožico Novak, Miroljuba Kljajića (na sliki) in Gorana Vukoviča
se nadaljuje danes. 

Simon Šubic

Kranj - V sredo okoli 18.45 se
je na Škofjeloški cesti v Kra-
nju pripetila prometna ne-
sreča, v kateri je umrla 83-
letna peška. Po poročanju
policije je 83-letna Kranjčan-
ka hodila po pločniku Škof-
jeloške ceste v smeri proti
Delavski cesti. Pri hišni 
številki 28 je prečkala cesto
zunaj zaznamovanega pre-
hoda za pešce. To je prese-
netilo devetnajstletno voz-
nico osebnega vozila Kia
Cee'd, ki je v tem trenutku z
njene desne strani pripeljala
po Škofjeloški cesti. Voznica
je z desnim prednjim delom
vozila zadela v peško, ki je po
trčenju padla po vozišču.
Hudo ranjeno peško so z re-
ševalnim vozilom odpeljali

na urgenco Kliničnega cen-
tra v Ljubljani, kjer je nekaj
po 21. uri ranam podlegla.
To je že letošnja deseta smrt-
na žrtev na Gorenjskem,
medtem ko so v enakem ob-
dobju lani našteli devetnajst
smrtnih žrtev. 

Na varnost pešcev v pro-
metu so gorenjski policisti
te dni še posebej pozorni.
Od 1. do 22. oktobra na-
mreč poostreno nadzirajo
pešce in tudi obveznosti
voznikov do njih. Nadzirajo
predvsem pravilno hojo
pešcev in prečkanje vozišča
ter tudi, kako so označeni
ob zmanjšati vidljivosti ozi-
roma ali uporabljajo odsev-
na telesa za boljšo vidnost.
Policisti hkrati nadzirajo
tudi voznike, ali ustavljajo
pred prehodi za pešce in

omogočajo varno prečkanje
vozišča. Nadzirajo tudi
upoštevanje svetlobnih pro-

metnih znakov na semafor-
ju, tako pri voznikih kot pri
pešcih. 

Peška stopila pred avtomobil
V Kranju je voznica osebnega vozila trčila v starejšo peško, ki je prečkala cesto zunaj označenega 
prehoda. Policisti izvajajo poostren nadzor nad pešci.

Gorenjski policisti do 22. oktobra izvajajo nadzore nad 
pravilnim ravnanjem pešcev v prometu, pa tudi nad 
upoštevanjem pešcev s strani voznikov. / Foto: Tina Dokl

Jesenice

Roparja vzela telefon in denar

V sredo okoli 19. ure je na Policijski postaji Jesenice 29-letni
občan prijavil, da sta ga malo pred tem oropala neznanca.
Razložil je, da sta pred gostinskim lokalom na Cesti maršala
Tita k njemu pristopila dva neznana moška, ga prijela in mu
odvzela mobilni telefon ter okoli tisoč evrov gotovine. Po de-
janju sta odšla v smeri Delavske hranilnice. Oškodovanec je
enega od roparjev tudi opisal. Gre za moškega neznane
starosti, visok naj bi bil med 160 in 170 centimetri, oblečen
je bil v črna oblačila in na kratko ostrižen.

Koroška Bela

Spor reševal z nožem

Jeseniške policiste so v sredo okoli 23. ure obvestili o glas-
nem prepiru dveh moških na Cesti talcev na Koroški Beli.
Kot so ugotovili ob prihodu na kraj dogodka, sta se sprla
soseda, stara 57 in 31 let. Pri tem je starejši z nožem zagrozil
mlajšemu sosedu. Policisti so 31-letniku izdali plačilni nalog
zaradi nedostojnega vedenja, zoper 57-letnika pa so na pris-
tojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi
ogrožanja z nevarnim predmetom pri prepiru ali pretepu.
Nož so zasegli.

Žiri

Vlom v gradbeni zabojnik

V noči na četrtek so v Žireh nepridipravi vlomili v gradbeni
zabojnik, iz katerega so odnesli več različnega električnega
orodja. Gmotne škode je za okoli dva tisoč evrov. S. Š.
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Volivce nagovarja več kot sto
županskih kandidatov

Na letošnjih lokalnih volitvah v sedemindvajsetih občinah s širšega gorenjskega
območja kandidira za župane 126 kandidatov, med njimi je le petnajst žensk. V
torek se je že začelo predčasno glasovanje, posnetek je iz Radovljice. / Foto: Tina Dokl

Bajtarji so po končani pašni 
sezoni Veliko planino prevzeli
od pastirjev. Stran 13

David Jagodic s Šenturske 
Gore bo solo petje študiral na
dunajski univerzi. Stran 13

Na Gorenjskem se nekatere
poslovne cone zajedajo tudi v
(primestne) gozdove. Stran 12

Strani 10, 11



10 petek, 8. oktobra 2010

Volitve 2010

Zanimivo je, 
da ima skoraj
polovica 
kandidatov 
na ožjem 
Gorenjskem 
univerzitetno 
izobrazbo ali
celo več. 
Ne moremo pa
trditi, da je 
ravno izobrazba
ključna 
prednost, ki šteje
pri volivcih, saj
je med župani
kar nekaj 
"naturščikov", 
ki svoje občine
uspešno vodijo
tudi z nekoliko
nižjo formalno
izobrazbo. 

Danica Zavrl Žlebir,
Jasna Paladin

Podrobno smo si ogledali
seznam ljudi, ki se tokrat po-
tegujejo za županska mesta
na območju ožje Gorenjske,
torej v devetnajstih občinah
od Kranjske Gore do Med-
vod. 88 jih je, le v petih obči-
nah (Žirovnica, Gorje, Pred-
dvor, Šenčur, Gorenja vas-
Poljane) sta na izbiro samo
dva kandidata, največjo izbi-
ro, po sedem kandidatov, pa
imajo v občinah Jesenice,
Bled, Tržič, Škofja Loka in
Žiri. Tokrat kandidira deset
žensk, od tega v dveh obči-
nah, na Bledu in v Medvo-
dah, kandidirata celo po dve.
Pa lepši manjšini posvetimo
nekaj več pozornosti. Kandi-
datke imajo na Jesenicah, v
Žirovnici, na Bledu, v Bohi-
nju, Kranju, Škofji Loki, v Ži-
reh in Medvodah. Jeseničan-
ka Darja Lenardič je profeso-
rica germanistike, Žirovni-
čanka Bernarda Resman
univerzitetna diplomirana
ekonomistka, prav tako Blej-
ka Davorina Pirc, ki je poleg
tega še pravnica, njena roja-
kinja Danica Sebanc pa eko-
nomska tehnica, vendar dela
na zahtevnejših delovnih
mestih. Univerzitetni diplo-
mirani ekonomistki sta tudi
škofjeloška kandidatka Tina
Teržan in kranjska Hermina
Krt, slednja celo magistrica,
Bohinjka Marija Ogrin je ar-
heologinja, Žirovka Germa-
na Pivk je kmetijska svetoval-
ka, medvoški kandidatki pa
Alenka Žavbi Kunaver vzgo-
jiteljica in Jelena Aleksić ma-
gistrica sociologije. Štiri so v
politiki popolne novinke, dve
sta že kandidirali za županji,
tri so bile kandidatke na par-
lamentarnih volitvah, ena pa
ima izkušnje kot direktorica
dveh občinskih uprav.

"Stari" župani branijo
svoje položaje

V večini občin ožje Gorenj-
ske se bodo v boj za županski
položaj znova spustili aktual-
ni župani, medtem ko so se v
občinah Radovljica, Kranj in
Jezersko "stari" župani odlo-
čili, da ne bodo znova kandi-
dirali. Kranjski Damijan Per-
ne je dobil direktorsko mesto
v Psihiatrični bolnišnici Be-
gunje, radovljiški Janko Se-
bastjan Stušek je izpolnil po-
goje za upokojitev, jezerski

Milan Kocjan pa pravi, da se
je preprosto naveličal. Petim
županom, ki občine vodijo
vse mandate, pa dosedanji
štirje mandati niso dovolj in
se potegujejo še za petega.
To so Janez Ivan Štular v Na-
klem, Igor Draksler v Škofji
Loki, Bojan Starman v Žireh,
Stanislav Žagar v Medvodah
in Franc Čebulj v Cerkljah.
Zanimivo je, da se v volilno
bitko podajajo tudi župani, ki
jim je na prejšnjih volitvah
spodletelo. Znova bosta po-
skusila "povratnika" Mohor
Bogataj, ki je leta 2006 v
Kranju za las izgubil volitve z
Damijanom Pernetom, in
Pavel Rupar, ki ga je pred šti-
rimi leti v Tržiču porazil Bo-
rut Sajovic. Več je tudi kandi-
datov, ki jih poznamo še iz
prejšnjih mandatov, vendar
jim doslej ni uspelo. Pogu-
ma si ne dajo vzeti denimo
Robert Plavčak, Andrej Ko-
kot, Davorina Pirc, Jožef
Cvetek, Rok Peterman, Alojz
Poklukar, Jure Meglič, Sta-
nislav Koselj, Ivan Grginič,
Ciril Repnik, Andrej Karni-
čar, Viktor Žakelj, Alenka
Žavbi Kunaver ... 

Od vojaka 
do arheologinje

Med županskimi kandida-
ti imamo zanimivo paleto
poklicev, od športnih trener-
jev in učiteljev do ekonomi-
stov. Slednjih je kar ducat, v
občini Škofja Loka so od sed-
mih kandidatov to kar štirje,
dva od njih sta celo magistra
in direktorja uspešnih podje-
tij. Zanimivo je, da ima sko-
raj polovica kandidatov na
ožjem Gorenjskem univerzi-
tetno izobrazbo ali celo več.
Kar devet je magistrov, trije
pa so doktorji znanosti. Ne
moremo pa trditi, da je ravno
izobrazba ključna prednost,
ki šteje pri volivcih, saj je
med župani kar nekaj "na-
turščikov", ki svoje občine
uspešno vodijo tudi z nekoli-
ko nižjo formalno izobrazbo.
Med poklici, ki so še zbudili
naše zanimanje, so denimo
vojak, pa akademski slikar,
arheologinja, nekaj je podjet-
nikov, ki se enako sposobni
kot voditi svoje podjetje, čuti-
jo voditi tudi občine. Kandi-
dati so vseh starosti, najmlaj-
ša sta 25-letna Krištof Ra-
movš, medijski inženir, ki
kandidira v Škofji Loki, in
enako star vojak Aljaž Karni-

čar z Jezerskega, najstarejši
pa 71-letni Roman Savinšek
z Jesenic. Zanimive so tudi
družinske povezave. Aljaž
Karničar je nečak Andreja
Karničarja, svojega tekmeca
na volitvah za župana občine
Jezersko, oče in sin Janez in
Tit Potočnik, oba kandidata
stranke Slovenska unija,
kandidirata za župana sosed-
njih občin, Radovljice in Ble-
da. V občinah Bled in Gorje
sta kandidata za župana bra-
ta Vinko in Alojz Poklukar.
Če bi prečesali še liste kandi-
datov za občinske svetnike,
pa bi zagotovo našli še več
sorodstvenih razmerij. 

Politični in "nepolitični"
kandidati

Pretekle izkušnje kažejo,
da volivci županov ne izbira-
jo prednostno po politični
pripadnosti. Kljub temu pa
gre glavnina kandidatov na
volitve s pomočjo ene od po-
litičnih strank. Na ožjem Go-
renjskem smo našteli kar 16
strank, ki kandidirajo svoje
županske kandidate. Največ
kandidatov predlagata stran-
ki SDS (14), ki gre enkrat v
skupno kandidaturo z SLS,
in SD (10), ki ima poleg tega
še tri kandidate skupaj s pro-
gramsko sorodno LDS. Sled-
nja nastopa s sedmimi kan-
didati, prav toliko jih ima
SLS, enega manj N.Si, ostale
pa manj, nekatere nastopajo
s samo enim kandidatom,
nekatere med njimi so nasta-
le prav za potrebe teh volitev,

poleg strank sta med podpor-
niki županov tudi dve listi.
Skoraj četrtina vseh kandida-
tov pa se šteje za neodvisne,
saj so kandidature vložili s
podpisi volivcev, vmes pa so
nekatere med njimi podprle
tudi politične stranke. Največ
neodvisnih kandidatov je v
občini Žiri.

Oblast je slast

Kolikšno plačo lahko priča-
kujejo kandidati, ki bodo iz-
voljeni za župane? V mestni
občini Kranj so nam odgovo-
rili, da je plača župana, ki
funkcijo opravlja poklicno
(brez upoštevanja delovne
dobe in olajšav), 3494 evrov
bruto, neto pa 1534 evrov. V
primeru, da nalogo opravlja
nepoklicno, pa je njegova na-
grada 1747 evrov bruto, ozi-
roma 1354 evrov neto. To je
veljalo za aktualnega župana
Damijana Perneta, ki je bil
najprej poleg županovanja še
poslanec državnega zbora,
sedaj pa je direktor psihia-
trične bolnišnice. V Škofji

Loki pa pravijo, da bruto pla-
ča njihovega župana v skladu
z državnimi predpisi znaša
3671 evrov, neto pa 2101
evro, kar je tudi znesek konč-
nega izplačila, češ da se na
župansko plačo ne izplačuje
nobenih nadur, sejnin ali ka-
kršnih koli drugih dodatkov.
Ob takšnih zneskih težko tr-
dimo, da se kandidati za žu-
panovanje odločajo zaradi
zaslužka. Slajša kot denar sta
moč in oblast. Od županskih
kandidatov, ki imajo v svojih
sedanjih službah zagotovo
višje plače, pa smo na naše
vprašanje dobili različne za-
nimive odgovore. Direktor
Gorenjske predilnice Miha
Ješe pravi: "Kljub temu da
imam trenutno višjo plačo,
kot je županova (po izjavi ak-
tualnega župana na soočenju
v Rdeči ostrigi 2050 evrov
neto), bom županstvo pre-
vzel profesionalno. Socialno
varnost sem si uredil že v
času službovanja v Moskvi,
zato tudi vodenja Gorenjske
predilnice nisem prevzel za-
radi plače, ki je bila takrat

Volivce letos nagovarja 
več kot sto županskih kandidatov

V 27 gorenjskih občinah na letošnjih lokalnih volitvah za župane kandidira 126 kandidatk in kandidatov, od tega le petnajst
žensk. Glavnina kandidatov se predstavlja kot nestrankarski ali neodvisni.

Kandidati na letošnjih volitvah so volivke in volivce nagovarjali tudi na stojnicah. / Foto: Tina Dokl

Na zadnjih lokalnih volitvah leta 2006
se je za županske funkcije potegovalo
120 kandidatk in kandidatov, med 
njimi le enajst žensk. Nobena od njih
ni bila izvoljena in Gorenjska je bila
štiri leta brez županje. Zahvaljujoč
ženskim kvotam pa kandidira vsakokrat
več kandidatk na listah za občinske
svete, in sicer tudi na "izvoljivih" 
vrhnjih mestih list.
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približno četrtino sedanje
županove." Skromne živ-
ljenjske navade moje druži-
ne bom lahko pokril tudi z
župansko plačo, odgovarja
Darjan Petrič, ki bo župano-
val profesionalno (češ da
drugega dela ne bo oprav-
ljal), njegov glavni motiv pa
je v sloganu Kranj zasluži
boljše, na vseh področjih živ-
ljenja, še posebej pa na go-
spodarskem, infrastruktur-
nem, prometnem ... Hermi-
na Krt je trinajsto leto direk-
torica poslovne enote banke
in glede na dobre poslovne
rezultate, je temu primerna
tudi njena plača. "Če bi bila
edini motiv za kandidaturo
plača in redna služba, potem
se za to pot ne bi odločila. Pri
odločitvi za kandidaturo pa
gre za bistveno več. Gre za
prepričanje, da se je vredno
izpostaviti za dosego skup-
nega cilja, to pa je večja ka-
kovost življenja vseh ljudi,"
pojasnjuje kandidatka svoj
življenjski izziv. Pravi, da bo
poklicna županja in da bo v
primeru izvolitve prenehala
delati v banki, odstopila bo
tudi kot članica nadzornih
svetov. Predsednik uprave
Elektra Gorenjske Bojan Lu-
skovec pa ob svoji kandida-
turi za župana občine Škofja
Loka pove: "Moje glavno vo-
dilo je prepričanje, da gre za
delo, ki ga želim in ga bom
glede na do sedaj pridoblje-
ne izkušnje in svojo strokov-
no usposobljenost v prihod-
njih štirih letih zagotovo do-
bro opravljal. Poslovno oko-
lje ene največjih slovenskih
občin (kar občina Škofja
Loka zagotovo je) je drugi iz-
ziv, ki me spodbuja, da sem
se odločil za kandidaturo.
Delati delo, ki mi leži in me
osrečuje, v okolju, ki mi je
pisano na kožo, so kriteriji,
ki pri meni štejejo, in ne pla-
čilo za delo." Državna sekre-
tarka Tina Teržan, ki kandi-
dira za županjo Škofje Loke,
je odgovorila, da o plači žu-
pana sploh še ni razmišljala.
"Višina plače župana zanes-
ljivo ni bila ne motiv ne ovi-
ra za mojo odločitev. Po-

membno mi je delo, ki ga je
potrebno opraviti," zatrjuje
kandidatka in kot najpo-
membnejši motiv navaja
dejstvo, da so slabo načrto-
vane in vodene investicije
skupaj s splošno krizo ob-
činsko blagajno pripeljale v
zelo slab položaj, sama pa se
čuti sposobno to spremeniti
na bolje. 

Tudi na Kamniškem 
kandidatk zgolj za vzorec

Na območju t. i. Podjetne
regije - v občinah Kamnik,
Komenda, Domžale, Men-
geš, Trzin, Lukovica, Morav-
če in Vodice, volivce v teh
dneh nagovarja osemintri-
deset županskih kandidatov.
Največ jih je v Domžalah in
v Kamniku, po sedem, naj-
manj - zgolj dva - pa v občini
Mengeš. Da se za politiko še
vedno raje odločajo moški,
dokazuje dolg seznam žu-
panskih kandidatov, na kate-
rem pa najdemo le pet
žensk. V Kamniku kandidira
poslanka v Državnem zboru
RS in predsednica OO SD
Kamnik - Komenda mag. Ju-
lijana Bizjak Mlakar, v Dom-
žalah mlada podjetnica in
občinska svetnica v minu-
lem mandatu Katarina Kar-
lovšek (SLS), v Trzinu aktiv-
na članica SDS Milica Er-
čulj, v Lukovici pravnica in
nekdanja uslužbenka Obči-
ne Mojca Stoschitzky (N.Si),
v Vodicah pa Snežana Ovijač
iz Socialnih demokratov. V
občinah Komenda, Moravče
in Mengeš kandidirajo le
moški.

Aktualni župani si 
večinoma želijo obdržati
svojo funkcijo

Novega župana oziroma
županjo bodo zagotovo dobi-
li v Kamniku in v Vodicah,
kjer aktualna župana, Anton
Tone Smolnikar (poslavlja
se po šestnajstih letih župa-
novanja) in Brane Podbor-
šek (za njim je osem let žu-
panske funkcije), ne kandi-
dirata več. V drugih občinah

si aktualni župani želijo vsaj
še enega mandata, saj bi radi
- kot poudarjajo - končali za-
čete projekte. V Komendi je
med kandidati tako Tomaž
Drolec, edini dosedanji žu-
pan v samostojni občini, ki
se bo potegoval že za četrti
mandat, prav tako edini do-
sedanji župan v samostojni
občini Trzin in ponovni kan-
didat je Tone Peršak, v Dom-
žalah si drugega zaporedne-
ga mandata želi Toni Dra-
gar, v Mengšu pa Franc Je-
rič. V Moravčah bo volivce še
tretjič skušal prepričati žu-
pan Martin Rebolj, v Lukovi-
ci pa Matej Kotnik. Med kan-
didati je tudi en povratnik -
Anton Kokalj je občino Vodi-
ce vodil že pred osmimi leti,
nato pa na volitvah izgubil,
kar pa ga ni odvrnilo od vno-
vičnega poskusa. "Če bom
izvoljen, bom z delom nada-
ljeval tam, kjer sem pred
osmimi leti zaključil," je na-
povedal na predstavitvi svoje
kandidature. Prav tako je kar
nekaj letošnjih kandidatov
volivce že nagovarjalo na
prejšnjih volitvah, a kljub
neuspehom poskušajo zno-
va. Takšni so na primer Aleš
Janežič (LDS) v Mengšu, Pa-
vel Šmid (SDS) v Komendi
in Peter Verbič v Domžalah.

Neodvisnih manj kot
polovica kandidatov

Med 38 kandidati je letos
petnajst takšnih, ki so za
uradno kandidaturo zbirali
podpise volivcev, torej nasto-
pajo kot neodvisni kandidati.
Številni med njimi so
'navidezno neodvisni', saj so
sicer člani političnih strank,
a uradno kandidirajo ob pod-
pori volivcev, ali pa niso čla-
ni nobenih strank, so jim pa
podporo izkazali vidni poli-
tični predstavniki. Največ
neodvisnih kandidatov, kar
štiri od petih, imajo v Trzi-
nu, nobenega pa v Morav-
čah, saj je tam vseh pet kan-
didatov strankarskih. Veliko
kandidatov je osnovalo tudi
svoje liste. Po izstopu iz LDS
je svojo Listo Tonija Dragar-
ja - za vse generacije in kraje
tako na primer sestavil aktu-
alni domžalski župan. Več
let ima svojo Listo za traj-
nostni razvoj Trzina tudi
Tone Peršak. Na seznamu
med drugim najdemo tudi
Listo Zvoneta Potočnika,
kamniškega kandidata, Listo
za Domžale Petra Verbiča in
listo Trzin je naš dom kandi-
data Valentina Kolenca.

Od komika do poslanca
Državnega zbora RS

Med tokratnimi kandidati
je kar nekaj izkušenih politi-
kov, podžupanov in svetni-
kov - dva aktualna poslanca v
Državnem zboru (Julijana
Bizjak Mlakar in Robert
Hrovat), nekdanja poslanca
Rudi Veršnik (SDS) iz Kam-
nika in Franc Capuder (Nsi)
iz Moravč in podpredsednik
stranke NSi Anton Kokalj.
Kar nekaj jih ima izkušnje z
delom v državnih instituci-
jah (Brane Golubovič, Franc
Stanonik, mag. Stanislav Za-
rnik), veliko pa je povsem
novih obrazov, ki s politiko
do sedaj niso imeli nobene
povezave. Eden takšnih je
gotovo kamniški neodvisni
kandidat Marjan Šarec, di-
plomirani igralec, sicer pa
širši javnosti znan kot Ser-

pentinšek, odličen imitator
slovenskih politikov in dru-
gih javnih oseb. "Kot vsak
občan imam pravico voliti in
biti voljen in zaradi svoje
mladostne energije, neobre-
menjenosti s preteklimi za-
merami in zanosom, kar so
tudi moje največje prednosti,
se za mesto župana čutim
sposobnega, poleg tega pa
sem v življenju že tudi kaj
ustvaril. Ko bodo ljudje vide-
li, da mislim resno, me bodo
tako začeli gledati tudi
sami," je odločen Šarec. Med
kandidati so tudi 'uvoznik
kebaba' v Slovenijo, kakor se
rad pohvali Zvone Potočnik,
pa magister ekonomije, last-
nica agencije za odnose z jav-
nostmi, prodajalka avtomo-
bilov, avtomehanik, komer-
cialist, inženir elektrotehni-
ke, politolog, nekaj pravni-
kov, gostinec, arhitekt, letal-
ski tehnik, poklicni gasilec,
papirničar, profesor zgodovi-
ne in sociologije in nekaj sa-
mostojnih podjetnikov.

V politiko mladi 
in upokojenci

Da politika očitno ni delo
zgolj za izkušene in nekoliko
starejše, dokazuje nekaj mla-
dih kandidatov. Večina na
seznamu v občinah vzhodne
Gorenjske jih je sicer starih
med 50 in 65, a med 38 jih je
tudi devet, ki jih ima 45 let ali
manj, trije od tega celo 35 let
ali manj (Marjan Šarec in Ka-
tarina Karlovšek). Pri tem s
svojimi 27 leti zagotovo tudi
v slovenskem merilu precej
izstopa mag. Matej Tonin, ki
kandira za kamniškega župa-
na. "V Sloveniji je bilo do se-
daj deset županov, ki so bili
ob svoji izvolitvi mlajši od 35
let. Vsi mladi župani so do-
kazali, da znajo povezati mla-
dostno energijo in izkušnje
starejših v korist občine.
Prednost mladih je ta, da
imamo več energije in volje,
da stvari začnemo spremi-
njati na bolje," je v pismu, ki
so ga dobila kamniška gospo-
dinjstva, med drugim napi-
sal Tonin.

Nekateri so svoj glas oddali na predčasnem glasovanju, v sredo tudi v občini Preddvor.

Na tokratnih lokalnih volitvah volimo župane ali županje, občinske svetnike in svetnice in
ponekod tudi člane in članice svetov krajevnih skupnosti. / Foto: Tina Dokl
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do sedaj niso
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Aktualno

Simon Šubic

Kranj - "Ključen problem
prostorskega načrtovanja je,
da ni vodeno na regionalni
ravni, kar se v zadnjih letih
negativno odraža tudi v
gradnji velikih poslovnih
con - večinoma na gozdnih
območjih. Te po eni strani
prinašajo zanimiv dohodek
občinam, po drugi strani pa
nepopravljive posledice za
naravo in okoliške prebival-
ce. Na to opozarjamo že ne-
kaj časa, a nas odgovorni
najraje preslišijo," pravi Me-
tod Rogelj, vodja Zavoda RS
za gozdove Slovenije, Ob-
močna enota Kranj. "Apetiti
pa se zlepa ne končajo, saj
ne gre samo za poslovne
cone, v gozdove se zažirajo
tudi stanovanjske cone in
infrastruktura," še dodaja. 

Biologinja Sonja Roz-
man, višja naravovarstvena
svetovalka v kranjskem za-
vodu za varstvo narave, opo-
zarja, da je ključni problem
skupna površina poslovnih
con, ki so nastale po letu
1995, ko so se ustanovile

nove občine, ker vsaka želi
svojo. V zavodu so analizi-
rali poslovne cone v obči-
nah Cerklje, Komenda,
Mengeš, Trzin, Domžale in
Lukovica, kjer je za poslov-
no rabo določenih 490 hek-
tarjev zemljišč, od tega je
kar 255 hektarjev v gozdu.
Po letu 1995 je bilo za po-
slovno rabo na novo določe-
nih 177 hektarjev zemljišč.
V nižinskem območju ome-
njenih občin je gozda samo
na 18,7 odstotka zemljišč,
pozidanega je 17 odstotkov,
64 odstotkov pa je kmetij-
skih zemljišč. Če bi vse
cone zgradili v načrtova-
nem obsegu, bi bila že tako
majhna površina gozda
manjša za dodatna 2,2 od-
stotka, kar predstavlja povr-
šino približno 230 nogo-
metnih igrišč. "Gozdovi so
glavni nosilci biotske razno-
vrstnosti v nižinskem delu
Gorenjske, zato se zavze-
mamo, da jih ohranimo.
Poleg tega blažijo tempera-
turna nihanja in zadržujejo
vodo, zaradi česar je nevar-
nost poplav manjša, in od-

dajajo vlago v sušnih obdo-
bjih. Imajo tudi pomembno
vlogo pri varovanju tal pred
vetrno in vodno erozijo.
Gozdovi imajo tudi veliko
socialno funkcijo, pred-
vsem v zaledju večjih mest,
saj vplivajo na naše fizično
in psihično počutje. Ne na-
zadnje nam tudi omogočajo
rekreacijo v naravi," je pred-
stavila pomembnost gozdov
v nižinskem svetu. 

Podobni primeri umešča-
nja poslovnih con v gozdove
so tudi v občinah Šenčur,
Preddvor in Kranj. "Zaveda-
mo se, da so spremembe
namembnosti zemljišč in
posledično snovanje poslov-
nih con zelo dobri viri finan-
ciranja občinskih proraču-
nov. Napačno pa je, da se
občine pri tem ne povezuje-
jo in več občin skupaj ne
osnuje ene poslovne cone
ter da v nekaterih občinah
sploh ne poskušajo v ta na-
men izkoristiti že degradira-
nih območij. V tem oziru je
bila Mestna občina Kranj
bolj odprta za naša opozori-
la. Prvotno načrtovano po-

slovno cono v Hrastju so
zmanjšali skoraj za polovi-
co, poleg tega pa se je Me-
stna občina obvezala, da bo
na opuščenih industrijskih
območjih kot omilitveni
ukrep vzpostavila zelena ob-
močja ob rekah Savi in Ko-
kri," pripoveduje Rogelj.
"Povsem drugače je pri po-
slovni coni Komenda, ki naj
bi bila na državni ravni iz-
brana kot najboljša lokacija
za veliko poslovno cono, po
drugi strani pa gre po našem
mnenju za pretirano veliko
cono za relativno majhno
občino, ki je že zgrajena na
18 hektarjih, širi pa se še na
75 hektarjev. 14 hektarjev
naravovarstveno najbolj ob-
čutljivih območij znotraj
cone nam je za zdaj uspelo
ohraniti. Gre za močvirni
gozd, ki je tudi pomemben
življenjski prostor za dvoživ-
ke, in prehodno barje. Obo-
je je v Sloveniji zelo redko.
Južno od cone je območje
Nature 2000, ki bo sicer
ostalo nepozidano, a cona
nanj vseeno lahko vpliva," je
pristavila Rozmanova. 

Za poslovne cone
posekajo preveč gozdov
V kranjskem zavodu za varstvo narave svarijo pred negativnimi posledicami gradnje velikih 
poslovnih con, ki izpodrivajo gozdne površine. 

Suzana P. Kovačič

Kranj - "Položnice za tride-
set evrov nisem plačala, ker
Dimnikarstvo Dovrtel ni
opravilo storitve," je pove-
dala Jožica Grilc iz Predo-
selj pri Kranju. Zgodba se je
začela konec oktobra lani,
ko Jožice ni bilo doma, ko je
prišel dimnikar. "Priznam,
pozabila sem, da bo prišel.
To se mi je zgodilo dvakrat,
drugič zato, ker sem menja-
la službo s sodelavko in
dimnikarja o tem nisem ob-
vestila," je razložila. 16. ja-
nuarja letos je prišla polož-
nica za 31,68 evra. "Poklica-
la sem jih in jim povedala,
da za neopravljeno delo po-
ložnice ne bom plačala. Naj

pride dimnikar še enkrat,
pa bom poravnala račun," je
dejala. Potem je bilo vse
tiho, kot pove Jožica. 7. juli-
ja je dobila Sklep o izvršbi
iz Okrajnega sodišča v Ljub-
ljani. "Izvršitelj je prišel na
dom 14. septembra, najavil
se ni, je pa pustil obvestilo
dolžniku, v katerem piše, da
je treba račun, ki je z izvrš-
bo narasel na 331,68 evra,
poravnati v osmih dneh, si-
cer bodo prišli na dom, sta-
novanje odprli na silo in za-
rubili predmete v protivred-
nosti. Poklicala sem ga, pro-
sila za plačilo na obroke, pr-
vih petdeset evrov sem že
plačala," je povedala Jožica
in dodala, da je ona žal
samo "mali človek", ki ne

zna pisati pritožb in ugovo-
rov: "Ja, lahko da je vse to
ravnanje povsem zakonito.
Vseeno se sprašujem, kako
me je dimnikar lahko samo
dvakrat iskal in zaračunal
za nedelo. In kako ti ima
nekdo pravico vlomiti v sta-
novanje v imenu zakonito-
sti?" 

Iz Dimnikarstva Dovrtel
so sporočili, da v takem pri-
meru ravnajo skladno z
Uredbo in da naj se za na-
daljnja vprašanja obrnemo
kar na ministrstvo za okolje
in prostor. Predsednica
okrajnega sodišča Kranj
Mateja Jereb pa je pojasnila:
"Zakon o izvršbi in zavaro-
vanju (ZIZ) določa pogoje,
ko izvršitelj lahko nasilno

vstopi v prostore dolžnika.
Drugi odstavek 49. člena
ZIZ tako določa, da kadar je
treba opraviti izvršilno deja-
nje v zaklenjenem prostoru,
pa dolžnik ni navzoč ali
prostora noče odpreti, ga
lahko na podlagi odredbe
sodišča nasilno odpre izvr-
šitelj v navzočnosti dveh
polnoletnih občanov." Kot
je še dodala, izvršitelju lah-
ko pomaga policija, če izvr-
šitelj naleti na upiranje ali
če to utemeljeno pričakuje. 

Jožica Grilc bo delo, ki
pravzaprav ni bilo delo, ker
ni bilo opravljeno, drago
plačala. In to samo zato,
ker je dvakrat ni bilo doma,
ko je dimnikar pozvonil na
vrata ...

Dimnikarja drago plačala -
zato, ker je ni bilo doma
Jožici Grilc iz Predoselj se je račun dimnikarja v manj kot letu dni iz dobrih trideset evrov 
povišal na več kot tristo. 
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Pisatelj Boris Pahor 

je večkrat obžaloval, da 

ne piše dnevnika. Tudi 

danes si očita, da ni 

zmogel discipline, da bi 

sproti beležil vsa 

dogajanje in občutja. 

Ravno zato je pričujoča 

knjiga in v njej objavljena 

korespondenca z Marijo 

Žagar izjemnega pomena, 

saj je bogata s prikazi 

političnega, kulturnega 

in literarnega dogajanja 

na Tržaškem in v matici 

od sredine prejšnjega 

stoletja dalje, njunih 

razmerij in trenj.
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Poslovna cona Komenda je po mnenju kranjskega zavoda 
za gozdove pretirano velika za relativno majhno občino.
Zgrajena je že na 18 hektarjih, širi pa se še na 75 hektarjev.
14 hektarjev naravovarstveno najbolj občutljivih območij
znotraj cone je zavodu za zdaj uspelo ohraniti. 

"Povsod pravijo, da so za cono 
namenili slab gozd. Morda je res videti
tak, a ima lahko zelo pomembno 
ekosistemsko in hidrološko funkcijo.
Tipičen primer je npr. jelšev log. Drugi
primer je hrastovo belogabrovje, ki je
značilno le za doline velikih rek, kot je
npr. Sava, je zato redko in ima z vidika
ohranjanja biotske pestrosti veliko
vrednost. Kljub temu se zaradi 
raznovrstnih dejavnosti še vedno krči.
Poslovni coni Hrastje in Brnik sta 
načrtovani na območju takega gozda,"
je svoje mnenje podal tudi Davor 
Arimaspu, prav tako naravovarstveni
svetovalec na kranjskem zavodu za 
varstvo narave.
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Zanimivosti

Jasna Paladin

Pastirji so svojo živino s
planine odgnali že pred nekaj
tedni, a Velika planina v hlad-
nejših mesecih ne bo same-
vala, saj so pastirji simbolni
ključ planine v soboto predali
bajtarjem - turistom ter ljubi-
teljem smučanja in planine
pozimi, ki od pastirjev pastir-
ske bajte najamejo preko
zime. Zadnjih enaindvajset
let so združeni v Planinsko
društvo Bajtar Velika planina,
kjer jih je več kot sto štirideset
iz vseh koncev Slovenije.

"Danes smo od pastirjev
uradno prevzeli planino in
se zavezali, da jo bomo čuva-
li in vrnili v takšnem stanju,
kot smo jo dobili - vse do za-
četka pašne sezone," je na
družabnem srečanju bajtar-
jev povedal bajtarski župan
Milan Vodlan iz Ljubljane,
ki to funkcijo opravlja zadnji
dve leti. Članstvo v društvu
se veča vsako leto, a tistih
pravih bajtarjev je danes le
še nekaj deset, ostali so ali
lastniki nekdanjih pastirskih
bajt ali preprosto ljubitelji

Velike planine. A njihovo
prvo srečanje v sezoni, ki ga
poleg druženja in kulturne-
ga programa zaznamuje
tudi bajtarski golaž, je bilo
tokrat še posebej praznično,
saj letos praznujejo že 80-
letnico bajtarstva na Veliki
planini. 

"Letos mineva osem deset-
letij, odkar se je prvi turist -
bajtar dogovoril s kmetom
za najem pastirske bajte čez
zimo. To je bil Rajko Gre-
gorc iz Kamnika, ki je na
rami v nahrbtniku prinesel
gašperček, ki ga je grel v baj-
ti. Njemu so sledili še drugi
in tako so se na planini pol-
nile pastirske bajte v času, ko
ni bilo gori pastirjev z njiho-
vimi čredami. Vse več mla-
dih je smučalo in prijalo jim
je, da so lahko po dolgi poti
iz Kamnika, kamor so prišli
z vlakom, in naprej peš do
Stahovice, čez Sv. Primoža
in Pasje peči, nekaj dni pre-
živeli v neokrnjeni naravi
Velike planine. Tako se je tu-
rizem, torej bajtarstvo, razvi-
jalo iz leta v leto in vedno več
bajt je bilo zasedenih tudi

pozimi. Bajtarji so na plani-
ni živeli družabno življenje,
sodelovali s kmeti in pastirji
in skrbeli za planino," je po-
vedala Helena Plahuta, da-
našnja tajnica Planinskega
društva Bajtar, ki vestno be-
leži zgodovino bajtarskih ak-
tivnosti. Le-te se bodo po baj-
tarskem golažu nadaljevale
vse do pozne pomladi. Za
novo leto pripravijo koledo-

vanje, v februarju Pastirčko-
ve igre in pustni smuk, pa
turni smuk s starimi smuč-
mi in tradicionalni spust v
lavorju. Maja na planini pri-
pravijo čistilno akcijo in paš-
nike tako pripravijo za živi-
no. Veliko planino bodo
kmetom in pastirjem spet
predali 18. junija, ko bodo ti
na pašnike prignali svojo ži-
vino.

Pastirje zamenjali bajtarji
Pašna sezona na Veliki planini je zaključena in planino so tako kot vsako prvo soboto v oktobru od
pastirjev prevzeli bajtarji, ki letos praznujejo že 80-letnico svojega obstoja.

Igor Kavčič

Kako ste zadovoljni z ne-
davnim koncertom Dober
glas seže v deveto vas, v pod-
poro vašemu študiju petja
na Dunaju?

"Vesel sem tako dobrega
odziva. Koncerta se je udele-
žilo več kot dvesto petdeset
poslušalcev, kar mi daje do-
ber občutek, da imam pri
moji odločitvi za študij petja
na Dunaju na neki način
tudi v širšem domačem oko-
lju tako veliko podporo.
Upam, da so bili zadovoljni
tudi poslušalci." 

Nedvomno, sicer pa so to
pokazali tudi s prostovoljni-
mi prispevki, s katerimi bo-
ste lažje prebrodili prve
mesece na Dunaju. Vaša
glasbena pot se je začela že
doma v družini ... 

"Lahko bi tako dejal. Moj
oče je pevec pri narodnoza-
bavni skupini Nagelj in ver-
jetno sem od njega začel čr-
pati vse, kar je povezano z
glasbo in petjem in kot tak mi
je bil tudi vedno velik vzor.

Sam sem v svet glasbe vsto-
pil na kamniški glasbeni šoli,
kjer sem se osem let učil kla-
vir, potem pa sem ob Škofij-
ski gimnaziji na srednji glas-
beni šoli v Ljubljani obiskoval
še pouk glasbenega stavka.
To je bil čas, ko sem imel od-
lično družbo, na eni strani so-
šolce z gimnazije, na drugi
bodoče glasbenike. Sodeloval
sem z zbori, kot so Cante-
mus, Megaron, Aeternum in
prav zborovsko petje me je
spodbudilo k temu, da sem
se v želji po dodatnem izpo-
polnjevanju odločil za učenje
solo petja pri prof. Barbari
Nagode na Glasbeni šoli Vič.
Sicer sem tri leta študiral pra-
vo, a je bila glasba mnogo
močnejša."

In že po letu in pol solo pet-
ja ste šli poskusit na spre-
jemne izpite na Dunaj. Ni
kaj, zelo samozavestno.

"Slovenija je majhna in v
glasbenih krogih prevladuje
nekaj družin, na Dunaju pa
upam, da si bom odprl vrata
v nek povsem drug prostor,
da bom odkrival nova obzor-

ja in s tem širil svoja glasbe-
na čustva. Moja učiteljica je
najbolj verjela vame in sva
skupaj razmišljala, kam ozi-
roma h kateremu profesorju
na študij. Izbral sem si pri-
znano mentorico prof. Clau-
dio Visca, Američanko, ki že
več let uči petje na Univerzi
za glasbo in upodabljajoče
umetnosti na Dunaju, pri
njej je študirala tudi Monika
Bohinc."

Ampak, sprejemni izpiti so
bili šele pred vami ...

"Samo pri tej profesorici
se je prišlo pokazat petin-
dvajset kandidatov. Sprejem-
ni izpiti so potekali pet dni,
šli pa smo skozi štiri kroge.
Predstaviš tako skladbe po
svojem izboru kot skladbe iz
različnih obdobij, seveda v
poštev pride tudi teoretično
znanje. Od dvesto petdeset
jih je tako sto odpadlo, še
preden so odprli usta. V dru-
gem krogu je bila na vrsti pe-
sem po lastnem izboru, jaz
sem pel Händlovo skladbo.
Ostalo nas je šestinštirideset
in ko nas je v zadnjem krogu

ostalo še šestnajst, so z nami
opravili pogovore, kako v pri-
hodnosti vidimo svojo glas-
beno pot. Izkušnje so bile
zanimive. Na sprejemnih je
bilo veliko mladih iz Azije.
Med kandidati so bila reci-
mo tudi dekleta, za katere
sem imel občutek, da že vse
vedo in jih ni več kaj naučiti.
Na koncu so nas izbrali de-
set, sprva vsak profesor le
enega, spomladi mogoče še
koga."

Kaj pričakujete od dunaj-
skega študija?

"Mislim, da bova s profe-
sorico začela bolj kot ne na
začetku. Vsak mentor si naj-
brž hoče novega učenca ne-
koliko podrediti in ga nava-
diti na svoj način dela. Clau-
dia Visca je mojstrica dram-
skega soprana, meni pa je
najbližje lirični tenor. Mis-
lim, da bom z leti lahko na-
predoval v dramskem tenor-
ju. Živel bom v slovenskem
domu Korotan. Sicer me je
nekoliko strah, kako bo, po
drugi strani pa me vse sku-
paj tudi vznemirja." 

Na Dunaj širit pevski duh
V teh dneh je študijsko leto na Univerzi za glasbo in upodabljajoče umetnosti na Dunaju v prvem 
letniku solo petja začel tudi tenorist David Jagodic s Šenturške Gore.

David Jagodic je konec septembra na koncertu v domači
dvorani v Cerkljah dokazal, da glas o odličnih pevcih s 
Šenturške Gore še kako drži. I Foto: Matic Zorman

"Bajtarje spoznaš po bajtarski znački in bajtarskih pesmih.
Prav tako vsak ob krstu dobi svoje bajtarsko ime, ki se je 
velikokrat preneslo tudi na pastirsko bajto," je nekaj 
zanimivosti o bajtarstvu povedala Helena Plahuta.

Bajtarji so se na Veliki planini prvič organizirali že leta 1968,
ko so ustanovili Županstvo bajtarjev Velike planine, pred
enaindvajsetimi leti pa so ustanovili PD Bajtar, ki za svoje
člane v začetku oktobra pripravi bajtarski golaž, s katerim
odprejo svojo sezono.

Milan Vodlan, predsednik društva ali bajtarski župan, s svojo
župansko verigo, ki jo nosi že dve leti. Sam je pastirsko bajto
odkupil in ne predstavlja več bajtarjev, kakršni so v zimi
pred osemdesetimi leti kot najemniki pri kmetih in pastirjih
začeli to druženje. Takšnih je danes le še nekaj deset.

"Pisal sem profesorici, če me sprejme
na pogovor in sem se tako nekega dne
tam pojavil s steklenico teranovega 
likerja in čokolado v rokah. V 
pogovoru sem zaslutil, da gre za
izjemno strogo, a hkrati zelo človeško
in prijazno mentorico."

"Sicer pa je Šenturška Gora zelo lepa
vas za odraščanje in v glasbenem smislu
kar "bogato obdarjena". Iz našega 
konca sta tudi pevka narodnozabavne
glasbe Renata Smolnikar, Robert
Smolnikar pa je harmonikar pri 
skupini Štajerskih sedem."
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Na robu

SODNA KRONIKA TEDNA

ČRNA KRONIKA TEDNA

Minuli teden brez smrtnih žrtev

Pretekli teden (od 27. septembra do 3. oktobra)
je bil z vidika prometne statistike zelo ugoden,
saj v prometnih nesrečah ni bilo smrtnih žrtev,
so sporočili z Generalne policijske uprave.
Gorenjski policisti so pretekli teden obravnavali
27 prometnih nesreč, v katerih se je poškodovalo
devet oseb. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola
ali mamil so na Gorenjskem do streznitve
pridržali štiri voznike. Letos so slovenske ceste
terjale 104 smrtne žrtve (lani 143). Na 
Gorenjskem je v prometnih nesrečah umrlo 
deset oseb, v enakem obdobju lani pa devetnajst. 

Damjana Šmid

moj pogled

Uniforme v šolah? (3)

Mnogi otroci odhajajo v šolo
kasneje kot njihovi starši v služ-
bo. Zato starši ne morejo vedeti,
kakšno obleko so si otroci oble-
kli. Če je obleka neprimerna in
jim nihče tega ne pove, kako naj
sploh vedo, kaj se dogaja. Uni-
forme ne bi rešile samo tega pro-
blema, marveč bi marsikatere-
mu staršu olajšale tudi nakupo-
vanje oblačil. Seveda jih otroci
potrebujejo za preostali čas, pa
vendar je razlika tako v količini
kot kvaliteti. Mogoče bi tako
vsaj malo zmanjšali pritisk tek-
stilne industrije in modnih
znamk na najbolj občutljivo po-
pulacijo - mladostnike. Če jih
že vzgajamo, da bodo znali reči
"ne" drogam, bi lahko delček
pozornosti namenili tudi temu,

da bodo znali reči "ne" vsem
drugim, ki manipulirajo z nji-
mi. Čeprav je videti, da obleka
ni tako nevarna kot droga, pov-
zroča šikaniranje na račun ob-
leke ravno tako stiske. Že sam
videz določa, koliko stikov in
kakšnih bo imel nek otrok. To je
uspelo dokazati kar nekaj raz-
iskovalcem, ki so se ukvarjali s
tem, ali lepota vpliva na količi-
no pozitivnih stikov, ki so jih
dobili otroci s strani vzgojiteljev,
učiteljev in otrok. Pri tem niso
upoštevali obleke, ampak so
merili samo lepoto. Težka nalo-
ga, ki pa je dala z rezultati
vsem misliti. Ali smo res bolj
prijazni do lepih otrok, se jim
večkrat nasmehnemo, jih po-
trepljamo in spodbujamo? Saj

to ne pomeni, da se moramo
sramovati svojih človeških sla-
bosti. Konec koncev od pravljic
naprej vsi poslušamo, da so
princeske lepe in prijazne, ča-
rovnice in ostale hude žene pa
grde in slabe. Lepota je pojem,
ki se prav tako dobro prodaja
kot spolnost in nasilje. Lepota je
mladost, razigranost in jaz,
čudna ženska, bi rada to po-
kvarila z uniformami, ki sodijo
v tovarno in k drugim resnim
poklicem. Mogoče bi bilo za za-
četek povsem dovolj, da damo
malo več pozornosti temu,
kakšni prihajamo v določeno
okolje. In da se ne obnašamo
kot noji z glavo v pesku. Pro-
blem enega otroka še prehitro
postane problem družbe.

"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."
Ko je prišla Katarina v svojo
prvo službo, so ji, kot začet-
nici, naložili nalogo, da
mora kuhati kavo. Nekoč so
bili to posebni obredi, ko so
kavopivci vsaj trikrat v dopol-
dnevu zahtevali svoje pravi-
ce in veljal je nenapisan za-
kon, da jih pri tem ne sme
motiti niti tretja svetovna voj-
na. 
"Zaradi občasnega jemanja
pomirjeval sem se kavi izo-
gibala in zato je nisem sko-
raj nikoli kuhala. Lahko si le
predstavljate, v kakšnem
šoku sem bila, zlasti potem,
ko mi je kolegica nagnala v
kosti še dodaten strah, češ
da lahko službo tudi izgu-
bim, če določeni osebki s

kavo ne bodo zadovoljni. Sa-
njalo se mi ni, da se je šalila,
njena grožnja je v meni na-
redila pravi kaos. Obe roki
sta se mi tresli, kot ne bi bili
moji. Komaj da sem prines-
la prvi pladenj na mizo, ko
se nekdo obrne, me pogleda
in se na ves glas zasmeji.
Mislila sem, da se meni,
roki sta mi odpovedali po-
slušnost in vse je zletelo po
tleh, kjer je bil pariško mo-
der tapison. Mislila sem, da
me bo pobralo od vsega hu-
dega. Eden od moških je
skočil pokonci, me prijel,
kajti malo je manjkalo, pa bi
se sesedla na tla, drugi je po-
klical snažilko in prej, pre-
den sem prišla k sebi, je bilo
že vse počiščeno. Kavo sem
sicer še kdaj skuhala, a zme-
raj me je bilo strah, da se bo
kaj podobnega še kdaj pono-
vilo," je pripovedovala Kata-
rina.
Najhuje je bilo, ker je čez
čas ena od prisotnih sode-
lavk o dogodku pokramljala
z njeno mamo, ki pa ni in ni
mogla razumeti, da hči, v
katero je "vložila vse, kar je
lahko", dela njej in družini
tako sramoto ...
Katarina je zelo pogosto me-
njala službe. To si je lahko
privoščila, saj so bili profili z
njeno izobrazbo zelo iskani. 
Nekoč je bila odgovorna za
nek projekt, vreden je bil več
kot 100 tisoč evrov, sredstva
zanj pa so dobili tudi iz ev-
ropskih skladov.
"Da smo zamujali, je bila
deloma tudi moja krivda, saj
sem želela, da je bilo vse,
kar smo naredili, popolno.
Manjkalo mi je tudi kadra,
da bi dobila zunanje sode-
lavce, pa nisem dobila pri-
stanka. Iz dneva v dan sem
postajala bolj nervozna, vsi
so mi zatrjevali, da garajo
kot norci, v bistvu pa so po-
čeli vse kaj drugega, kot da
bi "garali." Nasploh sem se

z leti naučila, da mnogim
pomeni garanje že to, da
dvakrat več dvignejo rit s
stola, kot se jim zdi potreb-
no. Imela sem več kot sto
nadur, pa še tedaj, ko sem
bila doma, nisem skoraj nič
spala. Seveda se je potem
zgodilo neizogibno. Zamu-
jali smo in grozilo nam je,
da bomo morali evropska
sredstva vrniti. Vsi "garači"
so se, v bojazni za svoje stol-
čke, obrnili proti meni, ki
sem prišla zadnja. Ko je šlo
najbolj na nož, sem se poči-
la še s šefom, še danes ne
vem, kje sem imela toliko
moči, da sem mu vrgla v ob-
raz, da bi bilo vse drugače,
če ne bi pri projektu sedelo
pol njegove žlahte, eden od
njih je imel celo glasbeno
akademijo, mi pa smo mo-
rali odločati o ekonomskih
dobrinah. Nekako smo vse-
eno prišli skozi, verjetno
zato, ker so se nadrejeni
zganili, kljub temu pa sem
samo izvedbo čutila kot svoj
osebni poraz, zato sem se
prej, preden bi me še kdo
utegnil kritizirati, umakni-
la," pojasnjuje razloge za še
enega od svojih umikov Ka-
tarina.
Ni bila več rosno mlada, ko
je srečala Roberta, bil je
eden od mladih strokovnja-
kov, s katerim je občasno so-
delovala. Tudi on je večino
časa preživel v službi in za
računalnikom, ni imel kakš-
ne posebne socialne mreže -
tako kot ona ne. Ogledala sta
si dve ali tri operne predsta-
ve v Cankarjevem domu,
malo pred novim letom pa
sta šla tudi na koncert Vlada
Kreslina. 
"Ne vem, kaj nama je bilo,
povabil me je k sebi, med-
tem ko sva sedela na kavču,
me je objel okoli vratu. V ti-
stem trenutku, ko me je že-
lel poljubiti, sem dobila ob-
čutek, kot da me je nekdo

zagrabil za vrat, kajti nisem
mogla več dihati. Lovila sem
sapo, pozneje mi je rekel, da
sem bila že vsa modra okoli
ustnic, hlastala sem kot riba
na suhem in ko sem končno
prišla k sebi, je Robert stal
pred menoj in me gledal,
kot bi padla z Marsa. Njego-
va naklonjenost do mene se
je tako končala veliko prej,
preden se je sploh začela.
Seveda sem šla naslednji
dan k zdravniku, dobila sem
apaurine, rečeno pa mi je
bilo, da to, kar se mi je zgo-
dilo, ni nič takega, da se to
pogosto dogaja ljudem, ki so
čustveno nestabilni. 
Katarina je doživela še šte-
vilne padce, preden se je od-
ločila in poiskala strokovno
pomoč.
"Zdravnica, pri kateri sem
bila, mi je prijazno razložila,
da ima vsak človek svoje
meje, preko katerih ne sme,
ker se lahko zlomi. Krivdo
za mojo lastno izgorelost je
pripisala dejstvu, da sem
preveč zavzeta in odgovor-
na. Mogoče celo upam, da
me bodo drugi videli pridno
in odgovorno in me bodo
zato imeli radi, kar bi nado-
mestilo tisto, česar mi v
otroštvu ni bilo dano? Ni
lahko živeti pod stalnim pri-
tiskom, nikoli ne vem, kdaj
me bo lastno nezavedno telo
pustilo na cedilu. Ne, ne, da
ne bo kdo mislil, da sem vi-
deti, kot bi mi kaj manjkalo.
Sploh ne. Delujem povsem
normalno, rada se družim,
prijateljujem s pozitivno na-
ravnanimi ljudmi. Edina
uganka je moja psiha, pod-
zavest, duša, ne vem, kako
naj vse skupaj imenujem,
ker nikoli ne vem, kdaj me
bo pustila na cedilu. Posku-
šam živeti mirno življenje,
vendar moram obiskovati
mamo, hoditi v službo ... In
začaran krog je tako skle-
njen ..." (konec)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

Prijatelju več kot pet let zapora

Prejšnji teden je od vseh sodb, ki so jih izrekla
slovenska sodišča, zagotovo najbolj odmevala
sodba Okrožnega sodišča v Kopru, ki je 
državnega poslanca Srečka Prijatelja spoznalo za
krivega v vseh točkah obtožbe ter ga zato 
obsodilo na enotno kazen pet let in dva meseca
zapora, kar je celo strožja kazen, kot jo je 
predlagalo tožilstvo. Prijatelj bo do izreka
pravnomočnosti sodbe v priporu, pritožbo pa je
že napovedal. Njegovi ženi Aleksandri Prijatelj
je sodni senat za pomoč pri izsiljevanju odmeril
pogojno zaporno kazen šestih mesecev. Sodni
senat okrožnega sodišča v Kopru pod vodstvom
sodnice Orijane Trunkl je Prijatelja spoznal za
krivega storitve kaznivih dejanj izsiljevanja,
samovolje in nedovoljenega prometa in
proizvodnje z orožjem ali eksplozivom. 
Najpomembnejši očitek je bil izsiljevanje 
novogoriškega podjetnika Marjana Mikuža, kar
je po mnenju sodišča obdolženec storil na
posebno surov način. Predsednica senata je pri
izreku sodbe dejala, da so bila edina podlaga za
izrek sodbe dokazana dejstva ter da so vsi 
Prijateljevi očitki o montiranem političnem 
procesu za sodstvo žaljivi. Kot je poudarila, je
bila s storjenimi kaznivimi dejanji ogrožena 
premoženjska in telesna integriteta posameznika,
zato je sodišču preostal le izrek zaporne kazni.
Po sodničinem mnenju gre za družbeno 
nesprejemljiva kazniva dejanja, še toliko bolj,
ker je obtoženi prepoznavna javna oseba. Srečko
Prijatelj je že med prebiranjem izreka sodbe 
dejal, da gre za laži, ki jih ne more več poslušati,
po sojenju pa je dejal, da so ga obsodili "brez
enega samega dokaza" in da ne verjame več v
pravno državo. Njegov zagovornik je ocenil, da
praktično ni bilo vsebinske razlike med
obtožnico in izrečeno sodbo, predstavljeni 
obremenilni dokazi pa so bili nezakoniti, kar bo
v nadaljevanju presojalo višje, morda pa tudi
vrhovno in tudi ustavno sodišče. Tožilka 
Barbara Milič Rožman je bila s sodbo 
zadovoljna, glavnega oškodovanca in pričo 
Marjana Mikuža pa je presenetilo, da Prijatelj ni
pokazal obžalovanja. Mikuž kljub končanemu
sojenju pričakuje, da se bodo pritiski nanj in na
njegovo družino še nadaljevali.
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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
V nedeljo, 10. oktobra, bo
minilo 90 let od koroškega
plebiscita leta 1920, ki je bil
izveden na osnovi mirovne
pogodbe iz Saint Germaina
10. septembra 1919 in na ka-
terem so se prebivalci južne-
ga dela Koroške, od Belja-
ka/Villach do Velikovca/Vo-
elkermarkt odločali, kje želi-
jo živeti: ali v Avstriji ali v ta-
kratni kraljevini Srbov, Hrva-
tov in Slovencev. Mežiška
dolina in Jezersko sta bila
pred tem že dodeljena Jugos-
laviji. Na plebiscitu je bila za-
radi močne nemške propa-
gande in tudi prevar, ki so
jim nasedli mnogi koroški
Slovenci, ter tudi mlačne
podpore iz Ljubljane in Beo-
grada z minimalno večino
južna Koroška dodeljena Av-
striji. Kaj vse se je v resnici
dogajalo ob plebiscitu, je 
sedaj še strogo varovana

skrivnost v koroških arhivih. 
Slovesna obljuba koroškega
deželnega zbora z 28. sep-
tembra leta 1920, ki so ji ver-
jeli številni Slovenci in so
tudi zato na plebiscitu glaso-
vali za Avstrijo in v kateri je
zapisano, da "hoče Avstrija
za vse večne čase varovati na-
rodno in jezikovno poseb-
nost slovenskih državljanov
in gospodarski razvoj v isti
meri kakor za nemške prebi-
valce dežele", je bila hitro po-
zabljena. Plebiscitni zmago-
valci so začeli na Koroškem
načrtno in grobo uničevati
slovenske korenine dežele,
pri čemer jim je od leta 1938
do leta 1945 izdatno pomagal
tudi Hitler, ki je Avstrijo vzel
za svojo deželo. Obračun s
Slovenci se je nadaljeval tudi
po drugi svetovni vojni, če-
prav so jim bila leta 1955 v 7.
členu Avstrijske državne po-

godbe zagotovljena jamstva
za ohranitev njihovih narod-
nostnih pravic. Država in de-
žela se še naprej izmikata iz-
polnjevanju obveznosti iz dr-
žavne pogodbe in pozabljata
na prispevek, ki so ga dali
Slovenci k nastanku in raz-
voju avstrijske države. 
Čeprav zadnja praznovanja
obletnic plebiscita niso več
tako izrazito sovražna do
Slovencev in Slovenije in
Slovencev ne podijo več pre-
ko Karavank na jug in bo 
deželni glavar po odločbi
ustavnega sodišča celo po-
stavil dvanajst novih dvoje-
zičnih krajevnih tabel, so
Slovenci na Koroškem zadr-
žani do letošnje plebiscit-
ne obletnice. Na današnji
osrednji slovesnosti v Celov-
cu bo v imenu slovenskih
organizacij na Koroškem go-
voril predsednik Narodnega

sveta koroških Slovencev dr.
Valentin Inzko, na drugih
prireditvah pa Slovenci ne
nameravajo sodelovati, ker
niso bili ustrezno vključeni v
priprave na praznovanje.
Inzkovo sodelovanje (prvot-
no je bil kot slovenski govor-

nik predviden predsednik
Zveze slovenskih organiza-
cij Marjan Šturm, vendar je
ta dal prednost Inzku) je
znak pripravljenosti Sloven-
cev za skupno graditev de-
mokratične in za Slovence
prijazne Koroške. 

Miha Naglič

Imate v svoji knjižni omari
kako dobro enciklopedijo?
Jaz imam Enciklopedijo Slo-
venije v 16 zvezkih, pa še ne-
kaj manjših; med njimi tudi
Enciklopedijo Jugoslavije v
slovenščini, ki je začela izha-
jati 1983, a so do 1989 izšli le
prvih štirje zvezki z gesli od
črke A do Hrv; ko je razpadla
Jugoslavija, je prenehala iz-
hajati tudi po njej imenova-
na enciklopedija in ostala
enkraten torzo. Nekoč sem
sanjal, da bi imel v svoji
knjižnici slovito Britaniko,
pa francosko Encyclopaedia
Universalis in še katero, pa
za nakup nisem imel denar-
ja. K sreči, kajti v zadnjih le-
tih so vsi ti veliki knjižni pro-
jekti dostopni na devedejih
za zmerno ceno. V zadnjih
letih pa se je uveljavila prosta
spletna enciklopedija, brez-
plačno dostopna vsem upo-
rabnikom interneta, slovita
Wikipedija, "distribuirana
kooperativna omrežna pro-
dukcija znanja".
V njej seveda najdemo tudi
geslo, ki nam pojasni, kaj je.
"Wikipedija /z naglasom na
zadnjem i, angleško Wikipe-
dia/ je prosta spletna enci-
klopedija, ki nastaja s sodelo-
vanjem stotisočev prostovolj-
cev z vsega sveta. Vsebuje
geselske članke v 270 različ-
nih jezikih in njihovih razli-
čicah, sponzorira pa jo ne-
pridobitna fundacija Wiki-
media. Zajema tradicional-
ne enciklopedične teme,

obenem pa služi tudi kot al-
manah in zbornik. Ustanovi-
telj Jimmy Wales jo opisuje
kot 'poskus, da bi ustvarili in
ponudili prosto enciklopedi-
jo najvišje mogoče kakovosti
prav vsakemu posamezniku
v njegovem lastnem jeziku'.
Wikipedija je eno od največ-
krat navedenih spletišč in
dnevno doživi okoli 50 mili-
jonov obiskov. Wikipedija
vsebuje približno trinajst
milijonov geselskih člankov,
od katerih jih je preko tri mi-
lijone v angleščini, skoraj
milijon v nemščini, okrog
850.000 v francoščini ter
več kot 600.000 v poljščini.
Slovenščina se z 101.302 ge-
selskimi članki uvršča na 34.
mesto (25. avgust 2010) za
perzijsko in pred waray-
waraysko Wikipedijo. Od
svojih začetkov - ustanovlje-
na je bila 15. januarja 2001
kot dopolnitev projekta Nu-
pedia - je nepretrgoma rasla
in hkrati spodbudila nasta-
nek novih projektov, kot so
Zbirka, Wikislovar, Wikina-
vedek, Wikiknjige in Wiki-
vir. Geselske članke urejajo
prostovoljci v načinu wiki
lastnemu sistemu: članke
lahko spreminja kdorkoli in
kadarkoli. Sodelavci Wikipe-
dije sami skrbijo za nepri-
stranost člankov, tako da so
pogledi strokovnjakov ali ci-
tati iz literature povzeti, ne
da bi želeli iz njih izluščiti
'objektivno resnico'. Zaradi
svoje odprte narave je dov-
zetna za netočnosti in vanda-
lizem. Pomen Wikipedije

kot referenčnega dela je ne-
koliko sporen. Po eni strani
prejema pohvale, ker je pros-
to dostopna, ker jo lahko
vsakdo ureja, in ker pokriva
nadvse širok razpon tem. Po
drugi strani jo kritizirajo, ker
ima v nasprotju s tradicio-
nalnimi enciklopedijami šib-
ko osrednjo avtoriteto ter za-
radi sistematične pristran-
skosti, na primer zaradi slab-
še pokritosti tradicionalnih
enciklopedičnih tem ..." 
Poiščimo namesto sklepa še
katero od gesel. Presenetilo
me je dejstvo, da ga Gorenj-
ski glas v Wikipediji še
nima! Pa sem v Googlov br-
skalnik vtipkal še te dni
(pred občinskimi volitvami)
nadvse aktualno besedo "žu-
pan". A je članek očitno šele
v zametku, "škrbina", saj
vsebuje le dva stavka. "Žu-
pan je po večinskem volil-
nem sistemu izvoljeni pred-
stavnik lokalne oblasti, obči-
ne. Samo ime izhaja iz
župe; osnovne geopolitične
enote v Karantaniji. Župan
je načeloval župi in bil odgo-
voren kosezom ter drugim
plemičem." No, potem so se
mi v Wikiviru prikazali še
Butalci in med njimi zgodba
O županu, pastirju in ovcah.

"Je bil v Butalah župan in je
imel pastirja in je gnal pastir
županove ovce na pašo. De-
vetnajst jih je gnal na pašo,
osemnajst jih je prignal zo-
pet domov. Ga vpraša žu-
pan: 'Ena manjka, kam si jo
dal?' Odgovori pastir: 'Saj so
vse.' Jih župan prešteje še
en pot: 'Osemnajst jih je!'
Pastir: 'Nak, devetnajst!'
Reče župan: 'Ali si tako za-
bit, da ne ločiš števila, ali si
tako trmast! Daj, stopi po
občinske može, naj pridejo.
Šestnajst jih je in še policaja
pokliči, jih bo sedemnajst;
midva sva dva, nas bo vseh
skupaj devetnajst. Pa bomo
zgrabili vsak svojo žival in če
bo vsakemu svoja v rokah in
ne bo nobeden brez ovce, jih
je devetnajst, drugače jih
ni.' Tako se je zgodilo. Prišli
so občinski možje, šestnajst
jih je bilo, in prišel je tudi
policaj in jih je bilo z župa-
nom in pastirjem vseh sku-
paj devetnajst. Pa je dal žu-
pan znamenje: 'Zdajle!' in
je vsak hitel in zgrabil naj-
bližjo ovco in so bili možje
zanesljivi in pošteni, nikdo
ni zgrabil dveh. Pa se je po-
kazalo. Vsak je imel v rokah
eno ovco, le policaj je ostal
brez nje. 'No, ali vidiš, trma
trmasta,' pravi župan pastir-
ju, 'policaj je brez ovce,
osemnajst jih je!' Pa se je za-
kregal pastir: 'Kaj me briga
policaj! Devetnajst jih je! Po-
licaj je šema, zakaj ni zgra-
bil ovce prej in v pravem
času, dokler jih je še kaj
bilo!'"

Wikipedija, prosta 
spletna enciklopedija, 
v 270 jezikih, dostopna
od 2001, slovenska 
od 2002, sl.wikipedia.org

Knjige in knjigoljubi (67)

Wikipedija in Butalci

Mlada koroška Slovenca Matej Zenz in Danijel Wutti sta za
dvojezično Koroško. 

Slovenci v zamejstvu (215)

Obletnica koroškega plebiscita

Jimmy Wales, 
ustanovitelj Wikipedije

Logo Fundacije Wikimedia
in logo Wikipedije

Klasična Encyclopaedia Britannica, aktualna 15. izdaja v 32
zvezkih, 1985-2002

Spletna Encyclopaedia Britannica
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razgled

Letošnji 10. oktober bo v zna-
menju lokalnih volitev. Na
njih bodo eni zmagali, še več
bo poraženih, a tudi tem ne
bo nič hudega. Istega dne
pred 90 leti pa smo vsi Slo-
venci doživeli en silni poraz -
na plebiscitu 10. oktobra
1920 smo izgubili Koroško.
Izguba, ki še danes boli. Pred
seboj imam letak z naslovom
Deset plebiscitnih zapovedi
za Slovence. Tudi po 90 letih
jih je vredno prebrati. "1. Ve-
ruj v našo zmago! 2. Ne za-
bavljaj po nemarnem na Ju-
goslavijo, ki te je odrešila! 3.
Posvečuj vse svoje moči ple-
biscitnemu delu! 4. Spoštuj
svoj materin jezik, da boš na

svoji zemlji svoj gospod, ne
pa nemški hlapec! 5. Ne ubi-
jaj sebe in svojih potomcev z
glasovanjem za Nemce! 6.
Ne prešuštuj s propalo Av-
strijo! 7. Ne daj si ukrasti slo-
venske koroške zemlje! 8. Ne
brigaj se za lažnjive obljube
in prazne grožnje Nemcev!
9. Ne želi Celovca, ker pride
sam k nam! 10. Ne želi nem-
škega bogastva, ker ga ni!"
Potem je prišel dan plebisci-
ta, 20. oktober 1920. V coni
A (južno od Drave), kjer se je
glasovalo (v coni B s Celov-
cem bi se šele, če bi bil v A
izid pozitiven za Jugoslavijo),
je bila večina prebivalstva
slovenskega (leta 1910 okrog
70 odstotkov, leta 1846 pa
kar 96,5 odstotka), rezultat
pa je bil 59,04 odstotka za
Avstrijo in le 40,96 za Jugo-
slavijo. Kaj to pomeni? Da je
tudi del slovenskega življa
glasoval za Avstrijo! Ti ljudje
so prekršili peto od gornjih
desetih zapovedi: "Ne ubijaj
sebe in svojih potomcev z
glasovanjem za Nemce!"
Zgodilo se jim je namreč rav-
no to - ubili so slovensko
identiteto v sebi in svojih po-
tomcih, ki sicer še danes živi-
jo, a niso več Slovenci. Eden
od še živečih Slovencev na
Koroškem je pred leti izjavil,
da je Koroška največje slo-
vensko pokopališče ... Kaj s
Slovenci nameravajo, je na-
povedal že deželni upravitelj
dr. Arthur Lemisch na seji
koroškega deželnega zbora
25. novembra 1920. "Samo
obdobje enega človeškega
življenja imamo časa, da te
zapeljance pripeljemo nazaj
k koroštvu; v času ene gene-
racije moramo dovršiti
vzgojno delo. Opraviti ga ne
bodo mogle oblasti in vlade,
za to bo moralo poskrbeti ko-

roško ljudstvo samo; dom,
šola in cerkev bodo morali
sodelovati pri zdravljenju ..."
In so ga opravili, a ne samo v
navedenih vzgojnih ustano-
vah, glavno delo sta opravila
koroški Heimatdienst in po-
znejša nacistična država v le-
tih 1938-1945. "Spametova-
nje zapeljanega prebivalstva"
je potekalo z vso silo. Prvi ko-
rak pa so naredili Korošci
slovenskega rodu sami - in to
jim je pred dnevi priznal tudi
sedanji deželni glavar dr.
Gerhard Dörfler, Lemischev
in Haiderjev zmerni nasled-
nik.
To zgodovinsko dejstvo - da
so bili naši koroški rojaki ti-
sti, ki so se odločili za Avstri-
jo in ne kaka tuja sila - so
nam ves čas nekako prikriva-
li, tudi v šolah, kot da bi se ga
sramovali, sami pa se ga ni-
smo dovolj zavedali. Pisatelj
Boris Pahor poudarja, da za
ohranitev slovenske identite-
te ni dovolj le znanje jezika.
Potrebno je dejavno sloven-
stvo, kar pomeni, da izkazu-
ješ slovensko kulturo in po
slovensko živiš. Ugotavlja
tudi bistveno razliko med na-
šimi zamejci v Italiji in Av-
striji: prvi so Slovenci, ki živi-
jo v Italiji, drugi Avstrijci, ki
(kako dolgo še?) govorijo slo-
vensko. Po zapisanem se po-
stavlja vprašanje, ali lahko v
Evropi brez meja Slovenci v
matici naredimo še kaj za
ohranitev slovenske identite-
te v naših zamejcih? Na ne-
kem drugem plebiscitu, ki je
bil pred 20 leti, 23. decembra
1990, smo se odločili za sa-
mostojno državo. Izglasovali
smo jo in si jo nato tudi izbo-
rili. In najbrž bi lahko tudi
Republika Slovenija naredila
kaj več za Slovence onstran
meja?

Miha Naglič

Mihovanja

Cvetka Bevc

roman
Jutro je Sergeja pozdravilo z jas-
nim nebom in lahnim naletava-
njem snega. Noč mu je odnesla
utrujenost, skočil je pokonci ži-
dane volje, vsak dan je nov zače-
tek, si je rekel, kaj boljšega, da iz-
polni to maksimo kot izpolnitev
napovedanega srečanja s Kata-
rino Lužnik. Mogoče bi ji moral
poslati sporočilo, prijazen opo-
minek, ta dar se mu ne sme iz-
muzniti, kdo ve, kakšne fotogra-
fije mu prinese in če bo med ob-
ljubljenimi pismi tudi dedovo,
potem že zaradi tega njegovo
potovanje ni bilo zaman. A pre-
den je v roke vzel mobilnik, se je
spomnil na dedove zapiske. Na
prenekateri strani je navedel vse-
bino sporočil, ki jih je pošiljal
Katji. Te elektronske naprave so
nas oropale iznajdljivosti, se je

namrdnil Vasilij, dosti lepše bi
bilo sporočilce zavezati na golo-
bjo nožico in ptiča spustiti v
nebo, da poleti do dekletovega bi-
vališča in s kljunčkom potrka na
njeno okno. Nekoč so ljudje zna-
li poskrbeti za kaj takega, ali pa
je to samo izmišljotina iz pes-
mic. Pa saj bi nemara bilo ne-
vljudno takole drezati v tuje pre-
bujanje. Mogoče je ženska za-
spanka, rada poleži in njegovo
vabilo bi izzvenelo kot nadle-
žnost. Ne nazadnje mu je zago-
tovila, da ga opoldne počaka
pred gostiščem. Do takrat ima še
kar nekaj časa, lahko stopi na
kratek sprehod in si razbistri
glavo. Zanjo mora pripraviti
natančna vprašanja, delovati
mora kot kakšen študent zgodo-
vine, ki zbira podatke za svojo

seminarsko nalogo, prva sveto-
vna vojna je njegova priljubljena
tema, a skopi podatki za poglob-
ljen prikaz ne zadostujejo. Zgo-
dovino ustvarjajo ljudje, v spo-
minih so skrita zrna resnice,
zato pač mora podrezati v prete-
klost njene družine. Toda za
kakšno odkritje resnice pravza-
prav gre njemu? Ali se za tem
skriva le iskanje dokazov za po-
trditev njegove slutnje, da je ded
v času ujetništva naredil neke-
mu dekletu otroka in brez ved-
nosti o tem v svojih dnevniških
izpovedih le objokoval izgublje-
no ljubezen, namesto da bi vsaj
poizvedel, kaj se dogaja z njego-
vim potomcem? Za božjo voljo,
saj ne išče snovi za žajfasto na-
daljevanko, se je namrgodil Va-
silij. Družinske skrivnosti niso

zavite v bleščeči celofan, pred-
stavljajo gonilo podtalnih vrenj
nekih odnosov. In četudi je res,
da ima v tej deželi sorodnike, se
mora vprašati, ali bi to spozna-
nje spremenilo njegovo življenje?
Saj ni nekakšen poceni iskalec
korenin, ki bi se mu morale oro-
siti oči, samo da sliši zvoke alp-
ske poskočnice, ki ravnokar pri-
hajajo iz sosednje sobe. To je ve-
sel narod, se je posmehnil, nav-
sezgodaj zjutraj na oni strani
stene kakšen ostareli par pleše
polko, užij dan, priporočajo
udarci plesočih nog, daj, daj, za-
vrti se še ti, melanholični Rus,
pozabi na svojo zibel stepskih
širjav, zdaj si v drugem svetu,
kjer se gorjani postavljajo z dru-
gačno trdoživostjo. Razdrobi že
enkrat v sebi ta prekleti senti-

ment! Če ne gre drugače, si v je-
dilnici naroči vodko, da ti bo
razžrla grlo in razkužila usta.
Tako bodo tvoje besede odrešene
kakšne nepotrebne navlake in se
ne boš pred Katarina Lužnik
razjokal, ko boš ugotovil, da je
nemara tvoja sorodnica. Lepa
daljna sestra, se je Vasilij dalje
rogal samemu sebi, ko je uresni-
čil zamisel in nazadnje kar s ko-
zarcem v roki stopil na plano.
Pogoltnil je prvi požirek pijače
skupaj s pogledom na gore, kate-
rih imena so se mu pomešala v
glavi, da je zaman poskušal
uganiti prava. Bolj kot na svoje
znanje, nadrobljeno iz turistič-
nih vodičev, se lahko zanese na
dedove zapise. Saj je omenjal
Škrlatico, Vršič in vrag si ga
vedi, kaj še vse.  (se nadaljuje)

Vaš razgled

Jesen spet prinaša plodove in sadove narave. Možic iz buč in kumar, ki vabi
na eno od kmetij, je prava popestritev v poplavi raznih "buč" na 
predvolilnih plakatih v sleherni vasi. Če bi imel svojo listo, bi morda raje 
volili kar njega! Stojan Saje

petek, 8. oktobra 2010

Šepetalnica za veter (16)

Veter se je poigral z dekletovim rumenim dežnikom in ga dvignil daleč nad
glave mimoidočih. Prestregla sta ga kipa revolucionarjev Lojzeta Dolinarja
in ga vrnila šele, ko se je ponj pognal junaški mladec. Kavalirstvo še živi,
tudi v mlajši generaciji.  D. Ž.. foto: Tina Dokl

Veruj v našo zmago!
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Boštjan Bogataj

Kranj - Stavki se bo pridruži-
lo tudi 310 sodelavcev podjet-
ja Elektro Gorenjska (EG).
Približno tri četrtine jih je
razdeljenih v dva sindikata
(tudi Svet gorenjskih sindi-
katov), vendar se bodo stavki
pridružili skoraj vsi zaposle-
ni, pravi Polde Zupan, pred-
sednik Sindikata delavcev
dejavnosti energetike Slove-
nije v EG.

Za torek napovedujete stav-
ko. Zakaj?

"Vlada ali ministrstvo za
gospodarstvo z nami ne vodi
več socialnega dialoga o
predvideni reorganizaciji
elektrodistribucijskih podje-
tij. Ta je škodljiva predvsem
za odjemalce. Z več študija-
mi smo dokazali, da gre za
škodljivi model delitve."

Kakšne bi bile posledice de-
litve elektro podjetij?

"Dražja elektrika za po-
trošnike, tudi oskrba ne bi
bila več zanesljiva. Dokazano
je, da se dobiček iz tržne de-
javnosti (prodaja električne
energije in izvajanje storitev)
danes preliva v vzdrževanje
omrežja. Po novem bi se do-
biček prelil v zasebne žepe,
omrežnina za vzdrževanje
pa bi se zato morala povečati
za 30 odstotkov."

Kakšne rešitve ponujate v
sindikatu?

"Zadostimo minimalnim
zahtevam evropske direktive
- tržna in omrežna dejavnost
morata biti ločeni transpa-
rentno. Mi bi jih organizirali
kot hčerinski podjetji, pove-
zani v skupno podjetje. V na-
šem primeru gre za EG, ki bi
dobiček obeh podjetij vlagal
nazaj v omrežje."

Kako bodo stavko čutili
uporabniki? 

"S torkovo stavko ne bi radi
povzročili večje gospodarske
škode. Odjemalci bodo stav-
ko čutili, ker bodo brez naše-
ga servisa, dve uri brez naših
storitev (od 7. do 9. ure). Ena-
ko bo v petek, 15. oktobra,
vendar bo čas daljši."

Ali boste izklapljali elektriko?
"Po energetskem zakonu

tega ne smemo, razen v pri-
merih, če primanjkuje elek-
trike. Predvidevamo, da bodo
nekateri proizvajalci zmanj-
šali proizvodnjo in bo elektri-
ke primanjkovalo. Po zako-
nu o redukcijah se bodo di-
stribucijska podjetja odločila
za posamezne odklope, ra-
zen v primeru, če bi elektriko
uvozili iz tujine."

Kdo bo najprej čutil reduk-
cijo električne energije?

"Najprej javna razsvetljava
in podobno, sledi gospodar-
stvo, na koncu pa gospodinj-
stva. Seveda pa bomo pazljivi
pri oskrbi bolnišnic, zdrav-
stvenih domov in podobno.
Ti redukcije ne bodo čutili."

Ministrica Darja Radić je v
sredo povedala, da je nare-
dila vse za uskladitev stališč
s sindikati. 

"Ministrica je po imenova-
nju zelo konstruktivno sode-
lovala z nami, vendar le do-
kler se konec avgusta njen
sekretar Janez Kopač ni vrnil
iz tujine. Potem se je začelo
zaostrovati in je še slabše kot
pod prejšnjim ministrom
Matejem Lahovnikom. Mor-
da je tudi zato moral oditi z
ministrskega položaja. Sedaj
velja le beseda ministrstva,
za dialog pa morata biti ved-
no dva. Nas ne upoštevajo."

Eden od razlogov za stavko
je tudi vaša bojazen pred
odpuščanjem. Ministrica ta
razlog zavrača, celo več,
pravi, da imate varne in bo-
gato plačane službe.

"S tem želi Radićeva zave-
sti javnost. Imamo solidne
plače, kar je posledica izobra-
zbene strukture, razlogi za
stavko pa so drugje. Glede
odpuščanja: danes smo celo-
vita organizacija s podporni-
mi službami, če ga razdeli-
mo v dva dela, pa bi zaposle-
ni v podpornih službah lahko
ostali brez dela. Morda kar
tretjina zaposlenih. Zagotovo
ta delovna mesta ne bodo več
v regiji, pri nas na Gorenj-
skem, ampak se bodo selila v
Ljubljano ali Maribor."

V torek možne prve redukcije
Za torek delavci v elektrodistribucijskih podjetjih napovedujejo stavke, zmanjšanje proizvodnje 
električne energije in tudi izklope elektrike. Ustavi jih lahko samo dogovor z ministrico Darjo Radić.

Boštjan Bogataj

Kranj - Blaž Pesjak, predsed-
nik Merkurjeve uprave, pra-
vi, da dogovor z upniki potre-
bujejo čim prej, sicer bodo
razmere postale nevzdržne:
"Uprava je izvedla številna
usklajevanja o pripravi načr-
ta finančnega prestrukturira-
nja. Najpomembnejši bo do-
govor med obstoječimi in
novimi lastniki glede pogo-
jev dokapitalizacije s stvarni-
mi vložki. Žogica je na njiho-
vi strani." Pripravljeni načrt
rešitve Merkurja je enako do-
ber oziroma slab za vse vple-
tene in predstavlja najboljši
kompromis. "Z njim bo
vsakdo nekaj izgubil, po-
membno pa je, da vsi izgubi-
jo približno enako," dodaja
Pesjak. Naj spomnimo, da je
uprava Merkurja nepopolni
predlog prisilne poravnave
vložila 30. septembra, sodiš-
če mora do danes izdati

sklep o dopolnitvi predloga,
uprava pa ima nato 15 dni
časa za dopolnitve. 

To je hkrati poziv in odziv
Merkurjeve uprave na v za-
četku tedna objavljeni oglas
Hypo Alpe Adria Bank Inter-
national o dražbi Merkurje-
vih delnic, ki so jih zasegli
(nekdanjim) menedžerjem
Merkurja, ki so zbrani v pod-
jetju Merfin prevzeli Mer-
kur. Poleg omenjene banke
naj bi bili Merfinovi upniki
še Alpos, Hidriy, Salonit An-
hovo, Viator&Vektor, Iskra-
tel in GBD Skupina ter Fac-
tor banka. V javnosti so se
pojavila ugibanja oziroma
pričakovanja, da bodo tudi
drugi upniki kmalu objavili
podobne dražbe. 

To nam je potrdil Bine
Kordež, nekdanji predsed-
nik uprave Merkur in naj-
večji lastnik Merfina: "Draž-
ba banke je stvar dogovora,
saj gre vse po načrtu, kot

sem ga opisal pred mese-
cem dni (v intervjuju za Go-
renjski glas, op. a.), in sicer,
da bi upniki postali lastniki
Merfina, s tem Merkurja in
tako zaščitili lastne inte-
rese." Za dražbo so se odlo-
čili zaradi pravne varnosti
upnikov, saj bi ob morebit-
nem stečaju Merfina stečaj-
ni upravitelj lahko spodbijal
vse posle, ki so nastali v zad-
njem letu. Kordež meni, da
se bo za ta način verjetno od-
ločila večina upnikov, le pri
Alposu se morajo dogovori-
ti, saj je podjetje v prisilni
poravnavi. Dnevnik je ta te-
den poročal, da je veliko šte-
vilo menedžerjev že avgusta
letos sprostilo hipoteke, s ka-
terimi so zavarovali mened-
žerska posojila. "Večina
družbenikov Merfina je pre-
težni del kreditov že porav-
nala ali se dogovorila za dol-
gotrajno poplačilo, le sam
imam drugačen aranžma in

ga tudi drugače rešujem," je
povedal Kordež.

V Savi, ki ima v Merkurju
20-odstotni lastninski delež,
razlastitev družbenikov
Merfina opisujejo kot priča-
kovan postopek, ki kaže na
to, da bodo njegovi upniki
postali lastniki delnic Mer-
kurja. "Podpiramo vsako re-
šitev, ki bi pomenila ohrani-
tev Merkurja. Zavzemamo
se za celostno rešitev, saj se
zavedamo, da se brez sode-
lovanja sedanjih lastnikov
(ne le Save) Merkurja ne da
rešiti," pravijo v Savi, ki jo
vodi Janez Bohorič. Menjava
lastniške strukture tako že
poteka, novi lastniki pa naj
bi postala eminentna (tudi
prej našteta) slovenska pod-
jetja. Tudi Sava, kjer pojas-
njujejo, da so za njih odprte
vse možnosti, tudi dokapita-
lizacija. "Naš cilj ni ohranja-
nje deleža v Merkurju, se pa
zavzemamo, da se podjetju
po eni strani zagotovi dovolj
kapitala, po drugi pa likvid-
nost za nadaljnje poslova-
nje," so odgovorili iz Save,
kjer tudi menijo, da bo ob
doseženem kompromisu
vseh upnikov prisilna porav-
nava najboljši način za reši-
tev nastale situacije.

V Merkurju novi lastniki
Začela se je razlastitev lastnikov Mefrina, nekdanjih menedžerjev Merkurja.
Časa za dogovor upnikov z upravo in sedanjimi lastniki ni več veliko.

Boštjan Bogataj

Škofja Loka - Agencija Čelik
in Generali sta ta teden
Zdravstvenemu domu Škof-
ja Loka izročila ček v vred-
nosti tisoč evrov, ki so ga po-
rabili za zamenjavo dotraja-
nega aparata za fizioterapi-
jo. "V Agenciji Čelik se za-
vedamo, da smo odvisni od
naših strank, ki večinoma
prihajajo iz Škofje Loke in
obeh dolin. Za uspešno delo
v letu 2009 smo od zavaro-
valnice Generali prejeli na-
grado, katere del smo vrnili
okolju, temu pa se je pri-
ključil tudi Generali," je po-
vedal lastnik in direktor
agencije Brane Čelik. Gene-
rali s partnerji tesno sodelu-
je in najboljše tudi nagradi,
je pojasnila Sonja Leban

Gogala: "Nagrajujemo tudi
varne voznike in jim vrača-
mo premije, enako je pri
premoženjskem zavarova-
nju. Varnost je za nas zelo
pomembna." Donacije so se
v škofjeloškem zdravstve-
nem domu zelo razveselili.
"Nakup aparata za fiziotera-
pijo smo imeli v načrtu,
vendar bi ga lahko kupili
kasneje, morda v prihod-
njem letu. To ni dobro, saj
se je zelo kvaril, zato tudi ni
bil več varen. Donacija je pa-
dla kot z neba," pravi direk-
torica Sabina Dietner, med-
tem ko vodja fizioterapije
Srečka Lotrič pojasnjuje, da
bi morali zamenjati še kak
aparat in ne le omenjenega,
ki ga uporabljajo za stimula-
cijo obraza in živcev ter kot
za protibolečinsko terapijo.

Del nagrade 
odstopili fizioterapiji

Ljubljana

Najsodobnejša TV izkušnja

Telekom je pred kratkim predstavil SiOL BOX, s katerim je
predstavil t. i. koncept družabne televizije ali integracijo te-
levizije z mobilnimi in spletnimi storitvami. Tako SiOL gle-
danje tv spreminja v aktivnost, ki združuje in stalno povezu-
je med člani omrežja ter skupinami. SiOL BOX daje popoln
nadzor nad vsem, kar uporabnik predvaja na televizijskem
sprejemniku: od zbirke glasbe, slik in filmov ali interaktivne
vsebine portala SiOL iO. Med njimi tudi pošiljanje žive slike
prek telefona ali pa dostop do Facebooka na tv. SiOL BOX
omogoča še več 'običajnih' storitev, kot je snemalnik, časov-
ni zamik, tv spored, opomnik in podobno. B. B.

Iščemo kandidate/kandidatke za delovna mesta: 

1. SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I (M/Ž) - 2 prosti delovni mesti
1 za nedoločen čas, 1 za določen čas - 6 mesecev (poskusno delo je 2
meseca)
POGOJI:

● končana V. stopnja izobrazbe - zdravstveni tehnik, tehnik zdravstvene
nege, medicinska sestra

● najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj na področju zdravstvene nege;

2. BOLNIČAR NEGOVALEC I (M/Ž) - 2 prosti delovni mesti
1 za nedoločen čas in 1 za določen čas 6 mesecev (poskusno delo je 1
mesec)
POGOJI:

● končana IV. stopnja izobrazbe: bolničar, bolničar - negovalec 
● najmanj 3 mesece delovnih izkušenj na področju nege in oskrbe;

Prijave s priloženimi dokazili pošljite do 17. oktobra 2010 na naslov:
Dom upokojencev Kranj, Kadrovska služba, Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v skladu z določili ZDR.

DOM UPOKOJENCEV KRANJ
CESTA 1. MAJA 59
4000 KRANJ

Polde Zupan: "Stavko lahko takoj prekličemo, pričakujemo
le dialog z ministrstvom." / Foto: Gorazd Kavčič

Brane Čelik in Sonja Leban Gogala (desno) sta direktorici
Zdravstvenega doma Škofja Loka Sabini Dietner izročili ček
za tisoč evrov. / Foto: Gorazd Kavčič
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Cveto Zaplotnik

Kranj - Državni statistični
urad je pred dnevi predstavil
prve začasne podatke letoš-
njega popisa kmetijskih go-
spodarstev, ki v primerjavi s
podatki iz popisa v letu 2000
kažejo pomembne spre-
membe v slovenskem kme-
tijstvu. Število kmetijskih go-
spodarstev se zmanjšuje, ob
letošnjem popisu so jih na-
šteli še 74.432 ali štirinajst
odstotkov manj kot pred de-
setimi leti. Povprečno kme-
tijsko gospodarstvo obdeluje
6,3 hektarja kmetijskih zem-
ljišč, kar je sedemdeset arov
več kot pred desetimi leti, in
redi 5,4 glave velike živine
(GVŽ), kar je enako kot leta
2000. 

Večje kmetije obdelujejo
že tretjino vseh zemljišč

Kmetijska gospodarstva
upravljajo 888.664 hektar-
jev vseh zemljišč, od tega 56
odstotkov kmetijskih, 42 od-
stotkov gozda in dva odstot-
ka nerodovitnih zemljišč.
Od 499.260 hektarjev kme-
tijskih zemljišč jih dejansko
obdelujejo 466.941 hektar-
jev, razliko pa predstavljajo
neobdelana zemljišča oz.
zemljišča v zaraščanju. Raba
kmetijskih zemljišč se glede
osnovne sestave v zadnjih
desetih letih ni bistveno
spremenila (57 odstotkov
zemljišč predstavljajo trajni
travniki in pašniki, 37 od-
stotkov njive, drevesnice, trs-
nice in matičnjaki, šest od-
stotkov pa trajni nasadi),
premiki pa so bili pri veli-
kostnih razredih. Kmetij-

skih gospodarstev, ki obde-
lujejo vsaj dvajset hektarjev
kmetijskih zemljišč, je sicer
po številu le štiri odstotke,
vendar obdelujejo že skoraj
tretjino vseh tovrstnih zem-
ljišč. Kmetij, ki obdelujejo
do tri hektarje kmetijskih
zemljišč, je po številu kar 42
odstotkov, po površini pa je
njihov delež pri obdelovanju
le 10-odstotni.

Vse več kmetij brez živine

Po začasnih podatkih iz
popisa redi govedo malo
manj kot 36 tisoč kmetijskih
gospodarstev, prašiče 26 ti-
soč, perutnino malo manj
kot 36 tisoč, ovce malo več
kot šest tisoč in konje malo
manj kot šest tisoč gospodar-
stev. In kaj kaže primerjava s
popisom 2000? Število kme-

tijskih gospodarstev, ki redi-
jo govedo, se je zmanjšalo za
36 odstotkov, tistih s prašiči
za 41 odstotkov in gospodar-
stev s perutnino za 39 odstot-
kov. Število gospodarstev, ki
redijo ovce, se je povečalo za
dve petini, število kmetij s
konji pa za 28 odstotkov.
Kmetijska gospodarstva re-
dijo približno 472 tisoč glav
govedi, kar je šest odstotkov
manj kot leta 2000, pri tem
pa se je število krav zmanjša-
lo za 12 odstotkov. Precejš-
nje spremembe so pri veli-
kostnih razredih. Leta 2000
je bilo 10 odstotkov gospo-
darstev brez živine, zdaj jih
je že 22 odstotkov, delež go-
spodarstev z dvajsetimi in
več glavami velike živine se
je povečal s štiri na šest od-
stotkov, delež kmetij, ki ima-
jo do dvajset glav, pa se je
zmanjšal.

Upadanje števila kmetij
Že prvi začasni rezultati popisa kmetijskih gospodarstev razkrivajo nekatere pomembne spremembe
v slovenskem kmetijstvu.

MEŠETAR

Število živali na kmetijskih gospodarstvih v Sloveniji

Število živali Indeks
Živali 2000 2007 2010 2010/2000
Govedo 499.546 472.363 471.877 94,5
- od tega krave 198.261 176.438 174.624 88,1
Prašiči 601.953 544.405 380.374 63,2
Perutnina 6.731.009 5.364.220 5.106.044 75,9
Konji 14.407 19.623 22.539 156,4
Ovce 96.027 135.887 134.683 140,3
Koze 29.385 34.593 34.123 116,1
(Vir: Statistični urad RS)

Prvi začasni podatki letošnjega popisa kažejo, da je vse več kmetij brez živine, hkrati pa se
krepi delež (za naše razmere) velikih kmetij, ki redijo več kot dvajset glav velike živine.

Spodnje Jezersko

Po volitvah pa še na prodajo ovnov

Kmetje, v nedeljo pojdite najprej na volitve, nato pa še na pro-
dajo plemenskih ovnov jezersko-solčavske pasme, ki jo bosta
na Kovkovi ekološki kmetiji na Spodnjem Jezerskem pripravi-
la Društvo rejcev ovc jezersko solčavske pasme in Testni cen-
ter Jezersko. Ogled ovnov bo možen od enajstih dalje, opol-
dne pa se bo začela prodaja. V primeru, da se bo za istega
ovna potegovalo več kupcev, bo dražba. Vsi podatki o ovnih
bodo predstavljeni v katalogu, ki bo takoj po izidu objavljeni
tudi na spletni strani. Kot poudarja vodja testnega centra Ja-
nez Smrtnik, so "njihovi" ovni čistokrvni - z znanim poreklom
in potrjenim rodovnikom, odbrani od staršev z najboljšimi
proizvodnimi lastnostmi, zdravstveno pregledani ter preizku-
šeni v okolju jezerskih planinskih pašnikov. C. Z.

Ponikva, Slom

Sedmi vseslovenski shod kmetov

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije vabi v nedeljo, 17. ok-
tobra, na vseslovenski shod kmetov k zavetniku slovenskih
kmetov, kmetijstva in kmetijskega slovstva Antonu Martinu
Slomšku. Srečanje se bo začelo opoldne z mašo v župnijski
cerkvi na Ponikvi in se nadaljevalo ob pol treh z akademijo
pred Slomškovo rojstno hišo na Slomu pri Šentjurju. Za orga-
niziran avtobusni prevoz na shod bo poskrbela zbornica, na
območju kranjske območne enote daje informacije Mojca
Demšar (tel. št. 04 2804 624), na ljubljanskem območju, kjer
sprejemajo prijave samo še danes, v petek, pa Elizabeta Trat-
nik (tel. št. 01/513 07 00). C. Z. 

Cveto Zaplotnik

Ljubljana - V Zvezi potrošni-
kov Slovenije so v okviru pro-
jekta Za informirano odloča-
nje potrošnikov - iPotrošnik
pripravili novo spletno mesto
www.veskajjes.si, na kate-
rem obiskovalci lahko pre-
verijo vrednost maščob,
soli in sladkorja v izbranem
živilu in jo primerjajo z
vrednostjo na prehranskem
semaforju za vrednotenje
živil. Rdeča barva na sema-
forju pomeni, da živila ni
dobro uživati vsakodnevno,
oranžna barva ponazarja
zmerno uporabo, to je dva-
krat ali trikrat na teden, ze-
lena barva pa uporabo brez

omejitev, torej vsakodnev-
no rabo. Spletna stran tudi
omogoča uporabnikom, da
prek posebnega obrazca
sporočijo podatke o izdelku,
ki ga v zbirki še ni in za ka-
terega menijo, da bi poda-
tke o njem radi izvedeli tudi
drugi. "Potrošniki se pre-
malo zavedajo, kako zelo
zavajajoče so lahko trditve
in podatki, ki jih proizvajal-
ci zapišejo na embalažo iz-
delka, da bi nas prepričali
za nakup. Izdelki z manj
maščobe, dodanimi vitami-
ni in brez holesterola so
lahko vse prej kot zdravi,
vendar tega ne bomo opa-
zili, če se ne bomo prepri-
čali o vseh uporabljenih se-

stavinah," ugotavlja pre-
hranska strokovnjakinja
dr. Tanja Pajk Žontar in
poudarja, kako zelo je po-
membno, da so potrošniki
pozorni na oznake na pre-
hrambenih izdelkih in nji-
hove sestavine.

Način prikaza z barvnim
semaforjem podpirajo po-
trošniške in zdravstvene
organizacije, tak sistem upo-
rabljajo že tudi nekateri večji
trgovci v Evropi, evropski
parlament pa je na junij-
skem zasedanju glasoval
proti uvedbi večbarvnega si-
stema za označevanje slad-
korjev, maščob in soli na sto
gramov živila na sprednji
strani embalaže.

Ali veste, kaj jeste?
Potrošniki lahko na spletu preverijo prehransko vrednost izbranega živila.

Kranj

Kranj potrebuje 
zavetišče za živali

Štiri društva - za zaščito živa-
li Kranj, za zaščito in pomoč
živalim v stiski Lajka, Zdravo
mesto in Planet Zemlja so ob
svetovnem dnevu živali po-
zvala "vse pristojne, naj ne-
mudoma pristopijo k trajne-
mu reševanju problematike
zavetišča za živali v Kranju".
Kot poudarjajo v društvih, je
živali, ki potrebujejo varno za-
vetje, vse več. Pred svetov-
nim dnevom živali je zasedal
tudi državni strokovni svet za
zaščito živali, ena od tem je
bila ravnanje z živalmi v cir-
kusih. Nekateri državljani po-
zivajo državo, da cirkuse, v
katerih nastopajo živali, zara-
di mučenja živali, prepove,
strokovni svet pa je imenoval
komisijo, ki naj bi natančneje
opredelila, kaj je mučenje in
kaj dresura. C. Z.

Tržne cene govejega mesa

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pripravlja v
okviru tržno informacijskega sistema tudi tržno poročilo za
govejo meso. Poglejmo, kakšne so bile cene v tednu med
20. in 26. septembrom, ko je bilo zaklanih 354 bikov starosti
do dveh let, 37 bikov starih več kot dve leti, 51 krav in 52 te-
lic. K ceni so prišteti povprečni prevozni stroški v višini 4,94
evra na sto kilogramov hladne mase. C. Z.

Cene klavnih trupov oz. polovic (v EUR/100 kg)
Kakovostni Biki, stari do Biki, stari nad Krave Telice
Razred 24 mesecev 24 mesecev
U2 304,33 - - 256,94
U3 305,48 - - 284,94
R2 298,03 - - 261,11
R3 297,62 292,98 185,23 265,48
R4 - - 187,59 270,32
O2 263,46 - 160,62 237,37
O3 281,00 - 172,85 256,52
O4 - - 163,94 247,43
P2 - - 141,53 -
P3 - - n.p. -
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Janez Štrukelj

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

Jelena Justin

Košuta je grebenski masiv
v Karavankah, ki je dolg pri-
bližno 12 kilometrov. Tvori
ga krepko več kot deset dvati-
sočakov. Prečenja omenjene-
ga grebena se lahko lotimo
od vzhoda proti zahodu, ali
obratno. Moj predlog je, da
prečenje začnemo na planini
Dolga njiva in hodimo proti
zahodu. V omenjeni smeri
nam sonce ne bo sijalo na-
ravnost v obraz in tudi foto-
grafiranje bo lažje. Pa pojdi-
mo na pot!

Izhodišče vzpona je parki-
rišče pod planino Dolga nji-
va. Do nje pridemo preko
Dolžanove soteske, mimo Je-
lendola (Puterhofa) do Med-
vodja, kjer pri nekdanji straž-
nici zavijemo levo po maka-
damski cesti. Po nekaj kilo-
metrih pridemo do razpotja.
Na desni strani je hiša, ki jo
obvozimo, in nadaljujemo
desno, do urejenega parkiriš-
ča, odkoder smo v 20 minu-
tah na spodnji planini Dolga
njiva, kjer je tudi planšarija.
Gremo mimo planšarije,
precej visoko do planine
Zgornja Dolga njiva, kjer nas
smerokaz usmeri levo proti
Košutnikovemu turnu. Pot
je sprva slabo vidna, a kmalu
dosežemo širšo stezo. Hodi-
mo med rušjem in redkim
gozdom. Ko dosežemo gra-
po, jo prečimo. Prečenje je
rahlo izpostavljeno. Pot se
nato postavi pokonci. Posuta
je z gruščem in nevarna za
zdrs. Tik pod grebenom se

obrne levo in nas po vršnih,
strmih travnikih pripelje na
najvišji vrh v grebenu Košu-
te, na Košutnikov turn (2113
m). Vzpon na Košutnikov
turn je zaradi krušljivosti do-
kaj zahtevna tura, a tehnično
najtežji del prečenja sledi po
sestopu z njega. Sestopimo
na škrbino med Košutniko-
vim turnom in Ostrvom,
imenovano tudi Ostrvina
škrbina. Pri sestopu mora-
mo biti previdni, saj nekaj
metrov celo plezamo brez va-
roval. S pogledom na avstrij-
sko stran se nam pokaže zelo
zahtevna zavarovana plezal-
na pot, ki nas na Košutnikov
turn pripelje po severni stra-
ni. S škrbine nas čaka vzpon
na Ostrv, 2104 m. Vzpon po-
teka po strmem žlebu s po-
močjo jeklenic. Ko pridemo
na greben, se markirana pot
vije med stebri in žlebovi po
izpostavljenem in krušljivem
terenu. V pomoč so klini in
jeklenice. Prečenje Macesja
je bil, vsaj zame, cukr celo-
tnega prečenja grebena Ko-
šute. V zadnjem delu Maces-
ja se vzpnemo še na Užnik,
2079 m. Pogled na severno
stran se ustavi na skoraj
gladki skalni pregradi, ki ima
obliko neštetih stolpov. Ja, to
je zloglasni Cjajnik, preko ka-
terega je speljana adrenalin-
ska ferata. Vzpon nanj bo še
prišel na vrsto. Z Užnika se
pot rahlo spusti in spet
povzpne na Tegoško goro, ki
jo sestavlja več vrhov, od ka-
terih najvišji meri 2044 m in
se imenuje Visoki vrh /

Hohe Spitze. In na njenem
vrhu ... presenečenje. Grab-
lje in lopata. Baje sta tam že
dolgo. Le kdo ju je prinesel
in zakaj? Z Visokega vrha je
čudovit pogled na že preho-
jeno pot in na pot proti zaho-
du, ki nas še čaka. Razpoteg-
njena Tegoška gora se s svo-
jimi številnimi vrhovi počasi
začne spuščati proti Škrbini.
Prehodili bomo Klado, Pe-
šinco, Pungratsko goro. Pot
večji del poteka po južnem
travnatem pobočju, ki je po
dežju neprijetno in nevarno
za zdrs. Pot je ozka, zato pre-
vidno. Ko bomo sedeli in si
privoščili krajši počitek na
zadnjem vrhu, preden se
bomo spustili v Škrbino, bo
le-ta videti precej blizu. Blizu

bo tudi Kladivo; a kaj, ko je
vse skupaj le optična prevara.
Razgled z vsakega kuclja bo
odprl povsem drugo per-
spektivo dojemanja gorskega
masiva, ki smo se ga odločili
prehoditi. Ni in ni mu videti
kraja. Skrivnostni novi, nižji
kuclji se bodo pojavljali, ko
bomo mislili, da smo že tik
pred Škrbino.

Spustimo se na Škrbino,
1869 m, ki je najnižja točka
našega prečenja. Ob dobrem
opazovanju bomo videli, da
se levo odcepi markirana pot
na planino Pungrat. Če nam
je slučajno zmanjkalo moči,
da bi prečili greben v celoti.
Do Škrbine smo potrebovali
približno 5 ur. (Nadaljevanje
prihodnjič)

Planinski izlet: Grebensko prečenje Košute (1. del)

Divjačinski hrbet
Divjačinski golaž? Uf, odličen je. Kaj pa divjačinski hrbet? Hja, če imamo v mislih prečenje grebena
Košute, je tura čudovita. Zaradi neverjetne razgibanosti daje občutek optične prevare.

Pogled s Košutnikovega turna proti zahodu. Dolga pot nas
čaka. / Foto: Jelena Justin

Pogled na Užnik, levi stolp pa je zloglasni Cjajnik. 
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Solata z olivami

Sestavine: 4 žlice majoneze,
20 dag mladega sira, 20 črnih
oliv, 2 naribana korenčka, 2
srednje velika paradižnika,
narezana na krhlje, 2 mladi
čebuli, 1 srednje velika blanši-
rana zelena - narezana na
tanke rezance, 4 liste zelene so-
late, pol dl balzamičnega kisa,
pol dl oljčnega olja, 4 tanki kri-
spiji, sol, poper, malo tabasko
omake ali čilija, mali šopek
drobnjaka in peteršilj za deko-
racijo.

Priprava: Majonezo, se-
sekljano mlado čebulo, nare-
zano zeleno, sol, poper, olje,
pekočo omako, kis in tanko
narezan drobnjak zmešamo
v skledi. Dodamo na kocke
narezan sir in del naribane-
ga korenja ter narahlo pre-

mešamo. Serviramo na
krožnike, na katere smo prej
položili liste oprane in osu-
šene zelene solate in pre-
ostanek korenja, po solati pa
zložimo črne olive in na krh-
lje narezan paradižnik.
Okrasimo s krispijevimi re-
zinami in vejicami peteršilja
ter listi zelene.

Kremna juha iz ohrovta

Sestavine: 30 dag svežega
ohrovta, 20 dag krompirja, 1
žlica margarine, 1 srednje veli-
ka čebula, 2 stroka česna, sol,
poper, mala vejica rožmarina,
belo vino po okusu, 1,50 l vode,
4 rezine polnozrnatih popeče-
nih kruhovih rezin.

Priprava: Na maščobi pre-
pražimo sesekljano čebulo
in česen, očiščen, opran in

poljubno narezan ohrovt ter
olupljen in narezan krom-
pir. Nekaj ohrovtovih listov
otrebimo in liste narežemo
na take rezance ter jih sku-
hamo posebej. Prepražene
sestavine zalijemo z vodo in
vinom, solimo, popramo,
dodamo rožmarin in kuha-
mo do mehkega. Zelenjavo
pretlačimo s paličnim me-
šalnikom, dodamo odcejene
kuhane liste ohrovta in po-
nudimo s popečenimi kru-
hovimi kockami.

Paradižniki z gobovim
nadevom

Sestavine: 8 srednje velikih
paradižnikov, 4 dag olja, sol.

Nadev: 30 dag mešanih gob,
3 dag masla ali margarine, 7
dag čebule, juhe po potrebi, sol,

poper, sesekljani peteršilj, 1 jaj-
ce, 8 rezin sira.

Priprava: Obrisane para-
dižnike pri peclju odrežemo.
Izdolbemo sredico, paradiž-
nike pa pokapljamo z olj-
čnim oljem, solimo in nade-
vamo. Po vrhu položimo re-
zine sira, zložimo jih v po-
nev in v pečici pečemo okoli
12 minut.

Nadev: Očiščene gobe na-
režemo na lističe. Na olju
prepražimo sesekljano čebu-
lo, gobe in nekaj juhe ali
omake, lahko dodamo malo
kisle smetane. Dušimo ne-
koliko časa, nazadnje doda-
mo še jajce, solimo, popra-
mo in dodamo sesekljan pe-
teršilj. Vse skupaj dobro pre-
mešamo. Paradižnike nade-
vamo in jih zložimo v z mas-
lom pomaščeno posodo. 

Zapečene telečje 
zarebrnice po domače 

Sestavine: 4 telečje zarebrni-
ce s kostjo, 4 rezine telečjih led-
vičk, 8 rezin prekajene slanine,
4 jabolčne rezine brez koščic,
sol, poper, pol dl olja, 2 dl gove-
je juhe, timijan po okusu.

Priprava: Zarebrnice začini-
mo z začimbami, ob kosti jih
malo zarežemo, nato jih na
vročem olju opečemo z obeh
strani. Pečene poberemo iz
maščobe in jih postavimo nad
soparo, da se ne ohladijo. Na
preostali maščobi opečemo
rezine ledvičk, liste slanine in
rezine jabolk. Zalijemo z juho
in začinimo. Zarebrnice vrne-
mo v omako in jih še nekoliko
podušimo. Poleg ponudimo
ajdove štruklje s skuto in pri-
merno sezonsko solato.

V mesecu oktobru, svetovnem mesecu 
boja proti raku na dojkah, 

začenjamo z 

AKCIJO 
ZBIRANJA SREDSTEV 

ZA NAKUP 
DIGITALNEGA MAMOGRAFA

Prispevek za nakup digitalnega mamografskega 

aparata lahko nakažete na račun 

Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj: 

01100-6030277409, odprt pri UJP Kranj, 

sklic na številko 00 42-2010.

Veseli bomo, če se boste odločili in se odzvali 
na našo akcijo zbiranja sredstev.
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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, 18. 11. - 21. 11.; BERNARDIN: 14. 11. - 17.
11.; 22. 11. - 25. 11; BIO TERME 11. 10.; TOPOLŠICA 25. 10.; TRST 29. 10.; BAN-
JA VRUČICA: 24. 10. - 27. 10; MEDŽUGORJE: 15. 10. - 17. 10.; MARTINOVANJE
- BIZELJSKO: 13. 11.; SILVESTROVANJE 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.

Dobrodelni kostanjev piknik
Kranj - Dobrodelni kostanjev piknik, ki ga prireja Lions Klub
Tržič, bo jutri, v soboto, 9. oktobra, ob 16. uri na vrtu lokala
Mitnica v Kranju. Zbran denar bo namenjen ljudem, ki so
bili ob nedavnih vodnih ujmah najbolj prizadeti.

Beseda da besedo
Adergas - Danes, v petek, ob 19.30 bo v župnijski cerkvi v
Adergasu literarno-glasbeni večer z naslovom Beseda da be-
sedo v interpretaciji koroškega duhovnika mag. Janka Krišto-
fa. Glasbeni okvir sestavljajo orgelske melodije in pesmi, ki
izvirajo iz Slomškovega dela in jih izvaja Andrej Feinig ob
petju Cerkvenega ženskega pevskega zbora Andreja Vavkna
Cerklje pod vodstvom Damijana Močnika.

Na Grmado in bližnje vršace
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 23. okto-
bra, na planinski izlet na Grmado in bližnje vršace. Prijave in
informacije pri vodniku ali v pisarni: Milan Čelik, tel. 031/418
146 ali pisarna društva, Iskratel, vhod na škofjeloški strani
pri ambulanti, ob sredah med 17. in 18. uro.

Dobrodelni pohod oziroma kolesarski izlet
Škofja Loka - Društvo Gaudeamus na Gimnaziji Škofja Loka
in Lion klub tradicionalno organizirajo pohod na Lubnik (oz.
kolesarski izlet k Nacetu), ki bo letos v soboto, 9. oktobra, s
startom ob 10. uri na Mestnem trgu. Vabijo, da izkažete pri-
padnost šoli in skupnosti škofjeloških dijakov ter z udeležbo
naredite nekaj zase, s simbolično pristopnino pa tudi za
mlade nadobudneže. 

Kopalni izlet v Treme Zreče
Kranj - Kranjski upokojenci vabijo v sredo, 20. oktobra, na
kopalni izlet v Terme Zreče. Prijavite se lahko na sedežu druš-
tva do zasedbe mest v avtobusu.

Kranjska Gora-Srednji vrh-Kranjska Gora
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 14.
oktobra, na pohod Kranjska Gora-Srednji vrh-Kranjska Gora.
Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do ponedelj-
ka, 11. oktobra.

Akcija zbiranja papirja
Breznica - Brezniški skavti organizirajo papirno akcijo, ki bo na
parkirišču med Breznico in Vrbo potekala od 8. do 10. oktobra
in sicer danes, v petek, 8. oktobra, od 16. do 18. ure, jutri, v so-
boto, 9. oktobra, od 9. do 13. ure in v nedeljo, 10. oktobra, od
8.30 do 12. ure. Naprošajo, da prinesete izključno papir in da
ločite papir in karton, s čimer boste skavtom zelo olajšali delo. 

Test hoje na dva kilometra
Naklo - Komisija za šport in rekreacijo Društva upokojencev
Naklo prireja jutri, v soboto, 9. oktobra, ob 10. uri pri Zdrav-
stvenem domu Naklo test hoje, ki bo potekal med 10. in 12.
uro. Udeležencem bodo merili krvni tlak, ocenili njihovo te-
lesno zmogljivost in svetovali primerno telesno dejavnost. 

OBVESTILA

IZLETI

PRIREDITVE

Stojan Saje

Žiganja vas - Gradnja novega
kanalizacijskega sistema v
Žiganji vasi in Sebenjah, ki jo
občina Tržič uresničuje ob po-
moči Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj, je končana.
Obenem je potekala obnova
drugih komunalnih napeljav
v obeh vaseh, v Retnjah in na
Bregu. V treh vaseh so že ob-
novili ceste, v Sebenjah pa
bodo asfaltiranje končali okto-
bra. "Nisem verjel, da bo vse
narejeno v tem mandatu.
Obljubil sem pečenega odoj-

ka in veselico, če se bo to res
zgodilo. Zato se danes vese-
limo krajani skupaj z gosti," je
2. oktobra dejal predsednik
KS Sebenje-Žiganja vas
Darko Benedičič. Ob njem sta
prerezala trak na cesti tržiški
župan Borut Sajovic in Mar-
jan Roblek - Matevž, ki izhaja
iz Žiganje vasi. Humorist
Matevž je skrbel za smeh, z
njim sta prišla harmonikar
Jože Burnik in flavtistka Anja,
igrala je tudi Vaška godba, na
glasbo rock and rolla pa sta
zaplesala Jernej iz Sebenj in
Lejla iz Tržiča (na sliki).

Veseli končanja gradenj Smlednik

Razstava gob pod Starim gradom

Ljubitelji gob za ta konec tedna na Starem gradu pripravlja-
jo razstavo gob, ki bo jutri od 11. ure dalje in v nedeljo.
Obiskovalci si bodo lahko ogledali razstavo in se okrepčali z
okusno gobovo juho.  M. B.

Leše

Pohod in astronavtski dan

Jutri ob 8.30 bodo krenili izpred nekdanje šole v Lešah
udeleženci četrtega pohoda Petperesna deteljica. Na 12 kilo-
metrov dolgi poti bodo obiskali pet krajevnih skupnosti v
občinah Tržič in Radovljica. Ob 15.30 se bo začela prireditev
Astronavtski dan v Lešah, med katero bodo odprli razstavo
Spomin na Maternekovo hišo in njenega lastnika. Za
obiskovalce pripravljajo ogled planetarija, spominske sobe
ameriške astronavtke slovenskih korenin Sunite I. Williams
in etnološke razstave Vleka bremena. V kulturnem progra-
mu bodo nastopili šolarji iz vasi, izbrali pa bodo tudi naj-
lešanko in najlešana. S. S.

Stojan Saje

Pristava, Brezje pri Tržiču -
V naselju Pristava so uredili
otroško igrišče ob blokih, ka-
kršnega doslej še ni bilo. Po-
stavili so igrala, ki so name-
njena otrokom vseh starosti,
in ogradili igrišče. Naložbo,
za katero je Občina Tržič na-
menila dobrih trideset tisoč
evrov, so slovesno odprli 2.
oktobra. Krajani so se veselili
tudi drugih pridobitev. Zase-
lek Podvasca že ima sodobno
komunalno opremo in ob-
novljene ceste. Končujejo
dela na Kranjski cesti od Trži-
ča proti Pristavi, oktobra pa

bodo asfaltirali še odsek ceste
ob novem igrišču v Pristavi
proti Križam. Naslednji dan
so predali namenu obnovlje-
no otroško igrišče na Brezjah
pri Tržiču, ki je dobilo varo-
valno ograjo. Kot je povedal
tržiški župan Borut Sajovic,
jih je to stalo prek pet tisoč ev-
rov. Odprli so asfaltirano ce-
sto v srednjem delu vasi do
treh kmetij, vredno okrog
dvajset tisoč evrov. V zgor-
njem delu vasi so prej obnovi-
li javno razsvetljavo in asfalti-
rali del ceste proti Blaški skali
ter cesto do Vadič. V obeh
krajih so pripravili kulturni
spored in zabavo. 

Novi igrišči in cesta

Mateja Rant

Bled - Cesta proti Podhomu in
staro jedro Grad bosta dobila
novo podobo. V sredo so na-
mreč začeli obnavljati petsto-
metrski odsek na lokalni cesti
Bled-Podhom, za kar so prido-
bili tudi sredstva države, obe-
nem pa bodo s pomočjo evrop-
skih sredstev začeli urejati še
staro jedro Grad. Cesta proti
Podhomu, so pojasnili pri ob-
čini, je zelo obremenjena, saj
predstavlja glavno povezavo
Bleda z dvema turističnima
točkama, s sotesko Vintgar in
Homom. Obnova ceste bo
vredna 140 tisoč evrov, od tega
bo dobrih osemdeset odstot-
kov denarja prispevala služba

vlade za lokalno samoupravo
in regionalni razvoj. Dela naj bi
končali do začetka novembra.
V sredo pa so začeli urejati tudi
staro jedro Grad, v okviru česar
bodo poskrbeli za lepšo podo-
bo Grajske in Riklijeve ceste ter
trgov pri vaški lipi in pri slašči-
čarni Šmon. Sočasno bodo ob-
novili tudi kanalizacijo, vodo-
vod in javno razsvetljavo. S ce-
lovito ureditvijo starega jedra
Grad naj bi ta del Bleda naveza-
li na promenado ter omogočili
povezavo jezera s športnim
parkom in Blejskim gradom,
so pojasnili pri občini. Projekt
bo vreden dober milijon evrov,
pri čemer računajo na približ-
no 840 tisoč evrov iz Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj.

Varneje proti Podhomu in 
urejeno staro jedro
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Starši - otroci - klasična družinska scena
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno
zdravje, vabi v torek, 12. oktobra, ob 16. uri na predavanje
Starši - otroci - klasična družinska scena. Kakšno je stanje,
ko se pojavijo težave v duševnem zdravju. Predavanje, ki bo
v društveni pisarni v Kranju na Oldhamski c. 14 (pri Vodo-
vodnem stolpu), vodi mag. Edo Belak. 

Ujemi sonce - ujemi dan
Jesenice - Slovensko društvo HOSPIC, območni odbor Go-
renjska, organizira dobrodelni koncert Ujemi sonce - ujemi
dan, ki bo v nedeljo, 10. oktobra, ob 19. uri v dvorani Gleda-
lišča Toneta Čufarja Jesenice.

Koncert kubanske skupine
Jesenice - Veliki koncert 7-članske skupine iz Kube bo v so-
boto, 9. oktobra, ob 19.30 v dvorani Gledališča Toneta Ču-
farja Jesenice.

Poletje pod Krvavcem
Adergas - Kulturno umetniško društvo Pod lipo Adergas za-
radi precejšnjega zanimanja vabi tudi v nedeljo, 10. oktobra,
na ogled zanimive razstave Poletje pod Krvavcem. Razstava
bo na ogled v dvorani v Adergasu v nedeljo od 9. do 12. in
od 15. do 18. ure.

RAZSTAVE

KONCERTI

Podkrnoški zaklad
Olševek - Otroška gledališka skupina iz Olševka vas vabi na
ponovitev gledališke igre Podkrnoški zaklad, ki bo v nedeljo,
10. oktobra, ob 17. uri na Olševku pred cerkvijo. 

PREDSTAVE

Vas zanima, kaj prikupni junak Krtek počne v vseh letnih časih?
Spomladi reši siničko, poleti skrbi za rožice in doživi lepo 
presenečenje, jeseni peče piškotke, pozimi pa ... brrr, uživa na
snegu. Pocrkljajte svoje najmlajše z barvitimi kartonkami, ki jih
bodo z veseljem opazovali in prebirali.

Redna cena posamezne knjižice je 6 EUR. Če jo kupite ali
naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 5 EUR za knjižico.
Če pa želite komplet vseh štirih, boste zanj odšteli 
le 18 EUR. Prištejemo še poštnino.

Knjigice lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4, Kranj, naročite po tel.: 04/201 42 41 
ali na: narocnine@g-glas.si. w
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OSMRTNICA

Žalostni sporočamo, da se je v 93. letu starosti od nas
poslovila naša ljubljena

Gabrijela (Jeli)
Zupančič

roj. Šiška

Pogreb bo jutri, v soboto, 9. oktobra 2010, ob 12. uri
na Mestnem pokopališču v Kranju. Žara bo danes, 

v petek, 8. oktobra 2010, od 12. ure dalje v poslovilni
vežici na Kranjskem pokopališču.

Njeni: mož Pavle, sin Andrej z Eti, hčerki Mojca 
z Milanom in Martina z Massimom 

Vnuki: Andrej in Nataša z družinama, Aljaž s Petro,
Anže, Ajda, Veronika in Alešo

Kranj, 5. oktobra 2010

Radovljica - Iz Zdravstvenega doma Radovljica vabijo na test
hoje na dva kilometra, ki bo jutri, v soboto, 9. oktobra, in bo
potekal od 9. do 10.30 na poti okoli Oble Gorice. Start bo
pred Zdravstvenim domom Radovljica.

Prva pomoč v gorah - zlomi in alergije
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi na usposablja-
nje Prva pomoč v gorah - zlomi in alergije. Usposabljanje
je namenjeno članom društva PD, ki jih zanima obravna-
vana tema, in planinskim vodnikom našega društva kot
osvežitev znanj in bo izvedeno v sejni sobi Planinskega
društva Iskra Kranj na Laborah v torek, 12. oktobra, z za-
četkom ob 18. uri. Informacije in prijave: Marjan Ručigaj
- na e-pošto rucigajm@volja.net ali z SMS na 041/350
204.

Meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja
Žirovnica - Društvo upokojencev in Rdeči križ Žirovnica ob-
veščata, da bodo preventivne meritve krvnega tlaka, holeste-
rola in sladkorja v krvi v mesecu oktobru v torek, 12., in to-
rek, 26. oktobra, od 8. do 10. ure v Čopovi rojstni hiši v Ži-
rovnici.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega pisma vabi jutri, v sobo-
to, 9. oktobra, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na pro-
učevanje Svetega pisma z okvirno temo Štiri kategorije med-
človeških odnosov. 
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

DVA PROSTORA v izmeri 33 m2, pri-
merno za stanovanje, pritličje, Prešer-
nova ul. 2, Kranj, ☎ 041/535-000

10005400

DVOSOBNO stanovanje, Jesenice, Ti-
tova ul., 56 m2, obnovljeno, urejena
ZK, 67.000 EUR, ☎ 041/375-318

10005378

KUPIM

ALI NAJAMEM garsonjero v Škofji
Loki, ☎ 031/736-059

10005457

ODDAM

SOBO in kuhinjo s pralnim strojem,
ženski osebi, Smledniška c. 35, Kranj

10005402

GARSONJERO na Planini v Kranju, ☎
041/399-341 10005403

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

10005503

STANOVANJE v individualni hiši - pol-
ovica hiše, delno opremljeno v Radov-
ljici, ☎ 041/663-335

10005498

V PORTOROŽU oddam stanovanje
študentom, ☎ 031/655-700, 041/
660-657

10005499

NAJAMEM

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

10005209

HIŠE
PRODAM

BOHINJSKA BISTRICA, samostojna
hiša, 160 m2, potrebna obnove, cena
74.500 EUR, ☎ 031/346-666, po-
poldan

10005484

PODNART, novogradnja, 3. PGF,
P+M, 112 m2, parcela 667 m2,
155.000 EUR, ☎ 041/744-709

10005438

STAREJŠO hišo na Visokem pri Kra-
nju, obnovljena, zemljišča 230 m2, ☎
040/322-309

10005344

STAREJŠO, dvostanovanjsko hišo z
vrtom, na podeželju, ☎ 040/719-377

10005479

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

VIKEND z vinogradom v bližini Trebnje-
ga, cena 52.000 EUR, ☎ 041/760-
293 10005507

POSESTI
PRODAM

NA VINORODNEM griču nad Vonar-
skim jezerom pri cerkvi Sv. Eme (1 km
od term Olimija) prodam parcele v veli-
kosti 700, 1600 in 2100 m2, cena 14
EUR/m2, ☎ 03/81-01-500, 041/
619-568

10005485

PARCELO 300 m2 s kozolcem toplar-
jem, dostop z asfalta, Lesce - Hlebce,
☎ 051/649-793

10005474

V CENTRU Podčetrtka (1 km od term
Olimija) prodam gradbeno parcelo
1000 m2 z lepim razgledom, voda,
elektrika, kanalizacija in obnovljen le-
sen hramček na parceli, cena 57.000
EUR, ☎ 041/619-568

10005483

NA RAVNEM, melioriranem polju v
Imenem ob reki Sotli (2 km iz Podčetr-
tka), prodam dve njivi v skupni izmeri
9.000 m2 za 42.000 EUR, odlična na-
ložba, ☎ 041/619-568

10005486

GARAŽE
PRODAM

GARAŽO locirano za pošto v Kranjj,
prodam ali dam v najem. Garaže je vpi-
sana v zemljiško knjigo, ☎ 041/754-
646 10005500

ODDAM

GARAŽO na Planini pri kotlarni v Kra-
nju, ☎ 04/25-321-502, 040/296-
753 10005512

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

OPEL Astra, 135.000 km vsa oprema,
kov. zelene barve, ☎ 041/767-260

10005497

OPEL Vectra 2.0 nevozna, odličen
motor 200 EUR, ☎ 041/223-155

10005501

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

LITA PLATIŠČA z gumami 195/
55R15 za mercedes benz + vijaki, zelo
ugodno, ☎ 051/664-223

10005449

TEHNIKA
PRODAM

TISKALNIK HP Desk Jet 520, tiskalna
glava in črnilo, ☎ 041/858-149

10005473

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

ELEKTROMOTOR 3 F, 1.1 KW, 1400
o/min in 1F, 0.4 KW, 2800 o/min, ☎
041/858-149 10005472

MIZARSKO, tračno brusilko, cena
200 EUR, ☎ 04/25-60-025, 031/
829-007

10005509

TRAČNO žago za razrez hlodovine, ☎
04/23-26-594 10005410

VEČ MEHANSKIH tehtnic 200 kg,
500 kg, 1000 kg, 2000 kg in elektron-
sko tehtnico 40.000 kg, ☎ 04/25-55-
310, 041/639-994

10005399

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

LIPOVO hlodovino, debelo in goli za
drva (mešana), ☎ 040/886-208

10005437

SUHE, smrekove deske in suhe hra-
stove plohe, ☎ 040/825-242

10005448

SUHE SMREKOVE plohe in deske 80
mm, 50 mm in 25 mm, 5 m3, ☎
031/280-049

10005494

KUPIM

ODKUPUJEM les na panju, plačilo ta-
koj, ☎ 041/584-233

10005182

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

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

10005455

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

BUKOVA, suha, razžagana drva, 60
EUR/m3 in suha, razžagana mešana
drva, 40 EUR/m3, ☎ 041/784-055

10005432

LESENE brikete za kurjavo, ☎
040/887-425, 040/389-574

10005407

SUHA, bukova drva, možnost razreza
in dostave, ☎ 041/552-553

10005458

SUHA, mešana drva, ☎ 031/652-
451 10005469

SUHA, bukova, brezova in mešana
drva, možen razrez in dostava, ☎
041/608-616

10005490

SUHA, bukova drva, 55 EUR/m3, mo-
žen razrez in prevoz, ☎ 041/608-642

10005495

SUHA, mešana drva in smrekove plo-
he, ☎ 041/841-632

10005502

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PODARIM

KAVČ lep, raztegljiv, ☎ 041/916-919
10005515

OGREVANJE, 
HLAJENJE
PRODAM

MALO rabljen bojler z grelcem, izoli-
ran, 120 l, ugodno, ☎ 04/51-00-110

10005460

NUDIM

OGREVANJE, solarni sistemi, plinske
instalacije, vodovod, toplotne črpalke.
Termoinstal Tomaž Česnik s.p., Krnica
11, Zg. Gorje, ☎ 041/893-682

10005421

HOBI
PRODAM

KOMPLET slovenskih znamk v albumu
Merima od 1991 do 2010, ☎ 04/53-
18-664 10005404

OTROŠKA
OPREMA
PRODAM

GLOBOK, otroški voziček, malo rab-
ljen, ugodno, ☎ 04/20-41-436

10005446

OTROŠKI voziček peg perego-p3, ki
vsebuje košaro, lupinico, športni del z
zaščito za dež ter gugalnik, vse odlično
ohranjeno, star eno leto, cena 300
EUR, ☎ 040/726-543

10005435

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

MLADE kužke, nizke rasti, ☎ 04/25-
65-561, 040/244-758

10005451

DVA MUCKA, stara štiri mesece, ☎
040/595-650 10005493

LEPE, mlade mucke, ☎ 04/53-31-
610

10005405

MLADE mucke, ☎ 041/979-780
10005426

ŠTIRI mlade, črne mucke z belimi tač-
kami, ☎ 041/251-051

10005466

ZELO PRISRČNE črne ter črno-bele,
mlade mucke, vajene mačjega WC-ja,
☎ 040/873-909

10005425

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR, močan, kovinski, z el. mo-
torjem 5,5 Kw, klina 55 cm in koritom
za debela drva, ☎ 031/239-234

10005427

MLIN za sadje, el. pogon, ročno, vre-
tenasto stiskalnico 60 l, cena 270
EUR, ☎ 04/53-38-154

10005496

PRIKOLICO za prevoz silaže ali žaga-
nja, ☎ 030/911-236

10005487

PRIPRAVO za stiskanje butar, vgrajen
škripec in ‘zajla’ za zategovanje, teža 7
kg, ☎ 040/383-733

10005424

TRAKTOR IMT 560, l.85 in IMT 533,
l.80, oba s kabino, ☎ 040/883-417,
Janko 10005511

KUPIM

TRAKTOR Ferguson ali Ursus, ☎
041/678-130

10005365

TRAKTOR Ferguson 533 ali 539 in ki-
per prikolico Tehnostroj, ☎ 041/680-
684 10005397

TRAKTOR Ursus, Zetor, Štore ali Uni-
verzal, ☎ 051/639-777

10005398

TRAKTOR Štore, Univerzale, Zetor,
IMT od lastnika, plačilo takoj, ☎
051/203-387

10005412

TROSILEC hlevskega gnoja SIP, manj-
ši na dva ali štiri pokončne valje, ☎
041/962-381

10005471

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČA jabolka jonatan, zlati deli-
šes, gloster, aidared, ☎ 041/492-
950

10005434

EKOLOŠKO pridelana jabolka krivope-
celj, jonatan, kosmač, voščenka, ☎
041/608-779

10005463

GROZDJE izabela in jabolka  voščen-
ke ter jonatan, vse neškropljeno, ☎
04/20-42-397 10005513

JABOLKA na drevesu za mošt ali ozim-
nico, za simbolično ceno, ☎ 04/25-
51-457

10005422

JABOLKA za predelavo, neškropljena,
☎ 04/20-46-535, 031/818-718

10005431

JABOLKA, različnih sort 0,50 EUR/kg
in jabolčni kis 1,50 EUR/l, ☎ 04/57-
44-689, 030/691-458

10005464

JABOLKA za ozimnico ali takojšnjo
uporobo, ☎ 04/51-33-313, 031/
387-371 10005514

JEDILNI krompir desire, možnost do-
stave in dobro uležan hlevski gnoj, ☎
041/347-507 10005459

KRMNO peso, ☎ 031/241-218
10005436

NEŠKROPLJENA jabolka in jedilni,
beli krompir, Pogačnik, Sr. Bitnje 54,
☎ 04/23-12-309

10005453

OREHE, sušene v klasični sušilnici, ☎
04/51-56-579 10005462

SENO, lepo posušeno v kockah z do-
stavo, ☎ 031/276-930

10005396

SILAŽNE bale 3. košnje, ☎ 040/951-
707 10005470

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

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

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

”Prijatelji Loke, 

v nedeljo pojdimo

vsi na volišča. 

Začnimo graditi

boljšo Loko že 

to nedeljo.”

www.mihajese.si
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FESST, d. o. o., 
nepremičninska
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Fax: 236 73 70
E-pošta: 
info@fesst.si
Internet: 
www.fesst.si

LESCE - izredno lepo svetlo in mo-
derno 4-ss, 105,92 m2 v 3./3 nadstr.
bloka (brez dvigala), l. 2002. Tri sobe,
kopalnico, utility, velika dnevna soba
z jedilnico in kuhinjo ter izhodom na
velik balkon, klet. Kompletno opre-
mljeno, vsi priključki, lastno parkirno
mesto. Cena 198.000 EUR. 
KRANJ - lepo 2-ss, 58,80 m2 (47 m2
bivalne površine) v visokem pritličju
nizkega bloka l. 2007, dn. soba sku-
paj s kuhinjo in jedilnico, balkon ter
ločena spalnica, kopalnica + parkirno
mesto v kleti objekta, vsi priključki,
takoj vseljivo. Cena 123.000 EUR.
TRŽIČ - RAVNE - Alpski blok - prosto-
rno 1-ss, 34 m2, na mirni lokaciji v
mansardi bloka, l. 1982, s pripadajo-
čo kletjo, vsi priključki, lahko hitro
vseljivo, zk urejeno. Cena 49.000
EUR.
JESENICE - JAVORNIK - lepo svetlo
duplex stanovanje 90 m2 (v spod-
njem delu so predsoba, velika dnev-
na soba, spalnica, manjša kuhinja ter
kopalnica - zgoraj pa je še cca. 40 m2,
kjer sta narejeni še dve sobi), obnov-
ljena kopalnica leta 2007, nova stre-
ha, lep odprt pogled, miren nizek
blok (brez dvigala). Vsi priključki, zk
urejeno. Cena 89.000 EUR. 

KRANJ - okolica Podbrezja - parcela
888 m2, lepa ravna sončna s starejšo
hišo na parceli (nadomestna grad-
nja), dostop urejen, cena 100
EUR/m2.
ZG. BELA PRI PREDDVORU - parcela
500 m2 ravna in sončna, urejen do-
voz, cena 105 EUR/m2
ŠENČUR - parcela cca. 600 m2, sonč-
na, ravna, na obrobju vasi,vsi pri-
ključki ob parceli, urejen dostop,
cena 130 EUR/m2.
BLED - v bližini jezera parcela 589
m2 z gr. dovoljenjem za gradnjo
enostanovanjskega objekta, mirna in
prisojna lega. Cena 150.000 EUR.

MEDIA NEPREMICNINE d.o.o., 
Koprska 94, Ljubljana, 

tel: 051 686 320 ( Karmen ) 

PE KRANJ, Bleiweisova c. 30, 
Kranj, tel.: 041 347 323 ( Sandi ) 

info@media-nepremicnine.si 
www.media-nepremicnine.si 

ZA ZNANE STRANKE IŠČEMO VEČ 
STANOVANJ IN HIŠ NA GORENJSKEM.

Posredujemo pri prodaji/nakupu, 
najemu /oddaji vseh vrst nepremič-
nin. Sodelujemo tudi z investitorji in
tujci. Posredniki z več kot 10 letnimi 
izkušnjami in licencami. Naš moto:

kvalitetno, korektno in pošteno...

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

STANOVANJA PRODAMO
KRANJ PLANINA 1 - trisobno s tera-
so, 91 m2, l. izg. 78, P/III, vsi pri-
ključki, cena 125.000 EUR.
GARAŽO PRODAMO
KRANJ PLANINA 1 - pritlična, 12
m2, l. izg. 1983, cena 12.000 EUR
oz. po dogovoru.
STAVBNO ZEMLJIŠČE PRODAMO
KOROŠKA BELA - 485 m2 za izgrad-
njo enodružinske hiše, cena 38.000
EUR, ali 1.124 m2 s starejšo deloma
obnovljeno (inštal., kopalnica) takoj
vseljivo hišo P+M 121 m2 z zidano
garažo, cena 150.000 EUR.
Za informacije o ostali ponudbi obi-
ščite 

www.a jp .s i

LOTO

Rezultati 80. kroga, 
6. oktobra 2010 

1, 15, 22, 28, 33, 37, 38 in 16

Lotko: 8 3 3 2 7 8 
Loto PLUS: 10, 11, 13, 15, 18, 28, 38 

in 19

Predvideni sklad 81. kroga 
za Sedmico: 385.000 EUR
Predvideni sklad 81. kroga 

za Lotka: 120.000 EUR
Rekordni sklad 81. kroga za PLUS:

1.020.000 EUR

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, Vodovodno 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 ohranjeno,
cena 129.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi iz-
mere 48,00 m2, v hiši so samo štiri
stanovanja, l. izgr. 1960, stanovanje
izdelano l. 1991, CK, cena 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+stro-
ški+1x varščina, vseljivo takoj.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, staro mestno jedro, enonad-
stropna s 120 m2 stanovanjske povr-
šine na parceli velikosti 262 m2, l.
izgr. 1935, prenovljena l. 2002 - okna,
vse instalacije, kopalnica, CK na olje,
dvorišče, kjer je možno parkiranje za
dva avtomobila, terasa s 115 m2 vrta,
cena 180.000,00 EUR. 
Kranj, Kokrica, visokopritlična tlorisa
10x8 m2 na parceli velikosti 857 m2, l.
izgr. 1955, v celoti podkletena, garaža,
CK na olje, v mansardi še delno neiz-
delana, 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 vključena
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 5m, 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, visokopritlični,
tlorisa 46 m2 na parceli velikosti 478
m2, lepa sončna lokacija, garaža, do-
stop tlakovan, ob vikendu tudi manj-
ša brunarica, l. izgr. 1997, cena
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.
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SILAŽNO koruzo, ☎ 051/751-649
10005414

SILAŽNO koruzo, Škofja Loka, možna
dostava, ☎ 041/275-170

10005419

SILAŽNO koruzo na njivi, 0,4 ha, zele-
na, okolica Kranja, cena 220 EUR, ☎
040/383-733

10005423

SILAŽNO koruzo, 1.ha v Šenčurju, ☎
040/355-865

10005510

SUHO, črno meto in podarim dva lepa
oleandra, ☎ 04/59-56-890

10005420

VRHUNSKO oljčno olje, ☎ 051/245-
149 10005401

ZELJE varaždinsko, ☎ 041/594-397
10005416

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega 12 dni, ☎
04/57-40-047

10005413

BIKCA simentalca, težkega 130 kg, ☎
031/242-713

10005417

BIKCA simentalca, starega 1 mesec,
@ 041/331-887

10005428

BIKCA, starega 14 dni in 3 mesece,
oba simentalca, Olševek 40, ☎
031/255-194 10005430

BIKCA starega 9 mes., teličko staro 6
mes., telico brejo 8 mes., vsi simental-
ci in kobilo križanko z žrebetom, stara
9 let, ujahana, mirna, ☎ 031/467-
007

10005476

BIKCA simentalca, ☎ 031/480-266
10005504

BIKCA in teličko simentalca, stara 14
dni in silažno koruzo, ☎ 04/25-15-
510, 041/840-115

10005505

ČB BIKCA, cena 100 EUR, ☎ 04/25-
71-101

10005443

ČB BIKCA starega 14 dni, ☎ 04/25-
60-223, 031/840-266

10005445

ČB BIKCA, starega en teden, ☎
031/768-629

10005465

ČB BIKCA, starega 14 dni, ☎
041/781-305

10005488

DVA BIKCA stara 10 tednov, ☎
04/25-21-581

10005508

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

10005454

KOBILO lipicanec križanec, ☎
051/328-508

10005506

KOZLIČKE, burske pasme, za nadalj-
njo vzrejo ali za zakol, ☎ 040/491-
714

10005450

KRAVO simentalko, staro 5 let, mesec
dni po četrtem teletu, ☎ 041/608-
616

10005491

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

10004772

OVNA JS pasme, starega 4 leta, ugod-
no, ☎ 04/25-72-048

10005408

PRAŠIČE, težke približno 70 kg in 120
do 140 kg, možna dostava, ☎
041/760-789

10005418

TELICO simentalko, brejo, rok novem-
bra, ☎ 041/798-668

10005415

TELICO simentalko, brejo 6 mesecev,
cena 900 EUR, ☎ 04/51-95-231

10005440

TELICO simentalko, staro en teden, z
dobrim poreklom, ☎ 04/51-46-958

10005447

TELICO simentalko, brejo 9 mesecev,
☎ 041/603-349 10005478

TELICO simentalko, v sedmem mes.
brejosti, ☎ 04/51-33-073, 051/358-
275 10005480

TELICO, visoko brejo ali kravo, ☎
041/416-241 10005489

TELIČKO, simentalko, staro 10 dni, ☎
040/354-331 10005468

TRI bikce, stare 10 do 20 dni, ČB in
simentalec ter dva bikca 220 kg, ☎
031/599-117

10005456

VEČ VISOKO BREJIH telic ČB pas-
me, A kontrola, matere 10.000 l mle-
ka, ☎ 041/938-376

10005433

ZAJCA, starega 6 mesecev, ☎
040/833-142

10005475

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do enega
meseca, ☎ 030/921-944

10005444

OSTALO
KUPIM

TEHTNICO, nosilnost 200 do 400 kg,
☎ 041/244-690

10005452

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DELO DOBI kuhar oziroma kuhar pi-
copek. Igor Logar s.p., Hotemaže 3a,
Preddvor, ☎ 041/335-979

10005409

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

10005350

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

ZAPOSLIMO kuharja (m/ž), nudimo
redno delovno razmerje ter stimulativ-
no plačilo za kreativnost, Preša,
d.o.o., Cerklje za Pension Zaplata,
Slovenska c. 51, Cerklje, ☎ 031/637-
088

10005304

ZAPOSLIMO mesarja prodajalca, Me-
sarstvo Rešet, Huje 9, Kranj, ☎
041/767-339

10005441

DOBER zaslužek, s terensko prodajo
izdelkov za izboljšanje zdravja, Jan-
comm, d.o.o., Retnje 54, Križe, ☎
041/617-132

10005181

TELEFONSKI studio v Kranju išče iz-
kušene telefoniste/tke, Baldrijan
d.o.o. , Ul. M. Vadnova 19, Kranj, ☎
0590/41-575, 040/415-556

10005516

PODJETJE INES, d.o.o., Križna gora
8, Škofja Loka, zaposli strugarja s po-
znavanjem operacijskega sistema SIE-
MENS, ☎ 040/821-756

10005439

ZAPOSLIMO mehanika tovornih vozil.
Zaposlitev je za dol. čas 6 mes., z
možnostjo podaljšanja za ned. čas,
JERMAN TRASPORT, d.o.o., 
Zapoge 40, Vodice, e-pošta: trans-
port.jerman@siol.net, ☎ 041/758-
542, Jernej

10005380

IŠČEM

DELO kuhanje, likanje, čiščenje, ☎
031/211-774 10005411

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

10005477

DELO, pomoč v gospodinjstvu, ☎
031/403-767 10005481

DELO polaganje keramičnih ploščic,
☎ 051/725-288

10005482

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

10005461

IŠČEM DELO kot pomočnica v gospo-
dinjstvu, nega bolnika in varstvo vaše-
ga hišnega ljubljenčka, ☎ 040/747-
319

10005442

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

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

10005395

BELJENJE in glajenje notranjih pros-
torov, beljenje fasad, barvanje napuš-
čev, oken, vrat in ograje, hitro, kvali-
tetno 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 te-
meljev do strehe, adaptacije, omete,
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, ☎ 041/557-871

10005348

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

10004526

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

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

10005138

VAM je kombi premajhen? Potrebujete
prevoz na poroko, zabavo, koncert, le-
tališče, na izlet ali potovanje. Do 13
oseb na vseh relacijah po Sloveniji in
tujini. ILTOURS, d.o.o.,  Ilovka 17,
Kranj, ☎ 040/501-555

10005429

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

10005307

SEM OSAMLJEN fant, star 31 let iz
Kranja, iščem dekle od 20 do 30 let za
resno zvezo. Prosim, piši mi na, ☎
030/383-011 10005406

ŽENITNA posredovalnica za vse
osamljene z dobrimi nameni od vse-
povsod, ☎ 031/505-495

10005306

RAZNO
PRODAM

DOMAČE žganje in klavirsko harmoni-
ko, ☎ 041/419-888

10005467

VEČ SOBNIH vrat, kuhinjo, štedil-
nik, plinsko jeklenko 10 kg, cister-
no za olje 2000 l, ☎ 04/25-03-
126

10005492

23petek, 8. oktobra 2010
GORENJSKI GLAS

info@g-glas.siMALI OGLASI, ZAHVALE

Sveče v različnih barvah lahko kupite na 
Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kra-
nju, od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure, ob
sredah do 16. ure.
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ZAHVALA

V 82. letu nas je zapustila draga mama, babica, prababica, sestra, teta,
sestrična in tašča

Marija Jagodic
roj. Rebol, p. d. Sirčeva mama

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
znancem in našim sodelavcem, ki ste sočustvovali z nami, izrazili ust-
na in pisna sožalja, darovali cvetje, sveče, sv. maše ter jo v tako velikem
številu pospremili na njeni zadnji poti. Še posebej hvala gospodu žup-
niku Mihu Lavrincu za lepo opravljen pogrebni obred s sveto mašo,
pevcem Zupan, zvonarjem, nosačem ter pogrebni službi Navček. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat hvala.

Žalujoči: sin Jože, hčerke Milica, Marta, Vera in Anica z družinami
Hraše pri Preddvoru, 30. septembra 2010

ZAHVALA

V 61. letu nas je zapustila naša draga

Marija Ajdovec
iz Šenčurja

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih
stali ob strani. Hvala za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče
in maše. Zahvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni
Šenčur, Podbrezje, Orehek, Bašelj

ZAHVALA

V 78. letu smo se z bolečino v srcu poslovili od naše drage
mamice, babice, prababice, sestre, tete in tašče

Zofije Košir 
roj. 1933, iz Gorič

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, pri-
jateljem in znancem za podarjeno cvetje, sveče, izrečena
sožalja ter spremstvo na njeni zadnji poti. Posebno se zah-
valjujemo njeni osebni zdravnici dr. Eriki Tratnik, sosedi
Jožici Rakovec in patronažni sestri Tanji Blaznik za vso po-
moč in nego na njenem domu ter celotnemu osebju bol-
nišnice Jesenice. Zahvaljujemo se tudi bratom Zupan za 
zapete pesmi, vsem govornikom ter pogrebni službi Jerič.

Žalujoči vsi njeni
Goriče

ZAHVALA

Ob smrti naše drage, nepozabne sestre, tete in svakinje

Ivane Francelj
roj. Sečnik

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili njenemu spo-
minu, darovali cvetje in sveče. Za dolgoletno zdravljenje hvala
dr. Terčonu, sestri Metki, ATD dispanzerju Kranj, dr. Kavčiču
in drugemu osebju onkološkega inštituta. Posebej bi se radi za-
hvalili za pomoč pri iskanju sosedom, krajanom Stražišča, Zve-
zi vodnikov reševalnih psov Gorenjske, Skupini za iskanje po-
grešanih oseb, gasilcem Stražišča in Besnice, Lovski družini
Jošt, policijski letalski enoti Brnik, Policijski upravi Kranj - sek-
tor kriminalistične policije in P.P. Kranj. Za vso pomoč v življe-
nju se najlepše zahvaljujemo družini Eržen, družini Pustovrh
in svakinji Olgi in njeni družini. Zahvala gre tudi Komunali
Kranj, pevcem Zupan in glasbeniku za zaigrano Tišino. 

Žalujoči svojci

Mateja Petač
041/761 110

Expres sodni prevodi
Zoisova 1, Kranj 

(nasproti sodišča)
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Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi tihega trpljenja,
bolezen je bila
močnejša od življenja.

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

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

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes, jutri, v soboto, in nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj
in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Jutra
bodo nekoliko hladnejša.

PETEK

6/13°C

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
.

Aleš Bašar: 

"Seveda bom šel na volitve,
vedno se jih udeležim. Od-
ločil sem se že, koga bom
tokrat volil. Rečem lahko, da
imamo Kranjčani kar dosti
izbire na volitvah."
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Tomaž Kržišnik: 

"Vedno grem na volitve. Ka-
teremu županskemu kandi-
datu bom dal svoj glas, že
vem, nič pa ne bi imel proti,
če bi imel na izbiro še kakš-
nega kandidata več."

Angelca Prevorčič: 

"Načeloma hodim na volit-
ve, ne vem pa, če bo tudi le-
tos tako. Nisem se namreč
še odločila, koga bi obkroži-
la. Tisti, ki jih malo bolje po-
znam, mi niso všeč."

Damjana Tušar: 

"Volitev se redno udeležu-
jem in tudi tokrat bo tako. V
Kranju imamo volivci kar
dosti izbire. Sama sem že
odločena, koga bom v nede-
ljo obkrožila."

Boste šli 
na volitve?
Ana Hartman

Od lokalnih volitev nas loči-
ta samo še dva dneva. Voliv-
ce iz Kranja smo povprašali,
ali se jih bodo udeležili.

Foto: Tina Dokl

Matjaž Anko: 

"Z ženo ponavadi greva na
volitve, ne vem pa še, ali
bom tokrat šel. Ne gre za to,
da ne bi bilo dosti izbire,
enostavno se ne obreme-
njujem toliko z volitvami." 

ZA          V MO KRANJ OBKROŽITE   

11

Hišo začnemo graditi pri temeljih, zato so letošnje
lokalne volitve prva priložnost, da premaknemo stvari
naprej. Na bolje. Zaupajte svoj glas kandidatkam 
in kandidatom        in ta glas bo vaš dragocen prispevek 
za boljši jutri. 

Janez  Janša

6ZA KANDIDATA                 S PODPORO                 ZA ŽUPANA MO KRANJ OBKROŽITE       BOJAN HOMAN        
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Lokalne volitve so zelo pomembne, saj z njimi hkrati gradimo svojo občino in izhodišče za naslednje volitve v državni zbor.
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S KORA STOPILI 
NA ODER

Med sedmimi odraslimi pevskimi
zbori v Šenčurju je tudi Mešani 
pevski zbor Šenčurski zvon, ki je
nastal na cerkvenem koru. 

26

LJUDJE

MLIN, BOGRAČ 
IN TERME

V Veržeju smo si ogledali Babičev
mlin (na fotografiji mlinar Mirč
Babič), okusili bograč in prekmursko
gibanico. Ustavili pa smo se še v Mali
Nedelji, v Biotermah. / Foto: AB

KULTURA

V SVETU SNEGA IN
LEDU

Vceraj so v galeriji Prešernove hiše v
Kranju odprli razstavo avtorskih 
fotografij, ki jih je Gorenjskemu
muzeju podaril znani alpinist in 
fotograf Stane Klemenc. 

27
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GLASOV ODER

red sedemnajstimi
leti so se pevski nav-
dušenci, ki so se že
vrsto let zbirali na
cerkvenem koru v

Šenčurju, odločili tudi za
ubrano posvetno petje, zato
so ustanovili Mešani pevski
zbor sveti Jurij. Gojili in pre-
pevali so predvsem sloven-
ske narodne pesmi, prireje-
ne večglasnemu petju, kar se
ni spremenilo niti leta 2008,
ko so se preimenovali v Me-
šani pevski zbor Šenčurski
zvon. Kot pravi predsednica
zbora Jolanda Peternel, ve-
čina pevcev poje že od prvega
dne, nekaj pa se jih je pridru-
žilo kasneje. Zbor tako danes
šteje osemnajst pevcev.
"Naše vrste smo zadnja leta
že nekoliko pomladili, želi-
mo pa jih še okrepiti, zato va-
bimo vse, ki imajo petje radi,
da se nam pridružijo," vabi
Peternelova. Dolga leta je
zbor vodil Janko Golob, dve
leti Stane Grum, sedaj pa že
četrto sezono Milan Bajželj.

"Smo glasbeni amaterji, ki
nas družijo veselje in ljube-
zen do petja ter želja ohra-
njati bogato zapuščino iz na-

rodne zakladnice. Čeprav
smo posvetni pevski zbor, pa
nekajkrat na leto sodelujemo
tudi pri prazničnih bogosluž-
jih," pojasnjuje Peternelova.
Zbor prepeva na različnih
prireditvah v občini Šenčur,
v okviru Kulturnega društva
Šenčur pa vsako leto organi-
zirajo tudi katero od večjih
prireditev v občini. Zbor red-
no sodeluje na vsakoletni ob-

činski reviji pevskih zborov
in Krompirjevem prazniku v
Šenčurju, zadnja štiri leta pa
se junija predstavijo na let-
nem koncertu. Trikrat zapo-
red so ga izvedli v cerkvi sv.
Radegunde v Srednji vasi, le-
tošnji letni koncert pa v farni
cerkvi v Šenčurju.

Šenčurski pevci vsako leto
z veseljem zapojejo tudi v do-
movih starejših občanov v

Preddvoru in Kranju, letos
pa bodo prepevali tudi v
domu upokojencev v Bohi-
nju. Še posebej so ponosni
na sodelovanje in druženje z
varovanci Varstveno-de-
lovnega centra Vipava. "Na-
ključno srečanje v letu 2000
je v desetih letih preraslo v
pravo prijateljstvo, saj jih vsa-
ko leto obiščemo s sv. Mi-
klavžem," pravi Peternelova.

S KORA STOPILI NA ODER
Med sedmimi odraslimi pevskimi zbori v Šenčurju je tudi Mešani pevski zbor Šenčurski zvon, ki je
nastal na cerkvenem koru. 

Ana Hartman

P

Korenine Šenčurskega zvona, vrsto let znanega pod imenom Sv. Jurij, segajo na kor 
šenčurske cerkve. / Foto: Gorazd Kavčič

Petek, 8. 10.
18.30 BUTEC NA VEČERJI
15.40, 20.50, 23.50 JEJ, MOLI, LJUBI
15.20, 17.20, 19.20
LEGENDA SOVJEGA KRALJESTVA 3D
18.40, 21.00, 23.20
ODPLEŠI SVOJE SANJE V 3D
19.05, 21.10, 23.25 PIRAN
21.20, 23.40
SCOTT PILGRIM PROTI VSEM
16.20 SVET IGRAČ 3 - 3D (sinhro)
17.00 TRIJE RAZBOJNIKI
16.00, 18.20, 20.30, 22.40
ZAMENJAVA

Sobota, 9. 10.
18.30 BUTEC NA VEČERJI
16.45 ČAROVNIKOV VAJENEC
12.20, 15.40, 20.50, 23.50
JEJ, MOLI, LJUBI
11.10, 13.20, 15.20, 17.20, 19.20
LEGENDA SOVJEGA KRALJESTVA 3D
14.00, 18.40, 21.00, 23.20
ODPLEŠI SVOJE SANJE V 3D
14.35, 19.05, 21.10, 23.25 PIRAN
21.20, 23.40
SCOTT PILGRIM PROTI VSEM
11.20, 16.20
SVET IGRAČ 3 - 3D (sinhro)
12.00 TRIJE RAZBOJNIKI
12.00, 16.00, 18.20, 20.30, 22.40
ZAMENJAVA

Nedelja, 10. 10.
18.30 BUTEC NA VEČERJI
16.45 ČAROVNIKOV VAJENEC
12.20, 15.40, 20.50 
JEJ, MOLI, LJUBI
11.10, 13.20, 15.20, 17.20, 19.20
LEGENDA SOVJEGA KRALJESTVA 3D
14.00, 18.40, 21.00
ODPLEŠI SVOJE SANJE V 3D
14.35, 19.05, 21.10 PIRAN
21.20 SCOTT PILGRIM PROTI VSEM
11.20, 16.20
SVET IGRAČ 3 - 3D (sinhro)
12.00 TRIJE RAZBOJNIKI
12.00, 16.00, 18.20, 20.30
ZAMENJAVA

Ponedeljek, 11. 10.
18.30 BUTEC NA VEČERJI
16.45 ČAROVNIKOV VAJENEC
15.40, 20.50 JEJ, MOLI, LJUBI
15.20, 17.20, 19.20
LEGENDA SOVJEGA KRALJESTVA 3D
18.40, 21.00
ODPLEŠI SVOJE SANJE V 3D
19.05, 21.10 PIRAN
21.20 SCOTT PILGRIM PROTI VSEM
16.20 SVET IGRAČ 3 - 3D (sinhro)
12.00 TRIJE RAZBOJNIKI
16.00, 18.20, 20.30 ZAMENJAVA

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

PLANET TUŠ KRANJ

Nocoj srednješolski žur na Bledu

V blejskem klubu Stop nocoj po 22. uri prirejajo Največji
srednješolski žur. Zaznamovali ga bosta house in tech-
no glasba, zanjo bodo poskrbeli DJ Lightning, Aleks Van
Despot in DJ Jack Booch. Vstopnine ni, vstop pa je do-
voljen starejšim od šestnajst let. A. H.

Nagradna igra

Odgovor na preteklo nagradno vprašanje se je glasil 
Polona (Gušti in Polona). Srečni izžrebanki za album
Dolchevita sta Antonija Mikelj iz Kranja in Klavdija 
Kuhar iz Cerkelj.

Svetovni house DJ in slovaške punk legende
jutri v Kranju

V Planetu Tuš v Kranju bo jutri nastopil eden največjih
svetovnih house DJ-jev Tom Novy. Svetovne lestvice je
osvojil z uspešnicami, kot so Superstar, Your body in
Take It. V svoji karieri je sodeloval z glasbeniki, kot so
Justin Timberlake, Backstreet Boys, Ludacris, 10CC,
Snap, Sonique, Eric Morillo in Tom Jones. Njegovo
vsestransko nadarjenost dokazuje rezidenca v klubu
Space na Ibizi, ki traja že štirinajst sezon.
V kranjskem klubu Subart pa bo jutri po 21. uri nastopi-
la legendarna slovaška punk zasedba Konflikt. Pred 
dvajsetimi leti ustanovljena skupina je do danes izdala
kar nekaj plošč, zadnji album Sapare Aude je bil oz-
načen kot najboljši evropski punk album leta 2006.

Dokumentarec o Mariji in Andreju Štremflju

Jutri ob 17.45 bodo na drugem programu Televizije
Slovenija predvajali dokumentarni film o velikih sloven-
skih alpinistih: Mariji in Andreju Štremflju iz Kranja.
Alpinizem je v veliki meri izoblikoval življenjske vred-
note zakoncev Štremfelj, dal jima je spoznanja o
večnosti, minljivosti, človeški ranljivosti in mogočnosti
narave. Več kot trideset let dolga alpinistična pot je ust-
varila mnogo uspehov - osvojenih vrhov himalajskih 
osemtisočakov, preplezanih prvenstvenih smeri. Andrej
je kot prvi Slovenec skupaj z Nejcem Zaplotnikom leta
1979 osvojil Mount Everest, Marija je prav tako prva
Slovenka leta 1991 osvojila vrh najvišje gore sveta. Sce-
narij za dokumentarni film je napisala Nuša Ekar, režiral
ga je Božo Grlj. A. H.

KINO SPORED

armonikar Jože
Burnik iz Škofje
Loke se je pred
dnevi udeležil
slavja krajanov v

tržiški občini. V Žiganjo vas
ga je povabil humorist Mar-
jan Roblek - Matevž, ki je ob
spremljavi harmonike tudi
zapel. Ljubitelje narodno za-
bavne glasbe je Jože posebej
navdušil, ko je z njim zaigra-

la hči Anja (na sliki). Ona je
odlična flavtistka, oče pa je
postal znan s prvim nasto-
pom na televiziji leta 1966.
V letih 1970-1973 je igral v
ansamblu Mihe Dovžana,
nato desetletje v Alpskem
kvintetu in po letu 1985 v
dveh avstrijskih ansamblih.
Od leta 1996 ustvarja samo-
stojno. Na nedavni prireditvi
v čast Slavku Avseniku v Av-
striji je dobil posebno prizna-
nje za uspešno nadaljevanje
Avsenikove glasbe.

JOŽE BURNIK 
POVSOD NAVDUŠI

Stojan Saje

H
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elik del bogatega
opusa fotografij,
ki jih je alpinist in
fotograf Stane

Klemenc posnel na odpra-
vah po svetovnih gorstvih in
na polarnih odpravah, je av-
tor pred časom podaril Go-
renjskemu muzeju, kjer so
jih uvrstili v zbirko Kabineta
slovenske fotografije, ki v okvi-
ru muzeja deluje že štiride-
set let. "Fotografije sem po-
daril iz dveh razlogov. Zbir-
ka je preprosto prevelika, da
bi jo hranil doma, hkrati pa
je pri meni tudi ne more vi-
deti toliko ljudi, kot je to mo-
goče v muzeju. Zdi se mi
prav, da so fotografije lahko
na ta način občasno na raz-
polago ljudem, ki jih zanima
tovrstna tematika," je pove-
dal Stane Klemenc in dodal,
da se je za Gorenjski muzej
odločil predvsem zato, ker v
njem deluje Kabinet sloven-
ske fotografije, ker je večkrat
tvorno pri različnih razsta-
vah sodeloval s sodelavci
muzeja, ker je tematika, ki jo
po večini obravnava na svo-
jih fotografijah, povezana 
z gorami, te pa tudi z Go-
renjsko in konec koncev je
na Gorenjsko, kjer tudi živi,
zelo navezan. "Muzej ima
tudi primerne prostore za
hrambo fotografij, zanje 

je strokovno dobro poskrb-
ljeno, hkrati pa so muze-
alcem vedno na voljo za 
uporabo pri raznih razsta-
vah ob obletnicah odprav in
podobno."

Klemenčeve fotografije so
edinstven dokument dogaja-
nja na odpravah v različna
gorstva sveta, na Arktiko,
Antarktiko, pa tudi v Afriko,
kjer večni sneg in led zame-
nja vroče sonce. Fotografije
so s svojo dokumentarnostjo
tudi bogat doprinos zgodovi-
ni slovenskega polarnega
raziskovanja in osvajanja
najvišjih vrhov vseh celin.

Na razstavi je razstavljenih
več kot petdeset podarjenih
fotografij. Kot je povedala
kustodinja Gorenjskega mu-
zeja Jelena Justin, gre za fo-
tografije z različnih odprav v
tuja gorstva, od Everesta (Ne-
pal, Tibet), Kilimandžara,
Mount McKinleyja (Aljaska),
z Bornea, Antarktike, Arkti-
ke, Patagonije, Nove Zelan-
dije, Nove Gvineje, Grenlan-
dije, Sibirije, do Južne Ame-
rike - Peruja, Bolivije, Čila,
in seveda Slovenije. Vseh po-
darjenih fotografij je sicer
275, za razstavo pa je bil
opravljen izbor. 

Tematsko na razstavljenih
fotografijah prevladujeta sneg
in led, ekstremni življenjski
pogoji za preživetje, hkrati pa
tudi ekstremni pogoji za do-
bro fotografijo. Močni odsevi
bele svetlobe snega in ledu ...
sonce in sneg sta faktorja, ki
otežujeta dobro fotografira-
nje oziroma je zato potrebno
kar precej izkušenj in zna-
nja. Da pa Stane Klemenc
ne fotografira le snega,
ledu in mraza, pa izpričuje
nekaj fotografij z Bornea in
obal Patagonije. Razstava
bo v Galeriji Prešernove
hiše na ogled še cel mesec. 

V SVETU SNEGA IN LEDU
Včeraj so v galeriji Prešernove hiše v Kranju odprli razstavo avtorskih fotografij, ki jih je Gorenjskemu
muzeju podaril znani alpinist in fotograf Stane Klemenc. 

Igor Kavčič

V

udi v Loškem
muzeju so se le-
tos pridružili
skupnemu pro-

jektu osemindvajsetih slo-
venskih muzejev z naslo-
vom Z igro do dediščine. Ob
tednu otroka so pripravili
poseben program za naj-
mlajše obiskovalce muzeja,
saj bodo v okviru Pripovedk

ob grajskem kaminu najmlaj-
še seznanjali s kulturno de-
diščino v muzeju in doma-
čem kraju, ter s tem tudi po-
pularizirali muzej kot tak.
Ob tej priložnosti so izdali
tudi knjižico s tremi loškimi
pripovedkami v obliki stripa,
avtorjev Matjaža in Jelene
Bertoncelj. Gre za tri bržko-
ne najbolj znane pripovedke
s Škofjeloškega, ki jih je
ljudski glas prenašal iz roda
v rod. Prva Kamniti most pri-

poveduje o skopuškem lo-
škem oskrbniku, zaradi ka-
terega je utonil sam škof, ne
manjka zgodba o tem, zakaj
je v škofjeloškem grbu podo-
ba črnca, znana pa je tudi
zgodba o srednjem stolpu in
zakopanih zlatnikih, ki jih
še do danes niso našli. Strip
je risarsko in scenaristično
zasnoval priznani slovenski
stripovski avtor Matjaž Ber-
toncelj, pobarvala pa jih je
njegova partnerka Jelena.

Strip je izšel v nakladi 1000
izvodov in bo zagotovo našel
navdušence tako med mla-
dino kot med siceršnjimi
ljubitelji stripa. 

LOŠKE ZGODBE V STRIPU
Ob letošnjem Tednu otroka so v Loškem muzeju na domiseln način 
predstavili tri loške pripovedke o starih časih. 

Igor Kavčič

T

Slovenski oktet in Gašper Dermota

Danes, v petek, 8. oktobra, bo v Kulturnem domu v Kropi
v okviru mednarodnega vokalnega ciklusa Mojstri pevci
tretji letošnji koncert. Nastopil bo Slovenski oktet, obudili
pa bodo tudi spomin na kroparskega rojaka, tenorista
Gašperja Dermoto. I. K.

Beseda da besedo 

Danes, v petek, 8. oktobra, ob 19.30 bo v župnijski cerkvi
v Adergasu - Velesovo literarno-glasbena prireditev Beseda
da besedo (Anton Martin Slomšek) v interpretaciji Janka
Krištofa ob orgelski spremljavi Andreja Feiniga in ženskega
pevskega zbora Andreja Vavkna iz Cerkelj. I. K.

Tako imenovana "avtobaza" na 5200 metrih pod Everestom nekje na kitajski strani. Fotografija je
nastala leta 1996, ob prvem poskusu Dava Karničarja, da bi smučal z vrha najvišje gore sveta.

Tri loške zgodbe za vse 
generacije

utri, v soboto, 9. okto-
bra, ob 19. uri bo v Kul-
turnem domu v Retečah
ob 100-letnici kulturni-
ka Franca Ranta tako

imenovan Franceljev večer.
Franc Rant (1910-1996) je
ljubezen do glasbe in umet-
nosti prinesel s seboj na svet
in ostal zvest vse življenje. Že
pred drugo svetovno vojno je
sodeloval v kulturnem življe-
nju, po njej pa je bil eden več-
jih kulturnih zagnancev v
svojem kraju in tudi drugod
po Sloveniji, kjerkoli že je
služboval. Sodeloval je s šte-
vilnimi pevskimi zbori, bodi-
si kot pevec bodisi kot zboro-
vodja, med drugim s prosvet-
nim moškim pevskim zbo-
rom, cerkvenim pevskim
zborom in kasneje tudi z upo-
kojenskim zborom iz Škofje
Loke. Za bratom Alojzijem je
prevzel vodenje mladinskega
cerkvenega zbora in tambura-
škega orkestra Bisernica. Ve-
liko svojega prostega časa je
kot igralec, režiser in navdu-
šen organizator kulturnega
življenja posvetil gledališču in

bil od leta 1989 do leta 1995
tudi predsednik kulturnega
društva Janko Krmelj. S pri-
dom je uporabljal tudi svoj
pesniški dar, pisal je prilož-
nostne pesmi, v katerih je na
šaljiv način predstavil vsakda-
nje pa tudi pomembnejše do-
godke reteške župnije.

KUD Reteče-Gorenja vas
za jutri tako pripravlja kul-
turni dogodek v njegov spo-
min. Nastopili bodo: Jaz pa
ti, pevci nekdanjega mešane-
ga pevskega zbora, Folklorna
skupina Sava, člani literarne
sekcije in tri skupine tambu-
rašev.

V SPOMIN 
FRANCU RANTU

Igor Kavčič

J
France Rant je bil celo 
življenje predan kulturi,
glasbi, literaturi in 
pesništvu. 

Enajsta razstava slik

Galerija Graščina Duplje, KTD Pod Krivo jelko Duplje in
Občina Naklo so organizirali XI. Slikarski ex-tempore v
krajih občine Naklo. Razstavo izbranih del v graščini
bodo odprli jutri, 9. oktobra, ob 16. uri. Nagrajena dela
bo predstavila likovna kritičarka Anamarija Stibilj - Šajn.
V kulturnem programu bosta nastopila Zdravka in Bra-
ne Klančnik. Istočasno bo v Vogvarjevi hiši razstava del,
ki so nastala na otroškem slikarskem ex-temporu. S. S.
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PRAZNOVANJA 

Novorojenčki

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 
45 novorojenčkov. V Kranju se je rodilo 14 deklic in 20
dečkov, med slednjimi tudi bratca. Najtežja je bila 
deklica, ki je ob rojstvu tehtala 4360 gramov, najlažjemu
dečku pa je tehtnica pokazala 2310 gramov. Na Jese-
nicah se je rodilo 8 dečkov in 3 deklice. Najlažja deklica
je tehtala 2380 gramov, najtežji pa je bil tokrat deček 
s 3990 grami porodne teže.

Mladoporočenci

V soboto, 25. septembra, sta se v Tržiču poročila Mari-
jana Prezelj in Primož Hostnik, v Preddvoru so se 2. 
oktobra poročili Nijaz Mujanić in Indira Smailović iz 
Kovorja ter Marin Perković Karadža in Mihaela Vasiljević
iz Kranja, na Zgornji Beli Rok Burja in Martina Logar 
iz Šenčurja, v Škofji Loki Primož Tavčar in Špela 
Klemenčič, na Bledu pa Luka Selak in Marija Demšar.

PRIJATELJI PRESENEČAJO: ZAPLUL JE V PETO DESETLETJE

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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PETER "VELIKI" ETEROVIČ

Peter je praznoval s prijatelji. / Foto: M. C.

eter Eterovič, doma
iz Stražišča je svoj
štirideseti rojstni
dan praznoval v ribi-

ški koči na Bregu. Praznova-
nje je potekalo med samimi
prijatelji, ki so mu želeli vse
najboljše na nadaljnji živ-
ljenjski poti, na kateri je sre-
čal svojo soprogo Petro in
skupaj z njo uspel ustvariti
še hčer Mašo. Neprijateljev
ni bilo videti in dvomimo, da
tudi obstajajo. Peter je pred-
vsem dober človek, a za časa
njegove preteklosti je bil
glas, da rad bije tudi koga
drugega, a je to navado opu-
stil nekega dne, ko je ugoto-
vil, da je povsem umirjen ri-

bič, ki si samo želi dobrega
ulova. Peter je rekreativni ri-
bič in profesionalen komer-
cialist. Šolan strokovnjak in
priučeni ribolovec. Včasih je
bil tudi gasilec, a je imel na

vajah in nujnih primerih
zelo slabo udeležbo, med-
tem ko je imel na gasilskih
veselicah stoodstotno ude-
ležbo. Ob prostem času je
tudi Dalmatinec na počitni-
cah v Sloveniji, kar mu neka-
teri prijatelji očitajo, ker ne
prenesejo toliko hvale na ra-
čun nogometnega kluba
Hajduk, Dalmacije kot rod-
nega kamna dom in seveda
vseh tistih narodnozabavnih
pesmic, ki tako slikovito ope-
vajo oljke, olivno olje, kono-
be, parangale, vino belo,
vino crveno, brodiče, kaiče,
sonce, morje, ribiče, rakovi-
ce, školjke ...V takih prime-
rih Peter postane Petar. 

S 'švalerske' strani ni niko-
li spadal med Tarzane, a da-
leč od tega, da bi bil zajec, je

jasen prevod refrena njegove
priljubljene pesmice, čeprav
to pesem poje Srb, zato je z
veliko muko osvojil svojo
Petro, ki pa je njegovim ča-
rom podlegla prvič, ko jo je
peljal v svoj sveti kraj Pušiš-
če na Braču. 

Peter Eterovič je vsekakor
pozitivna oseba, ki je zelo
priljubljena med vsemi pri-
jatelji. Odlikuje ga izredni
smisel za humor, občutek
za pomoč prijatelju v stiski,
delavnost, potrpežljivost in
človeška toplina. Vsi, ki se
najdemo v njegovi bližini,
se počutimo, kot bi plačali
vikend paket v toplicah. Pri-
jatelji ga občasno kličejo
tudi Pero, a to samo takrat,
ko hočejo, da za trenutek
odloži delo. 

Miroslav B. Cvjetičanin

P

dravi bodite, pa se
vidiva prihodnje
leto, ko jih bom
sto," mi je zaželela

Justina Trček, ki vedra in
razpoložena ne kaže svojih
99 let. Pravi, da izvira iz rod-
bine veselih ljudi, ki so radi
prepevali. Tudi sama si še
vedno rada kaj zapoje. Ko jo
je ob prazniku obiskal jezer-
ski župan Milan Kocjan, je
za goste spet obnovila svojo
zanimivo življenjsko zgod-
bo. Rojena je v Zalogu pri
Cerkljah. Ko je bila stara dve
leti, je oče družini poslal vo-
zovnico, da se mu je mama z
otroki pridružila v Ameriki.

Kar petkrat je šel čez lužo za
kruhom. V New Yorku je bil
hišnik za več stolpnic. Zara-
di močnega domotožja se je
družina vrnila in to ravno
leta 1914, ko se je začela prva
svetovna vojna. Kmalu po-
tem je mama umrla, Justina
pa je že mlada morala služit.
Služila je pri petih gospodar-
jih v okoliških krajih. Svoje-
ga moža Toneta je spoznala,
ko je hodila k jezerskim
kmetom pogozdovat na Jez-
ersko. Leta 1932 sta se
poročila in si na Jezerskem
ustvarila dom. Ovdovela je
leta 1966. Pred leti ji je um-
rla tudi starejša hči, sedaj
občasno prebiva pri mlajši,
Tončki, v Preddvoru, sicer
pa na svojem domu na
zgornjih Fužinah. Zadnje
čase težko hodi, pomaga si z
dvema opornicama, um pa ji
še vedno briljantno služi.
Veliko bere, na tekočem je
tudi s politiko in čeprav
nekoliko slabše sliši, je po-
govor z njo pravi užitek. 

ŠE ENO LETO DO STO
Najstarejša Jezerjanka Justina Trček je 3. oktobra praznovala 99. rojstni dan.

Justina Trček s hčerko Tončko in županom Milanom Kocjanom

Danica Zavrl Žlebir

Z

PRIJATELJI PRESENEČAJO

Septembra sta se v Šivčevi hiši poročila Kristina Rolk (27) in
Boštjan Sambolec (26). Prihajata iz Zapuž. Nekaj dni po
poroki pa je prišla čestitka v verzih. Pripoveduje o tem, kako
sta se Kristina in Boštjan spoznala pred sedmimi leti in se
zaključi: "Zdaj kot mož in žena korak usmerjata na skupno
pot, kjer sreča ju spremlja vsepovsod. Želja, da si ustvarita
svoj svet, naj ju spremlja še veliko let."
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HUMOR, RAZVEDRILO

eljemo se torej na-
zaj proti središču
mesta. Tu je naš
Miha že bolj doma.

Kot je povedal, v Kijevu, tre-
nutno v nekem primestnem
naselju na oni strani Dne-
pra, živi kakih deset let. Pra-
vi, da so sanje vsakega Ukra-
jinca priti v Kijev, medtem
ko Kijevčani takoj, ko si pre-
morejo kupiti hišo, bežijo iz
mesta, najpogosteje v manj-
še mesto v bližini glavnega
mesta. Mogoče sem kje že
napisal, a ni odveč ponoviti,
Kijev ima uradno slabe tri

milijone prebivalcev, ocenju-
jejo pa, da je ta številka vsaj
pet milijonov. 

Vozimo po Tolstojevi, za-
vijemo na Ulico Kominterne
in že smo na vogalu Zhylian-
ske ulice (bi se reklo Žiljan-
ske), kjer je nepremičninska
agencija, pri kateri se je
Miha dogovoril za najem
stanovanja. Že med potjo
smo mu naročili stanovanje
za pet oseb za tri dni, če je
mogoče za okrog 50 evrov.
Uletimo v pisarno, notri štiri
bejbe, kaj kmalu sta "po
opravkih" prišli radovednost
potešit" še dve. Po stenah vi-
sijo stari socrealistični plaka-
ti tipa "v službi se ne klepeta,

ampak dela", seveda iz štosa,
saj socializma tudi na vzho-
du Evrope uradno ni več.
Ena od njih, imenoval jo
bom Nataša, deluje, kot da
našega Miha pozna že od
prej, razloži, da imajo stano-
vanje za 63 evrov, ki je lepo,
blizu središča mesta, malo
nižje po ulici ... a Miha jo kaj
hitro energično prekine, da
sta se pač dogovorila za 50
evrov in da smo prišli plačat
in po ključe. On vztraja pri
svojem, ona očitno popusti
in tako v naše zadovoljstvo
tudi ostane. Mogoče pa je
Nataša tokrat ostala brez svo-
je provizije. 

Kar peš smo se odpravili
po ulici kakšna dva semafor-
ja naprej pogledat, kje je sta-
novanje. Stolpnica iz osem-
desetih let je bila na zunaj vi-
deti kar v redu, znotraj pa
"bog pomagaj". V dvigalu je
zaudarjalo, kot bi nekdo v
njem gojil kokoši. Vhodna
vrata v blok so se odpirala na
šifro. Veseli, da zadaj lahko
parkiramo oba avtomobila,
smo pohiteli v šesto nad-
stropje in bili lačni, utrujeni
in primerni za pralni stroj,
več kot zadovoljni s stanova-
njem. Prvi se zagrebem za

tuš. "Fak, ni tople vode," je
bilo edino, kar sem lahko iz-
javil v tistem trenutku. Kot je
kasneje povedal Miloš s slo-
venske ambasade, tudi v nje-
govem stanovanju ni tople
vode, ker je tisti teden pote-
kal letni remont. Na srečo je
plin v kuhinji deloval in te-
stenine so bile prva liga.
Miha je še rekel, če kaj rabi-
mo, je v sosednji stavbi, kjer
ima prostore njihova oglaše-
valska agencija. 

Kot vulkan
"Fata, kakšen sem v postelji?
"Kot vulkan, Mujo moj," mu odgovori Fata.
"Kot vulkan? A sem res tako dober?"
Fata: "To ne, se pa aktiviraš vsakih pet let."

Jugoslovanski šport
Se je razjezil ljubitelj športa iz BiH: 
Poln ku... imam tega športa! 
Že tri dni igramo sami s sabo. 
Vaterpolo s Črnogorci, košarko s Hrvati, nogomet 
s Slovenci, v vseh ekipah smo pa Bosanci.

Kurbe in fuzbalerji
Pride človek v supermarket na oddelek sadja in zelenjave
in zahteva polovico glave solate ...
Fant na oddelku mu pove, da prodajajo samo cele glave
solate. 
Kupec vztraja, da naj fant to še enkrat preveri pri šefu. Fant
gre do šefa, in mu reče, 
"Neki idiot želi kupiti pol glave solate." 
Ko konča stavek, opazi, da je kupec prišel za njim in je
hitro dodal: 
"In ta gospod se je ponudil, da kupi drugo polovico."
Šef odobri prodajo pol glavice solate in nakupovalec
odide. 
Pozneje vodja vpraša fanta: "Res si se dobro znašel v
nerodni situaciji. V našem marketu so nam všeč ljudje, ki
razmišljajo s svojo glavo. Odkod si, sine?" 
"Živel sem v Idriji, gospod," odgovori fant.
"Zakaj pa si odšel iz Idrije?" vpraša šef.
"Gospod, tam so samo kurbe in fuzbalerji."
"Res?" vpraša vodja. "Moja žena je iz Idrije."
"Ne ga srat!" odgovori fant. "Za kateri klub je pa igrala?"

● Volitve? Zato, ker voli volimo, ali zato, ker so voli voljeni?S spačkom do Kijeva in nazaj (53)

TOPLE VODE NI
"O, fak, ni tople vode," je bilo edino, kar sem pod tušem še lahko zinil skozi stisnjene zobe. 
Letni remont na toplovodu, pač.

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:

Blok je bil od zunaj videti
bolje, kot v notranjosti. No,
v spodnjem nadstropju,
kjer so vidne tri klimatske
naprave, je bila neka 
zdravstvena ordinacija. 

a gre za odlično
pobudo, priznava-
jo tako na Oddelku
za mandatna vpra-

šanja in razvoz hitro priprav-
ljene hrane pri OZN kot v
strokovnem združenju ljudi,
ki nastopajo v reklamah za
pralne praške, imenovanem
Biksa, strinjajo pa se tudi ne-
kateri lastniki psov malega
formata. Za kaj gre?

Glede na veliko število
kandidatov na letošnjih žu-
panskih volitvah, med kateri-
mi srečujemo "svega in sva-
čega", kot bi v bratskem jezi-
ku rekli v nekdanji državi, so
v KUD Sto ljudi pri enem ko-
ritu po gorenjskih občinah
predstavili akcijo sto župa-
nov za en mandat. Bistvo ak-
cije je raznolikost, multilate-
ralnost, večpredstavnost,
funkcijska mobilnost, atrak-
tivna vizualnost, bilogistična

unilateralnost ... Vse ome-
njene atribute bi dosegli s
tem, da bi štiriletni mandat,
torej nekaj čez 1400 dni, raz-
delili med 100 županov.
Vsak bi tako povprečno zase-
dal županski stol okrog 14
dni.

Kaj bi to pomenilo? V prvi
vrsti bi več ljudi, recimo
temu zaslužnih občanov, pri-
šlo do korita. Vsak bi se lah-
ko okoristil v štirinajstih
dneh, kolikor bi se pač mo-
gel, tako bi bilo zadovoljnih
več ljudi, ne pa le eden in ne-
kaj njegovih ožjih sodelav-
cev, kot je bilo to doslej. Pod
drugo, kandidati bi se lahko
izmenjevali po dogovoru.
Zaposleni bi morali vzeti v
času županovanja dopust v
svojih službah, prav tako bi
svoje dni županovanja logi-
stično morali izpeljati upo-
kojenci, za katere vemo, da
nikoli nimajo pravega časa.
Ob takem "multipla" župan-
stvu bi občani lahko prepo-

znali različne sloge vladanja,
lahko bi se dogajalo, da bi en
župan začel graditi novo ob-
voznico okrog mesta, tisti, ki
bi na vrsto prišel čez štiri-
najst dni, pa bi dela zaustavil
in ukazal vse podreti in spet
vzpostaviti prvotni travnik.
Samo pomislite, koliko delo-
vnih mest bi s tem ohranili,
tako med gradbeniki kot
med krajinskimi arhitekti,
poznavalci travnikov.

Žal je na tem mestu pre-
malo prostora za opisovanje
vseh dobrih strani tako ime-
novanega "stožupanstva",
zato več informacij o pobudi
lahko dobite na spletni stra-
ni www.stozupanov.si. Naj
dodam še to, da je predvide-
no, da bi v času županovanja
vsak župan pred občinsko
stavbo imel postavljen svoj
kip, da bi se že od daleč vide-
lo, kdo je trenutno na obla-
sti. Prvi primerek imajo v
eni od občin že pripravljen
(glej sliko).

Igor Kavčič

P

AKCIJA STO ŽUPANOV 
Tik pred nedeljskimi volitvami se v nekaterih gorenjskih občinah ogrevajo za pobudo KUD Sto ljudi
pri enem koritu, da bi se v štirih letih na županskem stolčku posamezne občine zamenjalo sto ljudi.
Vsak naj bi torej županoval približno štirinajst dni. 

"Inovativna" električna napeljava na hodniku

Mali Brat

D

Vladimir Ilič bo županoval 
v dveh delih, od 7. do 11. 
novembra, drugi del mandata
bo koristil med prvomajskimi
počitnicami 2013.
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Pomlad"
Zanima me sledeče. Vnuk -
kako bo v osnovni šoli. Vnuki-
nja - kam po devetletki. Jaz in
mož - odnosi v zakonu. Jaz -
zdravje, kdaj bom na vrsti še za
drugo operacijo kolena, pljuča
in ostalo. Mož - zdravje. Mama
- zdravje. Finance. Hvala.

Vnuk je videti v šoli zadovo-
ljen in bo uspešen. Vnukinja
se odloča za najboljšo smer
in izbere težjo, kar je tudi
prav. Sam začetek bo napo-
ren, a na koncu bo zelo ve-
sela. Odnos v zakonu se
vama obrača po vetru. Ka-
dar se prilagodite, piha ve-
trič, in kadar se ne, zapiha
burja. Na splošno pa se
kaže izboljšanje. V prihod-
njem letu pred poletjem se
vam obetajo razni posegi.
Brez skrbi, vse bo v redu.
Moževo zdravje je konstant-
no, zamenjal bo neka zdra-
vila, kar mu prinese dobre

spremembe pri počutju.
Zdravje vaše mame je za
njena leta dobro, vendar
ona sama nima več energije
za življenje, oziroma jo ima
vedno manj. Čeprav ji ne
dajete takega občutka, noče
biti nikomur v breme. Fi-
nančno se boste odločili za
naložbo, ki se vam obrestu-
je, zato ne čakajte več. Lep
pozdrav.

"Fortuna"

Lep pozdrav. Tudi jaz se pri-
družujem večini, ki vaše odgo-
vore in horoskope redno in z
velikim veseljem prebiramo.
Že zelo dolgo časa sem brez-
poselna in zato tudi brez de-
narja. Živimo v zelo majhnem
stanovanju, ki je potreben pre-
nove, še najbolje pa bi bilo, da
bi se odselili. Mož pije in nič ne
kaže na boljše. Občasno igram
loto, bo kaj sreče pri tem? Kaj
nas čaka v letu 2011? 

Preko tretje osebe, oziroma s
strani prijateljev se vam od-
pira delo, za enkrat honorar-
no, na dolgi rok pa tudi stal-
no. Novice glede tega lahko
pričakujete v roku nekaj me-
secev. Vsak priliv denarja
vam bo prišel prav in nujno
ste potrebni malo zamenjati
okolje, saj vse to močno vpli-
va na vašo psihično stanje,
in če to ni v redu, se pozna
povsod. V prihodnjem letu
se vam odpira zelo dobra pri-
ložnost za selitev in bodite
pazljivi, da ne gre mimo vas,
saj je ta odločitev dobra.
Mož se pred težavami zateka
k alkoholu in s tem še bolj
zabrede v težave, namesto
da bi jih rešil. Drugače je do-
ber človek in se vedno bolj
zaveda, da se bo moral spre-
meniti in da tako ne gre več
naprej. Ker pravijo, da se ni-
koli ne ve, kje nas sreča čaka,
lahko poizkusite s svojimi
osebnimi številkami, ki so 6,

8, 9, 10, 15, 19, 24, upam, da
vam prinesejo zadetek na
lotu. Leto 2011 vam prinaša
res veliko sprememb, do-
brih, ki so resnično dobro-
došle. Želim vam vse lepo in
srečno.

"Kaktus"

Kako kaže glede moje diplo-
me, jo kmalu dokončam?
Imam obljubljeno službo, se
to zgodi in kdaj? Kaj lahko
pričakujem v ljubezni? Hvala
vam za odgovore.
Diplomo narediš še v tem
letu, brez panike. Obljuba
se izpolni in službo dobiš,
že v prihodnjem mesecu.
Imaš lepo in iskreno zvezo.
Fant si želi, da skupaj zaživi-
ta, in pričakuj, da ti to zelo
kmalu pove. Odgovor po-
znaš. Lepo se imej.

TANJA ODGOVARJA

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

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Pazite na izražanje svojih čustev. Ste prenapeti, zato vaše
izjave ne bodo nikogar očarale, temveč ravno nasprotno. O
svoji bolečini govorite, ne pa, da jo skrivate v sebi. Okolica,
pa naj bo domača ali poslovna, ne more vedeti, kaj vas tare. 

Bik (22. aprila - 20. maja)
Veselili se boste, da je vendarle že čas za malo miru, vendar
se bodo obiski menjavali drug za drugim. Kot vedno se bo-
ste tudi tokrat znašli. Na čustvenem področju se boste še
malo lovili, nato pa se vam tehtnica premakne na pozitivno.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Prav nikomur ne boste dovolili, da vas spravi iz tira. Po-
čutje bo izvrstno in od energije boste prekipevali. Rešile
se vam bodo tudi neke stare zadeve, na katere ste že sko-
raj pozabili, a so vseeno pomembne. Darilo od ljubljene
osebe vas bo presenetilo. 

Rak (22. junija - 22. julija)
Že kar dolgo časa ste v pričakovanju dobre priložnosti in
ta se vam približuje z bliskovito naglico. Kljub temu da
boste pripravljeni, vam to predstavlja težave. A brez skr-
bi, hitro se boste znašli in stvari vzeli v svoje roke. Prilož-
nost izgubljena, ne vrne se nobena!

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Spet si boste postavili previsoka merila. S tem si nakopljite
samo slabo voljo. Odločitve boste mogli sprejeti, to, da si pre-
stavljate čas realizacije, pa je le vaša krivda in neutemeljen
strah. Prijetno boste presenečeni na čustvenem področju.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Obetajo se vam prijetni dogodki in čez ves teden se vas
bo držala dobra volja. Izkoristili boste vsako možnost le-
pih trenutkov in nihče, čeprav rad, vas ne bo mogel spra-
viti iz tira. Zvezde vam bodo naklonjene tudi na delov-
nem mestu. Izkoristite priložnosti.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Poskrbeli boste za svoje zdravje in si v prvi vrsti priskrbe-
li miren oddih. Slaba vest bo odveč, čeprav vas bo sprem-
ljal občutek, da si ne smete privoščiti malce lenarjenja. Pri
financah se bremenite že nekaj časa in ne vidite pravega
izhoda. Vložili boste še več truda in bili presenečeni.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Obdobje, ki je pred vami, bo zelo dobro za reševanje starih
in tekočih uradnih zadev. Kar se tiče denarnih zadev, vam bo
vaša naravna previdnost prišla zelo prav, saj se boste s tem
izognili nespametni naložbi. Vzemite si svojih pet minut.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Težave, ki se vam bodo pojavile na delovnem mestu, bodo
v lažji obliki in premostljive, a vseeno se boste ustrašili. Pre-
senečenje se vam odpira v obliki financ, tako da boste lahko
poravnali stare obveznosti, ki vas bremenijo že nekaj časa.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Razne informacije pa tudi sam tok dogajanja vas bo spr-
va prestrašil in imeli boste občutek, da ste totalno nespo-
sobni. K sreči se vam stanje hitro normalizira in vse bo-
ste uspešno opravili ob pravem času. V družinskem kro-
gu se vam obetajo prijetne spremembe. 

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Zapadli boste v konflikte z različnimi ljudmi, vendar se
temu ne boste mogli izogniti. Hude besede so včasih po-
trebne, le glejte, da ne boste pretiravali. Finance se vam
bodo precej popravile, saj boste prejeli večji denar, ki ga
boste zelo veseli.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Življenje se vam bo postavilo na pravi tir in končno boste
postali dovzetni za nove stvari. V ljubezni boste nekaj časa
stali v križišču, a z odločitvijo raje ne hitite. Poslovno se vam
obetajo spremembe, ki bodo za vas vsekakor pozitivne.

"Sanjala sem kratke, vendar
zanimive sanje. Bila sem na
domačem dvorišču, pred vho-
dom v hišo. Naenkrat zaslišim,
da se približuje helikopter, po-
gledam v nebo, naenkrat se je
pa začel vrteti in obračati, nato
je strmoglavil na naše dvorišče.
Videla sem razbitine, glava in
čelada sta bili narazen. Potem
je pa nekdo rekel, da je to moj
oče, videla ga pa nisem. Ne-
davno, pa še večkrat prej, se mi
je pa sanjalo od vojske, vendar
se podrobnosti ne spominjam.

Drugače sem kar v redu,
imela sem vmes že tudi težke
trenutke, vendar si znam po-
magati." Helena

Draga Helena,
dvorišče tvoje domače hiše

na splošno simbolizira var-
nost in zaščito, kljub temu pa
izraža tudi določen eksisten-

cialni strah. Zgleda, da se tre-
nutno ne počutiš najbolje v
lastni koži, saj se sanjska sce-
na odvija zunaj oz. pred hišo,
ki je simbol nas samih, naše
celovitosti. Možni vzroki, ki
jih povezujemo s tem simbo-
lom, so družinski ali partner-
ski konflikti. Dvorišče te tako
opozarja k večji distanci in
objektivnosti do same sebe in
do težav, ki te trenutno tarejo.
Zavedaj se, da ne moreš reši-
ti vsega na enkrat, četudi se
še tako trudiš. Vse na svetu
potrebuje svoj čas za rast,
tudi spremembe. Helikopter
simbolizira daljnosežne mis-
li in potrebo/željo po neod-
visnosti in svobodi. Z njim
povezujemo živahen intelekt,
visoko postavljene cilje in
tudi moč za uresničevanje že-
lja. Vendar pazi, tudi ta sim-
bol te opozarja k večji potr-

pežljivosti. Ker je manjši od
letala, uteleša gibanje energi-
je in misli na (pre)več strani,
kar zlahka pripelje do izčrpa-
nosti. Strmoglavljenje heli-
kopterja je torej znamenje, ki
te resno opozarja na počitek,
premislek in potrpežljivost.
Ustavi se torej, ne sili z glavo
skozi zid in ne postavljaj na
kocko vsega, kar si s toliko
truda dosegla ... 

Sanje o vojni je težje raz-
vozlati, saj se podrobnosti ne
spominjaš. Kljub temu so
zelo pomembne. Ponavadi
simbolizirajo nerazrešene
dogodke iz preteklosti, ki
smo jih le potlačili v najtem-
nejše kotičke duše. Problem
je sicer "izbrisan" iz zavesti,
toda še vedno ždi in živi v
naši podzavesti, od koder
povzroča duhovno škodo v
obliki prenagljene, nepre-

mišljene akcije, slabe volje
ali depresije. Čeprav se v re-
alnosti zdi, da smo se kakšni
nalogi spretno izognili, pod-
zavest je svet zase, ki se ga ne
da prelisičiti. Ona skrbno be-
leži še najmanjše nesoglasje
in negativno čustvo. Že me-
niški očetje so se zavedali te
pomembnosti in vsak večer
pred spanjem izvajali teme-
ljito analizo čustev in misli ...
Vojna v sanjah lahko simbo-
lizira tudi nasilno vzpostavi-
tev notranjega reda in miru.
Vojna divja torej v nas samih
oz. smo v nekakšnem spopa-
du s samim s seboj. V tem
primeru velja razmisliti, kaj
zares želimo in kaj počnemo
zgolj zato, da bi bili všeč dru-
gim. In končno lahko takšne
sanje simbolizirajo težave in
razprtije z našimi najbližji-
mi. Ponavadi gre za kakšno
dvojnost v ljubezenskem raz-
merju, radi bi nekaj čisto
drugega, a delamo v absolut-
nem nasprotju s tistim, kar
bi radi dosegli ali imeli. Že-
lim ti vse dobro! 

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ ... 
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NAGRADNA KRIŽANKA
Nagrade:
1. nagrada: enodnevna uporaba

novega VW Golfa;
2. nagrada: enodnevna uporaba

novega VW Pola;
3. nagrada: paket obvezne

opreme; 
4., 5. in 6. nagrado podeljuje
Gorenjski glas

Rešitve križanke (nagradno geslo,
sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz
križanke) pošljite na dopisnicah do
srede, 20. oktobra 2010, na
Gorenjski glas, Bleiweisova cesta
4, 4001 Kranj, p.p. 124. Dopis-
nice lahko oddate tudi v nabiralnik
Gorenjskega glasa pred poslovno
stavbo na Bleiweisovi cesti 4.

 Nova Škoda Roomster STYLE z bogato opremo
za samo 10.999 EUR ali 89 EUR na mesec. 

Novi Sharan, eden najbolj priljubljenih družinskih 
avtomobilov, ki v sebi združuje uporabnost, udobje 
in prostornost. Rezultat vas bo prepričal v trenutku.

Nova Seat IBIZA ST - kompaktna dinamika in 
vsestranska uporabnost.

Novi Audi A1 je dinamičen in kakovosten, 
emocionalen in individualen. 

TOURAN

” Ž E  N A  Z A L O G I ”

”ŽE SPREJEMAMO NAROČILA”

SHARAN

POLO CROSS AUDI A1 SEAT ST
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abičev mlin je kom-
binirani plavajoči
mlin na reki Muri,
pri kraju Veržej. Mli-
narska hiša je na

kopnem, mlin na vodi pa je na
reki. Mlin stoji tukaj že od leta
1912, čeprav je vmes doživel
marsikaj. Danes je še kako živ,
Glasovce pa sta zanimali pred-
vsem ajdova in črna moka. Iz-
letnike je sprejel Mirč Babič,
mlinar, ki je tudi povedal pre-
cej o zgodovini mlina. V bliži-
ni mlina pa ne moreš spregle-
dati še ene zanimivosti - 160
let stare bele vrbe. 

Ogledali smo si tudi Zavod
Marianum, ki ga poznajo po
redu Salezijancev, Zavod

ima v Veržeju tudi svoj Cen-
ter domače in umetnostne
obrti, kjer najdete vse od
okrasnih rož iz krep papirja,
do zapletenih, a strašno le-
pih pletenih izdelkov iz sla-
me. Izletnice Gorenjskega
glasa so najbolj navdušile
ravno vaze, pletene iz slame.
Ustavljale so se tudi ob naki-
tu iz stekla, vendar so lončar-
ski in slamnati izdelki naj-
bolj zbujali pozornost.

V neposredni bližini Ba-
novcev pa je gostilna in pi-
zzerija Picasso z apartmaj-
sko hišico z dvema apartma-
jema, kar lahko dopustni-
kom v nadaljevanju ponuja
kombiniranje spanja, hrane,
rekreacije in kopanja ali v
Biotermah ali Banovcih. Ur-
nik si lahko uredijo prav po

svojih željah. Vendar smo se
Glasovci tu ustavili le na ko-
silu. Prijeten ambient sku-
pinske sobe Picassa, za spre-
jem postržnjača oziroma po-
strgača (vse o njej nam je
razložila rojena v teh krajih,
danes Kranjčanka, Milica
Maretič), enostavna, a okus-
na stara prleška jed iz krušne
peči, kozarec dobrega vina,
pa šilce dobre volje, za kar je
poskrbela harmonikarica
Katja, je pripravilo želodčke
naših izletnikov na bograč in
gibanico. Prostora za ples si-
cer ni bilo veliko, a to tistih,
ki so jih po kosilu zasrbele
pete, ni zmotilo.

Bioterme. O teh termah
nismo vedeli veliko. Večina
udeležencev tokratnega izleta
z Gorenjskim glasom je po-

znala Banovce, Bioterme pa
so bile nov izziv za plavanje
in namakanje ritk. Bioterme
so v Mali Nedelji, v Prlekiji, v
občini Ljutomer, in so nove
terme, ki že uspešno privab-
ljajo goste s svojo kvalitetno
in okolju prijazno ponudbo.
Že v fazi gradnje so upošte-
vali ekološke standarde, kar
se med tednom, ko je gostov
za ščepec manj, tudi začuti. 

Nesporno pa je dejstvo: v
teh krajih je doma prijaz-
nost. Kamorkoli smo prišli,
so nas sprejeli z nasmejani-
mi obrazi. Pa čeprav je bilo
vreme spremenljivo, saj je
pihalo, pa deževalo, pa lilo,
pa spet ne, tako da bi se lah-
ko vsak tretji kremžil, delo-
val naveličano in se izgovar-
jal na vreme.

DRUŽABNA KRONIKA

Lennon bi praznoval 70 let

Legendarni pokojni liverpoolski glas-
benik, pevec skupine The Beatles, John
Lennon bi jutri, 9. oktobra, praznoval
svoj 70. rojstni dan. V ta namen bodo
njemu v čast po vsem svetu potekale
številne prireditve in koncerti. Njegova
nekdanja partnerka Yoko Ono (77) je

poskrbela za vnovično izdajo Lennonovih osmih plošč
ter pripravila spominski paket, ki vključuje koncertne
posnetke, dokumentarne filme ter glasbene kompilacije
njegovih pesmi. S priredbo skladbe How se mu je pok-
lonil tudi Ozzy Osbourne.

Režiser John McTiernan za zapahi

Znanega ameriškega režiserja Johna Mc-
Tiernana (59) je sodišče v Los Angelesu
obsodilo na leto dni zapora ter 100 tisoč
dolarjev kazni. Režiser klasik Umri
pokončno, Predator ter Lov na Rdeči okto-
ber je namreč leta 2002 prisluškoval svo-
jemu producentu Charlesu Rovenu ter

nekaj igralcem pri snemanju filma Rollerball. Sodnik trdi,
da je kazen, predložena s strani porote, še prenizka, na
ugovor, da mora McTiernan nujno jemati antidepresive,
pa je dejal: "V zaporu ne bo edini, ki bo depresiven."

V Glastonburyju morda tudi U2

Na največjem glasbenem festivalu na
svetu, ki vsak junij poteka v zahodnem
angleškem mestu Glastonbury, bo pri-
hodnje leto verjetno nastopila tudi irska
skupina U2. Ta se letošnjega festivala ni
mogla udeležiti, saj je imel njen pevec
Bono (50) zdravstvene težave s hrbtom.

Vseh 177 tisoč vstopnic (po ceni 225 evrov) za prireditev
prihodnje leto so prodali v pičlih štirih urah.

Trump predsednik, Melanija prva dama?

Ameriški poslovni magnat in multimili-
jonar Donald Trump (64) razmišlja o
kandidaturi na prihodnjih predsedniških
volitvah. Trump ni zadovoljen s stan-
jem, v katerem so se znašle ZDA, spre-
membe so potrebne predvsem v gospo-
darstvu. Državo bo skušal rešiti pred

stečajem z morebitno kandidaturo na listi repub-
likancev. Če mu uspe premagati demokrata Baracka
Obamo, bo s tem njegova soproga, Slovenka Melanija
Knavs (40), postala prva dama ZDA.

MLIN, BOGRAČ IN TERME
V Veržeju smo si ogledali Babičev mlin, okusili bograč in prekmursko gibanico. Za harmoniko je
tokrat poprijelo dekle. Ustavili pa smo se še v Mali Nedelji, v Biotermah.

Alenka Brun

B
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... in najbolj pogumni so se zavrteli. / Foto: AB

Ja, ajdova moka za ajdove žgance. Friderik in Romana Majer
z Brezij. / Foto: AB

Milica Maretič nam je že v avtobusu prebrala znano prleško
pesem. / Foto: AB

Nasmejani in razpoloženi: vodič Marko Štajner in sestri 
Jana Stanonik ter Zlata Kodrič. / Foto: AB

Jožica Jagodic in Rudi Margetič. Vsak na svojem koncu klopi
sta zavzeto poslušala pripoved mlinarja Mirča. / Foto: AB

Katja je s harmoniko prav prijetno presenetila ... / Foto: AB

Čokoladne pregrehe z Luciferjem. Četrti Kuharjev 
kulinarični večer v gourment restavraciji Promenada
na Bledu. Za zaključek je vsak gost dobil čokoladno
darilce še za domov. Za nasmeh in škarje pa je skrbela
Ariana Pašič, dvajsetletna Radovljičanka. / Foto: Tina Dokl




