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Voda se je podražila
S 1. septembrom so se spremenile
cene storitve preskrbe s pitno vodo v
kranjski občini. Višje cene pridejo s
položnico oktobra, najbolj jih bodo
občutili stanovalci v individualnih hi-
šah. Podražitve bodo tudi v drugih
občinah.
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AKTUALNO VREME

jutri: pretežno oblačno
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Na Krvavec 
po široki cesti
V petek so v uporabo predali obnov-
ljeno in razširjeno cesto Grad-Ravne,
naložba je bila vredna štiristo tisoč
evrov. V prihodnje načrtujejo še grad-
njo kanalizacije od Krvavca do Pšate
in obnovo vodovoda Šenturška Gora-
Apno-Ravne.
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GORENJSKA

Krvodajalec, ki mu je kri
rešila življenje
Franci Jelovčan iz Mač pri Preddvoru
je skoraj tridesetkrat daroval kri, niko-
li pa si ni mislil, da jo bo kdaj potre-
boval tudi sam. Prav to se mu je zgo-
dilo ob nesreči februarja 2002, ko je
padel sedem metrov globoko.
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Razmislek o obveznem
članstvu v obrtni zbornici
Minister za gospodarstvo Matej La-
hovnik se sprašuje o smiselnosti ob-
veznega članstva v vseh zbornicah. V
obrtno podjetniški zbornici se ne bo-
jijo ukinitve obveznega članstva,
vendar menijo, da bi s tem malo go-
spodarstvo utrpelo veliko škodo.

Prevladovalo bo oblačno vreme
z občasnimi padavinami.
Meja sneženja se bo dvignila
nad 2500 m nad morjem.

17

EKONOMIJA

62 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Jasna Paladin

Kamnik - Letošnji 39. Dnevi
narodnih noš so kljub slabi
vremenski napovedi spet pri-
vabili rekordno število narod-
nih noš. V nedeljskem spre-
vodu so pred nabito polnimi
ulicami središča Kamnika
nastopili ljubitelji oblačilne
dediščine iz vse Slovenije in
tujine - predstavniki folklor-
nih skupin, med katerimi je
bilo največ tistih z gorenjski-
mi nošami, godbe, taborniki,
čebelarji, planšarji in drugi
udeleženci, ki so predstavlja-
li najrazličnejše folklorne ko-
stume. Obiskovalci so si v tri-
dnevnem programu v središ-

ču mesta lahko ogledali šte-
vilne nastope domačih fol-
klornih skupin in narodno-
zabavnih ansamblov, tudi
skupine iz Bosne in Herce-
govine, Škotske in Bolgarije
ter glasbenika iz Irana. V pe-
tek so se na regijskem sreča-
nju ljudskih pevcev in god-
cev Gorenjske predstavili lju-
bitelji ljudskih viž, pokal za
najboljšega ljudskega godca
pa je prejel Marjan Rozman
z Brega pri Komendi. Sobot-
no dogajanje je zaznamovalo
tekmovanje harmonikarjev.
Nekaj več kot trideset harmo-
nikarjev se je pomerilo v treh
starostnih kategorijah, na-
slov absolutnega zmagovalca

pa si je priigral Tomaž Bo-
škin. Na Šutni, Glavnem
trgu in Maistrovi ulici so
razstavljali številni obrtniki,
med njimi tudi nekaj izdelo-
valcev narodnih noš. "Vsako
leto pridem v Kamnik, da se
predstavim ljudem, ki jih
narodne noše zanimajo.
Večinoma sprašujejo za
cene, se mi pa zdi, da vsako
leto bolj cenijo tudi kakovost
in izvirnost narodnih noš,"
je povedala Mojca Berce iz
Selc, ki je letos sešila tudi
folklorne kostume za člane
ožjega organizacijskega od-
bora znotraj Agencije za tu-
rizem in podjetništvo občine
Kamnik.

Narodne noše praznovale v Kamniku
Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine so v Kamnik privabili skoraj 35
tisoč obiskovalcev. V sprevodu je sodelovalo več kot dva tisoč udeležencev.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana - Najbolj izpostav-
ljene so višine nadomestil za
bolniško odsotnost. Name-
sto dosedanjih 90 odstotkov
za zadržanost z dela zaradi
bolezni naj bi prejemali le 75
odstotkov nadomestila, 65
odstotkov pa v primeru bol-
niškega dopusta zaradi po-
škodb zunaj dela (zdaj 80 od-
stotkov). Namesto 80 odstot-
kov naj bi za nego bolnega
otroka prejeli le še 65 odstot-
kov, pri čemer za prvi dan
bolezni ne bi bilo nadomesti-
la, ter le 60 odstotkov v času
bivanja v bolnišnici. "Višina
nadomestil pri nas je med
najvišjimi v Evropi, prav tako
nimamo zakonske omejitve
trajanja bolniške. Med drža-
vami EU imamo v povprečju

na zaposlenega največ dni
odsotnosti iz zdravstvenih
razlogov, 8,6 dneva na zapo-
slenega. Največ bolniških od-
sotnosti je posledica bolezni
ali poškodb zunaj dela, zato

je nujno ozaveščanje zavaro-
vancev, kakor tudi znižanje
nadomestila plače za tovrst-
no odsotnost, ki ni povezana
z delom," je sporočila Tajda
Pelicon iz Gospodarske

zbornice Slovenije. Minister
za zdravje Borut Miklavčič je
delovno gradivo že dal v
usklajevanje koaliciji in soci-
alnim partnerjem. 

Odzvali so se v Zvezi svo-
bodnih sindikatov Slovenije
(ZSSS). Izvršna sekretarka
Lučka Böhm je povedala, da
so nekatere predlagane spre-
membe, kot so večja zavaro-
vanja za poškodbe pri delu in
za poklicne bolezni, pohval-
ne. Ostro pa je kritizirala ni-
žanje nadomestil, pa tudi to,
da bodo zdravila, če bo treba
plačevati dva evra po omotu,
postala privilegij bogatih.
Predsednik ZSSS Dušan Se-
molič je opozoril: "V četrtek
bomo prišli pred ministrstvo
za zdravje. Če nam ne bodo
prisluhnili, je možen tudi re-
ferendum."

Odločen ne nižjim nadomestilom
Začela se je razprava o novem zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Se bodo zavarovancem zmanjšale pravice?

Izjemno visoka obrestna 
mera za depozite 
od 91 do 180 dni.
www.gbkr.si

Med sprevodom narodnih noš po kamniških ulicah

Vilma Stanovnik

Kranj - Minuli konec tedna je
bil Kranj zopet kolesarsko
mesto. Tokrat so se na svo-
jem 10. svetovnem prvenstvu
pomerili novinarji, ki uživajo
tudi v kolesarstvu. Med 77
novinarji in novinarkami iz
petnajstih držav pa je bila
močna tudi slovenska ekipa,
ki je skupaj osvojila kar se-
dem kolajn. Izkazali so se
tudi Gorenjci, med njimi Ro-
bert Bauman, Jelka Rakuš,
Jani Klemenčič in Glasov no-
vinar - kolesar Miroslav Bra-
co Cvjetičanin, ki je v krono-

metru osvojil peto mesto, na
cestni dirki četrto, skupaj z
ekipo pa tretje mesto. 

Novinarji na kolesih

Miroslav Braco Cvjetičanin
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Jože Košnjek

Celovec - Za mnenje o dogo-
voru predsednice hrvaške
vlade Jadranke Kosor in
predsednika slovenske vlade
Boruta Pahorja, ki sta ga
sklenila v petek v Ljubljani,
in o trdnosti obljub hrvaške
strani smo v nedeljo v Celov-
cu na proslavi Narodnega
sveta koroških Slovencev na
Koroškem vprašali tudi tri
slovenske poslance v Evrop-
skem parlamentu: Jelka Ka-
cina, Iva Vajgla in Lojzeta
Peterleta.

Jelko Kacin: "Gre za pis-
mo, ki ga je podpisala hrva-
ška premierka, in zato je
ključno vprašanje, ali bodo
hrvaške politične elite svojo
premierko podprle in dale
težo temu pismu ali pa jo
bodo pustile na suhem kot
nekoč Ivico Račana. Po os-
mih letih si vzamem pravico,
da kot evropski poslanec, ki
je zvest navijač širitve Evrop-
ske unije, pozovem hrvaške
politične stranke k podpori
Jadranke Kosor, saj je bil
njen prihod v Ljubljano iz-
jemno pogumno dejanje. Ne
gre zato, kaj kdo dobi ali iz-
gubi. Izgubiti ne smemo nič,
pridobiti pa moramo nada-
ljevanje procesa širitve Ev-
ropske unije. Hrvaška stran
ima odgovor na vprašanje,
ali se bo Evropska unija širila
proti jugovzhodu Evrope ali

na sever Evrope. Sedaj kaže,
da je Islandija daleč pred njo.
Kot nekdanji predsednik od-
bora državnega zbora za zu-
nanjo politiko pa mislim, da
naš odbor ne more dati so-
glasja k temu dogovoru, če
ga pred tem ne bodo s pre-
pričljivo večino potrdili v za-
konodajni veji hrvaške obla-
sti v saboru v odboru za zu-
nanjo politiko."

Ivo Vajgl: "Sam sporazum
je dober, ker je vrnil vzdušje,
kakršnega si je treba želeti
med sosedi, med katerimi
so resna odprta vprašanja in
je nujno vzpostaviti medse-
bojno zaupanje in spoštova-
nje interesov ter stalen dia-
log. Sedaj se je treba začeti
pogovarjati, na kakšen način
bomo rešili odprta vpraša-
nja, predvsem problem

meje. Po mojem mnenju je
treba problem meje rešiti
pred hrvaškim vstopom v
Evropsko unijo, kar Evropa
tudi pričakuje. Prav težava z
mejo med Slovenijo in Hr-
vaško je opozorila Evropo,
kaj se ji obeta, ko bodo zače-
le vstopati še druge države
jugovzhodne Evrope, ki tudi
nimajo rešenih medseboj-
nih mejnih vprašanj. Slo-
venska politika je zavezana,
da takoj začne pogajanja na
točki, na kateri je junija Hr-
vaška izstopila iz Rehnovega
procesa. Takrat je bilo načr-
tovano, da mora Slovenija
po načelu pravičnosti ures-
ničiti svoj strateški cilj: do-
stop do odprtega morja."

Lojze Peterle: "Če sta se
dva predsednika vlad dogo-
vorila za celotno zgodbo, po-

tem to pozdravljam. Če pa
je bilo več propagande kot
pa vsebine, potem me skrbi.
Rad bi zagotovila, da bodo
uresničeni naši nacionalni
interesi. Teh zagotovil še ni-
mam, zato me skrbi. Skep-
tik sem tudi zaradi različnih
izjav predsednika vlade in
zunanjega ministra in mi ni
jasno, ali so Slovenci vztra-
jali, da mora biti mejno
vprašanje rešeno pred vsto-
pom Hrvaške v EU, ali ne.
Mislim, da mora biti meja
določena pred hrvaškim
članstvom. To je evropska
formula, za katero sem gla-
soval v Evropskem parla-
mentu. V stališču evropske
komisije je pisalo, da je tre-
ba problem meje rešiti že
med vstopanjem Hrvaške v
unijo."

Slovenski pogoj: določena meja
V Zagrebu hvalijo dogovor o reševanju mejnega vprašanja med Slovenijo in Hrvaško, v Sloveniji pa je
manj navdušenja, še posebej glede nejasnega roka določitve poteka državne meje.

Danica Zavrl Žlebir

Strahinj - Na spominski slo-
vesnosti v Strahinju so se
spomnili borcev Kokrškega
odreda, ki so 14. septembra
1942 padli na obronku Udin
boršta. Prireditev sta pripra-
vila Združenje borcev za
vrednote NOB Kranj in ob-
činski odbor iz Naklega.
Zbrane je nagovoril predsed-
nik borčevske organizacije
Naklo Jože Kašpar, nastopili
so pevci pevskega zbora Tri-
glav iz Dupelj in otroci iz
osnovne šole v Naklem, slav-
nostna govornica, podpred-
sednica območne organiza-
cije SD Mirjana Čemažar pa
je spregovorila o dogodku
pred 67 leti. Skupina borcev,
ki jo je vodil komandant Ja-
nez Perko, je bila izdana,
okupator jo je zajel v obroč in
v boju je padlo 23 borcev dru-
gega bataljona Kokrškega
odreda. Šest se jih je rešilo,
33 pa so jih zajeli in jih odve-
dli v Begunje ali nemška ta-
borišča. Le ducat se jih je po

vojni vrnilo domov. Mirjana
Čemažar je poudarila po-
men odpora zoper okupator-
ja, željo po svobodi in ljube-
zen do domovine: vse to je
pripomoglo, da smo v devet-
desetih letih prejšnjega sto-
letja prišli do svoje samostoj-
ne države. Tudi žrtve, ki so
padle na robu Udin boršta,
so zaslužne, da smo danes
svoboden in suveren narod s

svojo državo. Vse to govorni-
ki na spominskih slovesno-
stih v čast NOB pogosto po-
navljajo, saj zadnja leta neka-
teri skušajo ta boj razvredno-
titi. Toda ves demokratični
svet ima razčiščeno, kdo se
je boril zoper fašizem in na-
cizem in za vrednote, ki jih
želijo varovati s spominja-
njem na dogodke med dru-
go svetovno vojno.

Spomnili so se padlih borcev
KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Dragi naročniki!
Ker so se spet začeli bolj hladni dnevi, smo se odločili, da
nadaljujemo akcijo, s katero si tudi vi lahko pridobite kako-
vostno jakno iz flisa. Če morda poznate koga, ki prav tako
rad prebira Gorenjski glas, pa nanj še ni naročen, ga le pre-
pričajte, naj se odloči za naročnino. Če dobite novega naroč-
nika, bosta oba prejela omenjeno jakno iz flisa, ki je na vo-
ljo v ženskem in moškem kroju. Za vse dodatne informaci-
je vam bomo z veseljem posredovali, če pokličete na:
04/201 42 41. Sprejmite izziv in poskusite pridobiti novega
naročnika in oba vaju bo grel topel flis. 

Izlet

Ne spreglejte programa za nov izlet, ki bo v torek, 22. 
septembra. Več o zelo zanimivem izletu na strani 26.

Knjige prejmejo...

Jolanda Grce iz Radovljice bo prejela knjigo Ceneta Matiči-
ča, Marica Pečnik iz Škofje Loke Rusovo knjigo, Štefan An-
tolin iz Škofje Loke Domoznanske spise, Danijel Langus iz
Kranja Zgodovinski časopis, Marko Žužek iz Domžal Boga-
stvo in uspeh, Anka Rolih iz Škofje Loke Škofjeloški pasijon
in Alojz Avsenik iz Lesc knjigo Josip Broz Tito. Vsem se za-
hvaljujemo za sodelovanje, izžrebanim pa čestitamo. Knjige
boste prejeli po pošti.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Avtokarto prejme KATARINA JERIČ iz Preddvora.

Komenda

Poslanska pisarna tudi v Komendi

Kamniška poslanka Julijana Bizjak Mlakar, ki je mesto po-
slanke SD prevzela sredi julija letos, je po poslanski pisarni
v Kamniku, pred dnevi odprla še poslansko pisarno v Ko-
mendi. Kot je povedala poslanka, se občani s svojimi pro-
blemi v pisarni na Glavarjevi 104 nanjo lahko obrnejo vsak
prvi ponedeljek v mesecu od 9. do 10. ure. "Občani se name
največ obračajo s težavami, povezanimi s kršenjem pravic
delavcev, raznimi sodnimi spori ali preprosto zato, ker ne
vedo, na koga naj se obrnejo," je povedala Julijana Bizjak
Mlakar, ki je zaradi velikega povpraševanja občanov, svoje
uradne ure morala večkrat že podaljšati. J. P. 

Preddvor 

Predsednik države v Preddvoru

Predsednik države Danilo Türk bo jutri, 16. septembra, 
obiskal Preddvor, kar štejejo kot osrednji dogodek ob letoš-
njem občinskem praznovanju, ki poteka že ves september.
Predsednik Türk si bo ogledal obnovljeni vrtec in dom kra-
janov na Zgornji Beli, v Preddvoru pa podjetji Jelovica in
Energetika, spominsko sobo Josipine Turnograjske na gra-
du Turn v domu starejših občanov in razstavo krajinske ar-
hitekture v gradu Hrib. D. Ž.

Ljubljana

Regres bodo morali vrniti

Predsednik državnega zbora bo mandatno-volilni komisiji
predlagal, da morajo nekdanji poslanci vrniti letos prejeti re-
gres za letni dopust. Nekdanjim poslancem regres ne pripa-
da, ker tudi pravice do letnega dopusta ne morejo imeti, saj
ne delajo in jim ne pripadajo niti druge pravice, povezane z
delom, je menil Pavel Gantar. Zakon o poslancih, ki govori
o regresu, je že od leta 1992 napačno interpretiran, zato se
je ta pravica ves čas ohranjala. Regres je letos prejelo štiri-
deset nekdanjih poslancev, vsak po 672 evrov, kar je državo
stalo skoraj 23 tisoč evrov. Tistim, ki še dobivajo nadomesti-
lo, bodo ta znesek odtegnili od plače, drugi ga bodo morali
vrniti. D. Ž.

Mirjana Čemažar ob spomeniku padlim v Strahinju.

Jelko Kacin Ivo Vajgl Lojze Peterle

Naklo 

Srečanje SLS v Dupljah

Prejšnjo soboto so se na tu-
ristični kmetiji Trnovc v
Dupljah srečali člani in sim-
patizerji Slovenske ljudske
stranke z območja Gorenj-
ske. Dogodka se je udeležilo
okoli sto ljudi. Udeležence
je uvodoma pozdravil žu-
pan občine Naklo Janez Štu-
lar. "Dotaknili smo se tudi
političnih tem - z vrha stran-
ke sta prišla podpredsedni-
ca SLS Olga Franca in Gvido
Kres, strankin poslanec v dr-
žavnem zboru. Gosta sta
predstavila dogajanje v
stranki in komentirala zad-
nje aktualne politične do-
godke. Gospodarske teme
pa je predstavil direktor
Sklada RS za regionalni raz-
voj in razvoj podeželja Veli-
slav Žvipelj, predstavnik
mestnega odbora SLS Ljub-
ljana. Skupna ugotovitev je
bila, da so taka srečanja po-
trebna, in dogovorili smo
se, da bo to v bodoče posta-
la stalna praksa, s tem da bi
tovrstne dogodke izmenič-
no organizirali še po drugih
gorenjskih občinah," nam
sporoča Marjan Babič. D. Ž.

KRATKE NOVICE
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popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 8,5 %; naročnina se upošteva od tekoče števil-
ke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja /
Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/ 201 42 48.
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Žiri - Pred nekaj meseci se je
iz središča Žirov preselila
bencinska črpalka, s tem pa
je nastal prostor za zgledno
prometno in siceršnjo uredi-
tev. Predvidena investicija v
režiji Direkcije RS za ceste
(DRSC) je vredna 1,5 milijo-
na evrov, od tega bi morala
približno 350 tisočakov pri-
spevati občina. Projektna do-
kumentacija za cesto je izde-
lana, pripravljen je razpis za
izbiro izvajalca del, vendar ... 

"Občinski svet je investici-
jo v novo križišče in ureditev
dovoza proti Novi vasi in na
drugi strani v industrijsko
cono, prestavitev avtobusne-
ga postajališča bližje šoli in
obnovo mostu zavrnil," po-
jasnjuje Franci Kranjc, di-
rektor žirovske občinske
uprave in upa, da bi se lahko
dogovorili za ureditev manj-
šega krožišča brez semafor-
jev: "Mi smo za ureditev vse-
ga naštetega, vendar bi mo-

rali pridobiti tudi nekaj za-
sebnih zemljišč, kar pa ni
nujno povsem enostavno." 

"Ne gre sicer za osamljen
primer, nekaj podobnega se
nam je zgodilo že v Dravo-
gradu," začudeno ugotavlja
Gregor Ficko, direktor
DRSC, in nadaljuje: "Ne
vem, ali gre posredi za kake
zasebne interese ali civilno
iniciativo, vendar bomo z ob-
čino skušali najti skupno re-
šitev, sicer bomo morali že
namenjen denar prerazpore-
diti na druge projekte v dru-
ge občine." V drugih obči-
nah več let čakajo na podpo-
ro države v investicije v ce-
ste, v Žireh pa kaže, kot bi se
državnega denarja otepali.
Svetniki so sicer predlagali,
da naj se most vseeno uredi,
preostali denar pa nameni
za gradnjo obvoznice. 

"Denarja za obvoznico
med namenskimi postavka-
mi ni in ga tudi ne more biti,
saj ga lahko zagotovimo šele,
ko je trasa že umeščena v

prostor. Ta pogoj za zdaj ni
uresničen," pojasnjuje Fic-
ko, o obnovi mostu pa, da
morajo na direkciji proučiti,
ali je to dovolj: "Naša želja je
celovita obnova. Argumenti
občine oziroma svetnikov
danes niso pravi, zato se
bom z županom kmalu

osebno srečal." In zakaj v Ži-
reh ne bodo zgradili krožiš-
ča, kot si ga želijo? "Ureditev
krožišč je v zadnjih letih zelo
popularno, vendar za grad-
njo obstajajo tudi določeni
kriteriji. Tehnično izvedba
krožišča v Žireh ni možna,"
odgovarja Ficko.

Zavračanje milijonskega projekta
Žirovski občinski svet: ne za ureditev križišča in ceste, Direkcija RS za ceste: ne za ureditev krožišča,
ne za financiranje obvoznice.

Suzana P. Kovačič 

Kranj - Ponazorimo s števil-
kami: uporabnik, ki živi v ob-
čini Kranj v individualni hiši,
ki je priključena na javno ka-
nalizacijsko omrežje, in na
mesec porabi petnajst kubič-
nih metrov vode, je do zdaj
plačeval štirinajst evrov na
mesec, po novem bo plačal
skoraj 34 evrov. Uporabnik,
ki živi v stolpnici s 55 stano-
vanji in ravno tako porabi
petnajst kubičnih metrov
vode na mesec, je do zdaj
plačeval nekaj čez dvanajst
evrov na mesec, po novem
bo plačeval slabih štirinajst
evrov. "Več je stanovanj v
zgradbi, nižja je cena, ker se
omrežnina porazdeli," je po-
vedal Ivan Hočevar, direktor
Komunale Kranj. Pri obraču-
nu storitve preskrbe s pitno
vodo so namreč uvedli novo
postavko, t. i. omrežnino, ki
je fiksen strošek, neodvisen
od količine porabljene vode,
ampak se bo obračunavala,
glede na zmogljivost pri-
ključkov, določenih z močjo
vodomera. V občinski prora-
čun se bo nabralo za 811 tisoč
evrov več na leto, s tem de-
narjem pa se bo obnavljal in
gradil javni vodovodni si-

stem. "Samo za obnovo sta-
rih cevi potrebujemo dva-
najst milijonov evrov. V
kranjski občini je še za
osemdeset kilometrov az-
bestnih cevi, imamo od sto
do 150 okvar na leto," je po-
vedal Hočevar. Cena storitve
preskrbe s pitno vodo bo
tako sestavljena iz stroškov
porabljene vode (vodarine),
omrežnine in vodnih povra-
čil; vodna povračila se odva-
jajo državi. Cene so se izena-
čile za gospodinjstva in go-
spodarstvo. Omrežnino so
uvedli tudi za uporabnike, ki
še niso priključeni na javno
kanalizacijski omrežje. 

Spremenile so se tudi
cene odvajanja in čiščenja
komunalne vode. Hkrati sta
se uvedli postavki omrežni-
na čiščenje in omrežnina
odvajanje. Denar od tega bo
namensko porabljen za
gradnjo javnega kanalizacij-
skega omrežja in za nad-
gradnjo Centralne čistilne
naprave Kranj. "Do leta
2017 bo 95 odstotkov go-
spodinjstev priključenih na
javno kanalizacijsko omrež-
je, danes jih je priključenih
61,5 odstotka," je navedel
podatek kranjski podžupan
Stane Štraus in dodal: "Od-
ločitev o povišanju cen je

bila težka, a nujna. Od zad-
nje podražitve je minilo ne-
kaj let, občina Kranj je ime-
la do zdaj zelo nizke cene,
kar ni bilo dovolj niti za red-
no vzdrževanje vodovodne-
ga in kanalizacijskega
omrežja, kaj šele za gradnjo
v večjem obsegu. Petindvaj-
set milijonov evrov potrebu-
jemo za posodobitev čistil-
ne naprave in za posamez-
ne trase vodovoda in kanali-
zacije. Podražitev je samo
eden od ukrepov, računamo
tudi na evropska sredstva."

Spremembe cen bodo na
oktobrski položnici, končni
izračun pa si uporabniki
lahko izračunate tudi sami.
Aplikacija je dostopna na
spletni strani Komunale
Kranj. Pristojnost oblikova-
nja cen komunalnih stori-
tev se je avgusta prenesla
na lokalno raven, občine
oziroma komunalna podjet-
ja tako sami po predpisani
metodologiji oblikujejo
cene, potrjujejo pa jih ob-
činski sveti. Sogovornika
sta povedala, da je realno
pričakovati povišanje cen
tudi v drugih občinah, ker
se večina sooča z zaostaja-
njem prodajne cene za stro-
škovno.

Voda se je podražila
S prvim septembrom so se spremenile cene storitve preskrbe s pitno vodo v občini Kranj. Višje cene
pridejo s položnico oktobra, najbolj jih boste občutili stanovalci v individualnih hišah. Podražitev
pričakujte tudi v drugih občinah.

Več kot milijon evrov vreden projekt v obnovo osrednjega
dela Žirov so svetniki zavrnili. / Foto: Polona Mlakar Baldasin

Škofja Loka

Socialni teden tudi v Škofji Loki

V tednu od 14. do 19. septembra bo v več mestih v Sloveniji
potekal Socialni teden, katerega nosilec je Socialna akademi-
ja, pri organizaciji pa sodelujejo tudi druga krščanska
združenja. S Socialnim tednom želijo v prvi vrsti spodbuditi
katoličane k ovrednotenju svoje lastne družbene dejavnosti
ter k premisleku o družbeni ureditvi, v kateri živimo. Osnovo
za razmišljanja predstavlja najnovejša enciklika z naslovom
Caritas in veritate, ki jo je 29. junija letos objavil papež
Benedikt XVI. V njej na več mestih navaja prav izzive in spre-
membe, s katerimi se bo ali pa se že sooča sodobna družba.
Ena od prireditev bo tudi v Škofji Loki, in sicer bo danes, v
torek, ob 20. uri v Kašči na Spodnjem trgu predavanje p. dr.
Petra Laha z naslovom Čigavi so mediji? M. Ž. 

Ivan Hočevar / Foto: Tina Dokl Stane Štraus / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor, Jezersko - Občine
Jezersko, Kamnik, Luče,
Preddvor in Solčava naj bi
bile vključene v regijski park
Kamniško-Savinjskih Alp, o
čemer je julija letos vlada
sprejela uredbo, ki kot krovni
dokument določa vsa najpo-
membnejša področja: pred-
videne meje, omejitve pri po-
segih v prostor, razvojne
spodbude s konkretnimi
ukrepi za njihovo uresniči-
tev, financiranje delovanja
parka in upravljanje. 

Novoustanovljeni park bi
predvidoma obsegal območ-
je, veliko 264 kvadratnih ki-
lometrov, z okoli 650 prebi-
valci. Najpomembnejše iz-
hodišče pri načrtovanju par-
ka je, da morajo imeti raz-
vojne spodbude za lokalno
prebivalstvo prednost pred
omejitvami pri posegih v
prostor, ki so večinoma že

tako določene z drugo zako-
nodajo. 

Septembra in oktobra po-
tekajo javne obravnave po
posameznih občinah. V Ob-
čini Preddvor bosta dve: prva
v četrtek, 17. septembra, ob
19. uri v Kulturnem domu
Preddvor, druga pa v sredo,
23. septembra, ob 19. uri v
podružnični Osnovni šoli
Kokra za prebivalce in lastni-
ke zemljišč v dolini Kokre ter
druge zainteresirane. V Ob-
čini Jezersko bo javna obra-
vnava v petek, 18. septembra,
ob 19. uri v Kulturnem
domu Jezersko. V času javne
predstavitve ima javnost
možnost dajati pisne pri-
pombe in mnenja na osnu-
tek uredbe o Regijskem par-
ku Kamniško-Savinjske
Alpe, in sicer do 31. oktobra
na mestih javne predstavitve
kot zapis v knjigo pripomb
in predlogov ali pisno na mi-
nistrstvo za okolje in prostor.

V občinah javne obravnave 
o regijskem parku

AKTUALNO info@g-glas.si
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Mateja Rant

Bled - Turnir prijateljstva za
predsednikov pokal v golfu
je že enajsto leto zapored
organiziral Golf & Country
Club Bled skupaj s Sava Ho-
teli Bled in družbo Sava. Na-
men srečanja, je poudarila
vodja odnosov z javnostjo v
Sava Hotelih Bled Alenka
Bešter, ni le športno druže-
nje golfistov, ampak tudi do-
brodelnost. Letos so tako
zbrali 5620 evrov, ki so jih
namenili Blejskemu mla-
dinskemu centru.

Blejski mladinski center
so ustanovili že leta 2008,
da bi otrokom in mladostni-
kom na Bledu ponudili ka-
kovostne programe za pre-
življanje prostega časa na
različnih interesnih podro-
čjih. Delati so začeli leto kas-
neje, ko so uredili svoje
prostore v poslopju starega
vrtca na Bledu. Za mlade
pripravljajo številne kultur-
ne, izobraževalne, športne
in druge dejavnosti, izvajajo
pa tudi nekatere preventiv-
ne programe ter mlade oza-
veščajo o problematiki drog
in drugih tveganjih. "Sred-
stva, ki so jih prispevali ude-
leženci turnirja, bodo porab-

ljena za dokončno ureditev
prostorov Blejskega mladin-
skega centra in izvajanje
ključnih programov centra,"
je še dejala Alenka Bešter.
Njihovo delo, je pojasnila
podpredsednica Blejskega
mladinskega centra Lidija
Kozelj, je namreč doslej te-
meljilo na prostovoljstvu,
saj povabljenim gostom
niso mogli pokriti niti po-
tnih stroškov. "Zdaj bomo

lahko oblikovali res dovršen
program, saj smo prej bolj
improvizirali," je bila zado-
voljna. Letos so bili uspešni
tudi na občinskem razpisu,
v okviru katerega so za svojo
dejavnost pridobili 4200 ev-
rov, še dodatnih tisoč evrov
pa jim je namenil javni
sklad za kulturne dejavno-
sti. 

Ponedeljki v septembru
bodo v Blejskem mladin-

skem centru še naprej na-
menjeni delavnicam s čaro-
dejem Tonijem, v soboto pa
se jim bo mogoče pridruži-
ti pred ledeno dvorano ob
prikazu treninga aikida na
prostem. V sredo priprav-
ljajo tudi interaktivno de-
lavnico z naslovom Novo
šolsko leto: veselje, izziv,
radosti ali strah, na kateri
bodo gostili psihologinjo
Pavlo Klinar. 

Izkupiček namenili mladim
Udeleženci enajstega turnirja prijateljstva za predsednikov pokal v golfu so letos zbrali sredstva za
Blejski mladinski center.

Lepo vreme, prijetno vzdušje in čudovit razgled že tri 
desetletja privabljajo planince iz Italije, Avstrije in Slovenije.

Bled

Zasadili lopato in kramp za veslaški center

Z zasaditvijo prve lopate in krampa sta minister za šolstvo
in šport dr. Igor Lukšič in blejski župan Janez Fajfar v četrtek
popoldne simbolično naznanila začetek gradnje veslaškega
centra. Najprej bodo obnavljali telovadnico in hangar za
shranjevanje opreme, dela pa naj bi končali v dveh mesecih.
Gradnja sodniškega stolpa in obnova tribun pa bosta morali
še malo počakati, saj po besedah Janeza Fajfarja občina še
ni vložila zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, kljub
vsemu pa računa, da bi ga morali pridobiti v enem mesecu.
Zapleta se namreč pri pridobivanju zemljišč za razširitev tri-
bun, ki so v lasti Agrarne skupnosti Rečica. Na slovesnosti
ob začetku del so poudarili, da sedanja prenova več kot pet-
deset let stare veslaške infrastrukture pomeni pomemben
premik v blejski veslaški zgodovini. Prenovo veslaškega cen-
tra, ki bo vredna dobre štiri milijone evrov, naj bi končali do
svetovnega prvenstva v veslanju leta 2011. M. R.
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Marjana Ahačič

Rateče - Vreme je bilo tudi le-
tos naklonjeno organizator-
jem tokrat tradicionalnega,
že tridesetega Srečanja na
Tromeji. Na 1500 metrov vi-
sokem vrhu Peč nad Rateča-
mi je namreč v nedeljo kljub
slabim napovedim sijalo son-
ce in na prireditev privabilo
nekaj tisoč obiskovalcev iz
Italije, Avstrije in Slovenije.
Prireditev, ki se je razvila iz
Teka treh dežel leta 1978 in jo
že tri desetletja organizirajo
turistična društva z vseh treh
strani meje, je tudi tokrat po-
tekala v prijetnem in sprošče-
nem vzdušju. "Na srečanjih
nikoli ni bilo prostora za viso-
ko politiko - sem prihajajo
ljudje dobre volje iz vseh treh
dežel in tudi danes je tako," je
povedal kranjskogorski žu-
pan Jure Žerjav. "Odločitve,
ki jih sprejemajo v Ljubljani,

na Dunaju in v Rimu, nima-
jo vpliva na naša srečanja in
tudi čezmejno sodelovanje je
v teh krajih tradicionalno do-
bro," je še poudaril, potem ko
se je opoldne srečal z župa-
noma Trbiža in Celovca. 

Tudi letos so organizatorji
za planince poskrbeli z glas-
bo in hrano: Italijani so na
svoji stojnici ponujali tradici-
onalno pašta šuto, Avstrijci
golaž, Slovenci pa kranjsko
klobaso in čevapčiče. "Saj
smo pred leti obiskovalcem
ponudili tudi ričet, pa se ni
obneslo; le kakih deset porcij
smo ga prodali. Planinci z
vseh treh strani nekdanje
meje imajo pač najraje prav
čevapčiče," je izbiro jedilnika
pojasnil Jože Brudar, pred-
sednik Turističnega društ-
va Rateče, in zadovoljen de-
jal, da pričakuje, da se bodo
ljudje na tromeji srečevali
vsaj še trideset let. 

Že trideseto srečanje 
na Tromeji

Ček v vrednosti 5620 evrov sta iz rok predsednika uprave družbe Sava Janeza Bohoriča in
predsednika uprave Sava Hotelov Bled Fedje Pobegajla prevzeli predsednica Blejskega 
mladinskega centra Jasna Djordjević in podpredsednica Lidija Kozelj. / Foto: Anka Bulovec

Stojan Saje

Tržič - Tržičani že dolgo
ugotavljajo, da so komunal-
ne napeljave v starem mest-
nem jedru dotrajane, slabe
pa so tudi ceste. Star az-
bestni vodovod je neustre-
zen. V nadstropnih stano-
vanjih marsikje primanjku-
je vode. Nekateri lokali na
mestnem trgu celo nimajo
vodovoda. Kanalizacijsko
omrežje ne zadošča več po-
trebam sedanjega časa in

zavira razvoj v mestu. "Po
uspešni obnovi šestih ulic v
starem mestnem jedru
bomo nadaljevali projekt
celovite prenove središča
Tržiča v treh glavnih uli-
cah. Po Šuštarski nedelji se
začnejo dela v ulici Balos in
na Trgu svobode. Gre za
zelo zahteven projekt, pri
katerem ne bo manjkalo te-
žav. Največ tehničnih pro-
blemov bo z osemdeset let
starim kablom za električ-
ne centrale BPT. Vseeno se

moramo pogumno in orga-
nizirano lotiti dela, da nas
ne bi prehitele večje okvare.
Nekaj nevšečnosti bo zara-
di spremenjenega prometa
v mestu. Ker bodo dela iz-
vajali po etapah, bodo pre-
mične zapore prometa le
na posameznih odsekih. Iz-
vajalci del bodo omogočili
dostop do lokalov v mestu
za dostavo in stranke. S
skupnim prizadevanjem
bomo v dobrem letu dni do-
bili mestno jedro, ki ne bo

več muzej na prostem," je
dejal tržiški župan Borut
Sajovic pred začetkom del.

Obnovo komunalnih na-
peljav na Trgu svobode in
Balosu bodo končali letos.
Do septembra 2010 bodo
obnovili še del Koroške ce-
ste do hišne številke 22. Ob
obnovah vodovoda, kanali-
zacije, električnega in tele-
fonskega omrežja ter javne
razsvetljave načrtujejo na-
peljavo plinovoda in optič-
nega kabla. Uredili bodo
tudi ceste, na trgu pa ne bo
več parkirišč. Dela izvaja
Cestno podjetje Kranj ob
pomoči Komunale Tržič.
Trenutno je popolna zapo-
ra prometa od mostu čez
Tržiško Bistrico do uvoza
za kemično čistilnico Pol-
onca na Trgu svobode.

Gradbišče tudi sredi Tržiča
Prejšnji teden se je začela obnova vodovoda in kanalizacije na mestnem
trgu v Tržiču. Prihodnje leto bodo obnovili še del Koroške ceste, dela pa 
naj bi končali v letu dni.

Podljubelj 

Pastirski dan in še kaj
Turistično društvo Podljubelj je ob pomoči krajevne skupno-
sti in Občine Tržič priredilo med 11. in 13. septembrom Šen-
tanski vikend. V petek zvečer se je v kampu Tominčev slap
razlegala rock glasba, v nedeljo pa so se družili mladi in 
stari ob nogometu ter streljanju z zračno puško. V soboto je
privabil številne obiskovalce Pastirski dan. Ogledali so si 
česanje ovčje volne in predenje niti na kolovratu (na sliki)
ter se preizkusili v obdelavi lesa. Nekateri so se pridružili 
šolarjem pri izdelavi ovčk in zvoncev, drugi pa so uživali v
pastirskih igrah: skakanju v vrečah, hoji s hoduljami in ple-
su pod zvonci. Zabavali so se tudi ob kegljanju za jarca, sre-
čelovu in narodni glasbi. Domov so lahko odnesli marsikaj
uporabnega, kar so ponujali na sedmih stojnicah. S. S.
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Ravne - Po lanski razširitvi
so letos dobra dva kilome-
tra dolg odsek ceste Grad-
Ravne še preplastili z asfalt-
no prevleko, postavili so
tudi odbojne ograje. Dela
sta izvedla ljubljanski SCT
in podjetje Ringo kot pod-
izvajalec. Obnovljeno cesto,
po kateri se sedaj vozila
brez težav srečujejo tudi z
avtobusi, zaradi katerih so v
preteklosti morali cesto za-
pirati, so v uporabo uradno
predali minuli petek, ob tej
priložnosti jo je kamniški
župnik Vinko Malovrh tudi
blagoslovil. Kot je pojasnil
cerkljanski župan Franc
Čebulj, je bila investicija
vredna štiristo tisoč evrov,
med načrtovanimi investi-
cijami v vaseh na pobočju
Krvavca pa je naštel še
gradnjo kanalizacije od Kr-
vavca do Pšate in obnovo
vodovodnega sistema Šen-
turška Gora-Apno-Ravne. 

Cesto do Raven so zgradi-
li leta 1962, jo kasneje dva-
krat razširili, leta 1991 pa
še pod nekdanjo kranjsko
občino tudi prvič asfaltirali,
je pojasnil predsednik va-
ške skupnosti Šenturška

Gora Milan Zamljen. "Ce-
sta, ki našo občino povezu-
je tudi z občino Kamnik, je
z razvojem turizma na Kr-
vavcu in povečanjem števila
gospodinjstev po vaseh po-
stala preozka, v času avto-
busnega prevoza pa je bila
celo zaprta. Lani smo se
zato odločili za razširitev,
kar pa je bil kar zahteven

zalogaj, saj je bilo treba pri-
dobiti 29 soglasij," je še de-
jal Zamljen. 

Občina Cerklje je inten-
zivno pristopila tudi k do-
kupu zemljišč, uporablje-
nih za gradnjo cest po kr-
vavškem pobočju, je ob tem
razložil Čebulj. "Tukajšnje
ceste niso bile vrisane vse
od Marije Terezije naprej,

zato si lahko predstavljate,
da je treba odkupiti kar pre-
cej zemljišč. V preteklih le-
tih smo izvedli vse odmere,
tako da upamo, da bomo
vsa zemljišča odkupili v pri-
hodnjih dveh, treh letih. Za
letos je denar v proračunu
zagotovljen, verjamem, da
bo tudi v prihodnje," je še
povedal cerkljanski župan. 

Na Krvavec po široki cesti
Minuli petek so v uporabo predali obnovljeno in razširjeno cesto Grad-Ravne. 

Nova cesta je odslej dovolj široka (z leve): Matjaž Jerala (SCT), Milan Zamljen, Tone Turšič
(Ringo), Borut Willenpart (direktor operative v SCT), župan Franc Čebulj in Tone Železnik
iz Stiške vasi. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor - Po besedah žu-
pana občine Preddvor Mi-
rana Zadnikarja se za na-
kup solastniškega deleža v
Energetiki Preddvor zani-
mata dva domača kupca,
pred kratkim pa je svojo po-
nudbo svetnikom predsta-
vilo tudi avstrijsko podjetje
Kelag Wärme. Predstavilo
se je kot največji ponudnik
toplotne energije iz bioma-
se v Avstriji, poleg tega je
aktivno tudi v sosednjih dr-
žavah, nekaj central za
ogrevanje ima tudi v Slove-
niji, ogreva tudi enega tr-
govskih centrov v Kranju.

Avstrijsko podjetje bi kupi-
lo kotlovnico na biomaso,
zgradbo z zemljiščem in to-
plovodom do podjetja Jelo-
vica, prav tako vso strojno
opremo in vsa potrebna in
veljavna dovoljenja, sklepe
in licence. Z Energetiko
Preddvor bi sklenilo eks-
kluzivno pogodbo o dobavi
toplote za najmanj 15 let,
enako želi pogodbo skleniti
tudi s sosednjo Jelovico (ki
sedaj ne jemlje energije od
podjetja Energetika). Pri-
pravljeni so prevzeti tudi
pogodbe o dobavi surovine.
Pogajati so se pripravljeni
tudi o tem, da bi podjetje
Energetika še naprej vodilo

obrat, ponujajo pa svoje
storitve in svetovanje v zve-
zi z optimiranjem in gosto-
to toplovodnega omrežja. 

Svetniki so morebitnemu
kupcu postavili več vpra-
šanj, zanima jih zlasti, kaj
bi se zaradi spremenjenega
lastništva spremenilo za
uporabnike. Odnos z odje-
malci energije bo ostal
Energetiki, pravijo avstrij-
ski ponudniki. Svetnike je
tudi zanimalo, kakšno
mnenje ima o ponudbi Jan-
ko Maček, sedanji direktor
podjetja Energetika. Ob
dejstvu, da občina kot last-
nica energetskega podjetja
nima kapitala, potrebuje

močnega botra, saj brez
njega ne bo moglo niti
vzdrževati, kaj šele širiti
podjetja. Pričakujejo, da se
bosta v bližnji prihodnosti
na toplovod priključila tr-
govski center in zdravstve-
ni dom, ki ju nameravajo
zgraditi v Preddvoru. Janko
Maček je dejal, da je po-
nudbo težko oceniti, dokler
je dodobra ne proučijo. V
njej sicer vidi vrsto predno-
sti, za odločitev pa bi bilo
treba še več podatkov, zlasti
o ceni, velikosti investicij in
nekaterih strokovnih vpra-
šanjih. Vse kaže, da bodo o
tem svetniki razpravljali na
prihodnji seji.

Predstavil se je morebiten avstrijski kupec
Podjetje Energetika Preddvor v stoodstotni lasti občine Preddvor še vedno ni prodano. Na zadnji seji
se je občinskemu svetu predstavil še en morebiten kupec, avstrijsko podjetje Kelag Wärme.

Pirniče

Četrti semanji dan na Telečjem 

Turistično društvo Pirniče je pred kratkim že četrtič orga-
niziralo prireditev, ki so jo poimenovali Semanji dan na
Telečjem. Tudi letos je bila dobro obiskana, gledalci pa so si
z zanimanjem ogledali predvsem sprehod telet in dirko, ki
mu je sledila. Nastopilo je šest štiričlanskih ekip, ki so
morale najprej po nekaj deset metrov dolgi "modni brvi"
sprehoditi čisto pravo tele, nato pa preoblečene vanj še
opraviti s progo, polno zahtevnih ovir. Prireditev je popestri-
la glasba in dobra domača hrana in pijača. M. B.

Kranj

Netopirji v rovih pod Kranjem

Danes bo v rovih pod starim Kranjem potekala prireditev ob
evropski noči netopirjev. Obiskovalce bodo ob 19. uri v svet
netopirjev popeljali s predavanjem in video projekcijo biologi-
nje in članice Slovenskega društva za proučevanje in varstvo
netopirjev Alenke Petrinjak, podzemni svet pa bo mogoče ob-
čudovati v video projekciji priznanega podvodnega fotografa
in snemalca Cirila Mlinarja - Cica. Za konec se bo dalo 
netopirjem prisluhniti še z ultrazvočnimi detektorji. Vstopnice
so na voljo v Kranjski hiši, kjer je tudi zbirno mesto. V. S.

Maja Bertoncelj

Medvode - Navezovalna ce-
sta Jeprca-Stanežiče-Brod
ostaja aktualna. V LDS Med-
vode so v zvezi s tem sicer
državnim projektom pozvali
občinsko vodstvo, da skliče
izredno sejo medvoškega ob-
činskega sveta z namenom,
da bi pristojnim državnim
organom posredovali zahte-
vo, naj cesto umestijo iz do-
datnega programa v osrednji
del Resolucije o Nacional-
nem programu izgradnje av-
tocest. "Teža poziva občin-
skega sveta je vendarle bi-
stveno večja kot podpis župa-
na ali posameznega občin-
skega svetnika. V občini se
žal obnašamo, kot da nam ta
navezovalna cesta pripada, v
resnici pa si jo moramo šele
izboriti," pravi Alenka Žavbi
Kunaver, predsednica LDS
Medvode, ki je pred kratkim
glede te ceste prejela tudi od-
govor ministra za promet
Patricka Vlačiča in ministra
za okolje in prostor Karla Er-
javca. Kot poslansko vpraša-

nje ga je zastavil poslanec
LDS v Državnem zboru Bo-
rut Sajovic. "Iz odgovora sle-
di, da v prihodnjih nekaj le-
tih še naprej ni mogoče pri-
čakovati korenitejših premi-
kov pri gradnji te navezoval-
ne ceste," ugotavlja Žavbi
Kunaverjeva. 

Odziva na poziv medvoške
LDS s strani župana ali dru-
gih svetnikov še ni bilo; Žav-
bi Kunaverjeva pravi, da pod-
pisov svetnikov za sklic iz-
redne seje ne bo zbirala, saj
pričakuje, da bo župan izred-
no sejo sklical. In kaj na to
pravi župan Medvod Stanis-
lav Žagar? "Ta cesta je iz-
ključno v državni pristojno-
sti in poziva za sklic izredne
seje ne razumem. Mi smo v
tem projektu ves čas aktivni,
smo v kontaktu s pristojnimi
službami. Dejstvo je, da je ta
cesta potrebna, česar se zave-
dajo tudi tisti, ki o tem, kdaj
bo prišla na vrsto, odločajo.
Ne vidim pa smisla v tem po-
zivu po sklicu izredne seje,
zato je za zdaj nimam name-
na sklicati." 

Štiripasovnica na 
izredni seji?

Boštjan Bogataj

Gorenja vas, Poljane - V ob-
čini Gorenja vas-Poljane sta
trenutno odprti kar dve
cestni gradbišči. Tik pred
Poljanami (v smeri proti
Gorenji vasi) Direkcija RS
za ceste izvaja sanacijo bre-
žine v dolžini približno sto
metrov. "Sanacija je nujna
zaradi nevarnosti padanja
kamenja na cesto in zdrsa
zgornjega dela brežine na
lokalno cesto," pojasnjuje
Nina Rangus z direkcije.
Dela obsegajo izvedbo
kamnite zložbe, ureditev
odvodnjavanja in zgornjega
dela brežine. Dela, ki so
skupaj vredna 100 tisoč ev-

rov, naj bi izvajalec končal
do 15. oktobra. Toliko časa
bo ostala tudi polovična za-
pora ceste. 

Druga delna zapora ceste
pa je v Gorenji vasi. V sme-
ri proti Dobračevi Direkcija
rekonstruira in širi obstoje-
čo cesto v dolžini 250 me-
trov, urejeni bodo tudi pri-
ključki do šole in stanovanj-
skega naselja Bloke ter tudi
odvodnjavanje. Z deli naj bi
izvajalec del zaključil do
konca novembra, v tem
času pa zgradil tudi pločnik
in javno razsvetljavo. Vred-
nost investicije znaša do-
brih 246 tisoč evrov, od
tega domača občina prispe-
va 53 tisoč evrov.

Dve zapori na regionalkah
V Poljanski dolini zaradi gradbenih del dva 
odseka s polovično zaporo cestišča. Voznike
pozivajo na previdnost.

Še mesec dni bo polovična zapora prometa na cesti 
Škofja Loka-Gorenja vas. / Foto: Denis Bozovičar
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Bled - Na olimpijsko sezono
se intenzivno pripravljajo
tudi slovenske reprezentant-
ke v teku na smučeh. Tokrat
smo se pogovarjali s Katjo
Višnar, 25-letnico z Bleda, ki
je del priprav poleti opravila
tudi na Norveškem, od koder
prihaja njen fant Ola Vigen
Hattestad. Gre za odličnega
sprinterja, dvakratnega sve-
tovnega prvaka iz Libereca,
ki je že osemkrat zmagal na
tekmah svetovnega pokala,
lansko sezono v skupnem se-
števku končal na 3. mestu, v
seštevku sprintov pa je bil
najboljši. Prav sprint pa je
tudi Katjina prva disciplina.
In ker bo na olimpijskih ig-
rah sprint v klasični tehniki,
v katerem z 12. mestom bele-
ži tudi svoj najboljši rezultat
v svetovnem pokalu, si Blej-
ka v Vancouvru želi visoke
uvrstitve. 

Letošnje poletje je bilo torej
za vas nekaj posebnega?

"Bilo je predvsem drugač-
no kot prejšnja. Bila sem na
vseh skupnih pripravah z re-
prezentanco, kjer je na tre-
ningih moja najboljša pri-
merjava Vesna Fabjan. Po-
leg tega sem bila dvakrat
tudi na pripravah na Norve-
škem in naredila zelo kvali-
teten trening. To je bilo
zame nekaj novega. Videla
sem, kako trenira Ola, ki se
pripravlja z norveško šprin-
tersko ekipo. Trenirala sem
na drugačnih terenih kot
ponavadi, pa tudi na "rolba-
nu", ki ga pri nas nimamo.
Večino treninga sem opra-
vila po planu trenerja Vladi-
mirja Korolkeviča, ki mu
povsem zaupam, kakšen
trening pa sem tudi malce

spremenila, glede na to, da
je tudi Ola imel svoj pro-
gram."

Kje na Norveškem sta treni-
rala?

"Nekaj časa sva bila v Lile-
hammerju, kjer Ola preživi
največ časa, saj ima tam do-
bre razmere za trening,
medtem ko njegovi starši ži-
vijo v mestu Orje, približno
eno uro vožnje iz Osla proti
švedski meji. Kar nekaj tre-
ninga pa sva naredila v Sjus-
joenu, v znanem zimskem
središču, in tam je bilo res
super. To, da sem lahko tre-
nirala z njim, je zagotovo
samo pozitivno, dalo mi je
samo še dodatne motivacije,
vidim, kako razmišlja, kako
dojema vse skupaj. Mislim,
da sem se od njega že veliko
naučila. Ne morem reči, da
sem trenirala kaj več, kot bi si-
cer, sem pa spoznala, da bis-

tvo ni v količini treninga,
temveč predvsem v njegovi
kvaliteti."

Kaj pa on in Slovenija?
"Ravno v nedeljo je odšel

domov. V Sloveniji je bil le-
tos že kar nekajkrat, pred
tem še nikoli, in zelo mu je
všeč. Je kar navdušen."

Kako dobro ste pripravljeni v
primerjavi z lani? Na rolkar-
ski tekmi v Tržiču vas ni bilo.

"Da izpustim tekmo v Tr-
žiču, je bila moja odločitev.
Tekma je bila po prihodu iz
dolgih in zelo napornih pri-
prav v Ruhpoldingu, s kateri-
mi se je zaključil poletni ci-
klus. Bila sem utrujena, tako
da sem se odločila, da to tek-
mo izpustim in se posvetim
treningu. O tem, kako dobro
sem pripravljena, težko go-
vorim. Najboljši odgovor na
to bodo dale prve tekme.

Sem pa vsako sezono doslej
napredovala in tudi v tej pri-
čakujem, da bo tako. V sprin-
tu upam na kakšno uvrstitev
v finale."

Prav sprint bo vaša prva dis-
ciplina na olimpijskih igrah.
Je tudi trening prilagojen
temu?

”Veselim se, da bo na
olimpijskih igrah sprint v
klasični tehniki in zato sem
klasiki, ki je že tako moja
boljša tehnika, posvetila še
več pozornosti.”

Kdaj greste na naslednje pri-
prave?

"V ponedeljek gremo prvič
na snežni trening v Ramsau.
Potem bomo izmenjaje tre-
nirali tam in doma vse do
novembra, do odhoda v
Skandinavijo, kjer se bo 21.
novembra začela tudi nova
sezona." 

Smučarska tekačica Katja Višnar in njen fant, svetovni prvak Ola Vigen Hattestad 

Maja Bertoncelj

Šenčur - Karate klub Shoto-
kan Kranj je v soboto v Šport-
ni dvorani Šenčur organiziral
10. tradicionalni mednarodni
karatejski turnir. Nastopilo je
okrog tristo tekmovalcev iz
osmih držav: Slovenije, Hr-
vaške, Poljske, Črne gore, Ita-
lije, Avstrije, Bosne in Herce-
govine in Srbije. Pomerili so
se v katah in v prostih bojih.
"Udeležba na turnirju je bila
nekoliko manjša od pričako-
vanj. Letos je turnir prazno-
val deseto obletnico, organi-
zirali pa ga bomo tudi v pri-
hodnjih letih. Upamo, da še
ob večji udeležbi tekmoval-
cev, takšni, kot je pretekla
leta že bila, ko smo jih gostili
tudi okrog šeststo," je pove-
dal Vojislav Vojo Ašanin,

glavni trener v Karate klubu
Shotokan Kranj. 

Iz kluba organizatorja je
nastopilo okrog petnajst ka-
rateistov, kot ekipa so na tek-
movanju osvojili 2. mesto,
za Karate klubom Buduč-
nost iz Črne gore in pred Ka-
rate klubom Shotokan Vele-
nje. "Karateisti so prikazali
dobre borbe, izmed Gorenj-
cev pa bi izpostavil Petra
Hafnerja iz našega kluba, ki
je zmagal v katah in v bor-
bah, Janeza Perhavca iz Ka-
rate kluba Kranj, ki je bil naj-
boljši v borbah, in Ajšo Ko-
stič iz Karate kluba Tržič, ki
je bila najboljša v katah. Po-
membno je tudi, da ni bilo
nobenih poškodb," je pojas-
nil Ašanin. V klubu ima
okrog osemdeset tekmoval-
cev, večino mladih. 

Blejka s svetovnim prvakom 
Smučarska tekačica Katja Višnar se na olimpijsko sezono pripravlja tudi v družbi svojega fanta, prav
tako tekača, Norvežana Ola Vigna Hattestada, v lanski sezoni najboljšega sprinterja na svetu.

Vilma Stanovnik

Jesenice - Minuli konec ted-
na se je začelo tekmovanje v
hokejski ligi EBEL. Jeseniča-
ni so v obeh uvodnih krogih
gostovali. V petek so v Zagre-
bu igrali pri Medveščaku,
kjer so pred nabito polno
dvorano izgubili po podalj-
šku s 6 : 5. V nedeljo so v slo-
venskem derbiju v Tivoliju
proti Tiliji Olimpiji izgubili s
4 : 1. "Čeprav smo v dveh
tekmah iztržili zgolj eno toč-
ko, pa z izkupičkom nismo
nezadovoljni. Zavedamo se,

da bodo vsa gostovanja tež-
ka, da imamo mlado in po
večini neizkušeno ekipo in
da bo treba še precej trdega
dela. Vendar panike ni, po-
stopoma rešujemo težave na
vseh področjih in smo zado-
voljni, da nam je sploh uspe-
lo sestaviti konkurenčno
moštvo," pravi športni direk-
tor Zvone Šuvak, ki se zave-
da, da bo sezona še dolga in
bo dala ogromno možnosti
za dokazovanje. 

"Pustimo času čas, ekipo
čaka še blizu šestdeset te-
kem in treba bo vzdržati na

vseh področjih. Veseli smo,
da nas navijači podpirajo.
Glede tekme z Olimpijo pa
lahko rečem, da sploh ni bila
tako slaba, kot kaže razlika,
in da je še veliko nihanja v
igri. Pred štirinajstimi dnevi
smo jih mi premagali s 7 : 1,
sedaj so oni nas s 4 : 1. Je pa
zagotovo vsako gostovanje
težko in veselimo se prve
tekme v domači dvorani," še
pravi Zvone Šuvak. Ekipa
Acronija Jesenic namreč v
petek znova gostuje, tokrat v
Gradcu, prva domača tekma
pa jih čaka v nedeljo. 
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V Podmežakli še ni panike
Jesničani so v obeh uvodnih krogih hokejske lige EBEL izgubili, Zvone Šuvak, športni direktor,
pa pravi, da z eno osvojeno točko niso nezadovoljni.

Jubilejni karate turnir

Na mednarodnem turnirju je nastopilo okrog tristo 
tekmovalcev, med njimi tudi slovenski reprezentant Timi
Križman iz Grosupljega (na sliki) v borbi z reprezentantom
Črne gore Dejanom Jerovičem. / Foto: Tina Dokl

Triglav Gorenjska napreduje na lestvici

Na nogometnih zelenicah je bilo pretekli konec tedna zelo
zanimivo. V 8. krogu Prve lige so nogometaši Domžal doma
z 1 : 1 remizirali z Luko Koper. V 2. SNL je v 5. krogu Garmin
Šenčur igral pred domačimi gledalci in z 0 : 2 izgubil z eki-
po MU Šentjur. Novo zmago pa so v gosteh pri Livarju
Ivančna Gorica dosegli nogometaši Triglav Gorenjske. Zma-
gali so s 3 : 0 in se na lestvici povzpeli na 4. mesto. V vod-
stvu je Primorje, Garmin Šenčur je na 7. mestu. Rezultati 5.
kroga v 3. SNL - Zahod: Jezero Medvode : Roltek Dob 1 : 4,
Krka : Sava Kranj 2 : 1, Šobec Lesce : Kamnik 2 : 2, Tolmin :
Brda 1 : 3, Kranj : Kalcer Vodoterm 1 : 4, Jadran Dekani : AH
Mas Tech 0 : 0 in Zagorje : Adria 0 : 5. Vodilna ekipa na les-
tvici ostaja Roltek Dob. Nogometaši v prvi in drugi gorenj-
ski ligi so odigrali tekme 3. kroga. Rezultati za 1. gorenjsko
ligo: Kranjska Gora : Mimovrste=) Jesenice 0 : 4, Visoko :
Polet 2 : 0, Bled Hirter : Naklo - Klub zmagovalcev 2 : 2,
Hrastje : Niko Železniki 0 : 1, Velesovo : Kondor 5 : 0, tekma
med Bohinjem in Alpino Žirmi pa je bila prestavljena na 16.
september. Na lestvici vodi Velesovo. Rezultati za 2. gorenj-
sko ligo: Ločan : Trboje 1 : 2, DLN : Bitnje 1 : 3, Čirče : Pred-
dvor 3 : 1 in Britof : Podbrezje 4 : 4. Vodilna ekipa na lestvi-
ci so Podbrezje. M. B.

Na Vodiško planino prvič za slovenski pokal

Atletsko društvo Olimpik bo 20. septembra organiziralo tretji
tek na Vodiško planino, ki bo prvič štel za Pokal Slovenije v
gorskih tekih. Predprijave sprejemajo preko spletne strani
www.adolimpik.eu, kjer najdete še veliko več informacij o
sami prireditvi. Prijaviti se bo seveda mogoče tudi na dan
tekme med 8. in 10. uro pri Osnovni šoli Staneta Žagarja v
Lipnici pri Kropi. Prvi start bo ob 10:45 za najmlajše, ki bodo
tekli na progi dolžine 500 m, ob 10.50 bo start za tiste, ki
bodo tekli na 2 km, start na 4,845 km dolgi progi, ki edina
šteje za Pokal Slovenije, pa bo ob 11. uri. M. B.

Zvone Šuvak, športni direktor
Acronija Jesenic / Foto: Tina Dokl



V moje priprave za svetovno
novinarsko prvenstvo so spada-
le tudi dirke oz. bolje rečeno
dirka, ker sem nastopil samo
na eni dirki v celem priprav-
ljalnem obdobju. In še ta dirka
je bila "neuradno interna", se
pravi organizirana znotraj
naše Glasove kolesarske sekcije. 

A to ne pomeni, da je bila
konkurenca slaba. Nikakor ne,
saj je med nami že toliko do-
brih kolesarjev, da se mora člo-
vek dodobra namučiti, če hoče
v cilj z ne prevelikim zaostan-
kom.

Izbrali smo progo, ki je pote-
kala čez dvoje Žablje in Ča-
dovlje. Krog je bil desni in je
vseboval celih tri tisoč sto me-
trov. Idealen in zelo podoben
tistemu v Kranju, katerega
sem moral v nedeljo prevoziti
kar desetkrat. Kakih trideset
Glasovcev se nas je pognalo v
dir in na splošno začudenje
prebivalcev Čadovelj smo kot
sateliti sedemkrat obkrožili nji-
hovo vas. Dirko sem potreboval
za ustvarjanje tekmovalnega
ritma, veste. To pomeni, da
moraš svoje telo pognati v ri-
tem, kakršnega pričakuješ na
tekmi. In kako veš, kakšen ri-
tem je to? Ponavadi ga prepo-
znaš po tem, da je hitrejši, kot
si pričakoval. Vedno je tako,
pravzaprav. Ravno ko misliš,
da ti visoke hitrosti niso tuje

oz. so v tvojih nogah, se zgodi,
da gre nekdo ali pa gredo kar
vsi hitreje, kot si pričakoval.
Vedno je nekdo hitrejši, tako
kot je vedno nekdo boljši ...
Ampak to ni tako pomembno,
kot je pomembno, da so tudi
naši člani doživeli občutek dir-
kanja. Nekateri so prvič v živ-
ljenju tekmovali še s kom dru-
gim, ne le s sabo. Po navduše-
nju po končani dirki lahko pre-
sodim, da niso pričakovali, da
je kolesarstvo tako težek šport.
Seveda je težek in je tudi neva-
ren, a je tudi lep, smo se stri-
njali vsi. Padel ni nihče, kar je
najpomembneje. Navdušeni
pa smo bili vsi, kar je tudi po-
membno. Koliko mi je pa ta in-
terna dirka pripomogla k re-
zultatu na svetovnem novinar-
skem prvenstvu, pa bom poro-
čal prihodnjič.

Jutri imamo posamično vož-
njo na čas. Kronometer, po do-
mače. Da, jesen je pred durmi,
in tako kot sva z Gregom ob-
ljubila na prvem spomladan-
skem kronometru, bomo opra-
vili še drugega, jesenskega. Nič
se ne bojte, saj ste od pomladi
do jeseni zelo napredovali in je
vaša pripravljenost občutno
boljša, kot je bila v tistih prvih
sezonskih kilometrih. Torej,
dobimo se ob 16.30 na Razpo-
kah nad Besnico, tako kot spo-
mladi. Proga je povsem enaka
in poteka skozi Besnico mimo
Rakovice in skakalnic naprej
mimo Piramide pod Šmarjet-
no goro skozi Stražišče do ron-
doja in potem desno in narav-
nost in še enkrat desno proti Jo-

štu. Cilj je na Čepuljah pred
gostilno Na sedlu. Kronometer
je zelo zahteven, a naj vas ne
odvrne od udeležbe. Vsi bomo
videli, koliko smo boljši v pri-
merjavi s spomladanskim,
tako da se bomo lahko pogovo-
rili o celotni letošnji sezoni. To
pa nikakor še ni zaključek na-
ših sredinih vadb, le od te srede
in naprej se bomo, vse dokler se
bo dalo, dobivali ob 16.30 in ne
ob 17. uri, seveda na starem
mestu: pred Gorenjskim gla-
som.

Ker pa proti koledarju nima-
mo moči in nam vztrajno kraj-
ša dan, vas opozarjam, da se
bo kmalu začela sezona "sta-
tičnih" koles. Že sredi oktobra
bomo začeli vadbo v rekreacij-
skem centru Vogu v Besnici,
zato že zdaj vabim vse zain-
teresirane, da se prijavijo.

Čadovlje ”tour”

GIBAJTE SE Z NAMI
Miroslav Braco Cvjetičanin

7torek, 15. septembra 2009
GORENJSKI GLAS

miroslav.cvjeticanin@g-glas.siREKREACIJA

Miroslav Braco 
Cvjetičanin

Kranj je bil spet kolesarsko
mesto. Tokrat se po njegovih
ulicah niso podili najboljši
in najhitrejši slovenski kole-
sarji, temveč najboljši kole-
sarji novinarji z vsega sveta.
V soboto in nedeljo se je v
Kranju zgodilo svetovno no-
vinarsko prvenstvo v cest-
nem kolesarstvu. Deseto po
vrsti, in kot so pohvalili tisti,
ki se razumejo na to, je bilo
kranjsko daleč najbolje pri-
pravljeno do zdaj. 

Sedeminsedemdeset no-
vinark in novinarjev iz pet-
najstih držav se je v soboto
najprej pomerilo v posamič-
ni vožnji na čas na cesti od
Labor do Jeprce in nazaj.
Petnajst kilometrov ravnine
in vožnje z vetrom nasproti
je bilo dovolj, da so pisuni
dokazali, koliko so trenirali
v letošnji sezoni. Videti je
bilo, da je šlo vsem odlično.
Kdor je mislil, da bodo na
štartu samo "race" na bici-
klih, je bil lahko prijetno
presenečen, ko je zagledal,
da tudi novinarji za svoj
hobi uporabljajo visoko ko-
lesarsko tehnologijo. 

Svetovno prvenstvo je se-
veda predvsem namenjeno

tekmovanju, vendar je novi-
narjem druženje še veliko
bolj všečno. Kranjski organi-
zatorji: Zavod za turizem
Kranj, Mestna občina Kranj
in kolesarski klub Sava
Kranj so se za to še kako do-
bro pripravili. Že sam spre-
jem v petek je bil nekaj "ne-
navadnega" za taka prven-
stva. V avli Mestne občine
Kranj je bil sprejem na vr-
hunski ravni, seveda s po-
zdravi samega kranjskega
župana Damjana Perneta. V
soboto se je druženje nada-
ljevalo po dirki. Gostje novi-
narji so si lahko do potanko-
sti ogledali Kranj in Brdo,
potem pa je sledila slavnost-
na prireditev v Kongresnem
centru na Brdu, ker je vse
lepo pozdravil minister za
okolje in prostor Karl Erja-
vec. 

Nedelja je s svojim ideal-
nim vremenom poskrbela
za šest fantastičnih kolesar-
skih dirk. Najprej so se v tri-
kilometrski krog pognale
ženske. Ni jih bilo veliko, a
jih je vsako leto več. Za nji-
mi so se pomerili tisti naj-
starejši gospodje novinarji
in potem še tri mlajše kate-
gorije. Novinarji so čudna
bitja in vedo, kdaj morajo
biti tiho, da bi ne zvenelo, da

spet samo jamrajo in črno
vidijo vse, kar se videti da.
Nihče si ni upal priznati, da
je bila proga pretežka. Nihče
ni odstopil, pa četudi je že
po prvem krogu ostal sam v
ozadju. Vsako mesto je po-
menilo dosežek. Slovenski
novinarji so osvojili kar se-
dem medalj, vendar na nji-
hovo žalost nobene zlate.
Mogoče je to tudi dobro, saj
bo prihodnje leto spet svet-
ovno novinarsko prvenstvo,
katerega bo gostila Belgija,
in se bo lov na zlato medaljo
lahko nadaljeval. 

Besede tistih, ki bodo pri-
hodnje leto gostili prvenstvo
v Belgiji, so bile nadvse po-
hvalne. Malce v zadregi so

morali priznati, da se bodo
morali še kako potruditi, če
bodo hoteli organizirati
takšno, kaj šele boljše prven-
stvo. 

In vendar je od vsega naj-
pomembnejše to, da bodo
zdaj vsi tisti, ki so se tekmo-
vanja udeležili, ponesli do-
ber, če že ne odličen glas o
mestu Kranju in Sloveniji.
Dva gospoda novinarja iz
Rusije sta šele zdaj zvedela
in priznala, da razumeta vse
tiste ruske turiste, ki odkri-
vajo Slovenijo. V katalogih
in ponudbah turističnih
agencij je Slovenija lepa, a
niti slučajno tako, kot če jo
vidiš in doživiš v "živo", sta
navdušeno dejala oba. 

Maja Bertoncelj

Škofja Loka - V soboto je v
Škofji Loki in njeni okolici
potekala škofjeloška mestna
avantura v prvi izvedbi. Glav-
ni organizator je bilo domače
Športno društvo VAITAPU
adventure racing.

"V Škofji Loki smo imeli na
začetku samo željo, da naše-
mu pustolovskemu društvu
Vaitapu poleg tekmovalne in
sprostitvene dimenzije doda-
mo še organizacijski izziv. Že-
leli smo ponuditi najboljše,
kar premore Škofja Loka z
okolico, in dodati kakšno svojo

idejo, ki bi jo tudi sami z vese-
ljem doživeli na tekmah. Sku-
paj kar trinajst menjav je daja-
lo dirki visok ritem. Zapora na
veslanju pa je vsaj nekaterim
pokazala malček preračunlji-
vosti in čara veliko daljših dirk,
kot je bila naša," so povedali
organizatorji. Tekmovalci so
se lahko preizkusiti v dveh ka-
tegorijah: Lubnikar (43 km), v
kateri je nastopilo 26 ekip, in
Zamorc (75 km) s 17 ekipami,
opravili pa so z naslednjimi
disciplinami: tek/pohodni-
štvo, kolesarjenje, veslanje, ro-
lanje, orientacijski tek, spuš-
čanje po vrvi in jamarstvo. 

Prva škofjeloška mestna avantura

Ne ”race” na biciklih, 
ampak novinarji

Stojan Vene in Samo Šinik

Ekipa po cilju

Razglasitveni oder na Slovenskem trgu / Foto: Matej Slabe

Novinarji na ulicah Kranja / Foto: Matej Slabe Tik pred šatrtom

Pustolovci so v soboto popestrili dogajanje v Škofji Loki,
med njimi sta bila tudi Simon Jesenko in Tomaž Šubic. 
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Simon Šubic

Kranj - Na kranjskem sodiš-
ču so včeraj končali sojenje
22-letnemu Kranjčanu Da-
mijanu Bečkanoviću, obdol-
ženemu kaznivega dejanja
ropa, za katerega mu je gro-
zilo od enega do deset let za-
pora. 4. aprila ob 19.15 je na-
mreč s pištolo oborožen mo-
ški iz kioska Pekarne Kovor
pred hotelom Creina v Kra-
nju odnesel sedemdeset ev-
rov gotovine in za dvanajst
evrov hrane, okrožna tožilka
Olga Troha pa je dokazovala,
da je rop izvedel prav mladi
Kranjčan, ki je dejanje od
vsega začetka zanikal. Sodiš-
če je na koncu verjelo
obrambi, da tožilstvo ne raz-
polaga s primernimi dokazi,
in Bečkanovića oprostilo.

K oprostitvi je bistveno
pripomogla Ismija Ramada-
ni, prodajalka v oropanem
kiosku, ki je na včerajšnji ob-
ravnavi dejala, da obdolženi
ni bil tisti, ki ji je zagrozil s
pištolo. "Ni mi znan, druga-
čen je od tistega, ki je grozil
s pištolo. Malo podobnosti
sicer je, ampak tisti moški je
imel bolj podolgovat obraz,"
je dejala. Pojasnila je še, da
je bil ropar pokrit s kapuco,
nosil je očala, odnesel pa je
70 evrov ter po tri bureke in

hot doge. Na vprašanje zago-
vornika Gorazda Fišerja,
kako da je na sodni prepo-
znavi pokazala ravno obdol-
ženega, pa je odgovorila:
"Ropar je na desni strani vra-
tu nosil velik bel obliž in na
prepoznavi sem tak obliž
najprej videla na njegovem
vratu. Ko so me potem opo-
zorili, da imajo obliže tudi
drugi v vrsti, nisem bila več
stoodstotno prepričana." 

V končni besedi je tožilka
podvomila o obdolženčevem
zagovoru, da je bil v času
ropa na drugem koncu me-
sta in da je kasneje bežal
pred policisti samo zato, ker
se jim je želel izmakniti, da
ga zaradi neplačanih prekr-
škov ne bi odpeljali v uklo-
nilni zapor. Senatu je predla-
gala, naj Bečkanoviću izreče
dveletno zaporno kazen in
prekliče pogojno sodbo, na
prestajanju katere je. 

Zagovornik Fišer je med
drugim opozoril, da ima ob-
dolženčevo pojasnilo, zakaj
je bežal pred policisti, pov-
sem trdno osnovo, saj je po-
licija v resnici Bečkanovića
iskala zaradi prestajanja
uklonilnega zapora, kakor je
okrajno sodišče v Kranju
odredilo 22. decembra lani,
a se je obdolženi do tedaj
uspešno izmikal. "Pri obdol-

žencu niso našli ne pištole
ne česa drugega, kar bi ga
lahko povezalo z ropom. Po-
dobnost oblačil pa ne more
dokazovati identitete ropar-
ja, saj je mlajša moška popu-
lacija večinoma podobno ob-
lečena v športna oblačila," je
poudaril odvetnik in predla-
gal oprostitev. 

"Pet mesecev sem bil ne-
upravičeno v priporu, saj
tega dejanja nisem storil.

Tudi si ne bi nikoli delal sra-
mote s tem, da bi šel ropat
zaradi bureka. Prosim, da
zapišete, da sem se policiji
tudi sam javil," je po konča-
nem sojenju novinarjema
dejal oproščeni Damijan
Bečkanović, za katerega pa
se po naših podatkih zelo za-
nimajo tudi avstrijski organi
pregona, saj ga naj bi pove-
zovali z neko ugrabitvijo v
Avstriji.

Nikdar ne bi ropal za burek
Kranjsko sodišče je oprostilo 22-letnega Damijana Bečkanovića, obdolženega ropa kioska s hitro
prehrano v Kranju. "Nikoli si ne bi delal sramote s tem, da šel ropat zaradi bureka," je po sojenju 
dejal mladi Kranjčan.
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● Sreda, 16. septembra, ob 19. uri v Kranjski hiši: Odprtje razstave "100 let Glasbene šole Kranj".
● Četrtek, 17. septembra, ob 19.30 v dvorani GŠ Kranj na Trubarjevem trgu 3: Koncert učiteljev. 

Prisrčno vabljeni! Vstop prost.

Mengeš

Dva mrtva v trčenju na Mengeškem polju 

Na lokalni cesti Mengeš-Rodica se je v četrtek popoldne
zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrli dve osebi,
dve pa sta se lažje ranili. 25-letni voznik Renaulta Kangooja
iz okolice Vrhnike se je okoli 16.15 peljal iz smeri Mengša
proti Rodici. Policija domneva, da je vozil z neprilagojeno
hitrostjo, saj je na mokri cesti zapeljal na nasprotni vozni
pas, po katerem je pripeljal petdesetletni motorist iz okolice
Vodic. Prišlo je do trčenja, nakar je v Kangoo trčila še 24-
letna voznica VW Pola iz Mengša, ki je peljala prav tako v
smeri Mengša. V prometni nesreči sta zaradi hudih ran
umrla motorist in 36-letnik iz okolice Radomelj, sopotnik v
Renaultu Kangooju, 25-letni povzročitelj nesreče in 24-letna
voznica pa sta bila lažje ranjena. Z reševalnimi vozili so ju
odpeljali v ljubljanski klinični center.

Kranj

Motorist umrl v bolnišnici

S kranjske policijske uprave so v petek sporočili, da je v sredo
v Kliničnem centru v Ljubljani za posledicami prometne 
nesreče umrl 33-letni nemški državljan, ki se je istega dne
ponesrečil na cesti iz Podkorena proti Kranjski Gori. Poročali
smo že, da je v levem nepreglednem ovinku zaradi prehitre
vožnje izgubil oblast nad motorjem, padel in zdrsel prek 
nasprotnega pasu, nazadnje pa trčil v zaščitno ograjo. S. Š.

Simon Šubic

Brdo pri Kranju - Sobotnega
državnega tekmovanja v ga-
silski orientaciji, ki ga je
organizirala Gasilska zveza
Mestne občine Kranj, se je
udeležilo skoraj petsto mla-
dih gasilcev oziroma 165
ekip iz vse Slovenije, ki so se
na predhodnih regijskih tek-
movanjih uvrstile na prvi
dve mesti. Ekipe so se tako
pomerile v kategorijah mlaj-
ših pionirk in pionirjev, sta-
rejših pionirk in pionirjev

ter mladincev in mladink,
organizatorji pa so na koncu
zadovoljno ugotovili, da se
nihče od tekmovalcev ni 
poškodoval ali pa - bog ne
daj - celo izgubil. 

Gasilska orientacija je 
potekala ob hipodromu na
Brdu pri Kranju in v tam-
kajšnjem gozdu, tričlanske
ekipe pa so morale poiskati
kontrolne točke in na njih
opraviti različne naloge
(prva pomoč, vezanje voz-
lov, štafetno spajanje cevi,
hitro zvijanje cevi, prenos

vode). Kot je pojasnil pred-
sednik GZ MOK Jože Der-
link, sta končni rezultat tvo-
rila ocena uspešnosti oprav-
ljenih nalog in čas, ki ga je
posamezna ekipa potrebo-
vala za prihod v cilj. Pri
mlajših pionirjih je zmagala
ekipa PGD Gorje, pri mlaj-
ših pionirkah PGD Stude-
nec, med starejšimi pionirji
je bila najboljša ekipa PGD
Koprivnik, med starejšimi
pionirkami pa PGD Gore-
nja vas. V mladinski katego-
riji je pri fantih slavila trojka

iz PGD Hrušica, pri dekle-
tih pa PG Zbilje, letošnje
zmagovalke na gasilski
olimpijadi na Češkem. 

Tekmovanje sta si ogle-
dala tudi predsednika ga-
silskih zvez Gorenjske in 
Slovenije Jožef Smole in
Tone Koren, ki sta gasilski 
naraščaj pohvalila zaradi
uspešnih nastopov. "Izred-
no ponosen sem, da sloven-
skim gasilcem še vedno
uspe zbrati takšno število
mladih src," je bil zadovo-
ljen Koren. 

Mladi gasilci se znajo orientirati
Na Brdu pri Kranju so se mladi gasilci in gasilke pomerili na državnem tekmovanju v gasilski orientaciji.

Mladi gasilci so morali biti spretni tudi pri vezanju vozlov. 

Jasna Paladin

Kamnik - Pohodniki so v če-
trtek nekaj pred 18. uro obve-
stili kamniške policiste, da
so v Kamniški Bistrici, ob
poti na Kamniško sedlo našli
mrtvega moškega. Policisti
so ugotovili, da gre za 79-let-
nega Ljubljančana, ki je ho-
dil po planinski poti z Jer-
mance. Med hojo mu je
zdrsnilo, zato je začel drseti
po pobočju proti dnu hudo-
urnika. Po približno stotih
metrih je zaradi hudih ran
obležal mrtev.

Bolj srečno pa se je konča-
la nočna akcija reševanja
zelo neodgovornega avstrij-
skega planinca, ki se je v pet-
ek pozno popoldne iz Logar-
ske doline odpravil proti
Kamniškemu sedlu. Zaradi
slabega vremena in goste
megle je zgrešil pot in se od-
pravil v napačno smer - proti
Brani in Turski gori. "Okoli
pol enajstih zvečer smo do-
bili klic na pomoč in malo
pred polnočjo smo se odpra-
vili proti Kamniškemu se-
dlu. Planinec ni vedel, kje je,

zato smo le s težavo določili,
kje bi lahko obtičal. S sedla
smo krenili proti Brani in ga
nato s klici priklicali nekje na
poti proti Turski gori. Okoli
tretje ure zjutraj smo ga na-
šli na poti, prestrašenega,
premraženega, predvsem pa
zelo pomanjkljivo opremlje-
nega. Imel je navadne šport-
ne copate s slabim podpla-
tom, trenirko in navaden šol-
ski nahrbtnik. Terena ni po-
znal, zemljevida in baterije
ni imel," je nočno reševanje
43-letnega Avstrijca opisal
vodja akcije iz Postaje GRS
Kamnik Boštjan Grilc, ki se
je na pomoč v gore odpravil
skupaj z Matejem Bizjakom
in Petrom Mežnarjem.

Kljub močnemu vetru,
mrazu in gosti megli se je
akcija srečno končala. Reše-
valci so planinca opremili s
čelado in ga navezanega po
jeklenicah in klinih pospre-
mili do koče na Kamniškem
sedlu, kjer so prenočili. Av-
strijski državljan se je zjutraj
po natančnih navodilih reše-
valcev nato sam odpravil v
Logarsko dolino.

Nočna akcija kamniških
gorskih reševalcev
V bližini Turske gore se je zaplezal Avstrijec. 
V četrtek v kamniških gorah tudi smrtna žrtev.

Damijan Bečkanović je včeraj na kranjsko sodišče prišel
vklenjen, zapustil pa ga je brez lisic okoli rok. / Foto: Gorazd Kavčič
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Več težav imajo starejši
Zmanjševanje kostne gostote
je najpogosteje povezano s
starostjo. Če vas vse bolj boli
v križu, hoja postaja sključe-
na, ob padcu ste si zlomili še
zapestje, je verjetnost, da
imate osteoporozo, velika.

Zdravila in mladostniki
Za informacije o zdravju in
zdravstvenih težavah se
mladi najpogosteje obračajo
na starše, zdravnike in far-
macevte. Premalo pa pozna-
jo in uporabljajo priložena
navodila za uporabo zdravil.

Zdravje & lepota je priloga časopisa Gorenjski glas Urednica: Suzana P. Kovačič
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Zdravje ●  Kakovost bivanja ●  Zdrava prehrana ●  Napredek v zdravstvu ●  Zdravila ●  Kozmetika ●  Nasveti za dolgo življenje 

Suzana P. Kovačič

rejšnji teden se je
začela informativ-
na nacionalna
kampanja Ustavi-
mo gripo, ki jo je

pripravilo ministrstvo za
zdravje v sodelovanju z In-
štitutom za varovanje zdrav-
ja. "Vedenje je naša najbolj
učinkovita obramba," je pou-
daril minister za zdravje
Borut Miklavčič. Preventiv-
nih ukrepov za preprečeva-
nje in širjenje novega virusa
gripe (A) H1N1 se morajo
držati tudi v šolah in vrtcih.
V petek smo obiskali Podru-
žnično šolo Besnica in vod-
jo šole Majo Nosan vprašali,
kakšna imajo navodila. "Mi-
nistrstvo za šolstvo in šport
je že konec avgusta pripra-
vilo posvet za učitelje kranj-
skih osnovnih šol, kako naj
ravnamo. Povedali so nam,
kako prepoznamo znake bo-
lezni (povišana telesna tem-
peratura, mrazenje, suh ka-
šelj, bolečine v žrelu, zama-
šen nos ali izcedek iz nosu,
bolečine v mišicah in ko-
steh, glavobol, utrujenost,
lahko tudi bruhanje in dri-
ska). Učence dosledno opo-
zarjamo na umivanje rok z
milom pred vsakim vsto-
pom v razred, pred malico,
kosilom, potem ko pridejo s
stranišča ... Če bi pri učen-

cu opazili znake nove gripe,
moramo nemudoma obve-
stiti starše, ti pa bi morali
takoj priti ponj. Tak otrok bi
moral ostati v domači negi
sedem dni, četudi bi bole-
zenski znaki izzveneli prej.
Otroke stalno opozarjamo,

naj kašljajo v papirnati rob-
ček ali v rokav, po kašljanju
ali kihanju si morajo tudi
umiti roke. V vsakem razre-
du imamo plakat, ki opo-
zarja, kako se zavarujemo
pred pandemsko gripo. 
Čistilke pa so še bolj pozor-

ne na čiščenje, na primer
kljuk," je povedala Maja 
Nosan.
Tudi v vrtcu pri Podružnič-
ni šoli Besnica upoštevajo
navodila. "Že sicer damo ve-
liko na to, da si otroci dobro
umijejo roke z milom. Igra-

če konec tedna operemo z
detergentom za pomivanje
posode. Robčke imajo otro-
ci tako v vrtcu kot v šoli in to
papirnate, da jih lahko takoj
po uporabi odvržejo," je po-
vedala vzgojiteljica Ivica
Bavdek Dolinar.

Gripa se prenaša kapljično in s stikom rok, zato je
zelo pomemben preventiven ukrep pred okužbo
higiena rok in kašlja. Tudi šole in vrtci so dobili 
navodila, kako naj ravnajo ob pojavu gripe. 

stran 12 stran 15

Z vitamini nad 
bolezenske težave
Številne zdravstvene nadlo-
ge nastanejo zaradi pomanj-
kanja vitaminov. Nevšečno-
sti se lahko rešimo na nara-
ven način, s svežim sezon-
skim sadjem in zelenjavo.

”Če bi pri 
učencu opazili
znake nove 
gripe, moramo
nemudoma 
obvestiti 
starše, ti pa bi
morali takoj
priti ponj. Tak
otrok bi moral
ostati v domači
negi sedem
dni, četudi
bi bolezenski 
znaki 
izzveneli prej.”

P

Nadležne 
naglavne uši

Naglavne uši žal niso nadlo-
ga preteklosti, te so še kako
prisotne v današnjem času.
Zmotno je tudi, da so uši
odraz nečistih las, dokazano
je namreč, da jih privlačijo
čisti in umiti lasje.

Krvodajalec, ki
mu je kri rešila
življenje

Danes smo na strani tistih,
ki pomagamo, že jutri pa
smo lahko na strani onih, ki
pomoč potrebujejo. Izkušnjo
s tem ima Franci Jelovčan.

Ne pozabite na milo in robčke

stran 13

VITAMINI

Število 
krvodajalcev 
narašča

Lani smo imeli 104.174 krvo-
dajalcev, kar Slovenijo uvršča
v zgornjo tretjino evropskih
držav. Pogovarjali smo se s
Polonco Mali, dr. med.
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Učitelji morajo biti pozorni na to, da si otroci temeljito umivajo roke z milom, da kašljajo in kihajo v papirnat robček ali v
rokav. Navodila so za vse šole in vrtce enaka. Pozanimali smo se, kako jih upoštevajo v šoli in vrtcu v Besnici. 
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Krvodajalstvo

Suzana P. Kovačič 

ranci Jelovčan iz
Mač v občini Pred-
dvor zagotovo ne
bo pozabil sobote,
22. februarja

2002. "Bila je zimska sonč-
na sobota. Soproga je šla v
trgovino. Ne vem, kaj me je
prešinilo, da sem se odločil,
da bom obrezal vrh hruške.
Splezal sem po lestvi, pa žal
ni šlo po načrtih. Veja na
drevesu se je odlomila in
sem padel. Spominjam se,
da se je soproga pripeljala
domov, da je pritekel sosed
in slišal sem sireno rešilca.
Potem je vse potihnilo," pri-
poveduje Franci Jelovčan.
Padel je sedem metrov glo-
boko. Padel je na bok. Zlo-
mil si je desno ramo, sedem
reber, počila je medenična
kost, imel je raztrganino
pljuč in poškodovana jetra. 
Pet tednov je bil v komi v
Univerzitetnem kliničnem
centru v Ljubljani v Centru
za intenzivno terapijo. So-
proga je bila pri njem vsak
dan. "Ko sem prišel k sebi,

sem izvedel, da so mi mora-
li zamenjati vso kri, da so
me oživljali, da sem prebolel
dve pljučnici. Kot mi je kas-
neje povedal zdravnik, mi je
kazalo zelo slabo," pove go-
spod Franci. Po petih tednih
je prišel vsaj malce k sebi, v
intenzivni terapiji pa je bil
še dva meseca in pol. Šele
potem so ga premestili na
navaden oddelek. "Operirali
so me lahko šele 18. aprila.
Poseg je bil glede na vse po-
škodbe, ki sem jih utrpel,
uspešen, za kar sem še da-
nes hvaležen dr. Mateju Ci-
mermanu. Doktor mi je re-
kel, da sem moral imeti že-
lezno voljo, da sem kljub
vsem poškodbam preživel.
Zdravnik mi je 28. maja re-
kel, jutri boste šli na rehabi-
litacijo v Dolenjske Toplice.
Z rešilcem so me odpeljali
naravnost iz bolnišnice. Ho-
dil še nisem, kar pomeni, da
so me iz postelje prelagali v
voziček, pa spet nazaj. Vsak
dan sem počasi napredoval,
po pet, deset korakov. Ko
sem se po štirinajstih dneh
iz toplic vrnil domov v

Mače, sem šel prvič po stop-
nicah v prvo nadstropje do-
mače hiše. Kako sem bil ve-
sel, da sem po nekaj mese-
cih končno doma." 
Sedem let je od nesreče.
Franci Jelovčan ima z žele-
zom povezane medenične
kosti. "Nesreča se mi je zgo-
dila slabi dve leti pred upo-
kojitvijo. Vedno sem pravil,
ko bom v pokoju, bom pa
imel veliko časa za planinar-
jenje. Moje sanje so se z ne-
srečo razblinile. Težko grem
v breg, ker me daje sapa,
vsak korak, ki ga naredim,
mora biti previden. Povzp-
nem se samo na kak bližnji
in nezahteven hrib," pove.
Franciju Jelovčanu je kri re-
šila življenje. Tudi sam je bil
dolga leta krvodajalec. "Kri
sem začel darovati leta 1965.
Skoraj tridesetkrat sem jo
daroval, pa bi jo še, a je od
nesreče dalje nisem več
smel. Zelo rad sem jo daro-
val in vesel sem, ker moj sin
danes misli enako. Nikoli pa
si nisem mislil, da bom kri
kdaj tudi sam potreboval,"
pravi sogovornik. 

V nekaj mesecih leta 2002,
ko se je pletla Francijeva
usoda, je shujšal za sedem-
indvajset kilogramov. Nje-
gova soproga se danes po-
šali, da je dobila novega
moža. "Nekaj vam bom po-
vedala, kar vam leta 2002
ne bi. Ko je bil mož še v
bolnišnici, sem mu na skri-

vaj nosila matični mleček
in cvetni prah, zamešan v
jogurt. Verjamem, da je
tudi to malce pomagalo, da
je danes med nami. Kri se
mu je hitro boljšala," pravi
Francijeva soproga, ki je
matični mleček dobila kar 
v domačem čebelnjaku v
Mačah. 

Usoda se je s Francijem še
dvakrat poigrala. Po letu dni
je moral še enkrat v bolniš-
nico, ker je zbolel za klop-
nim meningoencefalitisom.
Kasneje si je ob nesrečnem
padcu zdrobil ramo. Po vseh
nesrečah pa je več kot očit-
no, da ima Francija Jelovča-
na življenje zares zelo rado. 

Danes smo na strani tistih, ki pomagamo, že jutri pa smo lahko na strani tistih,
ki pomoč potrebujejo. Prav takšna je življenjska zgodba Francija Jelovčana.

Krvodajalec, ki mu je kri rešila življenje

Suzana P. Kovačič

aboratorijske pre-
iskave predstavljajo
podporo pri dia-
gnostični obravnavi
bolnikov. Zdravni-

ku nudijo uporabne informa-
cije pri diagnosticiranju,
spremljanju poteka bolezni
in učinkovitosti uvedene te-
rapije. Preiskave se razlikuje-
jo po vrstah bioloških vzor-
cev, najpogosteje odvzeti
vzorci so kri, urin, blato in
sputum ali izpljunek. Labo-
ratorij v Splošni bolnišnici
Jesenice je regionalnega po-
mena, v njem na leto opravi-
jo 620 tisoč preiskav. "To ni
majhna številka. V laborato-
riju je dvanajst zaposlenih,
izvajanje analiz je avtomati-
zirano, kar od kadra zahteva
visoko tehnično in strokovno
usposobljenost. Delo v labo-
ratoriju poteka procesno, po
končanih analizah so rezulta-
ti posredovani zdravniku, kar
zagotavlja laboratorijski in-
formacijski sistem. Viri indi-
vidualnih napak so zmanjša-
ni na minimum, rezultati pa
točni, zanesljivi in sledljivi,"
je povedala doc. dr. Ivica Av-
beršek - Lužnik, vodja labora-
torija.

"Zdravniki najpogosteje za-
htevajo analizo polne krvi, ki
jo strokovno imenujemo he-
mogram. Hemogram nudi
podatke o številu najpo-
membnejših vrst krvnih celic
(levkocitov, eritrocitov in

trombocitov). Zdravniki na-
ročajo tudi biokemijske ana-
lize krvi, kot so krvni sladkor,
lipidi, CRP, elektroliti, kalcij,
encimi, ... Posebno skupino
preiskav predstavlja področje
strjevanja krvi v človeškem
telesu. Rezultati teh testov so
nujni pred in po operativnih
posegih in za bolnike, ki so
na antikoagulantni terapiji.
Znanost in tehnologija na
medicinskem področju sta
tako napredovali, da je mo-

goče prve znake nekaterih
bolezni prepoznati pred po-
javom nepovratnih patolo-
ških sprememb," je razloži-
la vodja laboratorija in doda-
la: "Potrebno pa je vedeti, da
se spekter preiskav in kako-
vost rezultatov med labora-
toriji primarne, sekundarne
in terciarne ravni razlikuje.
Laboratoriji na primarni
ravni obratujejo le del dne-
va, so prostorsko in strokov-
no slabše pokriti, medtem

ko laboratoriji v bolnišnicah
nudijo svoje storitve tudi po-
noči in imajo najmanj dva-
najst ur na dan navzočega
tudi specialista, ki je nosilec
laboratorijske dejavnosti." 
Ali lahko pacienti sami za-
htevamo celovit pregled
krvi? "Velja splošno pravilo:
kot pacient se moraš prepu-
stiti zdravnikovi odločitvi.
Ker pa živimo v dobi raču-
nalnikov, ki nam preko sple-
ta ponujajo informacije o

različnih boleznih, ni redko,
da ljudje želijo vedeti, ali so
rezultati njihovih osnovnih
krvnih preiskav znotraj pri-
poročenih vrednosti. Celovit
pregled krvi na pobudo paci-
enta je možen tudi pri nas,
vendar samo samoplačni-
ško. Za to se največ odločajo
športniki ali ljudje, ki imajo
težave s previsoko telesno
težo, s ščitnico in drugimi
organi," je odgovorila dr.
Ivica Avberšek - Lužnik. 

V centralnem laboratoriju Splošne bolnišnice Jese-
nice na leto opravijo več kot 600 tisoč preiskav.
Zdravniki najpogosteje zahtevajo preiskavo polne
krvi, tako imenovani hemogram. 

Laboratorijske preiskave, zakaj in kdaj

F

Dopoldanska izmena, v ospredju doc. dr. Ivica Avberšek - Lužnik, od leve: tehnica s 
specialnimi znanji Ksenja Smolej, tehnica s specialnimi znanji Lara Olip, medicinska sestra
Ana Grumerec, mag. Martina Pogačar Kavčič, spec. medicinske biokemije, Simon Brlogar,
dipl. inž. laboratorijske biomedicine, in tehnik s specialnimi znanji Goran Sedlovski 

Franciju Jelovčanu je tudi po nesreči ostala velika ljubezen do čebelarjenja, ki jo deli 
s soprogo Marijo. I Foto: Tina Dokl

L
Kako se pripravimo na odvzem krvi

Za vse laboratorijske preiskave je potreben 
pravilno odvzet vzorec venske krvi. Začne se s
pripravo preiskovanca na odvzem krvi. Ta se
mora pred postopkom psihično umiriti, nekaj
minut mora počivati v sedečem ali polležečem
položaju. 
Priporočen čas za odvzem krvi je med 7. in 
9. uro zjutraj, pri čemer je pomembno, da je
preiskovanec dan prej užival lahko hrano in ni
bil izpostavljen fizičnim naporom. Tako se 
izognemo nepričakovanim vplivom na rezultate
preiskav. Priporočljivo je tudi, da preiskovanec
pove, če in katera zdravila in vitaminske 
pripravke uživa dalj časa. 
Odvzem krvi je kompleksen postopek, ki 
zahteva znanje in spretnost izvajalca, ki mora
med postopkom poskrbeti za svojo varnost in
varnost preiskovanca. 

Dobro je vedeti ...
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Suzana P. Kovačič 

akšne so trenut-
ne zaloge krvi v
Sloveniji?
"Trenutno so
zadovoljive, ker

pa se približuje jesenski čas,
ko se poveča število prehlad-
nih obolenj, pozivamo krvo-
dajalce, če so seveda zdravi,
da se udeležujejo krvodajal-
skih akcij, ki jih organizira
Rdeči križ Slovenije."

Katerih krvnih skupin je
običajno najmanj na zalogi?
"Porazdelitev v Sloveniji je
taka, da je največ prebival-
cev krvne skupine A, sledi
krvna skupina O, ravno tako
so razporejeni bolniki in na
srečo tudi krvodajalci. Kadar
gre za pomanjkanje, smo
ponavadi v stiski s tema dve-
ma krvnima skupinama, ker
je, kot sem že rekla, tudi bol-
nikov s krvnima skupinama
A in O največ."

Darovanje krvi je pri nas
prostovoljno, anonimno in
brezplačno. Je takšna pozi-
tivna praksa prisotna po
vseh državah Evropske uni-
je?
"Trend in dejansko težnje
povsod po svetu so, da je kr-
vodajalstvo anonimno, pros-
tovoljno in brezplačno. Gre
predvsem za brezplačnost,
ker samo s takim načinom
ne stimuliramo in ne prido-
bivamo krvodajalcev iz sku-
pin, ki bi predstavljale tvega-
nja za prenos bolezni, ki se
prenašajo s krvjo, kot so na
primer intravenozni uživalci
drog, ki bi s plačilom za kri
izpostavljali bolnike tudi k
možnostim za prenos bolez-
ni, kot so HIV, hepatitis in
druge bolezni."

Krvodajalstvo narašča ali
upada?

"Skupaj z Rdečim križem
Slovenije, ki je nacionalni
organizator krvodajalskih
akcij, se moramo pohvaliti,
da je število krvodajalcev v
porastu. Lani smo imeli
104.174 prijavljenih krvoda-
jalcev (leta 2007 jih je bilo
97.055), od tega je deset do
trinajst odstotkov novih,
mladih krvodajalcev, ki na-
domestijo tiste, ki s starost-
jo končujejo svojo krvoda-
jalsko kariero. To je lepo,
kajti zavedati se moramo,
da je Slovenija s takim števi-
lom krvodajalcev v zgornji
tretjini med evropskimi dr-
žavami."

Kaj se zgodi, če nekdo nuj-
no potrebuje kri, pa je bol-
nišnica v tistem trenutku
nima? 
"Gre za to, da morajo biti za-
loge krvi v vsaki bolnišnici,
kjer se lahko pojavijo potre-
be po krvi, take, da do takih
primerov ne bi prihajalo. Se-
veda se lahko trenutne zalo-
ge izčrpajo, takrat pa trans-
fuzijski oddelki po poseb-
nem postopku kri takoj pri-
skrbijo od drugod, odvisno
od tega, kam je organizacij-
sko razporejen določen
transfuzijski oddelek. 
Transfuzijska služba je
trenutno v fazi reorganiza-
cije in se bo organizacijsko
poenotila po celi državi,
kar  bo vodilo v lažjo ko-
munikacijo med transfu-
zijskimi oddelki in v tudi v
večjo preglednost nad uva-
janjem enotnega sistema
kakovosti."

Minister za zdravje Borut
Miklavčič je prejšnji teden
povedal, da bo potrebno
okrepiti krvodajalske akcije,
ker bi bilo v primeru pande-
mije nove gripe darovalcev
premalo. Kaj bi k temu do-
dali?

"Vsekakor je to splošni po-
ziv, da bi krvodajalci ne po-
zabili na krvodajalske akci-
je. V celotni pripravi pre-
skrbe bolnikov s krvjo v
času pandemije, do katere
upajmo ne bo prišlo, je da
se bodo po določenem na-
črtu izvajali pozivi krvoda-
jalcem, ki bodo zdravi. Tre-
nutno pa velja, naj se odzi-

vajo tako kot doslej. Kri ima
namreč omejen rok traja-
nja, približno mesec dni, in
zato zalog ne moremo kopi-
čiti v nedogled. V tem tre-
nutku je pomembno, da se
zaloge ohranjajo na nivoju,
kot so sedaj. Če bi prišlo do
kakršnihkoli sprememb,
bomo krvodajalce pravočas-
no obvestili."

Število krvodajalcev narašča

K

Lani smo imeli 104.174 krvodajalcev, kar Slovenijo uvršča v zgornjo tretjino
evropskih držav. Na temo krvodajalstva je več povedala vodja Centra za 
izbor dajalcev in zbiranje krvi na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v 
Ljubljani Polonca Mali, dr. med., specialistka transfuzijske medicine.

Kozmetični salon 5 RA, Belančič Petra s.p., Škofjeloška cesta 8, 4000 Kranj, gsm: 040/833 094

Še posebna ponudba za 
upokojence: 10% popust za 

pomladitveno nego zrele kože

Kozmetični salon 5 RA ponuja
najcenejšo kavitacijo v Sloveniji

40 minut kavitacije le 80 EUR 
+ dodatna ugodnost gratis 30

minut limfne drenaže.

Ob tem še druge metode 
za lepoto in dobro počutje: nega

obraza, depilacija, body wrapping,
manikura, umetni nohti, 

pedikura, postopki z ultrazvokom
in električno stimulacijo

Največji 
porabniki krvi
so bolniki 
z raznimi 
hematološkimi,
onkološkimi
obolenji. Velike
količine krvi
potrebujejo
tudi bolniki,
operirani na
srcu, pri 
presaditvah 
organov, 
ponesrečenci
... 

Poročila 
o prenosu
okužb ali sumu
prenosov in
njihove analize 
kažejo, da je
transfuzija 
danes varna
oblika 
zdravljenja. 
V letu 2008 
v Sloveniji niso
zabeležili 
nobenega 
prenosa 
okužbe 
s krvodajalca
na prejemnika.

Polonca Mali, dr. med., specialistka transfuzijske medicine I Foto: Tina Dokl

Na sliki: skladiščenje krvi. Kri ima omejen rok trajanja, to je približno mesec dni.

Kri lahko daruje vsak, ki: 

- je dobrega zdravja,
- med 18. in 65. letom starosti,
- tehta vsaj 50 kg,
- zadnje mesece ni imel večje operacije,
- v zadnjem letu ni prejel transfuzije,
- moški, ki vsaj tri mesece ni daroval krvi,
- ženska, ki vsaj štiri mesece ni darovala krvi in

v zadnjem letu ni bila noseča. 

Krvi ne morejo darovati vsi, ki: 

- imajo hujša obolenja srca,
- imajo ali so imeli maligne (rakave) bolezni,
- sodijo v rizično skupino za prenos bolezni,
- imajo sladkorno bolezen, ki jo uravnavajo 

z insulinom,
- prebolevajo ali so v zadnjih 14 dneh 

prebolevali akutni infarkt. 

(Vir: Rdeči križ Slovenije)

Dobro je vedeti ...
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Zdravila

Suzana P. Kovačič

ekcija farmacevtov
javnih lekarn pri
Slovenskem farma-
cevtskem društvu je
s pomočjo lekarni-

ških farmacevtov med 3680
slovenskimi mladostniki, sta-
rimi od dvanajst do devet-
najst let, izvedla anonimno
raziskavo na temo Zdravila
in mladostniki. "Želeli smo
pridobiti čim več informacij
o vlogi lekarniškega farma-
cevta pri pravilni in varni
uporabi zdravil ter drugih iz-

delkov, ki jih mladostniki po-
gosteje uporabljajo," je pove-
dala mag. Nina Pisk, mag.
farm., predsednica Sekcije
farmacevtov javnih lekarn. 
Kot zanesljiv in verodostojen
vir informacij o zdravilih je
lekarniške farmacevte opre-
delilo 49,9 odstotka anketira-
nih, kar 79,1 odstotka mla-
dostnikov pa je potrdilo, da v
lekarni vedno pridobijo do-
volj informacij za pravilno in
varno uporabo zdravila. Za
informacije o zdravstvenih
težavah pa se mladi najpogo-
steje obračajo na starše,

zdravnike in farmacevte, br-
skajo tudi po spletnih stra-
neh ter spremljajo medije.
"Razveseljivo je, da so na
prvo mesto postavili starše,
saj starši najbolje poznajo
svojega otroka in lahko, če-
prav morda sami ne poznajo
odgovora, mladostniku po-
magajo pri iskanju rešitve,"
je povedala mag. Nina Pisk.
Raziskava pa je pokazala, da
odrasli in mladostniki pre-
malo poznajo in uporabljajo
priložena navodila za upora-
bo zdravil.  
Čeprav večina mladostnikov
dnevno uporablja spletne
strani, so ta vir pri iskanju in-
formacij o zdravju navedli le
v 26,9 odstotka odgovorov,
pri iskanju informacij o zdra-
vilih pa le v 15,6 odstotka od-
govorov. Te ugotovitve so po-
zitivne, je poudarila sogovor-
nica: " ... saj spletne strani
pogosto niso zanesljiv vir in-
formacij o zdravstvenih te-
mah in zdravilih."
Če mladostniki potrebujejo
zdravilo, predpisano na
zdravniški recept, gredo naj-
večkrat v lekarno skupaj s
starši ali sami. Večina anketi-
ranih je povedala, da uporab-
ljajo zdravila nekajkrat na
mesec ali le nekajkrat na leto.
"Ugotavljamo, da velika ve-
čina mladostnikov meni, da
zdravila niso škodljiva ter 
da nimajo veliko neželenih
učinkov. Kljub temu pa je za-
nimivo, da jih je kar 60 od-
stotkov navedlo, da je, če je le
možno, bolje, da ne uporabi-
mo zdravil," je zaključila
mag. Nina Pisk.

S

Zdravila in mladostniki
Za informacije o zdravju in zdravstvenih težavah se mladi najpogosteje
obračajo na starše, zdravnike in farmacevte. Premalo pa poznajo in uporabljajo
priložena navodila za uporabo zdravil.

Romana Rakovec, direktorica Gorenjskih lekarn: "Letošnji,
že 5. Dan slovenskih lekarn, ki ga vsako leto lekarniški 
farmacevti obeležujemo, ko godujeta zavetnika lekarništva
brata Kozma in Damijan, bo posvečen temi zdravila in mla-
dostniki. Današnji mladostniki so večinoma zdravi. Kljub
temu so v tem obdobju, ki pomeni pot iz otroštva v odraslost,
s posebnostmi rasti in razvoja ter načinom življenja povezani
značilni zdravstveni problemi, uporaba zdravil ter tvegana
vedenja. Lekarniški farmacevti želimo pomagati mladostni-
kom, da razvijejo ustrezen odnos do pravilne in varne uporabe
zdravil in drugih izdelkov, dosegljivih v lekarni, ter do 
zdravja in zdravega načina življenja nasploh. Za izboljšanje
kakovosti zdravljenja mladostnikov z zdravili in zdravja 
mladostnikov želimo lekarniški farmacevti spodbuditi sodelo-
vanje med mladostniki, starši in zdravstvenimi delavci ter
pri tem poudariti vlogo lekarne in lekarniškega farmacevta.
Ob Dnevu lekarn bodo v lekarnah po Sloveniji tokrat že v petek,
25. septembra, potekale aktivnosti, namenjene ozaveščanju
javnosti o pravilni in varni uporabi zdravil pri mladostnikih.
V aktivnosti se bomo vključili tudi v vseh 22 lekarniških enotah
Gorenjskih lekarn, kjer bo na voljo informativno gradivo."

Petra Logar

Uši lahko odpravite, če ste
dovolj natančni in če ukre-
pate hitro. Dovolj je, da na
lasišču ostane samo ena uš,
pa je ves trud zaman. Zato
je zelo pomembno, da ste
pri odstranjevanju natančni
in potrpežljivi.
Naglavna ali siva uš je tri
milimetre velik insekt, ki se
naseli na lasišču, najpogo-
steje na predelih senc, na
tilniku in za ušesi. Odrasla
uš izleže približno osem
ovalnih jajčec - gnid, na noč.
Te prilepi na las, približno
centimeter od lasišča. Po
devetih dneh se izleže mla-
da uš in ta spolno dozori po
sedmih do trinajstih dneh. 
Prvi znaki, da imate uši, je
močno srbenje lasišča. Ker
se hranijo s človeško krvjo,
se pojavijo na lasišču tudi
rdečine. Uši ne skačejo, ne

letajo in ne poskakujejo,
prenašajo se z dotikom glav.
Prenos pa je možen tudi
preko kap, glavnikov, sede-
žev, oblačil, blazin. Uš lah-
ko tudi več dni čaka na dolo-
čenem mestu na novega go-
stitelja. Okužba je možna
tudi v bazenih, saj so uši od-
lični plavalci.
Če se pojavijo uši, je potreb-
no ukrepati takoj. Pregleda-
ti je potrebno vse družinske
člane, očistiti glavnike,
oprati posteljnino, vzglavni-
ke, posesati sedežno garni-
turo, očistiti igrače. Nikar
ne pozabite na sedeže v av-
tomobilu.
Vse pralne predmete, na ka-
terih je možnost, da se uši
zadržujejo, je potrebno
oprati na 60 stopinjah Cel-
zija. Predmete, ki jih lahko
očistite, je potrebno temelji-
to očistiti z vročo vodo in
milnico. Druge predmete,

ki jih je uporabljala oseba,
ki je imela uši in jih ne mo-
rete očistiti, pa lahko zapre-
te v nepredušno vrečo za
vsaj dva tedna. Če uš v tem
času ne dobi primernega
gostitelja, bo poginila.
Izogibati se je potrebno tes-
nih stikov z osebo, ki je oku-
žena. Otrok, ki ima uši, ne
sme v šolo ali vrtec, dokler
te niso odpravljene. Potreb-
no je obvestiti ustanovo, ki
jo otrok obiskuje, da so se
pojavile uši.
Nekoč so uši odpravljali s
petrolejem. Ta je insektom
zaprl dihala in posledično
so poginile. A ta je škodljiv.
Prav tako farmacevti odsve-
tujejo uporabo domačih pri-
pravkov zoper uši. V lekarni
lahko kupite šampone,
spreje in losijone za odstra-
njevanje nadležnih insek-
tov. Zelo pomembno je, da
se držite navodil, da ste pri

odstranjevanju dovolj na-
tančni in vztrajni. Pripravki
odstranijo uši, gnid pa ne.
Te se po sedmih dneh izle-
žejo. Zato je zelo pomemb-
no, da postopek čiščenja po-
novite vsaj nekajkrat. Prav
tako je nujno, da lase češete
vsak dan z gostim glavni-
kom, gnide pa odstranjujete
tudi ročno. 
"Naglavne uši pomembnej-
ših bolezni ne prenašajo,
lahko pa zaradi praskanja
nastanejo ekcemu podobne
spremembe ali pa je to
vstopno mesto za bakterij-
sko okužbo; najpogosteje
impetigo. Zadostna higiena,
redno pregledovanje lasišča
in česanje lahko preprečijo
resnejšo okužbo z ušmi. Po-
letje je čas taborov in ležišč,
ki menjavajo uporabnike in
hitro lahko pride do okužbe.
Uši se tako prenesejo na
nove gostitelje in naprej po
ustanovah, ki jih obiskujejo.
Najpogosteje se pojavijo v
vrtcih in šolah. Če se okuži-
te z ušmi, je nujno, da takoj
začnete z natančnim odstra-
njevanjem," je povedal Ja-
nez Koprivec, dr. med.

Nadležne naglavne uši

Kje mladi dobijo zdravila 

Skupaj s starši pridejo mladostniki v lekarno
predvsem po zdravilo proti bolečinam, teste za
ugotavljanje prisotnosti nedovoljenih drog v urinu
ter kozmetične izdelke za nego problematične
kože. Z vrstniki pridejo mladostniki v lekarno
predvsem po kontracepcijsko tableto po spolnem
odnosu in test za ugotavljanje nosečnosti. Veliko
izdelkov dobijo mladostniki v trgovini, med 
njimi najpogosteje kondom, športno prehrano
za povečanje mišične mase, kozmetične izdelke
za lajšanje mladostniških težav s kožo in izdelke
za hujšanje. Preko spleta izstopa nakup športne
prehrane, izdelkov za hujšanje ter testov za 
ugotavljanje prisotnosti nedovoljenih drog v urinu,
a se pred nakupom preko spleta o tem pogosto
posvetujejo z lekarniškim farmacevtom.

Naglavne uši žal niso nadloga preteklosti, saj so še kako prisotne v današnjem
času. Najbolj pogosto se z njimi srečujejo prav otroci v vrtcih in šolah. Zmotno
je, da so uši odraz nečistih las, dokazano je namreč, da jih privlačijo čisti 
in umiti lasje.

Uši ne skačejo, ne letajo in ne
poskakujejo, prenašajo se z 
dotikom glav. Prenos je možen
tudi preko kap, glavnikov, 
sedežev, oblačil, blazin. Uš lahko
tudi več dni čaka na določenem
mestu na novega gostitelja.
Okužba je možna tudi v bazenih,
saj so uši odlični plavalci. 
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”Lekarniški 
farmacevti 
želimo 
pomagati 
mladostnikom,
da razvijejo
ustrezen odnos
do pravilne in
varne uporabe
zdravil in 
drugih 
izdelkov 
ter do zdravja
in zdravega 
načina življenja
nasploh.” 



Katarina Podnar

Vzroki za nastanek 
osteoporoze 

bičajno se osteo-
poroza pojavi
pri starejših, po-
gosteje pri žen-
skah kot mo-

ških, čeprav v zadnjih letih
beležijo porast moške popu-
lacije. Pri ženskah je osteopo-
roza zelo povezana z meno-
pavzo, ko presahne proizvod-
nja ženskega spolnega hor-
mona estrogena. Sicer pa je
vzroke za pojav osteoporoze
potrebno poiskati v dednem
zapisu, kjer je shranjena in-
formacija o osebni nagnjeno-
sti k bolezni. Ta določa prvo
od obeh vrst osteoporoze,
tako imenovano primarno, ki
jo ob genih pogojuje tudi vr-
sta prehrane v mladosti, mera
aktivnosti in posledice pre-
zgodnje menopavze. Druga,
sekundarna osteoporoza pa

je povezana z različnimi bo-
leznimi, kot so Chronova bo-
lezen, povečano delovanje
ščitnice in obščitnice, revma-
tične in pljučne težave, pre-
zgodnja mena zaradi različ-
nih posegov in zdravil, pa od-
visnostmi, kot sta alkoholi-
zem in kajenje. 

Zdravljenje osteoporoze 
V LifeClass hotelih v Portoro-
žu, natančneje v Medicin-
skem centru Term&Wellness
LifeClass, lahko z medicinsko
metodo, imenovano denzoto-
metrija, brez bolečin izmerite
trdnost kosti, stopnjo prisotne
bolezni ter možnosti za njen
nastanek. Osebni pogovor z
zdravnikom bo pomagal pri
številnih vprašanjih, poveza-
nih z boleznijo. Zdravnik bo
predpisal še predlog o zdrav-
ljenju ali primernih terapijah,
če je bolezen že prisotna, in iz-
dal zdravniško potrdilo. Ko je
bolezen že prisotna, jo v cen-
trih zdravijo z različnimi me-

todami. Magnetoterapija
ugodno vpliva na kostno go-
stoto, obenem pa zmanjšuje
že prisotno bolečino. Protibo-
lečinska elektroterapija spro-
šča boleče dele telesa in omo-
goča lažje gibanje. Z obiskova-
njem individualnih in sku-
pinskih vaj s terapevtom se
naučite vse potrebne vaje, ki
stabilizirajo sklepe in hrbte-
nico, izboljšajo elastičnost in
koordinacijo telesa ter pre-
prečujejo padce. Ob tem se
boste naučili še pravilnega se-
denja in vstajanja, dvigovanja
in nošenja bremen ter obra-
čanja. Nenazadnje pa s tera-
pijami za odvajanje kajenja,
kot je akupunktura, pomaga-
jo kadilcem pri opustitvi te
škodljive razvade.

Primerna prehrana 
vse življenje
Kako smo se prehranjevali v
mladosti, bo v dobršni meri
vplivalo na kostno gostoto.
Vendar pa je tudi v drugih živ-

ljenjskih obdobjih pomemb-
no, da uživamo hrano, bogato
s kalcijem, kalijem, magnezi-
jem, vitaminom C, D in K, saj
s tem zagotavljamo svojim ko-
stem najboljše. Delež, ki ga pri-
dobimo s pravilno prehrano,
telesno dejavnostjo in opušča-
njem razvad, je kar 40-od-
stoten, ostalo je odvisno od ge-
nov. Torej, najboljši vir kalcija
so mleko in mlečni izdelki. Ta
rudninska snov iz črevesja pre-
haja v kri s pomočjo vitamina
D. Ker nastaja v koži pod vpli-
vom sončnih žarkov, bo zado-
stoval že kratek sprehod na lep
sončen dan, nekajkrat na te-
den. Vendar pa ga nekaj prido-
bimo tudi z prehrano. Vsebu-
jejo ga predvsem plave ribe,
manj pa jajca, jetra in mleko.
Za starejše pa predpisujejo vi-
tamin D tudi v zdravilih. 

Krepilne vaje z utežmi
Ob prehrani bogati s "kost-
nimi"minerali, pa je pripo-
ročljivo tudi vsakodnevno
gibanje in telovadba, pred-
vsem vaje z utežmi. S tem
se izboljša telesna drža in
koordinacija, krepijo pa se
tudi kosti, s čimer se lahko
preprečijo tako padci kot
zlomi. Kljub vsem nasve-
tom, ki so predlagani v pri-
spevku za boljše zdravje ko-
sti, pa to le niso nadomesti-
la za zdravila, ko se osteopo-
roza že pojavi. 

Zdravje&lepota, torek, 15. septembra 2009

Osteoporoza

13

Zmanjševanje kostne gostote je najpogosteje povezano s starostjo. Botruje
ji pomanjkanje mineralov, ki so pomembni pri nastanku kosti. Kostno 
trdnost zamenja luknjičavost in krhkost, ki sta vzroka tudi za zlome. Če vas
vse bolj pogosto boli v križu, hoja postaja vse bolj sključena, ob padcu pa ste
si zlomili še zapestje, je verjetnost, da imate osteoporozo, zelo velika. 

Več težav imajo starejši

O
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Vir zdravja

Katarina Podnar 

ako pomembni
so dober spo-
min, hitro skle-
panje in večja
zbranost, še po-

sebej dobro vedo vsi, ki še drg-
nejo šolske klopi. Da lahko te
sposobnosti ohranjamo na
različne načine, ni več nobena
skrivnost. Tega, ki ga bomo
danes predstavili, se bodo še
posebej razveselili vsi, ki se
radi vrtijo po kuhinji. 
Le kje drugje kot v možganih
se skriva vse, kar doživimo v
svojem življenju. Lahko jih
primerjamo z našim osebnim
računalnikom, razlika je le v
tem, da je naš možganski ra-
čunalnik veliko bolj izpopol-
njen. Naše mišljenje, delova-

nje, vse, kar smo, je odvisno
od zdravja naših možganov.
Da bi bili le-ti v dobri kondici-
ji, jim moramo zagotoviti,
kar potrebujejo. V prvi vrsti
sta to kisik in dovolj tekočine.
Pa tudi vse tiste sestavine, ki
jih nudi uravnotežena pre-
hrana: beljakovine, ogljikovi
hidrati, maščobe, vitamini in
minerali.
Kisik si zagotavljamo s pravil-
nim dihanjem, telovadbo in
gibanjem na svežem zraku.
Tekočina je pomembna za
vse organe, možganom pa do-
vaja hranilne snovi in odvaja
toksine. Prav tako kot pri pre-
hrani pa je pomembna kako-
vost vode, ki jo pijemo. 
Večinoma drži, da je tista iz
pip kakovostnejša od ustekle-
ničene. Ostane nam še pre-

hrana. Beljakovine bomo na-
šli v mesu in ribah, stročnicah
in celih zrnih žit. Bolje je, da
posegate po ribah iz mrzlih
morij, saj vsebujejo tudi ko-
ristne nenasičene maščobe,
sicer pa po belem in pustem
mesu. Ogljikovi hidrati so
boljši neprečiščeni. Jejte sveže
sadje in zelenjavo in čimbolj
črna žita. Maščobe so najbolj-
še esencialne in so prava hra-
nilna bomba za možgane, saj
vplivajo na rast možganskih
celic, pa tudi na koncentracijo
in spomin. Najboljše najde-
mo v lososu, skušah in sardi-
nah, pa tudi v oreščkih in se-
menih. Ob tem pa imajo po-
membno vlogo še vitamini in
minerali. Njihovo porušeno
ravnovesje se kaj kmalu poka-
že na različne težave, zato je v

prvi vrsti pomembno, da se
pravilno prehranjujemo in si
šele potem pomagamo s pre-
hranskimi dodatki.

Hrana za možgane
Da bi možgani res delovali s
polno močjo, potrebujemo
paleto vitaminov: B-kom-
pleks, mangan, magnezij,
natrij, kalij in kalcij, fosfor,
cink in bor. Veliko vlogo igra-
jo tudi antioksidanti A, C in
E, ki ohranjajo celice zdrave,
vplivajo pa tudi na spomin.
Posegajte po sadju, pa tudi
gozdnih sadežih, ki so rde-
če, vijolične in modre barve.
Le-ti namreč vsebujejo sno-
vi, ki še najbolje zaščitijo
možganske celice. Ob tem
jim bo energijo zagotavljal
B-kompleks, ki ga boste na-

šli v pivskem kvasu, jetrcih
in neoluščen rižu. Sicer pa
je pri izbiri hrane za možga-
ne najpomembnejše pravilo
prav raznolikost. Z njo boste
dosegli primerno prehranje-
nost z vsemi najpomembnej-

šimi hranilnimi snovmi in bi-
stra glava vam bo dobro služi-
la vse tja do pozne starosti. Če
pa še občutite določene teža-
ve, se posvetujte z vašim
zdravnikom ali farmacevtom
v lekarni.

Katarina Podnar

rvo termalno ko-
pališče na Sloven-
skem je zraslo v
Laškem že leta
1854 in od takrat

pa do danes je koristna po-
moč pri ohranjanju dobrega
počutja in zdravja. To so ne-
davno dokazali tudi v Ter-

mah Laško, kjer so z najno-
vejšimi raziskavami subtil-
nega polja potrdili njene po-
zitivne biološke učinke. 

Kaj kažejo raziskave
Dolgoletne izkušnje laškega
zdravilišča kažejo, da vrelci s
svojo bogato strukturo in
blagodejno toploto ugodno
vplivajo pri težavah s kronič-

nimi vnetji sklepov in hrbte-
nice, težjih okvarah in po-
škodbah na nogah, pomaga-
jo pa tudi pri blago poviša-
nem krvnem tlaku. Prav
zato, da bi potrdili vse njene
blagodejne učinke, so se od-
ločili še za dodatne raziska-
ve. V sodelovanju z Inštitu-
tom BION in Activation La-
boratories iz Kanade so

opravili temeljite analize, ki
potrjujejo njene pozitivne
tako kemične kot biološke
učinke. Ob tem pa so po me-
todi dr. Masara Emota tudi
fotografirali vodne kristale.

Ugoden vpliv pozitivnega
biopolja 
Osnovni namen raziskav je
bilo ugotoviti biološke učinke
laške termalne vode, njenega
v vodo odtisnjenega subtilne-
ga polja oz. biopolja. Ta se na-
vezuje na elektromagnetno

polje oscilacij molekul in de-
luje na kvantno mehanski
ravni. Že prve raziskave so po-
kazale, da ima laška termalna
voda zelo kakovostno biopol-
je. S tem pa ima nedvomno
pozitivne učinke na biopolje
uporabnikov tako pri okreva-
nju kot pri regeneraciji in
zdravljenju. Izsledki interpre-
tativne metode dr. Masara
Emota so pokazali, da ima
voda spodbujevalno energijo,
ki omogoča vsem, ki jo upo-
rabljajo, da iz nje uporabijo

informacijo urejenosti in sve-
žo, dinamično in prenavljajo-
čo silo, ki jo uporabijo tam,
kjer potrebujejo novo moč. 
"Tako je bilo Zdravilišče La-
ško prvo v Sloveniji, ki je svo-
jo vodo analiziralo z najnovej-
šimi metodami raziskovanja
subtilnega polja. Svojim upo-
rabnikom omogoča nekaj več
in v trendu živeti bolj polno
in zdravo življenje to lahko s
ponosom zagovarja," pravi
Branka Lovrečič, direktorica
Inštituta Bion.

V ŠTIRIH TEDNIH ENA KONFEKCIJSKA 
ŠTEVILKA MANJ!

HYPOXI STUDIO
ŠENČUR
poslovna cona A 37, 
Šenčur
tel.: 04/279 19 60
e-pošta: 
studio@hypoxi.si
www.hypoxi-sencur.si
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S primerno prehrano do bistre glave

www.perutnina.com
ZA VITKO IN ZDRAVO TELO.ZZAA VV

   prevoz v obe smeri!
Sprejemamo ambulantne 

napotnice za terapijo! 

Postajališ�a avtobusa: 

Jesenice, Bled, Radovljica, 
 Kranj, Mengeš, Ljubljana, 
Domžale, Trojane, Laško. 

Gratis8 dni/7 no�i 
za �lane  

Kluba Zdravja 

Thermana že od

297€

z ZDRAVILIŠKIM AVTOBUSOM na oddih V LAŠKO | 28. 9. - 5.10. in 29.11. - 6.12. 

www.thermana.si, info@thermana.si
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Zdravilna voda iz
termalnih vrelcev
Skrivnostno moč vode in njene blagodejne učinke so poznala vsa starodavna
ljudstva. Tudi na naših tleh so se z njo s pridom razvajali že Rimljani.

www.gorenjskiglas.si
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Vitamini
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Katarina Podnar 

eč kot 95 od-
stotkom uspeš-
nim tridesetlet-
nikom krvavijo
dlesni. Krvavi-

tev povzroča vnetje desni, ki
nastane zaradi pogostega
stresa, zobnega kamna, ve-
lik dejavnik tveganja je tudi
kajenje ter pomanjkanje vi-
tamina C. Včasih pomaga že
mesečna hranilna kura s
svežimi limonami. Vsak
dan popijemo sok ene ali
dveh sveže iztisnjenih li-
mon, učinek pa povečamo,
če pojemo tudi njeno meso.

Oslabelost imunskega 
sistema
Porušen imunski sistem se,
v najmilejši obliki, kaže v
pogostih prehladnih obole-
njih in slabem počutju.

Vprašanje, ki se tu pogosto
zastavi, se glasi: Kako je kaj
z vašim črevesjem? Vpraša-
nje je na mestu, saj je dobro
delujoče črevesje sposobno
vsrkavati vse potrebne hra-
nilne snovi iz hrane, ki jih
potrebuje tudi naš imunski
sistem. Črevesju pomagamo
ohranjati njegovo floro s hra-
no, bogato z vlakninami, pol-
nozrnatimi žiti in sirotko.
Vranico, timus, limfni si-
stem in bele krvničke, ki so

odgovorni za dober imunski
odziv, pa zaščitimo z anti-
oksidanti (vitamini A, E, C)
ter zagotovimo dovolj cinka
in selena, ki ga najdemo v
kvasu in polnovrednem žitu.

Problematična koža
Na koži se najhitreje pozna,
če gre v telesu kaj narobe,
saj je kot ogledalo notranje-
ga dogajanja. Če je izgubila
sijaj, se na njej pojavijo raz-
lični izpuščaji, mozolji, po-
stala je pusta in nenapeta, jo
negujemo tako s primerni-
mi kremami kot izbrano
prehrano. Koža potrebuje
dovolj vlage, zato poskrbi-
mo, da dovolj pijemo. Za
njeno zdravje so pomembni
vitamini C, A in E, ki jih v
obilici najdemo v sezon-
skem sadju, posebej v citru-
sih (vitamin C), temno zele-
ni zelenjavi in korenju ter

ribjem olju (vitamin A), že s
kavno žličko olivnega olja na
dan pa bo tudi vitamina E
dovolj. Do napete in zdrave
kože pomaga tudi cink, ki ga
najdemo v ribah in školjkah,
polnozrnatih žitih, sončnič-
nih in bučnih semenih.

Ko telo svari pred 
pomanjkanjem vitaminov
Kako nam telo sporoča, da
mu primanjkuje snovi, ki so
pomembne? Najprej svari
skozi komaj opazne spre-
membe in nevšečnosti.
Tako se pomanjkanje vita-
mina C lahko kaže kot utru-
jenost, depresivnost, raztre-
senost, izpadanje las, pogo-
sti so prehladi, večja dovzet-
nost za vnetja itd. Če telesu
primanjkuje vitamina B 12,
se lahko pojavijo težave z
menstruacijo, potrtostjo in
utrujenostjo, pa tudi raz-
dražljivostjo, občutki odre-
venelih udov ipd. Krhki in
lomljivi nohti in lasje, suha
koža, motnje vida in izpuš-
čaji lahko kažejo na pomanj-
kanje vitamina A. Raztrese-
nost, razdražljivost, utruje-
nost, slabo celjenje ran pa
na vitamin E. To so le neka-
tere od nevšečnosti, ki pa jih
z uravnoteženo prehrano
lahko kmalu presežete. 
Če bi se težave povečevale in
bi kar trajale in trajale, pa je
potrebno obiskati zdravnika. 

Z vitamini nad
bolezenske težave
Številne zdravstvene nadloge nastanejo zaradi pomanjkanja vitaminov.
Polne trgovske police nam ponujajo sveže sezonsko sadje in zelenjavo, ki
vsebujejo vse potrebno, da se teh nevšečnosti rešimo na naraven način.

Zmerno pitje kave je zdravo
Kava vsebuje ogljikove hidrate, antioksidante, minerale in
lipide. Glavna sestavina opojnega napitka pa je kofein. Ta
poživlja in v zmernih količinah blagodejno vpliva na počut-
je. Količina tega je odvisna od tipa kave. Skodelica filter kave
tako vsebuje od 115 mg do 175 mg kofeina, turška kava pa od
80 do 135 mg kofeina. V novi študiji so znanstveniki potrdili,
da velika količina kave, predvsem pa kofeina, poveča tve-
ganje za vertikularno aritmijo (nepravilno delovanje srca).
Dokazano pa je tudi, da so do tri skodelice kave na dan
zdrave, saj kofein preprečuje stres, pomirja in celo
preprečuje zobno gnilobo. Zmerno pitje kave je torej zdra-
vilo, prekomerno pa škoduje srcu. P. L.

V

PROFESIONALNA NEGA KOŽE

UČINEK VITAMINOV NA KOŽO:
vitamin A obnavlja celice in zmanjšuje gubice
vitamin B zmanjšuje občutljivost kože in ohranja 
ravnovesje
vitamin C vrača koži energijo in sijaj
vitamin E varuje celice pred prostimi radikali

Kozmetični salon Spa Natura
Ljubljanska cesta 34/C, Kranj

04/ 287 22 33
www.spanatura.si

AKCIJA do 31.oktobra
vitaminska nega obraza MATIS

UČINEK VIT
vitami
vitami
ravnov
vitami
vitami

25€

VITAMINSKA NEGA

Redna ponudba v Spa Naturi:

LPG sistem za hujšanje, oblikovanje in čvrstitev

fotopomlajevanje
IPL odstranjevanje dlačic
dermoabrazija

nege obraza in telesa z vrhunskimi preparati

SPA rituali in masaže

podaljševanje in geliranje nohtov Alessandro

GREAT LASHES - podaljševanje trepalnic

depilacija

velika izbira proizvodov za nego doma

DARILNI BONI

Obiščete nas lahko tudi v Domžalah:

Spa Natura Domžale
Ulica Nikola Tesla 15

031 / 333 150

NOVO

Otroci ne bi smeli jesti pred televizorjem
Otroci, ki jedo obrok pred prižganim televizorjem, pojedo
veliko več kalorij, kot bi jih sicer, so ugotovili kanadski znan-
stveniki iz univerze v Torontu. Njihova raziskava je pokaza-
la, da otroci pred televizorjem pojedo v obroku do 228 več
kalorij. Pojasnjujejo, da je njihova pozornost usmerjena v
program, niso pozorni na prehranjevanje in zato kasneje
občutijo sitost. Otroci bi morali med vsakim obrokom sede-
ti za mizo in se posvetiti le prehranjevanju. Obroki bi mora-
li biti majhni in raznoliki. Prav tako je pomembno, da ima
otrok dovolj časa, da v miru poje svoj obrok. P. L. Fo
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Gorenjci in zdravje

Vesna Pucelj, 
prof. zdravstvene vzgoje,
Inštitut za varovanje
zdravja 

nasvet

”

Selili otroško kirurgijo

otavirusi so okrogli virusi, zelo odporni na
različna razkužila, zelo kužni in se hitro širi-
jo. Okužba povzroča bruhanje, drisko, krčevi-
te bolečine v trebuhu in vročino. Najbolj dov-
zetni in ogroženi so otroci, mlajši od treh let.
Pri njih lahko okužba zelo hitro povzroči izsu-
šitev, kar otroka lahko življenjsko ogrozi. Pro-
ti okužbi z rotavirusi sta na voljo dve cepivi, a
ščitita le pred boleznijo tipa rotavirusa, ki naj-
pogosteje povzroča drisko in ne pred drugimi
povzročitelji bruhanja in driske. Cepivo se
vkaplja v usta, potrebna sta dva oziroma trije
odmerki. Otrok lahko prejme cepivo prvič pri
starosti šestih tednov, s cepljenjem pa je po-
trebno zaključiti do šestega meseca starosti.
Raziskave so pokazale, da zaščita s ceplje-
njem traja vsaj dve leti. "Pediatri priporočamo
cepljenje še posebej tistim dojenčkom, katerih
sorojenci obiskujejo vrtec in so tako še bolj
dovzetni za okužbe. Priporočljivo je, da se cepi
tudi dojenčke, ki bodo že pri enem letu začeli
obiskovati vrtec. Cepljenje nima stranskih
učinkov, lahko se pojavi le nekoliko mehkejše
blato dan po prejemu cepiva," je povedala pe-
diatrinja Alenka Šumer Pirc, dr. med. P. L. 

Cepivo proti rotavirusom

lovenija glede na mednarodne podatke o umr-
ljivosti že več desetletij spada med bolj ogro-
žene države zaradi samomora. Lani si je živ-
ljenje vzelo 408 Slovencev (324 moških in 84
žensk). Število samomorov sicer od leta 1997
postopno upada, zlasti po letu 2004. "Upad
števila samomorov, ki ga beležimo v zadnjih
letih, lahko med drugim pripišemo tudi dej-
stvu, da so se v tem obdobju dejavnosti za pre-
prečevanje samomora in varovanje duševne-
ga zdravja okrepile, in to na nacionalni ravni,
predvsem pa v bolj ogroženih regijah," je po-
vedala dr. Saška Roškar z Inštituta za varova-
nje zdravja. S samomorom so bolj obreme-
njene severovzhodne regije, kar se tiče staro-
sti, pa je tveganje za samomor večje v višjih
starostnih skupinah. 
V svetu si vsako leto poskuša vzeti življenje od
deset do dvajset milijonov ljudi, približno eni
desetini teh to tudi uspe. Večina tistih, ki so
sami končali svoje življenje, se je za to odloči-
la zaradi družinskih in osebnostnih kriz ali
zaradi neprepoznane in nezdravljene depresi-
je. Deseti september je razglašen za Svetovni
dan preprečevanja samomorov. S. K.

Lani 408 samomorov
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prvo nadstropje nove Pediatrične klinike v
Ljubljani so preselili še Klinični oddelek (KO)
za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Ki-
rurške klinike. Vse otroke, ki potrebujejo ope-
rativne posege, kirurško zdravljenje in oskr-
bo, od ponedeljka, 7. septembra, že sprejema-
jo v novih prostorih na Bohoričevi 20. Vod-
stvo KO za otroško kirurgijo in intenzivno te-
rapijo Kirurške klinike prosi vse, ki v teh dneh
prihajajo v stavbo nove Pediatrične klinike na
njihov oddelek, za razumevanje, če se ne
bodo takoj znašli v novih prostorih. Informa-
torji v avli nove stavbe in v preddverju v pr-
vem nadstropju bodo vsem pomagali z napo-
tki. Številka telefonske centrale v novi Pedia-
trični kliniki je 01/522 37 00, obiskovalce pa
prosijo, da parkirajo v bližnji garažni hiši in
na drugih organiziranih parkiriščih v bližini,
ker v Pediatrični kliniki ni parkirnih prosto-
rov za obiskovalce. 
V Pediatrični kliniki imajo sicer na leto pri-
bližno 11 tisoč sprejemov otrok iz cele države,
od tega jih 60 odstotkov pride k njim izven
območja Ljubljane. Ambulantno na leto pre-
gledajo še okrog 47 tisoč otrok. S. K. 

"Rekreacija je bila dolga leta moj način življenja, zadnja leta pa mi zaradi številnih 
obveznosti za to zmanjkuje časa. Če se le da, grem po opravkih peš, tudi stopnice raje
uporabim namesto dvigala. Zelo pazim na zdravo in raznoliko prehrano. Doma imamo
na krožnikih veliko sadja, ekološko pridelanih in nemastnih živil."

Natalija Polenec, direktorica Zavoda za turizem Kranj 

Šolarji potrebujejo od devet do
deset ur spanca na dan (odra-
slim zadošča od sedem do
osem ur). Otroci, stari od šest
do deset let naj bi spali okrog
deset ur. Otroci, stari od devet
do dvanajst let, in mladostniki
naj bi spali okoli devet ur. 
Spanje pomaga pri utrjevanju
in ohranjanju spomina ter pri
učenju, še posebej pri utrjeva-
nju proceduralnega spomina,
ki nam omogoča učenje različ-
nih spretnosti in veščin. Zaradi
njega lahko obvladamo raču-
nalniške igrice, gimnastične
vaje ali se naučimo igranja me-
lodije na klavir. Spanje možga-
nom omogoča, da znova obde-
lajo že naučene informacije.
Določenim vrstam učenja kori-
sti tudi kratek dremež čez dan.
Utrujenost se pojavi, ker mož-
gani lahko sprejmejo le določe-
no količino informacij, preden

dobijo možnost za nov sprejem.
S spanjem se sprejete informa-
cije obnovijo in utrdijo. 
Spanje dobro vpliva na naše
počutje, spomin in koncentraci-
jo. Med spanjem se organizira
naš spomin, utrdi se naučeno
in izboljša se koncentracija.
Pomanjkanje spanja se kaže v
razdražljivosti. Vpliv pomanj-
kanja spanja na vozniške spo-
sobnosti se kaže podobno kot
pri ljudeh, ki vozijo pod vpli-
vom alkohola. 
Spanje vpliva tudi na imunski
in živčni sistem ter telesni raz-
voj. Ob pomanjkanju spanca
imunski sistem oslabi, telo po-
stane bolj občutljivo za infek-
cije in obolenja. Spanje je tudi
čas, ko se obnavlja živčni si-
stem in ko prek nevronov pote-
kajo tako impulzi na zavedni
(gibanje telesa) kot nezavedni
ravni (dihanje, prebava).

Hormoni, substance, ki reguli-
rajo določene funkcije telesa, se
izločajo v času spanja ali
malo pred njim. Najbolj je
znano izločanje hormona ra-
sti med spanjem, ki je nujen
za rast otrok, je pa tudi klju-
čen pri obnavljanju mišic. 
V zadnjem času strokovnjaki
povezujejo pomanjkanje spa-
nja tudi s pojavom debelosti.
Manj spanca, predvsem zara-
di kasnega odhoda v posteljo,
omogoča uživanje dodatnega
večernega obroka hrane, ki pa
ga telo ne porabi. Po drugi
strani pa imajo debeli ljudje
več težav s spanjem. 
Pomanjkanje spanja pomemb-
no vpliva na spoznavne funkci-
je, čustveno in telesno zdravje.
Motnje spanja so povezane
tudi z zmanjšano telesno od-
pornostjo, povišanim krvnim
tlakom, srčno in možgansko

kapjo, vrtoglavico in padci ter,
kot že rečeno, z debelostjo. 
Marsikomu se zdi, da je spanje
potrata časa, ki pa ga v današ-
njem času primanjkuje. Pa
vendar je spanje osnovna člove-
kova potreba, ki omogoča poči-
tek, obnavljanje ter prinaša ve-
liko prednosti za telo in duha. 
Priporočila za boljše spanje
mladostnikov: vedno pojdite
spat in se zbujajte ob isti uri
(tudi konec tedna). Redno se
gibajte, saj redna telesna de-
javnost pomaga k boljšem spa-
nju, vendar pa ne smemo biti
preveč telesno dejavni nepo-
sredno pred spanjem. Izogi-
bajte se raznim stimulansom -
izogibajte se pijačam, ki vse-
bujejo kofein, še posebej v po-
poldanskem času. Nikotin je
stimulans, zato tudi opustitev
kajenja pripomore k boljšemu
spanju. Alkoholne pijače pov-

zročajo, da posameznik posta-
ne nemiren in se ponoči več-
krat zbuja - to je samo eden od
razlogov, da pitje alkoholnih
pijač pri mladostnikih povsem
odsvetujemo. Izogibajte se
hrani, ki destimulira spanje -
pred spanjem ne uživajte tež-
ke hrane. Sprostite se - izogi-
bajte se nasilnim filmom, še
posebej pred spanjem, oziro-
ma vsemu, kar bi vas lahko
razburilo. Zmanjšana svetlo-
ba - izogibajte se močni svetlo-
bi, računalniškim in televizij-
skim ekranom. Izogibajte se
poležavanju in dremežu čez
dan. Izogibajte se nočnemu
učenju - pomanjkanje spanja
(predvsem zadnji dan pred te-
stom) lahko poslabša učno
učinkovitost. Primeren prostor
za spanje je temen, zračen in
tih. Zbujajte so ob svetlobi -
postopna svetlost prostora.

Spanje šolarjev
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Boštjan Bogataj

Kranj - Minister Matej Lahov-
nik je v začetku meseca pove-
dal, da delo Obrtno-podjet-
niške zbornice Slovenije (in
območnih zbornic) ocenjuje
kot dobro, in se hkrati spraše-
val o smiselnosti obveznega
članstva v vseh zbornicah.
"Zaradi dobrega dela bi tisti,
ki jim zbornica koristi, v njej
tudi ostali, drugi pa se vanjo
ne bi vključevali," pojasnjuje-
jo na ministrstvu, kjer bodo
možnost ukinitve obveznega
članstva še proučili. 

Dušan Krajnik, pomočnik
generalnega sekretarja na
Obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije, pravi, da vsaka vla-
da prevetri tovrstna vpraša-
nja: "Gre za raznorazne priti-
ske in želje nekaterih, ki jih
močna zbornica moti. Morda
so vladne stranke v koalicijski
sporazum zapisale, da bodo
odpravile obvezno članstvo v
obrtni, kmetijski, zdravniški,
notarski in še kakšni zborni-
ci. Tega ne vem, sem pa
mnenja, da mora imeti drža-
va primernega sogovornika z
najmanjšim segmentom slo-
venskega gospodarstva, tre-
nutno z našimi 52 tisoč člani,
ki sami proti državi ne more-
jo doseči veliko."

"Takšnih idej ne podpi-
ram. Prav bi bilo, da bi vsak-
do izbral svojo zbornico, ven-
dar bi morali prej ukiniti ob-
vezno članstvo v vseh," meni
Milan Hafner, predsednik
Območne obrtno-podjet-
niške zbornice Škofja Loka.
"Takšnih pobud smo že na-
vajeni," najprej pove Daniela
Žagar, sekretarka Območne
obrtno-podjetniške zbornice
Kranj in nadaljuje: "Vladi
tega niti ne morem zameriti,
saj gredo trendi v zmanjševa-
nje prispevkov in dajatev,
vendar tako oni kot vlada

premalo vedo, kaj vse mi po-
nujamo." Mali podjetnik na-
mreč potrebuje več zaščite
kot veliko podjetje, saj si ne
more privoščiti pravnih,
marketinških ali izobraževal-
nih služb. Povezani mali
obrtniki pa so lahko vedno
enakovredni in močna opo-
zicija vladi. 

Povprečna članarina znaša
približno 23 evrov, saj obrtni-
ki plačujejo od deset do pet-
deset evrov. Predsednik vlade
Borut Pahor je ob odprtju le-
tošnjega Mednarodnega
obrtnega sejma v Celju izpo-
stavil, da država potrebuje
partnerja, kot je OZS. Tudi
zato je Dušan Krajnik prepri-
čan, da bi bila slabitev njene
pozicije kratkovidna poteza:
"Že sedaj dosežemo skoraj
polovico prihodkov na trgu,
zato propadli ne bi, pa vendar
bi predvsem mali obrtniki, ki
danes morda menijo, da nas

ne potrebujejo, kmalu obču-
tili pomanjkanje močnega
glasu v dialogu z vlado."

Mali obrtniki, samozapos-
leni težko spremljajo vse
spremembe zakonodaje in
druge novosti, meni Hafner:
"Če ne bo nihče zanje tega
spremljal, bodo izgubljeni,
manj informirani in ne le, da

bo okrnjen njihov razvoj,
možno je celo, da jih bo mo-
ralo več zapreti svojo dejav-
nost." Zakon nalaga, da mo-
rajo člani plačevati članarino,
vendar se kar veliko članov
plačilu izmika, čeprav za naj-
manjše znaša zgolj deset ev-
rov. "Tudi v času krize nam
gre povezanim bolje. Brez
tega ne bi dosegli tolikšnega
števila blažilnih (antirecesij-
skih) ukrepov, ki so v večji
meri povezani s področjem
davkov. Tako bodo prihodnje
leto začele veljati spremem-
be pri plačilnih rokih in

davku po plačani realizaciji
za mala podjetja," pojasnjuje
Žagarjeva. 

"Nekateri storitve zbornice
izkoriščajo v pravi meri, ve-
čina pa sploh ne ve, kaj po-
nujamo. To je žalostno. Naši
aktivni člani vedo, da za pla-
čano članarino dobijo nazaj
več," razloži Milan Hafner. V
kranjski zbornici se prosto-
voljnega članstva sicer ne bo-
jijo, saj so ga poznali že pod
vladavino predsednika Vito-
mirja Grosa, in znajo preži-
veti tudi na trgu. Takrat jim
je ostala zgolj dobra tretjina
članov, ki pa danes plačujejo
bistveno manj, še posebej v
primerjavi z drugimi pri-
spevki. Daniela Žagar pove
primer, da mora lastnik male
kavarne za avtorske pravice
plačevati osemdeset evrov na
mesec, za članarino zbornici
odšteje tretjino toliko. "Nis-
mo birokrati, ampak poma-
gamo našim članom. Žalost-
no je, da se danes tega bolj
zavedo tisti, ki pridejo k nam
odpret svoje podjetje in jih
zasujemo z informacijami,
dolgoletni obrtniki pa našega
dela ne poznajo in morda
celo pozdravljajo ukinitev ob-
veznega članstva," še pravi
sekretarka. 

Razmislek o obveznem
članstvu v obrtni zbornici
V obrtnih zbornicah se ne bojijo ukinitve obveznega članstva, vendar menijo, da bi s tem slovensko
(malo) gospodarstvo utrpelo veliko škodo.

”Država mora imeti primernega sogovornika z naj-
manjšim segmentom slovenksega gospodarstva, saj
naših članov sicer ne bi slišal nihče v vladi,” meni
Dušan Krajnik. Nasprotno, prihodnje leto bodo začele
veljati spremembe pri plačilnih rokih in davku po
plačani realizaicji za mala podjetja. 

Dušan Krajnik / Foto: Gorazd Kavčič Milan Hafner / Foto: Gorazd Kavčič Daniela Žagar / Foto: Boštjan Bogataj

JEZIKOVNA ØOLA
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HRVAØŒINA SRBØŒINA
SLOVENØŒINA

in ostali jeziki, ki jih potrebujete …
pišem, govorim, poslušam, œutim, pa tudi sanjam o njih …
individualno, skupinsko, verificirano, certificirano

NOVO: popotni jezik – za upokojence brezplaœno
NOVO: možnost sofinanciranja MØØ
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Znanje je kot zlato, oplemeniti naøe æivljenje.

Ljubljana

Država izdala nove obveznice

Republika Slovenija je 1. septembra izdala za 1,5 milijarde
evrov dolgoročnih 15-letnih obveznic (RS66), s katerimi bo
pokrila letošnje proračunske potrebe in deloma že tudi za
prihodnje leto. Za nakup obveznic je bilo veliko zanimanja,
več kot 180 vlagateljev iz 25 držav je v eni uri po odprtju knji-
ge naročil oddalo za 3,9 milijarde evrov naročil, ki pa so jih
organizatorji prodaje znižali na 1,5 milijarde. 37 odstotkov
obveznic so vpisali vzajemni skladi, 32 odstotkov zavaroval-
niški in pokojninski skladi, 30 odstotkov banke in en odsto-
tek centralne banke, sicer pa so dve petini obveznic kupili
vlagatelji iz Nemčije in Avstrije, 16 odstotkov iz Francije in
15 odstotkov iz Slovenije. Obveznice bodo zapadle v plačilo
9. septembra 2024, letna obrestna mera je 4,625 odstotka,
v četrtek pa so že začele kotirati na Ljubljanski borzi vred-
nostnih papirjev. C. Z.

Kranj

Bančno posojilo za plačilo šolnine

Gorenjska banka je za študente, ki se bodo v letošnjem štu-
dijskem letu vpisali na Visoko šolo za poslovno izobraževa-
nje in SAE Institute v Ljubljani, pripravila posojila za plačilo
šolnine. Posojilo lahko najamejo redni in izredni študentje,
bodoči študentje ter njihovi starši ali zakoniti zastopniki.
Posojilo jim mora biti odobreno do vpisa, možno pa ga je
zavarovati s plačilom zavarovalne premije ali s poroštvom.
"Poleg sodelovanja z nekaterimi gorenjskimi visokošolskimi
ustanovami smo zdaj vstopili v partnerstvo še z dvema iz
Ljubljane," je ob tem dejal Igor Poljšak, vodja sektorja po-
slov z občani v Gorenjski banki, in dodal, da glede na dose-
danje izkušnje tudi v Ljubljani pričakujejo dober odziv. C. Z.

Ljubljana

Jamstvena kvota tudi za Gorenjsko banko

SID banka je v četrtek izvedla četrto avkcijo za pridobitev
jamstvene kvote, za katero je razpisala za petdeset milijonov
evrov jamstev in bila pripravljena prevzeti največ 35-odstotno
tveganje. K sodelovanju je povabila vse banke, odzvalo se jih
je enajst s skupno sedemnajstimi ponudbami v znesku 76,1
milijona evrov. Na avkciji so bile uspešne vse banke z vsemi
ponudbami, prevzele pa bodo najmanj 65-odstotno tvega-
nje. Jamstveno kvoto so pridobile Abanka, Banka Celje, Ban-
ka Koper, Banka Sparkasse, Deželna banka Slovenije, Factor
banka, Gorenjska banka, Hypo-Alpe-Adria Bank, Nova Ljub-
ljanska banka, Nova Kreditna banka Maribor in Probanka.
Banke morajo s kreditojemalci skleniti kreditne pogodbe, ka-
terih skupna vrednost zajamčenega dela posojila bo pokrila
vrednost dodeljene jamstvene kvote. C. Z.

Kranj

Sporazum FOV in GZS o izobraževanju

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru in Go-
spodarska zbornica Slovenije sta pred kratkim podpisali
sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja in
usposabljanja. Podpisnika s tem sporazumom vzpostavlja-
ta sodelovanje na več vsebinskih področjih v različnih obli-
kah s poudarkom na razvoju novih vsebin in oblik študijskih
programov, izvajanju študijskih aktivnosti, vključevanju štu-
dentov FOV pri opravljanju študijske prakse in diplomskih
nalog, sodelovanju izkušenih gospodarstvenikov pri izvedbi
pedagoškega procesa in podobno. "Na ta način ustvarjamo
vrhunske razmere za študij in razvoj kariernih možnosti na-
ših študentov in diplomantov," je ob podpisu povedal de-
kan dr. Marko Ferjan. ”Na ta način odpiramo nove možnos-
ti sodelovanja med šolsko sfero in gospodarstvom.
Temeljni cilj je prav povezovanje znanja.” B. B.

Železniki 

Tudi v Alplesu s polnim delovnikom

Tudi v Alplesu so s 1. septembrom prešli na poln, 40-urni te-
denski delovnik. "Kljub temu ne moremo govoriti o boljših
časih, saj smo še vedno na zgolj 90-odstotni realizaciji
prejšnjega leta, tudi naročila še niso prava," je pojasnil di-
rektor Franc Zupanc. Čeprav v Sloveniji beležijo rast proda-
je za tri odstotke, pa je na trgih zunaj Evropske unije in v dr-
žavah, ki nimajo evra, prodaja slaba. Predvsem na hrvaškem
trgu, ki je Alplesov največji tuji trg, se posledice gospodar-
ske krize zelo poznajo. "Prodajo in proizvodnjo lahko napo-
vedujemo za tri, štiri mesece naprej, več pa v težkih časih ne
gre. Tudi zato načrtujemo, da bo moral del zaposlenih ob
koncu tega ali v začetku prihodnjega leta na čakanje," je še
povedal direktor. V podjetju kljub krizi niso odpuščali, na ča-
kanje na delo pa naj bi po dosedanjih napovedih šlo približ-
no dvajset zaposlenih. B. B.

KRATKE NOVICE
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Cveto Zaplotnik

Ribno - Na tekmovanju je
nastopilo trinajst ekip gozd-
nih gospodarstev, ekipi
Srednje gozdarske in lesar-
ske šole Postojna in Bioteh-
niške fakultete - oddelka za
gozdarstvo ter zunaj konku-
rence še ekipi iz Hrvaške in
Italije. Gozdno gospodarstvo
Bled je kot gostitelj in orga-
nizator imelo dve ekipi, za
prvo so tekmovali Marko Gr-
mek, Jakob Odar, Darko Pre-
želj in Tone Cvetek (vodja
Peter Krničar), za drugo pa
Gregor Grmek, Gaber No-
vak, Štefan Mlakar in Janez
Režek (vodja Bojan Novak).
Tekmovalci so se pomerili v
menjavi verige in obračanju
letve pri motorni žagi, kom-
biniranem in preciznem
rezu, zaseku, podžagovanju
in kleščenju ter tudi v podi-
ranju drevesa na balon, ki pa
ni štelo h končnemu rezulta-
tu. Največ znanja in spretno-
sti so pokazali gostje iz Itali-
je (kar trije so se uvrstili med
prvo peterico), naslov držav-
nega prvaka pa sta osvojila
ekipa Gozd Ljubljana in
njen član Robert Čuk. Prva
blejska ekipa je zasedla dese-

to mesto, druga pa štirinaj-
sto. V posamični konkurenci
sta se najbolj izkazala Tone
Cvetek s 26. mestom in Ja-
kob Odar z 28. mestom. Za-
nimivo: gostiteljem je šlo
najbolje od rok kleščenje z
motorno žago - Odar je bil
tretji in Cvetek šesti, Odar pa
je bil za nameček še drugi
med šestimi najboljšimi, ki
so se po koncu tekmovanja
pomerili v promocijskem na-
stopu.

"V gozdnih gospodarstvih
ugotavljamo, da so udele-
ženci tekmovanja pravilo-
ma tudi najboljši pri delu v
gozdu: delajo varno, so
učinkoviti, storilni ...," je de-
jal vodja tekmovanja Franci
Pogačnik in poudaril, da je
bilo tekmovanje za priredi-
telja, Gozdno gospodarstvo
Bled, tudi velik organizacij-
ski zalogaj. Za zasek, pod-
žagovanje in precizni rez so
morali pripraviti osemdeset

hlodov, za kleščenje vej z
motorno žago devetdeset
debel, vsakega z devetimi
venci vej v različnih kombi-
nacijah ... Letošnje tekmo-
vanje, sicer že sedmo po vr-
sti, je bilo prvič dvodnevno,
saj so s tem želeli dati po-
udarek tudi druženju gozd-
nih delavcev. V petek so se
po končanem tekmovalnem
sporedu zelo zabavali na
tekmi v žaganju hloda z
žago amerikanko. 

Mojstri gozdnih del
Na prireditvenem prostoru pod Ribensko goro je bilo v petek in soboto odprto državno tekmovanje
gozdnih delavcev.

Cveto Zaplotnik

Kranj - Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano
je že pred časom pozvalo no-
silce (gospodarje) kmetij, da
najkasneje do 30. septembra
posredujejo v register kme-
tijskih gospodarstev podatke
o svojem namestniku in go-
spodinjstvih, katerih en ali
več članov se na kmetiji
ukvarjajo s kmetijsko dejav-
nostjo. Podatke morajo od-
dati na obrazcu, ki je skupaj
z navodili objavljen na splet-

ni strani, možno pa ga je do-
biti tudi v upravnih enotah, v
krajevnih uradih in v enotah
kmetijske svetovalne službe.
Izpolnjeni obrazec s podpi-
som nosilca in njegovega na-
mestnika morajo poslati na
upravno enoto ali ga oddati v
najbližji krajevni urad.

Zakon o kmetijstvu na
novo določa, da morajo last-
niki oz. solastniki kmetije
določiti nosilca (gospodarja)
kmetije in njegovega na-
mestnika. Če na kmetiji ra-
zen nosilca ni drugih članov

kmetije, starejših od osem-
najst let, namestnika ni tre-
ba določiti. Namestnik pre-
vzame pravice in obveznosti
nosilca (gospodarja), ko tega
ni več ali ko ta postane za-
časno ali trajno opravilno
nesposoben.

Zakon o kmetijstvu na
novo določa kmetijo kot obli-
ko kmetijskega gospodar-
stva, na katerem se eno ali
več gospodinjstev ukvarja s
kmetijsko dejavnostjo. Na
eni kmetiji je lahko vpisanih
več gospodinjstev, posamez-

no gospodinjstvo pa je lahko
vpisano le na eni kmetiji.
Člani kmetije so člani vseh
gospodinjstev na kmetiji, ki
so starejši od petnajst let. Po-
datki o članih kmetije se v re-
gister kmetijskih gospodar-
stev vnesejo iz evidence go-
spodinjstev. Vsaka selitev v
gospodinjstvo ali iz njega po-
meni spremembo podatkov
v evidenci gospodinjstev in s
tem hkrati tudi spremembo
podatkov o članih kmetije v
registru kmetijskih gospo-
darstev.

Gospodar mora imeti namestnika
Kmečki gospodarji morajo določiti svojega namestnika in podatke o njem poslati v register najkasneje
do 30. septembra.

Cveto Zaplotnik

Bled - "Blejsko jezero je ver-
jetno po številu velikih kra-
pov najbogatejše v Sloveniji,
saj ocenjujemo, da je v njem
čez trideset krapov, težkih
več kot dvajset kilogramov.
To je tudi glavni razlog, da
je v naši družini lov na kra-
pa zelo priljubljen in da v
državni ligi v lovu krapa z
obtežilnikom vsako leto so-
delujemo s štirimi ali pe-
timi ekipami," je dejal Slav-
ko Cuderman in dodal, da
ekipe Ribiške družine (RD)
Bled dosegajo v ligi lepe
uspehe. V letu 2003 sta bila
Brane Orlič in Ibro Redžič
državna prvaka, letos je spet
zmagala ekipa RD Bled, za
katero so nastopili Slavko
Cuderman, njegov sin Kri-
štof (oba iz Tupalič) in Ma-
tej Britovšek iz Topolšice.
Blejski ribiči so se s tem
uvrstili na svetovno prven-
stvo prihodnje leto v Angliji,
že letos pa bodo vsi trije so-
delovali tudi na svetovnem
prvenstvu v Franciji - Slavko
kot vodja reprezentance,
Krištof in Matej pa kot re-
zervna tekmovalca.

Dvaindvajsetletni Krištof,
študent tretjega letnika eko-
nomije, se je po zaslugi ata
Janeza za ribolov navdušil
pred sedmimi leti, a ker je
želel loviti velike krape, se je
včlanil v Ribiško družino

Bled. Ko je Slavko svojega te-
daj še mladoletnega sina vo-
zil na ribolov in na tekme, se
je tudi sam "ujel" v ribiško
mrežo in postal ribič. Skupaj
sta začela nastopati na tek-
mah državne lige, pri tem
jima je z nasveti veliko po-
magal mentor Ibro Redžič.
Ko se jima je predlani pri-
družil še Matej Britovšek, so
si zadali visoke cilje. Enega
so z zmago v državni ligi že
uresničili, drugi cilj je naslov
svetovnega prvaka. Prvič ga
bodo poskušali doseči že v
Angliji, kjer so, kot pravi
Slavko, vode hladnejše in
ribe manjše, športni ribolov
"ujemi in pusti" pa za gol-
fom drugi najpopularnejši
šport.

Blejska ribiška družina na
čelu s prizadevnim predsed-
nikom Samom Novakom
šteje 240 članov in upravlja
ribolovne vode Blejskega je-
zera in Save Bohinjke od So-
teske do Radovljice. Letos je
organizirala tudi jubilejno,
50. tekmovanje za Pokal Ble-
da, na katerem je nastopilo
več kot 150 ribičev.

Blejski ribiči 
državni prvaki
Slavko in Krištof Cuderman ter Matej Britovšek,
člani Ribiške družine Bled, so postali državni 
prvaki v lovu krapa z obtežilnikom in se uvrstili
na svetovno prvenstvo.

Tone Cvetek z Broda, kooperant GG Bled, med kleščenjem
vej z motorno žago

Za Jakoba Odarja iz bohinjske Srednje vasi so navijale tudi
hčere Maja, Tinkara in Anika.

Ekipi Gozdnega gospodarstva Bled in vodje ekip

Krištof Cuderman je v
Blejskem jezeru ujel že
25,1 kilograma težkega
krapa, Slavko pa 21,9-kilo-
gramskega.

Blejski ribiči: predsednik ribiške družine Samo Novak ter
člani zmagovite ekipe: Krištof Cuderman, Matej Britovšek
in Slavko Cuderman / Foto: Anka Bulovec
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KUHARSKI RECEPTI
Za vas izbira Danica Dolenc

V R A K O V I H K L E Š Č A H ,  2. DEL

Marjeta Smolnikar

Hvala ti, rak

Tedenski jedilnik

Nedelja - Kosilo: paradižnikova juha z riževimi rezanci, 
svinjske zarebrnice na žaru, pečen krompir s kumino, 
kumarična solata s paradižnikom in bučnim oljem, banana
split; Večerja: topli kruhki s tunino in edamcem, jogurt.
Ponedeljek - Kosilo: krompirjeva juha s kranjsko klobaso,
sirov burek; Večerja: dušen paradižnik z oljčnim oljem in
stepenimi jajci, toast, kislo mleko.
Torek - Kosilo: cvetačna juha, mleti zrezki s sirom, kumare 
s krompirjem v solati; Večerja: rižev narastek z jabolki, 
kompot.
Sreda - Kosilo: perutninski paprikaš, pire krompir, kumare z
jogurtom v solati; Večerja: češpljevi cmoki iz krompirjevega
testa, kompot. 
Četrtek - Kosilo: korenčkova juha z zelenjavno jušno kocko
in drobtinovimi cmočki, pleskavice z žara ali iz ponve, 
kajmak, zeljnata solata s krompirjem; Večerja: polenta s
parmezanom z omako iz piščančjih jetrc, kislo mleko.
Petek - Kosilo: špinačna juha z zlatimi kroglicami, postrv 
po primorsko z rezanci, ledenka z mlado koruzo v solati;
Večerja: paprike z jajci in sirom, toast.
Sobota - Kosilo: kremna juha iz bučk, nadevane paprike v
paradižnikovi omaki, pire krompir, češpljeva pita; Večerja:
zrnat kruh, maslo, rdeča pesa s trdo kuhanimi jajci v solati.

Paradižnik z jajci

Sestavine: 800 g svežega paradižnika, 4 jajca, 40 g olja, 
2 čebuli, 2 stroka česna, bazilika, peteršilj, poper, sol.

Paradižnik prelijemo s kropom, ga olupimo, mu odstranimo
semenje in narežemo na kocke. Na olju prepražimo sesek-
ljano čebulo, dodamo paradižnik in strt česen, kasneje še
sesekljano baziliko in peteršilj. Dušimo, dokler se
paradižnik povsem ne razkuha. Nato prilijemo raztepena 
jajca, osolimo, popopramo in mešamo, dokler jajca ne 
zakrknejo. Ponudimo vroče.

Soška postrv po primorsko

Sestavine: postrvi po 20 do 30 dag, 200 g špinačnih ali navad-
nih rezancev, oljčno olje, česen, kapre, češnjev paradižnik, 1 dl
refoška, malo smetane, limonina rezina. 

Ribo očistimo, jo posolimo in mariniramo z rožmarinom
in pokapljamo z limonovim sokom. Dodamo za težo rib
paradižnika, malo kaper, 5 strokov česna in pečemo v 
pečici pri 200 stopinjah Celzija približno 20 minut. Še 
preden je riba pečena, jo zalijemo z vinom in še malo 
podušimo. Nato ribo odstranimo in zmes v pekaču pre-
tlačimo. Vanjo stresemo kuhane rezance. Premešamo, ribo
filiramo in ponudimo.

Recept za ribo smo vzeli iz najnovejše kuharske knjige 
Andreja Frica, znanega slovenskega kuharja iz Pirana -
"Postrv iz reke na mizo".

Zdrav človek ima tisoč raz-
ličnih želja, bolan eno samo:
ozdraveti. Kdo je to misel prvi
izrekel, ne vem, vsekakor drži.

Iz Simone življenjski sokovi
dobesedno kipijo. Vrejo. Vse
njeno telo žari od zdravja in
življenjske sle. V njen obraz je
vklesan nasmeh; z leti ji je 
nasmejanost v lica izdolbla dve
mehki jamici in jo za vedno
zaznamovala. Namreč, za-
znamovala z življenjskim 
optimizmom, z radostjo in z
vero v dobro.

Za Simono je vsak dan novo
leto. Zanjo je vsak dan nekaj
posebnega, izvirnega, enkrat-
nega, neponovljivega. Živi za
vsak dan posebej in verjame v
moč pozitivnih misli. 

Simona se spominja: "Neke-
ga dne sem si rekla, mojih pr-
vih trideset let je bilo kritičnih,
naslednjih sedemdeset bo naj-
lepših, prečudovitih in nihče
mi jih več ne bo vzel." In nada-
ljuje: "Bolezni, ki ji pravimo
rak, lahko rečem le hvala. Vse-
bina bolezni me je povsem
spremenila. Zavedanje pome-
na enkratnosti življenja me je
dvignilo visoko v višave; dvigni-
lo me je na raven najsrečnej-
šega človeka na zemeljski obli.
Ni lepšega kot zavedanje, da
dihamo s svojimi pljuči, da
mislimo s svojimi možgani, da
ljubimo s svojim srcem /.../.
Sklenila sem: rakec bo moj pri-
jatelj na povodcu in jaz bom
njegov gospodar."

Na večno vprašanje, zakaj
ali celo zakaj prav jaz, Simona
odgovarja: "V knjigi avtorja dr.
Irvinga Saxa, ki je v angle-
škem jeziku, med drugim piše,
da lahko obliko raka, za kate-
ro sem tudi sama zbolela, pov-
zroči operacija mandljev. Če bi
že prej poznala preventivne
ukrepe naravnega higienizma,
bi se bolezni verjetno lahko 
rešila že prej. Najprej moramo
očistiti telo, da je sposobno
spodbuditi samozdravilne
učinke. Jaz pa sem se nezdra-
vo prehranjevala, veliko sem
bila pod stresom, uživala sem
veliko antibiotikov, obremenje-
vala sem se z drugimi, nisem 
se imela dovolj rada in tako
naprej v nedogled.

Ko sem se svoje bolezni za-
čela zavedati, sem iskala raz-
lične poti do zdravja. Ene so
bile boljše, ene slabše, a vendar
pravilne. Nenazadnje sem še
vedno med živimi. Ne. Ni bilo
lahko. Veliko je bilo padcev.
Moje telo me je nenehno opo-
zarjalo, da je nekaj narobe.
Potrebna so bila različna
zdravljenja, vendar se nisem
zavedala, kako zelo pomemb-
na je preventiva. Velikokrat
sem zaupala zdravnikom in
pričakovala, da bo kdo drug
naredil kaj namesto mene.
Nekaj so resnično naredili.
Mnogokrat so me tudi rešili.
In vendar bi bilo težav nepri-
merno manj, če bi že prej 
dojela, kako pomembno je so-

delovanje z zdravljenjem. Po-
časi sem začela spreminjati
svoje napačne vzorce. In da-
nes sem prepričana, da mi je
končno uspelo ohraniti ravno-
vesje in doseči v svojem telesu
harmonijo. Ni me več strah,
da bi ponovno zbolela, saj
vsak dan posebej skrbim za
svoje zdravje. Spoznala sem,
da živim iz preteklosti za pri-
hodnost in da ni vsakomur
dano, da bi premagal hudo
bolezen. Zame osebno je po-
stal rakec najboljši prijatelj.
Ne bojim se ga več, niti mu več
ne dovolim, da bi on odločal o
moji usodi. Skupaj lahko gre-
va naprej, z roko v roki brez
bolečin in občutkov krivde."

(Se nadaljuje.)
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Pavla Kliner

Na naših vrtovih gojimo
večinoma gomoljčno in list-
nato zeleno, vse pogosteje pa
tudi stebelno oziroma beluš-
no. Vse tri lahko uporablja-
mo kot okusno zelenjavo in
začimbo v kuhinji ali kot
učinkovito naravno zdravilo
iz domače lekarne. Sveža
stebla in liste nabiramo od
maja do septembra, semena
nabiramo poleti in jeseni,
gomolje pa kopljemo od sep-
tembra do zime. Pri zeleni
navdušuje velika količina
eteričnih olj, ki ji ne dajejo le
značilnega okusa in vonja,
pač pa njene uživalce med
drugim varujejo tudi pred
bakterijami in glivami. Po-
poln izbor vitaminov B v ze-
leni skrbi za dobro delovanje
živčevja, možganov in čre-
vesja ter poskrbi za zdravje
jeter, kože, las in oči. 

"Zanj je le še zelena"

Izvor zelene (Apium gra-
veolens) navadno povezuje-
mo z južno Evropo in sever-
no Afriko, danes pa uspeva
predvsem na območjih z
zmernim podnebjem. Zele-
na je bila v Homerjevem sve-
tu simbol veselja in lepote.
Čez noč se je prelevila v sim-
bol smrti, rasla je po grobo-
vih, koren pa so jedli na sed-
minah. Tudi Rimljani so v
zeleni videli prispodobo smr-
ti. Kadar je kdo umiral, je bila
navada reči: "Apio indiget!"
oz. "zanj je le še zelena". Na
srečo so nekaj stoletij za tem
zeleni vrnili mesto, ki ji gre.
Postala je simbol zmage in z

vencem iz njenih listov so
okronali zmagovalce. 

"Če bi moški vedeli, ..."

Svoj čas so njeno upora-
bo priporočali pri težavah s
prostato, kamnih v ledvicah
in mehurju, neredni men-
struaciji, revmi, protinu, je-
tiki in bronhitisu. Slovela je
kot izvrsten diuretik, ki
močno žene na vodo, poleg
tega je hitro zbila vročino
in krepila želodec. Nezane-
marljiv ni niti podatek, da
so si skozi zgodovino z njo
pogosto pomagali moški
pri oživljanju spolne moči.
Stara modrost pravi: "Če bi
moški vedeli, kako učinku-
je zelena, bi z njo zasadi-
li ves vrt!" Da je zelena pri-
jatelj moškosti, je vedel že
Tristan, ki je pil ljubezen-
ski napoj, v katerem je po-
leg drugih sestavin po-
membno vlogo igrala prav
zelena. 

Čaj iz listov 

Čaj iz listov zelene pripra-
vimo v obliki prevretka: žlico
svežih ali posušenih listov
zelene prelijemo s skodelico
vode, na hitro zavremo in
precedimo. Čaj naj bi iz tele-

sa odpravil odpadne snovi in
bolečine, spodbudil kroženje
krvi in vrnil življenjske
moči. Pijemo več skodelic na
dan. Če želimo izgubiti kak-
šen kilogram, spijmo dve
skodelici čaja čez dan med
obroki. 

Čaj iz semen 

Izredno zdravilno moč naj
bi imela tudi semena zelene,
ki jih zdrobimo v prah in iz
njih pripravljamo poparek,
ki razstruplja telo. Poparek
pripravimo tako, da žličko
semen stresemo v skodelico
vrele vode, pustimo stati pet
do deset minut, precedimo
in popijemo eno skodelico
čaja na dan. Ta poparek po-
maga tudi pri artritisu in
protinu, vnetju mehurja in
drugih okužbah sečil. Z nje-
govo pomočjo bomo umirili
vetrove in napenjanje, zniža-
li krvni tlak, pomirili tesno-

bo in napetost ter lajšali ast-
mo in bronhitis.

Zelenin sok 

Simon Ašič je menil, da je
največ zdravilnih snovi v sve-
že iztisnjenem soku iz go-
molja, stebel in listov. Jem-
ljemo ga trikrat na dan pred
obroki. Izboljšal naj bi kri,
ugodno vplival na prekrvitev
organizma in odvajal kilo-
grame. Ker vsebuje veliko vi-
taminov A, B, C in E, zdravi
bolezni, povezane s pomanj-
kanjem vitaminov. Tudi so-
dobna dognanja so potrdila,
da sok iz stebel učinkovito
pomaga pri zdravljenju rev-
me in protina ter zmanjšuje
telesno težo. Pijmo dva ted-
na po tri kozarce na dan. Sok
zelo pospešuje izločanje
seča. Zelena in njeni pri-
pravki se odsvetujejo bolni-
kom z akutnim obolenjem
ledvic in nosečnicam.

Zelena odvaja strupe 
Zelena je močno aromatična vrtnina izvrstnega okusa, ki jo vse bolj cenimo tudi zaradi zdravilnih 
odlik. Vsi njeni deli, najsi imamo v mislih gomolj, steblo, liste ali semena, močno spodbujajo odvajanje
vode, s tem pa se odpadne snovi hitreje izločijo iz telesa. Kdor se želi znebiti prhljaja, naj v vodi
skuha nekaj vejic zelene in si z ohlajenim prevretkom umije lase.

Zelena je zaveznik moškosti.

Iz stebel zelene stiskamo
sok.
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DELAVEC BREZ POKLICA
rok do 24.09.2009; JOŠKOV
HRAM, d.o.o., ZALOG 1, NOVO
MESTO
rok do 17.09.2009; NATON,
d.o.o., C. 24. JUNIJA 25, LJUB-
LJANA - ČRNUČE
rok do 23.09.2009; NATON,
d.o.o., C. 24. JUNIJA 25, LJUB-
LJANA - ČRNUČE
rok do 18.09.2009; PLEVNIK,
d.o.o., PODSMREKA 24, DO-
BROVA
POMOŽNI DELAVEC, rok do
16.09.2009; OGREX, d.o.o.,
PODREČA 5, MAVČIČE
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRA-
ZBA
ELEKTROMEHANIČNA DELA;
rok do 19.09.2009; ZORMAN
BETKA S.P., VALBURGA 29 A,
SMLEDNIK
NATAKARICA; rok do
29.09.2009; DAVORIN STANO-
NIK, S.P., PREDMOST 25, POL-
JANE
ŽELEZOKRIVEC; rok do
01.10.2009; DRAGAN ILIEV,
S.P., STRAŽARJEVA UL. 13,
LJUBLJANA
rok do 16.09.2009; BORUT
JURKOVIČ S.P., RIBČEV LAZ
50, BOHINJSKO JEZERO
rok do 20.09.2009; ZALETEL
MARJANA - ZOBOZDRAVSTVE-
NO VARSTVO, ŽELEZNIŠKA UL.
10, LESCE
TESAR OPAŽEV; rok do
24.09.2009; K K - MONT,
d.o.o., GODEMARCI 13, MALA
NEDELJA
NATAKARSKI POMOČNIK, rok
do 16.09.2009; ROBISSEC,
d.o.o., C. FRANCETA PREŠER-
NA 16, JESENICE
POŠTNI MANIPULANT; rok do

23.09.2009; POŠTA SLOVENI-
JE, D.O.O., PE POŠTA 4101
KRANJ, DRAŽGOŠKA UL. 8,
KRANJ
MIZAR; rok do 04.10.2009; ER-
MAN STANKO S.P., LANCOVO
62, RADOVLJICA
PAPIRNIČAR; rok do
19.09.2009; LEPENKA, d.d.,
SLAP 8, TRŽIČ
KLJUČAVNIČAR
rok do 18.09.2009; AGENCIJA
M SERVIS, d.o.o., JURČKOVA
C. 229, LJUBLJANA
rok do 18.09.2009; PLEVNIK,
d.o.o., PODSMREKA 24, DO-
BROVA
rok do 10.11.2009; REA METAL,
d.o.o., RAJŠPOVA UL. 18, PTUJ
rok do 17.09.2009; V & M,
d.o.o., SUHADOLE 15 C, KO-
MENDA
VARILEC
rok do 18.09.2009; PLEVNIK,
d.o.o., PODSMREKA 24, DO-
BROVA
rok do 10.11.2009; REA METAL,
d.o.o., RAJŠPOVA UL. 18, PTUJ
ELEKTROINŠTALATER; rok do
25.09.2009; GRAD, d.d.,
GRAJSKA C. 44, BLED
OBRATOVNI ELEKTRIKAR, rok
do 18.09.2009; PLEVNIK,
d.o.o., PODSMREKA 24, DO-
BROVA
FRIZER
rok do 04.10.2009; URŠKA GR-
DADOLNIK S.P., JOBSTOVA C.
31, ŽIRI
rok do 01.10.2009; TATJANA
KOMAC S.P., DVOR 45, BOVEC
rok do 16.09.2009; INTER STU-
DIO, d.o.o., ŠMARTINSKA C.
152, LJUBLJANA
KOZMETIK, rok do 04.10.2009;
KALAPČIEV SUBAN OLGA S.P.,
OBALA 77, PORTOROŽ
VOZNIK AVTOMEHANIK; rok
do 19.09.2009; GABER BER-
TONCELJ S.P., NA TRATI 22,
LESCE

PRODAJALEC; rok do 19. 09.
2009; GM 3, marketing, d.o.o.,
GRADNIKOVA C. 103, RADOV-
LJICA
KUHAR
rok do 18.09.2009; HOTEL
SLON, d. d., BEST WESTERN
PREMIER HOTEL LOVEC,
LJUBLJANSKA C. 6, BLED
rok do 24.09.2009; JOŠKOV
HRAM, d.o.o., ZALOG 1, NOVO
MESTO
rok do 04.10.2009; ROMAN
ŠPENKO S.P., PREŠERNOVA
UL. 14 C, KAMNIK
NATAKAR
rok do 19.09.2009; MILENKO
GREGORIČ, S.P., BEGUNJE
160, BEGUNJE
rok do 24.09.2009; JOŠKOV
HRAM, d.o.o., ZALOG 1, NOVO
MESTO
SREDNJA POKLICNA IZOBRA-
ZBA
NATAKAR; rok do 16.09.2009;
MIRAN ANŽIČ S.P., MLADINSKA
UL. 2, KRANJ
ZAVAROVALNI ZASTOPNIK -
SVETOVALEC PRODAJE NA TE-
RENU; rok do 19.09.2009;
GRAWE ZAVAROVALNICA, D.D.,
KOMENSKEGA UL. 4, LJUBLJA-
NA
KUHAR; rok do 29.09.2009;
HOTEL LEONARDO, d.o.o., KO-
NJIŠKA C. 6, OPLOTNICA
VOZNIK TOVORNEGA VOZILA;
rok do 19.09.2009; INTERLINE,
d.o.o., GRENC 37, ŠK. LOKA
PRODAJALEC; rok do
17.09.2009; MANPOWER,
D.O.O., VODOVODNA C. 101,
LJUBLJANA
VOZNIK TOVORNEGA VOZILA
ZA PREVOZ AVTOMOBILOV IN
PREVOZ BLAGA V JAVNEM
CESTNEM PROMETU IN VZDR-
ŽEVALEC; rok do 16.09.2009;
PAAM LOGISTIKA, d.o.o.,
OSOJNIKOVA C. 3, PTUJ
NATAKAR; rok do 01.10.2009;

TAJMS, d.o.o., JUŽNA C. 97,
IZOLA
PREMOŽENJSKO SVETOVA-
NJE; rok do 26.09.2009; GRE-
GOR SODJA S.P., BOHINJSKA
ČEŠNJICA 81, SREDNJA VAS V
BOHINJU
ELEKTROTEHNIK ELEKTRO-
NIK; rok do 19.09.2009; SAVA
TIRES, d.o.o., ŠKOFJELOŠKA
C. 6, KRANJ
TEKSTILNO KONFEKCIJSKI
TEHNIK; rok do 04.10.2009;
PART, d.o.o., DUNAJSKA C.
111, LJUBLJANA
KOZMETIČNI TEHNIK; rok do
16.09.2009; INTER STUDIO,
d.o.o., ŠMARTINSKA C. 152,
LJUBLJANA
TEHNIK STREŽBE; rok do
16.09.2009; JAVNI GOSPO-
DARSKI ZAVOD PROTOKOLAR-
NE STORITVE Republike Slove-
nije, PREDOSLJE 39, KRANJ
EKONOMSKI TEHNIK; rok do
19.09.2009; DON DON, d.o.o.,
TRDINOVA POT 2 A, METLIKA
KOMERCIALIST
rok do 15.09.2009; DOVŽAN,
d.o.o., PODLJUBELJ 272, TR-
ŽIČ
rok do 15.09.2009; PLEVNIK,
d.o.o., PODSMREKA 24, DO-
BROVA
TEHNIK ZDRAVSTVENE
NEGE; rok do 19.09.2009;
BOLNIŠNICA GOLNIK, GOLNIK
36, GOLNIK
SREDNJA STROKOVNA ALI
SPLOŠNA IZOBRAZBA
ANIMATOR; rok do 18.09.2009;
BOHINJ PARK HOTEL, d.o.o.,
TRIGLAVSKA C. 17, BOHINJ-
SKA BISTRICA
GASILEC; rok do 11.10.2009;
GASILSKO REŠEVALNA SLUŽ-
BA JESENICE, C. ŽELEZARJEV
35, JESENICE
ZAVAROVALNI ZASTOPNIK -
SVETOVALEC PRODAJE; rok do
19.09.2009; GRAWE ZAVARO-

VALNICA, d.d., KOMENSKEGA
UL. 4, LJUBLJANA
ZASTOPNIK I; rok do
09.11.2009; MERKUR zavaro-
valnica, d.d., DUNAJSKA C. 58,
LJUBLJANA
KOMERCIALIST NA TERENU;
rok do 16.09.2009; OGLAS-
NIK.SI, d.o.o., GAJSTOVA POT
6, ŠENTJUR
VOZNIK - DOSTAVLJALEC; rok
do 16.09.2009; SG GUZELJ,
d.o.o., KIDRIČEVA C. 97, ŠK.
LOKA
INŽ. STROJNIŠTVA; rok do
15.09.2009; PLEVNIK, d.o.o.,
PODSMREKA 24, DOBROVA
TEHNOLOG KUHARSTVA; rok
do 27.09.2009; INTERTREND,
d.o.o., HOTEMAŽE 50, PRED-
DVOR
EKONOMIST ZA ANALIZE IN
PLANIRANJE; rok do
21.09.2009; MIDES INTERNA-
TIONAL, d.o.o., ŽELEZNA C. 14,
LJUBLJANA
VIŠJA STROKOVNO IZOBRA-
ZBA
VODJA SERVISA; rok do 18. 09.
2009; BELIMED, d.o.o, KOSO-
VELOVA C. 2, 1290 GROSUP-
LJE
POSLOVODJA V TRGOVINI S
TEKSTILOM; rok do 26. 09.
2009; BUVARD, d.o.o., ŠMAR-
TINSKA C. 152, LJUBLJANA
VODJA VODOVODA IN KATA-
STRA; rok do 16.09.2009; KO-
MUNALA TRŽIČ, d.o.o., MLAKA
6, TRŽIČ
UNIV. DIPL. INŽ. STROJNI-
ŠTVA; rok do 19.09.2009;
ISKRA MEHANIZMI, d.d., LIPNI-
CA 8, KROPA
DIPL. INŽ. ELEKTROTEHNIKE
(VS); rok do 21.09.2009; MI-
DES INTERNATIONAL, d.o.o.,
ŽELEZNA C. 14, LJUBLJANA
DIPL. EKONOMIST (VS); rok do
26.09.2009; ELVEZ, d.o.o., UL.
ANTONA TOMŠIČA 35, VIŠNJA

GORA
DR. MEDICINE
rok do 20.09.2009; OE ZD
BLED, ZD BOHINJ, MLADINSKA
C. 1, BLED
rok do 20.09.2009; OE ZD JE-
SENICE, C. MARŠALA TITA 78,
JESENICE
rok do 01.10.2009; OE ZD TR-
ŽIČ, BLEJSKA C. 10, TRŽIČ
rok do 20.10.2009; SPLOŠNA
BOLNIŠNICA JESENICE, C.
MARŠALA TITA 112, JESENICE
DR. MEDICINE SPECIALIST
SPLOŠNE MEDICINE; rok do
20.09.2009; OE ZD BLED, ZD
BOHINJ, MLADINSKA C. 1,
BLED
DR. MEDICINE SPECIALIST
PEDIATRIJE; rok do
01.10.2009; OE ZD DOM RA-
DOVLJICA, KOPALIŠKA C. 7,
RADOVLJICA
UNIVERZITETNA IZOBRAZBA
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVA-
NJA ODRASLIH VII/2; rok do
16.09.2009; LJUDSKA UNIVER-
ZA JESENICE, C. CIRILA TAV-
ČARJA 3 A, JESENICE

Prosta delovna mesta objavlja-
mo po podatkih Zavoda RS za
zaposlovanje. Zaradi pomanj-
kanja prostora niso objavljena
vsa. Prav tako zaradi pregled-
nosti objav izpuščamo pogoje,
ki jih postavljajo delodajalci
(delo za določen čas, zahteva-
ne delovne izkušnje, posebno
znanje in morebitne druge za-
hteve). Vsi navedeni in manjka-
joči podatki so dostopni:
- na oglasnih deskah območnih
služb in uradov za delo zavoda;
- na domači strani Zavoda RS
za zaposlovanje: http://www.
ess.gov.si;
- pri delodajalcih
Bralce opozarjamo, da so mo-
rebitne napake pri objavi mo-
goče.

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
PROSTA DELOVNA MESTA NA
GORENJSKEM (m/ž)

Boris Bergant

Prav gotovo je, da je človek
nabiral gobe za prehrano že v
pradavnini. V kitajski civiliza-
ciji in kulturi so gobe, po ne-
katerih ocenah, imele po-
membno vlogo že pred več
kot 7000 leti. Glavna kulina-
rična vrednost gob je v njiho-
vem odličnem okusu, saj
imajo vse mogoče vonje in
okuse: po cimetu, sadju, ore-
hih, moki, česnu ... Gobe mo-
ramo šteti predvsem kot za-
čimbe, da z njimi izboljšamo
okus različnim jedem. Zato
jih dodajamo v zmernih koli-
činah. Na splošno jih ne sme-
mo uživati prepogosto ali v
prevelikih količinah, saj so
težko prebavljiva hrana in jih
želodec ne more predelati po

več ur ali celo ves dan. Potreb-
no pa je tudi opozoriti, da gob
nikoli ne pogrevamo, saj s
pregrevanjem lahko povzroči-
mo izločanje strupenih snovi
iz gob, ki so lahko zdravju
škodljive, in nemalokrat se
zgodi, da se ljudje zastrupijo z
užitnimi gobami le zato, ker
so gobovo jed pogreli.

Z gobami in
parmezanom obloženi
kruhki

Za 3 osebe potrebujemo: 40
dag poljubnih svežih gob, 1 če-
bulo, 3 žlice masla, 6 rezin
črnega kruha, 3 žlice nastrgane-
ga parmezana, svež sesekljan
peteršilj, sol in sveže mlet poper.

Na raztopljenem maslu
posteklenite na tanke lističe

narezano čebulo. Dodajte
očiščene in narezane gobe,
posodo pokrijte in dušite 15
minut. Začinite s sesekljanim
peteršiljem, soljo in poprom
ter z gobami obložite rezine
kruha. Vsako rezino kruha
posujte še z nastrganim par-
mezanom, položite kruhke
na pekač in jih v na 200 sto-
pinj Celzija ogreti pečici peci-
te toliko časa, da se sir stopi.

Porova juha z gobami

Za 4 osebe potrebujemo: 30
dag pora, 25 dag krompirja, 1,2
l mesne juhe ali vode, 2 žlici
olja, 1 žlico moke, 1 strt strok
česna, 1 dl sladke smetane,
malo sesekljanega peteršilja, 20
dag poljubnih svežih gob, sol in
sveže mlet poper.

Na olju prepražite očiščen
in na kolobarje narezan por
ter na kocke narezan očiščen
krompir. Pomokajte, zalijte z
juho, začinite in kuhajte, da
se por in krompir zmehčata.
Nazadnje zalijte še s sladko
smetano, prevrite in potre-
site z očiščenimi in dobro
prepraženimi gobami ter
sesekljanim peteršiljem in
takoj postrezite.

Krompirjeva omleta 
z gobami

Za 2 osebi potrebujemo: 25 dag
kuhanega krompirja, 5 dag sla-
nine, 1 čebulo, 10 dag poljubnih
svežih gob, 3 jajca, 1 dl mleka, sol
in 1 žlico sesekljanega peteršilja.

V ponvi pražite na kocke
narezano slanino in na
trakove narezano čebulo. Ko
čebula oveni, dodajte očiščene
in narezane gobe ter na kocke
narezan krompir. Vse skupaj
rjavo zapecite. Jajca razžvrkljaj-
te, dodajte mleko, sol in sesekl-
jan peteršilj. Jajčno zmes preli-
jte prek krompirja, pokrijte s
pokrovko in na majhnem 
ognju pražite še toliko časa, da 
jajca zakrknejo. Tako pripravl-
jeno omleto zvrnite na krožnik
in postrezite.

Ribji file z gobami in
hrenom

Za 4 osebe potrebujemo: 80
dag poljubnih ribjih filejev
(brancina, škarpene, lista,...),
sveže stisnjen sok polovice
limone, 3 žlice ostre moke, 5
dag masla, 30 dag poljubnih
svežih gob, 5 žlic kisle smetane,
1 žlička nastrganega hrena, 1
žlico narezanega drobnjaka,
sol in sveže mlet poper.

Ribje fileje očistite, solite,
popoprajte in jih pokapajte z
limonovim sokom. Povalja-
jte jih v moki in jih z obeh
strani specite na vročem
maslu. Preložite jih na ogret
krožnik in postavite na toplo.
Na preostalem maslu pre-
pražite očiščene in narezane
gobe, dodajte kislo smetano,
hren in zavrite ter tako
pripravljeno omako prelijte
preko ribjih filejev, jih posu-
jte z drobnjakom in postre-
zite.

Gobe

www.gorenjskiglas.si
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Jože Košnjek

Kofce - Ko so leta 1926 v Tr-
žiču ustanovili zadrugo Pla-
ninski dom in so dobrih sto
metrov pod vrhom Planine
pod Košuto ali Kofc postavili
planinski dom, so se odločili
tudi za gradnjo kapelice. Na-
črt zanjo je naredil tesarski
mojster Franjo Stritih, oltar-
no sliko Janeza Krstnika pa
je narisala strokovna učitelji-
ca Antonija Štamcar. Kot je v
knjigi Zgodovinski drobci
župnije Tržič iz leta 1936 za-
pisal Viktor Kragl, je "prav
njena spretna roka poslikala
tudi bel mašni plašč, oltarni
prt in blazino za mašno knji-
go. Vse v res lepih planin-
skih motivih". Kapelica je
bila blagoslovljena 24. junija
1928, tri leta kasneje pa je v
stolpiču kapelice prvič zazvo-
nil mali zvonček. Do leta
1941 so bile v kapelici redne
nedeljske maše, včasih pa
tudi med tednom, saj so na
dopust na Kofce prihajali
številni duhovniki. Na začet-
ku nemške okupacije jo je
poškodoval kulturbundovec
iz Tržiča, 17. februarja 1945,
ko so partizani požgali pla-
ninski dom, pa je pogorela.
Ostali so le zidovi in del stre-
he. Tržiški planinci so kma-

lu po vojni nov planinski
dom uredili na planini v ne-
kdanji Primožičevi koči, kjer
je še danes, novo kapelico z
zvonom pa je blagoslovil te-
danji tržiški župnik Viktor
Zakrajšek 14. avgusta 1966.
Ob novi kapelici Janeza Krst-
nika se je takrat zbralo blizu
petsto ljudi. Na novega leta
1967 je na Kofcah prvič ma-
ševal Janez Ambrožič, ki je
sedaj župnik na Bledu. 

Kapelica je ostala poseb-
nost Kofc. Ob njej zastane
korak številnih planincev.
Tržiški župnik Roman Starc
je povedal, da so v kapelici
redne maše vsako leto na no-
voletni dan in na dan držav-
nosti 25. junija. Julija in av-
gusta so maše vsako nedeljo
ob 11.30, ob tej uri pa je bila
maša tudi prvo septembrsko
nedeljo. V devetdesetih letih
so z leseno konstrukcijo po-
krili mašni prostor pred ka-
pelico in z njo, žal, tudi zastr-
li pogled na njeno izvirno,
enkratno lego v naravnem
okolju. Pokrit prostor za ma-
ševanje v slabem vremenu bi
lahko po mnenju mnogih
obiskovalcev postavili ločeno
ob kapelici, ki bi tako še na-
prej pozdravljala planince
tako, kot jih je več kot šestde-
set let.

Maša pred kapelico Janeza Krstnika na Kofcah

Janezova kapelica 
pod Kofcami
Zgrajena je bila pred dobrimi osemdesetimi 
leti, v njej pa so bile do začetka septembra redne
nedeljske maše. 

PREJELI SMO

Polemika 
o Hudi jami

Ko sem gledala polemiko
na televiziji o Hudi jami, so
spet bile besede 'okupatorjevi
sodelavci'. Še vedno velja eno-
stranska zgodovina, ki načrt-
no prikriva resnico o zločinih,
ki jih je povzročila KPS pod
krinko OF med revolucijo in
po vojni. To lažno zgodovino
se uči v šolah že tretji rod Slo-
vencev. Slovenskemu narodu
uradno še vedno ni pojasnje-
no, da je moral slovenski člo-
vek braniti svoje življenje pred
komunisti OF, ki je pobila
nad tisoč civilistov, uglednih

mož, žena in družin, še pre-
den so kot samoobramba na-
stale vaške straže in pozneje
domobranstvo. Bratomorno
vojno so začeli partizani. Za-
kaj je naš narod še danes tako
razdeljen? To je lažna zgodo-
vina, ki ima močan in negati-
ven vpliv, posebej še na mlade
voditelje in politike. Pomanj-
kanje zgodovinske izobrazbe
od leta 1941 naprej in poštene
politične volje do resnice je
glavna ovira do tako potrebne
narodne sprave. Pošteni na-
vadni kmečki fantje so bili ve-
liki reveži.

Anica Ziherl, 
Sveti Duh

Suzana P. Kovačič

Kranj - Aeroklub Kranj je v
nedeljo na vzletišču Zlato pol-
je organiziral tekmovanje v
akrobatskem letenju kategori-
je F3A. Gre za radijsko vodena
letala, piloti pa se merijo v treh
zahtevnostih stopnjah predpi-
sanih akrobatskih figur. Tek-
movanja se je udeležilo še-
stindvajset tekmovalcev iz
Slovenije in Hrvaške. Poseb-
nost v programu je bil nastop
maket vojaških letal. V pro-
stem programu so obiskovalci
lahko občudovali akrobatske
helikopterje in pa letala, ki so
letela "po glasbi". 

Največjo maketo letala v
merilu ena proti dve je imel
Matej Koren iz Modelarskega
kluba Bovec. "Gre za letalo
EDGE 540 in je pomanjšan
model pravega letala, ki se
uporablja specialno za akro-
bacije. Čez krilo meri 3,70
metra, gibna prostornina mo-
torja je 275 kubičnih centime-
trov in moč motorja je 18 kilo-
vatov (24 KM). Konstruktor
tega modela je Američan,
sam pa sem naredil kar nekaj
predelav in nastavitev. Z ma-
keto lahko izvedem več figur,
kot jih dejansko lahko izvede

pravo letalo," je povedal Ko-
ren. Cena takšnega modela z
vgrajenim motorjem in dodat-
nimi nastavitvami je približno
7500 evrov. Tekmovalec Ur-
ban Simčič iz Aerokluba
Kranj leti z JAK 54. "To je ru-
sko akrobatsko letalo, ki ga
uporabljajo za tekmovanja in
za napredno šolanje pilotov.
Maketa ima štiritaktni in iz-
redno tih bencinski motor.
Čez krila meri 2,06 metra, je
pa v merilu ena proti štiri. Tak

model stane 1500 evrov," je
povedal Simčič. Rihard Jako-
pič iz Modelarskega kluba Pr'
kurah iz Ljubljane pa je letel s
sposojeno maketo letala. "Tre-
nutno delam maketo akrobat-
skega letala EXTRA 330, ki bo
imel čez krila 3,4 metra in naj
bi jo končal v kratkem," je po-
vedal Jakopič. 

Zmagovalec v kategoriji
F3A-osnovni je bil Adam Pet-
rin, zmagovalec v kategoriji
F3A-sport Rihard Jakopič, v

kategoriji expert pa Robert Lo-
gar. V prostem programu -
makete je bil prvi Robert Hva-
sti, v prostem programu - heli-
kopterji Žiga Rozman in v
prostem programu - letala An-
tun Meić. Aeroklub Kranj bo
letos organiziral tudi tekmova-
nje jadralnih letal F3J, ki bo 19.
in 20. septembra v Bovcu in
bo štelo za točkovanje evrop-
skega pokala. Dobili so tudi
organizacijo evropskega pr-
venstva F3J leta 2011. 

Akrobatska letala nad Kranjem 
Aeroklub Kranj je organiziral tekmovanje v akrobatskem letenju kategorije F3A. 

Igor Kavčič

Zadnji Vogel - Sirarna na 
Zadnjem Voglu je bila zgraje-
na po 2. svetovni vojni in je
nekaj let tudi obratovala. Kas-
neje jo je več kot trideset let
neko ljubljansko podjetje upo-
rabljalo za sindikalni dom, saj
stoji na odlični turistični in
planinski lokaciji. Od vrhnje
postaje gondole jo loči le pol
ure hoda, do vrha Vogla je uro
in pol, do Komne pa pet do
šest ur. Pozimi je zanimiva,
ker tik ob njej pelje smučar-
ska žičnica in proga Zadnji
Vogel, mimo pa v dolino vodi
tudi med smučarji priljublje-
na proga Žagarjev graben. 

"V naši agrarni skupnosti
smo se odločili, da objekt te-

meljito obnovimo in mu ob
oživitvi planine Zadnji Vo-
gel povrnemo prvotni na-
men. Dela smo se lotili pred
tremi, štirimi leti in obnovi-

li celotno ostrešje, v objektu
prenovili sanitarije, poskr-
beli za centralno ogrevanje,
obnovili smo "sirarski del" s
kotlom in shrambo za suše-

nje, prenovljeni sta kuhinja
in jedilnica, zgradili smo
pokrito verando ...," našteva
Stane Hodnik, gospodar ob-
jekta, sicer tudi tajnik Agrar-
ne skupnosti Bohinjska Bi-
strica, ki objekt trenutno
upravlja, medtem ko je ta še
v lasti Gozdarsko kmetijske
zadruge Srednja vas. 

"Preteklo zimo so tukaj
že bili nastanjeni smučarji,
saj imamo na voljo tudi 18
ležišč, čez poletje pa turi-
stom in planincem lahko
ponudimo kislo mleko in
sir, ki ga tukaj še ne dela-
mo, ampak ga dobimo s
planine Laz." V prihodnjih
letih nameravajo ponudbo
v obnovljeni sirarni oboga-
titi in jo ob tem, da služi
namenu paše na planini, še
bolj približati tudi obisko-
valcem. Načrtov v agrarni
skupnosti torej ne manjka,
prijetno počutje za mizo iz
debelih hlodov z žlico v kis-
lem mleku pa oni dan tudi
ni izostalo.

Zadnji Vogel spet živi
V treh letih je spet zaživela planina na Zadnjem Voglu, nekdanja Sirarna pa
je obnovljena. V njej bodo spet izdelovali sir, je prepričan Stane Hodnik.

Urban Simčič se pripravlja na nastop. / Foto: Tina Dokl

Stane Hodnik, tajnik Agrarne skupnosti Bohinjska Bistrica.

Ana Hartman

Ratitovec - Planinsko druš-
tvo za Selško dolino Železni-
ki je pred kratkim priredilo
tradicionalni, že 33. pohod
na Ratitovec, ki se ga je ude-
ležilo največ planincev v zad-

njih trinajstih letih. "Med
udeležence pohoda se je vpi-
salo 559 pohodnikov, prav
toliko pa je bilo tudi obisko-
valcev, ki se niso vpisali. Za
dobro vzdušje je ves dan skr-
bel Besniški kvintet," je pove-
dal predsednik PD Lojze Lo-

trič. Zadnja leta se po njego-
vih besedah obisk na Ratitov-
cu stalno povečuje; na leto na-
štejejo od 35 do 40 tisoč po-
hodnikov. Letos so na vrhu
našteli že 35 tisoč pohodni-
kov, kar je približno četrtino
več kot v istem obdobju lani.

Vse več pohodnikov se vklju-
čuje tudi v akcijo Prijatelj Ra-
titovca. "Ta čas v njej sodeluje
že petsto pohodnikov, ki mo-
rajo v enem letu izpolniti nor-
mo najmanj petnajstih vzpo-
nov. Akcija je z leti prerasla v
največjo rekreativno akcijo v
Selški dolini, predvidevamo
pa, da bo letos po številu
udeležencev rekordna," je
napovedal Lotrič. 

Največ planincev v trinajstih letih
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Prodajni komercialist m/ž (Dolenjska, Gorenjska) 
Smo uspešno podjetje, ki je v Sloveniji vodilno na področju trženja proizvodov in
storitev za varno in urejeno delovno okolje. Svojim kupcem nudimo največjo izbi-
ro priznanih svetovnih blagovnih znamk osebne varovalne opreme in odličen pro-
dajni servis. V svoje vrste vabimo uspešne prodajne komercialiste. ZAVAS, d. o. o.,
Špruha 19, 1236 Trzin, prijave zbiramo do 10. 10. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Konstruktor m/ž (Preddvor) 
Nudimo: sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas 6 mesecev, s polnim delovnim
časom in možnostjo kasnejšega podaljšanja pogodbe, kreativno in dinamično delo v
uspešnem podjetju, možnost osebnega in kariernega razvoja, stimulativno plačilo veza-
no na rezultate, strokovno nadgradnjo vaših znanj. Jelovica hiše, d. o. o, Hrib 1, 4205 Pred-
dvor, prijave zbiramo do 08. 10. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Planiranje proizvodnje I m/ž (Preddvor) 
Pričakujemo: srednje ali višješolsko izobrazbo lesarske ali druge tehnične smeri,
zaželene 1- do 3-letne izkušnje na podobnih delih, poznavanje dela na konstrukcij-
skih programih, kot so npr. SEMA, A CAD itd., zaželeno vsaj pasivno znanje nem-
škega jezika ali angleškega jezika, komunikativnost, organizacijsko sposobnost,
sposobnost odkrivanja in odzivanja na priložnosti ... Jelovica hiše, d. o. o, Hrib 1,
4205 Preddvor, prijave zbiramo do 08. 10. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Vodja nabave m/ž (Preddvor) 
Pričakujemo: univerzitetno ali visoko strokovno ali višješolsko izobrazbo ekonom-
ske ali druge ustrezne smeri, zaželene 5-letne izkušnje na področju nabave, zažele-
no je, da poznajo področje montažnih hiš, zaželeno je znanje angleškega ali nem-
škega jezika, vozniški izpit kategorije B, komunikativnost in pogajalske sposobno-
sti, sposobnost odkrivanja in odzivanja na priložnosti. Jelovica hiše, d. o. o, Hrib 1,
4205 Preddvor, prijave zbiramo do 08. 10. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Samostojni komercialist za prodajo montažnih hiš na tujih trgih /Nemčija, Švica,
Avstrija/ (Preddvor) 
Pričakujemo: univerzitetno ali visoko strokovno ali višješolsko izobrazbo ekonomske, lesarske
ali druge ustrezne smeri, zaželene vsaj 3- do 5-letne izkušnje na področju prodaje v tujino, ak-
tivno znanje nemškega jezika, vozniški izpit kategorije B, komunikativnost in pogajalske spo-
sobnosti, sposobnost odkrivanja in odzivanja na priložnosti... Jelovica hiše, d. o. o, Hrib 1,
4205 Preddvor, prijave zbiramo do 08. 10. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Pilot - kapetan m/ž (Ljubljana) 
Nudimo: delo v timu profesionalnih in motiviranih ljudi, urejeno okolje, osebni in
poslovni razvoj, možnost napredovanja in edinstveno karierno priložnost, baza v

Sloveniji. Elitavia, d. o. o., Dunajska 159, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 07. 10.
2009. Več na www.mojedelo.com.

Kuhar m/ž (Kranj) 
Opis: samostojna priprava obrokov (malic) v skladu s količinskimi normativi in a la
carte; naročanje in prevzem živil iz skladišča, kontrola roka trajanja živil; skrb za teh-
nično in higiensko stanje v kuhinji, skladno s sprejetimi HACCP načeli. Pričakujemo:
IV. stopnjo strokovne izobrazbe gostinske smeri - kuhar; 5 let delovnih izkušenj ali V.
stopnjo strokovne izobrazbe gostinske smeri - kuhar. Reina, d. d., Savska loka 1, 4000
Kranj, prijave zbiramo do 07. 10. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Komercialista v transportu m/ž (Lesce) 
Pričakujemo: vsaj V. stopnjo ustrezne izobrazbe, zaželene delovne izkušnje, zna-
nje uporabe računalnika in programskih orodij, vozniški izpit kategorije B, natanč-
nost, vestnost in delo v timu, aktivno znanje angleškega jezika in italijanskega jezi-
ka. Ažman, d. o. o., Lesce, Tržaška 1, 4248 Lesce, prijave zbiramo do 03. 10. 2009.
Več na www.mojedelo.com.

Skladiščnik - viličarist m/ž (Lesce) 
Zaradi povečanega obsega dela želimo naš uspešen kolektiv dopolniti z novim so-
delavcem. Pričakujemo: vsaj IV. stopnjo ustrezne poklicne izobrazbe, zaželene so
delovne izkušnje, znanje uporabe računalnika in programskih orodij, zaželeno je
znanje nemškega jezika, vozniški izpit kategorije B, natančnost, vestnost in delo v
timu,... Ažman, d. o. o., Lesce, Tržaška 1, 4248 Lesce, prijave zbiramo do 03. 10.
2009. Več na www.mojedelo.com.

Vodja računovodstva m/ž (Brnik) 
Medse sprejmemo Vodjo računovodstva m/ž. Naloge: skrbi za vodenje glavne
knjige, analitičnih evidenc, knjiženje, pripravo obračuna DDV, izdelavo zaključ-
nih in periodičnih obračunov družbe ter drugih računovodskih poročil za potre-
be poročanja, vodenje stroškovnega računovodstva po stroškovnih mestih, iz-
vajanje računovodskega kontrolinga, usklajevanje analitičnih evidenc z glavno
knjigo ... UPS ADRIA (S) EKSPRES, d. o. o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik-Aero-
drom, prijave zbiramo do 04. 10. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Elektrotehnik, elektroinštalater, elektromehanik m/ž (delo v Nemčiji) (Naklo,
Nemčija) 
Iščemo ELEKTROTEHNIKA za električarska dela v tujini (v Nemčiji). Pričakuje-
mo IV.-V. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri (elektrotehnik, elektroinštalater,
elektromehanik), dobro znanje nemškega jezika, vozniški izpit kategorije B,
osnovno računalniško znanje, 5 let delovnih izkušenj. Nudimo zaposlitev za do-
ločen čas 12 mesecev, 3 mesece poskusne dobe, urejene delovne razmere, gib-
ljiv/nestalen urnik. Kreata, d. o. o., Gorenjska cesta 39, 4202 Naklo, prijave zbi-
ramo do 26. 09. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Referent v prodaji in nabavi m/ž (Lesce) 
Pogoji: zahtevamo izkušnje v komerciali, izobrazbo ekonomske ali tehnične smeri
od V. do VII. stopnje, aktivno znanje angleškega jezika, dobre prodajne, pogajalske
in organizacijske sposobnosti; odgovoren in samoiniciativen pristop do dela. Nu-
dimo: zaposlitev za poln delovni čas, urejeno delovno okolje, dobro fiksno plačo in
stimulativno nagrajevanje ter delo v dinamičnem in uspešnem kolektivu. EKO-
RPM, d. o. o., Lesce, Alpska cesta 43, 4248 Lesce, prijave zbiramo do 02. 10. 2009.
Več na www.mojedelo.com.

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o., Podutiška 92, 
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

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

Pojemo z Metko Štok
Kranj - Prireditev Pojemo z Metko Štok bo znova na spore-
du jutri, v sredo, 16. septembra, ob 20. uri v gostišču Arvaj
pri Kokrškem mostu v Kranju.

Predstavitev društva za radost življenja
Kranj - Slava Čeak bo v sredo, 16. septembra, ob 19.30 v avli
Študijskega oddelka Osrednje knjižnice Kranj predstavila de-

PRIREDITVE

javnost Društva Eno, centra za radost življenja ter knjige Es-
ther in Jerryja Hicksa Zakon privlačnosti, prosite, dano vam je
in druge.

Godci in kuharji pri Avseniku
Begunje - Pri Avseniku v Begunjah bodo do konca meseca
igrali znani narodnozabavni ansambli. Glasbeni večeri s ple-
som se bodo začenjali ob 19. uri. Jutri, v sredo, 16. septembra,
zvečer bo igral ansambel Igor in zlati zvoki, naslednjo sredo,
23. septembra, pa ansambel Gašperji. V petek, 25. septembra,
bo za zabavo in ples igral Mitja kvintet, v sredo, 30. septembra,
pa bo v Begunjah nastopil Alfi Nipič s svojimi godci. 

Triglavska tržnica o gobah
Bled - Iz Triglavskega narodnega parka v soboto, 19. septem-
bra, med 10. in 12. uro vabijo na septembrsko Triglavsko tržni-
co pred Info središčem Triglavska roža na Bledu. Na tržnici bo
med 10. in 11. uro v okviru programa SOS predstavitev Gobar-
sko mikološkega društva Jurček z Bleda.

Na Murnov'c za 60 let
Gozd Martuljek - Planinsko društvo Gozd Martuljk ob 60-
letnici društva in v okviru akcije živi zdravo za zabavo vabi v

IZLETI

nedeljo, 20. septembra, na Murnov'c, od 14. ure dalje pa na
druženje pri orodišču v Srednjem vrhu Odhod bo ob 7. uri
izpred Penziona Špik. Hoje bo za 4 do 5 ur. Obvezne prijave
do petka, 18. septembra, Majda, tel.: 051/336 635 in Sara,
tel.: 041/554 014. 

Na Zelenico
Kranj - Društvo diabetikov Kranj vabi člane na pohod na Ze-
lenico v soboto, 19. septembra, ki ga pripravlja DD Tržič.
Zbirno mesto ob 7.15 pred Diabetičnim centrom v Kranju. Z
osebnimi avtomobili se boste odpeljali do nekdanjega
mejnega prehoda na Ljubelju, kjer je ob 8. uri zbor pohod-
nikov. Pohod po Jančmanovi poti bo trajal približno dve uri
in je srednje zahteven. Lažja varianta je prevoz z žičnico na
Zelenico, od tam pa pohod do izvira Završnice. Prijave v
društvenih prostorih do srede, 16. septembra, ali po tel.:
202-83-10, informacije lahko po tel. 031/485 490 Ivan, ali tel.
041/571 512 Stane.

Na festival čipk in v Kumrovec
Stražišče - Iz Klekljarskega krožka Stražišče vabijo 19. sep-
tembra na ogled festivala čipk v Lepoglavi na Hrvaškem in
na ogled spominskega parka Kumrovec. Odhod avtobusa
bo v soboto, 19. septembra, ob 5.30 z avtobusnih postaj od
Žabnice proti Kranju. Prijavite se lahko po tel.: 040/842 795
do zasedbe avtobusa.

Delavnica Izboljšajmo učni uspeh
Kranj - Klub študentov Kranj vabi na delavnico Izboljšajmo
učni uspeh, ki bo v petek, 18. septembra, ob 16. uri v pros-
torih Škrlovca: dnevni center za mlade in družine (Škrlovec
2, Kranj). Vstop je prost.

Priprava na porod in dojenje
Škofja Loka - Skupina za pomoč doječim materam v Škofji
Loki (LLLI) vabi na srečanje v petek, 18. septembra, ob 
16.30 v prostorih Zdravstvenega doma Škofja Loka. Tema
srečanja bo Priprava na porod in dojenje. Informacije: tel.
04/510 8001 (Irena) in 01/3611 320 (Andreja). Osnovne in-
formacije o dojenju so na voljo tudi na spletni strani:
http://www.dojenje.net, zavihek Vprašanja.

Vaje za psihično ravnovesje
Kranj - Humana - združenje svojcev vabi na odprto preda-
vanje Psihoenergetski aikido: vaje za psihično ravnovesje.
Predavanje bo vodila dr. Lucija Mulej, dipl. sociologinja,
danes, v torek, 15. septembra, ob 17. uri v prostorih
društvene pisarne na Oldhamski 14 (pri Vodovodnem
stolpu) v Kranju. Dodatne informacije na 04/201-17-20. 

Retrospektivna razstava Vena Dolenca
Kranj - Iz Galerije Creinativa na Sejmišču v Kranju vabijo na
odprtje retrospektivne razstave Vena Dolenca, ki bo danes,
v torek, 15. septembra, ob 19. uri.

Likovna in kiparska dela Andreje Mavc
Jesenice - V Razstavnem salonu Dolik bodo v petek, 18. sep-
tembra, ob 18. uri odprli razstavo likovnih in kiparskih del
oblikovalke Andreje Mavc z naslovom Sled večnosti.

RAZSTAVE

PREDAVANJA

OBVESTILA

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 
RADOVLJICA, TEL.: 04/53 15 249. Izleti: MADŽARSKE TOPLICE: 3. 10. - 6. 10., 15.
10. - 18. 10; TRST: 17. 9.; PELJEŠAC: 21. 9. - 28. 9.; KOPALNI IZLET - BERNARDIN:
5. 10.; MEDŽUGORJE: 9. 10. - 11. 10.;  GOLI OTOK: 7. 9.; BERNARDIN: 4. 10. - 7.
10, 15. 11- 18. 11. ; RIM 19. 11. - 22. 11.; TOPOLŠČICA: 28. 9.

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.

Šercerjeva ulica 35
4240 RADOVLJICA 
Telefon: 04/537 50 00      

Zaposlimo

BOLNIŠKEGA STREŽNIKA/CO - 2 delavca
za čiščenje in vzdrževanje bivalnega okolja stanovalcev

Pogoji za zasedbo:
●  dokončana osnovna šola,
●  tekoče znanje slovenskega jezika

Od kandidatov pričakujemo, da so redoljubni, natančni, 
zanesljivi, samostojni, samoiniciativni, prilagodljivi in sposobni
sprejemanja dodatnih obremenitev.

Delovno razmerje z izbranimi kandidati bomo sklenili za določen
čas, s polnim delovnim časom in poskusnim delom 1 mesec.

Prijave z dokazili sprejemamo na naš naslov 8 dni po objavi.



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

DVOSOBNO opremljeno stanovanje v
Radovljici, Gradnikova, cena 69.000
eur, ☎ 041/703-674 9005264

DVOSOBNO stanovanje, Radovljica,
Gradnikova, 50 m2, delno obnovlje-
no, prazno, 85.000 eur, ☎ 031/539-
104 9005434

HIŠE
PRODAM

HIŠO, novogr., Medvode - okolica,
155 m2, V. gr. faza, novogr. 09, 280
m2 zemlje, P+1+M, odprt pogled na
gore, sončna lokacija, cena 217.000
eur, ☎ 051/371-112

9005323

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

PISARNIŠKE prostore na Koroški ce-
sti (center), ☎ 041/361-100

9005304

LOKAL 32 m2, v centru Kranja, Pre-
šernova ul. 12, vhod po hodniku, ☎
041/535-000 9005436

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO, 16 m2, Škofja Loka - Gro-
harjevo naselje, za daljši čas, ☎
070/828-240 9005441

OSTALO
PRODAM

BRUNARICO 4 x 4 m, z 2 m nadstre-
ška, ☎ 041/515-139

9005352

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FORD Escort 1.3, l. 1995, rdeče bar-
ve, 300 eur, ☎ 031/832-963

9005420

SEAT Leon 1.9 Tdi Sport, 110 KM, l.
2000, rumen, 200.000 k, servisna knji-
ga, cena po dogovoru, ☎ 041/540-
552 9005450

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

KOMBINIRANO krožno žago z rezkar-
jem, ☎ 041/355-985 9005422

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

BUKOV rezan les, zračno sušen, di-
menzije: 25 mm, 40 mm in 50 mm, ☎
04/51-28-160 9005424

LES za gradnjo koče, 5 kos 140
x120x6000, 10 kos 120x120x 4000,
13 kos 120x100x 3600, 15 kos 100x
50x4000, 40 kos 40x50x4000, 4 kos
100x50x4000, cena 450 eur, ☎
041/341-521

9005452

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

9005097

KUPIM

ODKUPUJEMO hlodovino in celulozni
les iglavcev tudi lubadarke, ☎
041/758-932 9005046

KURIVO
PRODAM

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

9005225

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

9005226

DRVA, možnost plačila na obroke, me-
trska ali razžagana, možnost dostave,
☎ 040/338-719

9005227

BUKOVA metrska drva, ☎ 040/899-
469 9005428

SUHA bukova drva, možen razrez in
dostava, ☎ 041/884-882

9005432

SUHA drva, 20 m3, cena 42 eur za 1
m3, možna dostava, ☎ 041/830-560

9005440

SUHA bukova drva, možnost dostave,
☎ 031/864-145

9005448

STANOVANJSKA
OPREMA
OSTALO
PRODAM

JOGI BIO aktual - Meblo za polovično
ceno (dva ali en), dimenzije 90 x 200,
☎ 040/666-429 9005419

STARINE
KUPIM

STAR DENAR, zlatnike, srebrnike in
ostalo, ☎ 040/388-682 9005454

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
OKULISTIČNI pregledi za očala in
kontaktne leče, velika izbira sončnih
očal, popusti za upokojence in študen-
te. Optika Aleksandra, Qlandia Kranj,
04/23-50-123 9005259

ŽIVALI
IN RASTLINE
PODARIM

DVE MUCKI, stari 4 mesece, ☎
051/369-869 9005408

MLADE mucke, stare 2 meseca in
klubsko mizo, ☎ 031/865-859

9005269

MLADE mucke, ☎041/754-547 9005457

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

SEKULAR za žaganje drv s koritom in
mizo, ☎ 04/20-46-578, 031/812-
210 9005367

SILOKOMBAJN Pottinger Mex II ter
jedilni in krmni krompir, ☎ 040/355-
865 9005437

SLAMOREZNICO Epple, dobro ohra-
njeno, ☎ 041/375-350 9005435

TRAK za silažo Marin, ☎ 041/601-
498 9005446

PRIDELKI
PRODAM

DOLENJSKO vino, belo in rdeče, po
ugodni ceni, ☎ 041/317-157

9005401

KORUZO, 2 ha, ☎ 031/209-277
9005302

KORUZO za silažo, 0,45 ha, v Zapo-
gah, ☎ 041/228-241 9005429

KROMPIR, jedilni in krmni, lahko do-
stavimo, ☎ 031/585-345

9005327

KROMPIR za ozimnico, bel kenebek,
bistra in dezire, ☎ 031/411-904

9005417

SEME trikale za setev, ter jedilni in
krmni krompir, ☎ 041/209-677

9005453

SILAŽNO koruzo, Sp. Brnik, ☎
041/608-702 9005423

SLIVE za marmelado ali kompot, ☎
040/372-098

9005447

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

DVE MOLZNI kozi, ☎ 031/856-890
9005415

JAGNJETA za zakol ali nadaljnjo rejo
in dva mlada ovna, st. 8 mes, ☎
04/51-91-914, Janez 9005427

JARKICE, v začetku nesnosti, ☎
041/205-929 9005303

RACE mandarinke, samci, ☎ 031/
898-033 9005418

RJAVE jarkice in bele piščance za do-
pitanje, Stanonik, Log 9, Škofja Loka,
☎ 04/51-85-546, 041/694-285

9005431

TELICO, pašno, brejo in kravo po izbi-
ri, ☎ 040/685-321 9005426

ZAJKLJE za pleme, ☎ 04/25-22-
354 9005425

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do dva me-
seca, ☎ 04/25-91-541 9005416

BIKCA simentalca, starega do 10 dni,
☎ 031/687-062

9005451

OSTALO
PRODAM

KVALITETNI ovčji gnoj, star štiri leta,
možen prevoz, primeren za vrt, cena
po dogovoru, ☎ 031/521-307 9005444

NERJAVEČ sod za vino ali sok, 75 in
100 l za 60 in 70 eur, ☎ 041/576-
185 9005421

SOKOVNIK, odlično ohranjen, ☎
041/562-892 9005445

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO vestnega delavca za po-
moč v strežbi, odprto od 11. ure dalje,
pon. zaprto, Gostilna Slavkov dom,
Golo Brdo 8, Medvode, ☎ 01/36-11-
242 9005389

VOZNIKA kamiona za mednarodni
transport zaposlim, kategorije C in E -
prevozi v EU. Zajc transport, d. o. o.,
Valburga 15, Smlednik, ☎ 041/622-
529 9005079

Z NAJBOLJŠIM programom M.K. po-
stanite uspešen zastopnik na terenu.
Redna zaposlitev in prevoz zagotov-
ljen, Mali Anton s.p., Podljubelj 97,
tržič, ☎ 040/165-020 9005261

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo za-
stopnike za terensko prodajo artiklov
za varovanje zdravja. Oglejte si
www.sinkopa.si, Sinkopa, d. o. o., Ži-
rovnica 87, Žirovnica, ☎ 041/793-
367 9004641

HONORARNO iščem samostojno raču-
novodkinjo, Magnavel d.o.o., Visoko
119, Visoko, ☎ 041/676-600 9005433

REDNO zaposlimo knjigovodkinjo v ra-
čunovodskem servisu. Izkušnje zažele-
ne. Prošnje naslovite na: AJK, d. o. o.,
Cesta Kokrškega odreda 42, Kranj

9005322

IŠČEM

IŠČEM DELO - pospravljanje, gospo-
dinjska dela, pomoč starejšim ose-
bam, Kranj z okolico, ☎ 051/605-
303 9005341

IŠČEM DELO, brezplačno pomoč pri
negi in hišna opravila starejšim, ki so v
stiski in brez svojcev, ☎ 040/756-
409 9005449

IŠČEM DELO, pomoč starejšim ose-
bam v gospodinjstvu, kuhanje, likanje,
čiščenje, nakupovanje, prinašanje
zdravil iz lekarne ..., ☎ 030/307-161,
Tatjana 9005455

KV KUHAR iščem honorarno zaposli-
tev, v oktobru in novembru. Relacija
Kranjska Gora - Bled - Radovljica, ☎
040/745-231, Rudi 9005443

IŠČEM DELO, pospravljam, čistim na
domu ali v lokalu, Tržič z okolico, Kranj
in Bled, ☎ 040/226-189

9005439

IŠČEM DELO, polaganje keramičnih
ploščic, ☎ 040/200-365 9005442

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje
dvorišč, z našim ali vašim materialom,
SGP Bytyqi SKALA, d. n. o., Struževo
3 a, Kranj, ☎ 041/222-741 9004469

ADAPTACIJE kopalnic z vodovodom
in polaganje keramike. Uredimo tudi
vsa druga gradbena dela. Izvajamo
kvalitetno, ugodno in hitro. Leveks,
Venco Sokolov, s. p., Pot na Bistriško
planino 38, Tržič, ☎ 040/561-777,
070/210-762 9005430

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč,
dovoz. poti, parkirišč, polag. robnikov,
pralnih plošč, izd. betonskih in kamni-
tih škarp, Adrovic & Co, d. n. o., Jelov-
škova 10, Kamnik, ☎ 01/83-94-614,
041/680-751 9005104

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, s.
p., Senično 7, Križe, tel.: 59-55-170,
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, la-
melne zavese, plise zavese, komarniki,
markize, www.asteriks.net 9005198

BELJENJE in glajenje sten, antiglivični
premazi, barvanje napuščev in fasad,
dekorativni ometi in opleski, Pavec Ivo,
s. p., Podbrezje 179, Naklo, ☎
031/392-909 9004878

DELAMO vsa zidarska dela, notranje
omete in fasade z našim ali vašim ma-
terialom, Arjaniti, d. o. o., Žabnica 47,
Žabnica, ☎ 041/288-473, 041/878-
386 9005203

FLORIJANI, d. o. o., C. na Brdo 41,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, ometi,
ometi fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, ☎ 041/557-871 9004906

IZDELAVA podstrešnih stanovanj, po-
laganje laminatov in razna mizarska po-
pravila, M & V Vrtačnik in partner, d. n.
o., Šinkov turn 23, 1217 Vodice, ☎
031/206-724 9004853

KOMPLETNE ADAPTACIJE stano-
vanj, kopalnic, starejših objektov, pola-
ganje keramike, vsa gradbena in sliko-
pleskarska dela, ometi, fasade, itd.,
Befu studio, d. o. o., Predoslje 95,
Kranj, ☎ 031/379-256, Benjamin

9005438

KVALITETNE mizarske storitve, po na-
ročilu, z izrisom arhitekta tudi pri vas
doma in tudi na obroke, Magnavel,
d.o.o., Visoko 119, Visoko, ☎
041/676-600 9005229

NOVOGRADNJE, adaptacije in tlako-
vanje dvorišč, izdelava betonskih in
kamnitih škarp, estrihi, Gradbeništvo
”Kaaet”, Korać Tašo, s. p., Podgorje
70 a, Kamnik, ☎ 01/83-11-831,
031/775-896, 051/240-670

9005064

OD TEMELJEV do strehe, notranje
omete, vse vrste fasad, škarpe ter tla-
kovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in po-
ceni. Arbaj, d.o.o., Zg. Bela 24, Pred-
dvor, ☎ 041/241-149, 041/890-382

9005071

SVETOVANJE iz angelskih kart po te-
lefonu ali na domu, Patricija Kolarič, s.
p., Za žago 2, Bled, ☎ 051/385-903

9005263

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvože-
na tesnila, do 30 % prihranka pri ogre-
vanju. Prepiha in prahu ni več! Zmanj-
šan hrup, 10 let garancije. BE & MA,
d. o. o., Ekslerjeva 6, Kamnik, ☎
01/83-15-057, 041/694-229

9005249

IŠČEM

IŠČEM starejšo gospo za pomoč pri
gospodinjskih opravilih v okolici Kra-
nja, ☎ 051/322-805

9005456

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM

INŠTRUIRAM matematiko, fiziko in
poslovno matematiko, Marko Koselj,
prof., s. p., Šercerjeva ulica 4, Radov-
ljica, ☎ 04/53-15-836, 041/910-049

9005410

PLES, KITARA - Vabimo vas v PLES-
NE TEČAJE za vse generacije in v po-
samezne tečaje ali celoletno šolo KI-
TARE! Studio Tango, Britof 316, Kranj,
☎ 041/820-485

9005193

ZASEBNI STIKI
40-LETNI podjetnik išče punco za
skupno življenje in delo. Pokliči, v dvo-
je bo lepše, ☎ 041/229-649

9005391

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje za
vse generacije, zastonj za mlajše žen-
ske, ☎ 031/836-378

9005390
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SPOROČILO O SMRTI

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec iz Mešalnice

Franc Benedičič
rojen 1914

Od njega smo se poslovili v petek, 11. septembra 2009, ob 16. uri na pokopališču 
v Tenetišah. Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Kolektiv Sava

Vabimo vas, da se vpišete v programe:

PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI in PT)

EKONOMSKI TEHNIK (SSI, PTI, PT)

GASTRONOMSKO - TURISTIČNI

TEHNIK (SSI)

ADMINISTRATOR (SPI)

PRODAJALEC (SPI)

BOLNIČAR - NEGOVALEC (SPI)

MATURITETNI TEČAJ (MT)

Programi srednjega strokovnega izobraževanja
(SSI) trajajo od dve do štiri leta, program 
poklicno tehniškega izobraževanja (PTI) 
dve leti, programi srednjega poklicnega
izobraževanja (SPI) eno do dve leti, poklicni in
maturitetni tečaj (PT in MT) eno leto.

Informacije: 04/506 13 60 in na 
www.lu-skofjaloka.si

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13.30 in za
objavo v torek do petka do 14.00!
Delovni čas: od ponedeljka do četrt-
ka neprekinjeno od 8. do 19. ure,
petek od 8. do 16. ure, 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

www.jur-tan.si

JUR-TAN, nepremičnine, d. o. o.
PE Cankarjeva ulica 03 (staro-mest-

no jedro), 4000 Kranj, 
tel.: 04/236-92-14, mobi: 041/451-857

e-pošta: info@jur-tan.si

ITD NEPREMIČNINE, d.o.o.
MAISTROV TRG 7, 

4000 KRANJ
TEL.: 04/23-81-120, 

04/23-66-670

041/755-296, 040/204-661, 
041/900-009

e-pošta: itd.nepremicnine@siol.net
www.itd-plus.si

Maistrov trg 12, 4000 Kranj
Tel. 04/202 13 53, 202 25 66

GSM 051/320 700, Email: info@k3-kern.si

d.
o.

o.

Stritarjeva ulica 7, 4000 Kranj
www.nepremicnine.gnd.si

e-naslov: info@gnd.si
tel: +386 4 281 39 04, 
fax: +386 4 281 39 07
gsm: +386 31 536 578
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Angelo Vojić:

"Tekme na košarkarskem
prvenstvu občasno gledam.
Slovenski košarkarji so za-
enkrat na dobri poti, da
osvojijo medaljo. Dobro ig-
rajo, so stabilna ekipa, izku-
šeni."

Stojan Saje 

Ljubelj - Po neurju, ki je na
začetku septembra uničilo
makadamsko cesto na stari
mejni prelaz Ljubelj, je bil
gorski preizkus starodobni-
kov 12. in 13. septembra v
negotovosti. Člani Avto-
moto društva Tržič in drugi
so krepko prijeli za delo.
Trud ni bil zaman, saj je na
13. Hrastov memorial prišlo
prek osemdeset tekmoval-
cev iz šestih držav, tekmo pa
so spremljali številni obisko-
valci.

"Kapo dol pred našimi
fanti, ki jim je uspelo popra-
viti cesto in organizirati
imenitno tekmo," je dejala
predsednica Sekcije oldti-
merjev AMD Tržič Janja
Budič. Direktor dirke Aleš
Bešter je dodal, da so pre-
magali še drugo veliko skrb.
Zbrali so dovolj denarja za
prireditev, ki je bila letos za-
dnjič dvodnevna. Veseli so
bili zlasti obiska okrog 3500
ljudi, ki so si prišli ogledat
sobotni trening in nedelj-
sko tekmo. Uspešno nada-
ljevanje tradicije ljubeljskih
tekem je pohvalil Marjan
Romih, ki je bil direktor dir-
ke deset let, sedaj pa jo obis-
kuje kot gledalec. Strmo
2300-metrsko progo je do
vrha prehodil tudi predsed-
nik častnega odbora Janez

Bohorič. Po tekmi je podelil
pokale za posebne dosežke.
Pri ženskah so jih prejele
Špela Bohinjec, Janja Budič
in Mija Debevc. Najbolj ori-
ginalen predvojni motor je
bil DKW 1937, ki ga vozi
Jože Meglič, povojni motor
Jawa 1958 pa je imel Sven
Conc iz Avstrije. Pokal za
najstarejši motor Condor
1929 je dobil Anton Zaplot-
nik, najstarejši voznik je bil
75-letni Albin Šturm, naj-

bolj oddaljeni tekmovalec
pa Slobodan Krunić iz Srbi-
je. Pokal za najboljši čas si
je priboril Valentin Novak
na Puchu 1953 iz Avstrije.
Pokale so prejeli tudi naj-
boljši trije tekmovalci v de-
vetih kategorijah. Med mo-
torji s prikolico nad petsto
kubičnimi centimetri sta na
BMW l939 zasedla drugo
mesto Miro in Anka Hrast,
ki sledita vzoru pokojnega
dirkača Mirka Hrasta.

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
.

ČETRTEK

13/18°C

Junaki ljubeljskih strmin
Junaštvo je bilo, da so člani AMD Tržič popravili uničeno cesto na stari prelaz Ljubelj in izvedli 
13. Hrastov memorial. Junaške so bile tudi vožnje s starimi vozili v hudo strmino.

Žana Platiša:

"Košarkarskih tekem ne
spremljam, slišim pa, da
naši reprezentanti igrajo do-
bro. Kakšnih napovedi ne
morem dati, ker se mi res ne
sanja. Rajši kot košarko gle-
dam atletiko in nogomet."

Upajo na medaljo
košarkarjev
Maja Bertoncelj

Slovenska moška članska
košarkarska reprezentanca
odlično igra na evropskem
prvenstvu na Poljskem, kjer
v teh dneh poteka drugi del
tekmovanja. Bo Sloveniji le-
tos vendarle uspelo osvojiti
medaljo, smo včeraj spraše-
vali na kranjskih ulicah.
Foto: Tina Dokl

Janez Gril:

"Prvenstvo seveda gledam.
Naši košarkarji igrajo odlič-
no. V pozitivnem smislu me
je zelo presenetil Golemac.
Mislim, da bodo osvojili
medaljo, ne vem pa, če zla-
to. Turki so zelo močni."

Matic Plaznik:

"Gledam vse tekme naše re-
prezentance, če le imam čas.
Upam, da bodo naši v takš-
nem tempu zdržali še na-
prej. Sem optimist, da s tako
igro lahko osvojijo medaljo,
ne pričakujem pa preveč." 

Tjaša Petek:

"Tekme naše reprezentance
spremljam in super igrajo.
So me kar pozitivno prese-
netili. Računam na uvrstitev
med najboljšo šesterico, o
medalji pa je težko govoriti,
saj je veliko dobrih ekip."

Napoved za Gorenjsko

Prevladovalo bo oblačno vreme z občasnimi padavinami.
Meja sneženja se bo dvignila nad 2500 m nad morjem.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Miro Hrast, ob katerem že enajsto leto tekmuje v prikolici žena Anka, nadaljuje očetove dir-
kaške uspehe. / Foto: Gorazd Kavčič

Mladoporočenci

Na Logu nad Škofjo Loko sta se 9. septembra poročila 
Miha Zavrl in Aleksandra Golež, 12. septembra pa so se 
v Škofji Loki poročili Alojzij Kržišnik in Anja Jesenko, Aleš
Žnidaršič in Darja Božnar ter Izidor Lavtar in Maja Košič.
Mladoporočencem čestitamo in jim podarjamo poletno 
naročnino na Gorenjski glas.

Novorojenčki

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 37 novorojenčkov,
od tega 16 deklic in 21 dečkov. V Kranju se je rodilo 10 
deklic in 13 dečkov. Najlažji je bil deček, ki je tehtal 3.040
gramov, najtežjemu pa je tehtnica pokazala 4.140 gramov.
Na Jesenicah je prvič zajokalo 6 deklic in 8 dečkov. Tudi tu
sta bila najtežji in najlažji dečka, prvi je tehtal 3.650, drugi
pa 2.580 gramov.

Rožca

Srečanje sosedov na sedlu Rožca

V soboto so se na sedlu Rožca, 1587 metrov visoko na meji
med Slovenijo in Avstrijo, znova srečali prijatelji z obeh 
strani meje. Okrog štirideset se jih je povzpelo na sedlo, v
roke pa sta si segla tudi župana Jesenic Tomaž Tom 
Mencinger in Šentjakoba v Rožu Heinrich Kattnig. Družab-
no srečanje pripravi vsako leto druga stran, letos so bili na
vrsti Korošci. Tradicionalno srečanje na Rožci se zadnja tri
leta imenuje Arh-Jenullovo srečanje v spomin na Antona
Arha in Ernsta Jenulla, ki sta pred skoraj štirimi desetletji
pričela prijateljevati in čezmejno sodelovati. U. P.

Zmagovalci med motoristi
so bili Dante Zilli (I), Emil
Gnezda (SLO), Matic Zupan
(SLO), Alois Schrems (A),
Valentin Novak (A), Jože 
Cerar (SLO), Peter Ribnikar -
Gabrijel Smolej (SLO) in
Bogdan Jerič - Lado Špur
(SLO), med avtomobilisti pa
Miklavž Kržišnik (SLO).

Župana Jesenic in Šentjakoba v Rožu v spremstvu 
podžupanov na sedlu Rožca
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NA JAGODE 
ALI MARS

V petek bo v Kranju prvič nastopila le-
gendarna hard rock skupina Divlje Ja-
gode, če pa so vam bližje Elvis Jackson
in Let 3, pa v soboto ne zamudite Mars
Ljubljana Zagreb Trans Europe Festiva-
la v Križankah. / Foto: Zaklop

02

LJUDJE

RADIJSKI 
TRIDESETLETNIK

Enajsti september se nam je vtisnil v
spomin zaradi ZDA, a ta dan je mej-
nik tudi za gorenjski medijski prostor:
pred tridesetimi leti se je prvič oglasil
Radio Žiri, zdaj znan kot Radio Sora.
/ Foto: Polona M. Baldasin

KULTURA

DVE RAZSTAVI, 
KONCERT UČITELJEV ...

Obeleževanje 100-letnice Glasbene
šole Kranj se v sredo nadaljuje z razsta-
vo v Kranjski hiši, v četrtek z nastopom
učiteljev, v ponedeljek z razstavo v
Mestni hiši.
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dejni vodja in ustanovi-
telj Divljih Jagod je kita-
rist Sead Lipovača - Zele.
Skupina je bila ustanov-
ljena konec leta 1977 v

Zagrebu, prvi album pa so
izdali že leto kasneje, z isto-
imenskega albuma, kot je
ime skupine, pa se najbolj
spominjamo pesmi Jedina
moja in Krivo je more. Sledil
je Stakleni hotel, ki je doživel
velik komercialni uspeh. Na
njem so tudi odlične uspeš-
nice, kot sta Autostop in
Kako si topla mila. Pravi mej-

nik v karieri skupine pa je
njihov tretji album Motori, ki
ga danes uvrščajo med rock
klasike. Naslovna pesem s
tega albuma je še dandanes
kultna in je postala abeceda
igranja kitare za mnoge ki-
tarske naraščajnike. 

Leta 1986 so se uresničile
tudi dolgoletne sanje Divljih
Jagod - prejeli so ponudbo
slovite londonske diskograf-
ske hiše Logo Records in z
njo podpisali ekskluzivno
pogodbo. To je bila prva to-
vrstna pogodba v prostoru
bivše Jugoslavije. Tako so
Divlje jagode postali Wild
Strawberries. Velike sanje so

postale resničnost. Anglija,
London, pubi, klubi in kon-
certi so postali del vsakdanji-
ka. Še istega leta so izdali al-
bum Wild Strawberries, sle-
dil je album Konji, na kate-
rem najdemo tudi priredbo
Mozartovega turškega mar-
ša, kjer je Zele pokazal vse
svoje znanje igranja kitare. 

V devetdesetih je Zele živel
v Veliki Britaniji in Nemčiji,
kjer sta bila izdana albuma
Labude, kad rata ne bude in
100 vijekova. Po dolgih letih
se je končno vrnil v Zagreb
in Divlje Jagode so se vrnile
na glasbene odre pred osmi-
mi leti. Leta 2003 so spet iz-
dali album Od neba do neba,
konec tedna pa bo Divlje Ja-
gode ob 21. uri gostil kranj-
ski kulturni bazen.

NA JAGODE V BAZEN
V petek bo v Izbruhovem kulturnem bazenu v Kranju prvič nastopila legendarna hard rock skupina
bivše Jugoslavije Divlje Jagode s kitarskim virtuozom Seadom Lipovačo na čelu. Kot predskupini pa
boste lahko prisluhnili brežiškim glam-rockerjem Broken Arrow.

Alenka Brun

I

Zele v elementu / Foto: arhiv organizatorja

40. festival narečnih popevk: 
gledalci izbrali Štajerko, žirija rouže

Za naklonjenost gledalcev, poslušalcev in strokovne žirije
se je potegovalo petnajst skladb, podelili pa so več na-
grad: nagrada za najboljšo skladbo po izboru gledalcev in
poslušalcev je pripadla Domnu Kumru in pesmi Marička
Štajerka, po mnenju strokovne žirije pa je bila najboljša
pesem Vejnec skuznatih rouž v izvedbi Rudija Šantla.
Najboljša narečna besedila pa so letos odpeli Lidija Ko-
drič, Ansambla Štrk in že omenjeni Rudi Šantl. A. B.

Začela bo Tarja, sledil bradač, zaključila noč
čarovnic z Dream Theater

V sredo, 14. oktobra, bo ob 20. uri v ljubljanski Hali Tivo-
li nastopila prvotna pevka skupine Nightwish Tarja Turu-
nen. V sklopu turneje Final Storm Tour 2009, na kate-
rem predstavlja svoj aktualni album My Winter Storm,
bo na ljubljanskem koncertu zagotovo navdušila vse, ki
še vedno prisegajo na njen glas. Dva dni za njo bodo Ti-
voli osvajali boogi bradači. Nastopil bo ZZ Top, konec
oktobra - na noč čarovnic (31. oktober) pa ne spreglejte
postanka karavane progresivnega rocka in metala. Na-
stopili bodo Dream Theater in Opeth, ki bodo v Sloveni-
ji nastopili že tretjič. Spremljali jih bodo še Bigelf in
Unexpect. A. B.

a dogodku, ki so
ga organizatorji
p o i m e n o v a l i
Mars Ljubljana
Zagreb Trans

Europe Festival in bo 19. sep-
tembra v ljubljanskih Kri-
žankah, bodo nastopili Elvis
Jackson, Let 3, TBF, I.C.E.,
Vatra in Morso.

Glavna ideja festivala je po-
vezava dveh mest, Ljubljane
in Zagreba, v kreativno, pro-
gramsko ter kulturno celoto,
osnovano na prijateljskih ve-
zeh in glasbeni ustvarjalno-
sti. Ideja za festival Mars
Ljubljana Zagreb Trans Eu-
rope festival je nastala na
osnovi tako imenovanega
'twin festivala' oziroma do-
gajanja v dveh mestih, kar to-

krat pomeni celo dogajanja v
dveh državah. Mars Ljublja-
na Zagreb Trans Europe Fe-
stival bo trajal tri dni: v petek,
18., in v nedeljo, 20. septem-
bra, bodo koncerti v Zagre-
bu, v soboto, 19. septembra,
pa v Ljubljani. Hkrati gre
tudi za idejo 'obiskovalcu pri-
jaznega festivala', saj so v
tem primeru nastopajoči ti-
sti, ki potujejo na različne lo-
kacije. Zagrebški del pa bo
prisluhnil ravno tako skupi-
nam Let 3, TBF, Elvis Jack-
son in Morso, medtem ko
bodo ljubljanski del zame-
njali Edo Majka, The Rakes,
Kandžija, Diyala, Leelooja-
mais in Diskurz.

Organizatorji festivala pa
že razmišljajo o širitvi v pri-
hodnosti še na nekatera
druga mesta nekdanje Ju-
goslavije.

GLASBA NA MARSU
Alenka Brun

N

Dragi ljubitelji Gorenjskega glasa in izletov, pridružite se nam v torek,
22. septembra, ko se bomo skupaj odpravili odkrivat severovzhodni
konec naše prelepe Slovenije. Prvi potniki bodo na avtobus vstopili na
avtobusni postaji v Radovljici ob 6.10, naslednji na avtobusni postaji
pred Creino v Kranju ob 6.30 in zadnji na avtobusni postaji na Prim-
skovem pred Mercator centrom ob 6.45. Najprej se bomo ustavili na
Trojanah in si privoščili malico, nato nas bo pot vodila kar do Sloven-
skih Konjic, kjer nam bo lokalni vodnik razkazal zanimivo mestno jedro,
skozi katerega teče potok Gospodična, in nam razkril legendo, kako se
je mesto rešilo pred požarom. Sledil bo ogled Riemerjeve galerije: tam
je razstavljeno starinsko pohištvo znanih lastnikov, dragocene slike, ...
Po ogledu se bomo odpeljali v Vitanje, mesto z bogato kulturno-
zgodovinsko dediščino. Vitanje so znane tudi po spominski sobi Her-
mana Potočnika Noordunga, ki je bil slovenski pionir astronavtike. Šte-
jemo si v čast, da nam bo delo Problem vožnje po vesolju in sobo prve-
ga načrtovalca vesoljskih postaj razkazal znani slovenski režiser in kan-
didat za kozmonavta Dragan Živadinov. Polni novih informacij se
bomo s kosilom okrepčali v Termah Zreče. Pred odhodom domov pa
si bomo ogledali še eno najmodernejših vinskih kleti s prekrasnim raz-
gledom, Zlati grič. Prihod v Kranj načrtujemo okoli 19. ure.

Izlet v Slovenske Konjice in Vitanje

Cena izleta: 35 EUR
Za rezervacijo čimprej pokličite: 04 201 42  41
Cena vključuje: prevoz, malico, ogled Slovenskih Konjic in
Riemerjeve galerije, ogled spominske sobe, kosilo in ogled

vinske kleti z degustacijo.
Organizator izleta je 
Turistična agencija Odisej.w
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torek, 
22. septembra

IZLETI

Ljubljanski predstavniki izvajalcev / Foto: arhiv organizatorja (Miro Majcen)

Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice

H. P. Noordung

Dragan Živadinov

Vitanje

Slovenske Konjice



raznovanje 100-let-
nice Glasbene šole
Kranj, ki z najmanj
enim dogodkom na
mesec poteka že vse

leto, se v tem mesecu nada-
ljuje z dvema razstavama,
koncertom in javno predsta-
vitvijo pouka. Že jutri, v sre-
do, 16. septembra, ob 19. uri
bo v Kranjski hiši odprtje raz-
stave z naslovom 100 let Glas-
bene šole Kranj, na kateri bo
skozi fotografijo in besedo
predstavljena zgodovina šole,
na ogled pa bodo tudi foto-
grafski vtisi z dosedanjih pri-
reditev v jubilejnem letu. 
Obiskovalci razstave si bodo
lahko ogledali tudi domiselne
likovne izdelke učencev glas-
bene šole, ki so jih slednji
ustvarjali v čast šoli za njen
rojstni dan. 

"V sodelovanju z Zavodom
za turizem Kranj bomo od
prihodnjega ponedeljka na-
prej dva tedna v predavalnici

Kranjske hiše organizirali
tudi predstavitev, kako poteka
pouk v naši šoli," je povedal v.
d. ravnatelja Tomaž Kukovič.
Dva tedna, med 21. septem-
brom in 2. oktobrom, od po-
nedeljka do petka, bo vsak
dan med 15. in 18. uro potekal
na neki način javni pouk raz-
ličnih inštrumentov, predšol-
ske glasbene vzgoje in nauka
o glasbi. "Naše delo želimo
predstaviti tudi širši javnosti.
Vrata predavalnice bodo tako
odprta vsem, med obiskovalci
in učiteljem ter učencem bo
le nekakšna "španska stena",
na kateri bo tudi pisalo, kdaj
ljudje lahko pouk prekinejo
in povprašajo o vsem, kar jih
zanima. Ljudi bi radi izobra-
zili, kakšen pomen ima glas-
ba v našem življenju, in da je
ta še kako živa stvar in ne
samo nekaj, kar sodi med
štiri stene šolske učilnice."
Ob tem bo objavljen tudi ur-
nik, tako da bodo obiskovalci
vedeli, kdaj bodo lahko sliša-
li posamezni inštrument. V
četrtek, 17. septembra, ob

19.30 bo v dvorani Glasbene
šole na Trubarjevem trgu
tudi koncert učiteljev glasbe-
ne šole. Ob načrtovanih toč-
kah se obeta izjemen glasbe-
ni dogodek, tako s solistični-
mi točkami kot nastopi ko-
mornih zasedb, zato si je tre-
ba še pravočasno zagotoviti
sedež v sicer mnogo pre-
majhni dvorani. V ponede-
ljek, 21. septembra, ob 10. uri

bodo v Mestni hiši odprli tudi
tako imenovano Vitrino me-
seca, ki jo bo učiteljica klavir-
ja in orgel Barbara Pibernik
pripravila v sodelovanju z
Gorenjskim muzejem. Raz-
stava se bo v začetku oktobra
preselila v veliko dvorano na
Brdo pri Kranju, kjer bo tudi
slavnostna akademija ob
100-letnici Glasbene šole
Kranj.
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KULTURA

DVE RAZSTAVI, 
KONCERT UČITELJEV ...
Obeleževanje 100-letnice Glasbene šole Kranj se v sredo nadaljuje z razstavo v Kranjski hiši, v četrtek
z nastopom učiteljev, v ponedeljek z razstavo v Mestni hiši, prihodnjih štirinajst dni pa bo sledila še
javna predstavitev pouka.

azstavo ob letošnjih
Dnevih narodnih
noš v Kamniku, ki jo
organizatorji v Gale-
riji Veronika vsako

leto zaupajo različnim stro-
kovnjakom s področja oblačil-
ne dediščine, je letos v sodelo-
vanju z Akademsko folklorno
skupino Ozara pripravila Jo-
žica Šmid iz Kranja, ki ljud-
ska oblačila ustvarja že skoraj
trideset let.

"Poleg stereotipizirane raz-
ličice "narodne noše" obstaja
še vrsta zanimivih arhivskih,
slikovnih in predmetnih vi-
rov, ki pričajo o nekdanjem
oblačenju prebivalstva na Slo-
venskem, katerih neupošte-
vanje siromaši vedenje o naši
preteklosti, hkrati pa stereoti-
piziranje obstoječih "narod-
nih noš" daje napačen vtis
uniformiranosti nekdanjega
oblačenja," je na odprtju raz-

stave Na klinčku visi kikl'ca,
ki prikazuje oblačilno dedišči-
no Gorenjcev iz 1. polovice in
sredine 19. stoletja, povedala
avtorica Jožica Šmid, ki že vr-
sto let izdeluje kostume raz-
ličnih slovenskih pokrajin,
največ pa sodeluje prav s
kranjsko FS Ozara. 

Za izdelovanje folklornih
kostumov jo je navdušila šivi-
lja Ljuba Vrtovec, ki je sodelo-
vala z Akademsko folklorno
skupino France Marolt iz
Ljubljane, v vseh teh letih pa
se je v želji po čim bolj kako-
vostnem delu posvečala tudi
izobraževanju pri etnologinji
Mariji Makarovič, na semi-
narjih JSKD, v muzejih,
knjižnicah in arhivih.

Na tokratni razstavi v
Kamniku Jožica Šmid pred-
stavlja ženska in moška obla-
čila, obuvala, nogavice, peri-
lo in pokrivala, kakršna so
pred skoraj dvesto leti nosili
naši predniki na Gorenj-
skem.

Jasna Paladin

R

NA KLINČKU VISI KIKL’CA

Razstava bo na ogled do 27. septembra.

Tržič

Slike in unikatni izdelki

Likovne razstave članov Medobčinskega društva gluhih in
naglušnih za Gorenjsko AURIS so že tradicija. V galeriji Atrij
Občine Tržič so v četrtek odprli razstavo, ki je nastala v sode-
lovanju s Centrom za trajnostni razvoj podeželja Kranj. Tam
poteka projekt, s katerim država in Evropa omogočata us-
posabljanje gluhih in naglušnih v sodobni in tradicionalni
umetnosti. S serijo portretov in aktov se predstavlja gluhi
študent Likovne akademije Marko Lukan. Svoja dela so do-
dali vodje delavnic; Maja Rogelj izdelke iz slame in lesa, Alja
Kump Ankerst poslikave na les, Ewa Jenko Gunnčar unikat-
ni svetilki in vezene vzorce, zadruga za razvoj podeželja
Pomelaj iz Male Polane pa izdelke iz koruznega ličja. Razs-
tava bo odprta do 14. oktobra. Na sliki: Marko Lukan in Ewa
Jenko Gunnčar iz Kranja. S. S.

Praznovanje 100-letnice Glasbene šole Kranj poteka že vse
leto, vsak mesec v različnih taktih, a vselej z najboljšo
muziko. / Foto: arhiv Glasbene šole Kranj 

Igor Kavčič

P
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FILM, KINO, MODA

jesenjo se nam
obetajo nove
modne smernice
ne le na področ-
ju oblačenja, tem-

več tudi na področju liče-
nja. Letošnji trendi ličenja
narekujejo glamurozno 
jesen, videz, ki spominja 
na dvajseta leta prejšnjega
stoletja, pa tudi osemdeseta
se vračajo s polno paro. 
Poglejmo si nekaj najvid-
nejših smernic. 

Bogate barve grozdja 
in borovnic

Vijolično obarvane ustni-
ce smo lahko opazili pri
večini modnih oblikovalcev,
od Christiana Diorja, Botte-
ge Venete do Alexandra
McQueena. Natančno začr-
tane ustnice delujejo zelo
ženstveno, najbolje pa delu-
je takšen videz v mat in zelo
temnih odtenkih. Zraven
seveda sodi skrbno negova-
na lepa polt. 

Barvni duet

Kombinacije enakih barv
ali barvni duet je zopet 'in',
ustnice in nohti v popolno-
ma enakem odtenku barve
so absolutna modna za-
poved. Svetujem vam, da se
poskušate izognite želji, da
bi v enakem odtenku zasen-
čili še oči.

Osemdeseta leta 
se vračajo

Enako kot v modi oblače-
nja so tudi smernice ličenja
za letošnjo jesen zaznamova-
ne v stilu osemdesetih let. Če
vam je všeč takšen videz, naj

vas navdihnejo glavne juna-
kinje znanih nadaljevank iz
osemdesetih, kot sta Dinasti-
ja in Dallas.

Natančno začrtana usta

Ošilite svoja črtala za
ustnice in odpovejte se več-
kratnemu pitju kave, kajti
glavno vodilo jesenskih ust-
nic je precizno začrtana lini-
ja ustnic. Na modnih pistah
kreatorjev Yvesa Saint Lau-
renta, Salvatoreja Ferragama
in Giorgia Armanija je pre-
vladovala rdeča barva. 

Temne oči

Letošnjo jesen naj bodo oči
naličene v slogu 'vse ali nič',
kar pomeni: če oči naličite,
jih naličite močno. S temni-
mi barvami močno zasenčite
oči, stil 'smokey eyes' z do-
datki, kot so umetne trepal-
nice in veliko črnega linerja. 

LEPOTNE SKRIVNOSTI

JESENSKE SMERNICE LIČENJA
Tania Mendillo

Z

rata Bloom sta
spretna in pre-
tkana goljufa, ki 
bogataše na zelo
uglajen način vča-

sih spravita ob vse premo-
ženje. Za zadnjo žrtev pred
upokojitvijo si izbereta 
bogato dedinjo Penelope.
Zamišljena spletka pa vse
vpletene popelje po poteh
domnevnih tihotapcev s
starinami od Grčije, Pra-
ge, Mehike, Rusije do Ria 
De Janeira. Toda zaradi 

nepričakovane ljubezni se
načrti zapletejo, vloge pre-
varantov in žrtev pa se 
zamenjajo.

Kriminalna romantična
komedija prihaja v naše 
kinematografe v četrtek.

Alenka Brun
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SUDOKU
Navodila: 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 ode-
beljenih devetih kvadratov.

Sestavila: Petra F.

KINO SPORED

Torek, 15. 9.
16.00, 18.45, 21.30 DRŽAVNI SOVRAŽNIKI
18.20, 21.20 NESLAVNE BARABE 
16.10 G-FORCE 3D
18.00, 19.50, 21.40 BREZ POVRATKA 4 3D

Sreda, 16. 9.
16.00, 18.45, 21.30 DRŽAVNI SOVRAŽNIKI
18.20, 21.20 NESLAVNE BARABE 
16. 10 G-FORCE 3D
18.00, 19.50, 21.40 BREZ POVRATKA 4 3D

Četrtek, 17. 9.
17.00, 19.10, 21.20 GRDA RESNICA
16.45 LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV 
18.45, 21.30 DRŽAVNI SOVRAŽNIKI
16.10 G-FORCE 3D
18.00, 19.50, 21.40 BREZ POVRATKA 4 3D

Petek, 18. 9.
17.00, 19.10, 21.20, 23.30 GRDA RESNICA
16.45 LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV 
18.45, 21.30 DRŽAVNI SOVRAŽNIKI
16.10 G-FORCE 3D
18.00, 19.50, 21.40, 23.40
BREZ POVRATKA 4 3D

Sobota, 19. 9.
14.50, 17.00, 19.10, 21.20, 23.30 
GRDA RESNICA
14.45, 16.45 
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV 
18.45, 21.30 DRŽAVNI SOVRAŽNIKI
14.10, 16.10 G-FORCE 3D
18.00, 19.50, 21.40, 23.40
BREZ POVRATKA 4 3D

Nedelja, 20. 9.
14.50, 17.00, 19.10, 21.20 GRDA RESNICA
14.45, 16.45
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV 
18.45, 21.30 DRŽAVNI SOVRAŽNIKI
14.10, 16.10 G-FORCE 3D
18.00, 19.50, 21.40 BREZ POVRATKA 4 3D

Nedelja, 20. 9.
14.50, 17.00, 19.10, 21.20 GRDA RESNICA
14.45, 16.45
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV 
18.45, 21.30 DRŽAVNI SOVRAŽNIKI
14.10, 16.10 G-FORCE 3D
18.00, 19.50, 21.40 BREZ POVRATKA 4 3D

Ponedeljek, 21. 9.
17.00, 19.10, 21.20 GRDA RESNICA
16.45 LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV 
18.45, 21.30 DRŽAVNI SOVRAŽNIKI
16.10 G-FORCE 3D
18.00, 19.50, 21.40 BREZ POVRATKA 4 3D

Torek, 15. 9.
19.50, 21.50 BREZ POVRATKA 4 3D
17.20, 20.30 DRŽAVNI SOVRAŽNIKI

15.00, 19.20 G-FORCE 3D podnaslovljen
15.40, 17.50 G-FORCE 3D
16.40, 18.50, 21.10 GRDA RESNICA
15.30, 17.40 LEDENA DOBA 3: 
ZORA DINOZAVROV sinhronizirano
20.00 NESLAVNE BARABE
17.00, 21.20 SNEG

Sreda, 16.9.
19.50, 21.50 BREZ POVRATKA 4 3D
17.20, 20.30 DRŽAVNI SOVRAŽNIKI
15.00, 19.20 G-FORCE 3D podnaslovljen
15.40, 17.50 G-FORCE 3D
16.40, 18.50, 21.10 GRDA RESNICA
15.30, 17.40 LEDENA DOBA 3: 
ZORA DINOZAVROV sinhronizirano
20.00 NESLAVNE BARABE
17.00, 21.20 SNEG

Četrtek, 17. 9.
20.00 SVET JE VELIK IN REŠITEV SE SKRIVA 
ZA VOGALOM

Petek, 18. 9.
18.00 LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV
sinhronizirano.
20.00 SNUBITEV

Sobota, 19. 9.
16.00 LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV sinh.
20.00 SNUBITEV

Nedelja, 20. 9.
16.00 LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV sinh.
18.00 SNUBITEV
20.00 SVET JE VELIK IN REŠITEV SE SKRIVA 
ZA VOGALOM

Četrtek, 17. 9.
20.00 SNUBITEV

Petek, 18. 9.
18.00 J.C.V.D.
20.00 SNUBITEV

Sobota, 19. 9.
18.00 SNUBITEV
20.00 J.C.V.D.

Petek, 18. 9.
19.00 PREKROKANA NOČ

Sobota, 19. 9.
19.00 PREKROKANA NOČ

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico 
do spremembe sporeda.

KINO ŽELEZAR, JESENICE

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

LINHARTOVA DVORANA, RADOVLJICA

PLANET TUŠ, KRANJ

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER)

Rešitev

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

BRATA BLOOM
Laž ju ne bo nikoli ločila.
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o poletnem preda-
hu je bilo v otro-
škem kulturnem
centru Krice krace
na Glavnem trgu v

Kranju minuli konec tedna
spet zelo živahno. Dneva od-
prtih vrat sta v petek in sobo-
to tja privabila mnoge otroke,
ki so uživali v svetu predstav,
lutk, pravljic ... Tudi v novi
sezoni Krice krace, ki se zače-
nja oktobra, otrokom ne bo
dolgčas, obljublja Nataša
Herlec, vodja otroškega kul-
turnega centra. "Vsak petek
ob 17.30 bodo v našem pros-
toru v centru Kranja različne
prireditve (lutke, gledališče,

glasba, pravljice, čarovniki ...)
za otroke od enega do devete-
ga leta starosti. Začeli bomo
drugega oktobra, in sicer z
lutkovnim mjuziklom Mojca
Pokrajculja v izvedbi Kaličop-
kovega gledališča," je pojas-
nila Nataša Herlec. 

Med šolskim letom v Krice
kracah načrtujejo tudi malo
lutkovno šolo za otroke od
petega do sedmega leta staro-
sti, ki bo potekala ob sredah
med 16.30 in 18. uro, temu
bo sledila lutkarnica za otro-
ke med sedmim in desetim
letom starosti. Ponedeljki
med 18. uro in 19.30 bodo re-
zervirani za lutkovni klub za
mlade med 11. in 14. letom
starosti, vsem nad 15. letom

starosti pa bo namenjena lut-
kovna skupina Grom, ki se
bo srečevala ob četrtkih med
18. uro in 19.30, pripravlja pa
film Drakula. Za vse starost-
ne skupine prirejajo delavni-
co stripa, za otroke od dveh
do štirih let pa delavnice Ig-
rajmo se glasbo.

Letos bo polno zaživel tudi
projekt Eko pod zeleno smre-
ko. "Skozi pravilno naravnan
ustvarjalni proces lahko že
pri otrocih dosežemo določe-
ne premike v mišljenju in
pravilnejšem ravnanju do
narave. Ob sobotah od desete
do pol dvanajste ure dopol-
dne tako pripravljamo brez-
plačna druženja, na katerih
bomo reciklirali, eksperi-

mentirali, gledali risanke, po-
slušali pravljice, se družili z
vilinskimi bitji in z ustvarjal-
nostjo pomagali reševati svet.
K sodelovanju bomo povabili
gozdarje, biologe, kemike in
druge, ki se poklicno ukvarja-
jo z naravo," je napovedala
Nataša Herlec.

Na dnevih odprtih vrat
smo srečali tudi Anjo Tro-
bec, ki je vrsto let pridno ho-
dila na petkove prireditve v
Krice krace, zdaj pa tam igra
lutke. "V Kricah kracah mi je
'ful' všeč, ker imam veliko
domišljije in jo lahko upora-
bim pri lutkah. Na dnevu od-
prtih vrat je bilo zelo dobro,
saj sem tudi sama nastopa-
la," nam je zaupala Anja. 

KRICE KRACE ZNOVA ZAŽIVELE
Začenja se nova sezona, ki jo bodo zaznamovale ustvarjalne in glasbene delavnice, lutkovne 
predstave, projekt Eko pod zeleno smreko ... 

Ana Hartman

P

SUDOKU 
ZA OTROKE

Rešitev:

Navodilo za reševanje:
V mrežo uvrstite številke od 1 do 6. Upoštevajte:
1. V vsaki vrstici je vsaka številka vpisana le enkrat.
2. V vsakem stolpcu je vsaka številka vpisana le enkrat.
3. V vsakem pravokotniku s 3 x 2 polji je vsaka številka vpisana le enkrat.

Sestavila: Eva in Bine 

Različne predstave v sklopu dneva odprtih vrat v Kricah
kracah so privabile številne otroke. / Foto: Matic Zorman

Otroci so z zanimanjem spremljali tudi pravljičarko Tadejo
Murn. / Foto: Matic Zorman 

3NAGRADNO VPRAŠANJE

KAKO GLOBOK JE
KANJON REKE KOKRE?

A    100 m
B     15 m
C     30 m

Obkroži pravilni odgovor. Nagradno vprašanje izreži in ga prilepi na dopisnico. 
Pripiši še svoje ime in priimek ter pošlji na naslov: Zavod za turizem Kranj, 
Glavni trg 2, 4000 Kranj, ZA KRANČKA, najkasneje do 9. oktobra.

Med prispelimi odgovori bomo izžrebali tri nagrajence, ki bodo prejeli majico s podobo Krančka.

KRANČKOVI ZAKLADI 3

Jamar Francelj nam je razložil, da je kanjon 
globok skoraj 30 metrov in da ga je 
naredila reka Kokra. Zaradi močnega toka 
reke so bili ob Kokri včasih mlini, ki jih danes 
ni več, hidroelektrarna pa še vedno deluje. 
V kanjonu je bilo včasih tudi kopališče. 
Če bi še delovalo in bi veljal tak red, kot je 
takrat, se Angelca nebi smela kopati z nama 
z Lovrom. Dame so imele namreč določene 
posebne ure, ko so se kopale samo one. 
Danes pa smo lahko vsi skupaj hodili po 
lepo urejeni potki. V reki smo videli veliko 
različnih rib, na prodišču pa račke, hrošče 
in pajke. Za Angelco sem nabral šopek 
cvetočih rož, potem pa smo se skrivali za 
drevesi – ne morete verjeti koliko različnih 
vrst dreves je tam, celo jablane, hruške in 
slive. Zdaj razumemo, zakaj je kanjon Kokre 
zavarovan kot naravna znamenitost. 

NAGRAJENCI (2) :

Oho, zdravo otroci, me veseli, da se spet srečamo. Tole poletje je pa res vroče, kajne? S krtkom Lovrom in človeško ribico Angelco smo se zato skrivali kar v Rovih pod starim Kranjem. Potem nam je jamar Francelj povedal, da je v prijetni senci dreves v kanjonu Kokre ravno pravšnja temperatura za vroče poletne dni. Z Angelco in Lovrom smo zato odšli na potep po kanjonu Kokre. To je pa res nekaj posebnega! Reka, drevesa in živali – z druščino smo tam preživeli super popoldne. Naslednjič gremo pa skupaj, a ne?

Kanjon reke 
Kokre Zbiram vse 

tiste 
kovance, ki 
jih Kranček ne 
potrebuje takoj. Ko se jih 
nabere za dobre pol vreče, jih 
odnesem v banko. Potem pa pustim, 
da v banki nekaj časa odležijo. 
Tam se lepo spočijejo, se okrepijo, 
nemalo pa tudi porastejo. Ko čez čas 
pridem ponje, zanje potrebujem 
že cel žakelj, toliko jih je skupaj! 
Ja, banka dela čudeže … 
Ne veste, kaj je banka? Bistra 
pogruntavščina, vam rečem!  

SE ME ŠE 
SPOMNITE? 

SEVEDA, TUDI ZA 
KRANČKOVE 

KOVANCE 
SKRBIM! 

VAS ZANIMA, 
KAKO?

e
oj Ko se jih

Davor Žunič, Kranj
Mateja Repinc, Bled
Klara-Sara Podgrajšek, Cerklje

TO MORAMO
PONOVITI...

TISOČ UGANK ZA MALČKE
Franc Ankerst vam zastavlja naslednjo uganko:

Kdo ima piščalko, palico, lisice,
avto, uniformo, varuh je pravice? 

Do petka nam pošljite SMS z vsebino ug+rešitev+ime,
priimek in naslov na številko 031/691 111. Nekdo bo pre-
jel knjižno nagrado. Ime nagrajenca bomo objavili pri-
hodnji torek. Rešitev prejšnje uganke se glasi polž.
Tokrat nismo prejeli pravilnega odgovora.

OTROŠKA PERESA

Okostnjak s koso

Nekoč je prišla Pikcova Tajda k nam pogledat, kako je z na-
šim psom Tanom. K Tanu sva šli skozi kurilnico. Prižgala
sem luč in Tajda je šla odpret vrata, ki vodijo k psu. Potem
sem jaz ugasnila luč, saj je bilo dovolj svetlo. Tan je bil se-
veda zelo vesel, ker ga je prišla Tajda pogledat. Skupaj smo
se igrali. Čez nekaj minut je Tajda pogledala v kurilnico in se
zadrla: "Okostnjak s koso!" Zelo sem se prestrašila in zav-
pila. Slišala me je mami, ki je bila v kuhinji. Tajda se je pre-
strašila mene in še enkrat zavpila. Tan se je tako ustrašil, da
se je šel v kočo skrit. S Tajdo sva pogledali v kurilnico, am-
pak nikjer ni bilo nikogar. Obe sva se začeli glasno smejati.
Še sedaj vedno, ko grem v kurilnico, najprej pogledam, če je
res kakšen okostnjak s koso v njej.

Ana Lušina, Dražgoše

Na avtobus hitim 
in zvezke v torbo zložim. 

Skozi vrata zdrvim 
in vse lepo pozdravim.

Prva ura je slovenščina, 
druga pa matematika.
Kmalu bo ure konec, 
in zazvonil bo šolski

zvonec.

Na avtobus zdrvim 
in šolo pozdravim 

ter domov se odpravim.
Tam me čaka sladica, 
zraven pa še ena pica.

Zdaj pa adijo!
Gledala bom jesensko 

televizijo. 

Meta Mohorič, OŠ Ivana
Groharja, Škofja Loka

Rjavo listje,
sadje zrelo,

živali so zaspane,
nastiljajo si za spanje.

Veter mrzlo piha,
odpiha vse liste,
a ježek ga nabira,

da posteljo si postelje.

Muhe in komarji
so že odfrčali.

Mirno bomo spali, 
ne bomo se jih bali.

Jesen je res lepa, 
barve zažarijo, 

ko jesensko sonce
vse nas prijetno greje. 

Janez Leben, 
OŠ Ivana Groharja, 

Škofja Loka

O jeseni



vetovna avtomobil-
ska industrija še ni-
koli ni bila v tako glo-
boki krizi in še nikoli

pred tako velikimi zahtevami
in izzivi, kakršni jo čakajo 
v prihodnjih letih. To se 
nenazadnje kaže tudi v odso-
tnosti nekaterih avtomobil-
skih znamk, ki so sklenile, da
je nastop na najpomembnejši
evropski in morda tudi sveto-
vni avtomobilski razstavi, pre-
velik strošek. Tako v Frank-
furtu letos ni nekaterih zna-
nih imen, drugi svoje avto-
mobile razkazujejo na skrom-
nejših razstavnih površinah,
tretji gredo naprej, kot da kri-
ze ni. Sicer pa so poleg drugih
novosti, ki jih nekaj napove-
dujemo v sliki in besedi, rde-
ča nit letošnjega salona elek-
trični in hibridni avtomobili,
kajti zahteve po manjšem
obremenjevanju okolja so
drugi pomemben dejavnik, ki
bo v marsičem določal vrtenje
avtomobilskega sveta v pri-
hodnjih letih.

BMW X1 - Tisto, kar je ba-
varska avtomobilska kovačni-
ca doslej poosebljala v večjem
X5 in manjšem X3, se seli nav-
zdol k novemu najmanjšemu
športnemu terencu X1. Pri
BMW natančno vedo, da novi-
nec spada v dobro zaseden
razred, kjer bo imel opravka s
Volkswagnom Tiguanom,
Fordom Kugo, Toyoto RAV4
in še s kakšnim drugim, seve-
da pa so ga okitili s hišnimi
prestižnimi elementi. Za avto-

mobil je predviden šestvaljni
bencinski motor in pet turbo-
dizelskih motorjev.

CITROËN C3 - Pri Ci-
troënu proti koncu leta pri-
pravljajo zamenjavo za svoj
drugi najstarejši model C3.
Novi malček bo ohranil mla-
dost svojega predhodnika,
vendar bo za kanček manj
igriv in nekoliko večji. S 3,94
metra dolžine se je precej pri-
bližal drugim tekmecem v
svojem razredu. Med motorji
bo že v začetku na voljo tudi
sodobni turbodizelski štiri-
valjnik s 66 kilovati (90 KM),
ki bo v ozračje oddal le 99
gramov CO2 na kilometer.

HYUNDAI ix35 - Južnoko-
rejski avtomobilski tiger Hy-
undai že nekaj časa napove-
duje zamenjavo za svoj naj-
manjši športni terenec Tuc-
son. Med drugim bosta v no-
vincu, ki so ga oblikovali v Hy-
undaijevem nemškem razvoj-
nem centru, nova turbodizel-
ska štirivaljnika, 1,7-litrski bo
razvil 85 kilovatov (115 KM),
2,0-litrski pa bo na voljo v iz-
vedbi s 100 ali 135 kilovati (136
oziroma 184 KM). Ix35 pride
na slovenske ceste spomladi.

KIA VENGA - Zahvaljujoč
nekaterim oblikovalskim in
tehničnim rešitvam bo Kiina
novinka ponujala prostornost
spodnjega srednjega razreda,
namenjajo jo le evropskim
kupcem. Poganjali jo bodo
1,4- in 1,6-litrski bencinski in
dizelski motorji z močjo med
55 in 85 kilovati (75 in 115
KM). To bo prvi Kiin model,
ki bo poleg deljive klopi v raz-
merju 60/40 imel tudi pov-

sem ravno dno, novost pa je
tudi pomična zadnja klop. 

FORD C-MAX - Fordov ki-
netični dizajn je z oblikovnim
izrazom poskrbel za bolj di-
namičen videz novega kom-
paktnega enoprostorca, ki bo
naprodaj v drugi polovici pri-
hodnjega leta. Hkrati bo Ford
v novinca uvedel vrsto novih
tehnologij, vključno s povsem
novim 1,6-litrskim EcoBoost
bencinskim motorjem z ne-
posrednim vbrizgavanjem, in
napredne funkcije za večjo
priročnost in varnost.

OPEL ASTRA - Obisko-
valce salona bo bolj kot
novo lastništvo Opla, ki so
ga komaj izvlekli iz kremp-
ljev propadlega General
Motorsa, zanimalo, kako je
videti nova generacija As-
tre, ki se bo najprej pojavila
v petvratni karoserijski iz-
vedbi. S 4,42 metra dolžine
je nekoliko daljša od pred-
hodnice, izbor motorjev je
sestavljen iz štirih turbodi-
zelskih štirivaljnikov, poleg
njih pa bodo Astro poganja-
li še štirje bencinski stroji. 
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AVTOMOBILIZEM

POD PRITISKOM OKOLJA 
Letošnji avtomobilski salon v Frankfurtu bo v znamenju iskanja izhodov iz krize in krepitve 
alternativnih pogonskih možnosti.

Matjaž Gregorič

S

BMW X1

Citroën C3

Kia VengaHyundai ix35

Opel AstraFord C-Max
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NAGRADNA KRIŽANKA

TC DOLNOV, Šuceva 23, Kranj, tel.: 04 2042 714

VELIKA IZBIRA 
LAMINATOV, PARKETOV, PVC

PODOV, ITISONOV, DEKORATIVNIH
KAMNOV, NOTRANJIH VRAT, 

ZAKLJUČNIH LETEV, KUHINJSKIH
PULTOV IN STENSKIH OBLOG 

NOVO, NOVO, NOVO 
● MIZARSKI PROGRAM 

(okovja, vodila, vijaki, ...) ● DOBAVA 
IN RAZREZ IVERNIH, OSB, 

VEZANIH, PANELNIH IN MDF PLOŠČ 
● ELEKTRIČNO IN BATERIJSKO 

ORODJE 
● ''PROFY'' BRUSNI PAPIRJI 

ZA PARKETARJE 
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TC DOLNOV, Šuceva 23, Kranj, 
tel.: 04 2042 714

Za reševalce križanke smo pripravili šest lepih nagrad:
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 
4., 5. in 6. nagrado podeljuje Gorenjski glas.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z
oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na
dopisnicah do srede, 30. septembra 2009, na Gorenjski glas, 
Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi
v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

KAR SE V LES3 DOGOVORI, 
TO ZAGOTOVO DRŽI! 

1. LAMINATI AC3/31 7mm
HRAST, BUKEV, JAVOR, KOSTANJ, ČEŠNJA 
nora cena: 6,99 EUR/m2

2. LAMELNI PARKET HRAST STANDARD 16x16 7L 
nora cena: 9,99 EUR/m2 

3. KANT PARKET HRAST 320x160x22 mm 
nora cena: 18,99 EUR/m2

4. GOTOVI KLASIČNI PARKET BAMBUS
NATUR, KARBONIRAN LAK 960 x 96 x 15 
nora cena: 21,99 EUR/m2 

5. GOTOVI PARKETI 
● PARKET GOTOVI PANELNI GRABO HRAST LOCK RUSTIK

LAK 2250 x 200 x 14 
nora cena: 19,99 EUR/m2

● PARKET GOTOVI PANELNI LIVA HRAST STRUCTUR LOCK
LAK 2200 x 190 x 14 
nora cena: 22,99 EUR/m2 

● PARKET GOTOVI PANELNI HARO BUKEV TUNDRA TC LAK
2200 x 180 x 13,5 
nora cena: 23,99 EUR/m2

● PARKET GOTOVI PANELNI LIVA BAMBUS SVETLI, TEMNI LC
LAK 1860 x 148 x 15 
nora cena: 29,99 EUR/m2

● PARKET GOTOVI PANELNI HARO OREH FLAIR LOCK LAK
1050 x 180 x 13,5 
nora cena: 39,99 EUR/m2

6. GOTOVI PARKET DVOSLOJNI (za talno gretje) 
● PARKET GOTOVI DVOSLOJNI HRAST DESIGN LAK 

nora cena: 28,99 EUR/m2

● PARKET GOTOVI DVOSLOJNI HRAST STANDARD LAK 
nora cena: 29,99 EUR/m2 

7. ZUNANJI LESENI PODOVI ZA TERASE 
● SIBIRSKI MACESEN 21 x 145 x 4000/4200 mm 

nora cena: 3,50 EUR/tm
● MASSARANDUBA 25 x 145 x 4000/4270 mm 

nora cena: 7,60 EUR/tm 

8. AKCIJA NOTRANJIH VRAT 
● RITA (iz zaloge) v barvi oreha, bela, hrast in češnja 

z montažo že od 199,90 EUR/kos 
● ROBERTA (iz zaloge) v barvi oreha, hrast in češnja 

z montažo že od 299,90 EUR/kos 
● LIKO COMPACTA (iz zaloge) v barvi bukev, hrast, ćešnja 

-10 % 

- Vse cene veljajo za gotovinsko plačilo. 
- Vse cene so v EUR in vključujejo 20% DDV 
- Cene z montažo veljajo na pripravljene odprtine in vsebujejo 8,5 % DDV. 

AKCIJA LES3 
OD 11. 9. 2009 DO 30. 9. 2009 OZ. DO ODPRODAJE ZALOG 



08 TOREK_15. 09. 2009

petek je škofjelo-
ški Radio Sora
praznoval 30-let-
nico delovanja.
Enajstega sep-

tembra 1979 se je namreč pr-
vič oglasil Radio Žiri. "To je
bilo za tiste razmere izjemno,
ne samo ustanovitev, pač pa
tudi priprava pogojev za delo-
vanje in borba za uveljavitev
radia," je direktor Radia Sora
Marjan Potočnik poudaril na
petkovi slavnostni akademiji
v Kristalni dvorani v Škofji
Loki. Tam so se poleg sode-
lavcev radia (teh je danes
prek petdeset) zbrali tudi po-
slovni partnerji ter župani

vseh štirih občin na Škofjelo-
škem, ki so solastnice radia,
in poudarili pomen lokalne-
ga medija. Tridesetletno pot
je po besedah direktorja za-
znamovalo tudi marsikaj
grenkega, včasih ni bilo de-
narja niti za plače, a tudi da-
nes razmere niso lahke, saj je
"medijski trg nasičen in se
vsak po svoje bori za poslu-
šalce, gledalce in bralce ter
svoj kos pogače". Vesel je, da
na Sori kljub vsemu uspešno
kljubujemo negotovim si-
stemskim in tržnim razme-
ram v medijskem prostoru.

Radio Sora, ki je osredoto-
čen predvsem na dogajanje na
Škofjeloškem, je danes eden
pomembnejših regionalnih
medijev na Gorenjskem. "Ko

smo ga pred tridesetimi leti
postavljali na noge, smo misli-
li, da delamo malce večjo raz-
glasno postajo za Žiri in okoli-
co. Danes je preprosto naredi-
ti radio: greš v trgovino in ku-
piš stvari, nam pa takrat ni
ostalo drugega, kot da smo šli
v Italijo in Avstrijo in v poto-
valnih torbah 'prešvercali'
magnetofon in drugo opremo
...," je spomine obujal tehnik
Rudi Krvina (radiu je kot edini
sodelavec zvest vseh 30 let), ki
je skupaj z Borisom, Milanom
in Ladom Oblakom ustanovil
radio v Žireh. Ta se je kasneje
preimenoval v Radio Sora in
preselil v Škofjo Loko.

Tako kot na radiu tudi na
slovesnosti ni šlo brez dobre
glasbe, za katero so poskrbeli

skupina Jazz station ter Ro-
mana Krajnčan ob spremljavi
pianista Blaža Puciharja. Še
več glasbe je poslušalce čaka-
lo zvečer na radijskem žuru v
nekdanji vojašnici, kjer se je
zvrstilo kar 36 glasbenih izva-
jalcev, med njimi Natalija
Kolšek, Adi Smolar, Atomic
Harmonik, Werner, Marko
Vozelj, Tanja Žagar, Orleki,
Ivo Mojzer, Skater, Vili Res-
nik, Manca Špik, Eva Černe
... Ob enih zjutraj je kot zad-
nja nastopila dolenjska skupi-
na TA'de'Y in sklenila radij-
ski žur, ki so ga vodili Saša
Pivk Avsec, Krištof Ramovš,
Tina Javor, Jana Jenko in Mo-
nika Tavčar, vse vajeti v za-
odrju pa je imela v rokah An-
dreja Čamernik.

DRUŽABNA KRONIKA

Sedem mesecev v pižami

Whitney Houston se z novim albumom I
Look To You, prvim po sedmih letih, vra-
ča na vrhove glasbenih lestvic. Že prvi te-
den so v ZDA prodali več kot tristo tisoč
izvodov. Temnopolta diva je v intervjuju
z Oprah Winfrey spregovorila o zasvoje-

nosti z drogami, ki se je začela leta 1992, kmalu po
uspešnici Telesni stražar. Kar sedem mesecev je bila v
pižami in uživala crack kokain, za svoje težave pa ne kri-
vi nekdanjega moža Bobbyja Browna, ampak prevzema
polno odgovornost.

Sinu dala ime Sparrow

Nekdaj najboljša prijateljica Paris Hilton,
zdaj pa oblikovalka oblačil in modnih do-
datkov Nicole Richie in frontman skupine
Good Charlotte Joel Madden sta po hčer-
ki Harlow, ki bo januarja dopolnila dve
leti, dobila še sina. V sredo se jima je v

zgodnjih jutranjih urah rodil 3,57 kilograma težak deček,
ki sta ga poimenovala Sparrow James Midnight Mad-
den. Vsi štirje se počutijo dobro.

Posvojila korejsko deklico

Igralka Katherine Heigl in glasbenik Josh
Kelley, poročena od decembra 2007, sta
posvojila deset mesecev staro korejsko
deklico z imenom Naleigh. Postopek je
bil intenziven, je razkrila zvezdnica nove
romantične komedije Grda resnica, a ker

gre za otroka s posebnimi potrebami, je bil tudi hitrejši,
saj so želeli, da se čim prej navadi na novo družino. Za
posvojitev se je odločila, ker so njeni starši posvojili ko-
rejsko deklico Mag - ki ji je kot prava sestra in sta si zelo
blizu.

Zlati lev izraelskemu Libanonu

Film Libanon izraelskega režiserja Samu-
ela Maoza, ki je skoraj cel vojni film po-
snel iz tanka, je ob zaključku beneškega
filmskega festivala dobil zlatega leva za
najboljši film. Srebrnega leva za najbolj-
šega režiserja je dobila v Iranu rojena Shi-

rin Neshat za film Zanan Bedone Mardan (Ženske brez
moških). Za najboljšega igralca so nagradili Britanca
Colina Firtha za vlogo v filmu A Single Man, za najbolj-
šo igralko pa Rusinjo Ksenio Rappoport za vlogo v filmu
La doppia ora.

RADIJSKI TRIDESETLETNIK
Enajsti september se nam je vtisnil v spomin po terorističnem napadu na ZDA, a ta dan je 
pomemben mejnik tudi za gorenjski medijski prostor: pred tridesetimi leti se je namreč prvič oglasil
Radio Žiri, zdaj že vrsto let znan kot Radio Sora.

Nekdaj moderator in novinar na Radiu Sora, zdaj pa obraz
nacionalne televizije Jan Novak v pogovoru s Karlo Bernik,
eno prvih novinark na Radiu Žiri / Foto: Tina Dokl

Moderatorko Moniko Tavčar je pri rezanju šunke 'nad-
zoroval'  gostinec Zdene Jurgec, ki je poskrbel za pogostitev. 

Obletnici radia sta nazdravili tudi urednica Tanja Barašin
(desno) in upokojena dolgoletna tajnica Vasilija Jesenko.

Ana Hartman

V

Medtem ko je direktor radia Marjan Potočnik (levo)
nameščal mikrofon, je tehnik in eden od ustanoviteljev radia
Rudi Krvina užival v družbi moderatorke Saše Pivk Avsec. 

Radijski rojstni dan je povezal tudi Romano Krajnčan in 
pianista Blaža Puciharja. / Foto: Tina Dokl

Na radijskem žuru v nekdanji vojašnici je obiskovalce na
noge spravila tudi Tanja Žagar. / Foto: Polona Mlakar Baldasin 

Najbolj znano radijsko in voditeljsko ženičko, 
razposajeno mamo Manko smo ujeli v objektiv na 
petnajstletnici radia Robin in ob praznovanju stoletnice
prvega poleta bratov Rusjan v Novi Gorici. / Foto: Zaklop

VRTIMO GLOBUS
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