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Rifle prejel Borštnikov
prstan
Letošnji dobitnik Borštnikovega
prstana je na sklepni slovesnosti ob
letošnjem Borštnikovem srečanju v
Mariboru postal Janez Hočevar - Ri-
fle, gledališki igralec, ki zadnja leta
živi v Dorfarjah pri Škofji Loki.
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AKTUALNO

Danes bo pretežno jasno. Jutri
bo sprva še pretežno jasno, čez
dan občasno zmerno oblačno.
V nedeljo bo pretežno oblačno,
ponekod lahko že rahlo dežuje.

VREME

jutri: pretežno oblačno ..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

.

"Poroka" Vogla in
Pokljuke
Državni lokacijski načrt naj bi
omogočil postavitev novih žičniških
naprav in ureditev dodatnih
smučarskih prog na Voglu. Pod ges-
lom Smučanje in tek z razgledom so
na Voglu in Pokljuki pripravili skupno
ponudbo. 
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GORENJSKA

Prazna zibka, strto srce
"Otrok, ki so umrli med nosečnostjo
ali takoj po porodu, se ne sme
zanikati, treba jih je priznati in mami-
cam dati možnost, da žalujejo," je
poudarila Natalija Šinko iz Škofje
Loke, ki je izgubila sinka v šestem
mesecu nosečnosti. 
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V nedeljo bomo kazalce
pomaknili za uro nazaj.

NA KONCU

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

Kranj - V nedeljo, 31. okto-
bra, praznujemo dan refor-
macije, ki je v Sloveniji dr-
žavni praznik od leta 1992.
Reformacija in protestant-
sko gibanje sta za Slovence
posebnega pomena, saj so
bili z njima postavljeni te-
melji za kulturni razvoj in
napredek slovenskega ljud-
stva. Osrednja osebnost slo-
venskega protestantizma je
Primož Trubar, ki je leta
1550 napisal Katekizem,
prvo knjigo v slovenskem je-
ziku in prvo slovensko tiska-
no knjigo sploh, dodal pa ji
je še Abecednik. Slovenci so

poslej lahko svojo vero izra-
žali v maternem jeziku. Da-
nes se za protestante v Slove-
niji izreka okoli 16 tisoč lju-
di. Dan reformacije, ki ga za-
znamuje več prireditev, je le-
tos na nedeljo. Sledi ji prost
ponedeljek - 1. november, ko
praznujemo dan spomina
na mrtve, v krščanstvu ime-
novan dan vseh svetih. Tega
dne se spominjamo  umrlih,
njihove grobove okrasimo s
cvetjem, jim prižgemo sveče
in se jim poklonimo s sloves-
nostmi. To je tudi prilož-
nost, da kolektivno počasti-
mo spomin na žrtve, padle v
vojnah. Dan spomina na
mrtve veliko ljudi pojmuje

kot nekakšen družinski
praznik, saj tega dne obišče-
mo grobove dragih svojcev
in prijateljev. Spoštovanje
do pokojnikov smo Slovenci
vajeni izkazovati z veliko
cvetja in sveč. Slednjih men-
da pokurimo kar dvajset mi-
lijonov letno, zaradi česar se
nabere okoli štiri tisoč ton
odpadkov. Od letos sicer ve-
ljajo predpisi o ločenem  zbi-
ranju odpadnih sveč. Morda
nas bo materialna kriza spa-
metovala, da pri krašenju
grobov in prižiganju sveč ne
bomo več tako potratni, saj
spoštljiv in ljubeč odnos do
pokojnikov lahko izkazuje-
mo tudi drugače. 

V nedeljo in ponedeljek praznika
31. oktobra praznujemo dan reformacije, 1. novembra dan spomina na mrtve. 

1. november je državni praznik, ob katerem tudi s cvetjem obudimo spomin na drage pokojne. 

Leto LXIII, št. 86, cena 1,50 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si
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Boštjan Bogataj

Naklo - V torek, je uprava
Merkurja sodišču predložila
predlog načrta finančnega
prestrukturiranja (NFP). Tega
bi morala podpreti večina up-
nikov in lastnikov nakelskega
trgovca, vendar kaže, da po-
trebnega 60-odstotnega so-
glasja vseh vpletenih uprava
ni dosegla. "Popolnega so-
glasja z upniki nismo dosegli,
vsi na predlog gledajo skozi
stisnjene zobe. Glede na pri-
čakovanja vseh strani, pa me-
nimo, da bi moral biti predlog
sprejemljiv za večino," pravi
prvi nadzornik Slapničar. 

Nadzorni svet je sprejel
NFP, vendar ne soglasno,
zato so se v javnosti pojavila

ugibanja, ali je tudi Sava z
nadzornico Antonijo Pirc
proti predlaganemu načrtu.
Znano je, da se Sava ni stri-
njala s sedanjo (prenizko)

vrednostjo Merkurja in posle-
dično tudi menjalnim raz-
merjem ob predlagani doka-
pitalizaciji. Iz Save so na
vprašanje Gorenjskega glasa,

ali podpirajo NFP, odgovorili,
da z vsemi podrobnostmi
niso seznanjeni oziroma po-
znajo zgolj Merkurjevo spo-
ročilo za javnost: "Veseli nas,
da je bil oddan načrt za sana-
cijo Merkurja, saj verjame-
mo, da je načrt dobro priprav-
ljen, predvsem pa je po-
membno, da do potrditve do-
govora pride čim prej, saj bo
le to omogočilo normalizaci-
jo ter ponovno rast poslova-
nja Merkurja." Ali so v Savi,
enako pa tudi v Iskratelu in
H&R (Hidria) pripravljeni so-
delovati tudi z novimi kapital-
skimi vložki, nam pristojni v
teh podjetjih niso odgovorili.

O uspehu prisilke čez pol leta
Merkurjeva uprava je sodišču predložila načrt finančnega prestrukturiranja, včeraj tudi za Mersteel.
Merkur sedaj potrebuje še kredit za zagon normalnega poslovanja.

Blaž Pesjak in Matevž Slapničar sta prepričana, da Merkur
ne bo pristal v stečaju in bo znova rasel. / Foto: Tina Dokl

� 17. stran

Simon Šubic

Ljubljana - Paket štirih pro-
metnih zakonov, ki bodo pri-
hodnje leto nadomestili ob-
stoječi zakon o varnosti cest-
nega prometa, je prestal prvo
branje v državnem zboru.
Minister za promet Patrick
Vlačič je ob tem povedal, da
želijo z zakoni o motornih
vozilih, o voznikih, o pravilih
cestnega prometa in o cestah
izboljšati varnost v cestnem
prometu ter jasneje določiti
odgovornosti in pristojnosti
za upravljanje javnih cest.

Največ prahu je dvignil
predlog zakona o pravilih
cestnega prometa. Kot razla-
gajo predlagatelji, sta najpo-
gostejša krivca za najhujše
prometne nesreče hitrost in
alkohol, zato novi zakon  tu

prinaša še strožje kazni. Med
drugim je predlagano zviša-
nje globe za prekoračitev hi-
trosti za več kot 40 kilome-
trov na uro na cesti izven na-
selja s 380 na tisoč evrov. Ka-
zen najmanj 1200 evrov in
18 kazenskih točk (sedaj 950
evrov in deset kazenskih
točk) pa čaka voznika, ki bo
imel več kot 1,10 grama alko-
hola na kilogram krvi.

Proti takemu zviševanju
kazni, ki bo prizadelo pred-
vsem socialno šibke, so po-
slanci SDS, medtem ko v Za-
res razmišljajo o določanju
kazni, glede na višino oseb-
nih prejemkov kršitelja. Po
drugi strani novi zakon o pra-
vilih cestnega prometa prina-
ša tudi znižanje glob za pre-
krške, ki bistveno ne vplivajo
na varnost cestnega prometa.

Podpora prometni
zakonodaji
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ANDREJ SVETIC iz Dupelj.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Nagrajenci za Gibonnija

Med številnimi pravilnimi odgovori, da je Gibonnijevo pra-
vo ime Zlatan Stipišić, je žreb odločil, da si bodo koncert
ogledali: Danica Juvan iz Škofje Loke, Janez Čimžar iz Kra-
nja in Francka Mohorič iz Žiganje vasi. Vsem se zahvaljuje-
mo za sodelovanje, nagrajencem pa čestitamo! 

Nemščina na Gorenjskem glasu

Obveščamo vas, da se bo v sejni sobi Gorenjskega glasa
spet začel začetni oziroma osvežilni tečaj nemščine. Potekal
bo enkrat na teden po 3 šolske ure, vsak ponedeljek od 8. do
10.15. Cena tečaja je 180 EUR, naročniki Gorenjskega glasa
imajo 10-odstotni popust. Učne ure se začnejo v ponede-
ljek, 8. novembra, ob 8. uri. Za več informacij in prijavo po-
kličite učiteljico Heleno po tel.: 031/750 763. D. K.

Danica Zavrl Žlebir 

Ljubljana - Zakon o malem
delu, ki razburja že od po-
mladi, se je s tesno večino
glasov poslank in poslancev
prebil skozi parlament. Zanj
je glasovalo 39, proti pa 32
poslancev, med njimi tudi
nekaj koalicijskih, Andrej
Magajna pa je celo zapustil
poslanko skupino SD. 

Kaj prinaša zakon o ma-
lem delu? Gre za reformo
študentskega dela, tega pa
bodo poslej lahko poleg štu-
dentov opravljali tudi upoko-
jenci in brezposelni. Omeje-
no bo na 720 ur letno, ome-
jeni bodo tudi zaslužki, in si-
cer naj bi posameznik z ma-
lim delom lahko zaslužil naj-
več šest tisoč evrov bruto
(neto pet tisočakov). Omejit-
ve pri kvotah ur bodo imela
tudi podjetja. Bo pa malo
delo še enkrat bolj obdavče-
no od študentskega. Sedaj so
od tega plačevali 14 odstot-
kov koncesijskih dajatev, od-
slej pa bodo med drugim

tudi socialne prispevke.
Malo delo se bo namreč štelo
v pokojninsko dobo, ne sicer
enako kot redno delo, tem-
več bi se od opravljene ure
malega dela v pokojninsko
dobo priznalo le 40 minut.
Regulirali bodo tudi plačeva-
nje malega dela, ki ne bo več
kot doslej prepuščeno trgu,
pač pa bo najnižja urna po-
stavka štiri evre. Doslej so se
iz študentskega dela financi-
rale študentske in mladinske
organizacije in servisi. Ti naj
bi postali neprofitni, posred-
niki bodo izbrani na razpisu,
njihov dohodek pa nižji kot
doslej. Ostaja pa sistem na-
potnic. Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve,
ki je zasnovalo zakon o ma-
lem delu, pa obljublja, da bo
šlo več denarja iz malega
dela za štipendiranje.

Opozicijske stranke in nji-
hovi podmladki so bili do za-
kona o malem delu ves čas
kritični. Najostreje mu na-
sprotujejo študentske orga-
nizacije, ki so spomladi zo-

per te rešitve pripravile pro-
testni shod, ta pa se je pred
parlamentom sprevrgel v
vandalizem. Sklicujejo se na
to, da si veliko število mladih
brez študentskega dela ne bi
moglo privoščiti študija, češ
da izvirajo iz skromnih soci-
alnih razmer. Tudi sindikati
opozarjajo na negativne po-
sledice malega dela: okrnje-
ne pravice iz dela, neenakost
zavarovalnih dob v primerja-

vi z rednim delom, možnost
zlorab (veriženje z napotni-
cami), malo delo ni odskoč-
na deska za redno zaposlitev,
temveč razbija redna delovna
razmerja. Trdijo še, da bo
malo delo "bazen zaposlova-
nja revnih". Študentska orga-
nizacija je že začela zbirati
podpise za razpis referendu-
ma zoper malo delo, v držav-
nem svetu pa bo skupina de-
lojemalcev vložila veto.

Poslanci uzakonili malo delo
Državni zbor je ta teden sprejel zakon o malem delu, ki mu še vedno ostro nasprotujejo sindikati in
študentske organizacije, ki o njem celo napovedujejo referendum.

Kamnik, Bled 

Zahvala zmagovalcev in poražencev

Po lokalnih volitvah se volivcem zahvaljujejo tako zmago-
valci kot tisti, ki tokrat niso zbrali dovolj glasov volivcev.
Zmagovalec lokalnih volitev v občini Kamnik Marjan Šarec
je dejal: "Zmaga na volitvah je izraz zaupanja volivcev, zato
se iskreno zahvaljujem za vse glasove. V kampanji sem vse-
skozi poudarjal, da ne potrebujemo gradov v oblakih,
temveč hišo na trdnih tleh. Bil sem realen in za vsem, kar
sem dejal, tudi stojim. Boril sem se pošteno, po načelih, v
katera verjamem. Tako bom tudi nadaljeval kot župan
občine Kamnik." Volivkam in volivcem pa se je zahvalila tudi
kandidatka za županjo Bleda Davorina Pirc: "Iskreno se za-
hvaljujem za zaupanje vsem, ki ste me podprli na nedeljskih
volitvah kot kandidatko za županjo Bleda. Zavedam se
izkazanega priznanja za svoje delo v preteklosti. S podporo
več kot tisoč glasov bom tudi v prihodnjem mandatu kon-
struktivno delovala v dobro občank in občanov Bleda." D. Ž.

Danica Zavrl Žlebir 

Kranj - Na lokalnih volitvah
so slavile neodvisne liste, po
drugem krogu županskih vo-
litev pa je tudi jasno, da so
zmagovalci tudi nestrankars-
ki župani. Od izvoljenih
občinskih svetnikov je v
slovenskih občinah največje
število tistih, ki so kandidirali
na nestrankarskih listah, kar
723. Od strank ima največje
število mandatov, 706, SDS,
druga po vrsti je SLS s 420
svetniškimi mesti, SD jih
ima 407, LDS 260, DeSUS
279, Zares 83, SMS 39, SNS
42, NSi 198 in druge stranke
138. To so podatki, v katerih
so upoštevani tudi rezultati

večinskih in ne le propor-
cionalnih volitev, zbrali pa so
jih v stranki SLS, ki jim rezul-
tati izvoljenih svetnikov zgolj
po proporcionalnem sistemu
naštejejo le 297 mandatov.
No, pri županih pa ni dvo-
mov: SLS jih ima v državi še
vedno največ, 41, SDS 32, SD
20, LDS 13, DeSUS 3, NSi 8,
koalicije strank 14, druge
stranke 6, neodvisnih pa je
znova največje število: 70.
Slednje velja tudi za Gorenj-
sko, kjer je na čelu občin spet
največ županov, ki so kandi-
rali kot neodvisni, 14 po
številu. SLS ima enega žu-
pana, prav tako NSi, SDS štiri,
SD in LDS po dva, dva ima
tudi Stranka za napredek KS. 

Kakšno pa je razmerje sil v
gorenjskih občinskih svetih?
Zmagovalci so prav tako svet-
niki z nestrankarskih list,
146, med strankami pa na
Gorenjskem pa prednjači
SDS s 93 svetniki. Upoštevali
smo tudi svetnike, izvoljene
po večinskem sistemu v treh
občinah (Gorje, Jezersko in
Preddvor). Druga po številu
svetnikov je stranka SD, ki
ima 60 mandatov, LDS jih
ima 40, DeSUS 34 (enega
imata slednji skupnega), NSi
37, Zares 10, preostale stran-
ke pa 23. Kot smo ugotovili
pred kratkim, je v mnogih
občinah največ svetniških
mandatov dobila stranka ali
lista, ki ji pripada tudi župan.

Sedaj potekajo prve konstitu-
tivne seje občinskih svetov, v
ozadju (ponekod pa tudi v
ospredju) pa se kujejo pri-
hodnje koalicije. Ni nujno, da
pri tem obvelja pravilo druže-
nja ideološko in vrednostno
sorodnih strank, pač pa se
lahko povsem politično na-
sprotne strani združijo v pro-
gramskem interesu. V občini
Škofja Loka so denimo v
prejšnjem mandatu sestavili
"rdeče-črno" koalicijo iz svet-
nikov dveh levih in dveh des-
nih strank, čeprav so si bili v
prejšnjih mandatih ostri poli-
tični nasprotniki. Kako bo v
občinah v novem mandatu,
pa je odvisno od (novih) žu-
panov in njihovih dogovorov.

Zmaga neodvisnih županov

Malo delo, veliko sranje ... je le eden od napisov, ki se ga
spomnimo z majskih študentskih in dijaških demonstracij.

KOMENTAR
Danica Zavrl Žlebir

Lokalne volitve so za
nami, zmagovalci zna-
ni, poraženci tudi. Stra-

sti iz predvolilnega obdobja se
umirijo, izvoljeni v novi man-
dat startajo s polno paro in
med njimi se začenjajo dogovo-
ri o prihodnjih koalicijah. Ko
je vsega volilnega vzdušja s tek-
movalnim nabojem in prešte-
vanjem glasov v evrovizijskem
duhu konec, so pomembni
samo zmagovalci. Kaj pa po-
raženci? 

Volilnih poražencev ne mo-
remo stlačiti v en sam koš. Med
njimi so najprej tisti, ki so bili
že dolgo na sceni in jih je oblast
nemara še mikala, vendar so
že pred volitvami ocenili, da je
bilo dovolj in se (čeprav nera-
di) odrekli kandidaturi. Ali pa
je ta odločitev pravzaprav neke
vrste zmaga nad samim seboj?
Drugi so se spustili v volilno
tekmo in v njej bodisi v prvem
bodisi v drugem krogu izgubili
brez večje škode za svojo eksi-
stenco. Pospravijo pač volilna
gradiva, se sprijaznijo z izgu-
bo v volitve vloženega denarja
in energije ter se vrnejo k svoje-
mu prejšnjemu poslu. Koliko
škode ob tem utrpi njihov ego,
pa je seveda druga zgodba.
Morda se kdaj prihodnjič vrne-
jo in poskusijo, kar smo že kdaj
doživeli. Tako je na prejšnjih
lokalnih volitvah s ponovno
kandidaturo po štiriletnem od-
moru uspelo preddvorskemu
županu Miranu Zadnikarju.
Zaposlen v domačem podjetju,
je čakal na svojo priložnost. In
tako je letos v Kranju uspelo
Mohorju Bogataju, ki mu je
pred štirimi leti spodletelo v
drugem krogu, menda zato,

ker je sklepal napačna zavez-
ništva. Tokrat mu je uspelo, ni
pa uspelo javnosti izvedeti,
kako je prebil minula štiri leta.
Še enemu takemu "povratni-
ku" na Gorenjskem pa se ni
uspelo vrniti, namreč Antonu
Kokalju, ki se je po štirih letih
premora znova skušal zavihte-
ti na županski stolček v Vodi-
cah. Njega bi lahko šteli za po-
raženca, ki je izgubil na celi
črti, zlasti še, ker mu je prvi
krog dal upanje, da se mu ne-
mara posreči veliki "come
back". In v to tretjo kategorijo
bi lahko uvrstili še koga. Mor-
da Ivana Štularja, ki ga je v
Naklem porazil nasprotnik, ki
je to brez uspeha poskušal že
pred štirimi leti. Štular je pred
kandidaturo dolgo okleval, ka-
zalo je celo, da v svojem podžu-
panu vidi svojega naslednika,
navsezadnje pa si je premislil
in skušal zavzeti še peti man-
dat. Podobno je bilo v Žireh,
kjer so ljudje vse mandate doslej
volili Bojana Starmana, če-
prav je imel poleg občine vedno
na plečih še eno zahtevno služ-
bo. Tudi on je s kandidaturo
čakal do zadnjega, volivci pa so
ga izločili že v prvem krogu.
Petega mandata si je želel tudi
škofjeloški Igor Draksler in mo-
ral v drugem krogu priznati po-
raz. Pravi, da so ljudje izbrali
spremembo in ne opravljenega
dela, za katerega so mnogi me-
nili, da je bilo ravno v zadnjem
mandatu najbolj uspešno. Iz
volilnega izida je razbral, da
mora zapustiti lokalno politi-
ko, se sedaj kot vsak drug dr-
žavljan prijaviti na zavod za
zaposlovanje in v prihodnje
iskati delo v svojem poklicu.

Zmagovalci in poraženci

Kranj 

Cerkvenik Škafarjeva direktorica porodnišnice

Vlada je prejšnji teden dala soglasje k imenovanju Andreje
Cerkvenik Škafar za direktorico javnega zdravstvenega zavo-
da Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj. Cerkvenik
Škafarjeva kranjsko porodnišnico vodi že od leta 2006, pred
tem pa je bila leto dni vršilka dolžnosti direktorice. V času
dosedanjega mandata je delovala tudi kot asistentka pedi-
atrije na visoki šoli za zdravstveno nego na Jesenicah. D. Ž.

Ljubljana 

Referendum o zakonu o RTV

Državni svet ni sprejel veta na zakon o RTV, zato skupina po-
slancev zahteva referendum. Zahtevo je vložilo 32 poslancev
(SDS in SNS ter Andrej Magajna iz SD), ki novemu zakonu
očitajo, da vodi v komercializacijo in privatizacijo javne RTV.
To bo že drugi referendum, prvi je bil pred petimi leti. D. Ž.
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Mateja Rant

Kranj - Jesenskih počitnic so
se šolarji v samostojni Slove-
niji prvič razveselili v šol-
skem letu 1993/94, za njiho-
vo poimenovanje pa se je
uveljavil izraz krompirjeve
počitnice. Izraz smo si spo-
sodili iz nemščine, kjer je-
senske počitnice imenujejo
Kartoffelferien. Vendar se
nekaterim to poimenovanje
zdi moteče in zavajajoče, saj
sedanje jesenske počitnice
nimajo veliko opraviti s
krompirjem. Tega so na-
mreč že nekaj časa nazaj po-
spravili s polj.

Poimenovanje jesenskih
počitnic za krompirjeve je
imelo smisel v časih, ko so te
počitnice prilagajali kmeč-
kim opravilom in so otroci
ostali doma, da bi pomagali
pri teh opravilih. Danes pa so
"krompirjevih" počitnic po-
leg otrok seveda veseli pred-
vsem ponudniki raznih turi-
stičnih aranžmajev, ki pod

tem nazivom lahko tržijo po-
čitniške dni. "V tem času se
kar pozna povečano povpra-
ševanje po turističnih pake-
tih, saj se mnogi vsaj za ne-
kaj dni odpravijo na morje,
na kakšen enodnevni izlet ali
pa celo za ves teden v tujino,"
je razložila Linda Kalan iz tu-
ristične agencije Linda in do-
dala, da od začetka šole pa do
zdaj sicer vlada zatišje, saj
imajo prednost stroški za na-
kup šolskih potrebščin in
ozimnice. "Po teh počitnicah
pa bo spet za nekaj časa zav-
ladalo zatišje, vsaj do začetka
decembra," je še dejala Linda
Kalan. Poimenovanje krom-
pirjeve počitnice je tako po
mnenju višje kustodinje za
novejšo zgodovino v Gorenj-
skem muzeju Monike Rogelj
le še ena od novodobnih
marketinških potez. Je pa iz-
raz krompirjeve počitnice za-
gotovo imel pomen včasih,
ko so otroci pomagali pri po-
spravljanju krompirja, in to
je bilo lahko tudi oktobra.

"Še v začetku 20. stoletja so
namreč krompir kasneje po-
birali s polj, razlog za to pa je
bila najbrž manj intenzivna
pridelava in sajenje drugih
sort krompirja kot danes," je
pojasnila Monika Rogelj. Se
je pa izraz krompirjeve počit-
nice uveljavil tudi med učen-
ci, nam je potrdila pomočni-

ca ravnatelja v osnovni šoli
Jakoba Aljaža iz Kranja Cvet-
ka Jambrovič. "Ne znajo pa
razložiti, zakaj jih tako po-
imenujejo. Tudi v šoli jim
zato poskušamo razložiti, da
te počitnice nimajo prav veli-
ko s krompirjem, saj ga s
polj pospravijo že veliko
prej," je še dodala.
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Krompirjeve počitnice 
v resnici brez krompirja
Šolarji v teh dneh uživajo v jesenskih počitnicah, za katere se je v zadnjem času uveljavilo 
poimenovanje krompirjeve počitnice.

Simon Šubic

Kranj - V prihodnjih dveh
mesecih bo potekla veljav-
nost večjemu številu osebnih
izkaznic, zato ministrstvo za
notranje zadeve državljane
opozarja, naj preverijo veljav-
nost svojih dokumentov in
pravočasno vložijo vloge za
nove. V zadnjih mesecih leta
2000 je bilo namreč izdanih
veliko osebnih izkaznic z ve-
ljavnostjo deset let. Novem-
bra bo tako potekla veljav-
nost 50.205 osebnim izkaz-
nicam, decembra pa 84.131
osebnim izkaznicam. Minis-
trstvo za notranje zadeve pa
ob tem še ugotavlja, da kar
41.875 državljanov, ki jim je
letos veljavnost osebne iz-
kaznice že potekla, še ni pri-
dobilo nove izkaznice. Oseb-
na izkaznica je obvezen do-
kument za vsakega polnolet-
nega državljana s stalnim
prebivališčem v Republiki
Sloveniji, ki ne poseduje dru-
ge veljavne javne listine s fo-
tografijo, ki jo je izdal držav-
ni organ (potni list, vozniško
dovoljenje, obmejna pre-
pustnica, orožni list ipd.). Za
mladoletne osebe osebna iz-
kaznica ni obvezna. 

Kot so navedli v notranjem
ministrstvu, mora proizvaja-
lec osebnih izkaznice sklad-

no s pogodbo izdelati doku-
ment v roku štirih delovnih
dni od prejema naročila, če
pa prejme več kot dva tisoč
vlog dnevno, se lahko rok za
izdelavo podaljša. Vlogo za
izdajo osebne izkaznice lah-
ko vložite le osebno na kateri
koli upravni enoti, ne glede
na kraj stalnega prebivališča.

Vlogo za izdajo osebne iz-
kaznice mladoletne osebe
vloži zakoniti zastopnik, ven-
dar pa mora biti ob tem nav-
zoč vsak otrok, starejši od
osem let. Vlogi je treba prilo-
žiti fotografijo ali potrdilo z
referenčno številko iz siste-
ma E-fotograf (slika v digital-
ni obliki) in staro osebno iz-
kaznico, ki jo uradna oseba
uniči. Polnoletni državljani
morajo za izdajo osebne iz-
kaznice z veljavnostjo deset
let odšteti 16,70 evra, mlado-
letni pa 13,16 evra, s tem da
osebna izkaznica za državlja-
ne od 3. do 18. leta starosti ve-
lja pet let, za otroke do tretje-
ga leta starosti pa tri leta.

Preverite svoje 
osebne izkaznice
Do konca leta bo potekla veljavnost skoraj 135 
tisoč osebnim izkaznicam, ki so bile izdane
konec leta 2000.

3
GORENJSKI GLAS
petek, 29. oktobra 2010 AKTUALNO info@g-glas.si

Ana Hartman

Kranj - Na sklepni slovesno-
sti 45. Borštnikovega sreča-
nja v Slovenskem narodnem
gledališču v Mariboru je
Borštnikov prstan, najvišje
nacionalno priznanje za ig-
ralsko umetnost, prejel gle-
dališki igralec Janez Hočevar
- Rifle. Priznanja svojih kole-
gov, gledaliških ustvarjalcev,
je bil zelo vesel, ni pa ga pri-
čakoval, ker se je posvečal
predvsem zvrstem gledališ-
ča, "ki niso tako cenjene".

Kot je v utemeljitvi zapisa-
la strokovna žirija, Hočevar
sodi med vrhunske igralce s
številnimi in nepozabnimi
kreacijami v gledališču, na
filmu, televiziji in radiu. Nje-
gova odlika je obvladovanje
vseh zvrsti in žanrov, ne gle-
de na medij, v katerem na-
stopa. Stroka ga po eni strani
uvršča med izjemne komič-
ne igralce, po drugi strani pa
ravno z naborom raznovrst-
nih vlog to podobo ruši, saj z
načinom svoje igre dokazuje
neenoznačnost, razpetost
med vsemi dramskimi zvrst-
mi, je ugotavljala žirija. 

Z igralskim poklicem se je
danes sedemdesetletni Hoče-
var začel zbliževati po ne-
uspeli maturi, ko si je poiskal
honorarno delo usmerjevalca
reflektorjev v ljubljanski Dra-
mi, kjer so ga leta 1966 kot
akademsko izobraženega
dramskega igralca tudi zapo-
slili. Njegova prva večja vloga
je bila vloga študenta Tončka
v Linhartovi veseloigri Ta ve-
seli dan ali Matiček se ženi. Pri
34 letih se je odločil za svo-
bodni poklic. Sodeloval je pri
komercialnih projektih, na
televiziji, pri radijskih igrah,
serijah za odrasle in otroke, v
oddaji Moped-show, upodobil
je znamenitega vojaka Švej-
ka, v času smučarske evforije
je s svojim zaščitnim zna-
kom, črtastim šalom, sodelo-
val v akciji Podarim - dobim.

Konec sedemdesetih let se
je začelo intenzivno obdobje
v kreiranju njegovega igral-
skega biosa. Ustvaril je Mi-
llerja v igri Spletka in ljube-
zen, Jermana v Hlapcih in
Fausta v Don Juanu in Fau-
stu, za vse tri vloge je prejel
nagrado Prešernovega skla-
da. Z vlogo Starca v Lužano-

vih Srebrnih nitkah je prejel
Borštnikovo nagrado. Pevski
talent je pokazal v operah Ne-
topir in Vesela vdova ter mu-
zikalih Goslač na strehi in Ne-
ron. Za vlogo očeta Petana v
filmu Kavarna Astoria je na
Filmskem festivalu v Pulju
prejel prestižno nagrado zla-

ta arena. Od leta 1992 je red-
ni profesor za dramsko igro
na AGRFT v Ljubljani. V
delu z mladimi uživa, nadvse
rad pa ima tudi svoj mir v
Dorfarjih. V vasico pri Škofji
Loki se je iz Ljubljane prese-
lil pred osmimi leti, ko je
ugotovil, da ni mestni človek.

Rifle prejel Borštnikov prstan
Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je Janez Hočevar - Rifle, gledališki igralec, ki zadnja leta živi v
Dorfarjih pri Škofji Loki.

Janez Hočevar - Rifle si je Borštnikov prstan prislužil kot
vrhunski igralec s številnimi in nepozabnimi kreacijami v
gledališču, na filmu, televiziji in radiu.
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Novembra bo potekla
veljavnost 50.205, 
decembra pa 84.131 
osebnim izkaznicam. 
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V lanskem letu je kranjsko podjetje Pro Commerce slavilo 
20-letnico obstoja. Ob tem jubileju smo nekaj vprašanj zastavili
osebju podjetja:

Prosimo vas, da na kratko predstavite svoje podjetje.
Pro Commerce je podjetje z več kot 20-letno tradicijo na 
področju trženja promotivno propagandnih artiklov, artiklov za
pospeševanje prodaje, tržnih analiz, izdelave projektov za
celostno podobo in poslovnih daril. V tem pogledu sodimo 
med najstarejša slovenska podjetja v segmentu marketinških
dejavnosti in sodelujemo z večino vodilnih slovenskih marketin-
ških agencij, da posameznih vodilnih slovenskih gospodarskih
sistemov, ki direktno sodelujejo z nami, niti ne omenjamo.

V zadnjem času ste odmevno sodelovali tudi na nedavnih
lokalnih volitvah.
Glede na našo marketinško usmerjenost ni sodelovanje v 
volilnih kampanjah nobena posebnost. Do sedaj smo vodili 
volilne kampanje za različne kandidate in politične stranke, ne
samo v Sloveniji, ampak tudi v Bosni in na Hrvaškem, kjer se
na območju Podravine že sedaj pripravljamo za naslednje
lokalne volitve. Naročniki, tako na šestih lokalnih volitvah,
dveh državnozborskih volitvah in enih volitvah za evropski 
parlament, so bili z našim delom in prizadevanjem več kot
zadovoljni. Lahko se pohvalimo z dejstvom, da smo vse volilne
kampanje zaključili z zmago kandidata, za katerega smo 
delali. Ni zanemarljivo tudi dejstvo, da smo bili ob obeh
dosedanjih obiskih papeža izbrani za ekskluzivnega dobavi-
telja artiklov za promocijo. 

Za zadnjo volilno kampanjo v Kranju smo po naročilu stranke 
in kandidata, pri kateri smo sodelovali, pripravili tržne in market-
inške analize, celostno grafično podobo od idejne zasnove 
promocijske podobe sončnice, vizualne identitete volilnega 
projekta, izdelali volilno strategijo in plan operativnih akcij,
pripravili kompletno promotivno propagandno gradivo od gesel
do transparentov, itd. S samim delom smo pričeli že zgodaj
spomladi letos in z uspešno koordinacijo vseh aktivnosti, tako
stranke, kot kandidata, smo dosegli zastavljeni cilj. 

Kakšni so vaši načrti za prihodnost?
Glede na naše dolgoletne izkušnje na tem področju, se kratko-
ročno pripravljamo za vsakoletni vrhunec trženja novoletnih
poslovnih daril in ob tem vabimo vse zainteresirane, ki se v tem času
ukvarjajo s tem vprašanjem, da nas obiščejo na sedežu podjetja.
Ob ogledu naše vzorčne sobe z več kot 1.000 različnih vzorcev
bomo lahko v sproščenem vzdušju uskladili njihove želje in zahteve,
tako glede artiklov, količin in cen, v obojestransko korist. Ob tem
naj omenimo, da jim za vsa naročila do 6. decembra 2010 nudi-
mo dodaten 5-odstotni popust na vse artikle iz našega pro-
dajnega programa. Poleg tega pa ne pozabite na posebno na-
gradno igro, ki se bo za vse naše naročnike zaključila v sredini de-
cembra in o kateri so bili že predhodno pisno obveščeni.
Dolgoročno pa se pospešeno pripravljamo na širjenje naših 
aktivnosti v države nekdanje Jugoslavije, kjer smo že letos 
sklenili nekaj uspešnih poslov na Hrvaškem in v Srbiji. Vsekakor
pa se bomo trudili po naših najboljših močeh, da bomo 
maksimalno izpolnili želje in zahteve naših naročnikov, ne glede
na to, kdo so in od kod prihajajo.

Marjana Ahačič

Pred nedavnim se je kon-
čal dveletni pilotni projekt
prilagajanja evropskega mo-
dela upravljanja kakovosti v
organizacijah socialnega var-
stva E-Qalin za potrebe cen-
trov za socialno delo, katere-
ga namen je zagotoviti učin-
kovitejše in uporabnikom
bolj prijazno izvajanje stori-
tev v centrih za socialno delo.
Model je bil sprva narejen za
domove za starejše, nato pa
so bili oblikovani še branžni
modeli za ustanove za osebe
z motnjami v duševnem raz-
voju, za izvajalce pomoči na
domu ter kot zadnji tudi za
centre za socialno delo. Zu-
nanja raziskava je pokazala,
da je uvedba modela prispe-
vala k porastu zadovoljstva
tako pri zaposlenih kot pri
uporabnikih. Pri zaposlenih
se je najbolj povečalo zado-
voljstvo zaradi večjega vključe-

vanja v delovanje organizacije,
pri uporabnikih pa zaradi in-
formacijske in fizične dostop-
nosti do storitev ter vključeva-
nja pri izvajanju storitev.

"Ne smemo pristati na sa-
mozadostnost, zavedamo se,
da smo lahko še boljši in
model kakovosti E-Qalin
nam pri tem pomaga," pravi
Miloša Kos Ovsenik, direkto-
rica Centra za socialno delo
Radovljica. "Vključili smo se
že v samo pripravo modela
E-Qalin za področje centrov
za socialno delo in nadaljeva-
li v pilotni izvedbi, ki je potr-
dila pravilnost naše odločit-
ve. S pomočjo modela, orod-
ja za upravljanje kakovosti
dela, bomo zaposleni skupaj
z uporabniki in partnerji v
lokalnem okolju poiskali ti-
sto, kar je za kvalitetnejše
delo treba spremeniti, kakor
tudi tisto, kar se je izkazalo
kot uspešno in je smiselno
ohraniti in razvijati naprej."

Učinkovitejši in prijaznejši

Med sedmimi slovenskimi centri za socialno
delo, ki so poskusno vpeljali evropski model
kakovosti, je tudi radovljiški. 

Mateja Rant

Bled - Ponovno izvoljeni
župan Janez Fajfar je mesto
podžupana ponudil nosilcu
druge najmočnejše liste v
občinskem svetu Toniju
Mežanu. "V življenju je vča-
sih treba storiti korak nazaj.
In jaz sem v zadnjih nekaj
mesecih to storil dvakrat. Pr-
vič, ko se nisem odločil za
kandidaturo za župana, in
drugič tokrat, ko sprejemam
funkcijo podžupana od žu-
pana Janeza Fajfarja. V pre-
teklosti namreč nisva bila
vedno enakih misli ...," je ob
sprejemu mesta podžupana
poudaril nosilec druge naj-
močnejše liste v občinskem
svetu na Bledu Toni Mežan.

Pojasnil je še, da je funkci-
jo sprejel v skladu s svojo
predvolilno obljubo, da je v
primeru enakih program-
skih točk mesto podžupana
pripravljen sprejeti, ne glede

na politično opcijo župana in
predvsem z željo po realiza-
ciji čim večjega števila pro-
gramskih točk, ki sta jih Li-
sta Tonija Mežana in Stran-
ka mladih - zeleni Evrope
predstavili občanom pred vo-
litvami. Med drugim bo od-
govoren za odnose med ob-
čino in sveti krajevnih skup-
nosti. "Na pomanjkanje so-
delovanja na tej relaciji sem
opozarjal tako pred volitvami
kot večji del prejšnjega man-
data," je pojasnil Mežan.
Med njegove naloge bo sodi-
lo še področje prireditev, pri-
stojnosti za posamezne pro-
jekte, je še dodal, pa se bodo
določale tudi sproti s sklepi
župana. "Prvi tak projekt je
ureditev vaškega jedra Grad.
Skrbel bom za koordinacijo
in reševanje morebitnih pro-
blemov med krajani na eni
strani ter investitorjem in iz-
vajalci na drugi strani," je
razložil Mežan.

Toni Mežan bo podžupan

Kranjska Gora

Prva seja novega občinskega sveta

V sredo se je v Kranjski Gori na konstitutivni seji zbral no-
voizvoljeni občinski svet. Največ sedežev v njem, kar pet,
ima tako kot v prejšnjem mandatu LDS, iz vrst katere je
tudi novi - stari župan Kranjske Gore Jure Žerjav in ki jo za-
stopajo isti svetniki kot prej. Tri svetnike, enega več kot v
preteklem mandatu, ima SDS, po dva SD ter novinka v ob-
činskem svetu, Neodvisna lista za razvoj športa, turizma in
kmetijstva. S po enim predstavnikom so v kranjskogor-
skem občinskem svetu zastopane štiri stranke in liste: NSi,
Za našo dolino gre, Lista Glas občanov in DeSUS. Svetniki
so na prvi seji obravnavali poročilo Občinske volilne komi-
sije o izidu volitev v svet in volitev župana, imenovali so
mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in pripravo
predloga potrditve mandatov članov sveta, potrdili manda-
te svetnikov ter imenovali komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. M. A.

Mateja Rant

Vogel, Pokljuka - Pod ges-
lom Smučanje in tek z raz-
gledom so na Voglu in Po-
kljuki za prihajajočo smu-
čarsko sezono pripravili
skupno ponudbo pet- in se-
demdnevnih paketov. Tako
naj bi oboji še povečali svojo
prepoznavnost in obiskoval-
cem ponudili dodatne ugod-
nosti. Na Voglu bistvenih
novosti letošnjo zimo ne bo,
saj čakajo na državni loka-
cijski načrt, ki naj bi ga
sprejeli do konca prihodnje-
ga leta. Na Pokljuki pa nada-
ljujejo obnovo Šport hotela. 

Novi zakon o Triglavskem
narodnem parku po novem
na smučišču Vogel omogo-
ča tudi zasneževanje, poso-
dobitev žičniških naprav in
ureditev dodatnih prog pa je
odvisna od državnega loka-
cijskega načrta, ki bi ga mo-
rali sprejeti do konca pri-
hodnjega leta, je pojasnil

predsednik uprave Žičnic
Vogel Bohinj Tomaž Šumi.
"Takrat bomo točno vedeli,
kaj lahko delamo in česa ne.
V načrtu imamo sicer posta-
vitev treh novih žičniških
naprav in ureditev dvajset
kilometrov dodatnih smu-
čarskih prog. Tako bi Vogel
postal največje smučišče v

Sloveniji," je pojasnil Šumi
in dodal, da upa, da jim
bodo snežne razmere letos
bolj naklonjene in bi torej
žičniške naprave lahko za-
gnali v začetku decembra.
Smučarjem bo na voljo 22
kilometrov urejenih prog,
letos pa so ustanovili tudi
novo podjetje Alpska vas, v

okviru katerega so povezali
gostinsko in nastanitveno
ponudbo na Voglu. Veliko si
obetajo tudi od povezovanja
s Pokljuko, kjer letos na
osnovi dokapitalizacije v vi-
šini 190 tisoč evrov nadalju-
jejo obnovo Šport hotela. Po
besedah direktorja Rada
Urevca bodo do uradnega
odprtja smučarske sezone,
ki ga načrtujejo v začetku
decembra, uredili zunanjo
teraso s pogledom na smu-
čišče, pod katero bo središče
dobrega počutja z alpsko
savno, oazo za sproščanje in
počitek ter večnamenska
dvorana, v kateri bodo lahko
sprejeli do 150 ljudi. Na par-
kirišču pred hotelom pa bo
mogoče občudovati umetni-
ško inštalacijo Mirana Peši-
ča - Peša. "Na Pokljuki bo
nastala največja maketa Tri-
glava v Sloveniji, ki se bo po-
zimi spremenila v podobo
Triglava iz snega," je še po-
jasnil Urevc. 

”Poroka” Vogla in Pokljuke
Državni lokacijski načrt naj bi omogočil postavitev novih žičniških naprav in ureditev dodatnih
smučarskih prog na Voglu. Tako želijo postati največje smučišče v Sloveniji.

Rado Urevc Tomaž Šumi  

Bled

Noč čarovnic na Blejskem gradu

Na Blejskem gradu bodo ta konec tedna poskušali pričarati
pravo čarovniško vzdušje. V Grajski restavraciji so jedilnik
med drugim popestrili z bučami. Danes, jutri in v nedeljo od
16. do 18. ure si bo mogoče ogledati tudi nastop profesio-
nalne žonglerske skupine Čupakabra, ki bo prikazala žongli-
ranje z žogicami, keglji, diaboli, hudičevimi palicami in go-
rečimi rekviziti. Pridružiti se jim bo mogoče tudi v njihovi
delavnici. V nedeljo od 15. ure dalje pa se bo mogoče prepu-
stiti tudi umetniški poslikavi obrazov. M. R.

Popravek

V članku Priznanja škofjeloškim lepoticam in lepotcem smo
pri objavi nagrajencev zagrešili napako. Zapisali smo, da je
družina Bergant iz Stare Loke 160 prejela dve priznanji. 
Gre pa za dve družini Bergant, in sicer je družina Bergant iz
Stare Loke 160 prejela priznanje za prvo mesto v kategoriji
najlepše urejenih stanovanjskih hiš, družina Bergant iz 
Stare Loke 150 pa priznanje za prvo mesto v kategoriji naj-
lepše urejenih kmetij. Za napako se bralcem in Bergantovim
iz Stare Loke 150 opravičujemo. D. Ž.
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Kranj - "Moja družba je po-
buda, ki smo jo oblikovali
Center nevladnih organiza-
cij Slovenije in regionalna
stičišča nevladnih organiza-
cij. Prva akcija je potekala ob
letošnjih volitvah, ko smo
skušali spodbuditi razmišlja-
nje o pomenu nevladnih
organizacij. Želeli smo na-
mreč izpostaviti pomen kre-
pitve sodelovanja nevladnih
organizacij in občin, prek
primerov dobrega sodelova-
nja pa vse skupaj tudi oza-
veščati. Čeprav so volitve
končane, se pobuda Moja
družba ne zaključuje, ampak
se nadaljuje z drugo fazo, ko
želimo vzpostaviti še boljše
sodelovanje med nevladni-
mi organizacijami in občina-
mi," je na priložnostni ti-
skovni konferenci poudarila
koordinatorka pobude Moja
družba na Gorenjskem Ma-
ruša Strniša in povedala, da
so v okviru pobude izdali

tudi priročnik Skupaj za
skupnost, v katerem so pred-
stavili dejavnosti, ki jih ne-
vladne lahko ponudijo obči-
nam in kaj lahko občine na-
redijo za nevladne organiza-
cije. Priročnik vsebuje tudi
primer lokalnega sporazu-
ma, ki predstavlja simbolno
zavezo sodelovanja nevlad-
nih organizacij in občin. 

"Nevladne organizacije
na ta način vstopajo v poli-
tiko na lokalni ravni, ven-
dar vstopajo brez kakršne-
gakoli strankarskega pred-
znaka," je tudi povedala Ma-
ruša Strniša in pojasnila, da
so oblikovali tudi spletno
stran www.mojadruzba.sim,
na kateri redno obveščajo o
vseh akcijah, prav tako so
na njej objavljene nevladne
organizacije, ki akcijo pod-
pirajo. Med njimi je tudi
kranjska Humana. "Po-
zdravljamo vsako povezova-
nje in sodelovanje, saj se
tako počutimo močnejše.
Za nas je pobuda Moja

družba pomenila, da sem
se srečala s kar nekaj žu-
panskimi kandidati, jim
prestavila naše konkretne
probleme in zelo me veseli-
li, da so ponudili nekaj kon-
kretnih rešitev, predvsem
rešitev na področju povezo-
vanja z gospodarstvom,
kjer občina lahko vpliva in

pomaga. Ker izvajamo pro-
gram socialne vključenosti,
saj moramo našim uporab-
nikom zagotoviti delo, ki
zanje ni pretežko, smo do-
bili kar nekaj idej in pobud
in upam, da bodo zaživele
tudi v praksi," je povedala
Tatjana Gričar iz društva
Humana.

Moja družba za boljše življenje
Pri Fundaciji Vincenca Drakslerja s pobudo, ki so jo poimenovali Moja družba, skušajo spodbuditi
razmišljanja o pomenu nevladnih organizacij, saj društva, zavodi in ustanove za mnoge pomenijo
večjo kakovost življenja.

3703/10 - Ponudba velja od 26.10 do 3.11.2010. 
oz. do razprodaje akcijskih zalog v tem terminu.

www.obi.si

  Nagrobni a ranžma 
 aranžma iz jelkinih vejic v mokri peni, višina cca. 40 cm, 
okrašeno z različnim suhim cvetjem,   št.art.:   6543011  namesto   9 ,99 7,99/kos 

  Nagrobni aranžma v posodi 
 aranžma v mokri peni in okrogli posodi, višina cca. 45 cm, 
v ra zličnih b arvah,   š t.art.:   5638101   namesto 1 4,99 12,99/kos

Dan spomina na mrtve!

  Krizantema „ Mountain“ 
 lonček 14 cm, veliko poganjkov, rastišče: sončno do polsenčno, 
čas cvetenja: VII-X,   brez ilustracije,
št.art.:   5432463  namesto 2 ,59 1,99 /kos

 Krizantema p oganjek 
 v različnih barvah, rastišče: sončno do polsenčno, čas cvetenja: VIII-XI, 
višina cca. 30 cm,   št.art.:   9070244 

 Nagrobna 
sveča „Eco Lux“ 
 sveča s sporočilom, 
doba gorenja 3 dni,   
št.art.:   9590209 
1,69/kos

Kranj

Donaciji kranjski porodnišnici

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo (BGP) Kranj je
bogatejša za bilibed, posteljico, v kateri obsevajo novoro-
jenčke z zlatenico. "Prednost bilibeda pred klasično fotote-
rapijo je, da novorojenčkom ni več treba zalepiti oči, poleg
tega bilibed lahko pripeljemo v sobo in novorojenček osta-
ne ob mamici," je povedala Andreja Cerkvenik Škafar,
dr. med., direktorica BGP Kranj. Bilibed v vrednosti 2400
evrov sta donirala družina Šturm in podjetje Zepter. Aka-
demska slikarka Klementina Golija pa je bolnišnici podari-
la sedem slik, ki so se pridružile drugim, ki sta jih s sopro-
gom Klavdijem Tutto darovala že pred leti. "V kranjski 
porodnišnici sem dvakrat rodila in ob ležanju v porodniš-
nici sem začutila, da stenam nekaj manjka," je povedala
Klementina Golija in dodala, da večkrat daruje slike v 
dobrodelne namene. "Lepo je tudi, da lahko podarim 
nekaj kraju, v katerem živim," je še poudarila S. K.

Od leve: Andreja Cerkvenik Škafar, dr. med., Klementina
Golija in Ivica Ambrož Kopač, dr. med. ob bilibedu / Foto: Tina Dokl

Maruša Strniša, koordinatorka pobude Moja družba 
na Gorenjskem
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Kranj - V Osnovni šoli (OŠ)
Helene Puhar Kranj so ime-
li prejšnji četrtek velik praz-
nik. Devetdeseti rojstni dan
bi praznovala Helena Puhar
(1920-1968), vzgojna sveto-
valka in pisateljica, rojena v
Kranju, po kateri ima šola
ime. "Šola se po Heleni Pu-
har imenuje od leta 1978.
Takratna ravnateljica Anka
Zevnik je navijala za žensko
ime z vsebino. Torej za po-
sebno ime. In če pogledamo
prispevke k vzgoji in izobra-
ževanju v delih Helene Pu-
har, potem ugotovimo, da je
bila izbira prava. Naša šola je
po svojem imenu znana v
celotnem svojem šolskem
okolišu, pa ne po vsebini,
ampak po formi, ta pa jo tudi
stigmatizira. Zato z današ-
njim praznovanjem to želi-
mo preseči in zato predstav-
ljamo vsebino. Vsebino dela
šole, življenje in delo Helene
Puhar," je na osrednji slo-
vesnosti povedala dr. Nataša

Zrim Martinjak, ravnateljica
OŠ Helene Puhar Kranj. 

Tega dne so vrata na širo-
ko odprli obiskovalcem in
jim prikazali delo po posa-
meznih razredih in stop-
njah. Na slovesnosti so se
učenci predstavili s pesmi-
jo, igro in plesom, v goste
so povabili Pihalni orkester
škofijske klasične gimnazi-

je Šentvid pod vodstvom
prof. Damijana Močnika.
Praznovanju se je pridruži-
la tudi publicistka in novi-
narka Alenka Puhar, hči
Helene Puhar, ki se spomi-
nja, da se je njena mama
resnično razdajala vsem
otrokom, četudi jih je bilo v
družini že pet. "Še dobro se
tudi spomnim, da je imela

mama natančno preštete
stopnice od Jelenovega klan-
ca, ki vodijo v staro mesto,"
je povedala Alenka Puhar.
Učenci so ji v spomin na sre-
čanje podarili sliko nekda-
njega učenca šole Jake Per-
nuša, Puharjeva pa se jim je
zahvalila za ljubeznivo po-
zornost in vse lepe nasme-
ške.

Velik dan za šolo Helene Puhar
Osnovna šola Helene Puhar Kranj je imela dan odprtih vrat, na osrednji slovesnosti pa so se 
poklonili spominu Helene Puhar, ki bi praznovala devetdeseti rojstni dan.

Alenka Puhar skupaj z učenci ob rojstnodnevni torti I Foto: Tina Dokl

0 % ceneje
Redna cena: ¤ 0,99 

0,67

Fruc korenËek 
- pomaranËa - 
limona
Fructal, 1,5 l

¤/kos

-32% 0,63¤/kos

KLUB CENA

Posebna bela 
moka Dobro
Æito, 1 kg

-50%

Redna cena: ¤ 1,26

KUPUJEM PRI  TU©U

Kakovost. Varnost. Okus. Tradicija.
Predstavljamo vam izdelke, narejene pod slovenskimi standardi, 
znotraj slovenskih meja, s slovenskim znanjem in s slovenskimi rokami.

Z nakupom slovenskih izdelkov prispevamo tudi k ohranitvi delovnih mest in zagotavljamo stabilnost domaËega gospodarstva!

PoiπËite slovenske izdelke na policah Tuπ trgovin in s tem 
prispevajte k ohranjanju slovenske kulinariËne tradicije in okusa!

Vabimo vas, da med 13. oktobrom in 15. novembrom 2010 
v vseh Planetih Tuπ obiπËete SLOVENSKO VAS, v kateri vas 
Ëakajo slovenske dobrote.

Oznako najdete na skoraj 500 prehrambenih izdelkih.
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Akcijska ponudba velja od 27. 10. do 8. 11. 2010, 
oz. do prodaje akcijskih zalog.

Jasna Paladin

Trzin - Občina Trzin je pred
nedavnim objavila razpis za
projektiranje in gradnjo no-
vega otroškega vrtca, katere-
ga posebnost bo izrazito niz-
koenergetska stavba, ki bo
svoje potrebe po energiji v
celoti zadovoljevala iz obnov-
ljivih virov. "Spoznanja o
podnebnih spremembah in
bližajoči se energetski krizi

so danes splošno znana in
prav je, da se tudi v občini
Trzin pripravimo na tovrst-
no prihodnost. Številni stro-
kovnjaki so nas spodbudili k
tovrstnim projektom in že tri
leta občanom iz proračuna
subvencioniramo posojila za
nizkoenergetske investicije v
stanovanjskih stavbah. Zdaj
gremo še na višjo raven. Vr-
tec, ki ga bomo začeli graditi
prihodnje leto, je načrtovan
tako, da bo porabil zgolj de-
setino energije, ki jo sicer
porabijo klasične gradnje,"
je povedal župan Tone Per-
šak. Sam način gradnje, izo-

lacija, pravilna lega objekta
glede na smer sonca, sistem
prezračevanja in senčenje
ter izkoriščanje geotermalne
in solarne energije - vse to
bodo upoštevali pri projekti-
ranju in gradnji. Vrtec, ki bo
predvidoma stal 3,5 milijona
evrov, v njem pa bo devet od-
delkov, bodo zgradili v bliži-
ni obstoječega vrtca, nato pa
starega podrli. Zaradi okolju
prijazne narave projekta na

občini pričakujejo tudi do
polovico nepovratnih sred-
stev.

Načrtovani vrtec je le zače-
tek dolgoročne vizije, da bi
Trzin postala prva nizkoe-
nergetska občina v Sloveniji,
kakor pravi Peršak. "Izkoriš-
čali bi lahko energijo talne
vode in predvsem sonca. V
občini je več vrstnih hiš in
stavb, ki imajo velike strehe,
obrnjene proti jugu, in posa-
mezni deli naselja bi lahko s
pridom izkoriščali sončno
energijo, takšne skupne in-
vesticije pa bi bile tudi cenej-
še," je še povedal župan.

Na mestu obstoječega trzinskega vrtca bo predvidoma že
prihodnjo jesen stal nizkoenergetski vrtec, ki bo porabil kar
desetkrat manj energije.

Trzin bo postal
nizkoenergetska občina
Prva večja investicija na tem področju bo
nizkoenergetski vrtec, ki naj bi porabil kar 
desetkrat manj energije kot klasične gradnje.

Preddvor 

Strankarska pripadnost ni najpomembnejša

V sredo se je na ustanovni seji sestal novi občinski svet v
Preddvoru. Šteje enajst svetnikov, od tega pet novih članov,
osem je svetnikov, tri svetnice. V Preddvoru volijo po
večinskem sistemu v šestih volilnih enotah. V enotah Bašelj,
Kokra in Potoče je izvoljen po en svetnik, v Tupaličah dva, v
Preddvoru in na Belah po trije. O izidu volitev je na prvi seji
poročala predsednica občinske volilne komisije Janja Rob-
lek, ki je svetnikom in znova izvoljenemu županu Miranu
Zadnikarju čestitala. Za delo v občinskem svetu pa je dejala,
da ni le čast, pač pa od svetnic in svetnikov terja tudi
požrtvovalnost in odgovorno delo. Mandatna komisija
(Brane Tičar, Danilo Ekar in Miro Roblek) je predlagala
potrditev mandatov izvoljenih svetnikov in župana, v čimer
so si bili navzoči enotni. Imenovali so tudi člane komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo pripravila
predlog za sestavo novih komisij in odborov. Komisiji
predseduje Miro Roblek, sodelujeta še Brane Tičar in Ciril
Zorman. Novi občinski svet je nagovoril tudi župan Miran
Zadnikar. "Izkušnje z delom občinskega sveta iz preteklih
mandatov so zelo pozitivne, nikoli ni imela prednosti
strankarska pripadnost, pomembneje je, da vsi skupaj
izpolnimo pričakovanja občanov. Čaka nas več pomembnih
nalog, vendar bo težko ponoviti uspešen mandat, kot je bil
pretekli, ko je bilo na voljo tudi precej evropskih sredstev,"
je na prvi seji dejal župan. D. Ž.

Kranj 

Miniature 2010

Fotografsko društvo Janez Puhar vas v četrtek, 4. novem-
bra, ob 18. uri vabi v Prešernovo gledališče v Kranju na
odprtje 5. mednarodne razstave fotografij Miniature 2010.
Na slovesnosti bodo večer popestrili z znanimi melodija-
mi Metka Štok, Petra Polak in Blaž Jurjevčič. Razstava bo
v galerijah Mestne in Prešernove hiše odprta do 28. no-
vembra vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 10. do 18. ure.
A. B.

Cerklje

Drevi bodo tehtali naj pridelke

Danes zvečer bo v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v
Cerkljah potekala že 21. prireditev A prideš ... na Naj pridelek
2010?. Tehtanje pridelkov (zelja, repe, krompirja, podzemne
in nadzemne kolerabe, rdeče in krmilne pese, korenja in
buč) bo potekalo od 17. ure do 18.30. Zaključna prireditev se
prične ob 19. uri, na njej pa bodo podelili tudi priznanja za
najlepšo vas, ulico, stanovanjski, poslovni in turistični ob-
jekt ter kmetijo v Cerkljah. S. Š.
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Škofja Loka - Boks je tudi v
Sloveniji med popularnejši-
mi športi, bolj izjemoma kot
praviloma pa se v ring posta-
vijo dekleta. Ena tistih, ki jo
je navdušil, je 19-letna Škof-
jeločanka Ula Brank Pečko,
ki je tudi državna prvakinja v
kikboksu.

Zakaj ste se sploh odločili za
borilne veščine?

"Že ko sem bila majhna, je
imel oči doma boksarske ro-
kavice in dostikrat sva se po-
skušala z njimi malce prete-
pati. Seveda je bila to le igra,
vse se je začelo, ko sem na
šoli, v drugem letniku gim-
nazije, videla plakat, ki je va-
bil k učenju kikboksa v Klub
borilnih veščin Kontakt. Spr-
va nisem pomislila, da bi
kdaj tudi tekmovala, želela
sem si le tovrstne rekreacije.
Vendar je trener kmalu pre-
sodil, da lahko grem na prvo
tekmo, in že takoj sem bila
druga in dobila priznanje za
najlepšo tehniko. Tako so se
začela tekmovanja, prišla
sem v slovensko kikboksar-
sko reprezentanco, najprej
sem nastopala v light kon-
taktu, letos pa sem prvič po-
stala državna prvakinja v full
kontaktu. Ta pa je že bolj po-
doben boksu, saj se vse do-
gaja v ringu. Odločila sem
se, da poskusim trenirati in
tekmovati tudi v boksu, saj
mi je, zaradi tehnike, boks še
bolj všeč."

Boksarje in boksarke si na-
vadno predstavljamo kot ve-
like in močne. Vi ste pravo
nasprotje?

"Nastopam v kategoriji do
51 ali do 54 kilogramov, od-
visno, kakšno nasprotnico
imam. Lahko rečem, da je

ženski boks v Sloveniji mal-
ce tabu tema. Dekleta sicer
trenirajo, kar nekaj jih je,
teže pa se odločijo stopiti v
ring, priti na tekmo. Meni je
bilo malo laže, saj sem imela
izkušnje iz kikboksa. Tako
sem minulo soboto šla na
tekmo slovenske lige v Slo-
venski Bistrici ter nasprotni-
co iz Maribora premagala s
prekinitvijo v tretji rundi, ko
sem vodila že za dvajset
točk. To je bila zame prva
tekma v boksu, ona pa je
imela že več izkušenj. Zago-
tovo bom še šla na tekme
slovenske lige, naslednja je
že konec novembra."

Torej vam načrtov me manj-
ka?

"Ker sem se zadnje čase
bolj osredotočila na boks in
se v ringu dobro počutim, so
tudi moji načrti vezani na ta
šport. Leta 2012 si želim na-
stopiti na svetovnem prven-

stvu, če se mi bo v svoji kate-
goriji uspelo uvrstiti med pr-
vih osem, pa bom imela pri-
ložnost nastopiti na olimpij-
skih igrah, saj bo ženski
boks v Londonu prvič tudi
olimpijska preizkušnja. Prav
tako si želim, da bi se ženski
boks še bolj razvil, da bi tudi
pri nas v Škofji Loki postal
bolj prepoznaven. Mnogi si-
cer boks še vedno enačijo s
pretepanjem, tistim, ki ga
poznamo, pa se zdi, da je
bolj podoben šahu, razlika je
le v kontaktu. Prav tako je
namreč treba veliko razmiš-
ljati o tem, kakšno potezo
boš naredil, da matiraš na-
sprotnika."

Vaš trener je vsa leta Gregor
Debeljak, ki je prav tako odli-
čen tekmovalec tako v kik-
boksu kot boksu?

"Z Gregorjem treniram
vse od začetka, ima veliko iz-
kušenj, poleg tega pa občas-

no hodiva na dodatne trenin-
ge v Ljubljano k Sašu Tarani-
šu. V klubu skrbiva, da se
kikboksa in boksa učijo tudi
drugi. Letos imam tudi sku-
pino deklet, ki vadi aero kik
fun. To je vadba, pri kateri se
boks in kikboks povezujeta z
aerobiko, prav prek tega pa
skušam čim več deklet nav-
dušiti tudi za boks. V dvora-
ni Poden se družimo ob sre-
dah med 17. in 18. uro, vse,
ki jih to zanima, pa so še
vedno vabljene v našo druž-
bo."

Vam ob športu ostane še kaj
časa?

"Študiram analitsko socio-
logijo na Fakulteti za druž-
bene vede, tako da sta štu-
dij in šport trenutno vse,
kar zmorem. Če hočeš v
športu, posebno v boksu
uspeti, moraš živeti zgolj za
to, delati moraš s srcem in
telesom."

Boks je kot partija šaha
"Mnogi sicer boks še vedno enačijo s pretepanjem, tisti, ki ga poznamo, pa se nam zdi, da je bolj
podoben šahu, razlika je le v kontaktu. Prav tako je namreč treba veliko razmišljati o tem, kakšno
potezo boš naredil, da matiraš nasprotnika," pravi Ula Brank Pečko, ki se je odločila, da se bo
v boksu skušala uvrstiti na olimpijske igre.

Ula Brank Pečko pridno trenira in si želi v boksu nastopiti tudi na olimpijskih igrah. 

Kranj

Za Anko Pogačnik peto mesto

Minuli konec tedna je v Agadirju v Maroku potekalo mladin-
sko svetovno prvenstvo v judu, ki se ga je udeležila tudi
naša reprezentanca. Največji uspeh na tekmovanju sta z
drugimi mestom dosegli Vlora Beđeti (do 63 kg) ter Ana Ve-
lenšek (do 78 kg), s petim mestom pa se je izkazala tudi
članica Judo kluba Triglav Kranj Anka Pogačnik, ki je v kate-
goriji do 70 kilogramov osvojila peto mesto. "Po sedmem
mestu na evropskem prvenstvu sem si na svetovnem želela
vsaj takšno uvrstitev, peto mesto pa je bilo še korak naprej.
Najprej sem premagala tekmovalko iz Čada, nato Rusinjo,
ki je bila na evropskem prvenstvu druga, nato sem bila
boljša še od Kazahstanke. V polfinalu sem izgubila z
Japonko, prav tako pa me je druga japonska tekmovalka
premagala v zadnjem dvoboju," je po vrnitvi domov
povedala Anka Pogačnik. V. S.

Škofja Loka

Loški košarkarji prvič na Trati

Ta konec tedna je na sporedu 3. krog v 1. slovenski moški
košarkarski ligi Telemach. Prvič se bodo domačim navi-
jačem predstavili tudi košarkarji LTHCast Mercatorja, ki so
uvodni tekmi igrali v gosteh. V prvem krogu so z 90 : 83
izgubili pri Geoplin Slovanu, v drugem krogu pa jih je v
Domžalah s 93 : 80 premagala ekipa Heliosa. Domžalčani,
ki so v prvem krogu s 75 : 74 izgubili pri Hopsih na Polzeli,
so po dveh krogih na lestvici tretji, Ločani pa sedmi. Vodi
ekipa Šentjurja, ki ima dve zmagi, prav Šentjur pa bo jutri, v
soboto, nov nasprotnik Ločanov. Tokrat bo tekma zaradi
menjave pregradnih zaves v dvorani Poden v športni dvo-
rani na Trati, začela pa se bo ob 20. uri. "V prvih treh krogih
imamo težke nasprotnike, ki so vsi kandidati za zgornji del
lestvice, zato uvodna poraza nista presenečenje. Seveda si
želimo, da se na prvi domači tekmi izkažemo s še bolj bor-
beno igro, zlasti v obrambi bomo morali pokazati več kot do
sedaj," je pred sobotno tekmo povedal trener Ločanov
Gašper Potočnik. V. S.

Rudno polje

Biatlonci trenirajo na Pokljuki

Na Pokljuki so članice in člani slovenske biatlonske repre-
zentance ta teden že lahko preizkusili snežno podlago ter
opravili prve treninge. "Če zapade sneg že oktobra, ga sprej-
memo kot darilo z neba. Zelo se ga razveselimo in je še
kako dobrodošel," pravi glavni trener A ekipe Uroš Velepec,
prav tako pa so se priprav na domačem prizorišču tekem
IBU svetovnega pokala (med 15. in 19. decembrom) razve-
selili športniki. V. S.

Domžale, Kranj

Domžalčani poskrbeli za presenečenje

Minulo sredo so bile odigrane tri od štirih tekem četrtfinala
nogometnega pokala. Največje presenečenje je pripravila
ekipa Domžal, ki jo je na prvi tekmi doma Olimpija prema-
gala z 0 : 2. A Domžalčani upanja za polfinale niso izgubili,
v Stožicah so zadeli kar štirikrat in Olimpijo ugnali z 0 : 4.
Brez težav se je v polfinale uvrstila tudi ekipa Maribora, ki je
bila boljša od Nafte, drugoligaš Interblock pa je izločil Hit
Gorico. Zadnjega polfinalista bomo dobili prihodnjo sredo,
ko se bosta pomerila Luka Koper in Triglav Gorenjska. Na
prvi tekmi v Kranju so Triglavani slavili z 1 : 0. Kranjčani pa
tudi minulo sredo niso počivali, saj so odigrali zaostalo tek-
mo 13. kroga državnega prvenstva. V Ajdovščini so ekipo
Primorja premagali z 0 : 3. Ta konec tedna bo 1. SNL na
sporedu 15. krog. Ekipa Triglava Gorenjske bo v nedeljo ob
14. uri v športnem parku v Kranju gostila Nafto, ekipa
Domžal pa se bo v športnem parku v Domžalah ob 16. uri
pomerila z Rudarjem. V. S. 

Vilma Stanovnik

Kranj - Iz Nove Zelandije,
kjer se bo z današnjim žre-
bom predtekmovalnih sku-
pin in jutrišnjo uvodno slo-
vesnostjo začelo letošnje
svetovno prvenstvo v vesla-
nju, prihajajo dobre vesti o
vzdušju in počutju v naši
reprezentanci.  "V ekipi vla-
da odlično vzdušje, fantje
so opravili še enega od tre-
ningov z merjenem časa in
vse gre po načrtih. Do ne-
deljskih predtekmovanj jih
čakajo le še lažji treningi,
tako da bodo na prvem star-
tu pripravljeni in spočiti,"

iz Nove Zelendije sporoča
vodja ekipe Jernej Slivnik
in dodaja, da se vseh sedem
naših veslačev počuti do-
bro. 

"V primerjavi z drugimi
progami se mi ta na Kara-
piru ne zdi nič posebnega.
Upam le, da ne bo neugod-
nega vetra, ki je tu kar po-
gost. Moje trenutno vesla-
nje se mi zdi solidno, dose-
gam tudi zastavljene hitro-
sti, tako da komaj čakam
na začetek tekem. Govoril
sem tudi z znanimi skifisti,
ki so sedaj v vrhu, in večina
je presenečena, da nasto-
pam v enojcu in ne v dvoj-

nem dvojcu. Občutek
imam, da me spoštujejo,
vendar me ne vidijo kot
najtežjega tekmeca, kar pa
je lahko samo bonus
zame," pravi naš najizkuše-
nejši na letošnjem svetov-
nem prvenstvu Luka Špik,
ki bo nastopil v enojcu. 

Podobno so zadovoljni
tudi drugi: Rok Kolander
in Tomaž Pirih, ki bosta
nastopila v dvojcu, Jure
Cvet in Matevž Malešič, ki
ju čaka nastop v lahkem
dvojnem dvojcu, ter Jan
Špik in Gašper Fistravec, ki
bosta veslala v dvojnem
dvojcu. 

V naši veslaški ekipi odlično vzdušje

Luka Špik se bo na SP 
s tekmeci pomeril v enojcu.
/ Foto: Gorazd Kavčič

Biatlonci in biatlonke so te dni že izkoristili za trening
ugodne snežne razmere na Pokljuki.
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Simon Šubic

Kranj - "Predmet številka 11
je kolo znamke Rog, zelene
barve, številka okvirja 554414,
v slabem stanju. Izklicna
cena je 1 evro. Dva evra da
gospod tam zadaj. Dva evra
prvič, dva evra drugič ... Sli-
šim šest evrov. Šest evrov pr-
vič, šest evrov drugič, šest ev-
rov tretjič ... Prodano za šest
evrov!" Na podoben način so
v torek dopoldne na šesti jav-
ni dražbi na Policijski upravi
Kranj prodali 72 od skupno
78 najdenih predmetov, za
katere policija v zadnjem letu
dni ni našla pravega lastnika
in so zato prešli v državno
last. Največ so iztržili za žen-
sko mestno kolo Holland, za
katerega je bila izklicna cena
30 evrov, novi lastnik pa je
zanj moral na koncu odšteti
135 evrov. Voditelj dražbe,
Slavko Hočevar s Policijske
uprave Kranj, je sicer za pro-
dane predmete iztržil skup-
no 2.321,50 evra, denar pa so
nakazali v integralni državni
proračun. Če bi vse predme-
te prodali po izklicnih cenah,
bi država "zaslužila" samo
654 evrov. 

Za tokratno policijsko
dražbo je bilo veliko zanima-
nja, saj se je v garaži PU
Kranj zbralo med tristo in šti-

risto ljudi. Že uro pred začet-
kom so si lahko ogledali bolj
ali manj ohranjena kolesa,
mopede, ure, mobitele, sonč-
na očala, fotoaparate, veriži-
ce, torbice, tudi pepelnik,
sprednjo ploščo avtoradia in
plastični 50-litrski sod, ki so
bili na voljo za smešno maj-
hen denar. Potem pa se je za-
čelo. "Vi predmete, država pa
denar," je dražitelj spodbujal
prisotne, ki so pridno dvigo-
vali cene, sprva po evro, nato

po dva in pet evrov, nazadnje
tudi deset evrov. 

"Splačalo se je priti. Za dve
kolesi sem odštela 80 evrov,
še tri pa nameravam kupiti,
da bo poskrbljeno za vso
družino," je bila po prvi tret-
jini dražbe zadovoljna Kam-
ničanka Lina Žak. Škofjelo-
čan Matjaž Vouk je za mo-
ško gorsko kolo na koncu
odštel 75 evrov. "Pred krat-
kim so mi ukradli kolo in
sem rabil novega. Na oko je

videti kar ohranjen, ga bom
pa dal še na servis," je pojas-
nil. Pičla dva evra za črno
Motorolo C118 in šest evrov
za precej majavo Rogovo
kolo pa je odštel Janez Na-
glič, ki se je v Kranj prav za-
radi dražbe pripeljal z Ljub-
nega ob Savinji. "Prepričan
sem, da mobitel še vedno
dela in ga bom poklonil pri-
jatelju. Tudi s kolesom se bo
dalo kam pripeljati," je bil
optimističen. 

Policija posluje le z gotovino
Policijska uprava Kranj je v torek pripravila šesto javno dražbo najdenih predmetov. Prodajali so jih
po sistemu videno-kupljeno-odpeljano, za plačilo pa so jemali samo gotovino. Državni proračun si je
tako opomogel za dobrih 2.300 evrov. 

Gorje

Zagorel tram  

V ponedeljek zvečer je zago-
relo v stanovanju v Gorjah.
Policisti so ob prihodu na
kraj ugotovili, da je zagorel
tram v steni, ki stoji ob dim-
niku. Na kraj so prišli gasilci
in ogenj pogasili. V požaru
ni bil nihče ranjen. S. Š.

Trzin, Kamnik

Vlamljali sredi dneva

V torek popoldne so neznani storilci iz stanovanja v Trzinu
odnesli gotovino, fotoaparat in tri ročne ure. Lastnika so
oškodovali za okoli tisoč evrov. Popoldne istega dne pa so
vlomili v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika in ukradli za
okoli tisoč evrov nakita. 

Luže

Razbili mlekomat

V Lužah (občina Šenčur) so se vandali spravili nad mleko-
mat. Vanj so vrgli betonski podstavek in razbili steklo na av-
tomatu. Škode je za okoli tisoč evrov.

Ljubljana

Radovljičan preprodajal drogo

Ljubljanski policisti so odvzeli prostost 27-letniku iz
Radovljice, osumljenemu storitve kaznivih dejanj s področ-
ja proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Za-
segli so mu gram konoplje, okoli pet tablet in okoli dvajset
gramov heroina. 

Brnik

Išče ga Interpol

V sredo so policisti pri mejni kontroli na brniškem letališču
pridržali štiridesetletnega državljana Turčije, za katerim je
grški Interpol razpisal evropski nalog za prijetje in privedbo.
Turka so privedli k dežurni preiskovalni sodnici, ki je zanj
odredila pripor.

Lahovče

Tatovi na gradbišču

Nekaj noči nazaj so neznani storilci z ograjenega gradbišča
v Lahovčah odnesli kovinske gradbene elemente, lesene
opažne elemente in samokolnico. Gradbenemu podjetju so
povzročili za okoli dva tisoč evrov škode. 

Domžale

Izpraznili lokal

Pred dnevi so neznanci vlomili v gostinski lokal v okolici
Domžal. Odnesli so gotovino, cigarete ter nekaj steklenic
alkoholnih pijač. Lastnika so oškodovali za okoli 1500 evrov.

Reteče

Razbijali okna

V ponedeljek kmalu po polnoči so policijo obvestili, da trije
neznanci razbijajo stekla na Železniški postaji Reteče.
Policisti so ob prihodu na kraj prijeli tri mladeniče, stare 15,
17 in 23 let. Potem ko so jih popisali, so mladoletnika predali
staršem. Sledi kazenska ovadba.

Kranjska Gora

Športno se bodo oblekli

V ponedeljek zgodaj zjutraj so neznani storilci vlomili v tr-
govino s športnimi oblačili v Kranjski Gori. Po do sedaj
zbranih podatkih so tatovi odnesli večjo količino oblačil v
skupni vrednosti dvajset tisoč evrov. 

Domžale

Vlomili v hišo

Iz stanovanjske hiše v okolici Domžal so pred dnevi neznani
tatovi odnesli denarnici in mobilna telefona. Lastnika so
oškodovali za okoli petsto evrov.

Simon Šubic

Kranj - Gorenjski policisti so
minuli konec tedna izvedli
več ciljno usmerjenih po-
ostrenih nadzorov gostin-
skih lokalov v nočnem času.
Preverjali so predvsem spo-
štovanje zakonskih določb
glede varovanja gostinskih
lokalov, strežbe alkohola vi-
njenim in mladoletnim ose-
bam, kršenja javnega reda in
miru, kontrolirali pa so tudi
seveda voznike, ali so se po
obisku gostinskega lokala za
volan usedli trezni. 

"Splošna ugotovitev nad-
zora je bila, da se v lokalih

streže alkohol pijanim ose-
bam, kar v nadaljevanju
vodi v kršitve javnega reda
in miru ter tudi vožnjo pod
vplivom alkohola. Tako lah-
ko izpostavimo, da so go-
renjski policisti prek viken-
da pridržali veliko voznikov,
ki so vozili pod vplivom al-
kohola nad mejo 0,52 mg/l
izdihanega zraka. Prav tako
veliko voznikov je vozilo
pod zakonsko mejo za pri-
držanje, vendar še vedno
nad dovoljeno mejo 0,24
mg/l alkohola v izdihanem
zraku," je sporočil Leon Ke-
der, predstavnik za odnose
z javnostjo na Policijski
upravi Kranj. V nadzorih so
policisti ugotovili tudi nekaj
kršitev javnega reda in miru
ter nespoštovanje določb s
področja zasebnega varova-
nja gostinskih lokalov. Zo-
per kršitelje so ustrezno
ukrepali.

Kontrolirali gostinske lokale
Policisti so v zadnjem nadzoru ugotavljali, da se v gostinskih lokalih alkohol
streže tudi prekomerno vinjenim osebam. 

Poostren nadzor so policisti opravili v več gostinskih lokalih
po Gorenjskem.

"Vi predmete, država pa denar," je dražitelj Slavko Hočevar spodbujal udeležence šeste 
javne dražbe najdenih predmetov. / Foto: Gorazd Kavčič

Jesenice

Napadel je občinskega redarja

V sredo je občinski redar na Jesenicah izvajal postopek zara-
di nepravilno parkiranega vozila. Do njega se je tedaj pripel-
jal voznik osebnega avtomobila in ga pričel zmerjati. Ko je
voznik speljal, je pri tem trčil v redarjevo nogo. Ker si je
redar zapomnil registrsko številko vozila, policisti verjetno
ne bodo imeli težave pri identifikaciji srboriteža. S. Š.

Srednja Bela

Lovec ustrelil mimo 

Prejšnji teden so policiste obvestili, da naj bi neznanec raz-
bil okno na stanovanjski hiši na Srednji Beli. Ob ogledu kra-
ja dogodka so našli zrno naboja, ki je po vsej verjetnosti
priletelo iz lovske puške. Policisti za zdaj izključujejo
možnost namernega streljanja v okno, vseeno pa jih zelo
zanima, kdo je bil nenatančni lovec. S. Š.
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Mozaik patra Rupnika 
v kranjski cerkvi
Pater Marko Rupnik, ki je z mozaiki okrasil znana svetovna romarska svetišča, je mozaik naredil 
tudi v cerkvi Sv. Modesta v Kranju.

V podjetju Menina izdelajo
okoli šestdeset tisoč krst na leto.
Stran 13

Natalija Šinko iz Škofje Loke 
o boleči izgubi svojega otroka
Stran 11

Marko Ferjan, dekan Fakultete
za organizacijske vede Kranj
Stran 10

Stran 13
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Pogovor

”V tem vidim
naše poslanstvo -
da izobražujemo
ljudi, ki kot 
dobro 
usposobljeni 
zaposleni lahko
prispevajo 
k večji 
gospodarski 
rasti,” pravi
dekan kranjske
fakultete za 
organizacijske
vede prof. dr.
Marko Ferjan.

Mateja Rant

Koliko študentov je v letoš-
njem študijskem letu vpisa-
nih na redni in koliko na iz-
redni študij?

"Na visokošolskem stro-
kovnem programu, ki je za-
seden do zadnjega sedeža,
smo razpisali 210 študijskih
mest. Na univerzitetnem štu-
dijskem programu smo letos
razpisali dvajset mest več kot
lani, in sicer 150, pri čemer je
vpis primerljiv z lanskim, kar
pomeni 130 novih študentov.
Na drugi bolonjski stopnji
imamo 110 novih študentov,
velik interes je tudi za doktor-
ski študij oziroma tretjo bo-
lonjsko stopnjo, na katero se
je vpisalo dvajset novih štu-
dentov. Letos skupaj s Fakul-
teto za zdravstvene vede Uni-
verze v Mariboru izvajamo
tudi nov študijski program
druge bolonjske stopnje Ma-
nagement v zdravstvu in so-
cialnem varstvu, na katerem
je v Kranju prvič vpisanih 50
študentov."

Kakšni so torej ta čas trendi
pri vpisu - se že obračajo nav-
zgor?

"Ne, tega ne morem reči.
Na rednem študiju imamo
mesta v glavnem zasedena,
kar se tiče izrednega študija,
pa se na vseh članicah uni-
verz zelo poznajo posledice
gospodarske krize. Fakulte-
te, ki so imele v preteklosti
zelo veliko izrednih študen-
tov, jih sedaj praktično nima-
jo več. Tudi pri nas opažamo
znaten upad, obdržali smo
zgolj majhen delež izrednih
študentov."

Kaj so po vaši oceni razlogi
za tak upad študentov na iz-
rednem študiju?

"Prvi je zagotovo ta, da se je
'bazen' izrednih študentov
relativno izčrpal; se pravi tisti,
ki so želeli pridobiti izobra-
zbo ob delu, so jo tudi prido-
bili. Drugi razlog je v tem, da
je težko zbrati denar za šolni-
no. Tretji razlog pa je pojav
novih šol, čeprav je njihova
kakovost v primerjavi s člani-
cami univerz in samostojni-
mi visokošolskimi zavodi
povsem neprimerljiva. To je
razvidno že iz predavateljev
na teh šolah, ki nimajo
osnovnih pogojev za izvolitev
v nazive, ko želijo predavati
pri nas."

Kljub temu pa je zaenkrat di-
ploma njihovih študentov še
vedno enako vredna kot vsa-
ka druga ...

"Izdelali smo raziskavo o
zaposljivosti naših diplo-
mantov, pri čemer smo raz-
iskovali tudi mnenja deloda-
jalcev do nas in do primerlji-
vih šol. Delodajalci nas
umeščajo dokaj visoko med
fakultetami, vendar pa je pri-
bližno polovici vseeno, kje
kdo diplomira. Menim, da
gre pri tem tudi za to, da šte-
vilni delajo precej nezahtev-
ne produkte in niso priprav-
ljeni plačati bolje kvalificira-
ne delovne sile." 

Na slovesnosti ob sprejemu
brucev ste omenili, da je le-
tos pred vami nekaj zahtev-
nih nalog. Kakšne novosti
načrtujete in kaj bo to pome-
nilo tako za zaposlene kot
študente?

"Ena najzahtevnejših na-
log je dokončna akreditacija
prenovljenih študijskih pro-
gramov. Letos imamo na-
men pripraviti tudi elektron-
ska gradiva za e-izobraževan-
je. Visoke cilje imamo še na
raziskovalnem področju. Ve-
like spremembe se obetajo
na portoroški konferenci o
razvoju organizacijskih zna-
nosti, ki jo letos organizira-
mo jubilejno že tridesetič.
Prvič bomo imeli sekcijo za
podoktorske študente, obeta
se nam eminentna medna-
rodna udeležba. Začenjamo
tudi sodelovanje z univerzo
Alpe Adria v Celovcu."

Ste tudi v procesu pridobiva-
nja ameriške akreditacije.
Kaj si obetate od tega?

"Ta akreditacija prinaša ve-
ljavnost naše diplome tudi v
Združenih državah Ameri-
ke. To sicer za nas ni tako po-
membno, kot je pomemben
učinek postopka pridobitve
akreditacije za izboljšave v
našem pedagoškem procesu.
V procesu akreditacije želi-
mo od povsem neodvisnih
evalvatorjev slišati, kje smo
dobri in kje smo lahko še
boljši. Vsaka takšna akredita-
cija namreč prinaša tudi na-
tančen vpogled v delovanje
sistema in je potem osnova
za spremembe in izboljša-
ve."

Omenili ste nove aktivnosti
kariernega centra. Kaj torej
ponuja? 

"Karierni center smo aktiv-
no vzpostavili lani. V tem pr-
vem obdobju smo se osredo-
točili predvsem na povezova-
nje in krepitev vezi z gospo-
darstvom, kar se odraža v ob-
liki zagotavljanja strokovnih
praks za naše študente. V na-

slednjem koraku želimo z
raznovrstnim spektrom ak-
tivnosti vplivati na zaposlji-
vost diplomantov preko
spremljanja njihove študij-
ske in karierne poti ter vklju-
čevanja potencialnih deloda-
jalcev v študijski in karierni
razvoj študentov." 

Poslanstvo vaše fakultete, po-
udarjate, je prispevati tudi k
razvoju okolja. Na kakšen
način to dosegate?

"Odnos med uporabniki
kadrov in fakulteto mora biti
dvosmeren. Mi moramo po
eni strani pridobiti potrebe
in tudi znanje s strani gospo-
darstva, po drugi strani pa
moramo znanje, ki ga prido-
bimo sami ali od drugje, v
organizacije posredovati. V
tem vidim naše poslanstvo -
da izobražujemo ljudi, ki kot
dobro usposobljeni zaposle-
ni lahko prispevajo k večji
gospodarski rasti."

Ste po vaši oceni uspešni v
tem poslanstvu?

"Stalno se sprašujem,
kako ocenjujejo znanje naših
diplomantov. Slišim pohva-
le, pa tudi kritike. Moja nalo-
ga je, da predvsem odprav-
ljam razloge za kritike in po-
skušam z nekimi novimi
vsebinami prispevati dodano
vrednost."

Nekaj predmetov boste letos
vzporedno izvajali tudi v tu-
jem jeziku. Zakaj ste se odlo-
čili za to?

"Pet predmetov bomo iz-
vajali tudi v tujem jeziku, in
sicer vzporedno, saj nam za-
konodaja ne dovoljuje, da bi
izvajali pouk v tujem jeziku.
Posledica tega je, da nimamo
tujih študentov. Če gremo
samo čez mejo v Celovec, v
kampus univerze Alpe
Adria, ugotovimo, da je tam
na stotine tujih študentov. V
Sloveniji pa to ni mogoče, ob
tem pa naš bližnji dijaški
dom v kampusu sameva.
Predmete moramo v tujem
jeziku izvajati tudi zato, ker
brez tega ni možno medna-
rodno sodelovanje v smislu
izmenjave študentov. Obe-
nem pa morajo tudi naši štu-
denti pridobiti veščine za te-
koče komuniciranje v tujih
jezikih v globalnem svetu."

Kako se je v zadnjem letu
splošna gospodarska kriza
odrazila v poslovanju vaše fa-
kultete?

"Kriza se je odrazila tako
pri proračunskem kot nepro-
računskem financiranju.

Vemo, da je manj izrednih
študentov, obenem pa letos
visoko šolstvo ne bo dobilo
zadnje dvanajstine proračun-
skih sredstev."

Kako ta čas posluje fakulteta?
"Smo ena od številnih fa-

kultet, ki je imela zaradi bo-
lonjske reforme hude finanč-
ne težave. Bili smo med prvi-
mi fakultetami, ki so uvajale
bolonjsko reformo, in smo jo
vzeli zelo dobesedno, kar po-
meni, da smo imeli na enem
programu celo trideset izbir-
nih predmetov. Jasno je, da
taka organiziranost pedago-
škega procesa ne more do-
prinesti k pozitivnemu po-
slovnemu izidu in zaradi
tega imamo še vedno težave,
saj s tekočim proračunskim
financiranjem rednega štu-
dija ne moremo pokriti stro-
škov, ki nastajajo pri izvaja-
nju bolonjskih študijskih
programov. Razen tega smo
imeli letos še nekaj drugih
velikih izdatkov."

Kako visoka je torej ta izgu-
ba?

"Če ne bi naredili temeljite
reforme, bi imeli milijon in
pol evrov izgube, tako pa
bomo imeli 800 tisoč evrov
izgube. Tudi zato, ker smo
nekaterim profesorjem pla-
čali odpravnine, ki lahko
znašajo celo 17 plač, kar v do-
ločenih primerih pomeni

tudi 80 tisoč evrov. A tako
določa kolektivna pogodba."

Kranjsko tožilstvo je iz ob-
tožbe zoper nekdanjega de-
kana Jožeta Florjančiča in so-
obtožene umaknilo po vred-
nosti najtežji očitek. Ostalih
enajst kaznivih dejanj, ki jim
jih še očitajo, je po vrednosti
bistveno nižjih. Kako to ko-
mentirate?

"Čas vedno postavi stvari
na pravo mesto in vedno pra-
vično razsodi. Ne morem si-
cer komentirati konkretnih
zadev, ki potekajo na sodiš-
ču, lahko pa povem svoje
mnenje o 'škandalu na FOV'
kot celoti. Korenine 'afere
FOV' v glavnem tičijo v pov-
sem osebnih zamerah in
konfliktih med nekaterimi
zaposlenimi in takratnim
vodstvom, svoje so pridali še
nekateri iz okolja, ki jim je ta
konflikt zelo ustrezal. Poka-
zalo se bo, kaj je bilo res in
kaj ne. Vprašanje pa je, koga
to sploh še zanima."

Te afere so naredile precej
škode ugledu fakultete in po-
sledično pri vpisu. Ali na fa-
kulteti še občutite posledice
teh afer?

"To bomo čutili še mnoga
leta. Ker če je neka ustanova
tako stigmatizirana, kot je
bila naša fakulteta, je zelo
težko v kratkem času popra-
viti ugled." 

Kriza oklestila izredne študente
Že pred začetkom letošnjega akademskega leta so na Fakulteti za organizacijske vede pripravili prenovljene študijske programe,
ki jih bodo začeli izvajati v prihodnjem študijskem letu. Začeli so tudi s pripravo elektronskih gradiv za študente in z novimi 
aktivnostmi kariernega centra, je ob začetku novega študijskega leta pojasnil dekan red. prof. dr. Marko Ferjan.

Prof. dr. Marko Ferjan I Foto: Tina Dokl



11petek, 29. oktobra 2010

Pogovor

Suzana P. Kovačič 

Otroka ste izgubili v šestem
mesecu nosečnosti. To je
bilo pred šestimi leti in bila
je vaša prva nosečnost. Kaj je
šlo narobe? 
"Imela sem rizično noseč-
nost. V triindvajsetem ted-
nu se je maternično ustje
začelo odpirati, zato me je
ginekologinja napotila v
ljubljansko porodnišnico,
kjer so me obdržali na
zdravljenju. Sprva je kaza-
lo, da bo vse v redu. Tisti
dan, četrtega marca je bilo,
sem imela dopoldne ultra-
zvok. Povedali so mi, da je
fantek, česar prej nisem ve-
dela. Zvečer mi je odtekla
voda, pritekle so sestre s
CTG-jem in srčnega utripa
niso zaznale. Takoj so me
prepeljali v porodno sobo,
ultrazvok je pokazal, da sr-
ček ne bije več. Še danes se
spomnim zadnjega brcanja
v trebuhu malo pred kosi-
lom tistega dne. Srček je
nehal biti zaradi okužbe z
bakterijami skozi maternič-
no ustje, kot mi je kasneje
podrobno pojasnila gineko-
loginja. 
Dali so mi umetne popadke
in sem rodila. Soprog je bil
ob meni. Otroka najprej ni-
sem želela videti, ker sem
hotela čim prej iti čez to.
Babica Renata je vztrajala,
naj ga pogledam. Premisli-
la sem si, prinesli so mi ga,
imela sem ga v naročju. Da-
nes sem babici za to, da me
je prepričala, neizmerno
hvaležna. Videti je bilo, kot
da bi spal ... To mi je
ogromno pomenilo, čeprav
je bilo v tistem trenutku
zelo hudo.

Takoj ko sem rodila, so mi
prinesli tudi liste o pokopu.
Še dojela nisem zaradi šoka,
kaj se je zgodilo, že sem mo-
rala podpisovati papirje. Do-
volila sem, da ga pokopljejo
v Parku zvončkov na ljub-
ljanskih Žalah. Nisem pa te-
daj vedela, da bi ga lahko po-
kopala v družinski grob v
Škofji Loki." 

Mislite, da bi danes drugače
naredili?
"Ne, mislim, da je v redu, da
je tam, kjer je veliko otrok.
Imam občutek, da so vsi
skupaj, pa mi je nekoliko
lažje. V prvih mesecih sem
bila stalno v Parku zvončkov.
Sčasoma je bolečina malce
popustila ... Želela bi pa ven-
darle opozoriti, naj se star-
šem nakloni več časa na vo-
ljo, da se odločijo, kam bodo
pokopali otročka."

Vas je preveval občutek
krivde, le kaj sem naredila
narobe?
"Seveda. Grozno je bilo. Kri-
viš najprej sebe, potem kri-
viš zdravnike, potem tudi
otroka - zakaj si me zapustil?
Ko se enkrat sprijazniš s
tem, občutek krivde mine."

Ste v porodnišnici dobili
ustrezno strokovno pomoč
zase? Kako ste prišli v stik z
Društvom Solzice?
"Iz bolnišnice sem šla na
lastno željo domov že na-
slednji dan. Ponoči sem
bila sama v sobi, kar je bilo
v redu. Ampak v sobi poleg
moje so bile mamice z no-
vorojenčki in slišal se je
otroški jok. Zjutraj je bilo
še huje, ko je sestra stopila
v sobo, mi pomerila tlak,

temperaturo, prinesla zaj-
trk. Kot da je to čisto običa-
jen dan. Pa ni bil ... 
Obiskala me je tudi gineko-
loginja iz oddelka za patolo-
ško nosečnost in sva se dolgo
časa pogovarjali, potem se
mi je posvetila še psihologi-
nja Vislava Velikonja, ki mi
je dala brošuro Društva Sol-
zice. Povedala mi je marsi-
kaj, česar v tistem trenutku
sploh nisem razumela, ker
sem bila še čisto v šoku. Ko
pa sem se čez čas ozrla nazaj,
sem spoznala, da mi je prav-
zaprav povedala vse, kar sem
morala vedeti o žalovanju.
Soprog je bil sprva veliko ob
meni, v službi je dobil za to
za kratek čas tudi bol-niški
dopust. Čez čas me je vpra-
šal, zakaj še jokaš? Iz istega
razloga, kot jokam zadnje
mesece, sem mu odgovorila. 
Čez približno mesec dni sem
preko interneta navezala stik
z Društvom Solzice. Spozna-
la sem druge mamice, ki se
jim je zgodilo enako, kar je
bila zelo koristna pomoč. Še
največ sem komunicirala s
predsednico društva Petro
Urek. Pisala sem ji 'maile',
neskončno dolge ..."

O čem ste ji pisali?
"O tem, kako me je kakšna
stvar prizadela. Takrat si
tako občutljiv, da te prizade-
ne tako vse. V službo bi mo-
rala ravno okrog roka poro-
da, pa tega nisem zmogla.
Pisala sem ji o tem, kako mi
je hudo. Petra mi je odpisala,
da se mi mogoče zdi, da to-
nem v žalosti, ampak ko se
bom pobrala, bom stopnico
višje. Mislila sem, da ne bo
tako, vendar je imela prav. S
Petro sva ostali v stiku do da-

nes, pomagam ji pri delu v
društvu, a bolj pri praktičnih
stvareh, kot je urejanje splet-
ne strani. Petra pa je izučena
terapevtka in mamicam
nudi strokovno pomoč, orga-
nizira delavnice za zdrav-
stveno osebje, srečanja z ža-
lujočimi starši ... 15. oktobra
letos, ob mednarodnem
dnevu spomina na otroke,
umrle med nosečnostjo ali
kmalu po porodu, smo delo-
vanje društva želeli približati
javnosti in smo organizirali
srečanje tudi v Parku zvon-
čkov. Sanja Poljšak iz oddaje
Slovenija ima talent je tako
lepo zapela, občutiti je bilo
žalost, po drugi strani pa ve-
selje, ko smo spustili v zrak
vse tiste balončke."

Ljudje v zadregi, kaj naj bi
rekli, večkrat rečejo: saj si še
mlada, boš kmalu spet lahko
zanosila. To je tisto, česar v
času žalovanja zagotovo ni-
ste želeli slišati, kajne?
"To je stvar, ki je človek ne
sme reči žalujoči mamici.
Saj razumem, da okolica ne
ve, kaj bi rekla, pa rečejo to
in dejansko so mamice ve-
činoma še mlade in imajo
druge otroke. Ja, lahko ima-

jo druge, ne pa tega. Želim
si, da se okolica ne bi pre-
tvarjala, da ta otrok ni niko-
li obstajal, kajti je; rasel in
razvijal se je v meni. Reči
'moje sožalje' je zelo veliko,
pa ti večina tega ne reče.
Tudi objem brez besed veli-
ko pomeni.
Saj sem tudi sama v prvem
hipu, ko sem izgubila otroka,
imela željo po drugem otro-
ku. Ginekologinja mi je re-
kla, da po treh mesecih lahko
že zanosim, vendar psihično
nisem bila pripravljena na
to. Dostikrat se zgodi, da ma-
mice, ki prehitro zanosijo, ne
morejo sprejeti tega otroka,
nosečnost je lahko psihično
naporna, pojavi se poporod-
na depresija. Zanosila sem
po dveh letih, nosečnost je
bila spet rizična. Mojo noseč-
nost je na vsakih štirinajst
dni spremljala moja gineko-
loginja dr. Milena Igličar iz
Zdravstvenega doma Škofja
Loka. Sina Miha sem rodila v
tridesetem tednu, dva mese-
ca prezgodaj. Danes je star
štiri leta."

Kako je ime bratcu, ki počiva
v Parku zvončkov?
"Vid."

Prazna zibka, strto srce
"Otrok, ki so umrli med nosečnostjo ali takoj po porodu, se ne sme zanikati, treba jih je priznati in mamicam dati možnost, 
da žalujejo," je poudarila Natalija Šinko iz Škofje Loke. Njen fantek, Vid mu je dala ime, je umrl v šestem mesecu nosečnosti. 
V veliko oporo ji je bila v času žalovanja Petra Urek iz Društva Solzice. 

"V prvih 
mesecih sem bila
stalno v Parku
zvončkov. 
Sčasoma je 
bolečina malce
popustila. Vsako
leto četrtega
marca, ko bi Vid
praznoval 
rojstni dan, v
Parku zvončkov
prižgemo svečko
in v zrak 
spustimo 
balonček. To 
naredimo 
še večkrat na
leto."

Natalija Šinko / Foto: Tina Dokl

Društvo Solzice je nastalo iz bolečine in ljubezni do otrok, ki so
umrli med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. "V času pred 
šestimi leti ni bilo knjige, ni bilo spominskih pokopališč, razen
v Ljubljani, kamor bi žalujoči starši odlagali svojo bolečino. Ni
bilo društva, literature, forumov, kjer bi se žalujoči in okolica
lahko obrnili po pomoč. Da olajšamo bolečino in omogočimo
staršem dostojen pokop njihovega otroka, smo uredili
spominske parke po večjih mestih v Sloveniji (nekje so še 
v nastajanju). Spominov je malo, vendar so zelo potrebni. V ta
namen pripravljamo spominski paket, ki bo vseboval različne
spominke, material za odtis stopala in dlani, spominsko
knjižico, album, odejico, knjigo Prazna zibka, strto srce; upamo,
da nam bo uspelo realizirati projekt, ki se je pokazal kot zelo
pomemben mejnik na poti žalovanja. V društvu nudimo tudi
strokovno pomoč ob smrti otroka, organiziramo skupine za
samopomoč in predavanja strokovnjakov, sodelujemo na
zdravstvenih posvetih, seminarjih, izvajamo izkustvene
delavnice za zdravstvene delavce ...," je povedala Petra Urek,
predsednica Društva Solzice. 

Natalija
Šinko
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Zanimivosti

Rina Klinar

Kaj čaka lokalni radio v
Sloveniji v prihodnje? Je "ra-
dijska manjšina" obsojena
na umiranje na obroke ali
bo imela priložnost, da 
z izkušnjami dopolnjuje slo-
venski medijski prostor? Ti
programi so, čeprav razprše-
ni v osmih slovenskih stati-
stičnih regijah, po skupnem
dosegu na prvem mestu
med radijskimi programi v
Sloveniji (vir: Media Pool,
prvo polletje 2010).

Lokalni radio: 
več ”dražjih” vsebin

Zakon o medijih se spre-
minja. Bodo spremembe še
omogočale pripravo in odda-
janje lokalnih vsebin, od in-
formativnih do kulturnih, 
izobraževalnih ipd., ki so v
javnem interesu na lokalni
ravni? Pripombe na osnutek
medijskega zakona so v jav-
ni razpravi dali tudi izdajate-
lji petnajstih lokalnih in regi-
onalnih radijskih programov
s statusom programa poseb-
nega pomena (v nadaljeva-
nju lokalni radio), združeni
v GIZ lokalnih in regional-
nih radijskih postaj Sloveni-
je. Načrtovane zakonske
spremembe glede na stanje
na trgu in na slovenski me-
dijski sceni z več kot 1.300 v
razvid vpisanimi mediji, lo-
kalnemu radiu, ki predvsem
odseva življenje ljudi od
Murske Sobote do Jesenic,
od Slovenj Gradca do Kočev-
ja, od Šmarij pri Jelšah do
Kobarida, ne obetajo nič do-
brega. V Sloveniji je skupaj
98 radijskih programov,
skoraj 75 odstotkov vseh je
komercialnih, 17 odstotkov
je lokalnih, ostali so nacio-
nalni radijski programi, del
RTVS. Večina izmed 73 ko-
mercialnih radiov je nastala
po letu 1994, ko je bil sprejet
zakon o javnih glasilih. Vseh
lokalnih oz. regionalnih pro-
gramov je 17, na Gorenj-
skem so štirje. Temeljna raz-
lika med komercialnimi in
lokalnimi radii je v vsebini
programov. Lokalni radio
pripravlja več "dražjih" go-
vornih vsebin, več informa-
tivnih, izobraževalnih, kul-
turnih, športnih, mladinskih
vsebin kot komercialni, vrti
manj glasbe, a več slovenske
glasbe kot komercialni, tudi
v dnevnem času. Po vsebi-
nah so si najbolj podobne
nacionalne in lokalne radij-
ske postaje, vse radijske po-
staje se financirajo iz oglaše-

vanja, največ komercialne,
manj lokalne, najmanj pa
nacionalne radijske postaje,
ki pridobivajo največ prihod-
kov iz rtv prispevka.

Najstarejši je 
Radio Gorenc

Leta 1990 je bilo v Sloveni-
ji 19 lokalnih radiev, 12 med
njimi jih dela še danes. Naj-
starejša lokalna radijska po-
staja v Sloveniji je Radio Šta-
jerski val (1953). Na Gorenj-
skem je najstarejši lokalni
radio Radio Gorenc (1963),
najmlajši Radio Kranj
(1990). Vmes sta Radio Tri-
glav (1965) in Radio Sora
(1979). Nobenega lokalnega
radia ni v Ljubljani, Maribo-
ru, Kopru in Novem mestu.
Med 17 lokalnimi radii so v
dobri polovici le-teh zaposle-
ni ali bivši zaposleni ohrani-
li lastništvo, v štirih so solast-
nice občine. Štiri lokalne ra-
dijske programe izdaja izda-
jatelj, ki izdaja tudi časopis.

Da so razmere na podro-
čju lokalnih radiov zaskrb-
ljujoče, pove podatek, da je
poslovno leto 2009 devet
izmed 17 lokalnih radijskih
postaj sklenilo z izgubo, še
enkrat več kot leta 2008.
Ob tem prihodki padajo iz
leta v leto, medtem se pri-
hodki radijskih mrež oziro-
ma tistih, ki s frekvencami
pokrivajo celotno območje
države, povečujejo. Tudi
podatki GZS o poslovanju
vseh gospodarskih družb v
panogi radijska dejavnost v
letu 2009 kažejo, da je pa-
noga poslovala z izgubo.

Tudi Svet za radiodifuzijo
RS v svojem poročilu za leto
2009 ugotavlja, da smo bili
v letu 2009 priče "nadaljeva-
nju in zaostrovanju razmer
na področju povezovanja ra-
dijskih postaj v t. i. radijske
mreže, kar je imelo za posle-
dico nastanek nekakšnih
"nacionalnih" komercialnih
radijev." Ta proces se nada-
ljuje tudi v letu 2010, kar bo
na koncu pripeljalo "do izgi-
notja malih lokalnih radij-
skih postaj", je zapisal svet.
Lokalne radijske postaje pa
so edina skupina radijskih
postaj v Sloveniji, ki imajo
urejene odnose s kolektivni-
mi organizacijami: SAZAS
(od leta 1997), ZAMP (od
leta 1998) in Zavod IPF (od
leta 2004).

Zaostrene razmere na
trgu kličejo po dolgoročni re-
šitvi, da so sistemsko zago-
tovljeni pogoji za decentrali-
zirano pripravo lokalnih in-
formativnih in drugih vse-
bin. Sicer bo trg dokončno
"odnesel lokalne vsebine", v
3-5 letih. Sedanja "cenovna"
in siceršnja "vojna" med
mrežami tako ruši trg, da ne
bo več mogoče zagotavljati
potrebne polovice sredstev
za pripravo lokalnih vsebin.
Ena od možnosti so medij-
ske regije, glede na različne
kriterije: območje pokriva-
nja, bruto domači proizvod,
število občin, upravnih enot,
prebivalcev, reliefne in na-
rečne raznolikosti ipd. Sode-
lovanje/povezovanje več iz-
dajateljev v mrežo in s tem
zagotovitev sofinanciranja
priprave lokalnega progra-

ma, ki je v javnem interesu
na lokalni ravni, bi omogoči-
lo decentralizirano pripravo
dela programa. 

Druga možnost je, da lo-
kalne radijske postaje posta-
nejo dopisniška mreža naci-
onalnemu radiu oziroma da
se povežejo v četrti nacional-
ni program ali slovenski lo-
kalni radio. Tako bi povezali
Slovenijo na način, ki bi lah-
ko koristil lokalnim in naci-
onalnim javnostim in pri-
speval k enakomernejšemu
razvoju različnih delov Slo-
venije. 

Skandinavske izkušnje so
zanimive, saj so tam poveza-
li lokalni/regionalni in naci-
onalni nivo. Na Švedskem
poznajo tri vrste radijskih
postaj: nacionalne (javni ra-
dio, financira se samo iz na-
ročnine), lokalne komercial-
ne radijske postaje (povezu-
jejo se tudi v programske in
komercialne mreže, financi-
rajo se iz oglasov) in skup-
nostne radijske postaje (štu-
dentski, verski programi ipd.,
financirajo se iz donacij). 

Nacionalni program
gradimo na lokalnem

Nacionalni radio Sveriges
Radio (SR) se financira iz-
ključno iz naročnine in ne
predvaja oglasov. Eden od
štirih programov SR je P 4.
To je lokalni radio, ki pove-
zuje 25 lokalnih radijskih
postaj od severa do juga
Švedske in je najbolj poslu-
šan radijski program na
Švedskem. V drugi polovici
avgusta 2010 sem v okviru

projekta Vseživljenjskega
učenja Leonardo da Vinci, ki
ga financira EU, obiskala lo-
kalne radie, povezane v pro-
gram P4: Radio Norrbotten
(Lulea, 925 km severno od
Stockholma), Radio Upp-
land (Uppsala, 70 km seve-
rozahodno od Stockholma),
Radio Kronoberg (Växjö, 441
km jugozahodno od Stock-
holma), Radio Gävleborg
(Gävle, 172 km severovzhod-
no od Stockholma) in sedež
SR v Stockholmu. Začetki
delovanja švedskega lokalne-
ga radia segajo v 70. leta
prejšnjega stoletja. Vsaka ra-
dijska postaja "pokriva" ne-
kaj občin (na Švedskem je
289 občin, imajo 21 pokrajin
/län/). Lokalne postaje pri-
pravljajo svoj lokalni pro-
gram ter novice in oddaje
tudi za ostale nacionalne
programe, del programa v
večernem času in ob koncu
tedna je skupen, uporabljajo
isto glasbeno bazo, imajo po-
enoteno opremo, skupno
spletno stran s svojimi pod-
stranmi itd.). "Nacionalni
program gradimo na lokal-
nem," pravi Malte Lind, vod-
ja oddelka za odnose z jav-
nostmi SR.

Zmoremo kaj podobnega
tudi v Sloveniji? Še je čas,
da o tem skupaj premisli-
mo. Ko bodo utihnile lokal-
ne postaje, prenehali izha-
jati lokalni/regionalni časo-
pisi, ko ne bo mogoče več
slišati lokalnih narečij in
vsebin, ki so pomembne za
kulturno identiteto, social-
no in družbeno okolje, bo
prepozno.

Ko bodo utihnile
lokalne postaje,
prenehali 
izhajati lokalni/
regionalni 
časopisi, ko ne
bo mogoče več
slišati lokalnih
narečij in vsebin,
ki so pomembne
za kulturno
identiteto, 
socialno in
družbeno okolje,
bo prepozno.

Voditelj Håkan v studiu SR Radio Uppland, Uppsala

å

Usoda ”radijskih manjšin”
"Lokalni radio je pomemben zato, ker ljudje dobivajo novice s celega sveta, a potrebujejo lokalne informacije, ker tu živijo,"
pravi Mats Akerlund, vodja za digitalno strategijo Sveriges Radio (SR), ki je svojo novinarsko pot začel leta 1973 na lokalnem 
radiu v Uppsali.
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Zanimivosti

Jasna Paladin

Šmarca - Misel na pogreb in
pogled na krsto, čeprav ume-
telno izdelano po načrtih pri-
znanih oblikovalcev, večini
ni nič kaj prijetna, a ker se s
pogrebno opremo, žal slej ko
prej sreča prav vsak od nas,
kamniški Menini dela ne
manjka. Podjetje se je iz
manjše pohištvene mizarske
delavnice s sedežem na La-
zah v Tuhinjski dolini leta
1964 preusmerilo v izdelavo
krst, se nekaj let kasneje pre-
selilo v Šmarco, danes pa se
lahko pohvalijo z mestom v
samem vrhu evropskih pro-
izvajalcev pogrebne opreme
- krst, lesenih žar, lesenih
nagrobnih obeležij in opre-
me za mrliške vežice.
A pogrebne navade so se
sčasoma precej spremenile,
veliko razlik pa prinašajo
tudi tuji trgi, čemur se mora-
jo nenehno prilagajati, zato
denar še zdaleč ni zaslužen
zlahka. "V zadnjih tridesetih
letih opažamo velike spre-
membe v odnosu Slovencev
do tradicionalnega pokopa v
krstah. Za razliko od večine
Evropejcev in Američanov
smo Slovenci zelo hitro in
množično sprejeli upepelit-
ve in žarne pokope, tako da

smo v tem pogledu danes
edinstveni v evropskem
prostoru. V zadnjih petnaj-
stih letih je interes za žarne
pokope s 30 narasel na 70
odstotkov. Največ žarnih po-
kopov je v osrednji Sloveniji
in mestih, najmanj pa na po-
deželju. Pokop v krsti je pre-
prosto odvisen od lokalnih
navad," pravi direktor Jože
Homar, ki podjetje z nekaj
več kot sto zaposlenimi
uspešno vodi že petnajst let,
ter dodaja, da je najmanj -
zgolj petnajst odstotkov, žar-
nih pokopov v Italiji in na
Poljskem, veliko pa jih je
tudi v Veliki Britaniji in
Nemčiji. Njihov trg je prak-
tično vsa Evropa, kamor so
se v zgolj nekaj letih uspeš-
no razširili po izgubi jugo-
slovanskega trga, v prihod-
nje pa nameravajo največ v
Šmarci izdelanih krst proda-
ti na italijansko, švicarsko in
francosko tržišče.
In če marsikdo pomisli, da
je krsta pač le - krsta, skrbno
izdelan prodajni katalog 
in galerija izdelkov pokaže-
ta, da je različnih modelov
krst, ki jih izdelujejo v Meni-
ni, kar tristo. Številne med
njimi so umetelno izrezlja-
ne in okrašene z različnimi
kovinskimi dodatki in bla-

gom, pri načrtovanju marsi-
katere sodelujejo tudi s sve-
tovno priznanimi oblikoval-
ci. Oblike se v osnovi delijo
na ameriško, italijansko-
francosko, avstrijsko, nem-
ško in klasično, v resnici pa
ima praktično vsaka večja
pokrajina svojo obliko krste.
Nekatere so šestkotne, dru-
ge bolj zaobljene, pri neka-
terih so pokrovi nižji, pri
drugih višji. Večina jih je iz-
delanih iz topolovega in hra-
stovega lesa, ki ga večinoma
uvažajo iz Srbije, samo lani
pa so ga za krste porabili
skoraj 10 tisoč kubičnih me-

trov. Na leto pa prodajo tudi
približno 350 krst iz svoje
prestižne kolekcije, ki jo za-
znamuje vrhunski dizajn in
izbira najboljših materialov.
Prav tovrstna kolekcija Me-
nino postavlja celo na sve-
tovni zemljevid, za najboga-
tejše stranke, ki si tudi na
onostranstvo želijo oditi v
svojem stilu, pa poskrbijo z
najbolj prestižnim mode-
lom krste Diamant, ki je iz-
delana iz lipovega in topolo-
vega lesa v barvi mahagoni-
ja, pokrovom iz rumenega
usnja ter vdelanim steklom
v obliki diamanta.

Umetnine za zadnje slovo 
V podjetju Menina, d. d., ki je eno od vodilnih evropskih proizvajalcev pogrebne opreme, na leto 
izdelajo okoli 60 tisoč krst, a delež klasičnih pokopov se iz leta v leto manjša, saj je pri nas kremiranih
že 70 odstotkov pokojnikov. Trgu se prilagajajo tudi z lesenimi žarami in krstami za petičneže.

Danica Zavrl Žlebir

"Šest let je minilo, odkar
smo se z idejo o mozaiku za
cerkev sv. Modesta obrnili
na patra Rupnika. Že kma-
lu si je prišel ogledat cerkev,
nekoliko dlje pa je trajalo,
da je zamisel dozorela. Po-
leg tega je imel umetnik v
delu več pomembnih pro-
jektov v svetovnih romar-
skih središčih, medtem pa
smo mi skromno in poniž-
no čakali in dočakali," je o
tem, kako je najnovejša
kranjska cerkev (zgrajena
leta 1993) za poslikavo dobi-
la tako pomembnega umet-
nika, dejal župnik Mitja
Štirn. Navsezadnje je bilo to
obdobje kar pravšnje, da so
iz darov vernikov zbrali de-
nar, dodaja župnik. Dela še
niso povsem končana, pri-

dejo še kamnoseška dela, v
prihodnje nemara še križev
pot, potem bo cerkvica s 
približno osemstočlanskim
občestvom pri Vodovod-
nem stolpu, na Zlatem pol-
ju in v Struževem, dobila
končno podobo. 
Patra Marka Rupnika smo
srečali zadnji dan, ko je v
cerkvi s sodelavci končeval
izdelavo mozaika. Kako da
je ob velikih svetovno zna-
nih projektih našel čas za
kranjsko cerkev?
"S sodelavci z enako vnemo,
intenzivnostjo in resnostjo
delamo na pročelju bazilike
v Lurdu, kjer smo na sceni
sveta, ali pa v najbolj skriti
gorski vasici. In dejansko se
je tako tudi zgodilo. Ko smo
namreč zaključili dela v 
Lurdu, smo šli takoj nato v
majhno vasico s 180 prebi-

valci nad Bormiom v sever-
ni Italiji in tam delali z ena-
kim navdušenjem in ljubez-
nijo kot v Lurdu," je povedal
pater Rupnik. Sam mozaik
je bil postavljen v tednu dni,
pred tem pa je s sodelavci
delal v ateljeju, kjer najprej
izdelajo podobe. 
"Tu gre za podobo Kristusa
križanega, kjer je precej go-
lega telesa, in to je v naši vi-
ziji mozaika zelo zahtevno
delo. Pokaže se, da je snov
živa, dinamična, da ima
svojo voljo, svojo dušo. Ko
ta snov postane telo, posta-
ne izraz ljubezni. Potem 
se ne vidi več snovi, pač 
pa izraz ljubezni, dobrota
spremeni snov," pojasnjuje
umetnik in dodaja, da takš-
no delo zahteva izredno
koncentracijo. Pater Rup-
nik dela z zelo raznoliko

ekipo. O njej pravi: "Smo iz
devetih narodov in iz treh
cerkva: pravoslavni, grško
in rimskokatoličani. Ko
sem nekoč eno od sodelavk
vprašal, kateri od naših mo-
zaikov se ji zdi najbolj mo-
čan, je po kratkem molku
odvrnila: naša ekipa. Tudi
to ima torej svoje sporočilo.
Kjerkoli smo delali, so bili
ljudje ganjeni, ko so videli
način dela, odnos do dela,
držo med nami. Dokler je
tako, je smiselno delati za
cerkev." Motiv mozaika, ki
so ga izdelali za cerkev sv.
Modesta, je povezan s teo-
logijo krsta. "Gre za sv. Mo-
desta, ki je krstil slovenski
narod, jaz pa sem skušal to
povezati z našim sloven-
skim mitom pokristjanje-
vanja, ki ga je zapisal Preše-
ren v krstu pri Savici." 

Mozaik patra Rupnika 
v kranjski cerkvi
V cerkvi sv. Modesta v Kranju je prejšnji teden dokončal mozaik sloviti umetnik, pater Marko Ivan
Rupnik, znan po svojih umetninah v Rimu, Lurdu, Fatimi ... Na steni kranjske cerkve je upodobil 
motiv pokristjanjevanja Slovencev.

Proizvodnja krst v Menini je že precej avtomatizirana, 
a okrasje v lesu še vedno zahteva tudi ročno delo.

V kamniški Menini izdelajo približno 250 krst na dan 
ali 60 tisoč na leto.

"Slovenci smo v žarnih pokopih v samem svetovnem vrhu,
a klasičnih pokopov v krstah ne bomo nikoli opustili," je 
prepričan direktor Jože Homar.

Jezuit Marko Ivan Rupnik, teolog in
slikar, je eden najbolj priznanih 
slovenskih mozaičarjev. Petnajst let že
vodi atelje duhovne umetnosti Centro
Aletti v Rimu. Skupaj s sodelavci je 
izdelal številne mozaike po vsej Evropi,
pa tudi v Siriji in ZDA. Med 
najpomembnejše sodi mozaik v kapeli
Odrešenikove matere v Rimu. Za svoje
najpomembnejše delo je leta 2000 
dobil Prešernovo nagrado. Tudi v 
Sloveniji je nekaj njegovih mozaikov,
med drugim tudi na ljubljanskih Žalah.
Zadnja leta pa pravi, da je njegov največji
projekt projekt bazilika sv. Patra Pija z
2400 kvadratnih metrov mozaika.

Pred desetimi leti so za izdelavo 
enega izdelka potrebovali mesec 
in pol, z avtomatizirano proizvodnjo 
in učinkovitim informacijskim 
sistemom pa se je ta čas skrajšal 
na dva do pet dni.

Pater Marko Rupnik in župnik Mitja Štirn / Foto: Gorazd Kavčič
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Minuli teden trije mrtvi
Minuli teden (od 18. do 24. oktobra) so v
prometnih nesrečah na slovenskih cestah umrle
tri osebe, so sporočili z Generalne policijske 
uprave. Gorenjski policisti so v tem obdobju
obravnavali 21 prometnih nesreč, v katerih je
bilo sedem oseb lažje, ena pa huje ranjena.
Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so na
Gorenjskem do streznitve pridržali kar trinajst
voznikov. Letos so slovenske ceste terjale 113
smrtnih žrtev (lani 151). Na Gorenjskem je v
prometnih nesrečah umrlo 14 oseb, v enakem
obdobju lani pa 21. 

Damjana Šmid

moj pogled

Zasvojenost z računalnikom (3)

Otrok pred računalnikom ni-
kogar ne moti. Veliko staršev se
enostavno preda brez boja in
nekateri verjamejo, da je zdaj
pač takšno življenje. Saj je res
takšno življenje, vendarle smo
vseeno mi tisti, ki vplivamo
nanj in ga oblikujemo. Če po-
stane normalno, da prvošolci
hodijo spat po akcijskih filmih
in uporabljajo mobitele, potem
se nam zdi tudi povsem nor-
malno, da sedijo pred računal-
nikom dve ali tri ure. No, naj
bo jasno. To ni normalno, niti
zaželeno, niti zdravo. Mi je
povsem vseeno, če se komu
zdim, da sem ostala sto let za-
daj. Ljudje bomo vedno potre-
bovali ljudi - za sodelovanje, za
pogovor, za odnose, za prijate-
lje. Čeprav je računalnik super

igračka in še bolj super delovno
orodje, ne more nadomestiti
človeka. Zato se prenehajmo
slepiti, kako je vse to normalno
in v skladu s časom. Če bi bilo
temu res tako, potem lahko pol-
ovico šolskih programov vrže-
mo v smeti, saj bodo čez dvajset
let čisto neuporabni za tisto,
kar naj bi takrat potrebovali.
Če imaš internet, imaš praktič-
no vse informacije na dosegu
enega klika. Zakaj potem vsi
učbeniki, knjige in kopičenje
podatkov? No, v tem primeru
je potrebno prevetriti tudi šolske
programe in ljudi prepričati,
da je zadosti za vsakega šolske-
ga otroka računalnik. Če to
moderniziramo in se bodo
otroci učili kar iz svoje sobe,
namesto da bi hodili v šolo, kaj

smo s tem naredili? Množico
individualistov, ki zna izredno
dobro poskrbeti zase, drugi pa
ne obstajajo. Razen, če jih klik-
nejo. Kaj pa spoznavanje okoli-
ce, prilagajanje, vplivanje na
svet okrog sebe s takšnim ali
drugačnim vedenjem? Na koga
lahko vplivaš v virtualnem sve-
tu? Kakšno prijateljstvo se pa
splete med dvema, ki se pogo-
varjata preko računalnika, ži-
vita pa v sosednjih blokih? Pa
kje je tukaj kakšna zdrava pa-
met. Seveda je bolj enostavno.
Ne zebe te, ko greš do prijatelja,
ni potrebno očistiti čevljev, se
srečati z njegovimi starši, ni
potrebno nikogar pozdraviti in
se ozirati na uro, kdaj moraš
priti nazaj domov. Od doma je
vse lažje ...

Teta mi je vedno pogosteje
govorila, da postajam podo-
bna lastni materi, kar je bilo
po eni strani zame velika ža-
litev, po drugi strani pa se
sploh nisem zavedala, da so
njene besede še kako resnič-
ne. Na srečo je prej, preden
bi mi prebilo, brat maturiral
in skupaj s svojim dekletom
se je preselil drugam ..."
Darinka je bila prepričana,
da so se ji odprla nebesa. Pr-
vič v življenju bi si lahko pri-
voščila vse, kar bi ji padlo na
pamet, a se to ni zgodilo. 
Varčevala je še naprej na na-
čin, kot ga je bila navajena.

Doma je jedla komaj kaj, ker
ji je zadoščala že malica, ki
si jo je privoščila v bolnišni-
ci. Sem in tja se je na vratih
prikazal brat in če ne bi vsak
mesec pustila na banki
manjše vsote, bi ji pobral
vse, do zadnjega tolarja.
Vedel je, kako mora popiha-
ti na njeno dušo in to je tudi
počel.
"Potem pa se je "prebudila"
tudi mama. Nenadoma je
ugotovila, da ji lahko za-
čnem vračati denar, ki mi ga
je dajala v času študija. Bila
sem globoko prizadeta, saj
je bilo največkrat tako, da
sem ji še sama izročila tisto,
česar mi ni pobral brat. Ko
sem ji to omenila, je bila
strašno jezna. Sklonila sem
glavo in potem sva se dogo-
vorili, da ji bom vsak mesec
vračala po 30.000 tolarjev.
To je bilo ogromno, jokala
sem, ko sem se usedla na
avtobus, ki me je odpeljal
nazaj v Ljubljano. Počutila
sem se klavrno, ker se ni-
sem znala upreti. Imelo me
je, da bi se spet potožila teti,
a mi obenem ni bilo do tega,
da bi poslušala njene pridi-
ge. Žal mi je bilo, ker je mi-
sel o tem, da bi šla delat šo-
ferski izpit, splavala po vodi.
A teta je vseeno izvohala,
nekega večera je prišla k
meni, bila je zelo resna in
zaskrbljena. Povedala mi je,
da mi lahko uredi, da bi se
vpisala še na višjo šolo, kar
je bil že od nekdaj moj sen.
Bilo mi je nerodno, saj se je
kupček denarja, ki sem ga v
ta namen hranila, že pov-
sem izpraznil. Preden je šla,
je položila na mizo prijavni-
co, me resno pogledala in
rekla, naj jo naslednji dan
pustim v sprejemni pisarni.
Bilo me je v dno duše sram,
saj sem pričakovala, da bo
bentila in me zmerjala, a je
ubrala povsem drugo takti-
ko. Še danes ne vem, kaj me
je pičilo, odprla sem omaro,
tam je bil borovničev liker,

ki sem ga prinesla od doma.
Najprej sem si natočila le za
prst, naslednjič skoraj po-
lovičko, nazadnje sem popi-
la skoraj pol steklenice. V
meni se je prebudila neka
sla, žeja, ne vem, kako naj
temu rečem. In večer, ki je
bil po navadi tako prekleto
osamljen, je bil nenadoma
daleč stran, saj nisem ni-
česar čutila, le zaspana sem
bila. Zjutraj sem se prebudi-
la s suhimi usti, utrujena in
izmozgana. Obenem pa
sem bila srečna, da sem pr-
vič, kar pomnim, prespala
celo noč. V službo sem pri-
šla med prvimi, nihče ni
ničesar opazil. Pijača mi je
zameglila čute, pregnala ob-
čutek odrinjenosti, samote.
Naslednji večer sem najprej
navila obe uri, v razmaku
desetih minut, potem pa
sem si natočila kozarec, po-
pila, se ulegla in zaspala," je
razgrinjala boleče podro-
bnosti o svoji osamljenosti. 
Na srečo je študijsko leto
prineslo zadosti obremeni-
tev, ki jih je morala izpolnje-
vati poleg redne službe. Ko
jo je sodelavka prosila, če si
lahko delita stanovanje, ji je
bila hvaležna. Tako ji je
ostalo vsaj nekaj tolarjev za
drobnarije. 
"Sredi noči zaropota po vra-
tih, ko jih odprem, sta zunaj
stali mama in teta. Povedali
sta, da je očeta rahla kap in
da leži v bolnišnici, na mo-
jem oddelku. V meni se ni
ničesar zganilo, malo je
manjkalo, da nisem rekla,
pa kaj potem, a sem se zad-
nji hip ugriznila v jezik, ob-
lekla sem se in odhitela na
oddelek. Ko sem ga zagleda-
la tam, vsega nebogljenega,
se mi je zdelo, da gledam
tujca. Ničesar nisem čutila.
Zame je bil res kot tujec.
Mama, ki je jokala in se ob-
našala, kot bi se zgodil ko-
nec sveta, se mi je zdela
smešna. Gledala sem v oče-
ta in razmišljala, ali je on

kriv, da v sebi že več mese-
cev čutim neustavljivo željo
po omami. Na vsak način
sem želela krivdo za to zvali-
ti nanj, a mi ni uspelo. Po-
čutila sem se umazano in
razgaljeno. Starec, v kate-
rem je bilo komaj kaj življe-
nja, mi je vzbujal gnus. Vse-
eno sem stopila do kolegice,
ji povedala, da pridem zju-
traj malo prej. In da naj do
takrat popazi nanj. Mama je
na srečo šla spat k teti, jaz
pa sem se zavlekla v svojo
posteljo in se zjokala. Zdelo
se mi je, da se, skupaj s sol-
zami, z mene lušči oklep, v
katerega sem bila ujeta že
od otroštva sem. Razmišlja-
la sem, kaj sem od staršev
sploh dobila drugega kot to,
da sta me spravila na svet.
Odgovor je bil sila klavrn.
Bilo mi je že 23 let, še niko-
li nisem imela moškega,
vse, kar sem zaslužila, pa
sem razdelila drugim. Zde-
lo se mi je, kot da ne bi žive-
la svojega življenja. Pravza-
prav do jutra nisem zatisni-
la očesa. Pa tudi steklenice,
ki sem jo imela pod poste-
ljo, se nisem dotaknila. Ne-
kako me je bilo sram, da bi
to storila. Pomislila sem,
kaj sem v času, kar sem bila
v službi, naredila zase. Nič.
Lase sem si strigla sama, za
oblačila sem porabila komaj
kaj. Tehtala sem malo več
kot 50 kilogramov, morje
sem videla enkrat samkrat v
življenju. Na kavo nisem
hodila, ker se mi je zdelo
škoda denarja. Prijateljic, če
odmislim sostanovalko, ni-
sem imela. Kljub temu da
sem očeta sovražila iz dna
srca, sem se vsemu v življe-
nju odpovedovala zaradi
njega. Če ga nisem imela v
srcu, sem ga pa v glavi. Po-
mislila sem na to, da bi po-
iskala strokovno pomoč, a
sem zamahnila z roko. Prej
ali slej bi se izvedelo in za
povrh bi me bilo še sram. 

(konec prihodnjič)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

Opomin celjskemu 
županu
Bojanu Šrotu, ki so ga Celjani na lokalnih 
volitvah znova izvolili za svojega župana, je
Okrajno sodišče v Celju izreklo sodni opomin
zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe. 
Celjski črkoslikar Ladislav Perčič je namreč 
proti županu vložil zasebni obtožni predlog, ker
naj bi mu z udarcem poškodoval bobnič v uše-
su, potem ko sta se leta 2007 sprla v trgovini.
Šrot bo moral poravnati tudi sodne stroške v 
višini 581 evrov in sodno takso. Šrot sicer krivde
ne priznava. Kot je pojasnil sodišču, je pri 
blagajni trgovine zagledal Perčiča, ki ga je začel
žaliti. Ko je Perčič prišel do blagajne, naj bi ta
župana po daljši izmenjavi žalitev brcnil v nogo.
Šrot trdi, da je Perčiča le odrinil, drugega 
fizičnega kontakta pa med njima ni bilo. Perčič
je po drugi strani zatrjeval, da ga je župan prvi
udaril, ni pa se mogel spomniti, ali je Šrota res
brcnil. Zdravniško pomoč zaradi domnevne 
poškodbe bobniča je sicer Perčič poiskal dva 
tedna po dogodku. 

Obsojen zaradi 
obrekovanja sodnika
Ljubljansko sodišče je na pogojno kazen 
obsodilo 60-letnega Prekmurca Filipa Muhiča,
ker je obrekoval in razžalil 70-letnega 
murskosoboškega sodnika Jožefa Casarja. V 
oddaji Preverjeno je namreč februarja lani 
izjavil, da je Casarja pred približno petnajstimi
leti podkupil z dva tisoč avstrijskimi šilingi in
petsto nemškimi markami, sodnik pa naj bi mu
za protiuslugo obljubil, da bo njegov sodni 
primer zastaral, a je na koncu pravdo zaradi 
večjega dolga vseeno izgubil. Kasneje je 60-letni
Prekmurec protestiral tudi pred 
murskosoboškim sodiščem in razstavil plakate,
na katerih je Casarju znova očital podkupljivost,
označil pa ga je tudi za zlikovca in alkoholika.
Sodišče je ocenilo, da je s tem posegel v 
sodnikovo čast in dobro ime ter ga razžalil kot
uradno osebo. Muhič je bil zaradi podobnih 
obdolžitev in izsiljevanja sodnika Casarja v 
preteklosti že pogojno obsojen. 

petek, 29. oktobra 2010

Primer, o katerem je vredno razmišljati

Zasvojeni
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Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi
Morda se komu zdi naslov
nenavaden, vendar ni. Kranjci
iz nekdanje dežele Kranjske
so zaznamovali zgodovino
obmejnih krajev naših sosed-
njih držav, tako Koroške v Av-
striji kot Kanalske doline v so-
sednji Italiji. V Kanalski doli-
ni/Val Canale, ki se začenja
za Trbižem/Tarvisio in se
končuje pri dvajset kilome-
trov oddaljeni Tablji/Ponteb-
ba, je delovalo kar nekaj
Kranjcev, med njimi tudi Ju-
rij Prešeren, brat našega pes-
nika Franceta Prešerna, ki je
bil nad 30 let župnik v Ovčji
vasi ali vesi/Valbruna, ki je
bila nekdaj najbolj slovenska
vas v dolini. Ovčja vas, ki leži
v dolini pod vrhovi Špic, Kam-
nitega lovca, Viša (2666 me-
trov) in Montaža (2753 me-
trov), je bila nekdaj kmečka
vas, kjer so se ljudje ukvarjali
z oglarstvom in pastirstvom,

kasneje pa so se mnogi zapo-
slili pri železnici ali so odšli s
trebuhom za kruhom v svet.
V prvi svetovni vojni, ko je
bila vas pod Avstrijci, na oko-
liških hribih pa so bili Italija-
ni, je bila Ovčja vas požgana,

leta 1976 pa jo je prizadel po-
tres. Vaščani, danes jih v
okrog 80 domovih stalno živi
okrog 150, so obnovili domo-
ve in se lotili turizma, ki je ne-
kdaj že cvetel v dolini ob poto-
ku Zajzera, ki se v bližini

Ukev/Ugovizza izliva v reko
Belo. Ovčja vas, ki sodi uprav-
no v občino Naborjet, cerkve-
no pa v župnijo Ukve, je turi-
stično vzcvetela. V zborniku
Ovčja vas in njena slovenska
govorica, ki je nastajal v razis-
kovalnem taboru leta 2003 in
je izšel leta 2005, so zapisali,
da biva v dolini poleti nad
2500 ljudi. 

Brez Kranjcev v Ovčji vasi
tudi danes ne gre. Na robu
vasi ob cesti proti Ukvam sto-
ji lepo urejena turistična kme-
tija Pri Kranjcu. Nanjo opozar-
ja zelo dobro viden kažipot.
To je družinska kmetija za-
vednega Slovenca in predsed-
nika Slovenskega kulturnega
središča v Kanalski dolini Pla-
nika Rudija Bartalotha. Vpra-
šanje je, kako bi bilo s sloven-
ščino v dolini, če ne bi bilo
njega. Ni pomembnejšega
dogodka, da ne bi sodelovali
tudi Slovenci. Čeprav italijan-
ska država in dežela zmanjšu-
jeta pomoč Slovencem in nji-
hovim dejavnostim, se v Ka-
nalski dolini tudi po zaslugi
Rudija Bartalotha in njegovih
sodelavk in sodelavcev v šolah
in vrtcih še učijo slovensko.
Prav tako še naprej uspešno
deluje oddelek glasbene šole
Tomaž Holmar. 

Miha Naglič

Za e-knjigo ste gotovo že sli-
šali, marsikdo je katero že
bral. Za tiste, ki je še niso,
povzemimo najprej, kaj je.
"Elektronska knjiga (e-knji-
ga) je digitalna ustreznica ti-
skani knjigi, ki jo beremo na
računalniku, mobilnih telefo-
nih ali posebnih bralnikih.
Pojavila se je leta 1971, ko je
Michael Hart zastavil z digi-
talizacijo literarne dediščine
pod naslovom Gutenberg
Project, v zadnjih letih pa je s
pojavom vedno udobnejših
bralnih naprav postala tiska-
ni in vezani knjigi konku-
renčna. Digitalizacija kultur-
ne dediščine, vključno s knji-
gami, je preferenčna naloga
civiliziranih držav. Na svetu
je med 65 in 75 milijoni 
knjig, od česar jih je okrog 25
milijonov v javni lasti - kar
pomeni, da so njihovi avtorji
v grobu že več kot 70 let - in
torej brez vprašanja na voljo
digitalizaciji. Približno 10 mi-
lijonov knjig je že prosto do-
stopno na internetu: dobrih 8
milijonov jih ponuja Google
v okviru projekta digitalizaci-
je štirih ameriških univerzi-
tetnih knjižnic, 1,3 milijona
jih dobimo na portalu Inter-
net Archive, 0,5 milijona v
World Public Library in 0,1
milijona na straneh projekta
Gutenberg. Veliki jeziki so
poskrbeli za digitalizacijo
večine svoje starejše literarne
klasike, manjšim, med dru-
gim Slovencem, pa gre posel
bolj počasi od rok in se mora-

jo hvaliti tudi s tistim, kar od
njihove književnosti mimo-
grede premeljejo in prepo-
znajo Googlovi čitalci. Ame-
ričanom se moramo tako za-
hvaliti za Valentina Vodnika,
Stanka Vraza, Franca Miklo-
šiča, za Kopitarjev Glagolit,
Antona Murka, Antona Mar-
tina Slomška in še koga."
Tako začenja svoj članek z
naslovom Za elektronsko
knjigo dr. Miran Hladnik, go-
tovo eden najboljših pozna-
valcev teh reči na Sloven-
skem. Objavljen je na
http://lit.ijs.si/zaeknjigo.html
- preberete in natisnete si ga
torej lahko na svojem doma-
čem računalniku. Hladnik
nam odgovori tudi na vpraša-
nje, kako je s slovensko e-kn-
jigo? "Slovenska elektronska
knjiga se je začela z mojo
Zbirko slovenskih leposlov-
nih besedil leta 1995 na strež-
niku Inštituta Jožef Stefan.
Obsega blizu 60 daljših bese-
dil starejše klasike v formatu
html, ki smo jih pretipkali ali
preskenirali zavzeti posa-
mezniki; 80 manj znanih av-
torjev, ki so se odločili posta-
viti svojo literaturo na splet,
pa se tu nahaja v posebnem
poglavju. Sledila je zbirka Be-
seda, ki jo je urejal tržaški ar-
hitekt Franko Luin, zaposlen
kot tipograf na Švedskem.
Postavil je 300 knjig v zakle-
njenem pdf-formatu, ki ne
omogoča tiskanja ali kopira-
nja. Posamezni klasiki imajo
lastne spletne portale, zgled-
no sta predstavljena s celo-
tnim opusom npr. France

Prešeren in Josip Murn.
Spletišče Primoža Jakopina
Nova beseda pri ZRC SAZU
vsebuje slovensko leposlovje
v obsegu 12 milijonov besed.
Besedila iz Luinove in Hlad-
nikove zbirke tudi prikaže, si-
cer pa je namenjeno iskanju
konteksta okrog iskane bese-
de. Iščemo lahko npr. po ce-
lotnem Cankarju in Kosma-
ču. Največjo količino starej-
šega tiska v zadnjih letih po-
stavlja na splet Digitalna
knjižnica Slovenije. Za slo-
vensko leposlovje so po-
membne revije Kmetijske in
rokodelske novice, Ljubljanski
zvon, Dom in svet, Sodobnost,
Ženski svet, Novi svet, Zora,
otroške revije itd. Težavi, ki
ju bo treba pri zbirki odpravi-
ti, sta mestoma veliko število
napak pri strojnem branju in
nepopolna bibliografija digi-
taliziranih del, to je pomanj-
kljivi metapodatki. Zelo živo
se elektronska knjiga dogaja
na slovenskem Wikiviru. S
podporo Ministrstva za kul-
turo smo leta 2008 tu v okvi-
ru projekta Slovenska lepo-
slovna klasika digitalizirali za
več kot 4 milijone besed slo-
venske književnosti, v okviru
drugih šolskih projektov pa

še Prešernovo nezbrano in
nemško delo in kopico mla-
dinskih leposlovnih knjig.
Nekateri študenti svoje digi-
talizacije ali popravljanje
strojno prebranih del uveljav-
ljajo za višjo oceno pri izpi-
tih, nekatere pa je plemenito
poslanstvo zasvojilo do te
mere, da ga opravljajo kar
tako, iz golega veselja. Tu na
popravljanje čaka tudi starej-
ša slovenika iz Googlovih di-
gitalizacij. Skeniranje in pre-
poznavanje več deset lepos-
lovnih knjig, prevedenih iz
nemščine, je organiziral
Erich Prunč z graške univer-
ze. Projekt Rastko Slovenija
ponuja prevode slovenske
književnosti v srbščino, svojo
knjižnico, v kateri so tudi ne-
katera prevedena in sodobna
dela, imajo slepi. Iz vseh teh
virov zajemajo še literarna
spletišča vatikanski Intratext,
Logos Library in zbirka slo-
venskih besedil za mobilne
telefone. Korpus Elektron-
skih znanstvenokritičnih iz-
daj slovenskega slovstva sta-
rejših avtorjev (Brižinski spo-
meniki, Škofjeloški pasijon,
Anton Podbevšek, Izidor
Cankar, Alojz Gradnik, pridi-
ge Antona Martina Slomška
in korespondenca Žiga Zoi-
sa) ureja Inštitut za sloven-
sko literaturo in literarne
vede ZRC SAZU." To je ne-
kaj zelo informativnih od-
lomkov iz članka, ki ga je
prof. Hladnik objavil 17.
maja 2009. Od takrat se je
seveda zgodilo še marsikaj, o
tem pa kdaj drugič.

E-knjiga, digitalizirana
knjiga za branje na 
računalniku, mobilnem
telefonu in e-bralnikih,
http://lit.ijs.si/
zaeknjigo.html

Knjige in knjigoljubi (70)

Elektronska knjiga

Cerkev sv. Trojice v Ovčji vasi, kjer je nad 30 let maševal 
Jurij Prešeren, brat Franceta Prešerna. Na Jurija spominja
plošča na zunanjosti cerkve.

Slovenci v zamejstvu (218)

Kranjci v Ovčji vasi

Michael Hart (levo) in Gregory Newby, predstavnika 
Projekta Gutenberg, 2006

Shakespearov Hamlet na Googlu

Elektronski bralnik

Zelo dobro viden smerokaz
za turistično kmetijo Pri
Kranjcu
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razgled

Ta konec tedna sta pred
nami dva praznika, dan re-
formacije in dan spomina na
mrtve. Letos je bolje kot lani,
saj je 1. november ponede-
ljek, lani je bil nedelja in ni
bilo na ta račun nobenega
prostega dneva. No, ne gre
za to. Gre mi za odgovor na
vprašanje, ali nas ta praznika
kot skupnost že bolj povezu-
jeta, kot ločujeta. Tisti, ki
smo živeli še v prejšnjem re-
žimu, dobro vemo, da v tistih
časih nekateri od mrtvih niti
uradno mrtvi niso smeli biti.
Nekam so izginili, nad njimi
je bila zapoved molka, ni bilo
mrliških listov, ne spomeni-
kov na pokopališčih. Na ta
način je komunistična elita
"kaznovala" katoliško. Po

drugi strani pa ni bila slednja
kot večinska prav nič navdu-
šena, ko je državni zbor Re-
publike Slovenije uzakonil
dan reformacije kot praznik.
Ob poti, po kateri se vozim,
je hiša, katere vestni gospo-
dar izobeša državno zastavo
ob večini praznikov, razen za
dan reformacije in dan upo-
ra proti okupatorju. Kot bi
hotel pokazati, da teh dveh
praznikov ne priznava, da ni-
sta tudi njegova. Ali ni ravno
to, da priznavamo drug dru-
gega kljub razlikam v politič-
ni in verski pripadnosti, očit-
no znamenje, da smo v civili-
zacijskem in kulturnem raz-
voju dosegli višjo stopnjo,
kot so jo zmogli naši predni-
ki, ki so se kar naprej delile
na "naše" in "vaše", in te de-
litve vzdrževali tudi z orož-
jem, če je bilo treba.
Z drugimi besedami: gre za
vprašanje, koliko smo med
seboj "spravljeni". Ne vem,
ali so se mrtvi spravili med
seboj, nihče še ni prišel na-
zaj, da bi povedal, kako se
imajo tam, kjerkoli že so. Gre
za to, kako je v tem oziru z
nami, ki živimo tu in zdaj.
Nedavno sem naredil dolg in-
tervju s Spomenko Hribar,
"avtorico" pobude o narodni
spravi med Slovenci. Pa mi je
še enkrat razložila, kaj ji spra-
va pomeni. "Moja ideja spra-
ve je prišla spontano in bila
preprosta: temelji na spozna-
nju, da smo najprej in pred-
vsem vsi "samo" ljudje, mi,
današnji, in tisti, ki so tako ali
drugače, po naravni ali nasil-
ni poti odšli od nas. In vsi
smo del svojega naroda; ni-
hče ne izpade iz njega, tudi
zločinci ne, kakor tudi iz zgo-
dovine nihče ne izpade, kot
da ga nikoli ni bilo. Vse je v
naši zgodovini, se pravi tudi v

sedanjosti, saj preteklosti ni
mogoče ločiti od današnjega
časa. In vsem mrtvim pripa-
da pietetni spomin, ne pa iz-
ključevanje, 'rangiranje' na
'naše' in 'njihove' ali celo za-
nikanje, zamolčevanje kogar
koli. Absurdna je ta delitev,
saj smo vsi člani ene narodne
skupnosti. Vsi spadamo v
kontinuiteto te skupnosti,
smo njen živi ali minuli del.
Zakaj tega ne vzamemo
nase? Zakaj se preganjamo,
izključujemo med seboj? Saj
nihče ni absolutno kriv za
svoja dejanja; nihče se ne
rodi po svoji volji, ne izbira si
spola, časa in narodnosti svo-
jega rojstva - torej tudi abso-
lutno kriv ne more biti za svo-
ja dejanja, zato je potrebna
določena prizanesljivost do
vsakogar. Če ne bi bilo vojne,
mnogi ljudje ne bi končali
kot zločinci, si ne bi umazali
rok s krvjo ..."
Vprašal sem jo tudi, ali je po-
buda za postavitev skupnega
spomenika vsem žrtvam še
aktualna? "Je ... Novi spome-
nik naj bi stal na začetku juž-
nega parka, v neposredni bli-
žini Kongresnega trga. Na
njem naj bi bil Župančičev
verz: 'Domovina je ena, /
nam vsem dodeljena / in eno
življenje / in ena smrt.' Ob
straneh pa naj bi pisalo:
'Vsem našim mrtvim - Repu-
blika Slovenija', potem pa let-
nice: 1914-1918, 1941-1945,
1945-1953, 1991. Rada bi do-
živela, da se to simbolno spo-
minsko obeležje postavi in
simbolno zaključi naš stolet-
ni državljanski spor, delitev
duhov; tak spomenik bo šele
simbolno zaokrožil sloven-
ski narod." No, upajmo, da
bomo pred enim od prihod-
njih "vseh svetih" dočakali
tudi ta(kšen) spomenik.

Miha Naglič

Mihovanja

Cvetka Bevc

roman
Katarina je bila točna. Med
pozvanjanjem opoldanskega
zvona je odprla vrata gostilne
in z očmi zabegala po prosto-
ru. Vasilij, ki ga je še vedno
moril spomin na zvezdo, je če-
meren sedel v kotu. Pred sabo
je imel list, na katerega bi si ne-
mara zabeležil kaj od pogovo-
ra s Katarino, a ga je med ča-
kanjem porisal s puščicami.
Tri navpične in tri vodoravne,
s ponavljajočim se vzorcem je
počečkal celo stran, ravno je
hotel zmečkati papir, ko ga je
ujel Katarinin pogled. "Pušči-
ce!" je vzkliknila namesto po-
zdrava in se zasmejala. Nekaj
domačnostnega je bilo v tem,
kako se je usedla nasproti Vasi-
lija, kot da sta stara znanca, še
več, kot da sta nekoč v življenju

že ničkolikokrat takole poseda-
la skupaj, in sta zdaj poznana
drug drugemu do obisti, čeprav
sta bila v resnici zavita v skriv-
nosti in sta v pogovoru sprva
zatikajoče zatipala za pravimi
besedami.
Pa saj je bila cela reč nenavad-
na. Ne, Katarina ni takoj po-
stregla s tistim, kar je vedela o
Magdaleni. Podoba sivolase
starke, ki je nekoč zaupala
zgodbo mladostne ljubezni svo-
je mame mali deklici, ki je s
strahom in radovednostjo po-
skušala slediti zagonetkam iz
sveta odraslih, pa kmalu poza-
bila na njih, ker bilo je vendar-
le moreče poslušati o davnih
vojnah, ujetnikih, strahu in
ljubezni. Ah, ja, ljubezni. Za-
radi tega se je kdaj kasneje mo-

rala povprašati, ali je bilo kaj
resnice v starkinem blebetanju,
Rusi so bili prijatelji in sovraž-
niki, zavezniki in nasprotniki,
kdo bi se znašel v tem, čeprav je
vsaj eden med njimi zarezal v
življenje Magdalenine mame. 
"Katja ji je bilo ime," je Vasilij
zdajci na glas izgovoril ime,
kot da sledi Katarininemu
toku misli. In že je potegnil iz
žepa dedova sporočila, komaj
še vidna na porumenelem pa-
pirju, in jih pomolil mladi žen-
ski pred nos.
Ni jih pogledala, kaj za vraga
bi s tem, tale ruski novinar ji je
vendar včeraj govoril o nekakš-
ni raziskavi, pisal naj bi o mali
kapelici pod Vršičem za nek
ruski časopis, hoče poznati ne-
kaj več ozadja, zgodovinska

dejstva so zgodovinska dejstva,
a za njimi so zgodbe ljudi, ji je
navrgel tudi zdaj, ko je v za-
dregi gladil dedove zapiske, še
vedno upajoč, da jih Katarina
vzame v roke. 
"Zakaj si raje najprej ne ogle-
date kapelice," je predlagala
Katarina in ponudila, da poj-
deta skupaj. Sama jo je veliko-
krat obiskala, nekaj svetosti ali
pa magije je na tistem kraju,
kdo bi vedel, a vsekakor je vsaj
lepa na pogled in mogoče bo to
dovolj, da potešite radovednost,
je hitela razlagati, kot da bi se
želela čim prej otresti nadle-
žnih vprašanj.
"To lahko naredim sam," jo je
zavrnil Vasilij in zahlastal:
"Toda vi imate fotografije. In
pisma. Nekaj, kar bi se mora-

lo pokrivati z mojimi dokazi.
Ali res ne razumete, za kaj
gre pri celi stvari? Jaz vendar
moram vedeti. Moram to raz-
rešiti."
Ves vznemirjen je postajal, kot
da bi bil na sledi nekemu zlo-
činu, razkril bo zlikovce, zgra-
bil jih bo za vrat, se mu je kar
bledlo, zabobnal je s prsti po
mizi, najraje bi zakričal na to
mlado žensko, ki v svoji torbici
zagotovo skriva dokaze, ali
vsaj nekaj od tega, zaradi če-
sar se mu megli um. Naj mu
ne govori, da naj se pomiri,
predolgo je bil že miren, tako
miren, da je že zdavnaj postal
otopel, in edino, kar ga je še dr-
žalo pri življenju, je razkriva-
nje dedove preteklosti. In svoje. 
(se nadaljuje)

Vaš razgled

Velike dame gorenjskega novinarstva, ki jih bolj ali manj pozna vsa Slovenija. Medijsko 
najbolj prepoznavna je Janja Koren (v sredini), novinarka TV Slovenija, po šarmantnem
glasu pa ji je blizu tudi kolegica Aljana Jocif z Radia Slovenija. Tinkara Zupan (desno) je
dopisnica STA z Gorenjskega in je velikokrat v pomoč predvsem novinarskim kolegom. 
B. B. I Foto: Tina Dokl 

petek, 29. oktobra 2010

Šepetalnica za veter (18)

V zadnjih prijaznih oktobrskih dneh nam pogledi radi uidejo v naravo. Visoke gore je že 
pobelil sneg in njihova belina ustvarja lep kontrast z jesenskimi barvami v nižinah. 
Uživajmo v jesenski raznobarvnosti, preden drevje odvrže listje in sneg povabi naravo k
zimskemu počitku.  D. Ž. I Foto: Tina Dokl 

Sprava živih in mrtvih
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Ljubljana - Urad za varstvo
konkurence (UVK) je smu-
čarskim centrom ATC Ka-
nin, Unior (Rogla in Krva-
vec), Hoteli Cerkno, RTC
Žičnice Kranjska Gora in ŠC
Pohorje ter tudi Združenju
slovenskih žičničarjev zaradi
usklajenega določanja cen
vozovnic za odrasle izrekel
globo v višini 1,1 milijona ev-
rov. Žičničarji odločno zavra-
čajo ugotovitve UVK in hkra-
ti dodajajo, da so cene smu-
čarskih vozovnic poenotene
tudi v tujini. Vzrok naj ne bi
bil v dogovarjanju o cenah,
ampak v transparentni turi-
stični dejavnosti.

"Postopek še ni zaključen,
vendar so bili naši dokazi za-
vrženi, argumenti iztrgani iz
konteksta, urad pa je na tej
osnovi prišel do napačnih za-
ključkov," na očitke o deset-
letnem dogovarjanju odgo-
varja predsednik združenja
slovenskih žičničarjev Aleš
Uršič. Omenjena podjetja
naj bi le podpirala mlade tek-
movalce in njihove trenerje
in jim za nižjo ceno omogo-
čila nakup slovenske sezon-
ske smučarske vozovnice.
Temu je pritrdil tudi Jure
Košir, predstavnik Smučar-
ske zveze Slovenije. Pravi, da
enotna smučarska vozovnica
za mlade velja od leta 1998:
"Mladim omogoča izvedbo
treningov, na ta način pa
malce razbremenimo pred-
vsem starše. Letos je uvede-
na takšna vozovnica za vse
otroke do deset let."

Po odločbi UVK bo moral
ATC Kanin plačati skoraj 86
tisoč evrov globe, Hoteli
Cerkno dobrih 70 tisočakov,
Unior kar 400 tisoč evrov,

RTC Žičnice Kranjska Gora
238 tisočakov, ŠC Pohorje
več kot 212 tisoč evrov in tudi
Združenje slovenskih žični-
čarjev 12.400 evrov. V oči
bode višina glob, saj v neka-
terih primerih presega za-
konsko določenih deset od-
stotkov prometa obravnava-

nega podjetja v prejšnjem
poslovnem letu. Tako je ime-
lo združenje lani zgolj
13.760 evrov prometa, globa
pa znaša skoraj ves letni pro-
met.

"V Kranjski Gori se o ce-
nah vozovnic nikakor nismo
dogovarjali z drugimi smu-
čišči, saj našo destinacijo
prodajamo leto vnaprej in ta-
krat tudi določimo cene,"
pravi Klavdija Gomboc iz
RTC Žičnice Kranjska Gora

in tudi, da so njim lahko
konkurenčna le bližnja smu-
čišča, nikakor pa ne tako od-
daljena, ki imajo hkrati tudi
povsem drugačno ponudbo,
kot je njihova, namenjeno
začetnikom in družinam. Če
bo globa obveljala in bodo v
šolskem koledarju obveljale

tudi skupne enotedenske po-
čitnice, bo lahko leto 2011 za
kranjskogorske Žičnice tudi
zadnje po 63, letih pravi
Klavdija Gomboc: "Poleg vi-
soke globe bomo utrpeli še
za pol milijona evrov minusa
na račun počitnic, kar nas
lahko pahne v stečaj." 

Stečaja sicer ne napovedu-
je Srečko Retuznik, direktor
RTC Krvavec, ki je del druž-
be Unior Turizem, vendar
pravi, da je globa nerazumlji-

va: "Urad je za odmero globe
vzel kar celoten Uniorjev
promet, čeprav so smučišča
le del turistične divizije pod-
jetja, ki ima sicer pet različ-
nih programov." Če bi Unior
kljub vsemu moral plačati
globo, Retuznik pravi, da bi
imeli velike težave: "Kljub
možnosti obročnega odpla-
čevanja upam, da do tega ne
bo prišlo in bo prevladal ra-
zum." 

"V javnosti smo zasledili
tudi, da so naše vozovnice za
četrtino predrage, vendar to
ne drži, saj so za petino nižje
kot v podobnih centrih v tuji-
ni. Tam stanejo od 33 do 35
evrov, pri nas od 26 do 29 ev-
rov," pravi Uršič in še, da v
konkurenčna tuja smučišča
vlagajo tudi država ali regija,
le v Sloveniji so se smučar-
ska središča morala zadovo-
ljiti z malo podporo iz EU.
Ugotovitev UVK je prišla v
najbolj neprimernem trenut-
ku, pravi Samo Hribar Milič,
generalni direktor Gospodar-
ske zbornice Slovenije: "Slo-
vensko gospodarstvo je še
vedno v velikih težavah, tako
tudi žičničarska podjetja. Vsa
poslujejo s šibkimi poslovni-
mi rezultati, zato je globa še
bolj nerazumljiva in ne
ustreza škodi." GZS bo go-
spodarstvo ministrstvo po-
zvalo, da določi nedvoumne
pravne okvire, da bo lahko
turistično gospodarstvo trži-
lo Slovenijo kot eno regijo.
"Urad je določil strašansko
visoke globe, ki te družbe
ogrožajo. Za plačilo nimamo
denarja, še manj zato, ker iz-
hajajo iz nerealne ocene o
dogovarjanju," pravi Aleš Ur-
šič. Slovenski žičničarji so se
zato odločili za vložitev za-
hteve za sodno varstvo. 

Žičničarji zavračajo plačilo globe
"Lahko se zgodi, da bomo šli prihodnje leto v stečaj," po določitvi globe pravi Klavdija Gomboc iz
kranjskogorskih žičnic, Srečko Retuznik iz zreškega Uniorja, ta upravlja tudi Krvavec, pa upa, da glob
ne bo treba plačati. 

Boštjan Bogataj

Kranj - Spomnimo, da je Zve-
za svobodnih sindikatov Slo-
venije vlado oziroma ministr-
stvo za delo pozvalo k spre-
membi zakona o jamstvenem
skladu, ko bi lahko delavci po
dveh neizplačanih plačah pre-
jeli plačilo iz jamstvenega
sklada, država pa bi ga terjala
od podjetja. "Na ta način bi
delavci prej prišli do denarja
za preživetje, ne pa da morajo
mesece čakati na stečaj," je
povedala Romana Oman, se-
kretarka območne organizaci-
je ZSSS Gorenjska. Lani so
tako na svoje plače (neuspeš-
no) čakali delavci škofjeloške-
ga LTH, letos je znana zgod-
ba delavcev Vegrada, ki so bili
brez plačila kar pet mesecev.
"Država z zakoni ne uredi, da
neizplačevalci ne bi smeli po-
slovati, zato naj denar zagoto-
vi iz jamstvenega sklada," še
pravi Omanova. 

Odgovor ministrstva pravi,
da lahko (na kratko) jamstve-
ni sklad posreduje, kadar je
delodajalec plačilno nesposo-

ben. Pravico do ugodnosti
sklada ima tako delavec, ki
mu je delovno razmerje pre-
nehalo zaradi stečajnega po-
stopka ali v primerih, ko je
postal sklep o potrditvi prisil-
ne poravnave pravnomočen.
"Namen tega je, da se delav-
ci zavarujejo pred plačilno
nesposobnim delodajal-
cem," pojasnjujejo na minis-
trstvu, o predlogu ZSSS pa,
da 'lahko delavec izredno od-
pove pogodbo o zaposlitvi, če
delodajalec več kot dva mese-
ca delavcu ni zagotavljal dela
in mu tudi ni izplačal plače'.

Tako naj bi bile delavcem
že z inštitutom izredne od-
povedi delovnega razmerja
zagotovljene pravice, kot jih
predlaga ZSSS. "Predlog
ZSSS pa tudi ne vsebuje po-
datka, koliko časa bi morali
delavcem zagotavljati izpla-
čevanje plač iz jamstvenega
sklada, niti iz katerih sred-
stev bi to pravico krili," še
pravijo na ministrstvu in do-
dajajo, da bi s tem predlo-
gom lahko delodajalci zlora-
bili jamstveni sklad. 

Ministrstvo 
predlaga odpoved
Ministrstvo za delo zavrača predlog ZSSS po
spremembi zakona o jamstvenem skladu.

Slovenske žičničarje poleg opisanih glob v višini 1,1
milijona evrov boli tudi sprememba šolskega koledarja,
ko se zimske počitnice krčijo z dveh na en teden. "Slo-
vensko turistično gospodarstvo bo izgubilo 15 milijonov
evrov," o posledicah spremembe pravi Aleš Uršič, med-
tem ko Klavdija Gomboc napoveduje: "Po 33 letih gre
lahko družba RTC Žičnice Kranjska Gora v stečaj."

Aleš Uršič / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj

Trošarine ostajajo nespremenjene

S 1. novembrom se trošarine na električno energijo in ze-
meljski plin ne bodo povišale, kar pomeni, da bo slovenska
predelovalna industrija prihranila (od avgusta do konca
leta) več kot 52 milijonov evrov (lani pa je imela zgolj 209
milijonov evrov neto čistega dobička), skupni učinek za slo-
vensko gospodarstvo pa je višji od osemdeset milijonov ev-
rov. "To je korak v pravo smer, saj tako predvsem industrija
ostaja konkurenčna," pravijo na GZS, ki jo vodi generalni di-
rektor Samo Hribar Milič. Ocenjujejo, da je akcija, v kateri je
sodelovalo prek 130 članov GZS, uspešna, čeprav cilji niso
bili v celoti uresničeni. B. B.

"Navdaja nas optimizem,
da se bo eno najpomembnej-
ših slovenskih trgovskih pod-
jetij uspelo rešiti iz težav, v
katere ga je pripeljalo neod-
govorno ravnanje prejšnje
uprave in lastnikov," pa pravi
Darja Radić, gospodarska
ministrica, ki poudarja še, da
pri Merkurju ne gre le za
ohranjanje štiri tisoč delov-
nih mest, ampak se z rešitvi-
jo ohranjajo tudi delovna
mesta v številnih drugih slo-
venskih podjetjih, ki jim je
Merkur pomembna ali celo
edina prodajna pot. "Verja-
mem, da stečaja ne bo, bo pa
še veliko težav pri prepričeva-

nju upnikov, da bi konverti-
rali 85 milijonov upniškega
kapitala v lastniški delež
Merkurja," meni Matevž
Slapničar, predsednik Mer-
kurjevega nadzornega sveta.
Brez njihovega sodelovanja
gre nakelski trgovec v stečaj.
"Načrt je dober kompromis,
zato verjamem v ustrezno
soglasje upnikov. Prej ko se
bomo zmenili, prej ko bomo
dobili potreben dodatni kapi-
tal, prej bomo začeli ustvarja-
ti primerno razliko v ceni in
dobiček, iz katerega bi lahko
financirali poplačilo upni-
kov," pa pojasnjuje prvi mož
Merkurja Blaž Pesjak.

Najpomembnejša elemen-
ta NFP sta dokapitalizacija

Merkurja z najmanj 85 mili-
joni evrov prek konverzije
terjatev upnikov v kapital.
Cena predlagane menjave je
57,50 evrov na delnico za ne-
zavarovane upnike in 40 ev-
rov na delnico za zavarovane
upnike. Če se nezavarovani
upniki ne bodo odločili za
konverzijo v lastniški delež,
bodo njihove terjatve popla-
čane v višini šestdesetih od-
stotkov v prihodnjih petih le-
tih. Poleg tega v Merkurju
pričakujejo tudi reprogrami-
ranje kreditov s poplačilom
glavnice po letu 2015, ko bi
lahko na leto odplačali po tri-
deset milijonov glavnice s
pripadajočimi obrestmi. 

Za sedanje normalno po-

slovanje potrebujejo še štiri-
deset milijonov evrov za za-
polnitev polic, saj so ne le
skladišča, ampak tudi trgov-
ski centri danes prazni, pred
vrati pa za trgovino najugod-
nejši meseci. Včeraj je tudi
uprava Mersteela sodišču
predložila NFP, saj je tudi ta
divizija v sklopu Merkurja
insolventna. Mersteel ima
68 milijonov evrov dolga, od
tega približno 18 do dobavi-
teljev, drugo dolguje ban-
kam. Po NFP bi bili navadni,
nezavarovani upniki popla-
čani 60-odstotno v prihod-
njih petih letih, zavarovani
pa v celoti. Tudi ta divizija
potrebuje likvidnostni kredit
v višini vsaj 15 milijonov ev-
rov, ali bo to bančni kredit ali
strateški partner, še ni jasno.
Medtem divizija Big Bang
posluje nemoteno. 

O uspehu prisilke čez pol leta
�1. stran

Srečko Retuznik 
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Zabreznica - Na kmetiji Ko-
mar v Zabreznici (občina Ži-
rovnica) so se vrsto let ukvar-
jali z govedorejo in pridelavo
mleka, nato pa so se pred
šestnajstimi leti zaradi po-
manjkanja časa preusmerili
v ovčjerejo. Da so pri tem
uspešni, dokazuje tudi pri-
znanje ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano
za dosežke pri vzreji plemen-
skih ovc jezersko solčavske
pasme, ki ga je gospodar Sta-
ne Martinjak pred kratkim
prejel v Trenti. Pred šestnaj-
stimi leti so začeli z dvajseti-
mi ovcami, v zadnjih letih jih
imajo tudi štirikrat toliko.
"Od leta 1996 smo vključeni
v kontrolirani trop pri selek-
cijski službi Kmetijsko-goz-
darskega zavoda Kranj, ki iz-
vaja kontrole in bedi nad
vzgojo plemenskih živali," je
pojasnil gospodar.

Od sredine aprila do sredi-
ne novembra se ovce pasejo
na pašnikih v Zabreznici.
"Pred leti, ko v dolini ni bilo
zadosti pašnih površin, smo
jih gnali tudi na Stol, zdaj pa
zaradi opuščanja kmetijstva
v dolini ni več težko dobiti
pašnika v najem. Lastne in

najete zemlje imamo skupaj
za deset hektarjev," pove Sta-
ne. Ovce s popašenih povr-
šin na nov pašnik prestavlja-
jo približno enkrat na teden.
Ograjene so z električnim
pastirjem, nanje pa pridno
pazi tudi osemletna ambru-
ška ovčarka Ajka, ki je zaradi
gostega belega kožuha v tro-
pu skoraj neopazna. "Psi ču-
vaji so na pašnikih danes
redki, vendar pa njihova pri-
sotnost veliko odvrne. Odbi-
jajo ljudi, zato imajo ovce več
miru, pa tudi morebitne tato-
ve električnega pastirja," je

razložil gospodar. Kljub pri-
sotnosti psice čuvajke trikrat
na dan obiščejo pašnik, že
zaradi kotitev.

S kmetijo živi vsa družina.
Pozimi, ko so ovce v hlevu, je
njihova glavna skrbnica go-
spodarjeva žena Sonja, ki je
pred leti zaradi odpuščanja v
tekstilni industriji ostala
doma, glavni traktorist pri
pospravljanju krme je sin
Nejc, ki je tako kot oče zapo-
slen na farmi v Poljčah, po
svojih zmožnostih pa poma-
ga tudi hči Tina, sicer štu-
dentka gostinstva. "V hlevu

ovce krmimo s travno silažo
in senom. Stremimo h kvali-
tetni krmi, redno pa dobivajo
tudi vitaminske dodatke.
Strižemo jih dvakrat letno,"
je povedala Sonja. Jezersko
solčavska pasma ovce je
mesni tip ovce. Povpraševa-
nje po ovčetini se povečuje,
ugotavlja Stane, za kilogram
mesa pa je treba odšteti pri-
bližno pet evrov.

V prihodnje si želijo stalež
ovc, ki se ta čas giblje med se-
demdeset in 75, znova pove-
čati na osemdeset, več pa hlev
tako ali tako ne bi dopuščal.

Uspešni rejci plemenskih ovc
Kmetija Komar v Zabreznici se je pred 16 leti iz govedoreje preusmerila v ovčjerejo. Za rejo 
plemenskih ovc jezersko solčavske pasme je prejela tudi priznanje kmetijskega ministrstva. 

Sonja in Stane Martinjak uspešno redita plemenske ovce jezersko solčavske pasme.

Ana Hartman

Mošnje - Tudi Slovenci vse
pogosteje ob noči čarovnic
(31. oktober) domove okrasi-
jo z lepo izrezljanimi rume-
nimi bučami, v katerih gorijo
lučke. Izrezovanje buč je še
posebej priljubljeno v druži-
nah z otroki, pri tem pa mo-
rate biti pozorni, da izberete
pravo bučo. "Najvarneje je,
če se otroci lotijo buče lučke.
Poznamo številne oranžne
sorte, ki so težke od 200 gra-
mov pa vse do osem kilogra-
mov. Tudi pri nas zelo razšir-
jene oljne buče so primerne
za izrezovanje, saj imajo tako
kot buče lučke mehko meso
in se otroci ne morejo poško-
dovati, medtem ko je pri bu-
čah velikankah pomoč odra-
slih nujna," opozarja znana
vrtnarka in velika poznavalka
buč Ruth Podgornik Reš z
Vrtnarije Reš v Mošnjah.

Slednja ne sodi med velike
pridelovalce buč, imajo pa
zato bogatejši asortiment.
Včasih so gojili šestdeset sort,
sedaj so se omejili na najbolj
iskane. Letošnja letina ni bila

najboljša, saj so obilne pada-
vine povzročile poškodbe
buč, ki zato ne bodo zdržale
dolgo v skladišču. Pridelujejo
predvsem okusne jedilne
buče, večino so že prodali. Te
so tudi čudovita dekoracija,
ko pa se jih naveličamo, jih
uporabimo v prehrani. "Iz-
vrstne so vse, prav vse jesen-
ske vrtne buče, denimo deko-
rativno oblikovane želodaste
buče ter sorti Sladki cmok in
Delicata, ki po okusu spomi-
njata na kostanj. Sorta Baby
Boo je prisrčna in tudi okus-
na bela bučka. Med velikan-
kami je zanimiva sorta Tur-
ban, ki ni le lepo pisana, mar-
več tudi izjemno okusna. Ne-
kaj posebnega so muškatne
buče, saj jih krasi poprh. Ker
jih lahko skladiščimo več kot
leto dni, so lahko dolgo tudi v
okras. Sicer so pa to buče, s
katerimi se razvajamo, saj so
primerne za pripravo sladkih
jedi," je pojasnila. Buče z
grenkim mesom so okrasne.
"Pogosto se ta lastnost s kri-
žanjem prenese na užitne
buče, zato moramo buče ne-
znanega izvora pred pripravo

obvezno poskusiti. Grenke
snovi - kukurbitacini - so
zdravju škodljivi in povzroča-
jo zastrupitve," opozarja Pod-
gornik Reševa.

Uživanje buč je koristno,
ker njihovo meso vsebuje
okoli 90 odstotkov vode, ba-
lastne snovi, številne vitami-
ne in minerale, med kateri-
mi izstopa kalij, saj tako veli-
ke količine najdemo le v dat-

ljih, rozinah, bananah, avo-
kadu in brokoliju. Buče po-
magajo pri shujševalnih ku-
rah, sladkorni in želodčnih
boleznih, revmi in protinu,
izločanju seča in črevesnih
težavah. "Uporabljamo jih
lahko kot sadje ali zelenjavo.
Priporočljiva je zlasti presna
uporaba. Iz okusnih buč pri-
pravimo dober sok," še sve-
tuje sogovornica.

Buče so hrana in okras
Pred nočjo čarovnic se zanimanje za buče poveča. Za izrezovanje so najbolj primerne buče lučke in
oljne buče, ki so mehkejše, zato je manj možnosti za poškodbe, svetuje vrtnarka Ruth Podgornik Reš. 

Da se povpraševanje po bučah pred nočjo čarovnic poveča,
opaža tudi znana vrtnarka Ruth Podgornik Reš.

Ljubljana

Mercatorjev med umaknili s polic

Mercator je predvčerajšnjim s prodajnih polic umaknil cve-
tlični med njihove blagovne znamke, ki ga proizvaja Timo-
med Srbija. Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hra-
no je namreč na podlagi prijave stranke vzorčil in na analizo
poslal devetstogramski kozarec Mercatorjevega medu, rezul-
tati analiz pa nakazujejo dodajanje sladkorjev v vzorcu, kar
pomeni, da se zaradi neskladnosti s pravilnikom o medu ne
sme tržiti. Z analizo so dokazali prisotnost encima beta-fruk-
tofuranozidaza, ki ga v naravnem medu ni. V Mercatorju so
cvetlični med preventivno umaknili s polic do dokončne raz-
jasnitve navedb v strokovnem mnenju Kmetijskega inštituta
Slovenije. "Ugotoviti želimo predvsem, kaj posebna analiza,
ki je bila opravljena za ta med, pravzaprav pomeni, saj doslej
nismo zasledili primerov take analize, ki jo opravlja le nem-
ški laboratorij Applica. Prav tako želimo ugotoviti, kakšne so
pravne podlage za tako analizo v slovenski zakonodaji, saj
naj bi bile analize tipske, primerljive in enake za vse istovrst-
ne izdelke. Prav tako bomo na dodatne analize poslali tudi
druge tovrstne izdelke," so pojasnili v Mercatorju. A. H.

Luksemburg

Minister predlagal komisijo za prašičerejo

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan
je na zasedanju Sveta EU kmetijskih in ribiških ministrov
predlagal ustanovitev posebne skupine za reševanje težav
na področju prireje prašičjega mesa. Slovenija se v zadnjem
obdobju sooča z resnimi težavami na področju prireje svinj-
skega mesa zaradi zaostrenih stroškovnih razmer. Te so
tudi razlog za izrazit padec domače prireje prašičjega mesa,
ki se je lani zmanjšala za skoraj 27 odstotkov glede na po-
prej. Stopnja samooskrbe se je tako znižala s sedemdesetih
odstotkov v letih 2005-2007 na petdeset odstotkov v letu
2009. Pobudo za konkretnejše ukrepanje na ravni EU je mi-
nister sicer podal v okviru točke, v kateri je belgijsko pred-
sedstvo seznanilo države članice EU z organizacijo širše
razprave o problematiki v sektorju prašičereje, ki bo poteka-
la 3. decembra letos v Bruslju. A. H.

KMETIJSKO GOZDARSKA 
ZADRUGA z.o.o. ŠKOFJA LOKA
Kidričeva cesta 63 A, 
4220 Škofja Loka
tel. 04/51 30 300, 
fax 04/51 30 303

Vodja komerciale (m/ž)
(vodenje maloprodaje in veleprodaje)
Pogoji:
- VI. ali VII. stopnja izobrazbe ekonomske ali druge ustrez-

ne smeri
- dobro poznavanje nabavno prodajnih tokov v kmetijstvu 
- dobro poznavanje maloprodajnega in veleprodajnega po-

slovanja
- aktivno znanje vsaj enega tujega jezika
- samoiniciativnost, razvojna naravnanost in odgovornost
- sprejemanje in dajanje pobud za novosti ter njihovo vklju-

čevanje v lastno delo in delovno okolje, s ciljem dosega-
nja zastavljenih ciljev 

- sposobnost predvidevanja razvoja dogodkov in iskanja
trajnejših poslovnih rešitev

- sposobnost vodenja, timskega dela in organizacije dela 
- vsaj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih oziroma 

vodstvenih delovnih mestih
Zaposlitev za določen čas 6 mesecev z možnostjo podalj-
šanja za nedoločen čas

Vodja finančno računovodske službe (m/ž)
Pogoji:
- VI. ali VII. stopnja izobrazbe ekonomske smeri
- vsaj 5 let delovnih izkušenj na enakem delovnem mestu
- dobro poznavanje računovodskega dela, standardov in

zakonodaje
- dobro poznavanje računalniških okolij 
- samostojnost, samoiniciativnost, natančnost in zanes-

ljivost 
- sposobnost vodenja, timskega dela in organizacije dela 
Zaposlitev za določen čas 6 mesecev z možnostjo podalj-
šanja za nedoločen čas

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
pošljite v osmih dneh od objave na naslov: Kmetijsko
gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka, Kidričeva cesta 63 a,
4220 Škofja Loka ali na elektronski naslov 
(mitja.vodnjov@siol.net). Dodatne informacije lahko do-
bite na elektronskem naslovu (mitja.vodnjov@siol.net)
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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

Ko stojimo na vrhu Trigla-
va in pogledujemo proti Kre-
darici in Staničevemu domu,
se pred nami pokaže venec
dvatisočakov, razporejen kot
ogrlica: Begunjski vrh, Cmir,
Visoka Vrbanova špica, Rja-
vina, Rž. Ja, greben dveh Vr-
banovih špic je tisti v sredini,
tik nad Staničevim domom.
Spodnjo in Visoko Vrbanovo
špico povezuje izpostavljen
in zračen greben, preko kate-
rega je speljana pot, poime-
novana po Lojzetu Rekarju,
znanem gorskem nosaču in
lovcu iz Zgornje Radovne. 

V Mojstrani zavijemo proti
dolini Krma, kjer z glavne ce-
ste skrenemo desno proti
Kotu. Izhodišče je parkirišče
na Lengarjevem rovtu, na
nadmorski višini približno
1000 m. S parkirišča nada-
ljujemo v smeri markacij še
po širši poti skozi gozd, ko
prečimo hudourniško grapo,
se pot spremeni v stezo in se
začne vse strmeje vzpenjati
po levi strani doline. Skoraj
prepričana sem, da je ta del
doline vedno v senci, zato je
v jesenskih mesecih, ko se
temperature lahko že precej
spustijo, v tem delu možna
požled. Skale so tako ali tako
vedno mokre. Nekaj metrov
nad gozdno mejo se levo od-
cepi nemarkirana pot na Ma-
cesnovec, mi pa zagrizemo v
valovito, kraško pobočje
Gube. Na vrhu Gub doseže-
mo balvan, imenovan Debeli
kamen. Od njega nadaljuje-
mo naprej po gruščnatem

pobočju do razcepa, kjer nas
smerokaz usmeri desno pro-
ti zavarovani plezalni poti na
Spodnjo Vrbanovo špico. Do
vstopa potrebujemo približ-
no 3 ure. 

Vstop v zavarovano plezal-
no pot poteka po gladki skali,
ki se nadaljuje v nagnjeno
polico. Nekaj začetnih me-
trov nas spremlja jeklenica,
ko pa dosežemo travnata po-
bočje, kjer se naša potka
zračno, a varno vzpenja pro-
ti grebenu, varoval ni. Pred
nami je pravi labirint polic,
ki prečijo grape. Hitro prido-
bivamo na višini. Začetek
grebena je strm, zračen, in
varovala brezhibna. Sledimo
grebenu, katerega zadnji za-
varovani metri nas pripeljejo
na vrh Spodnje Vrbanove
špice. Nekaj metrov pod vr-
hom smo opazili desni od-
cep proti Visoki Vrbanovi
špici oz. Staničevemu
domu. Vrnemo se do tja na-
zaj, zgubimo nekaj metrov
višine in se po polici spreho-
dimo do Plesišča, skoraj
gladke skalne plošče, na ka-
teri se lahko tudi zavrtimo,
če nam še ostaja odvečna
energija. S Plesišča se spu-
stimo nazaj na polico, ki nas
vodi naprej. Greben je me-
stoma rahlo krušljiv, a varo-
vala odlična. Po spustu se
pot vzpenja po levi strani
stebra, doseže okno, kjer nas
pogleda Cmir. Približno na
polovici grebena se spusti-
mo s pomočjo klinov in skob
do tehnično najzahtevnejše-
ga dela poti, previsne stene.
Po eni se spuščamo, po dru-

gi se vzpnemo. V zadnjem
delu poti plezamo po razbi-
tem skalovju kompaktne
skale. Tehnične zahtevnosti
se končajo, ko stopimo na
travnat predvrh, a tam je
tudi konec uživaškega po-
plezavanja. Po pravem gor-
skem travniku se povzpne-
mo še do vrha Visoke Vrba-
nove špice, ki izpred Stani-
čevega doma deluje prav
spokojno. Vrh nudi čudovit
razgled na triglavsko pogor-
je, na njegovo kraljestvo:
Rjavina, Rž, Cmir, Begunj-
ski vrh, Triglav, Stenar, Križ,
Pihavec, Bovški Gamsovec,
Škrlatica, Kukova špica, Ol-
tar, Rokavi, Jalovec, Mangart
... VSE! Od vstopa v zavaro-
vano plezalno smer pa do
Staničevega doma potrebu-
jemo približno 3 ure. 

Sestop v dolino je možen
po katerikoli od triglavskih
poti, a dejstvo je, da nas avto

čaka v Kotu, zato je najbolje,
da sestopimo po poti vzpona.
Z Visoke Vrbanove špice se
spustimo do Staničevega
doma, kjer nas smerokaz
usmeri proti Kotu. Pot poteka
po Peklu, pod Rjavino. Sto
metrov nad odcepom proti
Vrbanovi špici se desno odce-
pi zavarovana pot na Rjavino.
Ja, če bi bil dan daljši ... Od
smerokaza naprej sestopamo
po poti vzpona. In previdno,
ker je lahko poledenelo. No,
zdaj je tako ali tako že sneg!

Trenutne razmere v viso-
kogorju sicer niso primerne
za omenjeni vzpon. Meni je
uspelo še izkoristiti eno ču-
dovito jesensko nedeljo. Bil
je dan za bogove!

Nadmorska višina: 2408 m
Višinska razlika: pribl.
1600 m
Trajanje: 9 ur
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Spodnja (2299 m) in Visoka (2408 m) Vrbanova špica

Presežek užitka
Razgibana in ena najlepših zavarovanih plezalnih poti pri nas. Dva vrhova, ki ju povezuje čudovit greben,
razklan s številnimi drzno ostrimi stolpi nad Peklom. Greben med krnicama Za Cmirom in Peklom.

Pogled s Spodnje Vrbanove špice na Plesišče, Visoko 
Vrbanovo špico, Begunjski vrh in Triglav

Zavarovana plezalna pot Lojzeta Rakarja

Stolpičasta Spodnja Vrbanova špica

146
Jesen je radodarna s plodo-

vi, med katere sodijo tudi
gobe. Med številnimi vrstami
užitnih gob najraje segamo
po  jurčkih in lisičkah, iz kate-
rih lahko pripravimo številne
jedi. Jurček je primeren za vse
vrste gobovih jedi ter za vlaga-
nje in sušenje. Pri starejših
jurčkih odstranimo kožico na
klobuku in cevke pod njim.
Tudi lisička je primerna za
vse vrste gobovih jedi, najbolj-
ša pa je v juhi ali z umešanimi
jajci. Lahko jo sušimo, melje-
mo v prah ali vlagamo v kis. 

Juha iz lisičk 

Sestavine: lisičke, krompir,
čebula, maščoba, sladka sme-
tana, mleko, voda, sol, poper,
belo vino, malo moke, maja-
ron, šetraj in timijan.

Priprava: Lisičke očistimo
in jih narežemo. Krompir
olupimo in narežemo na
kocke. Čebulo drobno sesek-
ljamo in jo na maščobi rahlo
prepražimo, dodamo lisičke
in narezan krompir, preme-
šamo, solimo, popramo, po-
tresemo z malo moke in zali-
jemo s smetano, mlekom in
vodo. Dodamo začimbe in
dobro prevremo. Na koncu
juho še okisamo.

Gobovi polpeti

Sestavine: 50 dag jurčkov, 5
dag maščobe, 1 žlica sesekljane
šalotke, 2 stroka česna, 10 dag
namočenega in ožetega kruha
(lahko je žemljica od prejšnjega
dne), 1 jajce, sesekljan peteršilj,
žlica drobtin, sol, poper, maščo-
ba za pečenje, 2 žlici moke.

Priprava: Jurčke očisti-
mo, na hitro operemo, osu-
šimo in narežemo na listi-
če. Na maščobi svetlo ru-
meno prepražimo šalotko,
dodamo gobe in česen, soli-
mo, popramo in pražimo
na precej močnem ognju,
da se sok čim hitreje osuši.
Gobe odstavimo, seseklja-
mo in dodamo namočen
kruh, jajce, peteršilj in
drobtine. Vse razmešamo
in pustimo stati pol ure. Na
desko damo moko in na
njej oblikujemo polpete.
Zlato rumeno jih zapeče-
mo in takoj ponudimo.

Kisli krompir z lečo

Sestavine: krompir, skodeli-
ca kuhane leče, sol, poper, ja-

bolčni kis, olje, žlica tekočega
jogurta, šalotka in narezan
drobnjak.

Priprava: Krompir skuha-
mo v oblicah in ga ohladimo.
V skledi zmešamo kis, olje,
jogurt, sol, poper in narezano
šalotko, dodamo ohlajen
olupljen krompir in lečo, rah-
lo pomešamo in potresemo z
narezanim drobnjakom.

Jabolčne rezine

Sestavine in priprava: 30 dag
moke pomešamo s pecilnim
praškom, v njej zdrobimo 10
dag masla ali margarine, doda-
mo jajce, osminko l mleka, za-
vitek vanilin sladkorja in limo-
nino lupinico ter zamesimo te-
sto. Polovico testa razvaljamo,
ga položimo na pomaščeni pe-
kač in obložimo z nadevom.

Nadev: Na žlici masla ali
margarine podušimo 1,50 kg
olupljenih in na rezine nare-
zanih jabolk, 2 žlici sladkor-
ja in 5 dag rozin. Nadev
mora biti ohlajen. Potem
razvaljamo še drugo polovi-
co testa in ga položimo po
nadevu. Pecivo pečemo v se-
greti pečici, pečenega potre-
semo s sladkorjem v prahu
in ohlajenega narežemo na
rezine.

Danes zadnjič objavljamo
recepte kuharskega mojstra
Janeza Štruklja. Minuli petek
je umrl na svojem domu v
Mariboru, izgubil je boj z
boleznijo, ki je bila kljub
neizmerni volji do življenja
tokrat močnejša.

Uredništvo

Vodenje 

gospodinjstva, pa naj gre

za hišo ali stanovanje, je

sestavljeno iz številnih

opravil: vse od prehranje-

vanja, čiščenja, higiene, do

skrbi za prijetno bivalno

okolje. Ni dovolj, da le 

redno nakupujemo,

kuhamo, čistimo, peremo,

zalivamo cvetlice in sem

ter tja prišijemo nesrečno

odpadli gumb. Za uspešno

izvedbo teh opravil 

obstajajo nasveti, ki nam

prihranijo veliko truda,

denarja in časa, pri 

čemer ostanemo 

prijazni do okolja. 

Broširana vezava, 14 x 20 cm, 287 strani

Redna cena: 24,95 evra Če knjigo kupite ali naročite

na Gorenjskem glasu, je cena le 20 evrov. Če knji-

go pošljemo po pošti, vam zaračunamo še poštnino.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po 

tel.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Nasveti v knjigi vam bodo pri ekološkem podvigu v

vašem gospodinjstvu v veliko pomoč. 
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JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 RADOVLJICA,
TEL.: 04 53 15 249, FAX: 04 53 04 230

MADŽARSKE TOPLICE: 2. 11 - 5. 11, 18. 11. - 21. 11. 27. 11 - 30. 11.;
BERNARDIN: 22. 11. - 25. 11; TOPOLŠICA 29. 11.; TRST 26. 11.; PAL-
MANOVA IN TOVARNA ČOKOLADE: 2. 12. MARTINOVANJE -
BIZELJSKO: 13. 11.; SILVESTROVANJE BANJA VRUČICA: 30. 12. - 2. 1.;
BIOTERME: 15. 11.; BANJA VRUČICA: 2. 12. - 5. 12., 2. 12. - 9. 12.

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.

Žalne komemoracije
Kranj - Združenje borcev NOB Kranj vabi na osrednjo žalno
komemoracijo, ki bo danes, 29. oktobra, na pokopališču
pred spomenikom v Kranju.

Besnica - Žalno slovesnost ob dnevu spomina na mrtve, ki bo
v soboto, 30. oktobra, ob 17. uri na novem pokopališču v Zg.
Besnici ob spomeniku žrtvam II. svetovne vojne in NOB,
organizirajo Kulturno društvo Jože Papler Besnica, Podružnič-
na osnovna šola Besnica in Krajevna skupnost Besnica.

Godešič - Žalna slovesnost ob dnevu spomina na mrtve pri
spomeniku NOB na Godešiču, ki bo v soboto, 30. oktobra,
je z 11. ure prestavljena na 10.30.

Dobrodelna tombola
Železniki - Župnije Selške doline vabijo na 18. dobrodelno
tombolo. Dobrodelna prireditev bo v nedeljo, 7. novembra,
ob 15. uri v športni dvorani v Železnikih. Izkupiček tombole
bo namenjen župniji Struge v občini Dobrepolje, ki je v sep-
tembrskih poplavah utrpela veliko škode.

Na Nanos
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 6. no-
vembra, na planinski izlet na Nanos iz Vipave. Prijave in in-
formacije pri vodniku ali v pisarni: tel. 041/734 049 ali
040/206 164; pisarna društva, Iskratel, vhod na škofjeloški
strani pri ambulanti, ob sredah med 17. in 18. uro.

Zaključni izlet 
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica vabi na zadnji po-
hod v tem letu s skupno dve do tri ure hoje, ki bo v sredo,
17. novembra, ob 9. uri. Prijave in vplačila sprejema Lojzka
Dolenc po tel. 04/23 11 715 ali 051/246 390 od 9. do 12. no-
vembra med 13. in 15. uro.

Izleti društva upokojencev Tržič
Tržič - Društvo upokojencev Tržič vabi člane 13. novembra
na Martinovanje in 30. novembra na popoldansko kopanje v
Snoviku.

V neznano
Preddvor - Planinska sekcija Preddvor vabi v soboto, 6. no-
vembra, vse svoje planince na planinski izlet v neznano.

IZLETI

PRIREDITVE

Zbor je ob 8.15 na železniški postaji v Kranju. Prijave in in-
formacije dobite po tel. 041/322 490.

Tradicionalni pohod od Litije do Čateža
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 13. no-
vembra, na tradicionalni pohod od Litije do Čateža. Hoje bo
za okrog 5 ur. Prijave in dodatne informacije: Niko Ugrica,
tel. 041/734 049, Lojze Zelnik, tel. 04/0 41 504.

Jesenice - Planinsko društvo Jesenice organizira v soboto,
13. novembra, planinski izlet Po Levstikovi poti od Litije do
Čateža. Odhod avtobusa bo ob 6. uri z zgornje postaje na
Hrušici. Celotna pot je dolga približno 21 km in je zanjo po-
trebna dobra telesna pripravljenost. Možno je prehoditi le
del poti (5 km) ali pa se peljati do cilja na Čatežu. Prijave
sprejemajo na upravi društva do petka, 12. novembra, do
12. ure. 

Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira 13. no-
vembra izlet na tradicionalni pohod od Litije do Čateža, po-
potovanje po Levstikovi poti. Lahka tura, primerna za vse
planince, od 5 do 6 ur hoje. Prijave po tel. 031/345 209 ali
04/531 55 44, v sredo in četrtek od 18. ure do 19.30.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega pisma vabi jutri v sobo-
to, 30. oktobra, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na pro-
učevanje Svetega pisma z okvirno temo Ali lahko damo
čemu prednost brez škode. Razgovor bo povezoval Pavel
Repnik.

Merjenje krvnega tlaka, holesterola in sladkorja
Britof - Krajevna organizacija Rdečega križa Britof - Orehov-
lje obvešča krajane, da bo v soboto, 30. oktobra, merjenje
krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi. Merjenje bo v
Gasilskem domu Britof, in sicer od 7. do 9. ure. Po možno-
sti ne zajtrkujte.

OBVESTILA

PREDAVANJA

Iskra Mehanizmi, industrija mehanizmov, 
aparatov in sistemov, d. d., Lipnica

Smo podjetje s 50-letnimi izkušnjami na področjih 
finomehanike, elektromehanike in elektronike, z lastnim 

razvojem in trženjem zahtevnih sistemov, izdelkov in
tehnologij, v celoti usmerjeno v izvoz.

Naše ambiciozne načrte podpirajo standardi kakovosti 
in proces nenehnih izboljšav, predvsem pa motivirani,
sposobni in prizadevni sodelavci. Smo prvo slovensko 

podjetje, ki je za svoja prizadevanja na področju 
izobraževanja in razvoja zaposlenih prejelo mednarodni 

naziv "VLAGATELJI V LJUDI".

Družba šteje 460 sodelavcev. 
Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite 

svoje poklicne ambicije.

Zaposliti želimo: 

VODJA TEHNOLOGIJE ŠTANC (m/ž)
● univerzitetna izobrazba strojne ali druge ustrezne 

tehnične strani,
● znanje vsaj enega tujega jezika: angleščina, nemščina,
● znanje iz tehnologij štancanja in konstrukcij orodij (poznavanje

konstruiranja rezilnega orodja in razvoj novih postopkov 
štancanja),

● izkušnje pri obvladovanju tehnologije štanc.
Zaželena znanja:
● osnovno poznavanje standardov avtomobilske industrije,
● poznavanje orodij za konstruiranje: (CAD, ProEnginer,

Catia/Unigraphics). 
Osebnostne lastnosti: organizacijske sposobnosti, natančnost,
samoiniciativnost, sistematičnost. 

Q PLANER - ŠTANCE (m/ž)
● VI. stopnja izobrazbe strojne smeri,
● znanje vsaj enega tujega jezika: angleščina ali nemščina,
● izkušnje pri obvladovanju kakovosti in tehnologije štanc.
Zaželena znanja:
● osnovno poznavanje standardov avtomobilske industrije,
● poznavanje orodij za konstruiranje: (CAD, ProEnginer,

Catia/Unigraphics). 
Osebnostne lastnosti: natančnost, samoiniciativnost, sistematič-
nost, sposobnost analitičnega razmišljanja  in presojanja.

ORODJAR - ŠTANCE (m/ž)
● V. stopnja izobrazbe tehnične smeri,
● znanje vsaj enega tujega jezika: angleščina ali nemščina,
● izkušnje pri izdelavi orodij za štancanje,
● znanja iz tehnologij štancanja in konstrukcij orodij (poznavanje

konstruiranje rezilnega orodja in razvoj novih postopkov 
štancanja).

Zaželena znanja:
● osnovno poznavanje standardov avtomobilske industrije,
● poznavanje orodij za konstruiranje: (CAD, ProEnginer,

Catia/Unigraphics). 
Osebnostne lastnosti: natančnost, samoiniciativnost, sistematič-
nost, ročne spretnosti.

UREJEVALEC - ŠTANCE (m/ž)
● IV. stopnja izobrazba tehnične smeri,
● izkušnje pri delu v proizvodnji štanc (nastavljanje, menjave

orodij, ...),
● poznavanje tehnologije štancanja in konstrukcije orodij. 
Osebnostne lastnosti: natančnost, samoiniciativnost, siste-
matičnost, ročne spretnosti.

OPERATER NA AVTOMATIH BIHLER (m/ž)
● VI. stopnja tehnične smeri,
● vsaj 3 leta delovnih izkušenj na avtomatih Bihler,
● poznavanje tehnologije za avtomate Bihler.
Osebnostne lastnosti: natančnost, samoiniciativnost, sistematič-
nost, ročne spretnosti.

KONTROLOR - ŠTANCE (m/ž)
● VI. stopnja izobrazbe tehnične smeri,
● izkušnje pri obvladovanju kakovosti in tehnologije štanc.
Osebnostne lastnosti: natančnost, samoiniciativnost, 
sistematičnost, dober vid.

Cenimo samostojnost, komunikativnost, samoiniciativnost,
pripravljenost za timsko delo, zanesljivost, ažurnost ter željo po

pridobivanju novih znanj in srečevanju z novimi izzivi.

Če imate veliko dobre volje in željo po napredovanju, 
Vas vabimo, da se nam pridružite.

Način zaposlitve po dogovoru. 
Prijavo s kratkim življenjepisom pošljite v 5 dneh po objavi 

na naš naslov:
ISKRA MEHANIZMI, d. d., Lipnica

Lipnica 8, 4245 Kropa, 
tel. (04) 53 55 109, faks: (04) 53 36 593

www.iskra-mehanizmi.si
E-pošta: bbenedicic@iskra-mehanizmi.si 

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu v
torek, 14. septembra 2010, je bilo podjetje LES 3 iz Kranja. Nagrajenci
so: 1. nagrado: bon za nakup v vrednosti 40 EUR, prejme Ruža Škrokov,
Škofja Loka; 2. nagrado: bon za nakup v vrednosti 30 EUR, prejme Janko
Bradač, Tržič; 3. nagrado: bon za nakup v vrednosti 20 EUR, prejme
Nataša Pavlin, Kranj. 4., 5. in 6. nagrado, ki jih podeljuje Gorenjski glas,
prejmejo: Lojzka Leskovšek, Škofja Loka; Franci Jalen, Golnik in Janez
Benčina, Tržič.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v petek, 24. septembra
2010, v Gorenjskem glasu, je bilo podjetje CNM iz Kranja. Nagrajenci
so: 1. nagrado: 3 zgoščenke, prejme Ciril Pogačnik, Selca; 2. nagrado: 2
zgoščenki, prejme Marija Jakopič, Zg. Gorje;  3. nagrado: 1 zgoščenko,
prejme Jan Soklič, Preddvor. Tri nagrade Gorenjskega glasa prejmejo:
Viljimina Hribar, Bled; Srečko Rudolf, Jesenice in Franci Dolžan, Kranj.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 8. oktobra 2010 v
Gorenjskem glasu, je bilo podjetje Avtohiša Vrtač, d. o. o. Nagrajenci: 1.
nagrado: enodnevno uporabo novega VW Golfa, prejme Anton Šandor,
Bled; 2. nagrado: enodnevno uporabo novega VW Pola, prejme Robert
Jevnikar, Visoko; 3. nagrado: paket obvezne opreme, prejme Jože Perko,
Kranj. 4., 5. in 6. nagrado prejmejo: Marija Gregorič, Kranj; Angelca Hor-
vat, Kranj in Ani Lovišček, Tržič. Nagrajencem čestitamo!

Sponzor nagradne križanke, ki je
bila objavljena 1. oktobra 2010 v
Gorenjskem glasu, je nova
Mehiška restavracija - Resman
Naklo. Nagrajenci so: 1. nagrado:
večerjo za 2 osebi, prejme Mar-
jan Por, Zg. Gorje; 2. nagrado:
večerjo za eno osebo, prejme
Miha Čučnik, Kranj; 3. nagrado:
mehiško pico, prejme Melisa
Mrak, Šenčur. Tri nagrade
Gorenjskega glasa prejmejo:
Dora Tonejc, Lesce; Irena Žakelj,
Žiri in Adam Omanovič, Je-
senice.

Sponzor nagradne križanke, ki je
bila objavljena 15. oktobra 2010 v
Gorenjskem glasu, je bil Zavod
Karnika. Nagrajenci so: 1. nagra-
do: storitve izobraževanja v vred-
nosti 50 EUR, prejme Tomaž
Iglič, Kranj; 2. nagrado: storitve
izobraževanja v vrednosti 30
EUR in promocijski artikel (maji-
co) Zavoda Karnika, prejme Olga
Nunar, Kranj; 3. nagrado: promo-
cijsko majico in dežnik, prejme
Polonca Novak, Zgornja Besnica.
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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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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

ENOSOBNO stanovanje v Kranju,
opremljeno, ☎ 031/229-934

10005897

DVOSOBNO opremljeno stanovanje, v
Škofji Loki, lastna CK, ☎ 041/613-
856 10005926

OPREMLJENO stanovanje, 59 m2,
Planina, nasproti pošte, vseljivo takoj,
ugodno, ☎ 040/335-269

10005982

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVA parcela Sv. Duh - Škofja
Loka, ravna, sončna, 800 m2, ob as-
faltu, lahko deljiva - 250 m2, ☎
041/378-803

10005936

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

10005615

NAJAMEM

NJIVO ali travnik na območju občin
Cerklje, Komenda, Šenčur, Vodice,
Moste, Kranj, ☎ 030/376-128
10005919

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

CITROEN C5, 2.2 HDi, 16V avtoma-
tik, 170.116 km, 1. lastnik, zelo dobro
ohranjen, veliko dodatne opreme, po-
trjena servisna knjižica, cena:
5.000,00 EUR, ☎ 041/632-593

10005950

DAEWOO Nubira 1.6, l. 00, 149.000
km, dobro ohranjen, cena: 1.600,00
EUR, ☎ 040/396-034

10005957

MB E300 TD avantgarde, avtomatik,
106.000 km, l. 1999, 2. lastnik,
6.200 EUR, ☎ 04/51-41-354, 041/
862-014 10005931

RENAULT Clio 1.4  privilege - lux, let-
nik 2005, prva lastnica, ☎ 04/25-61-
219, 041/312-249 10005943

RENAULT 6 veteran, izdelava 1970,
zadnja reg. 24.8.1996, cena po dogo-
voru, garažiran, ☎ 041/262-813

10005908

GOLF Caddy, l. 1988, ☎ 031/585-
345 10005915

VOLKSWAGEN Polo 1.4, l. 1998, ko-
vinsko modre barve, vsa dodatna opre-
ma, registriran do 4/2011, cena 2.100
eur, ☎ 031/739-500

10005924

KUPIM

RENAULT Clio 1.2 ali Twingo od letni-
ka 1997 do 2001, dobro ohranjen, ☎
04/25-22-610, 041/229-159

10005917

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 ZIMSKE gume Goodyear, na jekle-
nih platiščih, 5 lukenj, 112 med luknjo,
kot nove, ☎ 051/435-699

10005937

ALUMINIJASTA platišča BBS, 4 kom
185/60-14, original za Audi, BMW, ☎
04/25-51-087, 041/744-187

10005977

PLATIŠČA, GUME za različne avte,
akumulatorji rabljeni, nov 75 AH z ga-
rancijo 3 leta, ☎ 041/722-625

10005913

ŠTIRI letne gume za simbolično ceno,
175/70 R13, ☎ 041/603-247

10005968

TEHNIKA
PRODAM

AVTORADIO JVC, nov, ter digitalno vi-
deokamero JVC, ☎ 041/364-504

10005900

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

JONSERED motorne žage in snežne
freze ter vsa gozdarska oprema,
Smrekca center, d.o.o.,  Žabnica, ☎
04/25-51-313 10005965

KOMBINIRKO, litoželezno, debelinko,
poravnalko, 50 cm, rezkar, cirkular z
vozičkom, ugodno, ☎ 040/499-409

10005962

GRADBENI
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

GARAŽNA vrata, dvokrilna, odlično
ohranjena, 220 x 200 cm, ☎
041/276-485 10005904

GARAŽNA vrata, kovinska, z okovjem
ali menjam za drva, ☎ 041/850-406

10005959

NOVA, vhodna vrata s podbojem, 25
% ceneje, ☎ 041/271-953 10005956

STILNA, krila notranjih vrat, nova, raz-
ličnih dimenzij, za simbolično ceno, ☎
041/330-020 10005935

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 in hrastova drva, paletirana,
na zalogi tudi motorne žage Jonsered
in ostala gozdarska oprema, ☎
04/25-51-313

10005781

BUKOVA in hrastova drva, metrska ali
razžagana, možna tudi dostava, ☎
041/639-348

10005890

DRVA, bukova, suha, cena 49
EUR/m, možnost razžaganja ter dosta-
ve, ☎ 031/616-879

10005910

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

10005805

MEŠANA drva od 25 EUR dalje, mož-
nost prevoza in razreza, ☎ 051/625-
877

10005974

SUHA mešana drva, ☎ 041/853-040
10005898

STANOVANJSKA
OPREMA

GOSPODINJSKI 
APARATI
PRODAM

BREZHIBEN pomivalni stroj, za sim-
bolično ceno, ☎ 031/346-932

10005969

OGREVANJE, 
HLAJENJE
NUDIM

OGREVANJE, solarni sistemi, plinske
in vodovodne instalacije, toplotne čr-
palke. termoinstal Tomaž Česnik s.p.,
Krnica 11, Zg. Goreje, ☎ 041/893-
682

10005952

OSTALO
PRODAM

2 LEŽIŠČI 90x190, zimsko-letni, od-
pakirani, nerabljeni, cena 60 EUR
obe, ☎ 041/378-803

10005967

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

DVE OBLEKI za prvo obhajilo, za fan-
ta, ter zimsko jakno (puhovka) za 13-
letnega fanta, po simbolični ceni, ☎
041/294-487

10005899

ZAJČJO krzneno jakno, štev. 38 ter
božične jaslice - hlevčke, ☎ 041/202-
089

10005901

PODARIM

MOŠKO obleko, št. 48, ☎ 04/53-07-
777

10005942

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

10005351

ŽIVALI
IN RASTLINE
PODARIM

LEPE, mlade mucke, ☎ 040/235-
410 10005955

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

KIPER prikolica ETK 450, 5 ton, teh-
nostroj z vzmetmi in dvojnimi kolesi
6,50 x 16, kot nova, ☎ 041/722-625

10005914

SEKULAR za žaganje drva s koritom,
☎ 04/20-46-576, 031/812-210

10005892

KUPIM

DVOBRAZDNI, obračalni plug, ☎
031/417-221 10005972

TRAKTOR Deutz, Zetor, Univerzal ali
Štore, dobro plačilo, ☎ 041/849-876

10005932

PRIDELKI
PRODAM

JABOLKA, hruške, sladki mošt, preša-
nje sadja, krompir in zelje, ki ga tudi
naribamo, kmetija Matijovc, Jeglič,
Podbrezje 192, Naklo, ☎ 04/53-31-
144 10005557

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

JABOLKA, kvalitetna, domača od viso-
kodebelnih dreves, cena 0,60
EUR/kg in HRUŠKE, ugodno, kmetija
Princ, Hudo 1 (pri Kovorju), Tržič, ☎
041/747-623 10005847

JABOLKA za ozimnico in takojšnjo
uporabo, I., II. in III. kvalitete, ☎
04/51-33-313, 031/387-371

10005947

JABOLKA za predelavo lahko dobite v
Predosljah, ☎ 04/23-41-880, med
18. in 19. uro 10005978

JEDILNI krompir, beli in rdeči, ☎
031/790-934

10005907

KRMNO peso, kvalitetna jabolka, raz-
ličnih sort in žganje, ☎ 04/25-91-444

10005938

KRMNO peso, ☎ 041/900-079
10005970

KROMPIR za krmo, ugodno, ☎
041/612-263 10005961

KVALITETNO domače žganje iz ne-
škropljenega sadja jabolk in hrušk, ☎
04/23-24-088, 040/389-518

10005985

MOTOVILEC in ostalo zelenjavo - ko-
lerabo, č.redkev, radič, endivija, ☎
051/204-039 10005984

NEŠKROPLJENA jabolka, voščenke,
☎ 041/555-822 10005966

OTAVO v kockah, ☎ 070/318-597
10005902

RDEČO peso in rdeče korenje, ☎
040/848-888, Čirče 10005911

REPO za kisanje in krompir pridelan
brez herbicidov, ☎ 041/242-375

10005918

SENO goveje, balirano v kockah z do-
stavo, ☎ 031/276-930 10005912

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

5 MLADIH pašnih bikcev, težkih od
180 - 200 kg, ☎ 041/353-876

10005895

BIKCA in teličko ciko, ☎ 04/58-01-
278 10005928

BIKCA simentalca, starega 10 dni, ☎
04/57-21-690, 041/567-612

10005946

BIKCA simentalca, starega 14 dni, ☎
041/873-497 10005951

BIKCA križanega simentalca, težkega
približno 200 kg, ☎ 04/59-57-824

10005986

BIKCE KR in ČB ter teličke ČB, stare
7 do 14 dni, ☎ 031/253-521

10005981

BOHINJSKO CIKO, drugič brejo in te-
lico staro 5 mesecev, ☎ 031/482-
125 10005922

BREJO kravo in kravo s teletom, si-
mentalki, ☎ 04/53-33-409

10005929

BREJO ovco, ☎ 04/53-07-777
10005941

ČB BIKCA, ☎ 041/882-021 10005934

ČB TELICO, brejo 9 mesecev, A kon-
trola, ☎ 041/938-376 10005953

DOMAČE krmljenega prašiča, težkega
približno 180 kg, ☎ 040/610-958

10005963

DVA BIKCA simentalca, težka od 170
do 200 kg ter ovce z jagnjeti, ☎
041/350-188 10005921

JARKICE v začetku nesnosti, ☎
041/205-929

10005916

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

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

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

■ zakoličbe objektov, komunalnih 
vodov, cest

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

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v

III. nadstr., l. izgr. 1965, obnovljeno l.
2005 (kopalnica, WC, CK na plin)
vpisano v ZK, klet, balkon, cena
125.000,00 EUR.
Kranj, Planina I, dvosobno + 2 kabi-
neta, 5. nadstr. v izmeri 93,81 m2, l.
izgr. 1976, delno obnovljeno l. 2005 -
okna v spalnicah, radiatorji, vsi pri-
ključki, vpisano v ZK, lepo ohranje-
no, cena 129.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi izmere
48,00 m2, v hiši so samo štiri stanova-
nja, 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 povr-
šine na parceli velikosti 262 m2, l.
izgr. 1935, prenovljena l. 2002 - okna,
vse instalacije, kopalnica, CK na olje,
dvorišče, kjer je možno parkiranje za
dva avtomobila, terasa s 115 m2 vrta,
cena 180.000,00 EUR.
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GITAS KRANJ d.o.o., 
Trgovina-servis, Zgornje Bitnje 1,

4209 Žabnica-Kranj

04/231 57 00

Snežne freze

Pometači

www.gitas.si

LESCE - lepo svetlo moderno štiri-
sobno 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.
JESENICE - duplex tri- oz. štirisobno,
90 m2, obn. kop. l. 2007, vsi priključki,
lep razgled. Cena: 89.000 EUR.

KRANJ - okolica, Podbrezje, 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.

DODATNA PONUDBA
strokovno FENG SHUI svetovanje

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...

Žiri, v centru mesta, visokopritlična
tlorisa 10x8 m2 na parceli velikosti
477 m2, l. izgradnje, l. 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, gara-
ža, CK na olje,v mansardi še delno
neizdelana, zelo lepa lokacija, cena
215.000,00 EUR.
Trstenik, na izredno lepi sončni loka-
ciji, medetažna s 300 m2 uporabne
stanov. površine na parceli velikosti
1144 m2, l. izgr. 1999, cena
399.000,00 EUR, v kateri je vključe-
na tudi vsa oprema izdelana po meri.
Gorenjska, Cegelnica pri Naklem, vi-
sokopritlična, tlorisa 8,5 x 8 m2 na
parceli velikosti 539 m2, l. izgr. 1939,
delno obnovljena l. 1994 - okna, stre-
ha, kopalnica, WC, garaža, vsi pri-
ključki,CK na olje, ZK urejena, cena
133.000,00 EUR.
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO
Kranj, Savska cesta, tlorisa 364 m2
na parceli velikosti 884 m2, l. izgr.
1959, višina stropa 5 m, objekt je
možno uporabljati za različne dejav-
nosti, urejen dostop in lastno parki-
rišče, cena 195.000,00 EUR.
Tržič, v centru mesta na glavni ulici,
pritličje v izmeri 30 m2, l. izgr. 1900,
že delno prenovljen, primeren za ne-
živilsko trgovino, cena 47.000,00
EUR.
VIKEND - PRODAMO
Trstenik-Orle, zidan, visokopritlični,
tlorisa 46 m2 na parceli velikosti 478
m2, lepa sončna lokacija, garaža, do-
stop tlakovan, ob vikendu tudi
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.

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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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 teraso,
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.
STANOVANJE ODDAMO
KRANJ, STRAŽIŠČE - dvoinpolsobno,
100 m2 v polovici hiše, lasten vhod,
ločene instalacije, terasa s kaminom,
adapt. 1985, opremljeno, prevzem
takoj. Najem: 500,00 EUR + stroški.
Za informacije o ostali ponudbi
obiščite 

www.a jp .s i

LOTO

Rezultati 86. kroga 
- 27. oktobra 2010

4, 6, 14, 15, 19, 24, 29 
in 20

Lotko: 9 2 1 9 6 7

Loto PLUS:
4, 8, 13, 17, 31, 34, 39 

in 16

Sklad 87. kroga za 
Sedmico: 260.000 EUR

Sklad 87. kroga za Lotka:
45.000 EUR

Sklad 87. kroga za PLUS:
20.000 EUR

www.gorenjskiglas.si
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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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ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka in pradedka

Milana Pustovrha
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom za darovano cvetje in sveče,
ter g. Bakraču za poslovilne besede. Hvala vsem za izrečena sožalja in vsem, ki ste ga

pospremili na njegovi zadnji poti.

V imenu vseh žalujočih: žena Greta
Kranj, oktober 2010 

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka in pradedka

Milana Pustovrha
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom za darovano cvetje in sveče,
ter g. Bakraču za poslovilne besede. Hvala vsem za izrečena sožalja in vsem, ki ste ga

pospremili na njegovi zadnji poti.

V imenu vseh žalujočih: žena Greta
Kranj, oktober 2010 

ZAHVALA 

V 86. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, stari oče, tast, brat in stric 

Franc Pristov 
iz Radovljice 

Vsem prijateljem, sorodnikom, znancem in sosedom, ki ste ga pospremili na njegovi
zadnji zemeljski poti in nam olajšali slovo, se iskreno zahvaljujemo. 

Zahvala dr. Potočnikovi za dolgoletno skrb za njegovo zdravje. Zahvala tudi osebju
Doma dr. Janka Benedika za vso skrb in pozornost. Iskrena hvala gospodu župniku 

za duhovno tolažbo ter za čuteče opravljen pogrebni obred. 

Žalujoči vsi njegovi 
Radovljica, 20. oktobra 2010 

V prepričanju na ponovno snidenje je v 97. letu umrl

Anton Potrebuješ
po domače Matevžev ata od Svete Barbare pri Škofji Loki

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali in se v tako velikem številu
poslovili od njega. Posebna hvala generalnemu vikarju prelatu g. Antonu Slabetu, 

župniku g. Selanu in drugim duhovnikom za lepo opravljeno pogrebno slovesnost.
Hvala tudi dr. Andreju Šubicu za dolgotrajno skrb za njegovo zdravje in vsem, ki ste
mu v njegovem skromnem življenju kakorkoli pomagali ter našli zanj toplo besedo.

Vsi njegovi

V 82. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče, tast in stari oče

Franc Verdnik
iz Stražišča pri Kranju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sose-
dom in znancem za podarjeno cvetje, sveče in izrečeno sožalje.
Hvala gospodu župniku Rudolfu Tršinarju, pevcem in Komu-
nali Kranj za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala vsem, ki ste
ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči vsi njegovi
Stražišče, 22. oktobra 2010

ZAHVALA

V 86. letu starosti se je poslovila 

Marija Vilma Majetič
rojena Virnik z Mlake

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi. Hvala dr. Kitič iz ZD Kranj. 
Najlepša hvala dr. Brodnjaku in dr. Jemcu ter prijaznim ses-
tram Bolnišnice Jesenice. Hvala patronažni sestri za obiske na
domu. Hvala Domu upokojencev Kranj. Hvala Anici
Agatonovič in Slavki Hiti. Hvala g. Jožetu Klunu za lep pogreb-
ni obred. Hvala dobrim sosedom za sveče in svete maše,
pogrebni službi Navček, pevcem Zupan, trobentaču in Komu-
nali Kranj. Vsem daljnim sorodnikom hvala. Prijateljicam
Marici, Lojzki, Valeriji in Ivanki za druženje. Hvala vam. Vsem
neimenovanim in imenovanim še enkrat hvala.

Soseda
Mlaka, 19. oktobra 2010

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

Praznina, ki je nastala,
je zapolnjena z lepimi spomini
na leta skupnega življenja.

ZAHVALA

MESO mladega bika po ugodni ceni in
krompir, ☎ 031/506-863 10005945

NESNICE rjave, grahaste, črne tik
pred nesnostjo. Brezplačna dostava
na dom. Vzreja nesnic Tibaot, ☎
02/58-21-401 10005729

PRAŠIČA, težkega od 160 do 170 kg,
domača reja in teličko, staro 10 dni, za
pleme, ☎ 041/838-713 10005923

PRAŠIČE, težke od 150 do 170 kg,
možna dostava, ☎ 041/760-789

10005939

ŠEST BIKCEV, cikaste pasme, težke
0d 180 do 250 kg ter kobilo z žrebe-
tom, ☎ 041/834-188 10005960

TELIČKI simentalki, stari tri tedne, ☎
04/51-41-210 10005925

TELIČKO simentalko, staro osem me-
secev in dva bikca za nadaljnjo rejo, ☎
041/710-704 10005909

TELIČKO staro 2 meseca, lisaste pas-
me in teličko ČB, staro 10 dni, ☎
04/57-23-553, 041/378-87510005948

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, ☎
041/607-467 10005976

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, ☎
041/839-420 10005983

KUPIM

BIKCA simentalca, težkega od 130 do
200 kg, ☎ 041/935-596 10005920

BIKCA simentalca, starega 10 dni, ☎
070/713-861 10005958

BURSKEGA kozla, starega do dve leti,
☎ 051/398-482

10005791

DVA BIKCA simentalca, stara do 3
mesece, ☎ 051/397-253

10005927

TELETA mesne pasne, starega 10 dni
in mlado kravo simentalko, ☎
040/215-667 10005940

ZAJCA, samca ali samico, vse pasme,
lahko menjava za orjaka - Bled, ☎
041/657-014 10005973

OSTALO
PRODAM

BIKCE simentalce, težke 250 kg ter
nakladalno prikolico Sip 25, ☎
031/343-177 10005906

ČB BIKCA in krmni krompir, ☎
04/533-13-10

10005903

DVOJNO Böeckmann comfort prikoli-
co za konje, rabljeno samo eno sezo-
no, v odličnem stanju, ☎ 041/617-
812 10005614

HLEVSKI gnoj, uležan, možnost do-
stave, ☎ 031/676-235 10005930

MESO mladega bika in kupim traktor
do 70 KM, ☎ 031/387-021

10005964

ULEŽAN, slamnat, hlevski gnoj za vr-
tičke in sadovnjake z dostavo, ☎
041/347-507

10005954

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

OPRAVILA na vrtu: prekopavanje, sa-
jenje dreves in podobno. Opravljam pa
tudi manjša hišniška dela. Anton Bohi-
nec s.p., C. na Hudo 46, Tržič, ☎
041/782-866 10005933

ZAPOSLIMO kuharja/ico, dober OD,
nedelje proste, Gostinsko podjetje
Kranj, d.o.o., C. 1. maja 1a, Kranj, ☎
031/339-948 10005871

ZAPOSLIMO voznika E kategorije za
prevoze v mednarodnem prometu, ka-
nadidat mora imeti opravljen izpit NPK,
obvezne izkušnje, Dežman Mitja s.p.,
Sp. Brnik 55, Cerklje, ☎ 031/307-
114, mitja.dezman@siol.net 10005849

ZAPOSLIMO frizerko z izkušnjami, Fri-
zerski salon Satler Cilka s.p., Oldham-
ska 14, Kranj, ☎ 041/386-909

10005796

IŠČEM

DUO ROLO išče delo na obletnicah,
porokah z zabavno in narodno glasbo,
☎ 041/224-907 10005762

IŠČEM simpatično, prijazno, čisto, za-
nesljivo dekle ali žensko z izkušnjami,
lahko tudi mlajša upokojenka za hono-
rarno delo v gostinskem lokalu, House
bar, Prebačevo 57, Kranj, ☎
040/235-952 10005868

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

10005609

ŠIVANJE po naročilu, lahko na vašem
domu, ☎ 051/270-833

10005971

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

ADAPTACIJE, notranji ometi, vse vrste
fasad, škarpe ter tlakovanje dvorišč,
kvalitetno, hitro in poceni. Arbaj,
d.o.o., Zg. Bela 24, Preddvor, ☎
041/241-149

10005732

BELJENJE, barvanje, polaganje lami-
natov, hitro, kvalitetno in ugodno, Zu-
pan Primož s.p., Golniška c. 99,
Kranj, ☎ 031/868-393

10005856

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 si-
stemu Knauf, montaža strešnih oken Ve-
lux in polaganje laminatov, izd. brunaric in
nadstreškov, Damjan Mesec, s. p., Jazbi-
ne 3, Poljane, ☎ 041/765-842 10004526

IZDELAVA podstrešnih stanovanj, si-
stem Knauf, Armstrong, stropi, Velux
okna, polaganje laminatov, pleskarska
dela, Dragomir Klemenc s.p., Voklo
18, Šenčur, ☎ 041/771-637 10005836

IZDELUJEM kamnite škarpe in tlaku-
jem dvorišča, Azem Tafilaj s.p., Zg. Bit-
nje 101 a, Žabnica, ☎ 040/995-538

10005894

NOVO - MASAŽNI SALON, na Maistrovem
trgu 7,  Kranj. Nudimo masažo hrbta, nog,
celega telesa, refleksno consko masažo.
Branislav Jurgec s.p., Partizanska ul. 2,
Poljčane, ☎ 031/798-732, 040/589-
330, www.masiranje.net 10005979

SLO DOM - stene, stropi knauf, arm-
strong; izdel. podstreh in adaptacije sta-
novanj; laminati, okna, vrata, str. okna ve-
lux; pleskarska dela, Slavko Markotič
s.p., Suška c. 28, Šk. Loka, 0590/20-
722, ☎ 041/806-751 10005349

POSLOVNI STIKI

ZASEBNI STIKI
IŠČETE LJUBEZEN? za vse vrste
zvez, agencija z desetletno tradicijo.
Kocka 7. d.o.o., Tolmin, ☎ 031/712-
987, htp://www.freeweb.sio.net/
morje05

10005975

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

RAZNO
PRODAM

KLAVIRSKO harmoniko, domače žga-
nje ter domače zajčke, ☎ 041/419-
888

10005905

MASIVNO, otroški pograd, z jogijem
za 90 EUR ter akumulatorskega pastir-
ja za 80 EUR, ☎ 031/287-725

10005980

ZAMRZOVALNO omaro, 200 litrov ter
oddam garažo, ☎ 04/25-31-502

10005949

PODARIM

PTIČJE kletke, ☎ 04/20-46-561,
04/20-42-284

10005944

ZAHVALA
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Vsem, ki ste se poslovili od naše mami, stare mame, sestre, tete,
sestrične in tašče

Ivice Jugovic
se iskreno zahvaljujemo za izraze sožalja, podarjeno cvetje,
sveče in ostalo pomoč ter spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala
tudi g. župniku Bojanu Likarju in g. župniku Cirilu Isteniču za
lepo opravljen obred, trobentaču in pevcem kvinteta Vedrina za
prelepe pesmi. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste
ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči vsi njeni

V SPOMIN

Včeraj, 28. oktobra 2010, je minilo dvajset let, odkar nas je 
zapustila mama in stara mama

Kristina Frelih
iz Davče 39 

Hvala vsem, ki obiskujete njen nepričakovano prezgodnji grob,
prižigate sveče in prinašate cvetje.

Žalujoči vsi njeni
Železniki, Davča

Ob slovesu od naše drage mame

Milke Studen
se iskreno zahvaljujeva vsem sorodnikom, sosedom in znancem,
ki ste se v tako velikem številu poklonili njenemu spominu. Pose-
bej se zahvaljujeva dr. Resnikovi, patronažni sestri Martini, nego-
valki Mileni in sosedi Polonci. Hvala tudi gospodu župniku Zi-
darju za lep pogrebni obred. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo
boste skupaj z nami ohranili v lepem spominu. 

Hčerki Mili in Stanka z družinama

ZAHVALA

V 69. letu starosti se je od nas nepričakovano poslovila naša draga mami, 
stara mama, tašča in sestra

Bernarda Kalan
roj. Pipan iz Kranja

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, bivšim sodelavcem in
znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, podarjeno cvetje, sveče in podarjene maše.

Hvala g. dekanu za lep pogrebni obred ter pevcem za zapete žalostinke. 
Hvala trobentaču, nosačem in pogrebni službi Komunale Kranj. Posebej pa se 

zahvaljujemo sosedama Vladki in Marti za nesebično pomoč in podporo v prvih hudih
trenutkih. Vsem imenovanim in neimenovanim iskrena hvala. Maša za pokojno mamo

(30. dan) bo v Kranju v soboto, 27. novembra 2010, ob 7.30.

Vsi njeni
Kranj, oktober 2010

ZAHVALA

V 75. letu starosti nas je zapustila naša draga žena, mama in
stara mama

Sabina Novak
rojena Zorn

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sose-
dom, sodelavcem Hidrie Perles in znancem za izrečena sožalja,
darovano cvetje, sveče in denarno pomoč. Zahvaljujemo se pa-
tronažni službi Kranj za dolgotrajno nego. Hvala tudi g. žup-
niku Francu Godcu za lep obred in sveto mašo. Vsem, ki ste jo
imeli radi in jo pospremili na njeni zadnji poti, vsem imeno-
vanim in neimenovanim, še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni
Kranj, 18. oktobra 2010

ZAHVALA

V 33. letu nas je nepričakovano in mnogo prezgodaj zapustil
naš dragi mož, ati, sin, brat, zet, svak, nečak in bratranec

Andrej Novak
iz Tupalič

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, pred-
vsem Borisu Rakoviču in Grozdani Škofic za izjemno podporo
v teh težkih trenutkih, prijateljem, sodelavcem Pečarstva Mikelj
s partnerkami, kolektivu Zobozdravstvene ordinacije Simone
Debelak, dr. Ingrid Sambt in znancem za izrečeno sožalje, po-
darjeno cvetje, sveče in pomoč. Posebej se zahvaljujemo osebju
intenzivnega oddelka Nevrološke klinike v Ljubljani. Zahvalo
smo dolžni gospodu župniku Mihu Lavrincu, pevcem, zvonar-
jem ter pogrebni službi Navček. Vsem imenovanim in neime-
novanim še enkrat hvala.

Žalujoči: žena Bojana, sin Tim in ostalo sorodstvo

ZAHVALA

V 72. letu starosti nas je po dolgotrajni bolezni zapustil naš sin,
brat, mož, ati in ata

Franc Oblak
po domače Blažev Franci iz Leskovice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sode-
lavcem in čebelarjem, vsem, ki ste nam izrekli pisna in ustna
sožalja ter darovali cvetje in sveče. Zahvaljujemo se dr. Janezu
Koprivcu za dolgoletno zdravljenje, župniku g. Jožetu Dolencu
za lep pogrebni obred ter pevcem in govornikoma ob odprtem
grobu. Še posebej se zahvaljujemo sosedom za požrtvovalnost
in velikodušno pomoč. Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na
njegovi zadnji poti in nam v težkih trenutkih stali ob strani.

Žalujoči vsi njegovi
Leskovica, 25. oktobra 2010

Vsakdo živi, hrepeni,
nečesa si želi,
a slovo vedno pride,
trpljenje, tegoba mine.

ZAHVALA

V 92. letu nas je zapustila naša draga mama, babica in prababica

Marija Minka Štrekelj
roj. Triller

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, vsem, 
ki ste spremili našo mamo na njeni zadnji poti, nam izrekli pisna in ustna sožalja,
darovali cvetje, sveče in svete maše. Iskrena hvala zdravstvenemu osebju ZD Škofja

Loka, posebej dr. Tadeji Demšar, patronažni sestri Martini Jerman, gospodu župniku
Matiji Selanu, patrom Kapucinom in organistu prof. Tonetu Potočniku. 

Iskrena hvala gospem Milojki, Juliji in Danicama, ki so našo mamo spremljale zadnje
mesece njenega življenja. Hvala pevcem, trobentaču in pogrebni službi Akris 

za lepo opravljen pogrebni obred.

Vsi njeni 
Škofja Loka, 25. oktobra 2010

V 84. letu starosti je umrla sestrična 

Anica Demšar
z Martinj Vrha 39, oskrbovanka Centra slepih in slabovidnih 
v Stari Loki

Lepa hvala sorodnikom, prijateljem iz doma, znancem, Društvu
slepih in slabovidnih in njeni birmanki Mojci, za podarjeno
cvetje in sveče. Hvala osebju Centra slepih in slabovidnih za vso
skrb v času njene osemletne bolezni. Lepa hvala Pogrebni
službi Akris in pevcem. Zahvala tudi gospodu župniku dr. Aloj-
ziju Snoju za lep cerkveni obred. Vsem, ki ste jo poznali in jo
imeli radi in pospremili na njeni zadnji poti, iskrena hvala. 

Družina Mohorič

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre,
le zelo, zelo daleč je...

Pošle so ti moči,
zaprla si oči,
zdaj spokojno spiš,
a z nami še živiš.

Glej zemlja si je vzela, kar je njeno, 
a kar ni njeno, nam ne more vzeti,
in to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
/S. Makarovič/

ZAHVALA
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Mira Čimžar:

"Ura naj kar gre v nedeljo 
nazaj na srednjeevropski čas
in naj spomladi ostane tako,
naj se več ne spreminja."
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Štefka Gabrič:

"Ne bi premikala ure, to se
mi zdi nepotrebno. Spre-
memba tudi malo vpliva na
bioritem, a ker sem upoko-
jena, na srečo lahko pole-
žim."

Franci Gorjup:

"V bistvu mi je vseeno, si ne
postavljam teh vprašanj.
Premikanje ure sem vzel kot
dejstvo."

Aljaž Januš:

"Vem, da se ura premakne,
in tudi to, da so spremembe
uvedli zaradi varčevanja z
elektriko. Očitno že mora
nekaj biti na tem."

Premikanja kazalcev
že navajeni

Suzana P. Kovačič

Iz poletnega v zimski čas
bomo prešli v nedeljo. Na 
ta dan moramo ob tretji 
uri zjutraj urne kazalce pre-
makniti za eno uro nazaj.
Kazalce bomo spet premak-
nili na poletni čas v nedeljo,
27. marca 2011. Se vam zdi
to v redu?
Foto: Tina Dokl

Dragica Stojić:

"Meni je vseeno, sem se že
navadila na to. Če bi me
vprašali takrat, ko so to
prvič uvedli, bi bila proti,
poleti je dan predolg."

Suzana P. Kovačič

Ljubljana - Skupina varovan-
cev Varstveno delovnega
centra (VDC) Kranj je tekla
na tradicionalnem, 15. ljub-
ljanskem maratonu. Deset
kilometrov so v spremstvu
zaposlenih Apolonije Kan-
dus, Mojce Vreček, Maje
Meglič, Irene Borštnar in Ju-
reta Nastrana premagali Ja-
nez Kuralt, Uroš Meglič,
Luka Perne, Žiga Plantan in
Nejc Zaplotnik. "V nedeljo je
šlo zares. Zdaj vsaj vem,
kako zgleda pravi maraton,"
je povedal Janez Kuralt, Nejc
Zaplotnik pa je dan po mara-
tonu strnil vtise: "Bilo je v
redu. Bilo je ogromno ljudi,
ne vem točno, kateri sem bil.
Ni se mi zdelo težko, rad bi
šel še kdaj." Uroš Meglič je
povzel: "Meni je bilo že tre-
niranje zelo dobro. Tudi po-
čutje na maratonu je bilo do-
bro, nobenih težav." Večer
prej so se udeležili tudi Te-
steninke - zabave, ki jo je
organizator pripravil za vse
udeležence maratona. 

Priprave na ta športni po-
dvig so začeli junija, pri tem
so si pomagali s tehnikami,
povzetimi po knjigi Sprošče-

ni tek. "Za udeležbo na ljub-
ljanskem maratonu smo se
odločili zato, da skupaj doka-
žemo, da tudi odrasle osebe
z motnjo v duševnem in tele-
snem razvoju zmorejo in
znajo, če so pravilno vodene
in motivirane. Naši varovan-
ci so bili enakovredni sodelu-
joči," je povedala Meta Gran-
dlič, ki je pri VDC Kranj od-
govorna za odnose z javnost-

jo. Vsi so pohvalili enkratno
vzdušje na prireditvi, glasbo,
ki jih je pričakala že na star-
tu, navijače in vse druge, ki
so jih še srečali in z njimi iz-
menjali prijazno besedo.
Vsega tega čara se ne da opi-
sati, treba ga je občutiti.
"Navdušeni smo, da smo z
našim tekom doprinesli ma-
ratonu tudi svoj športni
duh," so povzeli udeleženci.

"Domov smo prišli malo
utrujeni. Meni je bilo zelo
všeč, da smo tekmovali za
VDC Kranj. Vsi so nam če-
stitali za dobre rezultate," je
strnil vtise Luka Perne. "In
malo za šalo, malo za res, po
zaključku so bili nekateri
udeleženci kar za to, da pri-
hodnje leto tečejo na ena-
indvajset kilometrov," je 
še dejala Meta Grandlič. 

"Zdaj vsaj vem, kako 
zgleda pravi maraton!"
Skupina varovancev Varstveno delovnega centra Kranj se je udeležila ljubljanskega maratona. 
Tekli so na deset kilometrov.

Napoved za Gorenjsko

Danes bo pretežno jasno. Jutri, v soboto, bo sprva še
pretežno jasno, čez dan občasno zmerno oblačno. Zapihal
bo jugozahodni veter. V nedeljo bo pretežno oblačno,
ponekod lahko občasno že rahlo dežuje.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Kranj

Usmeritve delovanja nevladnih organizacij 

Minuli petek so pri Fundaciji Vincenca Drakslerja v okviru
projekta GROZD organizirali tretjo konferenco nevladnih
organizacij na Gorenjskem. Letos so jo posvetili usmerit-
vam za delovanje nevladnih organizacij v obdobju nasled-
njih petih let. Konference se je udeležilo 15 predstavnikov
nevladnih organizacij iz gorenjske regije, govorili pa so
predvsem o priložnosti za vzpostavitev in utrditev vezi, ki iz-
boljšujejo učinke delovanja nevladnih organizacij v lokal-
nem okolju, večjih možnostih za zaposlitev, profesionaliza-
cijo, ureditev financiranja in sofinanciranja NVO ter sodelo-
vanju nevladnih organizacij med seboj in z lokalno skup-
nostjo pri določanju prioritet razvoja posameznih dejavno-
sti na ravni občine in regije. V. S.

Ljubljana

Srednješolci za boljšo ozaveščenost o raku dojk

V oktobru, mesecu boja proti raku dojk, v svetu potekajo
številne akcije ozaveščanja o tej bolezni, ki jih povezuje
skupni simbol roza pentlja. Med slovenskimi srednješolci
letos drugič poteka nagradni natečaj Roza ni zgolj poza!,
ki ga pripravljajo Združenje za boj proti raku dojk Europa
Donna, Zavod Med.Over.Net in farmacevtska družba 
Roche v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo, Ministr-
stvom za zdravje in Onkološkim inštitutom v Ljubljani. V
okviru šolskih in zunajšolskih dejavnosti potekajo ustvar-
jalne delavnice, na katerih imajo mladi do 6. novembra
možnost ustvariti najboljšo akcijo ozaveščanja o raku
dojk. Slednji je najpogostejši rak žensk v razvitem svetu in
pri nas. V Sloveniji letno zboli okoli 1100 žensk, zaradi 
poznega odkrivanja bolezni je preživetje naših bolnic še
vedno slabše od evropskega povprečja. Velik pomen ima
redno samopregledovanje dojk, saj je zgodaj odkrit rak 
bolje ozdravljiv. A. H.

Med Kranjčani najboljša Monika Rozman

Na mladinskem svetovnem šahovskem prvenstvu v Grčiji
se med slovenskimi tekmovalci po 8. krogu najbolje drži
Teja Vidic na 23. mestu s petimi točkami. Med kranjskimi
šahisti je trenutno najboljša Monika Rozman s 4 točkami,
sledi ji Gregor Globevnik s 3,5 točke, drugi pa nimajo več
možnosti za uvrstitev med prvo polovico. Slabo vreme, ki je
zaključilo kopanje v svežem morju, bo naše šahiste prisililo,
da se bodo še več pripravljali. Čeprav je treba priznati, da se
že sedaj maksimalno trudijo. F. R.

Ekipa varovancev in zaposlenih iz Varstveno delovnega centra Kranj, ki je pretekla deset 
kilometrov. / Foto: arhiv VDC Kranj
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Konec preteklega tedna so v Kranju
potekali 6. Dnevi srbske kulture, v
okviru katerih so v soboto v Športni
dvorani na Zlatem polju pripravili že
osmo Razigrano mladost, folklorno
manifestacijo. / Foto: Tina Dokl

26

LJUDJE

BURJA, HARMONIKA
IN ŽIŽULE

Tokrat so se Glasovi izletniki odpravili
na Primorsko. V enem dnevu so doži-
veli precej: sneg, burjo, slano vodo in
žižule. Alojz Pungartnik je povedal kar
lepo število vicev, pa tudi zaigral na
harmoniko. / Foto: AB

KULTURA

CHOPINOV ZLATI
PRSTAN

Tekmovanje že šesto leto zapored.
Organizatorji navdušeni nad
gorenjskimi glasbenimi šolami.
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onec preteklega ted-
na so se v Kranju
odvijali 6. Dnevi
srbske kulture, v ok-
viru katerih so v so-

boto v Športni dvorani na
Zlatem polju pripravili že
osmo Razigrano mladost,
folklorno manifestacijo.
Lahko smo spremljali nasto-
pe srbskih folklornih an-
samblov Slovenije, na
plesno-glasbeno prireditev
pa so organizatorji povabili
tudi posebne goste. Tako je
v programu sodelovalo devet
društev, okoli 270 sodelujo-
čih. Kot posebni gosti so na-
stopili KUD Stanko Pauno-
vić iz Pančevega, trenutno
ena najboljših folklornih
skupin iz Srbije in ženska
vokalna skupina Bilbil iz
Novega Sada, ki slovi po svo-
jih pevskih sposobnostih.

Prvi so se predstavili z Ala
volem diku moga, srbske
pesmi in plesi iz Banata,
pevke skupine Bilbil pa
ohranjajo pristno tradicio-
nalno petje s širšega območ-
ja južnega Balkana. Razigra-
no mladost so razigrali s svo-
jimi nastopi še KD Brdo

Kranj, KUD Mladost in
KUD Vidovdan iz Ljubljane,
SKD Sloga Nova Gorica,
SKPD Sveti Sava Kranj, MJD
Ciril in Metod Kranj ter Fol-
klorna skupina Sava Kranj,
ki je med srbsko pesem in
ples, Prespanske igre, plese
in pesmi iz okolice Gnjilan,

igre in pesmi iz Banata, pa
Brusnika, plese iz okolice
Leskovca in iz Crne trave
vnesla še gorenjski pridih.
Program že osme razigrane
mladosti sta povezovali Dar-
ja Vučenović in Snežana Bo-
renović, obe sicer članici KD
Brdo Kranj.
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godba o kroparski
pevski preteklosti
ima svoj začetek
sredi 19. stoletja;
štetje zborovskega

delovanja, ki ga označuje na-
stanek prvega samostojno
delujočega zborovskega
združenja, pa se začenja z le-
tom 1867, ko je učitelj Kov-
šca v zboru Odmev zbral
pevce že pred tem delujočih
društev Sloga in Čitalnica,"
začetke zborovske pevske
tradicije v Kropi opisuje dol-
goletni zborovodja Egi Ga-
šperšič. "Od takrat se je nabra-
lo 135 let ljubiteljskega zborov-
skega petja, ki je imelo nekaj
obdobij, ko so bila njegova na-
čela programske in izvajalske
usmerjenosti za tako majhen
kraj na zavidljivi ravni."

Kot pripoveduje, se je to
vedelo tudi leta 1961, ko se je
začelo obdobje sedaj delujo-

čega zbora Koledva. Najprej
moškega, ki se mu je v letu
1994 pridružila še ženska
zasedba, tako da od takrat
zbor pozna deljeno in skup-
no trojno delovanje - v mo-
ški, ženski in mešani sestavi.
"Programsko načelo je dajalo

prednost tisti slovenski ljud-
ski in umetni glasbi, ki je bila
bolj ali manj pozabljena in za-
postavljena, zato so bili spore-
di dostikrat precej drugačni,
manj znani, a prav zato zani-
mivejši in tudi poučnejši, kar
je tudi bilo med nalogami
zbora," pojasnjuje Egi Ga-
šperšič. Tako je zbor iz poza-
be poklical koledniške pesmi,
ki jih je, kot pravi, kot nekak-
šen zgled prvi v Sloveniji že
pred štirimi desetletji uvajal v
zimskim običajem primerno
glasbeno podobo. 

Na jubilejem koncertu, ki
bo jutri, v soboto, 30. oktobra,
ob 19. uri v kulturnem domu
v Kropi, se jim bodo pridruži-
li glasbeniki, s katerimi prav
tako že dolgo sodelujejo: Mo-
ški zbor Mirko Filej iz italijan-
ske Gorice, Mešani zbor SPD
Radiše iz Avstrije ter Koledni-
ški kvintet z glasbeniki: flav-
tistko Majo Dvoršak, pianist-
ko Jožico Potočnik, violini-
stom Nejcem Mikoličem, vio-
lončelistko Lizo Šparovec in
kontrabasistom Juretom Zu-
panom. 

KROPARSKI PEVCI
PRAZNUJEJO
Pojemo od zibeli do groba so kroparski pevci naslovili jutrišnji koncert, s katerim jutri praznujejo 
135-letnico zborovskega petja.

Marjana Ahačič

Z

RAZIGRANA MLADOST
Alenka Brun

K

V Ostrigi se bodo spomnili profesorja 
Petra Hafnerja

Ta konec tedna se bodo Pri Rdeči ostrigi v Škofji Loki
spomnili nekdanjega obiskovalca, podpornika in enega
ustanovnih članov zdaj že tradicionalnega Alter-Festa:
lani preminulega prof. Petra Hafnerja. V njegov spomin
se bodo nocoj po 21. uri na Ostriginem odru zvrstili
etno zasedba Bakalina iz Čadrga, štajerska podzemna
zasedba Coma Stereo, mlada ženska rokovska skupina
Žen iz Zagreba ter bosanski ’psiho’ Damir Avdić. Na
jutrišnji YugoRezovi memorialni ediciji bodo prav tako
po 21. urinastopili mariborski trio Nina Bulatovix s
poezijo v akciji in post punkom, veseljaška punk-rock
zasedba iz Železnikov 3=Pjančki, kamniški dvojec Spock
Studios, ki ustvarja elektronsko generirano glasbo, in
zagrebški rock'n'roll heretiki Erotic Biljan & His
Heretics. A. H.

Petek, 29. 10.
19.20, 21.20, 23.20 HUDIČ
11.20, 15.50 JAZ BARABA (sinhro)
11.30, 14.25, 16.35 JAZ BARABA 3D (sinhro)
18.40 KLEPETALNICA
12.10, 16.10, 21.05, 23.25 REZERVNA
POLICISTA
13.00, 16.20, 19.05, 21.35, 23.59 SO-
CIALNO OMREŽJE
13.30, 18.10, 20.30, 22.50 SPET TI
21.00, 23.30 ŽAGA VII 3D

Sobota, 30. 10., in nedelja, 31. 10.
19.20, 21.20, 23.20 HUDIČ
11.20, 15.50 JAZ BARABA (sinhro)
11.30, 14.25, 16.35 JAZ BARABA 3D (sinhro)
18.40 KLEPETALNICA
12.10, 16.10, 21.05, 23.25 REZERVNA

POLICISTA
13.00, 16.20, 19.05, 21.35, 23.59 SO-
CIALNO OMREŽJE
13.30, 18.10, 20.30, 22.50 SPET TI
12.00, 16.40, 18.50, 21.00, 23.10 ŽAGA
VII 3D

Ponedeljek, 1. 11.
19.20, 21.20 HUDIČ
15.50 JAZ BARABA (sinhro)
16.35 JAZ BARABA 3D (sinhro)
18.40 KLEPETALNICA
16.10, 21.05 REZERVNA POLICISTA
16.20, 19.05, 21.35 SOCIALNO OMREŽJE
18.10, 20.30 SPET TI
16.40, 18.50, 21.00 ŽAGA VII 3D

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

PLANET TUŠ KRANJ

KINO SPORED

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:

V sedaj delujočem zboru se je zvrstilo več kot 
petdeset pevcev, ki so imeli skupaj 4400 vaj, več kot
2500 nastopov in skoraj tisoč načtudiranih pesmi
različnih žanrov.

Mešani zbor Koledva bo jutri na jubilejnem koncertu nastopil v domači Kropi.
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uvodnim koncer-
tom Sonje Pahor
se je minulo ne-
deljo v prostorih
Glasbene šole Je-

senice začel sklop koncer-
tov "Radi imamo Chopina"
ter 6. mednarodno tekmo-
vanje mladih pianistov za
Chopinov zlati prstan. Sle-
dila so tekmovanja mladih
pianistov z vsega sveta; le-
tos je svojo udeležbo prija-
vilo okoli trideset glasbeni-
kov. V prostorih Glasbene
šole Radovljica so se v po-
nedeljek najprej pomerili
mlajši od 16 let, v torek pa
na Jesenicah pianisti, stari
od 17 do 19 let. Že isti večer
so zmagovalci nastopili v
baročni dvorani radovljiške
graščine, kjer so bili ta te-
den v okviru prireditve še
trije koncerti: v ponedeljek
je nastopil francoski pianist
Francois Weigel, v sredo
Poljak Karol Radziwono-
wicz, včeraj pa so organiza-
torji, ustanova Chopinov
zlati prstan, pripravili še
koncert zmagovalcev tek-
movanj iz preteklih let. Po-
hvalili so domače občin-

stvo, ki je z naklonjenostjo
in v velikem številu sprem-
ljalo koncerte. 

Kot je poudaril predsednik
ustanove Chopinov zlati pr-
stan ter direktor dunajske
podružnice Narodnega Cho-
pinovega inštituta prof. The-
odor Kanitzer, so bili pogoji
dela v obeh glasbenih šolah,
tako v jeseniški kot radovlji-

ški, odlični. Še posebej nav-
dušen pa je bil nad radovlji-
ško baročno dvorano, v kate-
ri so pripravili vse koncerte v
okviru prireditve. Najboljši
glasbeniki tokratnega tek-
movanja pa bodo po novem
nagrajeni s koncerti. "Z le-
tošnjim letom smo uvedli
nov način nagrajevanja - na-
mesto finančnih nagrad, ki

so nas precej obremenjevale,
bomo nagrajencem zagoto-
vili možnost koncertiranja
po različnih evropskih me-
stih, med drugim na Duna-
ju, pod Chopinovim spome-
nikom v Varšavi, v Trstu in
Parizu," je zadovoljen tudi
Janez Rozman, predsednik
uprave Ustanove Chopinov
zlati prstan 2010.

CHOPINOV ZLATI PRSTAN
Tekmovanje že šesto leto zapored. Organizatorji navdušeni nad gorenjskimi glasbenimi šolami.

Marjana Ahačič

Z

Mlada pianistka Maria Daniela Navarro prejemnica letošnjega Chopinovega zlatega
prstana / Foto: Anka Bulovec

e ob imenu bral-
na značka zadiši
po šoli in obvez-
nostih, je ime ak-
cije radovljiških

knjižničarjev -Ta veseli
knjižni svet - precej bolj vab-
ljivo, čeprav ima podoben
namen: bralca pritegniti v ra-
dosti in užitke dobrega bra-
nja. S sloganom: Branje je
užitek, zato vstopite v "Ta ve-
seli knjižni svet", so k branju
knjižničarji Knjižice A. T.
Linharta Radovljica tokrat
povabili odrasle bralce. 

Odločili so se namreč, da
krog del, ki si jih običajno iz-
birajo odrasli bralci, z ome-
njeno akcijo razširijo na
knjige, ki so jih izbrali pose-
bej zanje. "Sami smo pripra-
vili izbor tridesetih romanov
in šestih pesniških zbirk.
Gre za dobre, zanimive in ne
preveč debele knjige, ki pa

jih morda bralci sami ne bi
izbrali, ker jih ne poznajo.
Dve tretjini avtorjev je doma-
čih, tretjina tujih. Pazili smo
tudi, da je na seznamu nekaj
avtorjev iz naših krajev," je
povedala Božena Kolman
Finžgar, direktorica knjižni-
ce. V projekt so povabili vse
bralce, tudi tiste, ki sicer niso
včlanjeni v knjižnico. Sode-
lujoči morajo tako do konca
aprila prebrati šest romanov
in eno pesniško zbirko s sez-
nama. Ob izposoji dobijo po-
sebno knjižno znamenje, na
katerega nato za vsako pre-
brano knjigo dobijo žig.
Hkrati izpolnijo tudi karton-
ček, na katerem prebrano
knjigo ocenijo in zapišejo
kako misel o prebranem.
"Prav misli o prebranem
smo posebej veseli," še pravi
Kolman Finžgarjeva.

"Odziv je presenetljivo ve-
lik," je povedala knjižničarka
Olga Iskra. "Akciji se pridru-
žujejo bralci različnih staro-

sti in zanimanj. Knjižnih iz-
vodov del s seznama je celo
premalo, tako smo na sez-
nam dodali še po kakšno
delo že izbranega avtorja."

Zaključek prireditve bodo,
tako kot je v radovljiški knjiž-

nici že leta uveljavljen način
zaključka akcij za mlade
bralce, pripravili spomladi.
Takrat bodo vse sodelujoče
povabili na zaključno prire-
ditev in jim tudi podelili pri-
znanja. 

TA VESELI KNJIŽNI SVET
S tridesetimi izbranimi romani in šestimi pesniškimi zbirkami radovljiški knjižničarji v svet branja
vabijo tudi odrasle bralce. 

Marjana Ahačič

Č

Knjižničarji poznajo knjige pa tudi svoje bralce, zato so
brez težav pripravili seznam 36 dobrih in zanimivih knjig,
je povedala direktorica Knjižnice A. T. Linharta Božena 
Kolman Finžgar.

Železniki

Prvi koraki v fotografijo

Minuli petek so v galeriji Muzeja Železniki odprli foto-
grafsko razstavo z naslovom Prvi koraki v fotografijo. S
pokrajinskimi, naravoslovnimi in portretnimi fotografi-
jami se predstavljajo Ludvik Leben iz Ševelj ter domači-
ni Janez Tolar, Tomaž Benedičič in njegov sin Matjaž.
Slednji je z osmimi leti najmlajši razstavljavec. Najpo-
gosteje fotografira naravo in živali, za fotografiranje pa
ga je navdušil oče Tomaž. Ta se je intenzivneje začel
ukvarjati s fotografijo pred tremi leti: "Največ se ukvar-
jam z naravoslovno in krajinsko fotografijo, poskušam
pa narediti tudi kakšen lep potret, družinsko fotografi-
jo." Tolarja fotografija zanima že od otroštva: "Najbolj
mi je pri srcu naravoslovna fotografija, v naravi pozabim
na vsakodnevne skrbi in se umirim. Zelo rad fotografi-
ram tudi pokrajino in kakšno znano mesto, trg, da nare-
dim posnetek za na razglednico, kot temu radi rečemo."
Leben se s fotografijo ukvarja sedem let: "Motivi, ki me
privlačijo, so različni, večinoma pa gre za portrete otrok
ter živalske in pokrajinske motive." Vsi štirje ljubiteljski
fotografi so bili v preteklosti že nagrajeni, zato mentor-
ja Aleksandra Čufarja ne skrbi za napredek njihove foto-
grafske poti. Razstava bo odprta do 19. novembra. A. H.

Kranj

Ujeli so neponovljivost trenutka

Od včeraj naprej je v galeriji Mestne občine Kranj odprta
razstava fotografij 32. regijskega srečanja fotografskih
skupin in posameznikov, ki je letos potekalo na prosto
temo in temo športa. Na ogled je 58 fotografij, ki jih je ži-
rija izbrala izmed 276 fotografij osemintridesetih avtorjev
z Gorenjskega. "Posebnih težav pri izboru fotografij nis-
mo imeli, saj je prišlo na natečaj dovolj dobrih del, o na-
grajencih pa so, kot navadno, odločale malenkosti. Zlasti
pri športni fotografiji je bila odločilna neponovljivost tre-
nutka ali energije polna fotografija," je ob odprtju razsta-
ve, ki so jo skupaj pripravili Javni zavod RS za kulturne de-
javnosti, Območna izpostava Kranj, Fotografsko društvo
Janez Puhar Kranj in Mestna občina Kranj, poudaril pred-
sednik žirije Niko Sladič in dodal, da je komisijo razvese-
lilo zlasti dejstvo, da so se poleg znanih avtorjev pojavila
tudi nova imena. Najvišjo nagrado, zlato listino, med fo-
tografijami na temo športa si je zaslužil Marjan Debelak
(Fotoklub Jesenice) s fotografijo Kajak, zlato listino med
fotografijami na prosto temo pa je dobil Žarko Petrovič
(FD Radovljica) za fotografijo Ujetnik. V. S.

V galeriji Muzeja Železniki fotografije razstavljajo Matjaž
in Tomaž Benedičič, Ludvik Leben in Janez Tolar. 

Zlato listino za najboljšo fotografijo na prosto temo je
dobil Žarko Petrovič za fotografijo Ujetnik. 
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Novorojenčki

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 41
novorojenčkov. V Kranju se je rodilo 19 deklic in 10
dečkov, med slednjimi tudi bratca. Najtežji je bil deček,
ki je tehtal 4420 gramov, najlažji deklici pa je tehtnica
pokazala 1570 gramov. Na Jesenicah je prvič zajokalo 
8 dečkov in 4 deklice. Najtežji deček je tehtal štiri 
kilograme, najlažja deklica pa 2660 gramov.

Mladoporočenci

V sredo, 20. oktobra, so se v Škofji Loki poročili Aleš
Ambrožič in Petra Kalan ter Matjaž Kos in Maja Jurca. V
soboto, 23. oktobra, sta se v Škofji Loki poročila Gorazd
Kozmelj in Li An Jesenivec, v Kranju Klemen Markelj in
Mateja Krajnc, oba iz Kranja, v Preddvoru Dino Šiljdedić
iz Hrvaške in Sedija Mulalić iz Srednjih Jarš, v Spodnjih
Dupljah pa Miha Škrjanc iz Zgornjih Dupelj in Urška
Nemc iz Podljubelja.

V SPREMSTVU POEZIJE K ABRAHAMU
Vasilj Tišma je prišel k Abrahamu v spremstvu čiste poezije. Poet, upokojenec, kolesar, planšar in
prijatelj Jože Valenčič ga je na najlepši možen način predal prijateljem, ki jim je uspelo ta svet uživati
že petdeset let. 

eca bo kmalu sta-
ra mesec dni, če-
prav ni dolgo, kar
se je rodila: 3451

gramov težka in 51 centime-
trov dolga, je prijokala na
svet in dobila ime, ki pri Slo-
vencih ni prav pogosto, saj
večina pozna kot Neco le
znano pevko Neco Falk, ven-
dar je dekličino ime najver-

jetneje odločitev trenutka, ko
sta starša razmišljala o ime-
nih. Če bi par dobil sina, bi
bil (če smo prav razumeli)
Bert. 

Necina starša do zadnjega
dne nista vedela, kakšnega
spola bo njun otrok. Simpa-
tična odločitev, ki je rojstvu
dodala še poseben čar. 

Neca se je sicer rodila v
Ljubljani gorenjskemu paru
Petru Zormanu in njegovi
soprogi Ani V. Zorman, ki jo

poznamo tudi s televizijskih
ekranov tretjega programa
Televizije Slovenija. On je
doma iz preddvorskega kon-
ca, ona radovljiškega. 

Ponosni in srečni očka je
rojstvo svoje prvorojenke
proslavil. Očka, ki poka od
sreče, se je podpisal v tele-
fonskem sporočilu. Prijatelje
je namreč obvestil o rojstvu
in jih obenem povabil, da
nazdravijo rojstvu njegove
hčerke, s kratkim sporoči-

lom prek telefona, ki je govo-
rilo o tem, da je še pod vti-
som rojstva. Ej, kar hčerko
imam, so bile njegove prve
besede, ko smo ga spraševa-
li, če smo prav razumeli lo-
kacijo piknika. A veš kako je
lepa, je nadaljeval, na koncu
pa smo le ugotovili, da smo
sporočilo razumeli pravilno -
da se dobimo za žago ob no-
gometnem igrišču v Pred-
dvoru, da nazdravimo njego-
vi prvorojenki.

PRIJATELJI PRESENEČAJO

Žana je upihnila prvo svečko

Nini Bizjak in Damjanu Lukancu iz Bašlja se je pred letom
dni rodila hči Žana. Pred nekaj dnevi je praznovala prvi 
rojstni dan. Ob pogledu na veliko torto in predvsem svečko
sredi nje so se malčici zasvetile oči. Žani čestitamo ob 
njenem prvem rojstnem dnevu, staršema pa želimo veliko
veselja v družbi prvorojenke.

Alenka Brun

N

OB ROJSTVU HČERE NAZDRAVIL S PRIJATELJI

aso, kot mu pravijo
po domače, je pri-
šel z glavo in zna-
njem, ne s trebu-

hom za kruhom, kot temu
pravijo, iz Knina na Hrva-
škem. Njegova integracija v
novo okolje starega mesta
Kranja je bila, kot kaže, za
njegovo družino le odskoč-
na deska. Sina Filipa boste
srečali po vsem svetu in še
najmanj v Kranju, hčerka
Ivana pa se seli v Španijo za
nedoločen čas. Kot je nje-
mu podobno in njegovemu
smislu za humor, je dejal,
da mora kupiti nov štedil-
nik, da mu ne bo ušla še
žena Marina. Potem so pri-
jatelji pričakovali, da si bo
za Abrahamovo darilo iz-
bral najnovejši tip šporheta,
a se je iznajdljivi Vaso odlo-
čil za gorsko kolo. Po duši
dobričina in po srcu ogro-
men je navdušen kolesar,
zato je bilo na njegovem
rojstnem dnevu opaziti ko-
pico kolesu predanih ljudi.
Solze srečnice je v oči priva-
bil Jože Valenčič, ki je s
svojimi verzi opijanil in
streznil hkrati šestdeset

navzočih. Vaso je kot izu-
čen oblikovalec kovin v svo-
jem življenju 'izoblikoval'
tudi svoj način preživetja.
Odlično mu gre, saj v tako
kratkem času in tako daleč
od rojstne grude le maloko-
mu uspe pridobiti toliko
zvestih prijateljev. Srečati
Abrahama je uspeh. Vasu
pol stoletja ni pustilo bre-
mena na ramenih. Še ved-
no je pokončen mož in

mož beseda in nikakor še
ne začenja stavkov s: ko
smo bili mladi ... Zase pra-
vi, da je večino življenja
užival, da se je nekoč sicer
že dotaknil dna, a mu je s
pomočjo žene in volje do le-
pega uspelo izplavati na po-
vršje. Zdaj je pravi, stabilen
in se počuti, kot bi bil na
vrhu. Nikoli se noče hvaliti,
ker se drži srbskega prego-
vora: koju vodu moraš piti,

nemoj je mutiti.” Če se
ozre nazaj v leta, se najprej
spomni Knina in ljubezni.
Če gleda naprej, pa vidi še
ogromno prekolesarjenih
kilometrov in ljubezen. Res
drži, da njegov rojstni list
postaja vse bolj rumen, a še
vedno ni klinopis, zato že
danes obljublja, da bodo
naslednja leta njegova, pri-
jatelji pa mu obljubljajo, da
so z njim in gredo za njim.

Miroslav Cvjetičanin

V

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

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

Knjigice lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4, Kranj, naročite po tel.: 04/201 42 41 
ali na: narocnine@g-glas.si. w
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Vaso z ženo, bratom, sinom, hčerko in ta mladim

Še ni tako dolgo, ko sta bila Peter in Ana mladoporočenca in
so ju zasipali z rižem. Poročila sta se v Lipici.

Ponosni očka je prinesel sliko mamice in hčere na piknik 
prostor, tako da sta bili 'tehnično' prisotni obe dami.
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NAGRADNA KRIŽANKA
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Salon pohištva Prevc predstavlja NOVOSTI

LIBRA

ALINA

KIRA

REA

SIBILA

kuhinje  

Kuhinja LORIMA
KRANJ Žabnica, Dorfarje 17, tel.: (04) 502 19 00, e-pošta: info@prevc.si
LJUBLJANA BTC HALA 10, tel.: (01) 541 18 20, e-pošta: prevc@btc-city.si

-10%

● 27 modelov kuhinj ● 318 barvnih različic
● novi elementi ● vrhunski materiali

promocijski 
popust

Nagrade: 1. nagrada: bon za nakup v vrednosti 40 EUR; 2. nagrada: bon za
nakup v vrednosti 30 EUR; 3. nagrada: bon za nakup v vrednosti 20 EUR; 
Tri nagrade podarja Gorenjski glas.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 10. novembra
2010, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko
oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

Akcijski popusti veljajo za vse modele kuhinj do 30. 11. 2010. 
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Fatalna ljubezen"

Usoda se je v življenju malo
poigrala z menoj. Mož se je
zaljubil v drugo in ne živiva več
skupaj. Tudi jaz sem poiskala
eno fatalno ljubezen iz svoje
mladosti, vendar je postal na-
jin odnos zaradi njegovih težav
na trenutke zelo onesrečujoč,
tako da se je tudi to sesulo.
Hvala lepa že vnaprej. 

Res je, ko pravite, da se uso-
da včasih z nami poigra. In
ob vprašanju, zakaj je tako,
ostanemo brez besed. Vidim
vašega moža, da se bo v pri-
hodnosti, ne samo enkrat,
vračal nazaj, a vi boste poča-
si izgubili vse zaupanje v nje-
ga. Do vas ima še vedno glo-
boka čustva, a sam pri sebi
ne ve točno, kaj bi sploh rad.
Ljubezen iz mladosti vam je
obudila lepe spomine, a med
vama je velika razlika, vi ste
šli naprej, on pa je ostal tam,

kjer je bil. V prihodnosti vam
vidim novo ljubezen, ki je še
ne poznate. V pomladi pride
do srečanja in iskrice se
bodo takoj prižgale. Pred
vami je lepo partnerstvo.
Otroka sta v redu, oba potre-
bujeta veliko pozornosti, ki
jo z vaše strani tudi dobita.
Želim vam vse lepo.

"Poletje 2010"

Redno prebiram tvojo pošto in
tudi meni si že odgovorila in
kar nekaj od tvojih napovedi
se je tudi uresničilo. Nekako se
ne najdem v svojem življenju
in ves čas se iščem. V osebnem
življenju sem imela precej
grenkih izkušenj, ne najdem
notranje sreče. Rada bi še kaj
imela od življenja, ki pa se mi
včasih zdi prazno in pusto, saj
sem ženska, ki bi rada šla še
malo naokrog. Zanima pa me
tudi za moja otroka. Še pose-

bej me zanima za hčerko, ki
se vrti v začaranem krogu s
svojim prijateljem, ki je od nje
starejši, pa vendar finančno
odvisen od nje. 
Pridejo trenutki v življenju,
ko se vsak od nas išče in vrti
v začaranem krogu. Morda
je to dobro ravno zato, da
lahko najdemo najboljše
možne izhode in da tudi v
slabih stvareh vidimo nekaj
dobrega. Notranja sreča je
še vedno skrita nekje v vas,
treba jo je samo spustiti na
plan, da zadiha, zaživi. Še v
tem letu se boste srečno za-
ljubili in zvezo obdržali.
Zdravje se vam normalizira.
Sinu bodo načrti v celoti
uspeli in končno bo zadovo-
ljen. Hči si je izbrala svojo
pot, fanta ima zelo rada. Ver-
jamem, da vi vse skupaj vidi-
te z drugačnimi očmi, a ne
smete vplivati na njene odlo-
čitve. Verjame v to ljubezen

in naredila bi vse za njo. Ne
delajte si skrbi in se prepusti-
te toku življenja. Srečno.

"Scapula"

Obračam se na Vas, ker me
nekaj stvari muči. Zanima
me, kako bo z mojo šolo, ali
jo bom uspešno končala. Po-
leg tega me pa tudi zanima,
ker sem v precepu glede part-
nerja. Ali imava skupno pri-
hodnost. Upam, da mi boste
lahko odgovorili na moja
vprašanja in se vam vnaprej
zahvaljujem.
Šolo boste uspešno končali,
brez skrbi. V ljubezni boste
kar nekaj časa še preživeli s
tem partnerjem, a na daljši
rok vam vidim novo ljubezen.
Ob pravem trenutku vam bo
vse jasno. Lep pozdrav.

TANJA ODGOVARJA

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

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Končno je prišel čas, da boste lahko izpregli in se v celo-
ti posvetili sami sebi in svojim najbližjim, ki so že začeli
rahlo kuhati zamero. Telefonski klic vas bo prijetno prese-
netil in spet boste začeli premišljevati o lepih stvareh, ki
ste jih v zadnjem času imeli vse premalo. 

Bik (22. aprila - 20. maja)
V teh dneh bo za vas najbolj pomemben denar in vse, kar
je povezano z njim. Skušali boste izpeljati stare zadeve,
kar vam bo tudi uspelo. V ljubezni se boste obremenjeva-
li. Nikar! Taki, kakršni ste, ste najlepši in najboljši.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Zvrstili se vam bodo razni dogodki na čustvenem podro-
čju. Skušali se boste odmakniti, vendar vam ne bo uspe-
lo. Prišli boste do točke, ko se bo treba odločiti in posta-
viti stvari na svoje mesto. Še dobro, da imate skrito zalo-
go energije.

Rak (22. junija - 22. julija)
Zelo v kratkem boste imeli dobro priložnost za zamenja-
vo službe. Lahko pa je tudi napredovanje v že obstoječi
službi. Kar bo, bo dobro, le da je konec enoličnosti. Dalj-
šo pot boste lahko izkoristili poslovno, kot tudi zasebno.

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Ušteli se boste. Finančna varnost vam pomeni ključ do
svobode in neodvisnosti. Storili boste vse, kar je v vaši
moči, da boste poravnali stare račune in začeli na novo
graditi finančni vzpon. Denar res ni vse, je pa veliko.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Težave boste uspešno rešili šele takrat, ko boste priprav-
ljeni prevzeti del krivde nase. Ker tudi drugi to od vas pri-
čakujejo, ne boste imeli druge možnosti. Na delovnem
mestu se vam odpirajo nove ambicije. Čustveno boste za-
dihali in poleteli.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Visoko merilo, ki ga imate do sebe, se vam lahko mašču-
je. Ponavadi se ravno v majhnih stvareh skriva sreča. Pri-
siljeni boste, da to srečo poiščete v sebi in s tem boste
prišli nazaj do notranjega miru. V ljubezni bodite pogum-
ni in stopite korak naprej.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Že nekaj časa premišljujete o večjem nakupu, a se nika-
kor niste mogli odločiti. Ta teden je pravi čas, da to stori-
te. Neverjetno boste zadovoljni, saj boste presegli svoje
zmogljivosti, tako finančno kot tudi v potrpežljivosti. 

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Včasih pride trenutek, ko se je treba komu zaupati. Mor-
da to res ne reši trenutnega problema, a velikokrat poma-
ga že to, da nas nekdo posluša. Ne boste se več bali last-
nih besed in misli. Pred vami so srečni dnevi! Za nakup
se le odločite.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Določene zadeve so vam spet pobrale preveč denarja, kot ste
sprva nameravali. Ni kaj, dolgove bo treba slej ko prej porav-
nati in nikar ne čakajte, da vas na to spomnijo drugi, saj lah-
ko pride do nepremišljenih besed. Sreda bo vaš dober dan.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Če ste morda sedeli na dveh stolih, potem pričakujte, da vas
bodo v teh dneh razkrinkali. Tudi za vas bo najbolje tako, če-
prav ne boste takoj tega mnenja. Igra, ki ste jo igrali, vas je
proti pričakovanju utrudila. Pri denarju bodite pazljivi.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Nehote se boste zapletli v brezizhoden spor. Čeprav si
boste še tako želeli, se vmešavanju ne boste mogli izogni-
ti. Najbolje bo, da se naredite čisto nevednega, pa čeprav
se jim boste zato zdeli neumni. Poskrbite za vitamine, da
vas ne ujame prehlad.

"Povzpela sem se v zgornje
nadstropje proti najini spalni-
ci. S strahom sem odprla vra-
ta in zagledala fanta na poste-
lji golega, prekritega le z belo
rjuho. V meni se je utrnila
slutnja, da je bila nekaj tre-
nutkov nazaj tu prisotna tudi
njegova sestra. Takoj ko sem
na to pomislila, me je zagrabi-
la panika in globok sram, da
sem sploh pomislila na kaj ta-
kega, incest. Pa vendar sem ga
vprašala, če je moj sum pravi-
len in on je brez obotavljanja
in sramu rekel, da je bila ...
Čutila sem utripanje srca v
sencih in šumenje v ušesih.
Strgalo se mi je. Začela sem
noreti, premetala sem posteljo
in ugotovila, da je zamazana
s kapljicami krvi, povsod, po
rjuhi, vzglavniku. Najprej mi
ni bilo jasno, od kod kri, po-
tem sem ga pa le pogledala in
mi je povedal, da je imela
menstruacijo. Hotel me je ob-

jeti, medtem ko na njegovem
obrazu ni bilo nobenega obža-
lovanja, le blažen nasmešek,
kot da to, kar sta storila, ni
nič takega ... Hotela sem
umreti, pa me je jezik izdal.
Vprašala sem, kako se je to
zgodilo, zakaj? Pa mi je pove-
dal, da je sestra gledala TV v
najini spalnici, pa da se je on
ulegel poleg nje, da bo gledal
TV. Ko sta tako nekaj časa
gledala TV, se je ponesreči do-
taknil njene roke in ona ga je
pogledala, potem jo je pobožal
in objel in potem se je zgodilo.
Cel čas razlage me je hotel ob-
jeti in zvabiti v posteljo. Ni-
sem mogla več poslušati ...
Naj omenim, da sva s fantom
štiri leta skupaj, zaročena in
si urejava stanovanje pri njem
doma. Z vsemi sem nekako v
normalnih odnosih, le zadnje
čase nekako pogovor in reševa-
nje težav v odnosu s fantom
ne gre najbolje."  Sabina

Draga Sabina,
zelo pomemben simbol v

tvojih sanjah je partner in nje-
govo obnašanje. Raziskave so
dokazale, da se takšne (ab-
surdne) sanjske scene pojavijo
takrat, ko mine zanos prve za-
ljubljenosti, v kateri smo
(hote) spregledali, da imamo v
temelju popolnoma nasprotu-
joča si pričakovanja in potre-
be. V tem kontekstu je torej
partner simbol prvih resnih
konfliktov, ki se zlahka razvije-
jo v glavno tematiko vajine
zveze. Incest, ki si ga odkrila,
namiguje na strah pred lju-
beznijo in popolno predajo.
Morda se je v vajin odnos pri-
kradel vsakdanjik, v tebi pa se
je vključil tvoj notranji "var-
nostni ventil", ki ti neprestano
prišepetava, da nekaj ni v redu
in zaradi tega postajaš zaskrb-
ljena. Nič sumljivega se ne do-
gaja, pa vendar je čutiti, da je
nekaj v zraku. Incest med

partnerjem in sestro simboli-
zira tisti "nekaj", ki ti greni živ-
ljenje. Morda so to ovire v
medsebojni komunikaciji, ki
povzročajo, da se počutiš mal-
ce osamljeno in izključeno,
lahko pa, da sta se odtujila ne-
koliko bolj, kot si lahko pri-
znaš. Rjuha, ki pokriva part-
nerjevo goloto, potrjuje, da se
v zadnjem času bolj malo po-
svečata drug drugemu, podza-
vest pa te opozarja, da gre za
prikrite težave, ki jih je potreb-
no odkriti in rešiti še prej, pre-
den se bodo dejansko razvile.
Ves čas razlage te je hotel fant
objeti. Dejstvo, da se ni počutil
krivega, lahko preneseva tudi
v realno življenje. Morda se
njemu zdi vajin odnos čisto v
redu in niti ne sluti, kaj se do-
gaja v tebi. Resnici na ljubo
smo ženske čustvena bitja, ki
so jim pomembne še naj-
manjše pozornosti, ki jih mo-
ški preprosto spregledajo. To
pa seveda ne pomeni, da niso
sposobni prav takšne globine
in ljubezni kot ženske. Le na-
čin je drugačen - in včasih
prav ta drugačnost povzroča
probleme, ki jih v resnici - ni! 

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ ... 
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NAGRADNA KRIŽANKA
Pet pravilnih rešitev bomo nagradili. In sicer:
1. nagrada: 100,00 EUR
2. nagrada: 75,00 EUR
3. nagrada: 50,00 EUR 
Podelili bomo tudi dve praktični nagradi.

Rešitve križanke (nagradno geslo,
sestavljeno iz črk iz oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite na
dopisnicah do srede, 10. novembra
2010, na Gorenjski glas, Bleiweisova
cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenj-
skega glasa pred poslovno stavbo.
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Ob 31. oktobru - svetovnem dnevu varčevanja 
vsem ugankarjem poklanjamo nagradno križanko. 



32 PETEK_29. 10. 2010

časih se zgodi,
da na izletih po-
grešamo živo
glasbo, tokrat pa
smo na avtobu-

su, polnem Glasovih izletni-
kov, imeli kar dva harmoni-
karja. Alojz Pungartnik je si-
cer Ljubljančan in je poleg
domačih skladb na klavirski
harmoniki zaigral še kakšno
dalmatinsko, medtem ko je
meh na diatonični harmoni-
ki (oziroma frajtonerici) z ve-
seljem raztegnil Janez Kavčič
iz Besnice. Potem pa je bila
tu še tretja ljubiteljica Avse-
nikovih napevov, mlada Tina
Razumič, ki se je izleta ude-

ležila v družbi dedka Borisa
in se že kar nekaj let uči igra-
nja na frajtonerico. 

Tokrat smo se glasovci od-
pravili na morje. Imeli smo
zanimivo vreme. Na Ravbar-
komadi je naprej snežilo, v
Piranu nas je od parkirišča
pa do Pomorskega muzeja
Sergeja Mašere pospremila
burja, ko pa smo se zvečer
vračali na Gorenjsko, je bilo
nebo brez oblačka.

V Pomorskem muzeju sta
nas sprejela nasmejana re-
ceptorka Lea, ki sprejema
ljubitelje pomorstva že okoli
dvajset let, in zgodovinar,
svetovalec v muzeju Flavio
Bonin, ki nam je razkazal
muzej, kjer trenutno gostijo
razstavo o hidroletalcih ju-

goslovanske kraljeve morna-
rice.

Popoldan je bil namenjen
kopanju v Talaso Strunjan, v
bazenih hotela Svoboda. Gla-
sovci so bili navdušeni nad
morsko vodo v bazenih, nova
solna savna v prijetnem sve-
tu savn hotela pa je tudi ne-
kaj posebnega. 

Žal pa je bila burja pre-
močna in smo si Sečoveljske
soline ogledali le iz avtobu-
sna. Je pa pristopil prijazni
solinar Božo in razložil precej
o solinah, solnem cvetu, ki bi
mu lahko rekli kar solna sme-
tana, saj gre za film, ki se na-
redi pri solnih bazenih na
vrhu vode, medtem ko se sol
nabere na dnu bazenov. Le-
tošnja sezona je v primerjavi

z lansko precej slabša, saj je
bilo veliko dežja. Najmanj
petkrat so začeli solno žetev
(tako jo imenujejo), so pa le-
tos zelo obrodila solna jabol-
ka, se je še pošalil Božo, saj je
reka Dragonja poplavljala in s
seboj prinesla ogromno ja-
bolk. Mimogrede je izletni-
kom podaril še vrečko žižul
(sadna vrsta, podobne so oli-
vam) in takoj je beseda v avto-
busu nanesla na namočene
žižule v žganje. Sicer se lahko
jedo tako sveže kot posušene,
vsebujejo veliko vitamina C,
vendar je žganje, v katere jih
namočiš, res okusno. In da
še kakijem ne delamo krivice:
vse polno jih je, novembra
imajo svoj festival, marmela-
da iz njih pa je zelo dobra.

DRUŽABNA KRONIKA

Charlie Sheen razgrajal v hotelu

Ameriški igralec Charlie Sheen (45) je v
izbruhu besa popolnoma demoliral
apartma v prestižnem newyorškem
hotelu Plaza. Povod naj bi bila ugo-
tovitev, da je izgubil denarnico in mobil-
nik. Varnostniki so ob prihodu v sobo
našli vsesplošno razdejanje, v zaklenjeni

omari pa dekle na poziv. Po besedah njegovega odvet-
nika naj bi šlo zgolj za alergično reakcijo na zdravilo,
njegova bivša žena Denise Richards (39) pa pravi, da je
čudovit oče njunih hčera. Charlie se po dnevu v bol-
nišnici že veseli novih delovnih izzivov. 

Lindsay želi iz klinike

Igralka Lindsay Lohan (24) trdi, da si ne
more privoščiti zdravljenja v zna-
menitem Centru Betty Ford. Sodišče jo je
namreč namesto v zapor poslalo na
zdravljenje od mamil in alkohola, pojavil
pa se je finančni problem. V kliniki mora
ostati do 3. januarja, kar jo bo stalo 53 ti-

soč dolarjev, medtem pa naj bi trpela njena igralska kari-
era ter propadala njena modna linija. Svetovalec za
odvisnosti pravi, da Lindsay še potrebuje čas za razmis-
lek o svojem življenju.

Willow Smith po stopinjah staršev

Devetletna Willow Smith, hči slavnega
igralskega para Willa Smitha (42) in Jade
Pinkett Smith (39), postaja glasbena sen-
zacija z uspešnico Whip My Hair. Ta
podira vse rekorde priljubljenosti: na
spletni strani YouTube si jo je ogledalo že
sedem milijonov ljudi. Willow pravi, da je

v svet glasbene industrije vstopila, ker želi izraziti svojo
osebnost ter pomagati ljudem po vsem svetu, seveda pa
tudi postati slavna kot njena starša ter brat Jaden (12), ki
je pred kratkim igral v novi verziji Karate Kida.

Van Damme zanikal srčni napad

Belgijski igralec Jean-Claude Van
Damme je zanikal govorice o srčnem
napadu, ki naj bi ga doživel v New Or-
leansu pri snemanju svojega novega fil-
ma Orožje. Na Facebooku je sporočil
vsem oboževalcem, da je popolnoma
zdrav, in jih pozval, naj ne verjamejo

govoricam. Pred kratkim je praznoval petdeseti rojstni
dan, počuti se bolje kot kdaj prej in je pripravljen na
nove akcijske igralske podvige.

BURJA, HARMONIKA IN ŽIŽULE
Tokrat so se Glasovi izletniki odpravili na Primorsko. V enem dnevu so doživeli sneg, burjo, slano
vodo in žižule. Kot 'Lojze šopaj po domače', pa je sam sebe hudomušno predstavil harmonikar Alojz
Pungartnik.

Alenka Brun

V

VRTIMO GLOBUS

Tokrat so izletniki v jedilnici hotela Svoboda kljub hotelskim
gostom izkoristili prostor. Harmonika pač naredi svoje. 

Dedek Boris Škrinjarič je tokrat s seboj vzel vnukinjo Tino.
Burja jima ni mogla do živega, kot tudi drugim izletnikom ne.
Po svoje je bilo srečanje z vetrom prav zanimiva izkušnja.

Srednješolka Marijana Đaković je sedemnajstletna
Kranjčanka, folkloristka - članica KD Brdo Kranj. Narod-
no nošo, v kateri smo jo slikali, vidimo pri plesih in
pesmih iz Crne trave. / Foto: Tina Dokl
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Ponovno na zadnjih sedežih. Darinka in Viktor Guzelj z 
Dovjega. Podobno kot na avtobusu, ko so se Kranjskogorci
odpravili na snemanje novembrske oddaje Na zdravje!.
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Nasmejana harmonikarja Janez Kavčič in Alojz Pungartnik
ter Olga in Franci Krišelj iz Gorič / Foto: AB




