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Radovljica še vedno brez
prostorskega reda
Sredi septembra je občina Radovljica
na predsednika vlade in šest minis-
trov naslovila poziv, naj pomagajo
zaključiti pet let trajajoči postopek
sprejetja dveh dokumentov, na kate-
rih sloni ves prihodnji prostorski raz-
voj občine.
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AKTUALNO

Danes bo pretežno jasno. 
Jutri bo oblačno, proti večeru
bo začelo deževati. V nedeljo bo
oblačno s padavinami.

VREME

jutri: pretežno oblačno ..
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Prijeli storilca serije 
vlomov
Škofjeloški policisti so uspešno pre-
iskali serijo vlomov v gostinske lokale
in poslovne prostore na območju
Škofje Loke in Železnikov. Storitve
več kaznivih dejanj so osumili 25-let-
nega Škofjeločana in 22-letnico iz
okolice Železnikov.

8

KRONIKA

Zmagovalke so 
neodvisne liste
Za letošnje volitve enako kot za tiste
pred štirimi leti lahko trdimo, da so
zmagovalke nestrankarske liste, ki so
v polovici gorenjskih občin dobile naj-
več mandatov v občinskih svetih.

11, 12, 13

Konkurence se ne 
bojimo
Bojan Luskovec, nov predsednik
uprave Elektra Gorenjske, pravi, da se
njihovi nekdanji odjemalci po presto-
pu h konkurenci že vračajo nazaj.
"Očitno so naše storitve kvalitetnej-
še," dodaja. 

17

EKONOMIJA

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

Kranj - Na volišča bomo spet
šli na Bledu, v Radovljici,
Kranju, Škofji Loki, Žireh,
Kamniku, Vodicah, Domža-
lah in v Trzinu. 

Lahko se pohvalimo, da je
bila naša napoved prvega
kroga županskih volitev za-
detek v polno, saj smo zma-
go napovedali v sedemnaj-
stih občinah. Za preseneče-
nje je v Naklem poskrbel
Marko Mravlja, ki mu je vo-
lilna napoved kazala podo-
bno kot Janezu Štularju, ven-
dar se je v zadnjem tednu su-
vereno zavihtel na županski

stol. Novinec je tudi župan
Jezerskega Jurij Markič, pre-
ostalih šestnajst županov je
le obdržalo svoje položaje,
kar kaže, da so ljudje z njiho-
vim delom zadovoljni. 

Uresničile so se tudi naše
napovedi, da bo najbolj vroče
v Kranju, Radovljici, Kamni-
ku in Vodicah, kjer doseda-
nji župani niso več kandidi-
rali, da utegneta ostati župa-
na na Bledu in v Domžalah,
naši dvomi so se potrdili v
Žireh, kjer dosedanji župan
Bojan Starman ni prišel niti
v drugi krog, in v Škofji Loki,
kjer je volilne karte krepko
premešal Miha Ješe.

Danes je pred vami napo-
ved za drugi krog župan-
skih volitev, ki bodo poteka-
le v nedeljo, 24. oktobra.
Zakon veleva, da jih mora-
mo objaviti vsaj sedem dni
pred volitvami. V zadnjem
tednu se seveda lahko zgodi
še marsikaj, zlasti v dru-
gem krogu, ko se kujejo za-
vezništva, saj je sestava ob-
činskih svetov že znana. Po
stari slovenski navadi je v
obtoku tudi veliko "čenč",
bolj ali manj zlonamernih,
zato bo še najbolje, da se za-
nje ne zmenite in volite lju-
di, ki so si pridobili vaše za-
upanje. 

Praznih še devet županskih stolov
Napovedujemo zmagovalce drugega kroga županskih volitev, ki bo na 
širšem območju Gorenjske potekal v devetih občinah.

V Kranju se bosta v drugem krogu pomerila Hermina Krt in Mohor Bogataj. / Foto: Tina Dokl
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Danica Zavrl Žlebir 

Preddvor - Julija se je v Pred-
dvoru v nekaj dneh precej
znižala gladina jezera Črna-
va. Kot so tedaj ugotovili, je
bil povečanega iztoka kriv
nastanek manjšega naravne-
ga sifona. Ta teden so začeli
priprave za sanacijo, nam je
povedal direktor občinske
uprave Marko Bohinec, in si-
cer z izpustom vode iz jezera
in izlovom rib, nato pa bodo
s posebno zaščito sanirali je-
zersko dno.

Za sanacijo sta se dogovo-
rila Občina Preddvor in
Agencija republike Slovenije
za okolje (ARSO), ki upravlja
vodotoke in objekte vodne
infrastrukture, ukrep pa po-

teka v dogovoru z Ribiško
družino Kranj (ta odlavlja
ribji živelj) in kranjsko ob-
močno enoto Zavoda RS za
varstvo narave. 

Kako bo potekala sanacija?
Urban Ilc, vodja oddelka ob-
močja zgornja Sava na Agen-
ciji RS za okolje, pojasnjuje:
"Izvedeno bo "plombiranje"

prepustne lokacije s slabo oz.
nepropustnim glinenim ma-
terialom, pod katerim bo za-
radi stabilnosti podložen geo
filc. Stroške ocenjujemo na
okoli štiri tisoč evrov, denar
bosta zagotovila ARSO in
Občina Preddvor. Zaradi
prazne jezerske sklede bo
hkrati pregledana tudi vsa
hidromehanska oprema za-
pornice na pregradi, izpraz-
njen pa bo tudi lovilni bazen
naplavin na vtočnem delu
akumulacije."

Preddvor bo brez jezera
najverjetneje deset dni, po
sanaciji bodo akumulacijo
spet začeli polniti, še dodaja
Urban Ilc. Sicer pa so jezero
Črnava prvič sanirali pred tri-
najstimi leti. 

Preddvor spet brez jezera
Ta teden so v Preddvoru začeli prazniti jezero Črnava, da bodo lahko sanirali sifon, kjer je poleti 
odtekala voda in občutno znižala jezersko gladino.

Ta teden se je začela sanacija jezera Črnava. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Torovo - Včeraj kmalu po
polnoči je v prometni nesre-
či na gorenjski avtocesti
umrl 22-letni Tržičan. Kot
sovoznik se je peljal v oseb-
nem vozilu povzročitelja ne-
sreče, 32-letnega voznika iz
Kranja. Zaradi neprilagojene
hitrosti je z osebnim vozi-
lom BMW 320d zapeljal des-
no v obcestni jarek, kjer je ob
varovalni ograji trčil v drevje.
Od tam ga je odbilo naprej,
kjer se je večkrat prevrnil in
z avtomobilom obstal na
strehi. Voznik se je pri tem
lažje ranil, medtem ko je so-
potnik iz Tržiča zaradi hudih
ran umrl na kraju nesreče.
Policisti so za povzročitelja
odredili strokovni pregled,

saj sumijo, da je vozil pod
vplivom alkohola, kar zanj
ne bi bilo prvič, saj so ga za-
radi vožnje v vinjenem sta-
nju gorenjski policisti že več-
krat obravnavali. Kot smo iz-
vedeli, so ga nazadnje zaradi
velike vinjenosti pridržali 25.
septembra, tedaj je v postop-
ku policistom tudi grozil. 

Letos je na gorenjskih ce-
stah za posledicami promet-
nih nesreč umrlo trinajst
oseb, šest manj kot v ena-
kem obdobju lani. Gorenjski
policisti so zaradi vožnje pod
vplivom alkohola doslej pri-
držali 452 voznikov, na go-
renjski avtocesti pa so letos
ugotovili že 7712 kršitev cest-
noprometnih predpisov, od
tega 5592 zaradi prekoračit-
ve hitrosti. 

Povzročitelj nesreče vinjen
Povzročitelja včerajšnje smrtne nesreče na
gorenjski avtocesti so policisti že večkrat 
obravnavali zaradi vožnje v vinjenem stanju.
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Knjigo prejme MARIJA MEDJA iz Bohinjske Bistrice.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Nedeljski izlet v živalski vrt
Če premišljujete, kako preživeti nedeljo, imamo za vas pred-
log: odpravite se v živalski vrt. Tam bo spet veselo, saj bodo
od 11. do 17. ure potekale zanimive otroške slikarske delav-
nice. Otroci bodo z barvami Jub Junior barvali velikanske ris-
be živali, ki si jih bodo popoldanski obiskovalci ogledovali
na razstavi. Poleg animatorjev in plesalcev bo tam tudi ju-
nak iz risanke - Bojan, ki bo otrokom pokazal, v kakšne bar-
ve se rastline spremenijo jeseni in kaj takrat počnejo živali.
Če bo še vreme lepo, bo nedelja popolna.
Najljubšo žival sta za Gorenjski glas narisali Zala in Lucija
Maček iz Škofje Loke.

Danica Zavrl Žlebir 

Kranj - V nedeljo ob 19. uri
so se po državi zaprla volišča,
v volilnih odborih so se lotili
štetja glasovnic in že v nekaj
urah so bili znani volilni izi-
di. V dveh tretjinah občin na
Gorenjskem so bili izvoljeni
župani, tretjino čaka še drugi
krog 24. oktobra, izvoljeni so
tudi občinski sveti. Če ne bo
kakih zapletov, so za glavni-
no občin volitve že končane
in se z novim mandatom
lahko začne nov zagon.

Rezultate glasovanja ugo-
tavlja občinska volilna komi-
sija, ki potem ko dobi tudi
glasove volivcev po pošti, se-
stavi poročilo o izidu volitev
in ga najpozneje v šestih
dneh po glasovanju pošlje
županu, državni volilni ko-
misiji in tudi predstavnikom
kandidatur oziroma list kan-
didatov. Izvoljenim kandida-
tom občinska volilna komisi-
ja izda potrdilo o izvolitvi.
Kot je razbrati iz volilne za-
konodaje, prvo sejo novega

občinskega sveta skliče prejš-
nji župan, vodi pa jo najsta-
rejši član občinskega sveta ali
nekdo drug na predlog naj-
starejšega svetnika. Takrat
tudi potrdijo mandate župa-
na in svetnikov. Kako hitro
po volitvah naj bi prišlo do
prvega sklica? Kot nam je po-
vedal direktor občinske upra-
ve v občini Preddvor, ki je
tudi tajnik tamkajšnje občin-
ske volilne komisije, Marko

Bohinec, njihov poslovnik
prvi sklic predvideva dvajset
dni po prvem krogu volitev, v
primeru drugega kroga pa
naj bi bil sklic deset dni po-
tem. Pravi, da takšen vzorec
predlaga občinam tudi vlad-
na služba za lokalno samo-
upravo. 

V enem od slovenskih
dnevnikov so pred volitvami
izračunali, da nas lokalne vo-
litve stanejo najmanj osem

milijonov evrov in da gre za
nadomestilo članom volilnih
komisij najmanj tri milijone
evrov. In kolikšno plačilo so
v nedeljo dobili v volilnih ko-
misijah in volilnih odborih?
Zakon o lokalnih volitvah
opredeljuje enkratno nado-
mestilo predsednikom in
članom ter njihovim namest-
nikom občinskih volilnih ko-
misij. Predsednik in tajnik
prejmeta znesek enak pov-
prečni mesečni plači za po-
klicno opravljanje funkcije
župana v občini, člani in na-
mestniki pa petino tega zne-
ska. V občini Škofja Loka
bruto plača župana znaša
3671 evrov, neto pa 2101
evro, iz česar se da izračuna-
ti tudi prej omenjena nagra-
da. Določena je tudi višina
nagrad za predsednika in čla-
ne volilnih odborov. Njihova
nagrada tako znaša 45 evrov
(tri celodnevne dnevnice, tri-
krat po 15 evrov), predsednik
in namestnik pa dobita še
polovico dnevnice (7,5 evra,
skupaj torej 52,5 evra).

Po volitvah nov zagon
V dveh tretjinah gorenjskih občin so volitve že dale končni rezultat. Kako naprej?
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Ljubljana 

Pri državnem proračunu železna disciplina

Državni zbor je na izredni seji obravnaval predlog sprememb
proračuna za leto 2011 in proračuna za leto 2012. Dokumen-
ta je poslancem predstavil premier Borut Pahor, ki je dejal, da
gre za nujno stabilizacijo javnih financ in da bo za ta cilj
potrebna železna disciplina. Davčna bremena se ne bodo
povečevala, pač pa se bodo razen investicij znižali vsi odhod-
ki, nujni so tudi posegi pri največjih javnih porabnikih, to pa
so plače v javnem sektorju, pokojnine in socialni transferji.
Spomnimo, da je 21 sindikatov javnega sektorja pred nedav-
nim s stavko zahtevalo odpravo plačnih nesorazmerij, nato je
bila stavka zamrznjena in ta teden končana. Napovedana
zamrznitev pokojnin pa je razburila upokojence. Na dan
izrednega zasedanja državnega zbora je približno dva ducata
protestnikov iz Sindikata upokojencev Slovenije pred parla-
mentom nasprotovalo ukrepom vlade in omenjalo tudi refe-
rendum, če ne bo uslišala njihovih predlogov. D. Ž.

Turjak 

Srečanje na Turjaku 

Vsako leto septembra borci Prešernove brigade obiščejo
Turjak, kjer je ob kapitulaciji italijanske vojske Prešernova
brigada teden dni napadala in z jurišem 9. septembra 1943
zavzela utrjeno postojanko. Bila je pomembna zmaga bri-
gade v njenem dveletnem bojevanju. "Letos smo se s člani
društva Zarja spominov Velike Lašče in borci Levstikove
brigade srečali ob odkritju obnovljenega spomenika žrtvam
NOB v Dvorski vasi. V programu, ki so ga popestrili recita-
torji iz Velikih Lašč in člani glasbene šole Ribnica, so govor-
ci obujali spomine na rojaka Frana Levstika, na zmago na
Turjaku in na 65. obletnico osvoboditve Slovenije. V nago-
vorih je bilo očitano oblasti in vladajoči politiki, da dopuš-
ča blatenje in izničevanje štiriletnega boja partizanov, ki so
sledili pozivu Osvobodilne fronte na upor proti okupator-
ju," pravi Kranjčan Bruno Skumavc, udeleženec srečanja na
Turjaku. D. Ž.

HVALA
ZA VAŠ 

GLAS
ZA ZMAGO SDS

Bojan Homan mag. Branko Grims
kandidat za župana predsednik MO SDS Kranj

Spoštovani občanke in občani občine Šenčur!

Iskreno se Vam zahvaljujemo za Vaše izkazano zaupanje in
podporo na županskih volitvah in volitvah v občinski svet. 

Obljubljamo, da bomo še naprej pošteno in dobro delali v 
korist vseh občank in občanov občine Šenčur in s tem upravičili
vaše izkazano zaupanje. 

Člani kandidatne liste OO SDS Šenčur in
Vaš župan Miro Kozelj 
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Slovenska demokratska stranka 
Trstenjakova ulica 8, Ljubljana
OO SDS Šenčur 
Partizanska ulica 13, Šenčur 

Miro Kozelj
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Marjana Ahačič

Radovljica - Lista Cirila Glo-
bočnika bo s štirimi pred-
stavniki ena od dveh največ-
jih v novem radovljiškem ob-
činskem svetu. "Vesel sem
izida volitev v občinski svet.
Vsak glas, ki ste ga dali listi,
razumem kot izraz zaupanja
in sprejemam kot odgovor-
nost," je na predstavitvi štirih
izvoljenih svetnikov s svoje
liste - toliko jih bo v novem
radovljiškem občinskem sve-
tu imela le še SDS - dejal Ci-
ril Globočnik. "Zavedam se,
da naloga, ki sem jo sprejela
za prihodnja štiri leta, ne bo
lahka," je dejala Jožica Režo-
nja, sicer pomočnica direk-
torja podjetja Albatross Fly.

"Verjamem, da glasovi, ki
smo jih dobili, govorijo o
tem, da si ljudje želijo kon-
struktivnega sodelovanja," je
bil optimističen kirurg Mi-
ran Rems. "Upam, da bo že
prva seja novega občinskega
sveta pokazala, da si naši

programi sploh niso tako
zelo različni." Miro Pogačar,
gorski reševalec in strokovni
sodelavec Planinskega druš-
tva Radovljica, verjame, da
bo prihajajoči mandat prelo-
men in da bo občinski svet
začel delati konstruktivno,

četrti med svetniki z Liste Ci-
rila Globočnika, Vili Praprot-
nik, obljublja, da bodo za
uresničitev zastavljenih ciljev
dali vse od sebe.

Ciril Globočnik, ki je v pr-
vem krogu županski volitev
zbral nekaj več kot 37 odstot-
kov glasov, se bo v drugem
krogu županskih volitev po-
meril s kandidatom LDS Pri-
možem Jeličem (25 odstot-
kov v prvem krogu). "Če vo-
lilno kampanjo primerjam s
športom, lahko rečem, da je
šlo doslej v glavnem za fair
play in prepričan sem, da bo
tako tudi v času pred drugim
krogom," je pred končno od-
ločitvijo o tem, kdo bo novi
radovljiški župan, optimisti-
čen Globočnik. 

Globočnik predstavil nove svetnike

Zala, 6 let Lucija, 8 let

Ljubljana 

Podprli dopolnjeni predlog zakona o Planici

Državni svet je ta teden na seji podprl dopolnjeni predlog
zakona o Nordijskem centru Planica. Podpira opredelitev
ožjega območja nordijskega centra, namenjenega za izvaja-
nje dejavnosti nordijskih smučarskih disciplin in upravlja-
nje, ki ga izvaja Zavod za šport RS Planica kot javno službo.
Državni svetniki tudi menijo, da je treba odkupiti preostali
delež zemljišč, ker je država že zdaj večinska lastnica. D. Ž.

Ljubljana 

Državni zbor o pokojninski zakonodaji

V ponedeljek, 18. oktobra, se bo začelo oktobrsko zasedanje
državnega zbora. Med opaznejšimi zakoni je tokrat na dnev-
nem redu prvič predlog zakona o pokojninskem in invalid-
skem zavarovanju. D. Ž.



Boštjan Bogataj

Kranj - Na Regionalni raz-
vojni agenciji Gorenjske
(BSC Kranj) so predstavili
14 novih projektov, sofinan-
ciranih s sredstvi Leader in
Lokalne akcijske skupine
(LAS) Gorenjska košarica v
tretjem pozivu za leti 2010
in 2011. Na ta način EU in
država v 14 gorenjskih obči-
nah podpirata inovativne re-
šitve za razvoj podeželja na
področju turistične in do-
polnilne dejavnosti na kme-
tijah, mikro turističnih pro-
duktov in drugih dejavno-
stih, ki dvigajo možnosti za-
poslovanja in krepijo kako-
vost življenja na podeželju. 

"S tretjim pozivom smo za
gorenjsko podeželje pridobili
osemsto tisoč evrov, od tega
polovico s strani države, do
leta 2013 pa nas čaka še 1,3
milijona evrov," finančno
plat projektov predstavlja Bo-
rut Sajovic, predsednik LAS
Gorenjska košarica, in nada-
ljuje: "Ti projekti imajo vse,
kar imajo veliki: zahtevno ad-
ministriranje za relativno
malo denarja, vendar se na ta
način učimo priprave evrop-
skih projektov." Prek LASa
lahko zaživijo tudi mali, va-

ški, a inovativni projekti, ki
drugje zaradi nizkih vredno-
sti ne bi uspeli. Gorenjska
ima številna društva, ki ima-
jo projekte, denarja pa ni. S
pomočjo Leaderja in Lasa ter
občin bi šlo lažje, žal pa
mnogi še vedno ne poznajo
oziroma ne prepoznajo pri-
ložnosti.

Po treh pozivih je konku-
renca med projekti kljub vse-
mu večja. "Novi projekti so
zanimivi in pomembni,
predvsem takšni, ki vključu-

jejo otroke in mladino, zdra-
vo prehrano. Tako bomo
prek projektov obogatili zna-
nje o kranjski sivki, v Žirov-
nici bodo ohranjali hišna
imena, zanimivi so tudi pro-
jekti, ki povezujejo občine s
tematskimi potmi. Tu so
tudi turistični projekti, med
njimi me je presenetil 25-
metrski stolp na Štefanji
gori. Pod Krvavcem tako do-
bivamo slovenski Eifflov
stolp," je nekaj projektov opi-
sal Sajovic. 

Največji med njimi je sko-
raj 170 tisoč evrov vreden
projekt Odkrivajmo svet ig-
ral in znanja, s katerim
bodo v šestih občinah posta-
vili inovativna igrala. "S pro-
jektom bomo postavili ino-
vativna igrala, ki jih na Go-
renjskem še ne poznamo,
otroci bodo dobili urejena
igrišča, pripravili bomo tudi
motivacijsko animacijska
srečanja," je pojasnila Hele-
na Cvenkel iz BSC, ki vodi
projekt. 
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Eifflov stolp na Štefanji gori
Z majhnimi, a inovativnimi projekti se bo gorenjsko podeželje še naprej razvijalo s pomočjo 
evropskega denarja. 

Boštjan Bogataj

Gorenja vas - Gorenjevaško-
poljanski svetniki so še pred
volitvami, na zadnji seji sve-
ta v stari sestavi, sprejeli ob-
činski podrobni prostorski
načrt, ki umešča obvoznico
Gorenje vasi v prostor ob
reki Sori. Obvoznica Gore-
nja vas je oziroma bo držav-
nega pomena, zato bi se tudi
prostorskih načrtov morala
lotiti država, vendar so se v
občini odločili za pospešitev
postopkov in zato s pristojni-
ma ministrstvoma sklenila
dogovor o prenosu pristoj-
nosti na občino.

Po javni razgrnitvi in javni
obravnavni aprila letos so pri-
pravljavci opravili analize pri-
pomb in posredovali stališča,

ki so bila v celoti usklajena z
ministrstvoma za promet in
okolje. Veliko pozornosti so
pri teh vprašanjih namenjali
poplavni varnosti. Kot reče-
no, so svetniki načrt potrdili.
"To državi oziroma Direkciji
RS za ceste daje sporočilo, da
gre lahko v odkup zemljišč,"
je o pomenu odločitve (in hi-
trega postopka) povedal žu-
pan Milan Čadež. Vzpored-
no bodo izdelovali projekte
za pridobitev gradbenega do-
voljenja. V Gorenji vasi priča-
kujejo, da z nalogama država
ne bo imela težav, ker je ob-
voznica uvrščena v načrt raz-
vojnih programov in bo tako
lahko financirana z evrop-
skim denarjem. Župan upa,
da bi lahko začeli delati vsaj v
letu 2013.

Ovir za obvoznico ni več
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Med projekti, ki bodo financirani s sredstvi Leader, je 14 novih, prav toliko pa so jih izvedli
v prvih dveh pozivih. Na sliki so podpisniki novih projektov, ki jih bodo izvedli v dobrem
letu. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Radovljica - Sredi septembra
je Občina Radovljica na pred-
sednika vlade in šest pristoj-
nih ministrov naslovila po-
ziv, naj pomagajo zaključiti
pet let trajajoči postopek
sprejema dveh osnovnih do-
kumentov, na katerih sloni
ves prihodnji prostorski raz-
voj občine: prostorske strate-
gije in prostorskega reda.
Razlog za tako dolgotrajno
sprejemanje dokumenta je
po prepričanju pristojnih na
Občini Radovljica nerazu-
mno počasno odzivanje dr-
žavnih inštitucij.

"Občina Radovljica za
predlog prostorskega reda še
ni pridobila pozitivnih
mnenj ministrstev za kultu-
ro in kmetijstvo, prav tako še
ni rešena pritožba Občine

zoper zavrnitev strategije
prostorskega razvoja s strani
ministrstva za okolje in pros-
tor. Kot kaže, v iztekajočem
se mandatu občinskega sveta
ne bodo izpolnjeni pogoji za
objavo Strategije prostorske-
ga razvoja in sprejem Pros-
torskega reda Občine Radov-
ljica, ki vsebujeta tako podla-
ge za razvoj infrastrukture in
gospodarstva kot rešitve šte-
vilnih zasebnih pobud," je
na novinarski konferenci v
sredo opozoril radovljiški žu-
pan Janko S. Stušek.

Kot je pojasnil, je v posto-
pek sprejemanja prostorske-

ga reda vključenih kar 408
pobud, med njimi tudi po-
membnejši projekti, kot so:
lokaciji za čistilni napravi
Ljubno in Podnart, rekon-
strukcije ali posodobitve
vpadnic, povezovalnih cest,
območje za gorenjsko regij-
sko bolnišnico, selitev kmeti-
je zaradi rekonstrukcije kri-
žišča Letališke z Alpsko cesto
v Lescah, rekreacijske površi-
ne ob Savi (pod Radovljico,
Globoko), rekreacijsko-
športne površine Ljubno,
Vrbnje, avtokampa na Črniv-
cu, v Krpinu, območje turiz-
ma pod golfom ob savskem

mostu pri Bledu, območje
poslovnih in stanovanjskih
površin ob regionalni cesti
oziroma avtocesti (gradnja
novega gasilskega doma Ra-
dovljica, območje, namenje-
no oskrbovanim stanova-
njem ...), opredelitve širitve
Elana z rekonstrukcijo vpad-
nice.

V petih letih priprave obeh
dokumentov so bili sicer po
starih postopkih vzporedno s
pripravo novih dokumentov
spremenjeni trije sklopi se-
stavin družbenega plana, in
sicer za območja letališča
Lesce, turističnega območja
Mivka ter za posamezna ob-
močja v naseljih Lesce, Dvor-
ska vas, Kropa, Lipnica in Ra-
dovljica. Po zadnjih spre-
membah zakona o prostor-
skem načrtovanju, ki so bile
uveljavljene januarja letos,
pa to ni mogoče, tako da je
edina možnost za uvajanje
sprememb v prostoru spre-
jem in uveljavitev Prostor-
skega reda kot novega občin-
skega prostorskega načrta.
Do njegove uveljavitve velja
prostorski plan iz leta 1986.
O tem, kako naprej, se bo
tako najverjetneje odločal
novi občinski svet na predlog
novega župana: postopek
lahko nadaljuje ali pa obra-
vnavo dokumenta začne
znova. 

Radovljica še vedno 
brez prostorskega reda
Poziv vladi in ministrom, tristo tisoč evrov za dokumentacijo, občina pa 
po petih letih priprave še vedno brez strategije prostorskega razvoja in
prostorskega reda

Občina je negativno mnenje ARSO prejela več kot
šest mesecev po zakonskem roku za oddajo mnenja.
Negativno mnenje MKGP je občina prejela več kot
osem mesecev po dani vlogi.

Bled

Srečanje ravnateljev na Bledu

Združenje ravnateljev osnovnih in glasbenih šol je včeraj in
danes pripravilo tretje srečanje ravnateljev na Bledu, ki so
ga poimenovali Šola in ravnatelj. Zbrane je včeraj uvodoma
nagovorila poslanka državnega zbora Majda Potrata, popol-
dne pa so se na okrogli mizi posvetili najbolj perečim tema-
tikam v šolstvu ta hip. Sledil je zbor združenja, na katerem
so podelili tudi priznanja ravnateljem. Srečanje se bo danes
končalo s predavanjem profesorice Vesne Godina o proble-
mih učinkovitosti vzgojnih ukrepov v šolah. M. R.

Kamnik

Oskrbovana stanovanja že pod streho

Gradnja oskrbovanih stanovanj Pod skalco v bližini doma sta-
rejših občanov poteka po načrtih, saj so pod streho že trije
objekti s skupno 96 stanovanji, ki bodo vseljivi maja prihod-
nje leto. Pred dnevi so predstavniki investitorja, podjetja Do-
lenjgrad, pripravili tudi srečanje za bodoče stanovalce in kup-
ce. Preostala dva objekta s še petdesetimi stanovanji bodo za-
čeli graditi spomladi, vseljiva pa bodo sredi leta 2012. J. P. 



4
GORENJSKI GLAS

petek, 15. oktobra 2010info@g-glas.si

Vilma Stanovnik

Kranj - "Ponosen sem, da
smo v Kranju znali stopiti
skupaj in da imamo končno
strategijo, ki je osnova za na-
daljnje delo. Vesel sem, da se
je spremenilo razmišljanje
glede črpanja evropskih
sredstev, saj je bilo do moje-
ga prihoda na župansko me-
sto to zanemarljivo, sedaj pa
se lahko pohvalimo, da smo
za kvalitetno pripravljene
projekte, ki se izvajajo ali so
že narejeni, dobili več kot
petnajst milijonov evrov ev-
ropskih sredstev," je na pri-

ložnostni tiskovni konferen-
ci ob zaključku mandata pou-
daril sedanji kranjski župan
Damijan Perne, ki se je že
pred časom odločil, da ne bo
več kandidiral za župana
MO Kranj. 

"Višina proračuna se je
precej povečala, ob tem smo
med mestnimi občinami gle-

de na število prebivalcev v
Kranju najmanj zadolženi.
Nekateri pravijo, da to ni naj-
bolje, vendar pa se zaveda-
mo, da so pred občino veliki
in dragi projekti, na čelu s či-
stilno napravo," je tudi pove-
dal župan Perne in dodal, da
je več kot polovica proračuna
zadnja leta namenjena inve-

sticijam. To pomeni, da se v
občini veliko gradi. "Gotovo
je zaradi gradbišč tudi nekaj
slabe volje, vendar sem pre-
pričan, da bomo čez čas, ko
se bomo ozirali nazaj, lahko
ugotovili, koliko je bilo v teh
štirih letih narejenega," je
tudi povedal kranjski župan
Damijan Perne in dodal, da
so pripravili brošuro, v kateri
so predstavljeni vsi najpo-
membnejši projekti MO
Kranj v zadnjih štirih letih.
Brošura je izšla v 23 tisoč iz-
vodih, dobila so jo vsa kranj-
ska gospodinjstva, strošek pa
je med 10 in 15 tisoč evrov.

V Kranju veliko novega
Kot ob zaključku mandata poudarja kranjski župan Damijan Perne, je zadovoljen s številnimi 
pridobitvami, občino pa čaka še nekaj dragih projektov, med drugim čistilna naprava.

Skrbnik osnovnih sredstev (m/ž)

Smo uspešno in urejeno podjetje z dolgoletno tradicijo na 
področju distribucije električne energije. Zastavljamo si 
cilje in jih uresničujemo. Sodobna notranja organizacijska 
struktura zahteva dodatne odgovorne in ambiciozne 
strokovnjake, zato v svojo sredino vabimo nove sodelavce 
za opravljanje naslednjih del: 

-  pripravljanje predlogov za prevrednotovanje 
elektroenergetskih naprav in objektov ter predlogov 
za cenitev elektroenergetskih naprav in objektov, ki 
jih opravijo pooblaščeni ocenjevalci,

-  pripravljanje osnov za izvajanje cenitev 
elektroenergetskih naprav in objektov, sodelovanje 
z drugimi organizacijskimi enotami pri pridobivanju 
in posredovanju podatkov s področja osnovnih 
sredstev,

-  pripravljanje predlogov za spreminjanje življenjskih 
dob - posledično amortizacijskih stopenj 
elektroenergetskih objektov in naprav,

-  spremljanje vzdrževanja baze tehničnih podatkov,
-  pripravljanje navodil v zvezi s postopki aktiviranja 
investicij v teku, navodil v zvezi z režimom 
izločanja elektroenergetskih naprav in objektov 
iz uporabe ter navodil za delo komisij za odpis 
elektroenergetskih naprav in objektov,

-  vodenje licitacij in odtujitev elektroenergetskih 
naprav in objektov z uničenjem ter

-  usklajevanje in izpopolnjevanje projekta “inventura 
osnovnih sredstev s črtno kodo”.

Pričakujemo:
-  najmanj visoko strokovno izobrazbo ekonomske 
smeri,

-  najmanj 36 mesecev delovnih izkušenj s področja 
računovodstva,

-  zaželen je vozniški izpit B kategorije,
-  komunikativnost, samostojnost, samoiniciativnost 
ter sposobnost za delo v timu,

-  zaželena je licenca za preizkušenega računovodjo.

Ponujamo vam:
-  sklenitev delovnega razmerja za določen čas 1 leta 
z možnostjo podaljšanja,

-  urejeno delovno okolje,
-  možnost napredovanja in stalnega izpopolnjevanja.

Pisne prijave z življenjepisom in opisom dosedanjih 
delovnih izkušenj pošljite na naslov podjetja do vključno 
22. 10. 2010. Prosimo, da k življenjepisu priložite 
zaposlitveni vprašalnik Elektra Gorenjska, d.d., ki ga 
najdete na spletnem naslovu http://www.elektro-
gorenjska.si/za-iskalce-zaposlitve.

Elektro Gorenjska, d. d., Kadrovska služba, Ulica Mirka 
Vadnova 3a, 4000 Kranj El
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Med pomembnejšimi letošnjimi kranjskimi projekti je
projekt KrLočuj, to je ločeno zbiranje odpadkov. Kot je
povedal podžupan Stane Štravs, se je od aprila do 
avgusta občutno zmanjšalo odlaganje mešanih 
odpadkov na deponijah, s 1115 na 560 ton.

Igor Kavčič

Kranj - Povabilu Občine
Kranj na Dan odprtih vrat
novih prostorov Mestne
knjižnice Kranj, ki bo v stav-
bi nekdanje blagovnice Glo-
bus, se je preteklo soboto od-
zvalo okrog petdeset Kranj-
čanov. Po stavbi, katere do-
brih štirideset odstotkov bo
namenjenih knjižnici, pre-
ostali del pa trgovski, gostin-
ski in poslovni dejavnosti, so
občane popeljali podžupan
Igor Velov, predstavnik pro-
dajalcev Ivan Marjek iz pod-
jetja IC Dom in direktor
kranjske knjižnice Viljem
Leban. 

Kot je zbranim uvodoma
povedal Velov, so že začeli
postopek za primopredajo
prostorov, po opravljenem
tehničnem pregledu pa naj
bi še v oktobru izdali uporab-
no dovoljenje. Prostori so ta
čas torej še neopremljeni,

obiskovalci pa so predvsem
lahko dobili občutek razsež-
nosti nove knjižnice, ki bo
obsegala prek pet tisoč kva-
dratnih metrov. Prizidek je
namenjen predvsem komu-
nikacijam, stopnišču in dvi-
galom, v pritličju pa bo poleg
sprejemnega pulta še šest-
najst računalniških mest za
prosto uporabo ter prostor,
namenjen branju dnevnih
časopisov in revij splošnih
vsebin. V prvem nadstropju
bo otroški oddelek, razdeljen
na tri starostne skupine, v za-
hodnem delu bo dvorana s
140 sedeži, pripravljena sta
tudi že glasbena in filmska
soba. Najbolj obsežen bo od-
delek za odrasle v drugem
nadstropju, kjer bodo tudi
posebne bralne sobe, prostor
za domoznansko zbirko in
starejše izvode, na voljo pa
bodo tako kot na otroškem
oddelku tudi računalniški
priključki. 

Na ogled prostori
knjižnice 

Vilma Stanovnik

Kranj - "Pri nadaljevanju ob-
nove mestnega jedra je ob-
nova Pungerta, Trubarjeve-
ga trga, Cankarjeve ulice,
Glavnega trga, Poštne ulice,
Mostu čez Kokro, Vodopiv-
čeve ulice in vrta gradu
Khislstein logičen nov ko-
rak. Seveda ne gre le za pre-
plastitev, pomembna je

predvsem komunalna infra-
struktura in s tem boljša
kvaliteta življenja v mest-
nem jedru. Projekt je vre-
den okoli pet milijonov ev-
rov, poleg tega je potrebno
za arheološke raziskave na-
meniti še 1,2 milijona evrov,
pri čemer je okoli 85 odstot-
kov denarja iz namenskih
evropskih sredstev, ostalo
pa so postavke slovenske

udeležbe za sofinanciranje
kohezijske politike," je ob
podpisu pogodbe z izvajalci
del, Cestnim podjetjem
Kranj, poudaril kranjski žu-
pan Damijan Perne.

Načrtovana dela pri obno-
vi ulic mestnega jedra Kra-
nja naj bi se začela že ta me-
sec, zaključila pa naj bi se ju-
nija 2012. "Projekt je za nas
precej zahteven, saj bodo

dela potekala v zgoščenem
naselju, zato bo mesto raz-
kopano. Že vnaprej bi kraja-
ne prosil za razumevanje.
Delo smo že zastavili, arheo-
logi pa bodo tisti, ki nam
bodo narekovali tempo dela.
Računamo pa, da bodo dela
zaključena do leta 2012," je
poudaril direktor Cestnega
podjetja Kranj Branko Ži-
berna.

Nadaljevali bodo z obnovo ulic
Še ta mesec naj bi se nadaljevala okoli pet milijonov evrov vredna obnova ulic mestnega jedra Kranja,
ki je zvečine financirana z evropskim denarjem.

Kovor 

Parkirišče in kotlovnica

Podružnična šola Kovor je bogatejša za pomembni prido-
bitvi. Občina Tržič je že spomladi kupila zemljišči dveh last-
nikov pod šolsko stavbo, kjer je Komunalno podjetje Tržič
uredilo parkirišče za osemnajst vozil. Čeprav je še
makadamsko, so ga domačini veseli. Kot je dejala vodja po-
družnice Irma Lipovec, je bolje poskrbljeno za varnost šo-
larjev. Zahvalila se je KS Kovor in vodstvu občine; slednje je
zagotovilo denar za ograjo ob parkirišču. Učiteljice, učenci
in starši so sami zasadili brežino nad krajevno cesto z gr-
movnicami in trajnicami, pri čemer je pomagal tudi rav-
natelj OŠ Bistrica Štefan Žun (na sliki). Ob odprtju parkir-
išča je tržiški župan Borut Sajovic povedal, da so zanj za
zdaj namenili okrog dvajset tisoč evrov. V sodelovanju z
družbo Petrol so uredili v občini pet novih kotlovnic na plin,
od katerih je ena v kovorski šoli. V prihodnosti jih čaka še
obnova učilnice v pritličju in fasade na tej šoli. S. S.
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Mateja Rant

Škofja Loka - "Šolstvo v
Škofji Loki ima dolgo tradici-
jo. Tu se je vedno našel ust-
varjalen duh, ki je mlade
mogel pritegniti k sebi. Zad-
njih šestdeset let je gimnazi-
ja ohranjala ta ustvarjalni
duh in izobrazila veliko
število mladih ljudi," je na
nedavni slavnostni akademi-
ji ob jubileju škofjeloške
gimnazije poudaril ravnatelj
Jože Bogataj. V teh šestde-
setih letih je na škofjeloški
gimnaziji šolanje končalo
več kot pet tisoč mladih. 

Jubilej po mnenju Jožeta
Bogataja učiteljem nalaga od-
govornost, da mladim v šoli
še naprej ponudijo, po kar so
prišli, in sicer znanje, spre-
tnosti in veščine za njihov ju-
tri. Ta čas, je spomnil ravna-
telj, so sredi prenove gimna-
zijskih programov, s katero
želijo slediti smernicam mo-

derne evropske šole in izobra-
ževati mlade za 21. stoletje.
Po mnenju generalnega di-
rektorja direktorata za sred-
nje in višje šolstvo ter izobra-
ževanje odraslih na ministr-
stvu za šolstvo in šport Vinka
Logaja je gimnazija v teh kra-
jih pustila velik pečat. Ob
znanju je gimnazija ves čas
gradila tudi na vrednotah, s
katerimi so med seboj pove-
zali generacije. Župan Igor

Draksler pa je ob tej priložno-
sti poudaril, da je gimnazija
takoj našla svoje mesto v kra-
ju in ga pomladila. "Zaveda-
mo se njenega pomena, saj
že ves čas predstavlja temelj
vzgojno izobraževalnega dela
v kraju. Gimnazijsko spriče-
valo je bilo vedno dobra popo-
tnica v akademski svet." Tudi
nekdanji ravnatelj Marjan Lu-
ževič je prepričan, da je pet ti-
soč maturantov dediščina, ki

daje šoli veljavo v kraju. "S
pravim pedagoškim pristo-
pom nam je uspelo pridobiti
zaupanje tako dijakov kot nji-
hovih staršev. Program smo
zasnovali na izkušnjah in
znanju, zato smo izobraževal-
no ponudbo ves čas širili.
Med drugim smo kot prvi v
Sloveniji uvedli športni odde-
lek, prvi so se lotili tudi pro-
grama klasične gimnazije," je
poudaril Luževič.

Gimnazija je mesto pomladila
Na Gimnaziji Škofja Loka so proslavili 60-letnico ustanovitve.

Suzana P. Kovačič

Kranj - Na Gorenjski glas je
pisala mamica (ime in pri-
imek hranimo), ki jo je ujezil
način dela, predvsem pa od-
nos uslužbenke v Radiolo-
škem laboratoriju na Zobni
polikliniki Kranj v septem-
bru. Povzeto na kratko: ma-
mica je pri svojem zobozdrav-
niku dobila napotnico za
rentgensko sliko ortopan s
pripisom nujno zaradi bole-
čega modrostnega zoba. Pri-
šla je z dojenčico, ki jo še doji,
in babico, ki naj bi dojenčico v
času slikanja popestovala.
Ordinacijski čas je bil tega
dne do 13. ure, prišla je ob
12.30, a jo je uslužbenka od-
slovila, ker naj bi bila prepo-
zna. Naslednjič je prišla po-
poldne, ko je bilo pred njo v
vrsti več pacientov. Uslužben-
ko je prosila, če jo lahko vza-
me naprej zaradi  majhnega
otroka. Neuspešno.

Kaj pomeni nujno in kdaj
pacienta za RTG zob vendar-
le vzamejo mimo vrste, smo
vprašali direktorico Zobne
poliklinike Kranj Ireno Mat-
jan, dr. dent. med.: "Nujno na
napotnici pomeni, da mora
biti pacient slikan takoj, zato
da zobozdravnik lahko nada-
ljuje terapijo; na primer po
polnitvi koreninskega kanala.

To je strokovni argument.
Modrostni zob je lahko nu-
jen, če tako presodi osebni zo-
bozdravnik, in pomeni, da
mora biti pacient slikan isti
dan. Vse drugo je človeški
faktor. Lahko da bi radiologi-
nja vzela to mamico naprej, a
bi s tem tvegala slabo voljo
drugih desetih pacientov, ki
so bili na vrsti pred njo."

Irena Matjan je dodala, da
se obstoječi sistem naročanja
na RTG ni obnesel in da so za
slikanje zob medtem že uve-
dli čakalne lističe po enakem
sistemu, kot ga imajo v labo-
ratoriju kranjskega zdravstve-
nega doma: "S tem smo uve-
dli red in vsakdo, ki pride, ta-
koj ve, kdaj bo na vrsti. Če
ima na primer številko dva-
najst, bo na vrsti čez približno
dve uri in mu ne bo treba ča-
kati in "držati vrste" ta čas; za
enega pacienta je treba raču-
nati približno deset minut.
Poleg tega sta z oktobrom
spet začeli delovati dve izme-
ni, ker smo zaposlili še enega
radiološkega inženirja. To po-
meni, da v enem dnevu lahko
vzamemo do 90 pacientov.
Delovnega časa pa ne podalj-
šujemo, ker imajo uslužbenci
na rentgenu zaradi izpostav-
ljenosti sevanju priznane po-
sebne delovne razmere in
krajši delovni čas."

Čakalni lističi za
rentgen zob
Neprijetna izkušnja mamice v Radiološkem 
laboratoriju kranjske Zobne poliklinike, kjer pa
so že uvedli nov sistem naročanja. 
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“JAZ BOM MAJONEZA!”
“JAZ GREM PA V REZANCE!”  
 “VELJA, DOBIMO SE NA 
POLICI PRI TU©U!”

“SE GREVA MALO STISKAT?” 
“VELJA, POTEM PA HITRO 
NA POLICO K TU©U!”

Del nagrajencev Čebelarskega društva Cerklje 

Cerkljanski čebelarji
so praznovali

S slavnostno akademijo so zaznamovali šestdesetletnico ustanovitve gimnazije. 

Kranj 

Akcija Drobtinica za šolska kosila

Območno združenje Rdečega križa (OZ RK) Kranj bo ob sve-
tovnem dnevu hrane v soboto med 9. in 11. uro na Glavnem
trgu v Kranju organiziralo humanitarno akcijo Drobtinica.
"Pecivo in pekovske izdelke, ki nam jih bodo podarile pekar-
ne, bomo menjali za prostovoljne prispevke, ki jih bomo na-
menili za brezplačna šolska kosila učencem iz socialno šibkih
družin," je povedala Milka Miklavčič iz OZ RK Kranj. V prete-
klih letih so s prostovoljnimi prispevki, ki so jih zbrali v tej hu-
manitarni akciji, pomagali kar 49 učencem, ki so brezplačno
kosilo v šoli prejemali po osem mesecev. S. K.
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Janez Kuhar

Cerklje - Čebelarsko društvo
Cerklje je pred kratkim v
Kulturnem hramu Ignacija
Borštnika praznovalo 90-let-
nico delovanja. Slovesnosti
so se udeležili številni gost-
je, med njimi predsednik
Čebelarske zveze Slovenije
Boštjan Noč, ki je podelil
društvu posebno priznanje,
ter cerkljanski župan Franc
Čebulj. Predsednik društva
Franci Strupi je v nagovoru
dejal, da društvo danes šteje
76 članov, vsi se s čebelami
ukvarjajo ljubiteljsko, skup-
no pa imajo približno 1400
čebeljih družin. Ker kmetje
v zadnjih letih sejejo vse več
ajde, se bo na slovenski trg
spet lahko vrnil ajdov med.
Na osnovni šoli od 1987. leta
uspešno deluje čebelarski

krožek, na travniku za
osnovno šolo pa je društvo
postavilo tudi čebelnjak, ob
katerem učenci praktično
spoznavajo delo s čebelami.
Na slovesnosti so podelili
tudi priznanja. Priznanja
Antona Janša so prejeli Dar-
ko Repnik, Franc Brezar in
Ciril Pfeifer, priznanja Če-
belarske družine Cerklje Jer-
nej Vombergar, Ludvik Ver-
bič, Franc Zorman, Ivan
Jenko, Jože Bajt, Jože Bran-
kovič, Franc Hubat, Štefan
Polajnar, Franci Strupi, pri-
znanje za uspešno čebelar-
stvo in za pomoč čebelarske-
mu krožku pa župan Franc
Čebulj. Priznanja so podelili
tudi predstavnikom Čebe-
larske zveze Slovenije: pred-
sedniku Boštjanu Noču ter
Antonu Tomcu in Lidiji Se-
nič.
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Marjana Ahačič

Kranjska Gora - Šest finali-
stov tekmovanja v pripravi in
postrežbi kave se je v sredo še
zadnjič pomerilo pred strogo
mednarodno komisijo na
Gostinsko turističnem zboru
v Kranjski Gori. Vsak po tri-
krat so jim postregli s skode-
lico te aromatične pijače: naj-
prej z espressom, nato s ka-
pučinom in na koncu še z na-
pitkom s kavo, ki so ga pripra-
vili po svoji izbiri. 

"Pravila so tako stroga, da
smo imeli prvi sestanek s tek-
movalci že septembra. Tudi
mednarodno žirijo smo skrb-
no izbrali," je povedal vodja
tekmovanja Gašper Trpin, na-
cionalni koordinator speciali-

ziranega evropskega združe-
nja za kavo in ustanovni član
slovenskega združenja za
kavo. 

"Espresso je osnova za pri-
pravo vsake kave. Pravila za
pripravo so popolnoma jasna:
0,3 mililitra, 9 sekund skozi
aparat in primerno zmleta
kava," je poznavalsko pojasnil
predsednik lani ustanovljene-
ga slovenskega združenja za
kavo Borut Mavsar iz Drulov-
ke. A le skuhati dobro kavo ni
dovolj, nadaljuje: "Zraven
mora biti zgodba: treba je pre-
pričati, da poznaš kavo, da na-
tančno veš, zakaj si izbral dolo-
čeno vrsto. In seveda je po-
membno, kako jo postrežeš ..." 

Zakaj se nam torej v lokalih
pogosto zgodi, da nismo za-

dovoljni s tistim, kar nam po-
nudijo v skodelici kave? "V
zadnjih desetletjih je kako-
vost kave, ki je pri nas na vo-
ljo, zelo narasla. Priprava pa
je druga stvar ... Kava, ki nam
jo ponujajo v lokalih, je lahko
slaba, ker aparat ni dovolj na-

tančno očiščen, dovolj segret
ali ima prenizek tlak. Še po-
gosteje zato, ker napitek ni
pravilno pripravljen, in zato,
ker se varčuje s kavo," ve po-
vedati. Prav zato ima na tem
področju stroka še veliko
dela.

Miha Kuhar si je izbral napitek, za katerega je ob kavi 
uporabil še smetano, jajčno kremo in cimet.
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Teroristi
Ustrahovati, groziti, izvaja-

ti teror je dikcija besede terori-
zem iz Verbinčevega slovarja
tujk in samo to nam lahko pri-
de na misel ob izjavah sindika-
listov javnih služb. "Ukinili
bomo izplačilo otroških dodat-
kov, štipendij, socialnih pomo-
či in ostala nakazila," je izja-
vil sindikalni predstavnik soci-
alnih delavcev. "Ukinili bomo
dobavo električne energije go-
spodinjstvom," je izjavil sindi-
kalni predstavnik elektrodistri-
buterjev. "Znamo uporabljati
orožje," je izjavil sindikalni

predstavnik policije. "Mogoče
bo zaradi stavke tudi kdo
umrl," je izjavil zdravniški
sindikalist in še bi lahko našte-
vali. Vsak ima pravico, da se
bori za svoje pravice, ampak
nepošteno in sramotno je, da se
civilno prebivalstvo uporablja
in izrablja za orožje, sredstvo
in kot talce za dosego svojih ci-
ljev. Tak način ustrahovanja
in izsiljevanja je klasični tero-
rizem, nepošteno in sramotno
je, da za to uporabljajo nedolž-
no ljudstvo, otroke, študente,
upokojence, brezposelne in celo
invalide. Pa to je sramota za
državo. Ljubi sindikalisti jav-
nih služb (pravzaprav si bese-
de sindikalisti sploh ne zaslu-
žite, pošten sindikalist počne
čisto nekaj drugega), borite se
za svoje pravice na svoj račun
in na svoje stroške, davkoplače-
valce pa pustite, da v miru
opravljajo svoje delo in plačuje-
jo davke in prispevke, od kate-
rih lahko še kar dobro živite
tudi vi. Terorizem je v vsaki
pametni državi kaznivo deja-
nje in tudi po slovenskem ka-
zenskem zakoniku je terori-
zem kazniv.

Boris Horvat Tihi

Mojstri pripravljanja kave
Osnova dobre kave je espresso, pravijo strokovnjaki, nadgradnja je prepuščena domišljiji in izkušnjam.

Izberite si katerega koli 
partnerja/ljubezen, 

po želji in si jo/ga pridobite 
s pomočjo 

Magijskih metod - 
Ritualov. 

Izberite si partnerja za
ljubezen, posel, življenje.

Tel.: 040/191 488, 
spletna stran: 

www.parapsihologija.si, 
e-pošta: 

l.presnig.parapsiholog@gmail.com
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Prav espresso so tekmovalci najprej postregli sodnikom. 
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PREJELI SMO

Preddvor 

Čebelarski dan v družbi uglednega gosta

Čebelarsko društvo Fran Lakmayer iz Preddvora je pripravilo
že peto čebelarsko srečanje ob lipi. Častni gost prireditve je
bil predsednik Mednarodne čebelarske zveze Apimondia Gil-
les Ratia iz Francije, ki se je v Sloveniji mudil ob mednarod-
nem forumu čebelarstva v Ljubljani. V spremstvu predsedni-
ka preddvorskega čebelarskega društva Jožefa Kokla, pred-
sednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča in župana
občine Preddvor Mirana Zadnikarja si je ogledal Koklov če-
belnjak v Potočah, nato pa sodeloval na prireditvi, ki so jo s
kulturnim programom popestrili učenci OŠ Matije Valjavca
Preddvor. Podelili so tudi plaketo Frana Lakmayerja zasluž-
nemu članu društva Boštjanu Robleku (na sliki). D. Ž.
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Torek, 26. oktobra 2010

Jesenski dan ob morju
V torek, 26. oktobra, gremo glasovci na morje. Na avtobusni postaji v Radovljici se vidimo ob 7.
uri, pred Creino ob 7.20 in pred Mercator centrom na Primskovem ob 7.30. Na počivališču
Ravbarkomanda se bomo ustavili na zajtrku, nato jo bomo mahnili do Strunjana, kjer se bomo
kopali v bazenih hotela Svoboda. Bazeni z morsko vodo so ogrevani na 32 stopinj Celzija, imajo
tudi masažne bazene. Okoli 13. ure si bomo v restavraciji hotela privoščili samopostrežno kosilo.
Po kosilu se bomo sprehodili do plaže in razgledne točke s prekrasnim razgledom. Če bo lepo
vreme, bomo odšli na voden ogled Muzeja solinarstva v Sečoveljskih solinah, če pa nas bo
spremljal dež, si bomo ogledali Pomorski muzej Sergej Mašera v Piranu. Nato se bomo s polnimi
pljuči morskega zraka vrnili na Gorenjsko. Prihod v Kranj načrtujemo okoli 20. ure, v Radovljico pol
ure kasneje.

Cena izleta: 36 EUR
Cena vključuje: avtobusni prevoz, malico, kosilo, kopanje, oglede in nezgodno zavarovanje. 
Organizator izleta je TA Odisej.

Za rezervacijo in prijave pokličite na: 04/201 42 41 ali pišite na: narocnine@g-glas.si. 
Pridružite se nam, lepo se bomo imeli!
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Vilma Stanovnik

Tržič - Žan Košir zadnja leta
sodi med naše najuspešnej-
še deskarje. Po odličnih re-
zultatih v mladinski konku-
renci mu je še boljše rezulta-
te preprečevala poškodba
hrbta, vendar trmasti Trži-
čan ni odnehal. Njegov trud
je bil lani poplačan s šestim
mestom v paralelnem vele-
slalomu na olimpijskih ig-
rah, dobro pa je začel tudi le-
tošnjo sezono, saj je minulo
nedeljo na tekmi v paralel-
nem slalomu v dvorani v Lan-
draafu osvojil peto mesto ter
tako dopolnil ekipni uspeh
naše reprezentance, saj sta v
finalu nastopila tudi Rok
Flander, ki je bil na koncu če-
trti, in Rok Marguč, ki je
osvojil sedmo mesto.

Ste pričakovali tako uspešen
začetek sezone tako za vas kot
našo ekipo?

"Proga v dvorani Landraaf
velja za specifično, saj sta na
njej pomembna občutek in
tehnika ne pa zgolj moč, tako
da se nekateri tekmovalci na
njej težko znajdejo. Zato zase
lahko rečem, da sem pričako-
val uvrstitev med najboljših
osem in sem bil po tekmi z
dosežkom tudi zadovoljen.
Zavedam se, da me je od
stopničk ločila le kakšna na-
paka manj, ki pa se v žaru
borbe lahko hitro pripeti. Gle-
de drugih naših tekmovalcev
pa lahko rečem, da so Izidor
Šušteršič, Jernej Demšar in
Glorija Kotnik na treningih
kazali več, kot so dosegli na
tekmi, le Jure Hafner je pov-
prečno opravil svoj nastop."

Kako je tekmovati v dvorani?
"Prednost dvorane je, da iz

hotelske sobe lahko prideš

tako v fitnes kot restavracijo
in seveda dvorano. Če vemo,
da tekme trajajo po osem ur
in da je za medaljo potreb-
nih deset uspešnih voženj, je
dobro, da vmesni čas lahko
izkoristiš tudi za počitek.
Kljub temu tekmo v dvorani
sprejemam kot popestritev
sezone, morda pa tudi kot
rešitev zimskih športov v pri-
meru nadaljevanja klimat-
skih sprememb. Vendar bi s
tem izginil čar našega špor-
ta, ki nam ga pričarajo prele-
pe gore po vsem svetu."

Je poškodba hrbta pozablje-
na?

"Poškodba je zelo kom-
pleksna, po kirurškem pose-
gu spet normalno živim, le
da se moram ves čas zaveda-
ti posledic. To pomeni, da
polovico treningov name-
njam ohranitvi stanja ter
preprečevanju poslabšanja.
Tako v primerjavi z nekateri-
mi tekmovalci treniram še
enkrat več. Treningi, pri 
katerih lahko kontroliram
položaj telesa, mi ne povzro-
čajo težav, več težav je, če je
megla ali neenakomerna
snežna podlaga. Ravno takš-
na podlaga je na nedeljski
tekmi botrovala, da sem po
nastopu čutil nadraženost
živca, vendar kontroliram
posledice."

Nove tekme svetovnega po-
kala vas čakajo šele čez slaba
dva meseca. Kakšne načrte
imate v tem času?

"Čakajo nas ključne snež-
ne priprave na glavni del tek-
movalne sezone, tako da se
bom z reprezentanco dva-
krat udeležil petdnevnih pri-
prav na avstrijskih ledenikih.
V začetku novembra odha-
jam tudi na tritedenske pri-

prave v Kolorado, kjer bom
skupaj s sponzorsko ekipo
SG Pro Team testiral opremo
in skušal čim bolje izkoristiti
vrhunski trening, ki ga ta
ameriška gorska država omo-
goča. Priprave bom zaključil
z dvema tekmama severnoa-
meriškega pokala."

Dobra uvrstitev na prvi tekmi
za vas gotovo pomeni še več
energije za nove tekme?

"Vsak dober dosežek je po-
trditev uspešnosti preteklega
dela in s tem velika psihična
razbremenitev, kar je pogoj,
da zdržiš celo sezono. Seveda
pa se apetiti po boljših rezul-
tatih s tem le stopnjujejo, za
kar je treba še več trenirati.
Zadovoljevale me bodo uvr-
stitve med najboljših osem,
ni pa skrivnost, da v resnici
šteje le zmagovalni oder."

Že nekaj časa čakate na za-
poslitev, ki ste jo zaslužili kot
vrhunski športnik. Kakšen
status imate?

"Do absolventskega staža
univerzitetnega študija sem
prišel brez izgubljenega leta
šolanja in brez popravnega
izpita, žal pa že tri leta stag-
niram na istem, saj mi
manjkata dva izpita, ki za-
htevata skupinski pristop,
za kar pa nimam časa. Že
od 19. leta imam izpolnje-
ne pogoje za zaposlitev kot
vrhunski športnik, na pred-
nostni listi pa sem trdno na
prvem mestu. Trenutno pa
imam status občana, sam si
plačujem osnovno in do-
polnilno zdravstveno zava-
rovanje in čakam, da po
sedmih letih vendarle pri-
dem na vrsto ... Zagotovo
vam sporočim."

Z uspehi se apetiti 
povečujejo
Šestindvajsetletni Tržičan Žan Košir je po šestem mestu na olimpijskih igrah v Vancouvru imenitno
začel tudi novo sezono v deskanju na snegu, saj je na Nizozemskem osvojil peto mesto.

Tržičan Žan Košir je dobro začel novo sezono. / Foto: Črt Slavec

Kranj

Za nogometaše poln izkupiček

Naši nogometaši, ki so v minulih dneh odigrali dve kvalifi-
kacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2012, so izpolnili za-
stavljeni cilj, saj so osvojili šest pomembnih točk. Že v petek
zvečer so na razprodanem stadionu v Stožicah zanesljivo,
kar s 5 : 1, ugnali nemočno ekipo Ferskih otokov, vse tri toč-
ke pa so prinesli tudi iz Talina, kjer so se po avtogolu Sido-
renka veselili zmage z 0 : 1. Na obeh tekmah so nastopili
tudi trije nekdanji nogometaši kranjskega Triglava Bojan Jo-
kič, Aleksander Radosavljevič in Josip Iličič. "To je za nas
zgodovinski mejnik, ki nas prepričuje o kakovosti dela ter
pravilni usmeritvi in strokovnosti naših trenerjev," pravijo
vodilni pri Triglavu, čeprav vsi omenjeni reprezentanti igra-
jo v tujini. Sicer pa naši reprezentanci trenutno na lestvici
za EP kaže dobro. Ker Italija in Srbija tekme četrtega kroga
kvalifikacij zaradi izgredov srbskih navijačev nista odigrali,
so se na prvem mestu lestvice s 7 točkami izenačili z ekipo
Italije. Obe ekipi imata namreč po sedem točk. Prav Italija-
ni pa bodo naslednji tekmec naših v nadaljevanju kvalifika-
cij prihodnje leto marca. Že ta konec tedna pa bo na spore-
du tudi nov krog v 1. SNL. Ekipa Triglava Gorenjske bo v ne-
deljo gostovala pri Primorju v Ajdovščini, Domžalčani 
pa naj bi se jutri ob 18. uri na domačem stadionu pomerili
z ekipo Nafte. Ker so nogometaši Nafte včeraj zaradi 
neplačanih obveznosti kluba še stavkali, pa je tekma vpraš-
ljiva. V. S.

Kranj

Skakalci za naslov državnih prvakov

NSK Tržič Trifix bo to nedeljo, 17. oktobra, v OMW
skalnem centru v Kranju organizator državnega ekipnega
in posamičnega članskega prvenstva v smučarskih skokih
za moške in ženske. Kvalifikacijska serija se bo začela ob
9. uri, prva serija pa ob 11. uri. Kot je včeraj povedal vodja
tekmovanja Matija Stegnar, bo prvenstvo v vsakem 
vremenu, le če bi bila napoved zelo slaba, ga bodo
prestavili. V. S.

Kranj 

Naši tekmovalci v pikadu so novinci

Te dni v turškem Kemerju poteka Evropsko prvenstvo v kla-
sičnem pikadu, ki se ga prvič udeležuje slovenska reprezen-
tanca. Evropsko prvenstvo je organizirano pod okriljem Sve-
tovne pikado zveze (World dart federation - WDF), ki je pri-
znana s strani Mednarodnega olimpijskega komiteja. Pika-
do zveza Slovenije (PIZS) je po dveletnem pripravljalnem
obdobju in ustrezni verifikaciji leta 2009 postala uradna čla-
nica te svetovne organizacije in s tem pridobila pravico do
nastopa na evropskem prvenstvu, postala pa je tudi članica
Olimpijskega komiteja Slovenije z glasovalno pravico. Slo-
venske barve v Turčiji predstavljajo Viktorija Klaneček, Jasna
Bezjak, Mitja Habjan, Jože Vautar, Leopold Slanič in Aleš
Bač, ekipo pa vodi Kranjčan Jože Hribar. Poleg posamične in
ekipne uvrstitve med prvih pet najboljših v Evropi slovenski
reprezentanti pričakujejo še vsaj dve uvrstitvi med prvih de-
set. V. S.

Jesenice

Na Jesenicah nov branilec

Minuli petek sta se na tekmi poškodovala branilca Klemen
Pretnar (odsoten bo najmanj mesec dni) in Doug Nolan (na
ledeno ploskev naj bi se vrnil prihodnji teden), zato je šport-
ni direktor Acroni Jesenic Zvone Šuvak angažiral novega tuj-
ca. To je 30-letni kanadski branilec Jason Beckett. Če bodo
dokumenti za 190 cm visokega in 98 kg težkega hokejista
urejeni, potem bi utegnil zaigrati že danes zvečer, ko hoke-
jiste Acronija Jesenic na domačem ledu ob 19.15 čaka derbi
z ekipo Tilie Olimpije. Prav tako bosta za domače igrala An-
drej Židan in Jure Dolinšek, ki sta za jeseniški klub ta teden
podpisala pogodbi do leta 2012. V. S.

Vilma Stanovnik

Kranj - Sredi tedna smo iz
vodstva RZS dobili obvestilo,
v katerem je zapisano, da so
selektor moške rokometne
reprezentance Zvonimir Ser-
darušić, direktor moških re-
prezentanc Roman Pungart-
nik in generalni sekretar Ro-
kometne zveze Slovenije To-
maž Jeršič s koncem septem-
bra nepreklicno odstopili s
svojih položajev. "Kljub želji,
da v pomembnem obdobju

pred dvema kvalifikacijskima
tekmama za nastop na evrop-
skem prvenstvu 2012 v Srbiji
proti Portugalski in Ukrajini,
ki ju bo moška reprezentanca
odigrala do konca oktobra, ne
zapustijo igralcev in ljubiteljev
rokometa, in kljub tehtanju
vseh argumentov za in proti

so se odločili, da v tem ozračju
nenehnih bolj ali manj odkri-
tih napadov in diskreditacij, ki
so že prešli meje dobrega oku-
sa, nima več smisla vztrajati,"
je med drugim zapisano v
sporočilu za javnost. Ob tem
predsednik RZS Franjo Bobi-
nac dodaja, da njihovo odloči-

tev obžaluje in da bo predsed-
stvo v čim krajšem imenovalo
novega selektorja moške član-
ske reprezentance, kot vršilec
dolžnosti pa takoj prevzel vlo-
go dosedanji pomočnik selek-
torja Boris Denič, ki ga name-
rava predsednik tudi predlaga-
ti za selektorja moške članske
reprezentance. Za vodenje pi-
sarne RZS je predsednik do
imenovanja novega general-
nega sekretarja začasno dolo-
čil Poldeta Kalina, sicer sekre-
tarja na RZS. 

Pretresi v rokometni reprezentanci

Rokometaši v 1. SRL bodo ta konec tedna odigrali 6.
krog, ekipa Loke pa bo v dvorani Poden v Škofji Loki
jutri ob 20. uri gostila ekipo Maribora Branika.
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Kranj - Storitve več kaznivih
dejanj vlomnih tatvin od le-
tošnjega januarja do septem-
bra so osumili 25-letnega
Škofjeločana in 22-letnico iz
okolice Železnikov. "Škofje-
ločan je s pomočjo 22-letnice
na območju občin Škofja
Loka in Železniki po do se-
daj zbranih podatkih izvršil
najmanj sedemnajst vlom-
nih tatvin. Vsa kazniva deja-
nja so bila storjena na podo-
ben način, to je z naviranjem
oken oziroma vrat z lastno
silo oziroma kovinsko pali-
co," je na sredini novinarski
konferenci v prostorih Poli-
cijske uprave Kranj pojasnil
komandir Policijske postaje
Škofja Loka Janez Šuštar.
Kot je poudaril, so policisti
osumljena prijeli na podlagi
najdenih sledov na krajih
vlomov in informacij, ki so
jim jih posredovali občani,
za kar se jim zahvaljuje. 

V hišnih preiskavah pri
osumljenih so policisti našli
več ukradenih predmetov.
Zasegli so večjo količino ci-
garet, osebne in prenosne
računalnike, LCD televizorja
in LCD računalniške moni-
torje, glasbeni stolp, grafično
kartico, fizična pomnilnika
in nekaj denarja. Pri hišni
preiskavi so našli še več dru-
gih predmetov, za katere do-
mnevajo, da so prav tako
ukradeni. "S prodajo ukrade-

nih predmetov bi storilca po
naši oceni lahko zaslužila
okoli osem tisoč evrov," je
dodal Šuštar.

"S premoženjsko krimi-
naliteto se povprečen občan
sreča najpogosteje, pravilo-
ma kot oškodovanec kazni-
vega dejanja. Premoženj-
ska kazniva dejanja pred-
stavljajo tudi največji delež
prijavljenih in odkritih kaz-
nivih dejanj, ki jih preisku-
je policija," ob tem ugotav-
lja Boštjan Lindav, vodja
Sektorja kriminalistične
policije Policijske uprave
Kranj. Na Gorenjskem so
tako policisti v prvih deve-
tih mesecih od skupno
5054 prijavljenih in odkri-
tih kaznivih dejanj obra-
vnavali kar 4492 kaznivih

dejanj splošne kriminalite-
te, ki zajema tudi kazniva
dejanja premoženjskih de-
liktov. "Na področju pre-
moženjske kriminalitete
največji delež predstavljajo
tatvine, zatajitve in goljufi-
je, beležimo pa upad veli-
kih tatvin, katerih je bilo v
primerjavi z enakim obdo-
bjem lani kar za 22,9 od-
stotka manj, prav tako je
bilo manj tatvin motornih
vozil," poudarja Lindav.
Splošna preiskanost kazni-
vih dejanj na Gorenjskem
je bila v prvih devetih me-
secih skoraj 55-odstotna,
kar je malenkost nad slo-
venskim povprečjem.

Šef gorenjskih kriminali-
stov ob tem ugotavlja, da je
povzročena materialna ško-

da kljub manjšemu številu
vlomov letos velika, saj je
bilo več vlomov v nakupoval-
ne centre, trgovine in zlatar-
ne. Kot ugotavlja, so vlomilci
dobro organizirani, saj se
predhodno pozanimajo o
varnostnih sistemih trgovin
in opremijo z ustreznimi
pripomočki, na Gorenjsko
pa se največkrat pripeljejo od
drugod. Lindav je še pouda-
ril, da za zaščito svojega pre-
moženja lahko veliko naredi-
jo občani sami z ustreznim
samozaščitnim obnaša-
njem, namestitvijo ustrez-
nih varoval na objekt in nji-
hovo uporabo. Policisti na-
mreč poznajo veliko prime-
rov, ko imajo posamezniki
dobre protivlomne sisteme,
a jih ne uporabljajo. 

Prijeli storilca serije vlomov
Škofjeloški policisti so uspešno preiskali serijo vlomov v gostinske lokale in poslovne prostore na 
območju Škofje Loke in Železnikov.

S pomočjo starodavnih 
Magijskih metod - Ritualov 

lahko v celoti 

spremenite Vaše
življenje! 

Trajna pridobitev ljubezni - katerega
koli partnerja, uspeh v šoli, poslu, 

pravdah, lotu ... NI stvari, ki je ni moč
obrniti sebi v prid!

Tel.: 040/191 488, 
spletna stran: 

www.parapsihologija.si, 
e-pošta: 

l.presnig.parapsiholog@gmail.com
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Z novinarske konference Policijske uprave Kranj (z leve): predstavnik za odnose z javnostjo
Leon Keder, Janez Šuštar in Boštjan Lindav / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic 

Kranj - Sodni senat kranjske-
ga sodišča je 23-letnega
Kranjčana Damjana Bečka-
novića na ponovljenem soje-
nju zaradi ropa kioska s hitro
prehrano Pekarne Kovor v
Kranju, iz katere je ropar
aprila lani odnesel sedemde-
set evrov ter po tri bureke in
hot doge, obsodil na pogojno
kazen enega leta zapora. Ker
je dejanje storil v času pre-
stajanja pogojne kazni, mu
je senat to preklical in izrekel
enotno pogojno kazen 23
mesecev zapora v preizkusni
dobi treh let. Na prvem soje-
nju je bil Bečkanović opro-
ščen zaradi pomanjkanja do-
kazov, a je višje sodišče so-
dbo razveljavilo in zadevo vr-
nilo v ponovno sojenje, ki se
je začelo pred dobrim mese-
cem dni. Tedaj se je na so-
dišču nepričakovano pojavil
27-letni Kranjčan Alen Selan
in zatrdil, da je on pravi ro-
par, a je senat na koncu sle-
dil navedbam tožilke Renate
Vodnjov, da je bilo njegovo
pričanje neverodostojno. 

"Če je Selana res pekla
vest in se je želel opravičiti
obtoženemu, potem bi mo-
ral oditi na policijo in se
prijaviti, česar pa ni storil.
Samopriznanje na sodišču
pa zanj ne prinaša nobene-
ga tveganja, saj v primeru
vložene obtožnice zoper
njega tega pričanja ne mo-
remo uporabiti kot dokaz,"
je opozorila tožilka Vodnjo-
vova, ki se bo pritožila zara-
di odmerjene kazni, saj si
po njenem mnenju storilec
kaznivega dejanja ropa za-
služi zaporno in ne zgolj
pogojne kazni. Za tožilstvo
je bilo v tej zadevi bistveno
pričanje policista, ki je ob-
toženega prepoznal kot mo-
škega, ki ga je tik po ropu
lovil v centru Kranja. 

"Ne morem verjeti, da me
je sodišče obsodilo kljub pri-
znanju Alena Selana. Obso-
jen sem le toliko, da državi
ne bo treba plačati odškodni-
ne zaradi sedmih mesecev
neupravičenega pripora in
osramočenosti, ki sem jo do-
živel," je bil po sojenju ogor-
čen Bečkanović. 

Sodišče samoprijavitelju
ne verjame
Po mnenju kranjskega sodišča je pravi storilec
lanskega ropa kioska v Kranju Damjan Bečkanović
in ne Alen Selan, kakor slednji zatrjuje. 

Bled, Jesenice

Odpeljali so ju v uklonilni zapor

V ponedeljek zvečer so policisti na Bledu ustavili in kon-
trolirali 41-letnega voznika osebnega vozila iz Kamnika.
Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, katerega pa je od-
klonil. V nadaljevanju postopka so možje postave še ugo-
tovili, da je za Kamničanom razpisan ukrep prijetja, saj
mora iti na prestajanje uklonilnega zapora. Ker je Kamničan
večkratni kršitelj cestnoprometnih predpisov, so mu zasegli
osebni avtomobil. V torek kmalu po poldnevu pa sta se na
Cesti revolucije na Jesenicah sprla oče in sin. Policisti so ob
prihodu na kraj ugotovili, da se je sin vrnil domov precej
okajen, zato je razgrajal in razbijal pohištvo. Izdali so mu
plačilni nalog in obenem ugotovili, da je tudi zanj izdana
tiralica zaradi uklonilnega zapora. S. Š.

Škofja Loka

Popoldne oropal trafiko

V sredo okoli 16.45 je na Ka-
pucinskem trgu v Škofji Loki
neznan moški oropal trafiko.
Ropar je prodajalcu zagrozil
s pištolo in zahteval denar.
Ko mu ga je prodajalec izro-
čil, je odšel v neznani smeri.
Storilec je bil star od 25 do 30
let, srednje postave, obrit
(brez brk in brade). Visok je
okoli 175 centimetrov. Oble-
čen je bil v črne hlače in mod-
ro jakno, ki ima na sprednji 
in zadnji strani vodoravne
bele črte. Jakna ima kapuco.
Morebitne priče in vse druge,
ki bi karkoli vedeli o storilcu
ali ropu, policija prosi, da 
informacije sporočijo na 
št. 113 ali na anonimno tel. 
št. policije 080 1200. S. Š. 

Kranj

Za varnost pešcev v prometu

Preventivna akcija Stopimo iz teme - varno v zimo, ki jo je
pred tednom dni pred trgovskim centrom Qlandia v Kranju
organiziral Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Mestne občine Kranj, je pri občanih naletela na dober odziv,
organizatorji pa so bili še posebej veseli, ker je prišlo veliko
otrok. Dolgčas jim ni bilo, saj so zanje pripravili vrsto aktiv-
nosti. Glavni namen akcije je bil ozaveščanje pešcev in
voznikov pred bližajočo se zimo. Pešci so namreč med naj-
bolj ogroženimi udeleženci v prometu, policija pa ugotav-
lja, da do prometnih nesreč najpogosteje prihaja zaradi
neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil (neprila-
gojena hitrost, vožnja pod vplivom alkohola, vožnja z
neočiščenimi ali zarosenimi stekli na vozilu ipd.), veliko
nesreč pa se zgodi tudi zaradi napak ali neustreznega rav-
nanja pešcev. Slednjim tudi priporočajo, naj pozimi nosijo
svetla oblačila ter uporabljajo kresničke in odsevnike. S. Š.
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Volitve 2010 Slovenci v zamejstvuKnjige in knjigoljubi

Zmagovalke so neodvisne liste

Na nedeljskih volitvah smo poleg novih županov volili tudi nove občinske svetnike. Zmagovalke so znova
neodvisne liste. Na sliki: na volišču v Kranju / Foto: Tina Dokl

Letošnje praznovanje obletnice
plebiscita je bilo le nekoliko
drugačno od preteklih. Stran 15

Wikipedija je spletna 
enciklopedija, ki jo dopolnjujejo
Wikislovar, Wikiknjige ... Stran 15

V Glasovi anketi napovedujemo
županske zmagovalce v drugem
krogu volitev. Stran 10

Strani 11,12,13
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Volitve 2010

ŽIRI

72,3%

22,3%

5,4%Ne vem

Milan Oblak

Janez Žakelj

                       N=222
Ne bom volil = 15,3%

KAMNIK

47,8%

42,2%

10,0%Ne vem

Marjan Šarec

Brane Golubovič

                       N=381
Ne bom volil = 10,5%

BLED

64,0%

28,5%

7,5%Ne vem

Davorina Pirc

Janez Fajfar

                       N=259
Ne bom volil = 12,0%

DOMŽALE

10,8%

36,0%

53,2%

Ne vem

Robert Hrovat

Toni Dragar

                       N=372
Ne bom volil = 17,2%

RADOVLJICA

58,9%

29,6%

11,5%
                       N=371

Ne bom volil = 18,1%

Primož Jeglič

Ciril Globočnik

Ne vem

TRZIN

56,5%

38,8%

4,7%Ne vem

Valentin Kolenc

Tone Peršak

                       N=163
Ne bom volil = 9,8%

KRANJ

57,3%

33,7%

9,0%Ne vem

Hermina Krt

Mohor Bogataj

                       N=515
Ne bom volil = 15,3%

VODICE

47,0%

39,2%

13,8%Ne vem

Aco Franc Šuštar

Anton Kokalj

                       N=215
Ne bom volil = 15,8%

ŠKOFJA LOKA

56,0%

37,5%

6,5%Ne vem

Igor Draksler

Miha Ješe

                       N=391
Ne bom volil = 12,8%

Tudi za drugi krog žu-
panskih volitev smo v Klic-
nem centru slepih v Škofji
Loki izvedli raziskavo javne-
ga mnenja glede županskih
volitev. Raziskavo smo
opravili na območju devetih
občin, kjer v prvem krogu
ni bil izbran župan. Glede
na to, da je danes zadnji
dan za objavo raziskave,
smo se zbiranja podatkov
lotili že v ponedeljek, 11. ok-

tobra, in končali v sredo, 13.
oktobra. Opravljali smo jo v
popoldanskem času med
14. in 20.30.

Sestava klicne baze je bila
pripravljena iz Telefonske-
ga imenika Slovenije 2010
in je obsegala gospodinjstva
fizičnih oseb, ki posedujejo
telefonski priključek. Klica-
li smo tudi mobilne števil-
ke. Vsaka klicna številka je
bila preko računalniškega

programa naključno izbra-
na iz osnovne klicne baze
glede na število telefonskih
priključkov na določenem
območju. Za posamezno
občino smo tako dosegli
enakomerno prisotnost
vseh občanov. Ciljna oseba
je bil polnoleten član gospo-
dinjstva. Raziskava je bila
opravljena s pomočjo raču-
nalniško podprtega telefon-
skega anketiranja CATI.

Število sodelujočih za po-
samezno občino smo določi-
li glede na število prebivalcev
v občini. V desnem spod-
njem kotu vsakega grafa je
prikazano skupno število so-
delujočih ter delež tistih, ki
se volitev ne nameravajo
udeležiti. V grafu pa so nave-
deni le deleži glasov, ki jih
bodo posameznemu kandi-
datu namenili tisti, ki se
bodo volitev udeležili.

Za pridobitev 2.889
mnenj smo poklicali 8.223-
krat. Od tega se nam je ogla-
silo 4.551 poklicanih. Svoje
mnenje nam je zaupalo kar
63,5 odstotka poklicanih. Od
vseh sodelujočih se jih 14,4
odstotka volitev ne namerava
udeležiti, 7,7 odstotka je bilo
še neodločenih, koga bodo
podprli. 

Vsem sodelujočim, ki na
časopis niso naročeni, smo

v zahvalo za sodelovanje
tudi tokrat ponudili brez-
plačno prebiranje časopisa.
Tako je tudi danes kar 1.015
gospodinjstev na Gorenj-
skem prejelo svoj brezplač-
ni izvod Gorenjskega glasa.
Vsem se za sodelovanje v
raziskavi prav lepo zahva-
ljujemo!

Klicni center slepih
Matevž Pintar

Praznih še devet županskih stolov
Drugi krog županskih volitev bo v nedeljo, 24. oktobra, na širšem 
območju Gorenjske potekal v devetih občinah. Tudi pred vnovičnim 
odločanjem za župane oziroma županji so nam v Klicnem centru slepih
v Škofji Loki preverili javno mnenje. Podobno kot pri prvi volilni anketi
je sodelovalo skoraj dve tretjini poklicanih, kar je v poplavi različnih 
anket visok odstotek in kaže na to, da ljudje našo anketo jemljejo resno.
Pokazala je, da so ljudje že dokaj odločeni, koga bodo volili v drugem
krogu, največ neodločenih je v občini Vodice, kjer sta kandidata tudi
najbolj izenačena. Slabšo volilno udeležbo je moč pričakovati 
v Radovljici, Domžalah, Vodicah, Kranju in Žireh.
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Sestava občinskih svetov
se po nedeljskih lokalnih
volitvah ne bo občutno
spremenila, nanje lahko
nekoliko vpliva le še drugi
krog županskih volitev.
Kjer so namreč kandidati
za župane v svojih strankah
ali na listah kandidirali tudi
za občinski svet, bo v pri-
meru njihove izvolitve za
župana svetniško mesto za-
sedel nekdo drug, naslednji
s seznama stranke ali liste.
Za letošnje volitve sicer
lahko enako kot za tiste
pred štirimi leti trdimo, da
so zmagovalke nestrankar-
ske liste. V polovici gorenj-
skih občin so namreč naj-
več mandatov v občinskih
svetih dobile prav te, čeprav
se z velikim uspehom hva-
lijo tudi strankarski veljaki.
Prvak opozicije Janez Janša
je že pred volitvami napo-
vedal, da bodo tokrat na lo-
kalni ravni opozicijske
stranke slavile zmago. In
res ima od strank njegova
SDS v desetih občinah na
Gorenjskem največ izvolje-
nih svetnikov. Ob prešteva-
nju števila mandatov po po-
sameznih občinah pa opa-
žamo, da so največ volilnih
glasov prejele tiste stranke
ali liste, iz katerih izhajajo
tudi pravkar izvoljeni župa-
ni. Tako je denimo na Jese-
nicah največ glasov dobila
stranka SD, iz katere je tudi
župan, enako velja za LDS
v Kranjski Gori, za SDS v
Gorenji vasi - Poljanah,
Šenčurju in Naklem, za
Stranko za napredek KS v
Preddvoru in tako naprej.
Enako velja za nestrankar-
ske liste, od Neodvisne liste
za Žirovnico do Liste za
trajnostni razvoj Trzina. Li-
ste so si priborile svetniška
mesta domala v večini go-
renjskih občin, povsem
strankarski so občinski sve-
ti le v Gorenji vasi - Polja-
nah, Naklem, na Jesenicah
in v Moravčah, povsod dru-
god pa nastopa vsaj ena li-
sta, največ pa jih imata ob-
čini Radovljica (pet) in Lu-
kovica (šest). D. Z. Ž.

Kranjska Gora: brez 
večjih sprememb 

V občinskem svetu
Kranjske Gore bo tudi v
prihodnje največ svetniških
mest imela LDS, ki jo za-
stopajo isti predstavniki kot
doslej: Vesna Kovačič, An-
ton Požar, Vlasta Kotnik,
Slavko Miklič in Cvetka
Pavlovčič. Enega svetnika

več kot v preteklem manda-
tu bo imela SDS s svetniki
Bogdanom Janšo, Rober-
tom Kerštajnom in Mojco
Kelvišar. Predstavnika SD v
občinskem svetu bosta Blaž
Knific in Janja Dolhar, s po
enim predstavnikom pa
bodo v kranjskogorskem
občinskem svetu zastopane
štiri stranke in liste: N.Si
(Janez Mlinar), Za našo do-
lino gre (Robert Plavčak),
Lista Glas občanov (Jože
Zupančič, svetnik že vse 
od ustanovitve občine
Kranjska Gora) in DeSUS
(Mirjam Žerjav). Prvič je
tokrat v občinskem svetu
Neodvisna lista za razvoj
športa, turizma in kme-
tijstva, ki jo predstavljata 
Gregor Benedik in Matevž 
Podrekar. M. A.

Jesenice: največ 
svetnikov SD

V 28-članskem jeseniš-
kem občinskem svetu bo
največ, enajst občinskih
svetnikov imela stranka SD.
To so: Zoran Kramar, Boris
Bregant, Ljudmila Ilenič,
Vera Pintar, Ivanka Zupan-
čič, Vinko Lavtižar, Oto Ke-
lih, Marina Kalan, Maja
Otovič, Igor Arh in Božo
Pogačar. Stranko SDS bodo
zastopali Roman Savinšek,
Boris Dolžan, Matjaž Kor-
bar, Aleš Nagode in Robert
Pajk; stranko Desus Zvoni-
mir Jurkovič, Stanislav Pem
in Anton Stražišar; novo
stranko Narcisa Miha Re-
bolj, Boštjan Smukavec in
Boštjan Žigon; stranko LDS
Peter Mirc in Janko Pirc;
stranko NSi Andrej Černe;
stranko SDAS Hamdija
Mulahmetović; Zares To-
maž Stare; SNS pa Vejsil
Horvej Horozovič. U. P.

Žirovnica: polovica novih
svetnikov

Med štirinajstimi svetniki
v občinskem svetu Občine
Žirovnica bo v prihajajo-
čem mandatu polovica no-
vih obrazov. Neodvisna lista
za Žirovnico je s 46,11 od-
stotka glasov na nedeljskih
volitvah število mandatov s
šest povečala na osem: v ob-
činskem svetu ostajajo Izi-
dor Jekovec, Vanja Resman
Noč, Sebastjan Zupan in Li-
dija Dornig, na novo pa se
jim pridružujejo Zvonko
Bulovec, Eva Knez, Sašo
Pintar in Nino Rejc. SD je
ohranil dve svetniški mesti,
tako kot doslej ju bosta za-

sedala Anton Koselj in Ciril
Dolar. Tudi SDS je obdržal
dva mandata: dosedanjemu
svetniku Dušanu Kontetu
se pridružuje Miloš Pregl.
N.Si bo tako kot v tem man-
datu imel enega svetnika,
po novem bo to Jurij Dol-
žan. V občinski svet se je na
novo uspelo prebiti stranki
DeSUS, zastopala jo bo
Alma Bernik, brez svetin-
ških mest pa so za razliko
od preteklih štirih let ostali
v LDS in SLS. A. H.

Bohinj: novih le šest
imen

Največ članov v novi se-
stavi občinskega sveta v Bo-
hinju bo še naprej imela žu-
panova Lista za Bohinj, in
sicer šest. Namesto Franca
Kramarja, ki je bil znova iz-
voljen za župana, se je v ob-
činski svet uspelo prebiti
Mirku Jeršiču, poleg njega
pa še Antonu Urhu, Darji
Lazar, Jožetu Sodji, Pavlu
Zalokarju in Mileni Cesar.
Člani občinskega sveta v
novi sestavi so še Marija
Ogrin in Alojz Mencinger
(SDS), Matilda Arh in Du-
šan Mrak (Lista za bohinj-
ski jutri), Zvonko Šolar in
Irena Pagon (SD), Dušan
Vučko (LDS), Jože Cvetek
(N.Si), Dušan Jović (SLS)
ter Slavko Zorko (SNS). V
16-članskem občinskem
svetu se je sicer v primerja-
vi s preteklim mandatom
zamenjalo le šest imen.
Brez svetnika je ostala Lista
za boljšo požarno varnost
in reševanje, svetnik, ki je
prej zastopal Listo za razvoj
podeželja, pa zdaj nastopa
kot član SLS. Žensk je v ob-
činskem svetu po novem
pet, torej ena več kot v pre-
teklem mandatu. M. R.

Bled: manjše število
svetnikov

Občinski svet na Bledu
bo po novem namesto 20
štel zgolj 17 članov. Naj-
močneje bo zastopana
stranka Desus, ki je doslej v
občinskem svetu sploh ni
bilo, na njeni listi pa je na-
stopil tudi sedanji župan Ja-
nez Fajfar. V primeru, da
bo znova izvoljen za župa-
na, bo namesto njega v ob-
činskem svetu sedela Majda
Loncnar, poleg nje pa še Ja-
nez Petkoš (prej SDS), Leo-
pold Zonik (prej Lista za go-
spodarsko ekološki razvoj)
in Pavla Zupan. Dodatnega

svetnika je v primerjavi s
prejšnjo sestavo občinskega
sveta pridobila Lista Tonija
Mežana skupaj z SMS, ki jo
bodo zastopali Anton Me-
žan, Radoslav Mužan in
Karmen Kovač. Občinski
svet po novem sestavljajo še
Srečo Vernig in Davorina
Pirc oziroma v primeru nje-
ne izvolitve za županjo Mi-
lan Rejc (LDS), Jana Špec in
Ludvik Kerčmar (SD), Mi-
ran Vovk in Janez Brence
(SDS), Anton Omerzel
(SNS), Matjaž Berčon
(NSi), Slavko Ažman (Lista
za ljudi in prostor) ter Vin-
ko Poklukar (Lista za naš
kraj). Večina ima že izkuš-
nje z delom v blejskem ob-
činskem svetu, saj je znova
izvoljenih kar 12 svetnikov
dosedanjega sestava. Med-
tem ko je bilo prej v občin-
skem svetu kar šest neod-
visnih list, so po novem le
tri, namesto štirih žensk pa
bo moškim kolegom druž-
bo delalo pet žensk. M. R. 

Gorje: večinoma 
novi obrazi

V enajstčlanskem občin-
skem svetu občine Gorje
bodo večinoma novi obrazi,
saj se je zamenjalo kar se-
dem svetnikov. Še en man-
dat bodo v občinskem svetu
sedeli Branko Banko (SD),
Ivan Ratek, Janez Kolenc in
Danijela Mandeljc. Slednja
bo še naprej edina ženska v
gorjanskem občinskem sve-
tu. Pridružili se jim bodo
Ivan Hočevar (SD), Pavel
Jakopič, Janez Poklukar,
Boštjan Komar, Borut Kun-
stelj, Roman Dolenc in Ja-

kob Por. Svoje predstavnike
v svetu ima po novem zgolj
stranka SD, ki je celo prido-
bila eno svetniško mesto,
stranka SDS pa ga je izgu-
bila. Ostali svetniki so ne-
odvisni in so na volitvah na-
stopili s podporo volivcev.
Župan Peter Torkar si tako
lahko pri svojem delu obeta
široko podporo v občin-
skem svetu, saj ga je osem
novoizvoljenih svetnikov
uradno podprlo že pred vo-
litvami. M. R.

Radovljica: velik uspeh
novih list

V Radovljici bo med moč-
nejšimi v občinskem svetu
Lista Cirila Globočnika s
štirimi predstavniki, vsi no-
vinci v politiki. To so Miran
Rems, Miroslav Pogačar,
Jožica Režonja in Vili Pra-
protnik. Enako število svet-
nikov (dva manj kot doslej)
ima SDS; v občinskem sve-
tu še naprej ostajajo Zvone
Prezelj, Marjan Vidic in
Mateja Grčar ter po novem
Bogomir Vnučec. Število
svetnikov LDS se je razpo-
lovilo, ostajajo le še Primož
Jeglič, nekdanji župan Jan-
ko S. Stušek in Irena Pogač-
nik, SD pa je en sedež pri-
dobila; ob Dragomilu Roz-
manu bosta v svetu še no-
vinca Uroš Jauševec in Re-
nata Jutriša. Novoustanov-
ljeni Listi KS Zlatka Kavčiča
je uspel preboj s tremi svet-
niki: Zlatkom Kavčičem,
Brankom Fajfarjem in Mar-
jano Ravnihar - Kunstelj.
Predstavniki N.Si in stran-
ke Glas mladih Radovljica
ostajajo enaki kot doslej: 

Simon Resman in Avgust
Mencinger ter Gorazd Faj-
far in Matija Žiberna. Dva
predstavnika v svetu ima
tudi DeSUS (Anton Fajfar
in novinec Franc Markelj),
po enega pa: Lista za šport
in rekreacijo (Tomislav Kr-
žišnik), Lista za našo deželo
(Miha Zalokar) in Zares
(Darko Marolt). M. A.

Tržič: nove liste

Po neuradnih podatkih so
bili izvoljeni v občinski svet
občine Tržič Borut Sajovic,
Andreja Potočnik, Drago
Zadnikar, Ana Peharc, Mar-
jan Špehar, Rebeka Peharc
in Marjan Veternik iz LDS,
Pavel Rupar, Anton Šuštar,
Vida Raztresen, Uroš Pivk,
Jurij Rozman, Tanita Kajbič
in Klemen Grašič iz SDS,
Janez Meglič in Marija
Mravlje iz DeSUS-a, Jure
Meglič in Zdenka Maglica
iz SD, Mladen Novković in
Stane Bitežnik iz Liste za
razvoj športa in kulture,
Matej Slapar iz Nestrankar-
ske liste KS, Slavko Bohinc
iz N.Si, Ignac Primožič iz
Zelenih Slovenije in Matjaž
Hrgovič iz Zares. Izvoljene-
ga župana Sajovica bo za-
menjal osmi z liste LDS (Ja-
nez Mrak). Med izvoljenimi
je veliko starih obrazov.
LDS je glede na prejšnje vo-
litve pridobil en mandat,
SDS pa izgubil dva; obe
stranki bosta imeli po se-
dem svetnikov. DeSUS bo
imel en sedež več, SD pa
dva manj. SLS ni več v sve-
tu, na novo pa so v njem 
Lista za razvoj športa in 
kulture, Nestrankarska lista

Zmagovalke so neodvisne liste
Na nedeljskih volitvah smo poleg novih županov volili tudi nove občinske svetnike. Zmagovalke so znova neodvisne liste.

Franc Jerič, na sliki z družino po nedeljski zmagi za župana Mengša, je bil prepričljiv tudi s
svojo listo Za občino Mengeš in njen razvoj. / Foto; Jasna Paladin
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KS, Zeleni Slovenije in Za-
res. Svetnik Klemen Grašič
je od Mladih Tržiča presto-
pil v Slovensko demokrat-
sko stranko. S. S.

Naklo: poraz SLS

Po neuradnih podatkih so
bili izvoljeni v občinski svet
občine Naklo Marko Mrav-
lja, Albin Golba, Tatjana
Kosec, Jernej Markič in An-
ton Grašič iz SDS; prvi je
postal župan, zato ga bo za-
menjala šesta z liste (Ana
Žontar); Vinko Ušeničnik,
Zdravko Cankar, Peter
Hkavc in Nikolina Rozman
iz DeSUS-a, Janez Štular,
Marjan Babič in Ivan Me-
glič iz SLS, Peter Celar iz
N.Si, Stanislav Koselj iz SD
in Aleš Krumpestar iz LDS.
Poraženka je SLS, ki nima
več župana, obenem pa ima
dva svetnika manj. Največ
je pridobila SDS, ki ima žu-
pana in dva svetnika več.
DeSUS je imel prej le enega
svetnika; sedaj ima kar štiri.
Po enega svetnika sta izgu-
bila N.Si in LDS, SD pa je
obdržal en sedež. V svetu ni
več Stranke za napredek
krajevnih skupnosti. Novih
list ni bilo, vendar bo nekaj
novih obrazov. Prej so ime-
li štiri ženske, sedaj pa bodo
le tri. S. S.

Preddvor: največ svetnikov
z županove liste

Enajst občinskih svetni-
kov v občini Preddvor je iz-
voljenih po večinskem si-
stemu, torej jih v volilnih
enotah volijo poimensko in
ne po listah. Kandidirajo pa
jih stranke ali liste. Letos so
največ glasov dali kandida-
tom Stranke za napredek
krajevnih skupnosti, s kate-
ro je nastopil tudi kandidat
in izvoljeni župan Miran
Zadnikar. Svetniki SZNKS
so: Miro Roblek, Ciril Zor-
man, Luka Selšek, Mirjam

Pavlič, Janez Brolih in
Anka Bolka, predstavljajo
pa absolutno večino v no-
vem občinskem svetu. Trije
svetniki so iz SDS: Danilo
Ekar, Branko Tičar in Janez
Polajnar, eden iz N.Si,
Franc Hudelja, svetnica
Francka Rozman pa iz SLS.
V prejšnjem občinskem
svetu je imela SLS tri me-
sta, štiri SDS, dve LDS in
dve SZNKS. Svetnici sta
bili takrat samo dve, v no-
vem mandatu so tri. Med
svetniki jih je šest ponovilo
stari mandat, pet pa je no-
vincev. D. Z. Ž.

Jezersko: skoraj vsi novi 

Občino Jezersko bo po
novem vodil z 52,68 odstot-
ka glasov volivcev izvoljeni
Jure Markič. Novi občinski
svet šteje sedem članov, v
njem so: Peter Sušnik, Jure
Rebolj in Boris Meško, ki so
jih kandidirale skupine vo-
livcev, enako edina svetnica
Anja Muri, ki je na volitvah
nastopila z listo mladih
Tudi mi smo tu. Primoža
Murija je kandidirala stran-
ka SDS, Ignaca Murna in
Milana Milošiča pa SD. V
prejšnjem občinskem svetu
ni bilo nobene ženske, v
preteklosti pa sta bili celo
dve. V zadnjem mandatu
tudi ni bilo svetnikov, ki bi
jih predlagale stranke, pač
pa štirje svetniki liste S sr-
cem za Jezersko, ki je bila li-
sta prejšnjega župana Mila-
na Kocjana, in trije svetniki
"opozicijske" Jezerske liste.
Razen Primoža Murija, ki
je bil svetnik že v prejšnjem
mandatu, so v tem vsi no-
vinci.  D. Z. Ž.

Šenčur: SDS ohranil šest
mandatov

Med sedemnajstimi člani
novega občinskega sveta
občine Šenčur bo v primer-
javi z minulim mandatom

deset novih obrazov, tako
kot zadnja štiri leta pa bosta
v pretežno moški družbi le
dve ženski. Zmagovalec vo-
litev je s šestimi mandati
vnovič SDS, ki ga bodo za-
stopali Marjan Kristanc,
Mojca Megušar, Jože Regi-
na, Igor Frelih, Marija Der-
mastja in Bojan Vidmar
(namesto župana Mira Ko-
zelja). Župana bosta zago-
tovo podpirala tudi svetnika
SLS Ciril Kozjek in Janko
Golorej, podporo pa so že
napovedali tudi Mladi za
občino Šenčur, ki imajo
prav tako dva svetnika - Ale-
ša Periča Močnika in Aleša
Šterna. Nestrankarsko listo
BOR bo poleg ustanovitelja
Janeza Sušnika (doslej
SLS) zastopal Ivan Kern, na
listi SD sta bila izvoljena
Mirjana Čemažar in Petar
Potkonjak, na Nestrankar-
ski listi za šport in kulturo
Stanislava Pavlič, na listi
LDS Simon Kuhar, na listi
N.Si pa Ivan Tičar. S. Š.

Cerklje: v občinskem
svetu prvič tudi SD

V šestnajstčlanskem ob-
činskem svetu v Cerkljah
se bo zamenjalo šest občin-
skih svetnikov in svetnic,
med njimi bo prvič doslej
tudi predstavnik SD (Ciril
Repnik). Zmagovalka voli-
tev je s petimi mandati vno-
vič županova Lista za razvoj
vasi pod Krvavcem, ki pa bo
imela dva svetnika manj
kot v zadnjem mandatu.
Zastopali jo bodo Blaž Ka-
plenik, Silva Dolinar, Janez
Korbar, Matjaž Črnič in
Klavdija Frelih (namesto
župana Franca Čebulja). V
vnaprej dogovorjeno župa-
novo koalicijo sodijo še Vla-
do Ahčin in Marinka Rezar
(Lista obrti in podjetništva),
Miha Zevnik (SLS) in Jože
Ipavec (N.Si). SDS ima
vnovič tri svetnike - Franca
Sirca, Miho Janharja in
Ano Remškar, Listo KUL

bo predstavljal Jaka Ciper-
le, koalicijo LDS in DeSUS
Anton Kopitar, Listo za Vas
pa Marko Bolka. S. Š.

Kranj: novost je lista
Hermine Krt

Kranj po prvem krogu vo-
litev novega župana oziro-
ma županje še nima, prav
tako pa še ni dokončna neu-
radna poimenska sestava
mestnega sveta. Znano pa je
že, da bo v njem največ čla-
nov SDS, kar osem, kar je
eden več kot do sedaj. To so:
Bojan Homan, Branko
Grims, Saša Kristan, Darko
Jarc, Jure Kristan, Andreja
Valič, Gregor Tomše in Kle-
men Valter. Polovico manj
bo po novem svetnikov SD,
le pet: Stanislav Boštjančič,
Beno Fekonja, Nada Mihaj-
lović, Ilija Dimitrievski in
Evstahij Drmota. Novost v
mestnem svetu je lista Her-
mine Krt s petimi svetniki:
Hermino Krt, Janezom Bo-
horičem, Smiljano Vončino
Slavec, Ludvikom Kavčičem
in Alenko Bratušek, ki je
bila sedaj svetnica Zaresa.
Če Hermina Krt postane žu-
panja, bo svetnik še Andrej
Šušteršič. Stranka za napre-
dek krajevnih skupnosti je
imela v sedanjem mestnem
svetu le enega svetnika, po
novem bodo štirje: Mohor
Bogataj, Jože Lombar, Alen-
ka Primožič in Janez Frelih.
Če bo župan Mohor Boga-
taj, bo svetnik tudi Peter Za-
letelj. Več članov bo imel
tudi DeSUS, saj je bil do se-
daj njihov svetnik le Alojz
Jurij Gorjanc, po novem pa
bosta poleg njega še Drago
Štefe in Andrejka Majhen.
Zares ima po novem le tri
svetnike, prej osem. To so:
Alojzij Potočnik, Igor Velov
in Nataša Robežnik. Dva od
novih svetnikov sta člana
N.SI: Irena Ahčin in Vlasta
Sagadin. LDS bo imela svet-
nika Zmagoslava Zadnika,
Mladi za Kranj svetnika Ma-
teja Gala Pintarja, SLS pa
svetnika Alojzija Ješeta, ki je
dobil največ preferenčnih
glasov liste SLS. V. S.

Škofja Loka: največ je
prijateljev Loke

Škofjeloški občinski svet
sestavlja 28 svetnic in svet-
nikov. V novem mandatu je
največje število mest osvoji-
la lista Miha Ješe in prijatelji
Loke, na kateri so bili izvo-
ljeni: Petra Cesar, Tine Ra-
dinja, Melita Rebič, Marija
Bratuž, Marko Murn, Miha
Ješe (če bo izvoljen za župa-
na, je naslednji na listi Jožef
Porenta) in Leona Mlakar.
Šest svetnikov je dobila
SDS, in sicer so to: Anton
Peršin, Gregor Hostnik, Mi-
lenko Ziherl, Martin Hab-
jan, Robert Strah in Aleš

Habjan. SLS ima štiri svet-
nike: Igor Draksler (če bo 
izvoljen za župana, je na 
vrsti naslednji z liste Roman
Šturm), Matej Demšar, 
Jožefa Žnidaršič in Tomaž 
Paulus. Slednji je bil izvo-
ljen s preferenčnimi glasovi.
SD bodo v občinskem svetu
zastopali Lidija Goljat Prelo-
gar, Mirjam Jan Blažič in
Bojan Luskovec, N.Si Žiga
Nastran in Klemen Štibelj,
LDS Jože Valter Galof in Ja-
nez Dekleva, DeSUS Franc
Dolinar in Janez Radelj, Za-
res Katja Galof in Glas
žensk Slovenije Zorica Ško-
rc. V prejšnjem mandatu je
imela največ svetnikov
stranka SDS, sedem, SLS
jih je imela pet, SD štiri,
LDS, tri Lista za napredek in
tradicijo, Zares in N.Si po
dve, po eno pa Lista za bolj-
šo Loko in Glas žensk Slove-
nije. Svetnic je v škofjelo-
škem občinskem svetu, tako
kot že v prejšnjem manda-
tu, devet. Enajst svetnikov
ponavlja mandat, med novo-
izvoljenimi pa je tudi posla-
nec državnega zbora, med-
tem ko predsednik državne-
ga sveta Blaž Kavčič ni bil
znova izvoljen. D. Z. Ž.

Gorenja vas - Poljane:
SDS in DeSUS izboljšala
rezultat

Med 17 svetniki v občini
Gorenja vas - Poljane je
najboljši rezultat dosegla
SDS, ki so dosegli skoraj
polovico glasov. V novem
sklicu bodo imeli osem se-
dežev (prej šest), enega več
ima DeSUS. Največ je izgu-
bila LDS, saj je izgubila dva
mandata (prej trije, sedaj
en svetnik), enega manj
bodo imeli v N.Si. Interese
občank in občanov bodo v
prihodnjih štirih letih (po
neuradnih rezultatih) za-
stopali: Tomaž Pintar, Ire-
na Tavčar, Leopold Kržiš-
nik, Roman Demšar, Stan-
ko Bajt, Alenka Krmelj, Bo-
ris Jurjevič Janša in name-
sto izvoljenega župana Mi-
lana Čadeža predvidoma
Žan Mahnič (vsi SDS), Ja-
nez Hrovat, Janez Arnolj in
Mirjana Možina (vsi N.Si),
Olga Filc in Jože Novak
(DeSUS), Jože Čadež in
Marko Kržišnik (oba SLS)
ter Bogo Žun (LDS) in Jurij
Krvina (SD). B. B.

Žiri: največ izgubili 
SDS in LDS

V žirovski občinski svet,
ki združuje 15 izbrancev Ži-
rovk in Žirovcev, bo sedlo
največ predstavnikov stran-
ke SDS (štirje). Tesno jim s
tremi sedeži sledijo svetni-
ki na strankarski listi N.Si,
po dva pa z Liste za Žiri,
SD in LDS, po enega pa iz
vrst SLS in DeSUS. V pri-

merjavi z iztekajočim man-
datom sta največ izgubila
SDS in LDS (po dva man-
data), enega več so osvojili
Socialni demokrati. Po ne-
uradnih rezultatih so bili v
občinski svet izvoljeni Mi-
lan Oblak, Matjaž Oblak,
Silva Frelih in Peter Dolenc
(vsi SDS), Marko Mrlak,
Vesna Kranjc in Silvester
Mlinar (vsi N.Si), Aleš Do-
lenc in Ida Filipič Pečelin
iz Liste za Žiri, Branko Je-
senovec in Milan Sovinc iz
SD ter Martin Kopač in Ju-
dita Oblak iz LDS. Barve
SLS bo zastopal Martin Ob-
lak, DeSUS pa Angela Je-
zeršek. Če v županski tek-
mi Milan Oblak premaga
Janeza Žaklja (N.Si), bo v
klopi občinskega sveta se-
del Boris Novak. B. B.

Železniki: novost je
stranka Premik

V 17-članskem občinskem
svetu občine Železniki bo
deset novih obrazov. Največ
- šest, mandatov je znova
pripadlo SLS: svetnika osta-
jata Janez Ferlan in Mirko
Berce, na novo pa bodo v
svetniške klopi sedli Jurij
Demšar, Andreja Čufar, An-
ton Luznar in Matjaž Čema-
žar. Novo stranko Premik
bodo zastopali štirje svetni-
ki: Peter Mesec in Janez
Habjan (v tem mandatu
svetnika Zveze neodvisnih
Slovenije) ter Mateja Mar-
kelj in Matjaž Podrekar.
SDS bo znova imel tri man-
date: dosedanjemu svetniku
Alojzu Demšarju se pridru-
žujeta njegov brat Tomaž
Demšar in Branka Krek Pet-
rina. SD ohranja dve svetni-
ški mesti: enega bo še na-
prej zasedal Leopold Na-
stran, drugi pa bo pripadel
Katarini Peternelj. V N.Si ni
sprememb, stranko bo v ob-
činskem svetu še naprej za-
stopal Janez Thaler, lista
Svet pod Ratitovcem pa bo
namesto dveh imela en svet-
niški stolček, zasedel ga bo
Branko Bertoncelj. A. H.

Medvode: skoraj 
polovica žensk

V občinskem svetu občine
Medvode, ki šteje 23 članov,
bo v novem mandatu kar 
trinajst novih imen. Po še
vedno neuradnih rezultatih
bo največ svetnikov imela
SDS (5), prav toliko kot v 
zad-njem mandatu. Z liste
SDS so bili izvoljeni Saša
Ciglar, Mitja Ljubeljšek,
Zdenka Bokal, Roman Ro-
bas in Saša Rožič. Štiri svet-
nike bo imela Nestrankar-
ska lista za napredek krajev
občine Medvode: Nado Pre-
šeren, mag. Leopolda Kne-
za, Katjo Podgoršek in mag.
Marijo Tome. Tretja naj-
močnejša lista je DeSUS. 

V škofjeloški občini, na sliki volišče v Zdravstvenem domu Škofja Loka, je nejveč mest v
občinskem svetu dobila lista Miha Ješe in prijatelji Loke. / Foto: Tina Dokl
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Izvoljeni so bili trije: Ivan
Špenko, Franc Šušteršič in
mag. Zvonka Hočevar Šaja-
tovič. Nestrankarska lista
Glas je nova v občinskem
svetu. Zastopala jo bosta
Nejc Smole in dr. Urška
Repnik. Dva svetnika bo
imela Lista aktivnih Med-
voščanov: Tomaža Misa (iz-
voljen z referenčnimi glaso-
vi) in Darinko Verovšek.
Prav tako dva svetnika bo
imela tudi N.Si. Izvoljena
sta bila Stanko Okoliš in
Mirko Javeršek. Po enega
svetnika bodo imele SLS
(Štefan Čebašek, izvoljen z
referenčnimi glasovi), Zele-
na koalicija (Dragan Dju-
kić), LDS (Nataša Predalič),
Zares (mag. Jelena Aleksić)
in SD (Dušan Brekič). Glede
na zadnji mandat se je še
povečala zastopanost žensk.
Svetnic v medvoškem ob-
činskem svetu bo deset, dve
več kot doslej. M. B.

Vodice: nobena stranka 
z večino

Vodiški volivci nobeni od
list, ki so kandidirale v ob-
činski svet, niso namenili
večine, zato je sestava letos
veliko bolj pestra kot v
prejšnji sestavi, ko je moč-
no zmagala Nadstrankar-
ska lista občine Vodice. Po
tri svetnike bodo imele
N.Si, Franc Stanonik in li-
sta za razvoj ter SDS, po
dva Lista neodvisnih kraja-
nov in Neodvisna lista Bra-
neta Podborška, po enega
svetnika pa še S.R.C.E. Vo-
dice - Lista sprememb, raz-
voja, celovitosti in enotno-
sti ter SD. V občinski svet
so bili izvoljeni: Anton Lo-
gar, Jožef Rozman, Mojca
Ločniškar, Tomaž Gyer-
gyek, Brane Podboršek,
Aleksandra Velkovrh, Mar-
jan Podgoršek, Mirjana Gr-
gić, Peter Podgoršek, Miha
Bergant, Maksimiljan Alfi-
rev, Anton Kosec, Anton
Kokalj, Aco Franc Šuštar in
Sašo Sodnik. J. P. 

Trzin: zanesljiva zmaga
Peršakove liste

V trinajstčlanskem občin-
skem svetu občine Trzin bo
občinsko politiko v prihod-
njem mandatu krojilo šest
list, kar je ena več kot doslej,
med svetniki pa so tudi vsi,
ki so letos kandidirali za žu-
pana. Največ svetnikov in
eden več kot v prejšnjem
mandatu prihaja z županove
Liste za trajnostni razvoj Tr-
zina - Peter Ložar, Jožefa Va-
lenčak, Anton Peršak, Milan
Karče in Judita Šlibar. Zado-
voljni so lahko v Listi Trzin
je naš dom, kjer bodo imeli
tri svetnike (Valentin Ko-
lenc, Barbara Sršen, Peter
Pelan), pri dveh predstavni-
kih ostaja SDS (Rok Florjan-

čič in Milica Erčulj), precej-
šen padec pa beleži lista Za
zeleni Trzin, ki je do sedaj
imela štiri svetnike, zdaj pa
je bil izvoljen le Romeo Pod-
logar. Enega svetnika manj
ima tudi LDS (Ivan Novak),
Frane Mazovec je svetnik
nove liste Trzinci, SD pa svo-
jega predstavnika po novem
nima več. J. P. 

Mengeš: župan prepričljiv
tudi s svojo listo

Lokalno politiko v občini
Mengeš bo naslednja štiri
leta krojilo sedem list, kar je
ena več kot v dosedanjem
mandatu. Več kot tretjino
vseh glasov je dobila župa-
nova lista Za občino Mengeš
in njen razvoj, ki je s sedmi-
mi svetniki (trije več kot do
sedaj) od devetnajstih pre-
pričljiva zmagovalka letoš-
njih volitev. Izvoljeni so bili:
Franc Jerič, Matjaž Loboda,
Tina Jamšek, Bogo Ropotar,
Jure Šinkovec, Nataša Skok
in Robert Ručigaj. LDS je po
številu prejetih glasov na
drugem mestu, a je stranka
izgubila dva svetnika (Aleš
Janežič, Marija Sitar in Peter
Gubanc). Štiri liste imajo po
dva svetnika. Na novo je v
občinskem svetu lista AVK -
Za alpsko vodo izpod Krvav-
ca (Anton Zorman in Zlata
Zebec), N.Si ostaja pri dveh
predstavnikih (Franc Malus
in Matevž Bolta), SDS pa
ima v novem mandatu na-
mesto dosedanjih petih le še
dva svetnika (Marija Vesna
Sešek in Matej Hribar). Pri
SLS sprememb ni (Jožef
Vahtar in Franc Hribar),
enega predstavnika pa ima
letos tudi SD (Mirjan Tram-
puž). J. P. 

Domžale: največ glasov
si delita SDS in LTD

Podobno kot pri volitvah
za župana sta si tudi pri vo-
litvah za občinski svet naj-
več glasov razdelili nova li-
sta župana Tonija Dragarja
LTD - Za vse generacije in
močna lista SDS, na kateri
ne manjka zvenečih imen
slovenske politike. SDS je
prejela nekaj več kot 20 od-
stotkov glasov, izvoljeni
svetniki pa so: Robert Hro-
vat, dr. Gregor Virant, Ur-
ška Kabaj Pleterski, dr. Mi-
hael Brejc, mag. Lovro Lon-
čar, mag. Majda Pučnik
Rudl in Jure Dokl. Slaba
dva odstotka manj podpore
so dobili pri LTD, kjer so
bili izvoljeni: Toni Dragar,
Andreja Pogačnik Jarc, Jo-
ško Koročec, Stane Kovač,
Damjana Korošec, Maksi-
miljan Karba in Kamal Iz-
idor Shaker. Za tema dve-
ma strankama so se zvrstile
Lista za Domžale Petra Ver-
biča, ki bo imela pet svetni-
kov (Peter Verbič, Metod

Marčun, Danijela Horvat,
Robert Ferko in Florjan Za-
bret), SD (Uroš Breznik in
Marija Majda Zevnik) in
N.Si (Peregrin Stegnar in
Roman Lenassi). Najbolj so
razočarani pri LDS, kjer so
bili pred štirimi leti s šesti-
mi svetniki zmagovalci vo-
litev, letos pa bodo imeli 
le dva predstavnika (Anton
Preskar in Vera Vojska). Pri
dveh svetnikih ostaja Desus
(Marija Pukl in Janez Svolj-
šak), enega manj ima SLS
(Rok Ravnikar), Zares bo
predstavljala Cveta Zalokar
Oražem, Listo obrtnikov in
podjetnikov Aleš Juhant, se
je pa v občinski svet vrnila
SMS - Zeleni Evrope z Ro-
bertom Rutarjem. J. P. 

Kamnik: velik uspeh liste
LTS - Za Kamnik

Volivci so največ glasov,
skoraj 20 odstotkov, name-
nili nestrankarski listi LTS
- Za Kamnik, ki jo je na
prejšnjih volitvah osnoval
dosedanji župan Anton
Tone Smolnikar. Lista, ki
se ji je edini od samostoj-
nih list, ki so letos kandidi-
rale, uspelo uvrstiti se v ob-
činski svet, bo imela kar se-
dem od 29 svetnikov, ene-
ga več kot v prejšnjem
mandatu. Člani so ostali
isti - Nives Matjan, Mariji
Mošnik, Marjanu Osolni-
ku, Rudolfu Pfajfarju, Vidu
Repanšku in Jožetu Zagor-
cu se je pridružila še Karla
Urh. Padec je s šestih svet-
nikov na tri predstavnike
letos doletel LDS, ki jo

bodo zastopali Marjan
Semprimožnik, Nuša Svete
in Mateja Poljanšek. Dva
svetnika več ima v novem
mandatu SD (Jože Goltnik,
Barbara Besek, Zvonimir
Kolenik in mag. Julijana
Bizjak Mlakar), prav tako
štiri svetnike bosta imeli
tudi N.Si (eden več kot v
prejšnjem mandatu), ki jo
bodo zastopali mag. Matej
Tonin, Matej Slapar, Ivo
Stražar in Ivan Sekavčnik,
in SDS z Damjanom Hri-
barjem, Suzano Šimenc,
Rudijem Veršnikom in Ro-
bertom Kokotcem. Trije
svetniki prihajajo iz Desusa
(Anton Iskra, Gordan Am-
brožič Malenšek in Jožef
Lenarčič), po eden pa iz Za-
resa (Janez Balantič), SMS -
Zeleni Evrope (Ana Marija
Suhoveršnik), SLS (Jože
Korošec) in SNS (Nina
Mavrin). Med 29 svetniki je
kar deset žensk. J. P. 

Komenda: največ 
svetnikov listi TRN

V komendskem občin-
skem svetu bo v novem se-
stavu sedelo le pet svetni-
kov iz prejšnjega mandata,
saj so si volivci očitno zaže-
leli sprememb. Največ, sko-
raj 23 odstotkov glasov so
namenili listi TRN (Lista za
turizem, razvoj in napre-
dek), ki je imela v prejš-
njem mandatu dva svetni-
ka, zdaj pa ima štiri. Listo
bodo zastopali Jožef Suš-
nik, Zoran Sodnik, Roman
Koncilija in Igor Štebe. Po
številu glasov so se za TRN-

om zvrstile SDS, N.Si, SLS
in lista neodvisnih občanov
LNO, druge liste, torej tudi
stranke politične levice, so
dobile manj kot deset od-
stotkov. Kljub temu da bo
SDS imela predstavnika
manj kot v prejšnjem man-
datu, so pomladne stranke
lahko zadovoljne, saj bodo
imele vsaka po dva svetni-
ka. Lokalno politiko bodo
prihodnja štiri leta tako
krojili tudi Danica Zmrzli-
kar in Klara Berlec iz N.Si,
Matija Zadrgal in Vid Ko-
ritnik iz SLS ter Aleš Ma-
rinko in Pavle Šmid iz
SDS. Po enega svetnika
manj imajo zdaj LDS (Ro-
man Grošelj), SD (Marko
Dobnikar) in LNO (Mihaela
Poglajen), Štefan Kern pa
bo zastopal listo VEM -
Vsem enake možnosti. J. P. 

Moravče: prepričljiv 
uspeh SD

V občini Moravče so vo-
livci na letošnjih lokalnih
volitvah v občinski svet iz-
volili štirinajst predstavni-
kov s petih list, ene manj
kot v prejšnjem mandatu.
Več kot 37 odstotkov glasov,
kar šest svetnikov (dva več
kot doslej) in s tem velik
uspeh je požela stranka SD,
katere član je tudi župan
Martin Rebolj. Po tri svet-
nike imata SDS in N.Si, pri
enem pa ostajata LDS in
SLS. V občinski svet se ni
uspela uvrstiti nobena 
neodvisna lista. Zaupanje
volivcev so tako dobili: Bri-
gita Barlič, Martin Rebolj,

Janko Korošec, Adrijana 
Hauptman Vidergar, Janez
Učakar in Jožefa Novak iz
SD, Vitomir Cerar, Marija
Peterka in Roman Cerar iz
SDS, Ljudmila Novak,
Franc Capuder in Milan
Kunavar iz N.Si, Stanislav
Ravnikar iz LDS in Janez
Vidic iz SLS. J. P. 

Lukovica: V občinskem
svetu kar deset list

Svoje svetnike bo v pri-
hodnjem mandatu občin-
skega sveta imelo kar deset
list, tri več kot v prejšnjem
mandatu, prav nobena pa
nima večine, saj ima kar
šest list po dva predstavni-
ka. Med lukovške svetnike
so bili tako izvoljeni: Vinko
Pirnat in Franc Avbelj
(NSi), Anton Pogačar in
Ani Čerin (Neodvisna lista
za Blagovico, Trojane in
Češnjice), Danilo Kastelic
in Matevž Kink (SDS), Vin-
ko Dragar in Tone Habja-
nič (Lista za šport in razvoj
občine), Alenka Klemen in
Tomaž Andrejka (Za Črni
Graben), Bojan Andrejka
in Martina Iglič (Lista za
KS Prevoje in KS Rafolče),
Janez Jarc (Desus), Gregor
Bajde (SD), Tomaž Beden
(Lista za občino Lukovica)
in Stanislav Smrkol (SLS).
Nobenega svetnika nima
več LDS (v prejšnjem man-
datu dva), od strank so po
enega predstavnika izgubi-
le tudi SD, SLS in N.Si, so
pa zato volivci več podpore
na teh volitvah namenili
neodvisnim listam. J. P. 
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Na robu

SODNA KRONIKA TEDNA

ČRNA KRONIKA TEDNA

Minuli teden 
tri smrtne žrtve
Pretekli teden (od 4. do 10. oktobra) so v
prometnih nesrečah na slovenskih cestah umrle
tri osebe, so sporočili z Generalne policijske 
uprave. Gorenjski policisti so prejšnji teden
obravnavali 35 prometnih nesreč, v katerih sta
umrli dve osebi, en otrok se je hudo ranil, 
enajst pa je bilo lažje ranjenih. Zaradi vožnje
pod vplivom alkohola so na Gorenjskem do
streznitve pridržali šest voznikov. Letos so
slovenske ceste terjale 107 smrtnih žrtev (lani
144). Na Gorenjskem je v prometnih nesrečah
umrlo dvanajst oseb, v enakem obdobju lani 
pa devetnajst. 

Damjana Šmid

moj pogled

Zasvojenost z računalnikom (1)

"Skrb nas mora spodbujati k
dejanjem in ne k potrtosti." 

(Karen Horney)

Vse več staršev je zaskrbljenih
zaradi velike količine časa, ki
ga otroci preživijo pred raču-
nalniki. Če hočemo priznati ali
ne, nam je računalniški duh
ušel iz steklenice. Namesto da
bi bil računalnik delovno orod-
je in zgolj pripomoček, postaja
družabnik in najboljši prijatelj.
Nima smisla, da krivimo raču-
nalnik, saj je bil narejen le
zato, da bi nam olajšal delo,
stike iz enega sveta na drugega
in iskanje informacij. Sami
smo tisti, ki odločamo o tem,
kakšno vlogo ima računalnik v
naši družini. Ali je sredstvo za
krajšanje časa ali pripomoček

za delo? Ali rajši sedim pred
računalnikom ali med bližnji-
mi ljudmi? Že sam zgled in
način uporabe računalnika s
strani odraslih imata veliko
vrednost. Zato se najprej vpra-
šajmo, kaj nam pomeni raču-
nalnik? Ali smo lahko brez nje-
ga na dopustu, ali se umakne-
mo v njegov svet, da bi imeli
mir pred pravim svetom? Ali
ga imamo za izgovor, da se
nam ni potrebno pogovarjati?
Ali imamo res delo in nam je
računalnik v pomoč? Ali pa se
delamo, da delamo ... Sama si
težko predstavljam delo brez
računalnika. Vendarle ga no-
čem imeti na dopustu. To se mi
zdi zaslužen čas, ki ga hočem
uživati brez pošte in vsakda-
njih novic. Vse počaka, pa če

verjamete ali ne. Ne obstaja
služba, v kateri bi moral biti na
razpolago tristo petinšestdeset
dni. Kdor pravi, da ima takšno
službo, si le pripisuje vlogo ne-
nadomestljivega in pomembne-
ga človeka, ki uporablja delo
kot beg pred odnosi. Tako starši
kažemo otrokom, kaj je prosti
čas in v kolikšni meri smo že
vzeli računalnik za svojega
partnerja ali družinskega čla-
na. Druga stvar, ki je vredna
razmisleka, pa je, kdaj in zakaj
kupimo računalnik otrokom.
Ali otroci res že tako zgodaj po-
trebujejo svoj računalnik in za-
kaj? Za nekaj strani referata,
za katerega je potrebno pobr-
skati po spletu in natipkati, ne
potrebujejo svojega računalni-
ka že v tretjem razredu.

Pridejo trenutki, ko se zave-
mo, da smo ženske res čud-
na bitja. Lahko smo močne,
trdne, neizprosne, brezkom-
promisne, lahko gremo čez
drn in strn, lahko premika-
mo gore, spreminjamo svet,
prenašamo bolečino in deli-
mo tolažbo, delamo čudeže
in iz nič znamo ustvariti
slastno kosilo. Vredne smo
občudovanja vse do trenut-
ka, ko izgubimo glavo in se
zaljubimo v človeka, ki na-
enkrat poruši vse, kar smo
zgradile, in iz nas naredi
edinstvenega bedaka, da de-
lujemo kot pobegla kura
brez glave.
Besedovanje o tem, kaj vse
lahko počne ženska v imenu
ljubezni, se je, ko sva sedli
za mizo z Darinko, začelo
zelo ognjevito in se še zme-
raj ni končalo. Kljub temu
da je od najinega pogovora
minilo že nekaj tednov, je
ostalo nekaj nedorečenosti,
o katerih bo potrebno še
kdaj polemizirati.
Darinka je odraščala v druži-
ni, v kateri je vladal alkohol.
Pa ne tisti odkriti, o katerem
bi se glasno govorilo. Očetu
je žgane pijače prinašala iz

trgovine njegova žena, Da-
rinkina mama, v želji, da o
zasvojenosti drugi ne bi ve-
deli. Kar pa je bila čista
utvara, kajti ni ga bilo - bli-
zu in daleč - ki ne bi vedel,
komu so steklenice, ki jih je
pridno zlagala v cekar, na-
menjene.
"Oče je živel po nekem usta-
ljenem urniku, o katerem se
pri hiši ni govorilo, moralo
se ga je le upoštevati. To, da
smo o njegovem alkoholiz-
mu molčali, je bil nenapisan
zakon. Ob deset minut čez
drugo uro je prišel domov iz
službe, z bratom, ki sva pri-
šla pol ure prej, sva morala
pogreti kosilo, ki ga je
mama pripravila že prejšnji
večer. Petnajst čez drugo
uro se je oče usedel za mizo,
bogvaruj, da ga ne bi čakal
poln krožnik! Z bratom sva
skrbno pazila, da sva si raz-
ne krožke in druge zunajšol-
ske dejavnosti razporedila
tako, da je bil zmeraj eden
izmed naju doma. Oče je
pojedel, niti enkrat samkrat
mu ni padlo na pamet, da bi
k mizi povabil tudi naju. Je-
del je sam, bolje rečeno -
goltal je hrano in jo metal
vase, kot bi se že leta ne na-
jedel. Pri kosilu je zmeraj
pil vodo, ki sem mu jo nalila
v steklen vrč. Pet minut čez
pol tretjo je vstal, pograbil
vrč z vodo, me pogledal in
mi ukazal, naj bom nasled-
nji dve uri tiho, ker gre v
sobo počivat. Za seboj je za-
klenil vrata in ko se je malo
po peti uri doma prikazala
še mama, je stopila v sobo in
včasih je poklicala tudi
mene, da sem ji pomagala
dvigniti očeta na posteljo,
kajti polno steklenico je ver-
jetno izpraznil takoj in po-
tem je padel pač tja, kamor
je padel. Ob enajstih zvečer
sva morala biti z bratom že v
svoji sobi, kajti takrat je oče
vstal, se šel očedit v kopalni-
co, stuširat in nazaj spat, da

se je lahko zjutraj odpravil v
službo z občutkom, da je
najbolj pošten in nedolžen
človek pod soncem. Če da-
nes pomislim, kolikokrat
sem se z njim v življenju po-
govarjala, lahko hitro odgo-
vorim, da le štirikrat: ko je
umrla njegova mama, jaz pa
sem ležala s hudo pljučnico
in nisem mogla na pogreb,
ko sem maturirala z najbolj-
šimi ocenami, ko sem doma
povedala, da se bom poroči-
la, in še zadnjikrat - ko sem
rodila prvega sina Nejca.
Ves ostali čas pa se je obna-
šal, kot da ne bi vedel, da
sem del družine," z vzdi-
hom pripoveduje Darinka.
Ko je domov prinesla spriče-
valo osmega razreda (same
petice), jo je mama pogleda-
la in ji predlagala, če je za to,
da gre kar v službo, v tovar-
niško kuhinjo, kjer bi sicer
delala z deljenim delovnim
časom, ki pa bi ji omogočal,
da bi bila ob dveh doma, da
bi oče ne postal preveč jezen.
"Njene besede so me spravi-
le v jok, že nekaj let sem sa-
njala o tem, da bom nekoč
postala socialna delavka in
pomagala družinam, v kate-
rih je doma alkohol. Ker
sem vedela, da doma ne
bom nič dosegla, sem se za-
tekla k mamini sestri, ki je
bila po poklicu medicinska
sestra, delala pa je v domu
za starejše. Sploh me ni po-
slušala do konca, začela je
preklinjati, potem pa je za-
grabila avtomobilske ključe
in me odpeljala domov.
Mama se je ravno vrnila iz
službe in ko sem pogledala
na uro, sem vedela, da je
čas, da očeta dvigne v poste-
ljo in ga očedi, če se je slu-
čajno pobruhal. A najin pri-
hod ji je zmešal ustaljene
navade, zato je bila tako
živčna, da se je kar tresla.
Teta pa ji ni ostala dolžna,
zmetala ji je v obraz vse,
marsičesa od povedanega

tudi jaz nisem poznala. Ko ji
je zabrusila, da večje norice
od nje ni, ji je še zagrozila,
da bo raznesla po vsej doli-
ni, da zaradi ene pijanske
svinje želi uničiti življenje
edini hčerki. Mama se je za-
čela braniti, da to sploh ni
res, da mi želi le dobro, češ
da se bom s tem, ko bom
zgodaj zaslužila, lahko prej
osamosvojila. Teta pa je ob
teh besedah stopila do nje,
jo prijela za ramena in stres-
la. Marica, kaj ne bi bil že
čas, da se ti prebudiš in za-
čneš živeti, ji je rekla, potem
pa sta se obe začeli jokati.
Žal pa so na račun mojega
šolanja padle žrtve. Mama je
pustila dobro plačano služ-
bo v Ljubljani, kamor se je
vozila, in se zaposlila v do-
mačem kraju. Vsi, ki so za ta
korak slišali, so jo pomilova-
li, ona pa je vseeno hodila
naokoli z dvignjeno glavo in
zaradi tega so jo še bolj vla-
čili po zobeh. Nihče ni mo-
gel razumeti, od kod črpa
energijo za vse neumnosti,
ki jih je počela. Zaklela sem
se, da ji ne bom podobna, da
bom drugačna in da pijače v
lastni družini, če jo bom
kdaj imela, ne bom prenaša-
la. Naj pa ob tej kalvariji še
dodam, da so bila moja dija-
ška leta zelo težka. Mama
zame ni imela denarja, oče
tako ali tako ni vedel, da
sploh obstajam, stanovala
sem v internatu in pogosto
nisem imela niti toliko, da
bi si kupila vložke. Po pr-
vem letniku, ko sem dopol-
nila 15 let, sem si že našla
kakšno delo čez vikend,
med počitnicami, a bilo je
zelo težko ... Ves čas pa sva
oba z bratom tuhtala, kako
pomagati tudi njemu. Kljub
trudu je imel v šoli malo
slabši uspeh, vendar sva
sklenila, da bova naredila
vse, da se mi v Ljubljani pri-
druži." 

(se nadaljuje)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

Roparji varnostnika 
v zapor
V Ljubljani so na zaporne kazni obsodili Iztoka
Mastnaka, Željka Momčilovića in Branka
Markoviča, ki so decembra 2008 v ljubljanskem
BTC oropali varnostnika in mu odvzeli 18 tisoč
evrov. Sodišče je Mastnaku in Momčiloviću
naložilo po pet let zapora, Markoviču pa še pol
leta zapora več. Ker je bil Mastnak v času ropa
na prestajanju pogojne kazni, je sodišče le-to
preklicalo in mu izreklo enotno kazen šest let in
pol zapora. Na "pogojnem" je bil tudi Markovič,
ki so mu tako kazen povišali na pet let in osem
mesecev. Kot je navajalo tožilstvo, so se
obdolženi na rop dobro pripravili. Tistega 
decembrskega večera je Mastnak čakal v
ukradenem avtomobilu, druga dva pa v 
grmovju. Ko je varnostnik izstopil iz avtomobila 
s kovčkom denarja v roki, da bi ga shranil v
dnevno-nočni trezor, sta iz grmovja nanj skočila
Momčilović in Markovič. Zahtevala sta denar,
zagrozila z orožjem in varnostnika poškropila s
solzivcem, nato pa vzela kovček in zbežala. 

Novo mnenje o
prištevnosti napadalca
Na ljubljanskem sodišču so vnovič začeli soditi
25-letnemu študentu dramske igre Predragu
Mitroviću iz okolice Kranja, ki je novembra lani
v preddverju Akademije za gledališče, radio,
film in televizijo v Ljubljani zabodel svojega 
profesorja in režiserja Jerneja Lorencija. Na
prvem sojenju je bil zaradi poskusa uboja 
obsojen na štiri leta zapora, vendar so višji 
sodniki sodbo razveljavili in prvostopenjskemu
sodišču naložili, da mora podrobneje razčistiti,
kako prišteven je bil obdolženi v času dejanja.
Na prvem sojenju sta namreč dva izvedenca 
psihiatra zatrjevala, da je bil bistveno zmanjšano
prišteven, obramba pa se trudi dokazati, da je bil
neprišteven. O tem bo na ponovnem sojenju
svoje mnenje podala še tričlanska komisija. 

petek, 15. oktobra 2010

Primer, o katerem je vredno razmišljati

Zasvojeni
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Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi
Konec preteklega tedna je 
živela Koroška v zname-
nju praznovanja 90-letnice 
plebiscita, kar je povsem ra-
zumljivo. Avstrija in z njo
dežela Koroška sta oktobra
leta 1920 dobili meje, ka-
kršne imata še danes. 
Čeprav je dala visoka okrogla
obletnica letošnjemu jubile-
ju posebno težo, je bilo nje-
govo praznovanje le nekoliko
drugačno od preteklih. Bilo
je seveda burno z ogromno
količino praporov in domo-
vinskih brambovskih zastav
ter veliko korakanja pred-
vsem ostarelih branilcev
predvsem nemškega značaja
Koroške, vendar manj sov-
ražno do Korošcev, ki so zve-
sti slovenščini kot materne-
mu jeziku, in do sosednje
Slovenije. Slovenske organi-
zacije so bile do praznovanja
90-letnice plebiscita zadrža-

ne, saj Koroška in Avstrija še
vedno nista uresničili pravic
Slovencev, ki so zapisane v
Avstrijski državni pogodbi iz
leta 1955 in do katerih so
upravičeni avtomatično kot
državljani Avstrije. To so
predvsem dvojezični krajev-
ni napisi in stiskaško finan-
ciranje slovenskih organiza-
cij. Kljub temu je na osrednji
svečanosti v dvorani grbov
deželnega dvorca v imenu
Slovencev na Koroškem go-
voril predsednik Narodnega
sveta koroških Slovencev in
ugleden diplomat dr. Valen-
tin Inzko, rojen pri Pregleju
v Svečah/Suetschach v Rožu.
V čustvenem in globoko vse-
binskem govoru je na prime-
ru svoje družine in številnih
drugih slovenskih družin na
Koroškem ponovil zgodovin-
ska dejstva o zatiranju Slo-
vencev in njihovega jezika v

deželi, obenem pa je, kot je
sam dejal, govoril zato, ker
Slovenci spoštujejo svojo do-
movino, ker so se zanjo žrt-
vovali in ker si jo v prihodno-
sti želijo kot uspešno skupno
domovino. Inzkov govor je
bil odmeven, čeprav sta ga
deželni glavar Gerhard Doer-
fler in predsednik Svobod-
njaške stranke za Koroško
Uwe Scheuch ocenila kot ne-
gativno prikazovanje zgodo-
vine Koroške. Predsednik
Enotne liste Vladimir Smrt-
nik je Scheuchove izjave oce-
nil kot nepotrebno netenje
konfliktov med narodoma.
Zgodovina je ljudi, ki na tak
način rešujejo svoje politično
preživetje, je vedno kaznova-
la. Valentin Inzko se je jasno
izrekel za skupno Koroško,
je zapisal Smrtnik. 
V nedeljski povorki po celov-
ških ulicah so z dvojezični-

mi napisi sodelovale tudi
nekatere koroške občine,
med drugim Železna Ka-

pla/Eisenkappel, Bilčovs/
Ludmannsdorf, Žitara vas/
Sittersdorf in še nekatere. 

Miha Naglič

Že zadnjič smo ugotovili, da
človeku, ki na svojo učenost
kaj da, danes ni več nujno
imeti klasične enciklopedije
na knjižni polici - tiste vrste
visokih in debelih, pa dragih
knjig, zloženih eno ob drugi
v monumentalni knjižni
spomenik. Vsak, ki ima do-
stop do spleta, v okence za
iskanje po spletu vpiše iska-
no ime ali pojem in prikaže
se mu vrsta zadetkov, med
njimi navadno tudi članek o
tej zadevi v wikipediji, če ne
v slovenščini, pa v enem od
svetovnih jezikov. Če, deni-
mo, vpišemo ime našega so-
delavca in profesorja Mirana
Hladnika, se nam poleg po-
vezave na njegovo spletno
stran prikaže tudi wikipedič-
ni članek o njem: http://
s l .wikipedia .org/wiki/
Miran_Hladnik. Med njego-
vimi deli pa najdemo tudi
članek Wikipedija v izobra-
ževalnem procesu. O teh
rečeh je pisal tudi v naših
Snovanjih (Wikipedija in
Slovenci, 13. aprila 2007), v
spletnem članku najdemo
več.
"Wikipedija je spletna enci-
klopedija, mlad globalni
projekt, ki teče od leta 2001
(slovenska od leta 2002) in
ga s podporo neprofitne
fundacije ustvarjajo prosto-
voljci s celega sveta. Ves čas
se razrašča in dopolnjuje s
sorodnimi projekti - Wiki-
slovar, Wikiknjige, Wiki-
medija, Wikinovice in tako

dalje - in gradi vedno bolj
kompleksen virtualni infor-
macijski univerzum. Wiki
je osebno ime maorskih
žensk na Novi Zelandiji, v
havajščini wikiwiki pomeni
'res hitro', na spletu pa po-
imenuje program, ki teče
na strežnikih in omogoča
tudi računalniškim laikom
neposredno urejanje splet-
nih virov in gradnjo splet-
nih zbirk. Za to početje se v
principu ni treba niti prija-
viti, vanjo lahko prispeva
kdor koli, kar je ob skrbi, ki
jo sicer posvečamo varnosti
na internetu in komplicira-
ni zaščiti podatkov, videti
skrajno neodgovorno in ob-
sojeno na neuspeh. Wiki-
pedija je nekaj, kar je v teo-
riji nemogoče. Čeprav je
zaradi svoje odprte narave
dovzetna za netočnosti in
vandalizem, ji uspeva infor-
macije oblikovati nepri-
stransko, kompetentno in
trajno. Zdi se, da Wikipedi-
ja bolj kot druga početja iz-
rablja specifiko interneta in
samo na internetu (z izje-
mo ene nemške izdaje na
DVD-plošči) tudi obstaja."
V nadaljevanju Hladnik iz-
postavi več wikipedičnih
dosežkov in problemov: ob-
čutljivost za avtorstvo, od-
sotnost avtoritete, koopera-
tivnost in kolektivnost, do-
stopnost, ažurnost in nedo-
končnost, raznolikosti jezi-
kov, zastonjkarsko delo ...
"V družbi, kjer ni nobena
reč zastonj, kjer je vse mo-
goče in celo treba finančno

ovrednotiti, je Wikipedija
prijetna alternativa. Za delo
v Wikipedija ni predvidena
nikakršna materialna na-
grada, ob praksi, da je glav-
nina prispevkov objavljena
pod šiframi, za katerimi ni
vedno mogoče najti avtorje-
vega pravega imena, pa
umanjka celo simbolni ka-
pital v obliki družbenega
ugleda in vpliva. Navduše-
nje (strastnost, zavzetost,
gorečnost, predanost) so
prepoznavno znamenje lju-
di, ki jih je pritegnilo sode-
lovanje v Wikipediji. Brez
navdušenja tudi ne bi bilo
zastonjkarskega dela. Opo-
jenost s spoznanjem, da
participiramo pri nečem
novem, da smo nekakšni
pionirji alternativnega mo-
dela kulture, spodbuja pri-
pravljenost za delo in večjo
produktivnost. Novemu
mediju dajemo navdušenci
prednost pred drugimi na-
čini komunikacije ..." 
In ne nazadnje: "Wikipedi-
ja prinaša izkušnje, ki se
zdijo včasih zelo nesloven-
ske: voluntarizem, koope-
rativnost, manko centralne-
ga arbitra (avtoritete, ured-
nika), zaupanje v dobrona-
mernost in pošteno rabo,

optimizem, potrpežljivo
odpravljanje vandalizma,
sprotno odzivnost, ažur-
nost, zavest o nedokončno-
sti znanja in procesualnem
značaju informacij. Ni do-
končnih in večno veljavnih
resnic in definicij, ki bi se
jih dalo obvladati v kateki-
zemski maniri vprašanj in
razločnih odgovorov. Vsaka
nova generacija ima pravi-
co in nalogo, da svet, kate-
rega del je, popiše po svoje,
tako da bo ustrezal aktualni
kulturni paradigmi. Zato ni
treba čakati z objavljanjem
do trenutka, ko bodo gesla
"dozorela" in ko naj bi bila
zbrana in usklajena večina
gradiva. Vsega človeškega
znanja se nikakor ne da po-
pisati naenkrat in sprijazni-
ti se moramo s postopnim
in vztrajnim oblikovanjem,
objavljanjem in nenehnim
dopolnjevanjem informa-
cij. (Taka je in bo tudi uso-
da tegale prispevka.) Wiki-
pedija nas uči, da je morda
bolj kot nedosegljivi ideal
stoodstotno zanesljivih in-
formacij iz delavnic od-
maknjenih ekspertov po-
memben angažma uporab-
nikovih kreativnih energij,
naše izkušnje in volja do
participacije pri enciklope-
dični odslikavi sveta. Ne
gre samo za vednost in zna-
nje, pomembnejše je priza-
devanje za sožitje, za blago-
stanje v družbi, za kvaliteto
življenja ali, če se izrazimo
malo sentimentalno, za
našo srečo."

Wikipedija, 
spletna enciklopedija,
globalni projekt,
http://sl.wikipedia.org/
wiki/Wikipedija

Knjige in knjigoljubi (68)

Wikiwiki, res hitro

Slovenski župan Železne Kaple Franc Jožef Smrtnik z 
dvojezičnim napisom svoje občine z deželnim glavarjem
Gerhardom Doerflerjem (drugi s desne) na nedeljski paradi
v Celovcu / Foto: Silvo Kumer, Novice Celovec

Slovenci v zamejstvu (216)

Slišala se je tudi slovenščina

Dr. Miran Hladnik, eden od protagonistov Wikipedije na
Slovenskem / Foto: Gorazd Kavčič

Wikipedistična majicaWikipedistka

Wikipedist
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razgled

Volitve so in niso za nami.
Večino županov smo izvolili,
preostale še bomo. Ko sem
zadnjič tem volitvam na rob
napisal kolumno v Moji Go-
renjski (Volitve in ljubezen),
se je nanjo odzvala tudi go-
spa Vida Košmelj, zdravnica
porodničarka, ki jo poznajo
številne Gorenjke, saj je dol-
ga leta delala v kranjski po-
rodnišnici. Živi v Kranju, v
pokoju, doma pa je iz Želez-
nikov, iz rodbine Košmelje-
vih, ki je tam ena najstarejših
in je v letih na prehodu iz 19.
v 20. stoletje dala tudi dva
župana. Ko je bila še otrok, je
poslušala starejše, ki so se
pogovarjali o teh rečeh, tudi
o tem, kakšen je moral biti
župan v starih avstrijskih ča-

sih, od Marije Terezije do
Franca Jožefa. "Župan mora
biti domačin! Imeti mora ve-
liko prostorno hišo. Zahteva-
li so spoštovano, ugledno in
premožno osebo, ki z niko-
mer ni sprta. Revne prebival-
ce mora osebno materialno
podpirati in jim z nasveti laj-
šati njihove težave. Mora biti
pismen, to je znanje nemšči-
ne in pisave gotice. Tajnikov
niso poznali. Celo življenje
ne sme imeti nobene pri-
pombe o nemoralnem obna-
šanju. Z vsem svojim pre-
moženjem mora garantirati
za morebitno oškodovanje
občine ..." To, kar ste prebra-
li, mi je doktorica Košmelje-
va napisala v pismu. "Mogo-
če sem še kaj pozabila. Čudi-
la sem se samo dejstvu, da
mora kandidat imeti veliko
hišo. Razložili so mi, da ra-
zen mestnih občin, ki so
imele magistrate, nobena
podeželska občina ni imela
svoje stavbe. Zato so vso ad-
ministracijo hranili doma ..." 
Zdaj pa pomislite, kako bi
bilo, če bi te zahteve veljale
še danes? Saj sploh ne bi
imeli županov! Poglejmo kar
po vrsti. Župan mora tudi
danes biti domačin oziroma
imeti stalno bivališče v do-
mači občini, to je najmanj,
kar je potrebno. Da bi urado-
val kar v svoji hiši - to je da-
nes nepredstavljivo; tudi
sam bi imel slab občutek, če
bi moral k županu, ki bi bil
trgovec ali gostilničar in bi
moral potem - če bi hotel, da
me usliši - v njegovi štacuni
še kaj kupiti in v gostilni kaj
popiti; tega Košmeljeva ne
omenja, vem pa iz drugih vi-
rov, da je bilo tako. No, res pa
je, da so bili stroški poslova-
nja občine brez lastnih pros-
torov in uslužbencev bistve-

no nižji. A to je bilo v časih,
ko se je tudi sicer manj ad-
ministriralo; v EU, ki je izra-
zito birokratska tvorba, brez
tega ne gre; kdor se je kdaj
prijavljal na kak evropski raz-
pis, ve, kakšna grozljivka je
to, še zlasti, če je denar tudi
dejansko dobil, ker potem
dobiš še kontrolo. Danes ni
nujno, da je župan premo-
žen, tudi revežev ni dolžan
podpirati iz svojega žepa. Ko-
likor vem, je v ZDA premož-
nost bistvena in velja za vse
politike, tudi za predsednika.
Človek, ki gre v politiko,
mora biti bogat - to namreč
omogoča njegovo finančno
neodvisnost in tak človek je
manj dovzeten za razne priti-
ske, klientelizem, korupcijo,
lobistična nadlegovanja in
podobne reči. No, možnost,
da za župana kandidira vsak,
je v sodobni demokraciji
vredna več od premožnosti
in finančne neodvisnosti
zgolj nekaterih. Osebna fi-
nančna soodgovornost za po-
slovanje občine je načelno
sprejemljiva, v praksi pa neu-
resničljiva, ravno zaradi pre-
majhnega premoženja neka-
terih županov; sicer pa pri
nas zaradi kraje nekdanje
"družbene" in sedanje javne
lastnine itak nikogar ne pre-
ganjajo ... In tako pridemo
naposled do merila, ki bi mo-
ralo veljati še danes, ker ni
materialne, ampak moralne
narave: spoštovana in ugled-
na oseba, "ki z nikomer ni
sprta", "celo življenje ne sme
imeti nobene pripombe o
nemoralnem obnašanju".
Hvala bogu, da imamo župa-
ne, ki slej ko prej ustrezajo
temu visokemu merilu. Ima-
mo pa tudi občinske prvake
druge sorte, saj veste katere,
brez da jih imenujem ...

Miha Naglič

Mihovanja

Cvetka Bevc

roman
Pa ni bil pogled na gore edino,
kar je začelo prinašati mir v
Vasilijevo notranjost. Niti to ni
bil že tretji kozarec pijače, ki bi
ga drugače prej razdražil, kot
pomiril. Ko je v sebi brskal za
razlogom, ga je nazadnje našel
v dejstvu, da je daleč stran od
doma, razdalja je pomenila, da
je svet, ki je še včeraj pritiskal
nanj s svojimi bremeni, izginjal
nekje v daljavi. Še najnovejše
vesti o kakšnih korupcijskih afe-
rah ali mafijskih intrigah, za
katere je vedel, ne da bi povpra-
šal po domačih novicah, so iz-
gubljale svojo težo in s tem za-
htevo po razkrinkavanju ali
vsaj opozorilu v časopisnem
članku. Nekakšna vseenost se je
naselila v njem, izpodrivala
vest angažiranega novinarja,

ki je leto za letom vzgibe svoje-
ga delovanja poganjal z iska-
njem resnice, gradil svojo za-
gnanost in optimizem na pre-
pričanju, da je človeška zgodo-
vina pač zgodovina nenehnega
boja med dobrim in zlim. In če
bo na koncu civilizacije samo
en človek vihtel zastavo etike in
morale, potem tudi njegovo živ-
ljenje ni bilo zaman. Kajti
kljub vsemu bo nazadnje ostalo
veliko nosilcev svetlobe, in prav
zaradi njih se bo po razblinje-
nju planeta na drugem koncu
vesolja prižgala nova zvezda.
Takšna razlaga bi sicer morala
biti v nasprotju z Vasilijevim
bivšim komunističnim pedigre-
jem, a saj je ne nazadnje vero-
val v nekdanje ideale tudi zara-
di utopičnih sanj o pravični

družbi. Mogoče sem začel iz-
gubljati zadnje ostanke iluzij,
si je rekel, ko je zapustil gostišče
in se podal na kratek sprehod.
Težko bi tiste minute do sreča-
nja s Katarino zapolnil s čeme-
njem v sobi in strmel v prazno.
To je dovolj dolgo počel doma,
zdaj lahko obudi nekaj od
športnega duha, ni ga v otroš-
tvu njegov ded zaman prega-
njal z utrudljivimi telovadnimi
vajami. Še kot bolehen starec je
ležeč na postelji s hripavim gla-
som štel od ena do sto, medtem
ko se je Vasilij mučil s sklecami,
počepi in poskakovanjem na
mestu. Zdravo telo in zdrav
duh sta sodila skupaj, otroci, ki
že v otroštvu skusijo nekaj od
špartanske vzgoje, se kasneje v
življenju izkažejo za trdožive

borce, red in disciplina nista še
nikomur obžrla duše, čeprav so
kakšna pravila, otrokom tako
pogosto nerazumna, znala za-
treti prenekateri nežen vzgib
duše. Ali je ostalo potem sploh
kaj prostora za sanje, se je prvič
povprašal Vasilij, ko je nenado-
ma stopil iz blatne ceste na po-
beljeno planjavo in vanjo utrl
svežo gaz. Ko bi bilo vedno tako
lahko utirati nove poti, sneg se
voljno vdaja, lahno škripanje
prihaja do Vasilija kot slavnost-
na godba, pozdrav njegovim
mislim, ki napovedujejo zma-
govita dejanja. Pa saj se ne so-
oča prvič s to mirno vznesenost-
jo, samo ponavadi ji je rok tra-
janja potekel kot hitro pokvar-
ljivi hrani, zdaj pa z vsakim
korakom navdušenje v njem ra-

ste, da kar hodi gori in doli po
snegu in nevede s stopinjami
oblikuje vzorec. Zadnji del na-
stajajoče podobe je Vasilij sko-
raj pretekel, zdelo se mu je, da
se bojuje z belim sovražnikom,
hej, ded, je zakričal v belino, si
tudi ti tako dvigoval noge, ka-
dar je namedlo snega, da ste
morali izdolbsti pot. Njegovo
kričanje je suho odjeknilo, brez-
odmevnost je zaključila tacanje
po snegu, ko se je Vasilij spravil
nazaj na cesto, odkolovratil da-
lje in se začel počasi vzpenjati v
hrib. Ko se je čez čas ustavil in
se ozrl čez ramo, je na zasneže-
nem polju pod sabo končno pre-
poznal podobo. Prekleto, je ko-
maj slišno zašepetal. S svojimi
stopinjami je v sneg odtisnil
zvezdo. (se nadaljuje)

Vaš razgled

Oh kako se je po predvolilni invaziji, ki smo je bili v izobilju deležni zadnji
mesec, v soboto prilegel volilni molk in se je po Glavnem trgu razlegala
samo muzika. Čim več "volilnega molčanja" in naj se muzika kranjskega
pihalnega orkestra potegne še na nedeljo. I. K., foto: Tina Dokl

petek, 15. oktobra 2010

Šepetalnica za veter (17)

Prejšnji teden so kranjski poklicni gasilci pred nakupovalnim centrom
Qlandia v Kranju v okviru preventivne akcije med drugim tudi demonstrirali,
kako pogasiti požar na štedilniku. Čeprav sta gasilca naši fotografinji pozirala
za šalo, pa vendar velja opozorilo: gorečega olja nikar ne poskušajte pogasiti z
vodo, temveč ogenj zadušite s pokrovko ali vlažno krpo. S. Š., foto: Tina Dokl

Župan: kakšen naj bo?
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Boštjan Bogataj

Kranj - Pred manj kot mese-
cem dni je nadzorni svet
Elektra Gorenjske za novega
predsednika uprave imeno-
val Bojana Luskovca, ki je
podjetje kot vršilec dolžnosti
vodil že od začetka avgusta,
ko je njegov predhodnik Jože
Knavs odstopil s tega položa-
ja. Z novim predsednikom
smo se pogovarjali o dlje
časa napovedani reorganiza-
ciji podjetij za distribucijo
električne energije, o konku-
renci med njimi, poslovanju
v času krize in njihovi speci-
fični ponudbi.

Pogovarjamo se dva dni (v
sredo, op. a.) po zamrznitvi
stavke delavcev v elektrogo-
spodarstvu. Kako sprejema-
te razdelitev elektrodistri-
bucijskih podjetij na dva
dela: vzdrževanje omrežja
in trženje?

"Razdelitev je predvidena
že skoraj dve leti, o tem so
govorili še v času prejšnje
vlade. Vlada se je na podlagi
odzivnega poročila Račun-
skega sodišča odločila za to
vrsto reorganizacije, čemur
pa zaradi ogroženosti delov-
nih mest nasprotujejo sindi-
kati. Zadaj je morda tudi raz-
prodaja energetskega pre-
moženja. Upam, da so sindi-
kati dobili pravo zagotovilo
predsednika vlade in gospo-
darske ministrice, da se
bomo lahko vsi skupaj dogo-
vorili o reorganizaciji."

Ste v pogovore vključeni
tudi vi?

"Po zadnjem dogovoru
smo poleg vlade, gospodar-
skega ministrstva in sindika-
tov v postopek vključeni tudi
predsedniki uprav. Radi bi
prikazali svoja dejstva, prouči-
li napotke ministrstva, zato pa
potrebujemo čas. Čas za kva-
litetno reorganizacijo elektro-
distribucijskih podjetij."

Govorimo o distributerjih, ki
imate dolgo zgodovino delo-
vanja, organizirani ste regij-
sko, v zadnjih dveh letih pa
sta na trg stopila dva nova
konkurenta. Kako ste ju pri-
čakali? Se bojite konkurence?

"Trg električne energije je
bolj pester kot le GEN-I in
Petrol. Aktivnih ponudnikov
je v Sloveniji vsaj deset, se-
dem bolj znanih. Ta trg je
celo bolj pester kot trgovska
dejavnost, saj deluje enako
število ali manj trgovskih ve-
rig kot je distributerjev elek-
trike. Udarci konkurence s
15-odstotnim popustom na
ceno nam seveda dajo misli-
ti. Elektro Gorenjska je tradi-
cionalno navezan ali pove-

zan na domače proizvajalce
električne energije, oboji pa
smo v večinski lasti države.
Tako Nuklearka kot HSE.
Očitno nas bo konkurenca
silila, da bomo pogledali za
cenejšo električno energijo."

Kakšno konkurenco imamo
v Sloveniji, če vsa elektrodi-
stribucijska podjetja ponu-
jate svoj osnovni proizvod
za enako ceno?

"Očitno nimamo enake.
Petrol trdi, da jo bo ponujal
15 odstotkov ceneje ..."

Da, ampak le šest mesecev.
"Odjemalci morajo brati

drobni tisk. Mi odjemalcem
ponujamo ceno za relativno
dolgo obdobje, novi ponudni-
ki pa morda prihajajo tudi z
dumpinškimi cenami. Na ta
način privabijo odjemalce,
čez mesece pa hočejo izgub-
ljeni zaslužek pridobiti nazaj,
saj odjemalci ne bodo več že-
leli menjati distributerja."

Zakaj je prehodov med po-
nudniki v Sloveniji malo?

"Naša izkušnja kaže, da je
GEN-I ob prihodu na sloven-
ski trg pridobil tudi naše od-
jemalce, vendar je marsikate-
ri prišel nazaj. Očitno po-
nudba ni bila prava oziroma
je naša boljša."

Kakšni so razlogi, da pride-
jo nazaj k vam? Cena naj-
brž ni, če imate vsi vsaj po-
dobno?

"Očitno smo solidnejši.
Nikogar sicer ne vprašamo
po razlogih, ampak menim,
da gre za naš pristop do odje-
malca, našo storitev in še kaj.
Veseli smo vsakega, ki pride
nazaj."

Ali je število odjemalcev
Elektro Gorenjska v zadnjih

dveh letih, ko sta na trgu
močna nova ponudnika,
zelo zanihalo?

"K Petrolu ni prestopilo
niti šestdeset odjemalcev, h
GEN-I pa je prestopilo pri-
bližno tri tisoč odjemalcev.
Vendar jih je, kot sem že
omenil, nekaj prišlo nazaj,
kar je za nas signal, da vse le
ni tako rožnato pri drugih di-
stributerjih."

Mnogi so prepričani, da vas
gospodarska kriza in recesi-
ja ne more prizadeti. Ali to
drži?

"Nikakor ne. Eden od ka-
zalcev gibanja gospodarstva
je poraba električne energije.
Ta je bila lani, ko smo se so-
očili s krizo, pri poslovnem
odjemu nižja za približno
dvajset odstotkov, pri gospo-
dinjskem odjemu pa za kak
odstotek, dva. Če je to res ka-
zalec razvoja gospodarstva,
potem smo vsaj na Gorenj-
skem lahko zadovoljni. V do-
bri polovici leta se na poslov-
nem odjemu kaže povečanje
porabe. Koliko to vpliva na
naše poslovanje? Manj pro-
damo, manjši prihodek ima-
mo, poleg tega pa smo tudi
cene električne energije
uskladili s težkimi časi."

Kakšen odgovor ponujate
konkurenci pri gospodinj-
skem odjemu?

"Že lani smo se odzvali z
varčevalnim programom za
nižje račune za elektriko in
paketom Porabim, kar ra-
bim, kasneje pa še Vedno
porabim, kar rabim. Morda
odjemalci zaradi teh paketov
prihajajo nazaj, saj ponuja-
mo aktiven program učinko-
vite rabe. Odjemalci sproti
sporočajo stanje števcev,
sproti ugotavljajo prihranke
in tudi učinkoviteje ukrepa-

jo. Pri nas ni glavna cena,
ampak storitev. Odjemalce
znova vabimo k paketu Ved-
no porabim, kar rabim, s ka-
terim si lahko nižajo račun
za električno energijo, ponu-
jamo pa jim še dodaten bo-
nus za nižanje porabe."

Pred približno mesecem ste
bili imenovani na mesto
predsednika uprave. Kakš-
na je vaša vizija prihodnosti
Elektra Gorenjska?

"Ostali bomo najboljši di-
stributer električne energije
v Sloveniji. Danes imamo
največ obnovljenega omrežja
s kabli v zemlji, uporabljamo
najnovejše tehnologije, veli-
ko vlagamo v vzdrževanje in
izvajamo investicije v omrež-
je. Še bolj aktivni bomo pri
gradnji alternativnih virov
energije, kogeneracij, foto-
voltaike oziroma vseh zele-
nih virov energije. Na podro-
čju nakupa in prodaje se
bomo trudili, da pridemo do
čim cenejše energije ..."

Tudi zunaj Slovenije?
"Očitno je to edina možna

pot. Gradili bomo tudi pake-
te, prilagojene odjemalcem.
Smo najdlje s tehnologijo da-
ljinskega odčitavanja števcev,
kar je drugo ime za t. i. pa-
metna omrežja. Ta tehnolo-
gija omogoča še kup drugih
storitev, ki jih moramo znati
uporabljati."

Kdaj lahko odjemalci priča-
kujemo paketno ponudbo,
kot pri mobilnih operaterjih?

"Razmišljamo o tem, saj
gre za navezavo na tehnolo-
gijo pametnih števcev.
Ustvarjanje takšnih paketov
nam omogoča prav ta tehno-
logija, vendar smo omejeni
pri zakonodaji oziroma tarif-
nem sistemu."

Konkurence se ne bojimo
Tako Bojan Luskovec, ki pravi še, da se njihovi nekdanji odjemalci po prestopu h konkurenci že 
vračajo nazaj: "Očitno so naše storitve kvalitetnejše."

Boštjan Bogataj

Ljubljana - Po izboru Obrt-
no-podjetniške zbornice Slo-
venije je šlo priznanje v roke
zakoncema Furlan, ki sta
pred dobrimi dvajsetimi leti
brez posebnih izkušenj zače-
la izdelovati svetila v svojem
stanovanju. Preboj jima je
uspel z razvojem modular-
nih sistemov za svetila, ki
omogočajo inovativne in pri-
lagodljive rešitve pri osvetlje-
vanju prostorov. Skupina let-
no ustvari 25 milijonov evrov
prihodkov in ima prek tristo
zaposlenih. 

Marino in Marjeta Furlan
sta prehodila pot od lokalne-
ga proizvajalca svetil do ene-
ga vodilnih v regiji. Komisija
je prepričana, da se bo o nju-
nem podjetju še veliko sliša-
lo. Tako kot o nekaterih do-
sedanjih prejemnikih pri-
znanja, ki jih je v slavnost-
nem govoru naštel Štefan
Pavlinjek, predsednik OZS:

od Edvarda Goloba, ki je bil
prvi podjetnik leta in je
ustvaril Edigs. Tu sta tudi
Gorenjca Japec in Jernej Ja-
kopin, ustanovitelja svetovno
znanega izdelovalca jadrnic,
podjetja Seaway. In tudi Ivo
Boscarol, Igor Akrapovič,
Rudi Bric in drugi. 

"Ti podjetniki so naj-
ustvarjalnejši, najprodornej-
ši, najambicioznejši posa-
mezniki, brez katerih nobe-
na družba ne more biti
uspešna. Ti podjetniki
ustvarjajo najkakovostnejša
delovna mesta in dajejo za-
gon celotnemu gospodarstvu
in družbi. Si predstavljate, da
bi v Sloveniji v naslednjih le-
tih nastalo sto Akrapovičev,
kar bi pomenilo štirideset ti-
soč delovnih mest z visoko
dodano vrednostjo? Ali pa, da
bi imeli sto ali tisoč takih, kot
je Uroš Merc, lanski podjet-
nik leta, ki bo letos v svojem
Bisolu ustvaril za petdeset
milijonov evrov prihodkov,
za prihodnje leto pa napove-
duje vsaj podvojitev prodaje,"
je zbrane nagovoril Pavlinjek.
Poleg zakoncev Furlan oziro-
ma podjetja Intra Lighting
sta bili med nominiranci še
podjetji Ham Tomaža in
Sandre Ham (stoli Spinalis)
in CityWall Miha Praprotni-
ka in Igorja Jamnikarja (opre-
ma za športno plezanje).

Podjetnika leta 
sta zakonca Furlan
Priznanje podjetnik leta 2010 sta prejela Marjeta
in Marino Furlan, ustanovitelja in lastnika 
podjetja Intra Lighting.

”Si predstavljate, da bi v
Sloveniji v naslednjih le-
tih nastalo sto Akrapovi-
čev, kar bi pomenilo štiri-
deset tisoč delovnih mest
z visoko dodano vred-
nostjo,” pravi Pavlinjek.

Bojan Luskovec, predsednik uprave Elektro Gorenjska: "S pametno tehnologijo in spreme-
njeno zakonodajo bi lahko odjemalcem ponudili cenejšo električno energijo. V kratkem
času pa bomo to dosegli z nakupi elektrike zunaj Slovenije." / Foto: Gorazd Kavčič

Delodajalci,

Več informacij:

Zavod RS za zaposlovanje

na javnem razpisu za
zaposlitev brezposelnih,
ki prejemajo denarno
socialno pomoč.

Pridobite subvencijo:

4.500 EUR
za eno leto,

9.000 EUR
za nedoločen čas

www.ess.gov.si ali

080 20 55

ne zamudite priložnosti!
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Cveto Zaplotnik

Ljubljana - "Odkup lesa te-
melji na zaupanju prodajal-
cev do lokalnih kupcev, kar
pa ti izkoriščajo in ponujajo
nižje odkupne cene lesa.
Prav tako trg lesa ni popolno-
ma pregleden, saj v Sloveniji
nimamo enotne klasifikacije
hlodovine. Nihče ne more
jasno reči ter objaviti, koliko
stane hlodovina, ker se ve-
činoma ne ve, kakšni so stan-
dardi, po katerih se ocenjuje.
To koristi predvsem tistim,
ki sekajo in odkupujejo (kon-
cesionarji, posredniki), iz-
gubljajo pa lastniki. Kmetij-
sko gozdarska zbornica je že
večkrat zahtevala, da mora
država poskrbeti za enotno
klasifikacijo hlodovine ter za-
četi zbirati cene lesa bolj po-
drobno in ažurno," pravi Ko-
privnikar.

Kako komentirate statistič-
ne podatke (za leto 2009),
da Slovenija kot tretja naj-
bolj gozdnata država v Evro-
pi uvozi 261 tisoč kubičnih
metrov okroglega lesa, od
tega celo 98 tisoč "kubikov"
lesa za kurjavo?

"Določen delež uvoza in
izvoza je vedno možno priča-
kovati, še posebej ob odprtih
mejah Evropske unije ter ob
cenejši surovini v bivših ju-
goslovanskih republikah, na
kar vpliva med drugim tudi
cenejša delovna sila. Pri ob-
ravnavanju vzrokov za uvoz
je treba pogledati dva (po na-
ših informacijah) največja
uvoznika lesa: Lesna Otiški
vrh za les za plošče ter TE-

TOL Ljubljana za les za kur-
javo. Obe podjetji uvažata les
iz podobnih razlogov. Naš
trg je razdrobljen, lastniki
niso organizirani, odkupni
stroški za male količine lesa
pa so preveliki. Drug dejav-
nik je cena, ta je pri nas višja
tudi zaradi načina gospodar-
jenja z gozdovi z malo povr-
šinskimi sečnjami ter s tem
večjimi stroški. Uvoz kot tak
ni problem, če se v zadostni
meri uporablja tudi domača
surovina. Avstrija, na pri-
mer, veliko uvaža, prav tako
Finska, obe državi pa sta pre-
delavo lesa opredelili kot eno
izmed strateških gospodar-
skih panog." 

Pravite, da sta glavna razlo-
ga za nakupe lesa na tujem
cena in neorganiziran trg v
Sloveniji, kjer kupec ne
more kupiti večje količine
lesa prek enega lastnika ali
posrednika oz. zadruge ...

"Kmetijsko gozdarska
zbornica si že od ustanovitve
prizadeva, da bi gozdarska
služba okrepila svetovanje in
pomoč lastnikom pri uresni-
čevanju njihovih ekonom-
skih interesov in jim poma-
gala pri vzpostavitvi zdru-
ženj, ki bi izvajala skupno
sečnjo ter prodajo lesa. Goz-
darji Zavoda za gozdove Slo-
venije, ki opravljajo naloge
javne gozdarske službe, se

namreč po zakonu o gozdo-
vih ne smejo ukvarjati z de-
javnostjo gospodarjenja z
gozdovi in trženja lesa."

Zakaj lastniki gozdov seka-
jo manj, kot bi lahko glede
na možni posek?

"V Sloveniji priraste na
leto osem milijonov kubič-
nih metrov lesa. Po gozdno
gospodarskih načrtih je do-
voljeno posekati le okoli 65
odstotkov prirastka. Ker se
poseka le 60 odstotkov dovo-
ljenega, to pomeni, da se de-
jansko poseka le malo nad
40 odstotkov prirastka.
Kmetje so tudi premalo sez-
nanjeni s tem, da se v njiho-
vih gozdovih lahko dela eko-
nomska škoda zaradi tega,
ker ne sekajo. Problem je, da
se tega preslabo zaveda tudi
stroka, ki gleda na gozd kot
celoto. Marsikje se ekonomi-
ka postavlja v ozadje, tako je
v nacionalnem gozdnem
programu, prav tako ni do-
volj poudarjena v izobraže-
valnem sistemu. Pri takš-
nem načrtovanju se lesna za-
loga zelo hitro povečuje in bi
morali sekati ves prirastek že
leta 2020. Problem male po-
sesti, od katere lastniki nima-
jo veliko dohodka, ter gleda-
nja na gozd kot na banko je
treba spremeniti z ozavešča-
njem javnosti, združeva-
njem lastnikov gozdov na
ekonomskih temeljih ter več-
jim upoštevanjem ekonom-
skih parametrov pri odkazilu
in tudi pri načinu sečnje. Na
malih površinah je treba do-
voliti bolj intenzivno sečnjo
(večje količine naenkrat)." 

Odkupovalci izkoriščajo 
nepovezanost prodajalcev
"Slovenski trg lesa je specifičen. Imamo veliko majhnih odkupovalcev, ki izkoriščajo nepovezanost
prodajalcev," pravi Miha Koprivnikar, višji sodelavec za gozdarstvo in obnovljive vire energije 
v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije.

MEŠETAR

"Od osamosvojitve Slovenije naprej je bila lesno pro-
izvodna funkcija gozdov, zlasti v zasebnih, premalo
poudarjena, premalo aktivnosti pa je bilo tudi pri
organiziranju lastnikov za skupen nastop na trgu ter
za sečnjo in spravilo lesa."

Miha Koprivnikar

Cveto Zaplotnik

Britof - V Mesarstvu Arvaj so
za udeležence gostinsko tu-
rističnega zbora v Kranjski
Gori izdelali prav posebno
klobaso: klobaso velikanko,
ki je tehtala dvesto dvajset
kilogramov. Vsaka polovica
je merila v dolžino dva me-
tra in petindvajset centime-
trov, v premeru je imela pet-
indvajset centimetrov, "špi-
la" je bila dolga šestdeset
centimetrov. Pekli so jo
osemnajst ur pri temperatu-
ri 74 stopinj Celzija. Za pri-
merjavo: običajna kranjska
klobasa tehta petindvajset

dekagramov. Kot je povedala
Ivica Arvaj, so doslej največ-
jo in najtežjo klobaso naredi-
li leta 1999, takrat je tehtala

petsto dvajset kilogramov,
vsaka polovica pa je merila v
dolžino tri metre in šestde-
set centimetrov.

Arvajeva klobasa velikanka Kranj

Izbor kmetice leta

Danes je 15. oktober, svetov-
ni dan kmetic. Zveza kmetic
Slovenije že po tradiciji ob
tem dnevu izbere kmetico
leto. "Ne gre za tekmova-
nje, ampak za življenjsko
delo," poudarja Irena Ule,
predsednica Zveze kmetic
Slovenije. Letošnji izbor, ki
je bil osmi po vrsti, je bil
včeraj zvečer v kulturnem
domu v Zagorju. Za laskavi
naziv so se potegovale
kmetice, ki so jih za to pred-
lagala društva kmečkih oz.
podeželskih žena. Med kan-
didatkami so bile tudi Go-
renjke. Katero so izbrali za
kmetico leta, bomo poročali
v torek. C. Z.

Cene klavnih polovic prašičjega mesa

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja v okviru tržno
informacijskega sistema pripravlja tudi tržno poročilo za
prašičje meso. Reprezentativni trg so klavnice, ki na teden
zakoljejo več kot dvesto prašičev. Poglejmo povprečne cene
prašičjih klavnih trupov oz. polovic po posameznih razredih
v avgustu in spremembe cen v primerjavi z julijem!

Razred Povprečna cena Sprememba v primerjavi
z aprilom

S 157,15 EUR/100 kg + 1,79 EUR + 1,15 %
E 146,09 EUR/100 kg + 1,00 EUR + 0,69 %
U 134,89 EUR/100 kg + 0,03 EUR + 0,02 %
R 130,89 EUR/100 kg + 3,66 EUR + 2,88 %
O 127,33 EUR/100 kg + 4,64 EUR + 3,78 %
P 133,95 EUR/100 kg - 4,82 EUR - 3,47 %

In kaj kaže primerjava s cenami v drugih državah Evropske
unije? V Sloveniji je bila avgusta cena za razred E (po po-
datkih Evropske komisije) 146,46 evra za sto kilogramov in
je bila nižja kot v Evropski uniji, kjer je bilo povprečje 150,61
evra. Med 27 članicami unije bila cena najnižja na Danskem
- 135,57 evra in najvišja na Malti - 182 evrov. V sosedni Avstri-
ji je bila cena 147,77 evra, v Italiji 153,32 evra, na Madžar-
skem 151,03 in v Nemčiji 153,21 evra za sto kilogramov. 
Poglejmo še cene v 39. letošnjem tednu, to je med 27. sep-
tembrom in 3. oktobrom! Takrat je po podatkih agencije
cena za razred E znašala 137,91 evra za sto kilogramov in je
bila malenkostno nižja kot v 39. lanskem tednu (139,82
evra) in občutno nižja kot predlani (166,55 evra). C. Z.

Svet Centra za socialno delo Jesenice na podlagi sklepa 6. redne
seje Sveta Centra za socialno delo Jesenice, z dne 4. oktobra
2010, razpisuje delovno mesto 

Direktorja/direktorice 
Centra za socialno delo Jesenice

Za direktorja/direktorico je po določilih 34. in 35. čl. Zakona o
zavodih (Uradni list RS, št 12/91, 45I/94, Odl. US:U-I-104/92,
8/96, 18/98, Odl. US: U-I-34/98,36/00-ZPDZC, 127/06-
ZJZP), 56. in 57. čl. Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 114/06-ZUTPG, 3/07-UPB2, 23/07-popr.,41/07-popr.,
122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 5/08-ZUTPG in 73/08-
ZUTPG, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS) in 29., 30. in
31. čl. Statuta Centra za socialno delo Jesenice, ter 4.čl. Spre-
memb in dopolnitev Statuta Centra za socialno delo Jesenice z
dne 14. decembra 2004 lahko imenovan/-a kandidat/-ka, ki
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še 
naslednje pogoje:

- visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. čl. Za-
kona o socialnem varstvu

- 5 let delovnih izkušenj,
- opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu
- opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavo-

da, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s
strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima
opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti naj-
kasneje v enem letu, od začetka opravljanja nalog direk-
torja

ali
- višja strokovna izobrazba iz 69. čl. Zakona o socialnem

varstvu,
- 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih

in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega var-
stva,

- opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
- opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda,

ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Stro-
kovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima
opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkas-
neje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.

Od kandidatov se pričakuje, da razpisni komisiji predstavijo pro-
gram dela oziroma vizijo dela Centra za socialno delo Jesenice.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a bo imenovan/a za dobo 
5 let.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjeva-
nju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti na naslov: Center za
socialno delo Jesenice, C. železarjev 4 a, z oznako "za razpis".
Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva
poteka razpisa.
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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 deset kilometrov. Tvo-
ri ga krepko več kot deset
dvatisočakov. Prečenja ome-
njenega grebena se lahko lo-
timo od vzhoda proti zaho-
du, ali obratno. Moj predlog
je, da prečenje začnemo na
planini Dolga njiva in hodi-
mo proti zahodu. V omenje-
ni smeri nam sonce ne bo si-
jalo naravnost v obraz in tudi
fotografiranje bo lažje. V
prejšnji številki Gorenjskega
glasa smo prišli do Škrbine,
najnižje točke omenjenega
prečenja. Danes bomo nada-
ljevali in turo zaključili.

S Škrbine, 1869 m, spet
zagrizemo v strmino. Teren
je lahek, travnat. Pot skoraj
ves čas teče po grebenu in se
nezadržno približuje Kladi-
vu, 2094 m. Vzpon proti
Kladivu delno poteka tudi
skozi ruševje. Tik pred vzpo-
nom na vrh, nas čaka še
vzpon na skalni zob, ki ga ne
moremo obiti. Vzpon nanj
in spust, kjer nam pomaga
zopet nekaj jeklenice. Sledi
vzpon na Kladivo, ki nas je
tako prešerno vabil že pred
nekaj urami in se nam kar ni
hotel približati. S Kladiva do-
jamemo mogočnost grebena
Košute, saj njeni najvišji vr-
hovi kot žaga gledajo iz pov-
prečja. Sestop s Kladiva terja
precej previdnosti, saj je pot
posuta z gruščem in hitro
lahko pride do zdrsa. Svet, ki
nas obdaja, je krušljiv. Ko se-

stopimo z vrha, se pot začne
spet strmo vzpenjati proti
Malemu Kladivu, 2036 m.
Sestop z njega poteka v malih
okljukih, dokler ne doseže-
mo poti, ki je videti, kot bi po-
tekala povsem naravnost. Joj,
kako smo se zmotili. Povzp-
nemo se še na Kofce goro in
od tam na Toplar, nato pa po
markirani poti nadaljujemo
naprej do Velikega vrha,
2088 m. Pot nekaj časa pote-
ka po južni strani, kratek del-
ček pa tudi po severni strani.
Tukaj moramo biti previdni,
saj je severno ostenje grozlji-
vo divje in prepadno. Do sa-
mega vrha se lahko povzpne-
mo povsem po grebenu, ali
pa sledimo markacijam, ki
nas na vrh pripeljejo z zahod-
ne strani. Razgled je čudovit:
proti zahodu vidimo karavan-
ški trojček Begunjščica, Vrta-
ča, Stol; s severa nas pozdrav-
lja Ljubeljska baba; na jugu
so Kriška gora, Storžič, Ste-

govnik; na vzhodu pa se pred
nami vije pravkar prehojen
Košutin greben.

Z Velikega vrha sestopimo
do Kofc. Pot se zlagoma
spušča, na enem mestu nam
pomagajo celo jeklenice. V
Domu na Kofcah si privošči-
mo zasluženi počitek. Za
nami je dolga pot. Od Dolge
njive do Kofc smo potrebova-
li 8 ur, čaka pa nas še vrnitev
nazaj do avtomobila. Če smo
se logistično organizirali, je
variant sestopa več, a običaj-
no se za zaključek prehodi še
vse planine pod Košuto.

S Kofc nadaljujemo proti
vzhodu. Pot se sprva rahlo
spušča in preči pobočje. Do-
sežemo široki kolovoz, ki nas
pripelje na planino Ilovico,
odkoder v rahlem vzponu
dosežemo planino Šijo. S
Šije nadaljujemo proti plani-
ni Pungrat, od tam pa proti
Tegoški planini. S Tegoške
planine nadaljujemo še na-

prej proti planini Dolga nji-
va. Vsaj zadnji del poti nam
je dobro znan, saj poteka po
poti, ki vodi proti Košutniko-
vemu turnu z zahodne stra-
ni. Zaključek ture, ko preho-
dimo še vse planine pod Ko-
šuto, nam bo vzel še dodatne
tri ure.

Če smo se pa logistično
malce znašli in se na preče-
nje podali z dvema avtomo-
bilom, pa lahko en avto pu-
stimo v vasi Dolina. V tem
primeru s Kofc sestopimo,
kot bi šli proti Matizovcu, na
koncu planine pa zavijemo
levo proti Kalu. Pri koči na
Kalu se usmerimo proti Do-
lini. Čaka nas mestoma strm
spust po ilovnatem terenu, ki
bo prihranil nekaj časa. 
Podatki za celotno prečenje:
Nadmorska višina: 
max. 2133 m
Višinska razlika: cca. 1300 m
Trajanje: 11 ur
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Grebensko prečenje Košute (2. del)

Divjačinski hrbet, II.
Divjačinski golaž? Uf, odličen je. Kaj pa prečenje divjačinskega hrbta? Če imamo v mislih prečenje
grebena Košute, je tura čudovita. Zaradi neverjetne razgibanosti daje občutek optične prevare.

Pogled na Kladivo in Veliki vrh v daljavi / Foto: Jelena Justin

Škrbina je najnižja točka prečenja. / Foto: Jelena Justin
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Jogurtova juha

Sestavine: pol l goveje juhe,
lahko iz kocke, 3 dl jogurta, 1
žlica moke, 10 dag dolgozrna-
tega riža, 2 jajci, sol, poper, ne-
kaj sesekljanih metinih listov,
2 žlici masla, sladka paprika v
prahu.

Priprava: mesno juho se-
grejemo, vanjo zakuhamo
riž in nazadnje še jogurt
zmešan z mehko moko in
jajcem. Počasi kuhamo na
majhni temperaturi. V ponvi
na maslu prepražimo meti-
ne liste in juho po okusu še
začinimo s soljo, poprom in
z mleto sladko papriko. 

Polnjen svinjski zrezek

Sestavine: 80 dag svinjske-
ga, 4 palačinke, 4 hrenovke, 4

dag kuhanega graha, sol, po-
per, peteršilj.

Priprava: narežemo enako-
merne zrezke, jih dobro po-
tolčemo, popopramo, soli-
mo. V palačinko zavijemo
hrenovko, jo položimo na
sredino zrezka, dodamo grah
in zrezek zavijemo v rulado,
prevežemo z vrvico. Zrezke
pečemo v pečici tri četrt ure
pri temperaturi 160 stopinj
Celzija. Tik pred koncem
temperaturo povišamo, da
postanejo zrezki lepe zlato
rumene barve. Med peče-
njem jih zalivamo z nastalim
sokom, po potrebi prilijemo
govejo juho ali vodo. Pečeno
meso narežemo na rezine.
Ponudimo jih s krompirjem
ali kuhano zelenjavo.

Kuhana in zapečena zele-
njava: 1 kg mešane zelenja-

ve očistimo, narežemo na
rezance. Nekaj maščobe se-
grejemo in na njej poduši-
mo zelenjavo. Zelenjavo so-
limo, popramo in dodamo
baziliko. Naložimo jo v og-
njevarno posodo, pomeša-
mo jo z naribanim sirom in
stepenim jajcem. V pečici jo
lepo zapečemo.

Dalmatinske fritule

Sestavine: 50 dag moke, 2
žlici sladkorja, 4 dag olja ali
margarine, 2 dag kvasa, 3 ru-
menjaki, 1 celo jajce, 10 dag ro-
zin, sol, mleko po potrebi,
rum, vanilin sladkor, limona,
olje za cvrenje.

Priprava: pripravimo kva-
šeno testo in mu dodamo ro-
zine. Pustimo ga vzhajati, da
močno naraste. Fritule, ki

jih oblikujemo z žlico, cvre-
mo v vročem olju. Olje naj
ne bo prevroče. Fritule še to-
ple potresemo s sladkorjem
v prahu.

Zavitek z jabolki, 
grozdjem in skuto

Sestavine: 40 dag namenske
moke za vlečeno testo, okisana
slana voda po potrebi.

Nadev: 8 dag masla ali mar-
garine, 20 dag sladkorja, 20
dag grozdja, 60 dag dušenih
jabolk, 12 dag pretlačene skute,
rum, drobtine, kisla smetana,
vanilin sladkor.

Priprava: Iz moke in mlač-
ne okisane vode naredimo
čvrsto vlečeno testo, ga do-
bro obdelamo in premaže-
mo z oljem, da se na vrhu ne

naredi skorjica, počiva naj
približno pol ure. Grozdne
jagode prerežemo na pol in
odstranimo koščice, jih
malo prepražimo na slad-
korju in v rumu. Jabolka olu-
pimo, jih naribamo in malo
prepražimo na sladkorju,
skuto pretlačimo. Posebej na
maščobi prepražimo prese-
jane drobtine. Na pomoka-
nem prtu testo razvlečemo,
premažemo s prepraženimi
drobtinami, pretlačeno sku-
to, potresemo prepraženimi
jabolki in grozdnimi jagoda-
mi. Testo zvijemo v štrukelj
in ga damo na pomaščen pe-
kač. Pečemo v pečici pri 180
stopinjah Celzija 40 minut.
Pečenega narežemo in po-
tresemo s sladkorjem v pra-
hu.

Dober tek!

Priročnik  Permakulturni vrt

razkriva, kako narediti načrt

za vrt, ki bo lahko dostopen

in bo zahteval čim manj

dela, kako si prihraniti 

nepotrebna opravila - 

celo prekopavanje in 

pletje, kako odganjati

škodljivce in bolezni 

brez uporabe kemičnih 

sredstev in še veliko več. 

Celo najmanjšo zaplato

zemlje lahko spremenite 

v krasen in rodoviten vrt, 

če delate v sožitju 

z naravo.

Mehka vezava, 264 strani

Redna cena: 19,90 evra. Če knjigo kupite ali naročite na

Gorenjskem glasu je cena le: 17,90 EUR + poštnina

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po 

tel.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice



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

■ zakoličbe objektov, komunalnih 
vodov, cest

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

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v

III. nadstr., l. izgr. 1965, obnovljeno l.
2005 (kopalnica, WC, CK na plin)
vpisano v ZK, klet, balkon, cena
125.000,00 EUR.
Kranj, Planina I, dvosobno + 2 kabi-
neta, 5. nadstr. v izmeri 93,81 m2, l.
izgr. 1976, delno obnovljeno l. 2005 -
okna v spalnicah, radiatorji, vsi
priključki, vpisano v ZK, lepo ohran-
jeno, cena 129.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi
izmere 48,00 m2, v hiši so samo štiri
stanovanja, l. izgr. 1960, stanovanje
izdelano l. 1991, CK, cena 77.500,00
EUR.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, staro mestno jedro, enonad-
stropna s 120 m2 stanovanjske
površine na parceli velikosti 262 m2,
l. izgr. 1935, prenovljena l. 2002 -
okna, vse instalacije, kopalnica, CK
na olje, dvorišče, kjer je možno parki-
ranje za dva avtomobila, terasa s 115
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m2 vrta, cena 180.000,00 EUR. 
Žiri, v centru mesta, visokopritlična
tlorisa 10x8 m2 na parceli velikosti
477 m2, l. izgradnje 1937, lepo
vzdrževana na zelo sončni lokaciji,
CK na olje, vsi priključki, cena
155.000,00 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 del-
no neizdelana, zelo lepa lokacija,
cena 215.000,00 EUR. 
Trstenik, na izredno lepi sončni
lokaciji, medetažna s 300 m2
uporabne stanov. površine na parceli
velikosti 1144 m2, l. izgr. 1999, cena
399.000,00 EUR, v kateri je vključe-
na tudi vsa oprema izdelana po meri. 
Gorenjska, Cegelnica pri Naklem, vi-
sokopritlična, tlorisa 8,5 x 8 m2 na
parceli velikosti 539 m2, l. izgr. 1939,
delno obnovljena l. 1994 - okna, stre-
ha, kopalnica, WC, garaža, vsi
priključki, 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 de-
javnosti, urejen dostop in lastno
parkirišče, 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
neživilsko trgovino, cena 47.000,00
EUR.
VIKEND - PRODAMO
Trstenik - Orle, zidan, visokopritlični,
tlorisa 46 m2 na parceli velikosti 478
m2, lepa sončna lokacija, garaža,
dostop tlakovan, ob vikendu tudi
manjša brunarica, l. izgr. 1997, cena
220.000,00 EUR skupaj z opremo.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklemu, v industrijski
coni v izmeri 5957 m2 za proizvod-
njo, skladišča, parkirišče, cena 144
EUR/m2 in še pribl. 18 EUR/m2 za
komunalni prispevek.
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info@g-glas.siKAŽIPOT, MALI OGLASI

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; TOPOLŠICA 25. 10.; TRST 29. 10.; BANJA VRUČICA: 24. 10.
- 27. 10; MEDŽUGORJE: 19. 10. - 21. 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.

Akademija ob krajevnem prazniku
Kranj, Primskovo - Danes se bo ob 19. uri v KS Primskovo
začela akademija ob krajevnem prazniku Primskovega.
Slovesno bodo predstavili Zbornik KS Primskovo, ki ga
boste lahko tudi kupili, nato pa bo sledila pogostitev in zaba-
va s plesom s skupino Bohpomagej.

Ličkanje koruze
Bodešče - Kulturno društvo Rudija Jedretiča Ribno vabi
danes ob 19.30 v Bodešče (h Koselnu) na ličkanje koruze.
Večer bodo popestrili s kulturno-zabavnim programom.

Srečanje ljudskih pevcev in godcev
Palovče - Na Budnarjevi domačiji bo v nedeljo ob 15. uri
Srečanje ljudskih pevcev in godcev, ki ga pripravljajo ljudske
pevke Predice.

Srečanja nad Bašljem
Bašelj - Upokojenki Mici in Anica prirejata že nekaj časa
vsako prvo in tretjo nedeljo v mesecu popoldne v Gamsovem
raju nad Bašljem srečanja s plesom, glasbo in zabavo. Kdor
želi sproščene družbe, naj pride v nedeljo popoldne nad
Bašelj. Pojasnila dajejo po telefonu 031/389123.

PRIREDITVE
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LOTO
Rezultati 82. kroga 
- 13. oktobra 2010

1, 9, 11, 16, 30, 32, 39 in 37

Lotko:
1 9 7 6 3 3

Loto PLUS:
11, 18, 22, 31, 33, 34, 38 

in 37

Sklad 83. kroga za 
Sedmico: 200.000 EUR

Sklad 83. kroga za Lotka:
200.000 EUR

Sklad 83. kroga za PLUS:
1.040.000 EUR

Krasji vrh-Polovnik
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira jutri turo
na Krasji vrh (1773 m)-Polovnik. Hoje bo za 6 ur, tura je neza-
htevna. Prijave sprejemajo po tel.: 031/345 209 ali 531 55 44.

Na Planino nad Vrhniko
Žirovnica - Društvo upokojencev Žirovnica, pohodna sekci-
ja, vabi v torek, 19. oktobra, na planinski pohod na Planino
nad Vrhniko (733 m). Prijave sprejema Drago Kajdiž, tel.: 5
801 469, gsm 031/535 799.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega pisma vabi jutri ob 9. uri
v Dom krajanov Primskovo na proučevanje Svetega pisma z
okvirno temo Ali obstaja pozitivna stran trpljenja?.

Dela Marjana Židaneka in Zdravka Purgarja
Jesenice - Iz Razstavnega salona Dolik vabijo na odprtje
razstave likovnih del slikarjev Marjana Židaneka in Zdravka
Purgarja, ki bo danes ob 18. uri.

Revizor
Žiri - Iz DPD Svoboda Žiri vabijo na prvo predstavo gleda-
liškega abonmaja v sezoni 2010/2011 Revizor v izvedbi
Prešernovega gledališča Kranj, ki bo danes ob 19.30 v dvo-
rani DPD Svoboda Žiri.

Laži, ampak pošteno
Bled - V Festivalni dvorani Bled si danes ob 20. uri lahko
ogledate monokomedijo z Borutom Veselkom Laži, ampak
pošteno.

PREDSTAVE

RAZSTAVE

PREDAVANJA

IZLETI
Maja Bertoncelj

Smlednik - Ljubitelji gob iz
Smlednika so petič pripravili
razstavo gob, ki je dva dni po-
tekala na Starem gradu. Obis-
kovalci so si lahko ogledali
kar okrog dvesto različnih
vrst gob in se okrepčali z go-
bovo juho. "Na razstavi je le-
tos veliko primerkov gob, saj
so razmere za rast ugodne.
Razstavljeni sta tudi knežja
mušnica in hrastov glivec.
Obe sta užitni in zaščiteni
gobi," je povedala Sedija Ha-
sanagič, determinatorka gob,
in ob tem dodala, da na raz-
stavo pridejo večinoma tisti,
ki že nabirajo gobe in si želijo
dodatnega znanja. 

Na razstavi v Smledniku je
bilo okrog dvesto različnih
vrst gob.

Na razstavi tudi knežja mušnica 
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

NOVO garsonjero in dvosobno stano-
vanje na Planini v Kranju, ☎ 041/258-
490

10005639

STANOVANJE na Zlatem polju, ☎
04/25-11-435, 031/538-674

10005688

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

10005378

ODDAM

SOBO v hiši pri Kranju, nekadilcu, ☎
031/805-412

10005597

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

10005608

DVA ENOSOBNA stanovanja s kabi-
netom v okolici Kranja. Prvo je vseljivo
takoj, drugo je potrebno manjše obno-
ve, ☎ 05/92-01-618, 031/864-582

10005581

STANOVANJE za samske, ☎ 041/
322-653 10005642

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, cena
155.000 EUR, ☎ 041/744-709

10005634

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

BIVALNI vikend v okolici Trebnjega, 5
let star, na lepi sončni legi, asfalt do
parcele, ☎ 031/308-540 10005628

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

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

ZAZIDLJIVO parcelo, 560 m2, Zalog,
Cerklje, možna menjava za stanovanje,
☎ 064/119-411 10005679

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
naložba, ☎ 041/619-568 10005486

TRAVNIK z vrisano manjšo leseno bru-
narico, primeren za piknik partyje ali
konje, ☎ 041/617-812 10005615

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

V KRANJU oddam vpeljan, zelo lep
kozmetični salon. Obvezen odkup vse
opreme, ☎ 041/515-390 10005686

GOSPODARSKO poslopje za skladiš-
če ali obrt, v okolici Kranja, cena po
dogovoru, ☎ 04/25-01-014, 041/
448-823 10005629

GARAŽE
PRODAM

GARAŽO locirano za pošto v Kranju, pro-
dam ali dam v najem. Garaže je vpisana v
zemljiško knjigo, ☎031/754-64610005590

ODDAM

GARAŽO za skladišče, 21 m2, Šen-
čur, ☎ 041/385-066 10005593

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

RENAULT Clio 1.5 Dci, l. 2004, 5
vrat, klima, ☎ 041/227-338 10005675

SEAT Ibiza 1.4, prva reg. 2004,
77.300 km, servisna, lepo ohranjen,
ABS, klima, vinjeta, reg., ☎ 041/543-
876 10005680

VOLKSWAGEN Golf 4, l. 99, kovinsko
sive barve, dobro ohranjen, cena po
dogovoru 10005626

VOLKSWAGEN Golf II, l. 1990, 3 vrta,
reg. do marca 20111, dizel, ugodno,
☎ 04/57-21-198, 041/820-003

10005667

TEHNIKA
PRODAM

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

10005677

PODARIM

TELEVIZIJO Blaupunkt, staro 10-12
let, ☎ 04/23-23-371 10005646

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

3F MOTOR 0.5/ 3 KW, 700/2890
obr/min z elekrično zavoro, ☎ 04/25-
22-910, 051/490-133

10005660

ELEKTROMOTOR 3 F, 1.1 KW, 1400
o/min in 1F, 0.4 KW, 2800 o/min, ☎
041/858-149 10005676

HIŠNI 8-batni kompresor, ☎ 041/
969-708 10005592

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

SIPO sivo, 1 m3 v vrečah, ☎ 051/
228-622 10005644

SUHA bukova drva in suhe deske,
deb. 2.5 in 5 cm, ☎ 04/25-60-224

10005621

ZRAČNO suhi smrekov les, debeline:
20, 25, 30 mm, ☎ 040/776-484

10005672

KUPIM

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

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

NOVA stranska vhodna vrata 900 x
2063, ugodno, ☎ 04/53-66-746,
041/350-298 10005650

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 drva, cena 65 EUR, razžaga-
ne in pripeljane, ☎ 031/888-689

10005617

LESENE brikete za kurjavo, ☎
040/887-425, 040/389-574 10005407

MEŠANA drva ter drva hrast - kostanj,
možen razrez in dostava, ☎ 051/412-
165 10005659

SUHA drva, slabše kvalitete, cena 25
EUR, ☎ 04/51-81-086, 041/214-
500 10005622

SUHA drva hrast - gaber, ☎ 040/607-
451 10005656

SUHA bukova drva, paletirano. Dosta-
va brezplačno, ☎ 04/25-51-313

10005683

STANOVANJSKA
OPREMA

GOSPODINJSKI 
APARATI
PRODAM

HLADILNIK in pralni stroj Gorenje, ☎
041/878-494 10005657

ZAMRZOVALNO skrinjo, 200 l, ugod-
no, ☎ 031/808-409 10005651

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

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

Bliža se dan spomina na mrtve. 
Ob njem bomo prižgali sveče in za 
trenutek obstali v spominu na naše 
najdražje.

Na poštah smo za ta dan pripravili 
široko ponudbo navadnih, 
elektronskih in solarnih sveč po 
izjemno ugodnih cenah. 

Obiščite nas!

Velika in ugodna 
ponudba sveč 
na poštah

www.posta.si
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Elektronska sveča 
EKO Katja 60 dni

Vestina® Classic
VK004 75 dni

Vestina® Classic 
VK002 90 dni

Elektronska sveča 
Viva 120 dni

Evropa

Zvezdica

Piramida

Mojca

Kocka

2,99 €

3,99 €

2,20 €

4,39 €

2,59 €

3,33 €

1,99 €

3,56 €

3,59 €

1,22 €

1,72 €

1,49 €

Cena za kos

AKCIJAAKCIJAAKCIJA

AKCIJA

AKCIJA

Eko sveče Vestina Natur

Lilia
Tulipan

Narcisa

Akcija traja od 13. do 31. 10. 2010
oziroma do razprodaje zalog.

Akcija traja od 13. do 31. 10. 2010
oziroma do razprodaje zalog.

Akcija traja od 29. 9. do 31. 10. 2010
oziroma do razprodaje zalog.

Akcija traja od 29. 9. do 31. 10. 2010
oziroma do razprodaje zalog.

Akcija traja od 1. do 31. 10. 2010
oziroma do razprodaje zalog.

4,06 €

3,19 €

1,69 €

1,49 €

Elektromotorji in gospodinjski aparati, d. d.
Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija

http://www.domel.com
info@domel.com

Se nam želite pridružiti
v najbolj inovativnem podjetju na Gorenjskem

Smo veliko uspešno, mednarodno uveljavljeno slovensko 
podjetje in vodilni evropski proizvajalec elektromotorjev za

sesalnike. Z inovativnimi in visoko učinkovitimi izdelki 
negujemo uspešnost in rast podjetja ter novih programov za
avtomobilsko industrijo, prezračevalno tehniko, EC sisteme,

pa tudi komponent in orodij. Uspeh na globalnih trgih ter 
usmerjanje v nove ekološko ozaveščene programe odpira nove

priložnosti in dodatne potrebe po novih kadrih, zato vabimo 

univerzitetne inženirje elektrotehnike (m/ž),
univerzitetne inženirje strojništva (m/ž),

da se nam pridružijo v podjetju z visoko družbeno odgovornostjo. 

Ponujamo zanimivo delo na področju razvoja novih izdelkov,
razvoju proizvodnih tehnologij, vodenju in planiranju

proizvodnje izdelkov za avtomobilsko industrijo, trženju
komponent in orodij.

Če Vam ni tuja ustvarjalnost, ambicioznost, komunikativnost,
smisel za timsko delo, pozitivna naravnanost pri reševanju

problemov ali kakovost pogajanj, lahko preberete več o
možnostih zaposlitve na naši spletni strani www.domel.si 

pod rubriko Zaposlitve.

LESCE - lepo svetlo moderno štirisob-
no 105,92 m2 v 3./3 nadstr. bloka, l.
2002, vsi priključki, terasa, parkirno
mesto, komplet opr. Cena: 198.000
EUR.
KRANJ - dvosobno, 58,80 m2 (47 m2
biv .p.) v visokem pritličju bloka l. 2007,
vsi priključki, balkon, park. m. Cena:
123.000 EUR.
TRŽIČ, Ravne - alpski blok, enosobno,
34 m2 v mans. bloka, l. 1982, vsi pri-
ključki. Cena: 49.000 EUR.
JESENICE - duplex tri- oz. štirisobno,
90 m2, obn. kop. l. 2007, vsi priključki,
lep razgled. 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.
ŠENČUR - parcela cca. 560 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 priključki,
cena: 125.000 EUR.
BEGUNJE - dvosobno, predelano v
dvoinpolsobno, 63 m2, l. izg. 87, 2./IV,
vsi priključki, cena: 99.000 EUR.
ŠKOFJA LOKA staro mestno jedro
- dvosobno mansardno, 72 m2 v
starejši stavbi, delno adaptirani l.
84 primerno za 1 ali 2, gretje na
trda goriva. Cena: 75.000 EUR do
konca oktobra.
Za informacije o ostali ponudbi
obiščite www.ajp.si 

www.a jp .s i
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VRTNA OPREMA
PRODAM

SMREKOVO masivno vrtno garnituro
ter otroško iz javorja, ☎ 041/980-371

10005638

OSTALO
PRODAM

POSTELJNO pregrinjalo za zakonsko
posteljo, volneno, tkano, skoraj novo,
☎ 040/223-703 10005665

UMETNINE,
NAKIT
PRODAM

TAPISERIJA, motiv Sonca in cvetja,
velikost 125 x 125 cm, ☎ 040/567-
544 10005670

OTROŠKA
OPREMA
PRODAM

KOMPLET voziček, lupinica - avtose-
dež in več drugega, cene ugodne, ☎
04/20-21-589 10005689

PODARIM

ZIBKO z jogijem in oblačilo za zibko, ☎
04/51-46-019, 041/856-030 10005669

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
PRODAM

MLADIČE nemške ovčarje, stare 2
meseca, ☎ 031/375-166 10005681

PSIČKE stare 2 mes., črnih kožuš-
čkov, zelo lepe, prisrčne, ☎
040/460-881 10005687

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CISTERNO Creina, 3000 l in obračal-
nik 5.4 m, Poettinger, ☎ 031/504-
509 10005595

KONJSKO prikolico za enega konja z
žrebetom, l. 2008, ☎ 041/606-154

10005662

TRAKTOR Zetor 5211, l. 86, brezhi-
ben, registriran, ☎ 041/489-151

10005594

TRAKTOR Reform Muli 600 z čelno
hidravliko, sprednjo kosilnico, snežno
desko, nakladalko za seno in tristrani
kiper, ☎ 041/602-386 10005630

TRAKTOR IMT 539, realnih 1.050 de-
lovnih ur s kompresorjem in lokom, ☎
04/25-21-685 10005647

KUPIM

KULTIVATOR - frezo ohranjeno do 50
EUR, ☎ 040/523-961 10005612

ROTACIJSKO kosilnico SIP 165, 4 di-
ski in avtomatsko kljuko za Univerzal
45, ☎ 051/336-749 10005666

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 Ursus ali Ferguson, ☎
041/678-130 10005596

PRIDELKI
PRODAM

BELI in rdeči jedilni krompir, Preddvor,
☎ 041/293-627 10005690

DOMAČA jabolka, zlata pramena, kos-
mač, krivopecelj, voščenke in nove so-
rte, ☎ 04/25-78-450 10005633

DROBNI krompir, ☎ 051/342-716
10005607

DROBNI krompir in krompir za ozimni-
co, možna dostava, ☎ 041/731-030

10005632

JABOLKA, hruške, sladki mošt, preša-
nje sadja, krompir in zelje ki ga tudi na-
ribamo, kmetija Matijovc, Jeglič, Pod-
brezje 192, Naklo, ☎ 04/53-31-144

10005557

JABOLKA za ozimnico in predelavo,
Markuta, Čadovlje 3, Golnik, ☎
04/25-60-048 10005580

JABOLKA voščenke, kosmač in dru-
ge, Strahinj, 10 a, ☎ 04/25-72-279,
041/659-975 10005584

JABOLKA jonatan in voščenke ter sta-
rinsko stensko uro, ☎ 04/20-42-397

10005606

JABOLKA, stare sorte za predelavo -
mošt, ☎ 040/491-714 10005641

KORUZO silažno, 2 h, v okolici Brnika,
☎ 041/608-630 10005587

KRMNI krompir, ☎ 040/607-451
10005585

KRMNO peso in čebulo ali šalotko, ☎
04/25-91-355 10005637

KRMNO peso, krmni in jedilni krompir,
☎ 041/558-711 10005649

KROMPIR za ozimnico, rdeči, ☎
04/25-31-170 10005661

KROMPIR za krmo, ☎ 040/213-806
10005673

KVALITETNA jabolka različnih sort in
jabolčni mošt, svež in pasteriziran,
sadjarstvo Pr’ Jernejc, Hraše 34, Les-
ce, ☎ 040/186-158 10005601

NEŠKROPLJENA jabolka carjevič, ☎
04/59-58-466 10005645

REPO za kisanje ter krompir beli in
rdeči, ☎ 041/242-375 10005631

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

10005589

NEŠKROPLJENA jabolka za mošt ali
žganje, ☎ 04/51-41-341 10005623

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 BIKCA simentalca, 6 mesecev in 3
mesece, ☎ 04/57-25-283

10005624

BIIKCA simentalca, težkega 140 kg,
☎ 031/242-713 10005613

BIKCA simentalca, starega 2 meseca
in telico ciko, brejo 8 mesecev, ☎
051/262-579 10005598

BIKCA simentalca, starega 3 mesece,
☎ 04/25-61-427 10005602

BIKCA simentalca, starega 10 dni, ☎
04/57-24-155 10005611

BIKCA LS in čb, ☎ 040/310-130
10005616

BIKCA simentalca, starega 18 dni, ☎
04/57-40-047 10005620

BIKCA simentalca, starega 20 dni, ☎
031/255-194 10005635

BIKCA simentalca, starega 10 dni, ☎
041/873-497 10005668

DVA mlada ovna ter dve jagnjeti, ☎
04/53-15-779

10005610

JAGNJETA JS pasme za rejo ali za za-
kol in ovna, starega 2.5 let, ☎
040/539-023 10005604

KRAVO simentalko, brejo, pašno, sta-
ro 10 let, ☎ 040/943-227 10005582

KRAVO simentalko s prvim teletom, ☎
031/220-367 10005643

KRAVO ali brejo telico po izbiri, ☎
041/416-241 10005658

PAŠNE teličke simentalke, težke od
200-300 kg, ☎ 04/25-23-078

10005600

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

PRAŠIČE, težke približno 70 kg in 120
do 140 kg, možna dostava, ☎
041/760-789 10005418

PRAŠIČE, domače krme, ☎ 040/
607-451 10005586

PRAŠIČE težke okrog 80 kg, domača
krma, ☎ 04/25-95-600 10005674

STAREJŠO kozo za zakol - predelavo, ☎
04/53-15-118, 041/213-494 10005652

TELICO simentalko v devetem mese-
cu brejosti, ☎ 030/932-681 10005618

TELICO simentalko brejo težko, ☎
04/57-23-634, 041/798-66810005619

TELICO simentalko, brejo 9 mesecev,
☎ 041/695-261 10005625

TELIČKO LS, staro 6 tednov in čb,
staro 14 dni, ☎ 041/220-84010005583

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, ☎
04/51-41-149 10005588

ZAJCE in zajklje lisec, ☎ 040/562-
959 10005664

ZAJKLJE pasme nitranc kalifornijec,
stare 6 mesecev, zdrave, prelepe, naj-
boljša pasma za meso, ☎ 040/979-
622 10005663

KUPIM

BIKCA simentalca ali križanca mesne
pasme, starega 2 do 3 tedne, ☎
030/660-686 10005655

MLADEGA ovna za pleme ali menjam
za mlade ovce, Črnivec, ☎ 04/53-38-
027 10005654

OSTALO
PRODAM

DVOJNO Böeckmann comfort prikolico za
konje, rabljeno samo eno sezono, v odlič-
nem stanju, ☎041/617-812 10005614

MLADO goveje meso, ☎ 040/613-
705 10005653

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DELO DOBI kuhar oziroma kuhar pi-
copek. Igor Logar s.p., Hotemaže 3a,
Preddvor, ☎ 041/335-979 10005409

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

PODJETJE Univerzalna Logistika,
d.o.o., Zbilje 4 C, Medvode, redno za-
posli več voznikov s C in E kategorijo v
mednarodnem transportu, izkušnje so
obvezne, ☎ 041/691-784 10005684

ZAPOSLIM frizerko z izkušnjami, Frizer-
ski salon Satler Cilka s.p., Oldhamska
14, Kranj, ☎ 041/386-909 10005567

IŠČEM

DELO čiščenje, likanje, varstvo otrok,
pomoč starejšim, imam izkušnje, ☎
051/428-551 10005609

DELO, čiščenje, gosp. dela, pomoč
starejšim osebam, Kranj z okolico, ☎
051/605-303 10005682

DELO šivanje po naročilu, popravila -
pridem tudi na dom, ☎ 051/270-833

10005591

DELO, honorarno ali redno zaposlitev,
lahko elektro stroka, možno delo na
domu, ☎ 04/51-32-977, 041/289-
952 10005599

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, 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, kvalitet-
no in ugodno, Pavec Ivan, s. p., Pod-
brezje 179, Naklo, ☎ 031/392-909

10005172

ELEKTROINSTALACIJE, Dušan Le-
ben s.p., Škofja vas 44, Škofja vas:
elektroinstalacije pri adaptacijah in no-
vogradnjah,   popravilo gosp. aparatov,
električnih bojlerjev, hitro, kvalitetno in
ugodno, ☎ 031/507-311

10005691

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

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

10005636

PODJETNIK potrebuje prijazno dekle
za skupno delo in življenje, ☎
031/860-668 10005307

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

10005306

POSLOVNI STIKI

ZAHVALE
PO HUDI nesreči v skalovju Oblancev
v Kokri se zahvaljujem za reševanje ge.
Zdenki Tičar, reševalcu g. Mominovi-
ću, pilotu g. Mihelaču, zdravniku dr.
Jenšterletu, prijatelju Tonetu Jelovča-
nu, sestri Janji Rupar in dr. Bečanu.
Hvaležni Franc Medle z družino

10005685

RAZNO
PRODAM

3 STEKLENICE po 20 l za vino in po-
darim nekaj zelenk po 2 l in 1 l, ☎
04/20-28-181

10005678

KULTIVATOR kosa, plug, sedež voz,
kiperbuš štedilnik, gorilec za olje tu 3,
☎ 04/23-30-079, 041/893-257

10005648

KVALITETNA omela za dimnike in
peči, tudi za rostfraj, Žnidar, ☎ 01/83-
23-107

10005605

MIZARSKO delovno mizo in inoxs sod-
ček, 70 l, ☎ 04/57-43-956,
051/618-106

10005671

PLASTIČNE sode, 100 l, ugodno, ☎
04/57-44-348

10005627

VLOŽENE jurčke, ugodno, ☎
041/393-912

10005640

ZABOJNIK za sadje ali smeti, 240 l,
nov, možna dostava, ☎ 031/560-936

10005603

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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Voščene sveče eko Vestina natur in elektronske 
sveče, ki gorijo 30 dni, očarajo s svojo eleganco, 
pa še prijazne so do okolja. Cena je 1,99 € / kom.
Ob vsakem nakupu prejmete brezplacno škatlico za
prazne baterije.

Sveče lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, od ponedeljka do petka 
od 7. do 15. ure, ob sredah do 16. ure. w
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EKOL, d. o. o., Kranj, 
nudi možnost zaposlitve
delavcu v skladišču in
vozniku tovornih vozil 
za določen čas.
Izključno pisne prijave z dokazili
pošljite na naslov: Ekol, d. o. o.,
Laze 18a, 4000 Kranj. 

Mateja Petač
041/761 110

Expres sodni prevodi
Zoisova 1, Kranj 

(nasproti sodišča)
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Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, 
Ulica Staneta Bokala 4, Jesenice, razpisuje delovno mesto 

VODJA RAČUNOVODSTVA (m/ž)
Za vodjo računovodstva je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg
splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še:

● ima VII./2 , VII./1 ali VI. stopnjo izobrazbe ekonomske smeri,
smer računovodstvo

● ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj
● ima znanje za uporabo informacijskih tehnologij
● zaželene so izkušnje na področju vodenja

Delovno področje zajema: spremljanje zakonodaje na področju
računovodstva, priprava finančnih načrtov, obračun DDV-ja, uskla-
jevanje GK in analitičnih knjigovodstev, izdelava letnih poročil,
izdelava premoženjske bilance, vodenje postopka javnih naročil,
vodenje organizacijske enote računovodstva ...

Delovno mesto se razpisuje za nedoločen čas, od 1. 1. 2011.

Rok za prijavo na razpis je 15 dni po objavi. 

Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, o
dosedanjem delu s kratkim življenjepisom naj kandidati/ke pošlje-
jo na naslov: Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja 
Jesenice, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice.
Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

Prijatelji Loke še bolj
zavzeto snujemo
projekte za večjo

kakovost življenja v
še lepši Loki. Vse več

nas je in vsakogar
vabimo medse.

www.mihajese.si
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www.gorenjskiglas.si
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ZAHVALA

Ob slovesu od našega dragega moža, očeta, brata, tasta, strica,
deda, pradeda

Marjana Stareta
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za podarjeno cvetje, sveče in izrečena sožalja. Hvala
za pomoč in poslovilne besede gasilcem. Zahvala tudi pevcem
in pogrebni službi Navček.

Žalujoči vsi njegovi
Srednje Bitnje, 6. oktobra 2010

ZAHVALA

V 56. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče in sin

Marjan Frelih
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatel-
jem in znancem, njegovim sodelavcem in podjetju Indramat za
izrečena in pisna sožalja, darovano cvetje in sveče ter denarno
pomoč. Posebej se zahvaljujemo osebnemu zdravniku dr. Hab-
janu, gospodu kaplanu za lepo opravljen pogrebni obred,
pogrebni službi Akris, pevcem, trobentaču ter vsem, ki ste ga
pospremili na njegovi zadnji poti. Vsem imenovanim in
neimenovanim še enkrat hvala.

Žalujoči: žena Marinka, sinovi Boštjan, Tomaž, Klemen, mama
Rozalija in ostali sorodniki
Železniki, september 2010

ZAHVALA

Življenje je kot vetra piš,
le za trenutek ga uloviš.

V 45. letu starosti nas je nenadoma zapustila draga

Majda Podobnik
Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter vsem,

ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste
ohranili v lepem spominu

Vsi njeni

V SPOMIN

OSMRTNICA

V neizmerni žalosti sporočamo vsem sorodnikom, prijateljem in
znancem, da nas je v 72. letu starosti za vedno zapustil naš dragi

Gregor Božič
iz Kranja, Šorlijeva ulica 14

Pogreb dragega pokojnika bo v družinskem krogu v petek, 15. ok-
tobra 2010, ob 14. uri na Mestnem pokopališču v Kranju. Žara bo
na dan pogreba od 11. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem
pokopališču. Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Žalujoči sin Gregor z družino in hči Rowena z vnukinjo Nino
Kranj, 12. oktobra 2010

ZAHVALA

V 77. letu nas je zapustil naš dragi

Ludvik Györek
iz Kranja

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in 
prijateljem za podarjeno cvetje, sveče, izrečena sožalja ter
spremstvo na njegovi zadnji poti. Posebej pa se zahvaljujemo
dr. Pavlinovi in sestri Ivici za dolgoletno zdravljenje.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Ob smrti našega dragega moža, dedka in tasta

Franca Puclja
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili njegovemu
spominu, darovali cvetje in sveče. Za dolgoletno zdravljenje
hvala dr. Ani Teran iz ZD Kranj ter požrtvovalni pomoči 
dr. Remsa iz jeseniške bolnišnice. Zahvalili bi se radi vsem
sorodnikom in sosedom iz Struževega, Zvezi borcev, še posebej
g. Igorju Slavcu za poslovilni govor ter Društvu upokojencev.
Zahvala gre tudi rekreativkam, Komunali Kranj, pevcem 
Kranjskega kvinteta in glasbeniku za zaigrano Tišino.

Žalujoči: žena Vida, vnukinja Petra in snaha Nuša

ZAHVALA

V 49. letu nas je po hudi bolezni za vedno zapustila naša draga

Slavka Alič
poslovodja trgovine AL-market

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom,
znancem, vsem, ki ste jo imeli radi in ji v težkih trenutkih stali
ob strani. Hvala vsem za darovano cvetje, sveče in denarno 
pomoč. Iskreno se zahvaljujemo tudi dr. Tadeji Demšar, medi-
cinski sestri Idi v ZD Škofja Loka in celotnemu zdravstvenemu
osebju ORL - Ljubljana. Hvala, da ste ji v času njene hude
bolezni pomagali lajšati bolečine. Hvala tudi g. župniku za sve-
to mašo in pogrebni obred, pevcem iz Hrastnice ter vsem, ki ste
jo v tako velikem številu pospremili na njeni prezgodnji zadnji
poti. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: mož, otroci, vnukinji, oče, mama, sestre in brat

Zaman je bil tvoj boj
zaman dnevi tihega trpljenja,
bolezen je bila močnejša
od tvoje volje do življenja.

Ob slovesu od našega dragega očeta, dedka, pradedka, tasta in strica

Antona Bukovnika st.
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste

našega očeta pospremili na njegovi zadnji poti, mu darovali cvetje, sveče, svete maše in
se od njega v tako velikem številu poslovili. Posebna zahvala Lovski družini Šenčur za

lepo slovo z rogisti in poslovilnim govorom, cerkvenemu pevskemu zboru iz Preddvora,
pogrebni službi Navček, g. župniku Mihu Lavrincu za lep cerkveni obred. Iskreno se 
zahvaljujemo osebju Doma starejših občanov iz Podbrda, ki so mu v zadnjem letu

omogočili kakovostno življenje. Hvala vsem, ki vas v zahvali nismo imenovali, 
ste pa nam v dneh, ko smo se poslavljali od našega očeta, stali ob strani in nam 

pomagali s toplo besedo ali lepo mislijo.

Žalujoči vsi njegovi
Tupaliče, 7. oktobra 2010 

Vsak v življenju pusti del sebe,
in v sebi odnese del nas.

Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,
dom je prazen in otožen,
ker tebe v njem več ni.

ZAHVALA

Vsak dan znova, ko jutro se rodi,
v dan zazremo se s solznimi očmi,
srce v bolečini zaihti,
Andrej, je res, da te več ni?
Vsak dan znova, naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja, 
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.

V četrtek, 14. oktobra 2010, je minilo peto leto žalosti, odkar
smo ostali brez tebe, naš dragi

Andrej Balanč
Vsem, ki se ga spominjate, mu podarjate lepe misli, postojite ob nje-
govem grobu, mu prižigate sveče in prinašate rože, iskrena hvala.

Ati, mami in sestra Mateja
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Miloš Jericio:

"Ne, elektrika ni draga. Kon-
kurenco sedanjega distribu-
terja poznam, vendar o me-
njavi ne razmišljam. Za-
upam dosedanjemu distri-
buterju, novim, ki se pojav-
ljajo, pa še ne." 
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Damjana Kalinšek:

"Konkurenco poznam, ven-
dar menim, da je ta še ved-
no premajhna. Doma smo
se odločili za prehod k dru-
gemu, razlog je nižja cena.
Lahko bi bile nižje, saj imajo
zaposleni dobre plače."

Dragana Bojić:

"Cena elektrike je draga,
tako kot vse drugo. Slišala
sem o novih ponudnikih,
baje se prehod splača, ven-
dar o tem nisem razmišlja-
la. Sicer pa podpiram stavko
delavcev v elektro panogi."

Katka Lešnik:

"Elektrika je predraga, saj 
na mesec plačamo kar 90
evrov. Tudi, ko nas je bilo v
hiši več, smo plačali enako.
O drugem ponudniku ne
razmišljam, saj bi najbrž
plačali enako."

Pripravljeni na
konkurenco
Boštjan Bogataj

Pred dvema letoma je na trg
električne energije, poleg
Elektra Gorenjske, vstopil
GEN-I, pred kratkim Petrol.
Ste zadovoljni s ceno elek-
trike, poznate konkurenco,
vas mami, da bi prestopili k
drugemu ponudniku?
Foto: Gorazd Kavčič

Karmen Savčić:

"Razmišljam o prehodu h
konkurenci, odločilna pri
tem pa je cena. Poznam
konkurenčno ponudbo, ven-
dar imamo na Planini ugod-
nosti zaradi menjave kotlov-
nice in s tem nižjo ceno." 

Stojan Saje

Tržič - Po razglasitvi neurad-
nih rezultatov o izvolitvi Bo-
ruta Sajovica za župana obči-
ne Tržič se je oglasil kandi-
dat stranke SDS Pavel Ru-
par. "V SDS Tržič z ogorče-
nostjo in strahom spremlja-
mo dogajanja v občinski vo-
lilni komisiji, kjer so izključ-
no člani po predlogu strank
LDS in SD. Žal smo morali
oddati pritožbo glede nepra-
vilnosti na volitvah po elek-
tronski pošti, ker so bila vra-
ta volilne komisije zaprta.
Do 18. ure 11. oktobra smo
zbrali dovolj dokazov, da je
bil drugi krog (do njega je
zmanjkalo borih 80 glasov)
po pošteni poti dosegljiv.
Pritožba zajema krajo glaso-
vnic; glasovalo je veliko voliv-
cev brez dokumenta, one-
mogočanje prisotnosti zaup-
nikov in sum manipulacije z
glasovnicami na predčasnih
volitvah," piše v izjavi. V do-
polnilu pritožbe volilni ko-
misiji protestira zaradi pre-
majhne zastopanosti članov
SDS v volilnih odborih ter
domnevnih zlorab na volit-
vah: "Ocenjujemo, da je bilo
ukradenih okoli 500 glasov-
nic! Pričakujemo razveljavi-
tev in ponovitev volitev v vsej
občini Tržič, razpustitev ob-
činske volilne komisije in
odgovornost sodelujočih."

Včeraj je predsednica vo-
lilne komisije v Tržiču Jan-
ka Šolinc sporočila: "Očitek,
da 11. oktobra 2010 niso mo-
gli oddati ugovora v zakon-
skem roku, je neutemeljen.
V zvezi z navedbo, da so
zbrali 'dovolj dokazov, da bi
bil drugi krog dosegljiv, pa
pripominjamo, da je iz re-
zultatov glasovanja za župa-
na razvidno, da je prejel
kandidat Sajovic 1571 glasov
več od kandidata Ruparja.
Očitek o 'kraji več deset
glasovnic' je neutemeljen.
Očitno se nanaša na eno od
volišč v Tržiču, kjer je volilni
odbor ob 18.20 ugotovil pri-
manjkljaj 19 neuporablje-

nih glasovnic. To ni v niče-
mer vplivalo na pravilnost in
zakonitost volitev na tem vo-
lišču. V zvezi z domnevnimi
nepravilnostmi na volišču v
Kovorju pa je iz zapisnika o
izidu glasovanja razvidno,
da se število prejetih glaso-
vnic (550), neuporabljenih
glasovnic in glasovnic v vo-
lilnih skrinjicah popolnoma
ujema. Očitek o domnev-
nem onemogočanju priso-
tnosti zaupnikov in celo
sumu manipulacije z glaso-
vnicami na predčasnih volit-
vah je brez vsake osnove.
Izid predčasnega glasovanja
je volilni odbor izobesil na
vrata sejne sobe Občine Tr-

žič, zato se je z njim lahko
seznanil vsakdo. Očitek o
volivcih 'brez dokumenta' je
glede na določila ZVL brez
osnove. Insinuacije o do-
mnevno prirejenih rezulta-
tih v svetih KS brez dokaza
ne potrebujejo komentarja.
Občinsko volilno komisijo
sestavljajo predsednik in tri-
je člani ter njihovi namest-
niki. Predsednica in na-
mestnik sva diplomirana
pravnika. Iz predloga za
imenovanje je razvidno, da
sva bila imenovana na pred-
log občanov; druge člane in
namestnike so imenovale
politične stranke, le SDS ni
dala predloga."

Pavel Rupar se je pritožil
Kandidat SDS za tržiškega župana Pavel Rupar sumi na zlorabe pri volitvah. Predsednica Občinske
volilne komisije Janka Šolinc zavrača pritožbe kot neutemeljene.
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Kranj

Dvanajsti etno folk

Makedonsko kulturno društvo sv. Ciril in Metod Kranj v
petek in soboto organizira 12. etno folk s tristo nastopajo-
čimi v prostorih Makedonskega kulturnega centra na Sav-
ski cesti v Kranju. V petek se bo prireditev začela ob 20. uri,
nastopile bodo skupine Mladost iz Banjaluke, DEM iz Ljub-
ljane, Preddvor iz istoimenskega kraja, Vidovdan iz Ljublja-
ne, Brdo iz Kranja, Mladost iz Ljubljane, Ilinden z Jesenic in
domača skupina sv. Ciril in Metod. V soboto se bodo z za-
četkom ob 18. uri predstavile skupine Kalina iz Ljubljane,
Dem iz Kranja, Bohinj iz Bohinja, Sava iz Hrastnika, Kolo iz
Kopra, Nikola Tesla iz Postojne, Ilinden z Jesenic in skupi-
na organizatorja. Pokroviteljica dogodka je Mestna občina
Kranj. V sredo, 20. oktobra, ob 18. uri pa bodo v Makedon-
skem kulturnem centru v Kranju odprli razstavo črno-belih
portretov fotografinje Mirande Legović, predsednice Zdru-
ženja fotografov Istre. S. K. 

Napoved za Gorenjsko

Danes bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah
megla ali nizka oblačnost. V soboto bo oblačno, proti večeru
bo začelo deževati. V noči na nedeljo se bodo padavine
okrepile. V nedeljo bo oblačno s padavinami, meja sneženja
bo med 800 in 1000 metri. Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Občina Škofja
Loka je podala pobudo za
razglasitev dveh dreves za
dendrološka naravna spo-
menika, in sicer belo mur-
vo pri vasi Lipica in dvokrpi
ginko, ki raste v parku pred
blagovnico Nama (na sliki).
Postopek za razglasitev bo
začel Zavod RS za varstvo
narave. Če bo postopek
uspešno končan, se bosta ti
dve mogočni drevesi pri-
družili Zejčarjevima kosta-
njema pri Sv. Florjanu nad
Zmincem in paru pravih
kostanjev v Breznici, ki so
že od leta 1990 zavarovani
z občinskim odlokom. Ob-
čina se je tudi že lotila
označevanja vseh štirih dre-
ves. V bližini dreves so po-

stavili posebne označevalne
table s podatki o teh dreve-
sih in o splošnih lastnostih
omenjenih drevesnih vrst,
sporoča Barbara Pokorn z
občinskega oddelka za oko-
lje in prostor. 

Murva in ginko 
za naravna spomenika

Volilna komisija v Tržiču je zavrnila Ruparjeve pritožbe kot neutemeljene. / Foto: Tina Dokl
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DOBRODELNI ZA
OTROKE

Osnovna šola Helene Puhar Kranj je
v Cerkljah pripravila humanitarni
koncert za otroke s posebnimi potre-
bami. Kvartet saksofonov Signum je
obiskovalce popeljal v svet klasične
glasbe. 

26

LJUDJE

V SOJU 
ZELENEGA ZLATA

Znana stolpnica je v zgornjih nad-
stropjih podoživela rojstvo, kultura
pitja kave dobiva širši pomen, 
Gorenjec  in Zagrebčanka pa sta
predstavila nove modne kose. /

Foto: Tina Dokl

KULTURA

PINOVA 
RAZCVETANJA 

V Mali galeriji Likovnega društva
Kranj je na ogled razstava slik Pina
Bonanna iz Perugie.
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GLASOV ODER

redvčerajšnjim je
bil v Kulturnem
hramu Ignacija
Borštnika v Cer-
kljah humanitarni

koncert kvarteta saksofonov
Signum, s katerim so zbira-
li denar za nakup športnih
rekvizitov in pripomočkov
za otroke s posebnimi potre-
bami na OŠ Helene Puhar
Kranj. "Ti otroci potrebujejo
posebne športne pripomoč-
ke, rekvizite in opremo za
spodbudo v razvoju. Na šoli
nam te opreme primanjku-
je, niti nimamo namenskih
sredstev, ker ne gre za stan-
dardno opremo," je razloge
za pripravo koncerta pojas-
nila Nataša Zrim Martinjak,
ravnateljica šole z osemde-
setimi otroki. Znesek, zbran
s humanitarnim koncer-
tom, včeraj še ni bil znan, s
tem pa zbiranje sredstev po
besedah ravnateljice še zda-
leč ni končano: "Tudi v pri-
hodnje upamo na pomoč
donatorjev. Športni pripo-
močki in oprema so zelo
dragi, stanejo več deset tisoč
evrov."

Ravnateljica je še dejala,
da jo veseli pogled na polno

dvorano in velika solidar-
nost do otrok z motnjami v
razvoju, zbrane pa je nago-
voril tudi župan Cerkelj
Franc Čebulj. Obiskovalci
so uživali ob zvokih kvarteta
saksofonov Signum, v kate-
rem igrajo študentje Visoke
šole za glasbo v Kölnu in
Würzburgu. Člani Blaž
Kemperle iz Tržiča, Simon
Schuller iz Freiburga, Alan
Lužar iz Kamnika in David
Brand iz Dresdna so jih po-
peljali v svet klasične glasbe

iz različnih obdobij. "Naša
želja je saksofon približati
občinstvu, ne kot džezovski
inštrument, kar v prvi vrsti
tudi ni bil nikoli mišljen, saj
je bil narejen za klasično
glasbo. Ne igramo džeza,
ampak klasično in tudi so-
dobno glasbo," je pojasnil
Blaž. Za tokratni koncert so
izbrali klasiko. Predstavili
so se s skladbami Edvarda
Griega, Josepha Haydna,
Dmitrija Šostakoviča, Clau-
dea Debussyja, Astorja Pia-

zolle in Thierryja Eschaicha.
Fantje se lahko pohvalijo z
zmagami na nacionalnih in
mednarodnih tekmovanjih,
koncertirajo pa v številnih
evropskih državah. Z vese-
ljem so brezplačno nastopa-
li tudi na koncertu za otroke
z OŠ Helene Puhar, še zla-
sti Blaž, ki je s šolo tesneje
povezan. Njegova mama je
namreč ena od tamkajšnjih
učiteljic, sam pa je kot otrok
večkrat šel z njimi v šolo v
naravi.

DOBRODELNI ZA OTROKE
Osnovna šola Helene Puhar Kranj je v Cerkljah pripravila humanitarni koncert za otroke s posebnimi
potrebami. Kvartet saksofonov Signum je obiskovalce popeljal v svet klasične glasbe.

Ana Hartman

P

Na humanitarnem koncertu kvarteta saksofonov Signum so zbirali denar za nakup športnih
rekvizitov in pripomočkov za otroke s posebnimi potrebami na OŠ Helene Puhar Kranj. 

Petek, 15. 10.
16.35, 19.00 ČAROVNIKOV VAJENEC
15.40, 17.50 JAZ, BARABA (sinh.)
16.40, 18.50, 21.05, 23.15
JAZ, BARABA 3D (sinh.)
20.00, 22.50 JEJ, MOLI, LJUBI
16.30 
LEGENDA SOVJEGA KRALJESTVA 3D
18.40, 21.00, 23.20 
ODPLEŠI SVOJE SANJE V 3D
16.00 PIRAN
21.20, 23.40 
SCOTT PILGRIM PROTI VSEM
18.20, 20.30, 22.40 ZAMENJAVA

Sobota, 16. 10.
16.35, 19.00 ČAROVNIKOV VAJENEC
11.00, 15.40, 17.50
JAZ, BARABA (sinh.)
13.30, 16.40, 18.50, 21.05, 23.15
JAZ, BARABA 3D (sinh.)
20.00, 22.50 JEJ, MOLI, LJUBI
12.00, 16.30 
LEGENDA SOVJEGA KRALJESTVA 3D
14.00, 18.40, 21.00, 23.20 
ODPLEŠI SVOJE SANJE V 3D
16.00 PIRAN
21.20, 23.40 
SCOTT PILGRIM PROTI VSEM
12.40, 18.20, 20.30, 22.40
ZAMENJAVA

Nedelja, 17. 10.
13.00, 16.35, 19.00 
ČAROVNIKOV VAJENEC
11.00, 15.40, 17.50
JAZ, BARABA (sinh.)
13.30, 16.40, 18.50, 21.05 
JAZ, BARABA 3D (sinh.)
20.00 JEJ, MOLI, LJUBI
12.00, 16.30 
LEGENDA SOVJEGA KRALJESTVA 3D
14.00, 18.40, 21.00 
ODPLEŠI SVOJE SANJE V 3D
16.00 PIRAN
21.20 SCOTT PILGRIM PROTI VSEM
12.40, 18.20, 20.30 ZAMENJAVA

Ponedeljek, 18. 10.
16.35, 19.00 ČAROVNIKOV VAJENEC
15.40, 17.50 JAZ, BARABA (sinh.)
16.40, 18.50, 21.05 
JAZ, BARABA 3D (sinh.)
20.00 JEJ, MOLI, LJUBI
16.30 
LEGENDA SOVJEGA KRALJESTVA 3D
18.40, 21.00 
ODPLEŠI SVOJE SANJE V 3D
16.00 PIRAN
21.20 SCOTT PILGRIM PROTI VSEM
18.20, 20.30 ZAMENJAVA

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

PLANET TUŠ KRANJ
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Gorenjke za Hitovim mikrofonom

Na domžalskem Radiu Hit s šovom Postani voditeljica
Hitove budilke iščejo zamenjavo za Špelo Močnik. Med
sedem finalistk, ki se potegujejo za mesto voditeljice ju-
tranjega programa, se je od 150 prijavljenih uspelo prebi-
ti tudi trem Gorenjkam: Jerici Zupan iz Škofje Loke, Kata-
rini Živadinov Štebe iz Komende in Maji Pecelj iz Domžal.
Novo voditeljico bodo izbrali sredi decembra, do takrat
pa dekleta čaka še kar nekaj nalog. Najprej se bo morala
vsaka za teden dni preizkusiti v vlogi voditeljice jutranje-
ga programa. Jerica bo zgodaj vstajala prihodnji teden.
Marsikdo jo sicer pozna z Golica TV, kjer vodi glasbene
želje, a, kot pravi, je radio njena prva in največja ljubezen.
Katarina se bo v radijskem studiu preizkusila zadnji teden
v oktobru, Maja pa prvi teden v novembru. A. H.

KINO SPORED

Engrotuš, d.d.

23. OKTOBRA V PLANETU 
TUŠ IZJEMNI POPUSTI, 
KONCERTI, OTROŠKE 

DELAVNICE IN PREDSTAVE
ŽE TRETJI PLANET TUŠ 
FEST - FESTIVAL SUPER 
UGODNOSTI IN ZABAVE!

PLANET TUŠ FEST je enodnevna super akcija 
ugodnosti in zabave, ki bo v Planetu Tuš Kranj 
potekala v soboto, 23. oktobra. S sloganom 
˝Planet nori do polnoči˝ bomo, po izjemnem 
uspehu prvih dveh Planet Tuš Festov, izpeljali 
že tretji takšen festival. Izjemne ugodnosti,  ki 
jih bomo kupcem ponudili v vseh trgovinah, 
restavracijah, barih in zabaviščni ponudbi 
Planetov Tuš, bo spremljala zabava za vse 
generacije - koncerti, nagradne igre, otroške 
predstave in delavnice, med drugim bomo festival 
zaključili s koncertom skupine KINGSTON.

Celodnevni dogodek, ki bo potekal od jutra pa vse 
do polnoči, bo spremljal zanimiv zabaven program. 
Otroci bodo ustvarjali in se igrali s Fifi in Cvetličniki. 
Pestro dogajanje z nagradnimi igrami in koncerti 
se bo odvijalo tudi za vse starejše obiskovalce, s 
skupino Victory in Manco Špik, v avli Planeta Tuš. 
Razrezali bomo tudi rojstnodnevno torto velikanko 
ob 2. rojstnem dnevu Planeta Tuš Kranj. Ob polnoči 
se bo dogajanje preselilo na bowling, kjer bo 
obiskovalce zabavala skupina KINGSTON.

Natančne ugodnosti, ki jih bodo 
posamezne trgovine ponudile v 
okviru Planet Tuš Festa, bodo na 
spletu objavljene nekaj dni pred 
dogodkom. Koncerte in dogodke po 
posameznih Planetih pa si lahko že 
ogledate na spletni strani  
www.planet-tus.si. Jerica Zupan iz Škofje Loke se bo prihodnji teden

preizkusila v vlogi voditeljice na Radiu Hit. / Foto: Radio Hit
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ino Bonanno je v
Benetkah diplomi-
ral iz filozofije,
umetnostne zgodo-

vine ter literature in deluje
kot poet, slikar, kritik in zalo-
žnik. Doslej je izdal deset
pesniških zbirk, ki so bile
prevedene v deset tujih jezi-
kov, je pobudnik likovnega
gibanja Cromatisimo Erme-
tico (hermetični kromati-
zem), s katerim se je uvelja-
vil v mednarodnem prosto-
ru. Deset let je živel v Grož-
njanu, veliko sodeluje z
umetniki v mednarodnem
prostoru, tudi s Hrvati in
Slovenci.

V Kranju se tokrat prvič
predstavljate z najnovejšim
ciklom slik. Kaj ste postavi-
li na ogled?

"Drži. To so dela, ki sem
jih naslikal v zadnjem letu,
dveh. Cikel sem poimeno-
val Razcvetanje, saj gre za
neke vrste razcvet fantazije.
V sebi namreč nosimo ne-
kakšen genetski spomin na
preteklost, na naše minulo
delo, izkušnje, vedno na-
mreč izviramo iz svoje last-
ne zgodbe. Na njem zgradi-
mo nekaj novega. Ko sli-
kam nove stvari, ta spomin-
ska membrana nekako ne
popusti. Pri tem nastaja
konflikt med razumskim in
čustvenim. Eno je čustvo,
drugo je razum. Ta večni
kontrast, ta spopad je vselej
v središču mojega zanima-
nja." 

Kontrast, ki ga na slikah vi-
dimo v sproščeni govorici

znakov in redu natančnih
linij na drugi strani ... 

"Ustvaril sem samosvoje
pismenke, neke vrste zna-
kovno govorico, kar zagoto-
vo izhaja tudi iz mojega za-
nimanja za literaturo. V na-
daljevanju me je zanimalo,
kako znakovno spremeniti v
likovno. Pri tem sem ustvaril
kontrast med znaki in racio-
nalno linijo. Najprej sem na-
slikal deset platen, ki jih
omejuje ta stroga linija, po-
tem sem jih pomešal z zna-
ki, in se potem spet vrnil k
razumskemu. Ta ritem stal-
no izmenjujem. Vse to je v
nekem sobivanju. Pri tem
sta pomembna tudi tehnika
in materiali, saj pri delu upo-
rabljam tudi marmorni
prah, ki ga mešam z lepili in
dobim teksturo, ki tako delu-
je zelo zemeljsko."

Kako združujete svoje raz-
lične dejavnosti, ste organi-
zator in animator likovne
dejavnosti v okolju, kjer ži-
vite, z ženo vodita tako ime-
novano "art farm Gaia", pi-
šete pesmi, s slikanjem?

"Na nekem likovnem sre-
čanju me je slikarski kolega
vprašal, kdaj odhajam spat.
V šali sem mu odvrnil, da
dnevno spim eno uro. Ni
skrbi, ostane mi dovolj časa
za lastno kreativno delo kot
tudi za organiziranje kolonij,
razstav, pisanje umetniških
kritik in podobno. So trenut-
ki, ko sem kreativen in 
delam zase, in so trenutki,
ko pišem za druge, ko se 
posvetim organizacijskim
zadevam."

Vaša dela se mi zdijo zelo
optimistična, je to kaj pove-

zano z vašim značajem, ko-
nec koncev priimkom Bo-
nanno - dobro leto?

"Tako je, Bonanno pome-
ni good year, dobro leto. Po
značaju sem zelo optimisti-
čen človek, kako naj bom
drugačen, saj sem rojen v
Kalabriji. Vedno sem sredi
projektov. Dokler bom imel
ideje za projekte, dokler me
bo vodila ustvarjalna domiš-
ljija, dotlej sem živ, ko tega
ne bo več, bo konec. Finito." 

V čem vidite pomen tovrst-
nega mednarodnega sode-

lovanja, kranjske slikarje
ste prihodnjo pomlad pova-
bili v Perugio? 

"Deset let sem živel v
Grožnjanu, kjer sem veliko
sodeloval s Hrvati in Sloven-
ci in lahko rečem, da je to za
umetnike zelo pomembno.
Če smo dovolj tolerantni in
znamo sprejemati drugač-
nosti, potem ne potrebuje-
mo nobenih meja in potnih
listov. Potem samo še išče-
mo neko skupno harmonijo,
v kateri bomo lahko vsi
ustvarjali svoje najboljše
stvari." 

PINOVA RAZCVETANJA 
V Mali galeriji Likovnega društva Kranj je na ogled razstava slik Pina Bonanna iz Perugie.

Igor Kavčič

P

Pino Bonanno pravi, dokler so ideje in ustvarjalna domišljija,
smo živi na različnih področjih. / Foto: Igor Kavčič

Zgornje Palovče

Klekljarsko popoldne v Budnarjevi hiši

Budnarjeva muzejska hiša je bila v nedeljo v znamenju
čipk, saj so člani klekljarskega društva Čebelica iz Most pri
Komendi skupaj s člani svoje sekcije iz Nevelj pripravili
čipkarsko razstavo in zanimivo klekljarsko popoldne. ”Le-
tos smo se v Budnarjevi hiši zbrali že četrto leto zapored.
Predstavljamo izdelke, ki so nastali v zadnjem letu, z vese-
ljem pa smo tudi pokazali, kako čipke sploh nastajajo,” je
povedala Tina Romšak, idejna vodja ljubiteljev klekljanja v
društvu Čebelica, katerega predsednik pa je Primož Kepic.
”Sam klekljam že vrsto let, a sem edini aktivni član naše-
ga društva, saj je stereotip, da je to žensko opravilo, pri
nas še vedno močan,” je povedal. Na razstavi je sicer na
ogled največ različnih prtičkov, pa tudi drugih okrasnih
predmetov iz čipk - od nakita in celo ure. J. P. 

Duplje

V Dupljah že enajsti ex-tempore

V dupljanski graščini so v soboto odprli tradicionalno,
že enajsto razstavo del slikarske kolonije ex-tempore, ki
so ga skupaj pripravili Občina Naklo, dupljansko Kultur-
no turistično društvo Pod krivo jelko in galerija graščine.
Slikarji so prispevali kar 59 del, žirija pa je za ocenjeva-
nje izbrala 27 slik, s katerimi so avtorji na platno največ-
krat ujeli krajevno tematiko Naklega in okolice. Kot je ob
odprtju povedala umetnostna zgodovinarka in kritičarka
Anamarija Stibilj Šajn, so žirijo najbolj prepričale slike, v
katerih je zaznati osebno umetniško interpretacijo real-
nega sveta, medtem ko so jo zmotile slike s preveč rea-
listično zasnovo. Žirija je za najboljšo razglasila sliko z
naslovom Stopnišče mlade slikarke Jasmine Rojc, od-
kupne nagrade pokroviteljev pa sta prejela Mira Remic
za sliko z naslovom Tam, kjer je srce doma in Vinko 
Bogataj za sliko z naslovom Barve jutra. M. G.
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Vabljeni na predstavitev knjige in odprtje razstave originalnih akvarelov, ki 
bo v torek, 19. oktobra 2010, ob 18. uri v avli Gorenjskega glasa. Vstop prost.

Avtorja bo v kratkem razgovoru predstavila vodja kustodiata za botaniko
Prirodoslovnega muzeja Slovenije dr. Nada Praprotnik.

Pred kratkim je pri založbi Narava izšla knjiga Alpsko cvetje
Slovenije. Avtor prof. dr. Vlado Ravnik je Kranjčan, upoko-
jeni univerzitetni profesor botanike. Poleg pedagoškega
dela se je predvsem v zadnjih letih z risbo v akvarelni tehni-
ki intenzivno posvetil rastlinskemu svetu. Veliko poti v naše
lepe gore je bilo potrebnih, da je nabral posamezne
primerke alpskega cvetja, jih skiciral ter z vodenimi barvica-
mi ustvaril nazoren videz rastline. V knjigi je dvesto dvajset
rastlin predstavljenih po barvi cvetov, opremljenih s kratkim
tekstom, predstavitvijo časa cvetenja, naravne velikosti,
višinskega pasu in oznake zavarovanosti s simboli.
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Slovesno odprtje sta s pesmijo in harmoniko popestrila 
domača glasbenika Zdravka in Brane Klančnik.
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Novorojenčki

Minuli teden smo Gorenjci dobili 39 novih prebivalcev.
V Kranju se je rodilo 19 dečkov in 13 deklic, med slednji-
mi kar dva para dvojčic. Sicer je bila najlažja ena od de-
klic, ki ji je tehtnica pokazala 2400 gramov, najtežjemu
dečku pa so natehtali 4280 gramov. Na Jesenicah so pr-
vič zajokale 3 deklice in 4 dečki. Najtežji je bil deček s
4170 grami, najlažja pa deklica, ki ji je tehtnica pokaza-
la 3300 gramov.

Mladoporočenci

V soboto, 9. oktobra, sta se v Preddvoru poročila Gregor
Mehlin iz Vina in Germana Jakič z Golega, na Šmarjetni
Gori Andrej Škrjanec iz Škofje Loke in Karolina Benedi-
čič z Železnikov, na Bledu Tadej Rustja in Sanela 
Islamović, oba iz Jesenic, ter Matjaž Tofant in Nina 
Potočnik, oba iz Gorij.

NAMESTO TORTE KREMŠNITE
Marija (75) in Peter (76) Krč sta v nedeljo na Kokrici, kjer tudi živita, praznovala zlato poroko. 

enske ne morejo
verjeti, da ima Ja-
nez Pristavec triin-
šestdeset let, da še

vedno igra tenis kot tridese-
tletnik, je dober kuhar, od
oktobra pa ima tudi nov sta-
tus: upokojenec. 
Svojo uradno upokojitveno
zabavo je predavatelj kuhar-
stva z Visoke strokovne šole
za gostinstvo in turizem
Bled Janez Pristavec za okoli
petindvajset povabljenih pri-
pravil v domači restavraciji  
v Lescah. In ker je bil pred
časom s svojimi šolskimi
'sotrpini' na Islandiji, je za-
bavo poimenoval Islandija
po Islandiji. Tudi kosilo je

imelo islandski priokus, ven-
dar brez njegove blejske 
grmade ni šlo.

Skozi zanimivo zgodbo
iger, pripovedi in nalog smo
izvedeli, kakšna je bila Jane-
zova kuharska pot. Začel je v
Bohinju, potem je delal na
Šobcu - kjer zdaj s prijateljem
Marijanom Lebarjem igrata
tenis, kar je bila tudi tema
prve naloge: igranje tenisa s
pomočjo računalniške pro-
jekcije in igralnih konzol.
Marijana je skrbela stava, ven-
dar je bil tokrat Janez  slabši -
ne sme se obriti do novega
leta. Najbolj zanimive so Ja-
nezove zgodbe ravno iz obdo-
bja, ko je delal za znan pri-
imek Broz. Jovanka mu je ne-
koč naročila medaljone - vsi
so jo tako razumeli, medtem

ko je ona mislila minjone. 
Seveda je na koncu obveljala
njena ... Leta 1980 se je odlo-
čil, da gre na svoje, čez devet
let pa je stopil v šolske vode. 

Na koncu je Janeza prijet-
no presenetil še ženski pev-
ski zbor njegovih (bivših)
sodelavk s pesmijo in ma-
hanjem zastavic, s katerih
se je smejal Janezov obraz.
Lep sončen dan je v zbo-
rovski priredbi zvenel še
pozno v noč. 

PRIJATELJI PRESENEČAJO

Martina vstopila v stoto leto

Najstarejša vaščanka v Podljubelju je Martina Ogris, ki je 10.
oktobra slavila 99. rojstni dan. Hkrati je praznovala 90-letni-
co preselitve iz Borovelj, kjer sta si oče Andrej in mama Ma-
rija ustvarila družino z desetimi otroki. Martina je odšla od
služit v Beograd, Sarajevo in drugam. Po drugi svetovni voj-
ni se je vrnila in skrbela za bolno mamo. Petnajst let je dela-
la v tržiški predilnici, kjer je dočakala pokoj. Svojih otrok ni
imela, a ima svojce po očetovi strani. Najpogosteje sta ob
njej nečaka Oliver iz Podljubelja in Emil iz Bistrice s člani
družin. Pred njenim praznikom so jo obiskali šolarji in učite-
ljice podružnične šole, ki so ji poklonili 99 polen s cvetovi na
vrhu. V dvorani gasilskega doma so ji pripravili pevsko glas-
beni program in pogostitev. Za prvo sta poleg otrok poskrbe-
la harmonikar Joža Švab in pevec Franc Janc. Marija Janc iz
krajevne organizacije Rdečega Križa in Dragan Njegovan iz
KS Podljubelj sta slavljenko presenetila s torto. S. S.

Iza in Ula

Danes (prejšnji četrtek) sta na svet prijokali dvojčici Iza in
Ula, težki 3050 in 2940 gramov, je pisalo v telefonskem 
sporočilu, ki ga je srečni oče poslal svojim prijateljem. 
Dojenčici sta se iz kranjske porodnišnice že odpravili na
svoj dom v Tržiču. Seveda s pomočjo svojih staršev, mame
Martine in očeta Gregorja Hudobivnik. Deklicama želimo
čim več sončnih dni, staršema pa ogromno veselja z 
novima družinskima članicama. A. B.
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eter je Kranjčan, s
Huj - z domačije Re-
šet, medtem ko Ma-
rija prihaja iz Zasav-

ja in izhaja iz železničarske
družine. Spoznala sta se še
pred osemnajstim letom, v
Zavodu za gluhonemo mla-
dino v Ljubljani. Oba sta na-

mreč pri štirih letih oglušela
zaradi bolezni. Peter se je
najprej izučil za sedlarja,
potem se je prekvalificiral za
tapetnika in se je zaposlil v
ljubljanskem SAP-u, Marija
za šiviljo, kasneje pa se je za-
poslila v Planiki in se tam
tudi upokojila.

Njuna otroka Samo in Ro-
mana imata tudi že družini.
Tako da imata Krčeva dva

vnuka in tri vnukinje, pa že
pravnuk je na poti.

Je pa zanimivo in po svoje
razumljivo, da vsem prisot-
nim na zlati poroki znakovni
jezik ni bil tuj.  

Cerkveno poroko sta ime-
la zlatoporočenca Krč na
Hujah, v brunarici Štern na
Kokrici pa je z njima praz-
novalo okoli sedemdeset
povabljenih. Igral je duo

King, brez presenečenj ni
šlo. Iz Kokrice sta se na
Huje slavljenca peljala s ko-
čijo, imela sta tudi šrango,
do brunarice ju je potem
zapeljala limuzina, name-
sto torte pa so se posladkali
s kremšnitami. Veselita pa
se tudi izleta v Bohinj, ka-
mor se bosta odpravila - kot
pred petdesetimi leti, na
dan svoje poroke. 

Alenka Brun

P

Marija in Peter Krč nekoč ... / osebni arhiv ... in danes / Foto: Tina Dokl

Poklicni gasilec Lovro Hudelja (25) je doma iz Preddvora,
njegova soproga pa prihaja iz Goriških Brd, iz Gonjač. Patri-
cija Leban je leto dni mlajša, z Lovrom pa sta se spoznala
na ladji, ki je bila namenjena v Grčijo. V bistvu sta se spo-
znala na maturantskem izletu. Njun poročni dan je bil pre-
cej dinamičen. Svatje so se skupaj z ženinom odpeljali z Go-
renjskega v Gonjače po nevesto. Sledila je civilna poroka na
Gradu Dobrovo v Brdih, ker pa je bila cerkvena šele popol-
dne v Preddvoru, so se po civilni podprli na eni turističnih
kmetij, potem pa nadaljevali pot v ženinov kraj. V Preddvo-
ru je par doživel tudi šrango, poročno slavje pa se je nada-
ljevalo v gostilni Marinšek v Naklem. Prijatelji pa še dodaja-
jo: "Seveda smo pred polnočjo ukradli tudi nevesto, ker sta
jo priči za trenutek izpustili z oči, ko pa so nas našli, smo še
enkrat nazdravili ženinu in nevesti na srečen zakon."Fo
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Alenka Brun
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JANEZU BO ZRASLA BRADA

Janez je dobil v dar tudi grmado velikanko - iz stiropora.
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HUMOR, RAZVEDRILO

stanem ob sed-
mih zjutraj. Za
dopust je to seve-
da mnogo pre-

zgodaj, a kaj, ko se skozi od-
prto okno sliši hrup z ulice
in ker okna nimajo zaves,
tudi sonce neusmiljeno na-
bija skozi. Čez pol ure se mi
je pridružil tudi Aljaž in sku-
paj sva se spustila na ulico

poiskat kakšen market, saj
smo prejšnji dan zaključili v
rahlem pomanjkanju kruha,
mleka, pijače, jutranje do-
pustniške zobne paste ... Ha,
za slednjo nama je svetoval
kar varnostnik v trgovini,
tole vzemita, predlagal nama
je originalno ukrajinsko vod-
ko znamke Hortica. 

Aha, naš Miha, sicer tudi
strokovnjak za odnose z jav-
nostmi, si je najbrž v dogo-
voru s šefom Anžetom, ki je

v dneh, ko smo se mi pote-
pali po Ukrajini, menda uži-
val nekje na hrvaški obali,
umislil tiskovno konferenco
za ukrajinske avtomobilistič-
ne medije. Češ da bomo po-
leti v času kislih kumaric za
njih zagotovo več kot dobro-
došla tema. Organiziral da jo
bo naslednji dan, danes pa bi
si lahko ogledali lokacijo do-
godka. Ah, bomo že jutri, ni
problema za tiskovno, mi se
lahko pripeljemo kamorkoli
boš naročil, mu rečemo, da
imamo nekoliko drugačne
načrte. Kijev je veliko mesto
in v njem ne manjka zani-
mivih turističnih točk, na
vezi pa imamo tudi Miloša
Prislana, svetovalca za eko-
nomske odnose na sloven-
skem veleposlaništvu v Kije-
vu.

V ukrajinski prestolnici se
"slovensko državno ozem-
lje" nahaja v 4. nadstropju
ugledne stare stavbe na Ulici
Bogdana Hmelnickega 48.
Ukrajinci Hmelnickega na-
pišejo Khmel'nys'koho, zato
imamo nemalo težav, ko z
Lonely Planetom v rokah

sprašujemo, kje je ta ulica.
Tako ženska v menjalnici
kot varnostnica pred vrati le-
te in dekle na ulici, ki je deli-
lo neke letake, so se nas hitro
odkrižale, ko smo želeli
vprašati. Kot da jih je strah
tujcev ... Na koncu se je le
opogumil taksist in nas po-
slal na pravo ulico. Nekaj
metrov pred zgradbo, pred
katero visita evropska in slo-
venska zastava, nas, medtem
ko je nakupoval pri uličnem
sadjarju, "zatakne" Miloš.
Slišal je slovensko govorico,
ki v Kijevu ni ravno pogost
pojav. Miloš je tak, kot ga
imam v spominu izpred tri-
desetih let, ko sva živela v so-
sednjih blokih na Šorlijevi v
Kranju.

En evro in otrok
Mujo sedi v avtu pri semaforju, nakar mu po oknu potr-
ka ciganka: "Dobri gospod, dajte mi en evro za otroka." 
Mujo je mehkega srca, da ji en evro in zapre okno. 
Ampak ciganka spet trka na okno.
Mujo: "Pa kva spet hočeš?"
Ciganka: "Evo tle 'maš otroka."

Sine, kupi si vlak
Arabski študent v Berlinu po elektronski pošti piše svo-
jemu očetu: "Dragi oče. Berlin je čudovito mesto, ljudje
so prijazni in zares mi je všeč tukaj. Ampak oče, malce
me je sram, da sem se pripeljal pred faks s svojim zla-
tim ferarijem 599GTB, vsi moji kolegi in učitelji pa po-
tujejo z vlakom." Pozdrav, tvoj sin Nasser.
Naslednji dan študent po elektronski pošti dobi očetov
odgovor: "Dragi sin. Pravkar sem ti na tvoj bančni račun
nakazal 20 milijonov ameriških dolarjev. Nehaj nas
sramotiti in pojdi ter si tudi ti kupi vlak!" Z ljubeznijo,
tvoj oče.

Kdo sem jaz?
Dva pijančka gresta domov iz gostilne in se izgubita.
Srečata policaja in prvi ga vpraša: "Ej, ti, a nama poveš,
kje smo."
Policaj odgovori: "Kako si dovolita, a sploh vesta, kdo
sem jaz?"
Nakar reče drugi pijanček: "Jebemti nič ne bo, midva ne
veva, kje sva, ta tip pa še tega ne ve, kdo je!"

● Naklo: Uštulil se je Mravlja. Štular že išče mravljinčarja?
● Tržič: Ruparja po štirih letih še vedno muči seštevanje.

S spačkom do Kijeva in nazaj (54)

AH LATINICA, ŽIVELE GRABLCE 
Kijev smo začeli osvajati na 'ziher'. Najprej smo poiskali Kranjčana Miloša Prislana, svetovalca za
ekonomske zadeve na slovenskem veleposlaništvu v Ukrajini. 

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:

aše arheologinje,
ki vodijo izkopa-
vanja na najdišču
Glasovci, so v za-

četku tedna prišle do velike-
ga odkritja. Zaščitna arheolo-
ška izkopavanja na tem za
Ljubljanapolis zelo po-
membnem najdišču poteka-
jo že od maja meseca. Stro-
kovnjakinje na podlagi dose-
danjih izkopanin predvide-
vajo, da je v tem prostoru sta-
la za tisti čas precej visoka
zgradba z okrog desetimi
nadstropji, v bližini pa je mo-
rala biti tudi postaja tako
imenovanih avtobusov, pred
tristo leti značilnih transport-
nih sredstev za prevoz več
ljudi. Če izkopavanja doslej
niso prinesla kakšnih poseb-
nosti, pa so moški delavci,
tako imenovani zemljiščarji,
v začetku tedna izkopali
manjšo kovinsko škatlo, v ka-
teri so našli skrbno shranje-
no stran časopisa, medija, ki
so ga pred tristo leti tiskali na
papir. Najdbo bo sicer po-

trebno skrbno restavrirati,
saj je material, ki se mu reče
papir, precej krhek in kljub
dobremu stanju občutljiv na
vplive okolja. Pri 60 stopi-
njah Celzija, kar je zadnjih
nekaj let v Sloveniji povpre-
čna dnevna temperatura, se
papir kaj lahko vžge. V naši
Bratski redakciji, ki ima že
več kot tristoletno tradicijo,
smo uspeli priti do najdbe,
še preden so jo poslali na in-
štitut za restavriranje v Bru-
selj. 

Iz papirja smo razbrali, da
je pred natanko 300 leti na
tem mestu bilo manjše me-
sto Kranj, v katerem sta se za
prevlado nad plebejci tega
mesta borila ženska, imeno-
vana Zdravo mesto, in, ne
boste verjeli, moški, imeno-
van Bogata žetev. Da, drage

bralke, takrat so moški še
imeli pravico boriti se za kaj.
V nadaljevanju beremo, da je
šlo za nekakšne županske
volitve (predvidevamo lahko,
da je naslov župan ali župa-
nja takrat pomenil vladati
nad drugimi plebejci). Dobro
so vidne fotografije (prilaga-
mo jih tudi tokrat), iz katerih
lahko razberemo, da je kan-
didatka v nekem trenutku v
žaru boja izkoristila enega
največjih ženskih adutov, to
je brca v koleno. 

Sledi pripis: bil je petek in
v Kranju se je zgodil nenava-
den incident. Pred stavbo ob-
čine Kranj sta se stepla žu-
panska kandidata v drugem
krogu. Zdravo mesto je pro-
tikandidatu namenila dve
nesramni izjavi, kar je pona-
vadi zelo umirjenega kandi-

data Bogata žetev pogrelo do
te mere, da je nasprotnico
klofnil z desne strani in izja-
vil: "Ti baba se pa tle že ne
boš afne guncova." Kandi-
datka Zdravo mesto naspro-
tniku ni ostala dolžna. Klofu-
ta jo je sicer sprva nekoliko
spravila iz ravnotežja, a je kaj
hitro udarila nazaj. Z vso silo
je z nogo nabasala v koleno
Bogate žetve. Ta se je v bole-
činah skrčil in sesedel na
stopnice. Takoj je spoznal,
da z bolečim kolenom ne bo
zmogel še enega štiriletnega
županskega mandata, in je v
naslednjih minutah že podal
odstopno izjavo. 

Toliko je bilo moč razbrati
z najdenega papirja, kaj se je
kasneje v resnici dogajalo, pa
bo z nekaj sreče moč izvede-
ti iz nadaljnjih izkopavanj. 

www.gorenjskiglas.si

Igor Kavčič

V

Mali Brat

N

ZDRAVO MESTO : BOGATA ŽETEV 
Leto 2310. V manjši kovinski škatli, ki so jo pred dnevi našli na arheološkem najdišču "Glasovci" 
v središču ljubljanskega predmestja, imenovanem Kransterdam, so našli izjemno dobro ohranjen 
časopis.

V poletnih mesecih so med drugim v Kijevu nastopili tudi
rockerji Motörhead, za november pa plakat napoveduje
koga že? Aha, to je naš italijanski sosed "šlager pevač"
Toto Cotugno. 

Uganili ste, takole pred 
kijevskim lokalom napišejo,
da strežejo tudi pico. 
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Sestra"

Vedno preberem vašo rubriko,
iz katere je razbrati, da se
ljudje z veseljem vračajo k
vam po nasvet. Tudi mene
eno vprašanje bega že nekaj
časa. Po smrti staršev imam
samo še sestro. V mladosti
sva bili neločljivi. Sedaj pa ne
vem, kaj se dogaja z njo. Ne
prenese, če ji kaj poveš, sedaj
spoznavam, da ima ona ved-
no zadnjo besedo, zelo je pre-
računljiva in iz vsake situacije
potegne zase najboljše, ne iz-
bira sredstev za svoj cilj. Ne
vem, ali se o teh stvareh mo-
tim, ne poznam je več. Tudi
stik z njo ni več pristen. Ker ne
vem, kako naprej, lepo prosim
za pomoč.

V vaši duši je sled bolečine
in res vam je hudo, ker sta
se s sestro oddaljili. Vendar
naj vam povem, da vse te
njene lastnosti, ki ste jih na-
šteli, niso nove, vi jih le do

sedaj niste opazili. Dokler
ste imeli starše, enostavno
niste temu posvečali pozor-
nosti, a prijateljstvo, iskre-
nost, razna pomoč, je bilo
zgolj z vaše strani. Sestra je
s svojim življenjem že dolgo
časa nezadovoljna, čeprav
na zunaj kaže drugače. Ima
občutek, za katerega nima
razloga, da živi v vaši senci.
Svetujem vam, da se malce
odmaknete od nje. Videti je,
da bo čas prinesel rešitev. V
času, ko ne boste ob njej, se
bo zavedala svojih napak in
se vam bo približala. Srečno
in lep pozdrav.

"Metulj 57" 

Draga Tanja! Ves čas dobi-
vam sporočila - osvobodi se -
pokaži pot. Bom zapustila lju-
di, s katerimi živim, odšla v
novo stanovanje in v nov od-
nos? Bom znala biti JAZ?

Tudi jaz sem za vas izbrala
eno angelsko karto in njeno
sporočilo je bilo: Tvegajte in
uresničite svoje resnične
srčne želje (Aine, skok za-
upanja). Zapustili boste lju-
di, s katerimi živite, in odšli
na novo pot, pot, ki vas pri-
pelje do novega odnosa, v
katerem se boste spoznali
in končno boste lahko to,
kar ste. V vaši prihodnosti je
še veliko sonca, čaka vas,
pojdite proti njemu. Srečno.

"Razdvojena rakica"

V Gorenjskem glasu že dolgo
prebiram vaše odgovore in
vedno se mi zdi, da se med
vašimi vrsticami da razbrati
žarek upanja. No, moja situa-
cija je najbrž strašno zaplete-
na in za današnje družbene
norme popolnoma nespre-
jemljiva, čeprav nekje na dnu
srca vem, da najbrž ni tako
hudo narobe. Ali pač? V za-

konu mi ni nič hudega, imam
prijetno družino, dobrega
moža, na drugi strani pa ne-
koga, brez katerega si tudi ne
znam predstavljati življenja.
Razumsko mi je pač vse jas-
no, srce pa je bolno od boleči-
ne.

Draga moja, ta trenutek se
nehajte obremenjevati,
sprejmite življenje tukaj in
sedaj. Vaše odločitve niso
napake. Ni vam potrebno
nič spreminjati, brez enega
ali drugega ne morete biti,
saj se vse skupaj dopolnju-
je. Nihče ni na izgubi. Pusti-
te času svoj čas in ne prehi-
tevajte dogodkov, ne mo-
rem vam povedati nič take-
ga, kar ne bi vedeli že sami.
In res je, okoli vas je zelo ve-
lik, lep gozd. Imejte se radi.

TANJA ODGOVARJA

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

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Če ne drugega, bo trma tista, ki vas bo držala pokonci. V
tem tednu boste potrebovali veliko energije, saj se vam bo
tudi veliko dogajalo. Tokrat to ne bodo poslovno-finančne
zadeve, ampak se bo vse vrtelo okoli vas in vaših bližnjih.

Bik (22. aprila - 20. maja)
Na delovnem mestu pričakujte spremembe. Kar nekako
boste prisiljeni, da se boste postavili za sebe in s tem bo-
ste naredili velik korak naprej, ki se ga na začetku sploh
ne boste zavedali. Prišli boste na razpotje. Katerokoli pot
si izberete, bo prava. 

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Predvsem na koncu tedna boste doživeli vzpon na po-
slovnem področju. Novice, ki jih boste prejeli, vam bodo
za nekaj časa vzele sapo. Odločitev, ki bo sledila, bo drz-
na, a na koncu boste spoznali, da ste se prav odločili.
Čaka vas presenečenje.

Rak (22. junija - 22. julija)
V prihodnjih dneh se boste počutili zelo samozavestno in
vsi dvomi, ki ste jih imeli kar nekaj, bodo izpuhteli. Obču-
tek dobre volje vam bo zelo dobro del in postorili boste
veliko stvari, ki so vam še pred nedavnim bile nerešljive. 

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Ne samo, da boste drugim dopustili, da vas razvajajo, ampak
boste tudi sami sebi posvetili več pozornosti. Že nekaj časa
ste se počutili dokaj nestabilno in brez občutka varnosti težko
živite. Zato vam bodo dogodki v tem tednu zelo koristili.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Spomnili se boste starih prijateljev in jih tudi poiskali.
Prav čutili boste potrebo po zabavi in sproščenem sme-
hu. Tako sprostitev bi si lahko privoščili večkrat, saj ste na
splošno preveč obremenjeni. Na čustvenem področju pri-
čakujte dobre spremembe.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Sorodniki vam bodo pripravili presenečenje, ki ga še dolgo
ne boste pozabili. Vse to bo ravno ob pravem času, saj nuj-
no potrebujete malo pozornosti. Ker je delo na prvem me-
stu, vse prevečkrat pozabite na razvedrilo, kar seveda ni prav.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Osredotočili se boste bolj na nujne zadeve, saj se boste
zavedali, da si tokrat ne morete privoščiti nobene zmede.
Mir in stabilnost vam bosta dala občutek potrditve in vse
zadeve boste pozitivno izpeljali. Tokrat ne upoštevajte
nobenih nasvetov.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Obetajo se vam spremembe na osebnem področju. Do-
zorevanje v duhovnem smislu se vam stopnjuje, zato bo-
dite pripravljeni na rezultate, ki bodo prišli prej, kot si lah-
ko mislite. Okoliščine, ki so bile še pred nedavnim nega-
tivne, bodo kar naenkrat ugodne za vas. 

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Nepričakovane novice vam prinašajo prijetne spremem-
be v vašem ljubezenskem življenju. Že kar nekaj časa se
počutite odrinjene tako od prijateljev kot od ljubljene ose-
be. Poslovne zadeve vas bodo utrujale, zato se ob koncu
tedna odpočijte.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Zaradi dobre novice, ki jo boste prejeli v začetku tedna, bo-
ste z lahkoto ustvarili in dosegli svoj cilj. Dobro premislite,
kako boste razpolagali z denarjem. Nekdo se bo jezil, ker
ste ga postavili na stranski tir. Torek bo vaš dober dan.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Že sama misel, da bi se odpravili stran od vsega, vam bo vze-
lo vso slabo voljo. Si predstavljate, kakšno veselje bi si nare-
dili, če bi samo misel tudi realizirali. Poskusiti ni greh, mož-
nosti pa se bodo tudi pokazale. Nekdo zelo misli na vas.

"S partnerjem sva se kopala
v morju. Jaz sem šla ven, on pa
je še enkrat skočil noter. Naen-
krat sem opazila velikega mor-
skega psa. Sama sem bila zgro-
žena od strahu, partner pa je
bliskovito skočil iz vode na po-
mol. Drugi ljudje so splezali na
plavajoči splav na morju, mor-
ski pes pa ni nikomur nič nare-
dil. Naslednjo noč sem sanjala,
kako naju z mamo straši velik,
črn škorpijon po stanovanju.
Hotel naju je pičiti, a mu ni
uspelo. Škorpijonu sem z veliki-
mi škarjami hotela odrezati
rep, a mi ni uspelo. Nato je pri-
šel moj oče in škorpijona zrezal
na več delov, ki so se še vedno
premikali. Nato sem sanjala še
tri črne pse, eden od teh je neko-
liko renčal name, a mi ni nič
naredil. Nato jih je moj partner
peljal na sprehod, na sprehod
sva šla skupaj, bilo je lepo in
prijetno, tudi s psi. Ob tem naj

povem še to, da sva skupaj s
partnerjem skoraj v celoti preki-
nila odnose z njegovimi starši,
zaradi določenih sporov in be-
sed, ki so prekoračile mejo okus-
nosti, kar traja že eno leto. Ne
hodimo k njim na obisk, tudi
telefoniramo si ne, v zadnjem
obdobju se le pozdravimo, če se
naključno srečamo, mogoče
vprašamo, kako je. To je vse. V
zraku pa je ostala neka zame-
ra, ki mene in partnerja nekoli-
ko obremenjuje." Julija

Draga Julija,
morski pes je vodna žival,

zato ga povezujemo s težava-
mi v čustvenem življenju. Ker
dejansko ni nikogar ogrozil,
je njegova simbolika poveza-
na s tvojim notranjim življe-
njem. Simbolizira vse, česar
se bojiš. Sem spadajo pred-
vsem neutemeljeni strahovi,
ki bodo sčasoma postali prav

grozeči in obremenjujoči, če
se jim boš še naprej predajala.
Strah je vozilo, ki pelje človeka v
smrt, so trdili že stari budisti.
Zato nikar ne odlašaj in si v
duhu dobro oglej vse negativ-
ne scenarije, o katerih pre-
mlevaš, in jih poskusi spre-
meniti v zgodbe s srečnim
koncem. Splav na morju raz-
kriva, da se večinoma prepuš-
čaš težavam, namesto da bi se
osredotočila na njih reševa-
nje. To je sicer najlažja pot, še
zdaleč pa ne najboljša. Podza-
vest te hoče s tem simbolom
spodbuditi k večjemu zaupa-
nju v lastno moč. Škorpijon
uteleša posebno moč in ener-
gijo, ki ju nosiš v sebi. Vendar
pazi! - dokler ne razčistiš s
svojimi strahovi, negativnimi
mislimi in težavami, lahko
postane ta moč zelo destruk-
tivna in ranljiva, zate in za
druge. Sanjsko sceno lahko

poveževa tudi s sporom, ki te
obremenjuje. V tem kontek-
stu simbolizira škorpijon ra-
zočaranje, ki ga še nisi prede-
lala. Hude besede, ki so bile
izrečene, so te zelo prizadele
in najraje bi povrnila z ena-
kim strupom. Nikar! To ni tvoj
boj! Škarje te izrecno svarijo
pred vmešavanjem v spor.
Prišel bo čas, ko se bo partner
zopet zbližal s svojo družino
in verjemi, takrat ne bo ravno
rožnato zate. Izogibaj se torej
vsakršni kritiki in sarkazmu,
izreži vse te nepomembnosti
iz svojega življenja in se osre-
dotoči na pozitivo. Prepričana
sem, da boš izbrala pravo pot.
Oče v tvojih sanjah simbolizi-
ra namreč močno moralno
zavest. V sanjah se pojavi kot
vodnik in tudi sodnik. Črni
psi simbolizirajo sovražne
sile, ki ti hočejo škodovati
(partnerjeva družina?!). Spre-
hod z njimi je zelo simboli-
čen: če boš izbrala svojo pot in
se distancirala od tega spora,
boš zaživela v novem miru,
zaupanju in ljubezni. 

Želim ti vse najlepše!

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ ... 
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NAGRADNA KRIŽANKA

Skupaj z nami 
do poklica varnostnika!
Osnovna dejavnost našega zavoda so strokovna usposab-
ljanja, katerih končni cilj je zlasti pridobitev certifikata o 
Nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK). 
Številne možnosti zaposlitve na področju zasebne varnosti
so nas prepričale, da smo se sklenili posebej posvetiti
usposabljanju varnostnega osebja. V tej zvezi želimo 
posebej izpostaviti sledeče programe usposabljanj, ki 
jih izvajamo po sistemu pridobivanja nacionalne poklicne
kvalifikacije:

● VARNOSTNIK
● VARNOSTNIK ČUVAJ
● VARNOSTNIK TELESNI STRAŽAR
● VARNOSTNI MENEDŽER
● VARNOSTNI TEHNIK
● VARNOSTNIK - OPERATER NA DEŽURNEM CENTRU

Strokovna usposabljanja ter izpopolnjevanja varnostnega
osebja izvajamo na osnovi Javnega pooblastila, ki ga je 
izdalo Ministrstvo za notranje zadeve.
V skladu z veljavnimi predpisi smo za potrebe preverjanja in
potrjevanja NPK vpisani v register izvajalcev postopkov za
ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
pri Državnem izpitnem centru.
Vrata odpiramo tudi vsem drugim, ki si želijo širiti svoje 
poklicno obzorje, našo dejavnost pa širimo tudi na področje
osebnih storitev. 

Več podatkov o nas si lahko preberete tudi 
na www.karnika.si. Vabimo vas, da pokličete
na naš dežurni telefon: 031 231 111 (kontaktna
oseba: mag. Mirjam Toporiš Božnik) ali pa
nam na e-naslov info@karnika.si pošljete
vaše vprašanje. 

1. Nagrada: storitve izobraževanja v vrednosti 50 EUR 
ter promocijski artikel (dežnik) zavoda Karnika;

2. Nagrada: storitve izobraževanja v vrednosti 30 EUR
ter promocijski artikel (majica) zavoda Karnika;

3. Nagrada: promocijska majica in dežnik.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z
oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na
dopisnicah do srede, 27. oktobra 2010, na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p.p. 124. Dopisnice
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred
poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.

www.karnika.si, dežurni telefon: 031 231 111, e-naslov info@karnika.si
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islim, da ni
Gorenjca, ki
ne bi poznal
slavnega ljub-
ljanskega Ne-

botičnika. Sploh starejše ge-
neracije se ga še zelo dobro
spominjajo. Kot simbol Ljub-
ljane, predvsem pa kot nekaj
'obveznega', kamor so se z iz-
branci oziroma izbrankami
odpravili vsaj na kavo, če so
slučajno obiskali Ljubljano.

Tokrat so njegovo odprtje
ponovili. Oživili so štiri zgor-
nja nadstropja, ki so več kot
deset let samevala. Med njimi
slavno teraso, restavracijo, ka-
varno, klub oziroma VIP pros-

tor, ki je doživel svojo predsta-
vitev zadnji. Prenove se je pred
tremi leti lotil avstralski Slove-
nec, finančnik Anthony To-
mažin. Cena je bila 1,2 milijo-
na, v obnovo pa je bilo vlože-
nih še okoli 4,5 milijona evrov. 

Zakaj Kranj, pa je bilo vpra-
šanje, ki ga je v zadnjih mese-
cih dobival Borut Mavsar
(predstavnik Barcaffeja), ko
so v gorenjski prestolnici
pred kratkim odpirali prvi
trening center za pripravo
kave v Sloveniji. Odgovor:
"Zakaj pa ne? V zadnjem
času je Kranj postal spalno
naselje za Ljubljano in takšen
projekt, kot je naš, bo pripo-
mogel k njegovemu prebuja-
nju." Kava je v svetu takoj za
vodo najpogosteje uporablje-

na pijača. Za države tretjega
sveta je najpomembnejšo iz-
vozno blago in takoj za nafto,
drugi največji posel na svetu. 

Zabavo ob slavnostnem
odprtju trening centra so po-
imenovali Zabava v soju zla-
ta, z glasbo sta povabljene
navdušili violinistka Oxana
Pečeny in Nina Pušlar, za
povezovanje pa so prosili
simpatično Bernarno Žarn.

Namen in naloga trening
centra je svetovanje in izob-
raževanje o kavi, razvijanje
pozitivnega odnosa do kave,
skrb za širjenje znanja o pri-
pravi kakovostnega napitka
in razvijanje kulture pitja
kave. Center je namenjen
tako obstoječim kupcem kot
izobraževalnim institucijam. 

Vrhunska zagrebška mod-
na oblikovalka Ivona Martin-
ko in Rok Flander, uspešen
deskar na snegu, ki prihaja
iz Dragočajne, sta v sredo v
ljubljanski kavarni Zvezda
predstavila kolekcijo oblačil
za jesen in zimo 2011. Še po-
sebej sta ponosna na kreaci-
je z inovativnimi imeni - to-
bogan, up-side, down, vrtni-
ca, multiplan in hully gully.
Vodilna ideja je kreativna
preobrazba materialov, obla-
čil in ljudi. Domišlja kreacij
je vpeta v zavijanje, odvijanje,
zapenjanje, večplastnost, do-
miseln svet hlač, ki so lahko
tudi krilo. In cene: vse od se-
demdeset evrov za kos, do tri-
sto za jesensko jakno, petsto
za kulten zimski plašč.

DRUŽABNA KRONIKA

Ločitveno obdobje zvezdnikov

Zvezdniško srenjo je očitno zajel val lo-
čitev. Tako sta se po enajstih letih ločila
igralca Courteney Cox (46) in David Ar-
quette (39), po 23 letih še en slaven ig-
ralski par Susan Sarandon (64) in Tim
Robbins (51), po petih letih pevka Chri-
stina Aguilera (29) ter glasbeni produ-

cent Jordan Bratman (33), ločitvene papirje pa sta po
petih letih vložila tudi igralka Laura Dern (43) in glasbe-
nik Ben Harper (40). Vsi pari zatrjujejo, da se je pač iz-
tekla neka skupna doba in da bodo z bivšimi partnerji
ostali še najprej najboljši prijatelji ter skrbni starši.

Utihnil je ‘glas stoletja’

V 83. letu starosti se je poslovila ena iz-
med najbolj slavnih opernih pevk vseh
časov Avstralka Joan Sutherland. Več kot
30-letno kariero je začela leta 1952 v lon-
donskem Covent Gardenu, nato pa je na-
stopala v operah po vsem svetu. Znana
je bila po svojem čudovitem sopranu,

neverjetni vokalni gibčnosti, melodični intonaciji, na-
tančnih stakatih, brezhibnih notnih preskokih ter izred-
no širokem glasovnem razponu. Luciano Pavarotti jo je
poimenoval ''glas stoletja''.

Mandela v bolj osebni luči

V torek se je na svetovnih knjižnih poli-
cah pojavila nova biografska knjiga o
južnoafriškemu bivšemu predsedniku
ter legendarnemu borcu proti aparthei-
du Nelsonu Mandeli (92) z naslovom
Pogovori z mano s predgovorom Baracka
Obame. Knjigo je sestavila množica ar-

hivarjev, urednikov in sodelavcev, ki so skrbno izbrali
med zapiski, pismi ter posnetki. Poudarek je na Mande-
lovem osebnem življenju, torej dopolnilo odlični knjigi
Nepremagljiv, dostopni tudi v slovenščini.

George Michael svoboden v nove zarje

Angleškega pop pevca Georgea Michae-
la (47) so po 27 dneh izpustili iz zapora,
kjer naj bi sicer prebil osem tednov. Za-
prt je bil, ker je pod vplivom nedovolje-
nih substanc zletel s ceste v trgovino.
Prihod na svobodo je pevca napolnil z
novo energijo - odločil se je začeti zno-

va, pripravljeno ima tudi že novo pesem, ki pa ne bo v
zvezi z zaporniškim življenjem.

V SOJU ZELENEGA ZLATA
Znana sedemdesetmetrska stolpnica iz leta 1933 je v zgornjih nadstropjih podoživela rojstvo, kultura
pitja kave dobiva širši pomen, gorenjski deskar na snegu in zagrebška modna ustvarjalka pa sta 
predstavila nove modne kose.

Alenka Brun

M

VRTIMO GLOBUS

Domišljija modnega ustvarjanja za letošnjo jesen

Barmani so poskrbeli, da je kava 'tekla' v potokih. / Foto: Tina DoklOdprtje trening centra: Borut Mavsar in Aleksandar Poznanić

Violinistka Oxana Pečeny / Foto: Tina Dokl Slovenski Avstralec Antony Tomažin / Foto: Tina Dokl

Ivona, Rokovo dekle Marijana in Rok / Foto: Tina Dokl

Tupaličanka Mojca Starič šteje trideset let. Je socialna
pedagoginja, največ časa pa posveča športu, tako v  
fitnesu, kot zunaj njega. / Foto: AB
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