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Konjenik z visokimi cilji
Sašo Bertoncelj bo na svetovnem pr-
venstvu v športni gimnastiki na kon-
ju z ročaji v krogu favoritov za sam
vrh. Letos ima na tekmah svetovnega
pokala že tri zmage in eno tretje
mesto. Bronast je bil tudi na
evropskem prvenstvu.
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ŠPORT VREME

jutri: zmerno oblačno
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Sumljiva smrt v Prašah
V požaru lesene lope v Prašah je v
nedeljo umrl 62-letni bosanski držav-
ljan Stojan Nježić z začasnim biva-
liščem v Sloveniji. Okoliščine njegove
smrti za policijo še niso povsem po-
jasnjene.

8

KRONIKA

V svetu tišine
Največji problem gluhih in naglušnih
je komunikacijska ovira. Pogosto
odrinjeni na rob družbe nimajo niti
statusa invalidnih oseb. Boris Horvat
- Tihi, predsednik Društva Auris, je
opozoril: "Radi bi delali, pa ne dobijo
priložnosti."

11

Globa za nesodelovanje
Veliko lastnikov nepremičnin je po

prejemu informativnih izračunov
vrednosti nepremičnin zmedenih pa
tudi jeznih, saj ne vedo, kaj storiti ob
napakah ali nestrinjanju s podatki in
vrednostmi v izračunu.

Danes bo pretežno jasno. Jutri
bo zmerno oblačno, v četrtek
pa bo znova več jasnine. Vse
dni bo zjutraj po nižinah
megla ali nizka oblačnost.

17

EKONOMIJA

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

Kranj - Izidi volitev, ki se jih
je v nedeljo udeležila le po-
lovica volilnih upravičencev,
so še neuradni. Po teh poda-
tkih so v prvem krogu izvo-
ljeni župani v osemnajstih
gorenjskih občinah: v Bohi-
nju Franc Kramar, v Cer-
kljah Franc Čebulj, v Gore-
nji vasi-Poljanah Milan Ča-
dež, v Gorjah Peter Torkar,
na Jesenicah Tomaž Tom
Mencinger. Na Jezerskem
dosedanji župan Milan Koc-
jan ni več kandidiral, med
tremi novimi kandidati pa je
slavil Jure Markič, ki velja za
naslednika prejšnjega župa-
na, čeprav so se njuna pota
pred volitvami razšla. V Ko-
mendi je zmagal dosedanji
župan Tomaž Drolec, v
Kranjski Gori Jure Žerjav, v
Lukovici Matej Kotnik, v
Medvodah Stanislav Žagar,
v Mengšu Franc Jerič, v Mo-
ravčah Martin Rebolj. Prese-
netljiv je izid volitev v občini
Naklo, kjer je kandidat SDS
Marko Mravlja že v prvem
krogu porazil Ivana Janeza
Štularja, župana vseh dose-
danjih mandatov. V Pred-
dvoru je prepričljivo zmagal
Miran Zadnikar, v Šenčurju
Miro Kozelj, v Tržiču Borut
Sajovic, v Železnikih Mihael
Prevc in v Žirovnici Leopold
Pogačar. Od županov, izvo-
ljenih v prvem krogu, je po-
lovica neodvisnih (kandidi-
rali so s podpisi volivk in vo-
livcev), trije zmagovalci so iz

vrst SDS, po dva iz SD in
LDS, po eden pa iz SLS in
Stranke za napredek KS. 

Čez dva tedna v drugi
krog

V devetih občinah na Go-
renjskem pa bo drugi krog
volitev. Na Bledu gresta 24.
oktobra na volitve že stara
tekmeca Janez Fajfar in Da-
vorina Pirc, v Domžalah je
izzivalec dosedanjega župa-
na Tonija Dragarja novinec
Robert Hrovat, v Kamniku,
kjer dosedanji župan Anton
Smolnikar ni več kandidiral,
se bosta za županski položaj
spopadla dosedanji podžu-
pan Brane Golubovič in
znani imitator Marjan Ša-
rec. V Kranju sta največ vo-
lilnih glasov zbrala Mohor
Bogataj, ki po štirih letih
premora znova kandidira,
in novinka Hermina Krt.
Tudi v Radovljici je stari žu-
pan Janko Sebastjan Stušek
sklenil zapustiti prizorišče,
za županski položaj pa se
bosta v drugem krogu po-
merila Ciril Globočnik in
Primož Jeglič. V Škofji Loki
dosedanjemu županu Igor-
ju Drakslerju stoji nasproti
Miha Ješe. V Vodice se želi
znova vrniti nekdanji župan
Anton Kokalj, njegov proti-
kandidat bo v drugem krogu
Aco Franc Šuštar. Nov žu-
pan bo tudi v Žireh, kjer do-
sedanji Bojan Starman ni
dobil dovolj glasov niti za
drugi krog. V njem se bosta

srečala Janez Žakelj in Mi-
lan Oblak. V Trzinu, kjer je
najprej kazalo, da bo v pr-
vem krogu zmagal Anton
Peršak, bo prav tako drugi
krog, Peršaka pa izziva no-
vinec Valentin Kolenc.

Izvoljeni pa so že občinski
sveti. V treh majhnih obči-
nah na Gorenjskem (na Je-
zerskem, v Gorjah in Pred-
dvoru) so voljeni po večin-
skem sistemu, volivke in vo-
livci odločajo o imenih, zato-
rej so ta že znana. V preosta-
lih občinah pa so volili liste
kandidatov in je glede na vo-
lilni rezultat znano število
mandatov, ki jih bodo pred-
stavniki posameznih strank
in list zasedli v občinskih
svetih. To bodo najverjetneje
ljudje z vrhnjih mest na li-
stah, izjemoma tudi kako
ime z dna, če je dobilo dovolj
preferenčnih glasov. 

V vsej državi je tokrat voli-
lo le 50,87 odstotka volilnih
upravičencev. Od gorenjskih
občin so najslabšo volilno
udeležbo beležili na Jeseni-
cah, kjer je šlo na volišča
33,55 odstotka volivcev, manj
kot pol prebivalstva pa je vo-
lilo še v Domžalah, Kranju,
Medvodah, Mengšu in Ra-
dovljici. Najzvestejši so vo-
livci v občini Jezersko, kjer je
volilo 78,83 odstotka ljudi,
prek šestdeset odstotkov vo-
lilnih upravičencev pa je šlo
na volišča še v občinah Bo-
hinj, Gorje, Lukovica, Mo-
ravče, Naklo, Vodice in Že-
lezniki. 

Večina županov 
že v prvem krogu
V osemnajstih gorenjskih občinah so župani izvoljeni že v prvem krogu, 
v devetih se bosta po dva najuspešnejša tekmeca pomerila v nedeljo, 
24. oktobra.

Fo
to

: M
at

ic
 Z

or
m

an
Fo

to
: T

in
a 

D
ok

l

Podjetnik Marko Mravlja iz Strahinja je proslavil zmago na volitvah za župana Občine 
Naklo s somišljeniki in svojci (levo ob njem žena Janja). / Foto: Stojan Saje

V Mestni občini Kranj bosta tekmeca v drugem krogu Mohor Bogataj in Hermina Krt.

V volilnem štabu Igorja Drakslerja so v nedeljo ponoči zaskrbljeno spremljali rezultate 
lokalnih volitev (levo), medtem ko je bilo razpoloženje v štabu Miha Ješeta bolj veselo.
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Kranjska Gora: 
Jure Žerjav

V občini Kranjska Gora je
volilo 52,29 upravičencev. Za
župana je bil spet, že v tretji
mandat zapored, izvoljen
Jure Žerjav (55,29 odst.). Ro-
bert Plavčak (s podporo voliv-
cev) je dobil 17,07 odstotka
glasov, Bogdan Janša (SDS)
13,93 glasov, Blaž Knific (SD)
10,87 odstotka in Matjaž

Lavttižar Oman (Naprej Slo-
venija) 2,69 odstotka glasov.
Največ sedežev v občinskem
svetu - pet - je dobila LDS
(23,11 odst.), sledi SDS s 3
mesti (16,27 odst.), nato pa
Neodvisna lista za razvoj
športa, turizma in kmetijstva
(11,26 odst.) in SD (10,62) s
po dvema mestoma. Po en
sedež v kranjskogorskem ob-
činskem svetu imajo NSi
(8,2 odst.), Za našo dolino
gre (7,22), DeSUS (7,18
odst.) in Lista glas občanov
(4,46 odst.). M. A.

Jesenice: 
Tomaž Tom Mencinger

Jesenice bo tudi prihodnja
štiri leta vodil dosedanji žu-
pan Tomaž Tom Mencinger
(SD), ki je po neuradnih ne-
popolnih izidih že v prvem
krogu zbral 59,22 odstotka

glasov. Na drugo mesto se je
uvrstil kandidat SDS Roman
Savinšek z 11,69 odstotka
glasov, na tretje pa Janko
Pirc (LDS) z 10,07 odstotka.
V 28-članskem občinskem
svetu bo tudi v tem mandatu
SD imela enajst sedežev,
SDS pet (enega manj kot do-
slej), po tri DeSUS (doslej
enega) in Narcisa (nova
stranka na Jesenicah), dva
LDS (doslej pet), SDAS bo
imela enega občinskega svet-
nika (doslej dva), prav tako
po enega po enega pa še NSi
(doslej dva) ter Zares in SNS,
ki doslej nista imeli predstav-
nikov v jeseniškem občin-
skem svetu. U. P.

Žirovnica: 
Leopold Pogačar

Župan Občine Žirovnica
ostaja Leopold Pogačar, ki se
je za svoj drugi mandat pote-
goval kot neodvisni kandidat
s podporo Neodvisne liste za
Žirovnico. Med 3681 volilni-
mi upravičenci se je volitev
udeležilo 2013 volivcev, kar
pomeni 54,69-odstotno volil-
no udeležbo. Pogačar je pre-
jel 87,89 odstotka glasov,
njegovi edini protikandidatki
Bernardi Resman (LDS) pa
so volivci namenili 12,11 od-
stotka glasov. Zmagovalka
volitev v občinski svet je Ne-

odvisna lista za Žirovnico.
Prejela je 46,11-odstotka gla-
sov, kar ji je prineslo osem
od štirinajstih mandatov oz.
še dva več kot v zadnjih štirih
letih. Po dva občinska svetni-
ka bosta imela SDS in SD,
po enega pa DeSUS in NSi.
A. H.

Gorje: Peter Torkar

V občini Gorje je bila volil-
na udeležba 65,61-odstotna.
Občino bo še naprej vodil
Peter Torkar (Katjuša Torkar
in skupina volivcev), ki je
prejel 73,35 odstotka glasov.
Sledijo mu Ludvik Hajdinjak

(Stanislav Lah in skupina vo-
livcev) s 16,09 odstotka gla-
sov, Alojz Poklukar (Klemen
Dolžan in skupina volivcev) s
6,79 odstotka in Rok Peter-
man (SLS) s 3,77 odstotka
glasov. V 11-članskem občin-
skem svetu bodo sedeli Ja-
nez Kolenc, Pavel Jakopič,
Ivan Ratek, Janez Poklukar,
Boštjan Komar, Borut Kun-
stelj, Roman Dolenc, Ivan
Hočevar, Danijela Mandeljc,
Branko Banko in Jakob Por.
"Rezultat kaže, da si občani v
Gorjah še naprej želijo take-
ga napredka, kot smo ga za-
stavili v minulih štirih letih,"
je po izvolitvi dejal Peter Tor-
kar. M. R.

Bohinj: Franc Kramar

V občini Bohinj je volilo
63,75 odstotka upravičencev.
Občino bo še en mandat vo-
dil Franc Kramar (Vinko Ko-

zelj in skupina volivcev), ki so
mu volivci namenili 67,28
odstotka glasov. Janez Sodja
(Saša Arh Pretnar in skupina
volivcev) je prejel 17,46 od-
stotka, Jožef Cvetek (NSi)
8,01 odstotka in Marija Ogrin
(SDS) 7,25 odstotka glasov. V
občinskem svetu bo imela
županova Lista za Bohinj šest
svetnikov, po dva svetnika
bodo imele SDS, Lista za bo-
hinjski jutri in SD, po enega
svetnika pa LDS, NSi, SLS in
SNS. Franc Kramar zmago
jemlje predvsem kot nagrado
za dosedanje delo. "Skupaj s
svetniki nam je uspelo Bo-
hinj premakniti naprej in na-
rediti bolj prepoznavnega," je
dejal in dodal, da je tako veli-
ka podpora tudi velika odgo-
vornost za naprej. M. R.

Tržič: Borut Sajovic

V občini Tržič je volilo
59,25 odstotka upravičencev.
Za župana je bil ponovno iz-
voljen Borut Sajovic (LDS,
51,48 odst.), Pavel Rupar
(SDS) je dobil 30,54 odst.
glasov, Matjaž Hrgovič (Za-
res) 5,38 odst., Boris Toma-
zin (NSi) 4,24 odst., Jure
Meglič (SD) 3,82 odst., Jože
Prašnikar (Zeleni SLO) 2,88
odst. in Vincenc Perne (SLS)
1,67 odst. glasov. Za občin-
ski svet je SDS dobila 24,99
odst. glasov (7), LDS 24,07
odst. (7), DeSUS 9,93 odst.
(2), SD 7,60 odst. (2), Lista
za razvoj športa in kulture
6,71 odst. (2), Nestrankarska
lista KS 5,82 odst. (1), NSi
5,02 odst. (1), Zares 4,76

odst. (1) in Zeleni SLO 4,61
odst. (1 mandat). Borut Sajo-
vic je dejal: "Veseli smo, da
so volitve končane. To je
zmaga občank in občanov,
ki so za slogo in poštenost."
S. S.

Jezersko: Jurij Markič

V občini Jezersko, kjer je
bila volilna udeležba rekord-
nih 78,73 odstotka, je zmago-
valec volitev 53-letni gradbeni
tehnik Jurij Markič. O svoji
izvolitvi je povedal: "Na Je-
zerskem bomo nadaljevali
delo prejšnjega župana z do-
dano vrednostjo. Županoval

bom nepoklicno, vendar
bom delal s poklicno občin-
sko upravo. Glede slednje se
bom še odločil, ko bom na-
tančneje pregledal občinske
finance. Na volitve nisem šel
s svojo listo, saj menim, da
se z zgolj sedemčlanskim
občinskim svetom v demo-
kraciji da delati, četudi mne-
nja niso vedno enoznačna."
Občinski svet na Jezerskem
je izvoljen po večinskem si-
stemu, v njem pa bodo po
novem: Peter Sušnik, Ignac
Murn, Jure Rebolj, Boris Me-
ško, Primož Muri, Milan Mi-
lošič in Anja Muri. D. Ž.

Naklo: Marko Mravlja

V občini Naklo je volilo
64,89 odstotka upravičen-
cev. Za župana je bil izvoljen
Marko Mravlja (SDS, 62,15
odst.), Janez Štular (SLS) je
dobil 28,88 odst., Stanislav
Koselj (SD) 4,81 odst., Mat-
jaž Gregorič (Premik) pa
4,17 odst. glasov. Za občinski
svet je SDS dobila 32,8 odst.
glasov (5 mandatov), DeSUS
24,73 odst. (4 mandate), SLS
18,58 odst. (3 mandate), NSi
10,09 odst. (1), SD 8,23 odst.
(1) in LDS 6,30 odst. (1).
Marko Mravlja je izjavil:
"Obiskal sem večino hiš v
občini. Po odzivu ljudi sem
pričakoval približno pol gla-
sov volivcev. Vseeno sem
menil, da bo možen drugi
krog. Župan Štular je delal
dobro večino časa, zato zma-
ga ni bila lahka. Če bomo ho-

teli, da bo Naklo postalo vzor
in spodbuda regiji, bo dela
veliko." S. S.

Preddvor: 
Miran Zadnikar

V občini Preddvor je v ne-
deljo volilo 51,70 odstotka
volilnih upravičencev in pre-
prič-ljivo izvolilo sedanjega
župana Mirana Zadnikarja,
člana Stranke za napredek
krajevnih skupnosti. Dobil
je kar 81,97 odstotka glasov
in je zmago v krogu svojih
privržencev praznoval že od
19.19 dalje na svojem domu.

Poleg njega je zmagovalka
volitev tudi njegova stranka,
ki ima v enajstčlanskem ob-
činskem svetu šest predstav-
nikov. Občinski svet je v
Preddvoru izvoljen po večin-
skem sistemu, tako da so že
znana imena svetnikov. To
pa so: Miro Roblek, Ciril
Zorman, Frančiška Roz-
man, Danilo Ekar, Luka Sel-
šek, Branko Tičar, Franc
Hudelja, Janez Polajnar,
Mirjam Pavlič, Janez Brolih
in Anka Bolka.  D. Ž.

Cerklje: Franc Čebulj

Franc Čebulj (Lista za raz-
voj vasi pod Krvavcem, SLS,
NSi ter Lista obrti in podjet-
ništva) bo župan občine Cer-
klje že peti mandat zapored,
saj je znova že v prvem kro-
gu zbral dovolj glasov (65,04
odstotka). Protikandidat
Franc Sirc (SDS) je prejel
26,82 odstotka glasov, Ciril

Župani, izvoljeni v prvem krogu
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Knjigo prejme LUDVIK KNAFELJ iz Bohinjske Bele.

Jure Žerjav

Tomaž Tom Mencinger Leopold Pogačar Franc Kramar / Foto: Tina Dokl Marko Mravlja

Jurij Markič

Miran Zadnikar

Borut Sajovic

Peter Torkar / Foto: Tina Dokl

Spoštovani občanke in občani Naklega,

iskreno se vam zahvaljujem 
za izkazano zaupanje!

Vaš župan 
Marko Mravlja
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Repnik (SD) pa 8,15 odstot-
ka. V občinski svet se je uvr-
stilo vseh devet strank in list:
LRV ima pet svetnikov, SDS
tri, LOP dva, po enega svetni-
ka pa imajo SLS, NSi, Lista
za Vas, KUL, koalicija LDS
in DeSUS ter SD. "Zmaga v
prvem krogu me je presene-
tila, a volivci očitno verjame-
jo v moj razvojni program.
Visoko podporo razumem
tudi kot priznanje za dobro
delo v preteklih šestnajstih le-
tih. Naslednji konec tedna
vse vabim na pečenega vola
pred gasilski dom v Cer-
kljah," je povedal Čebulj. S. Š.

Šenčur: Miro Kozelj

Zmagovalec županskih vo-
litev v Šenčurju, kjer je bila
volilna udeležba 47,72-
odstotna, je tretjič zapored
Miro Kozelj (SDS in SLS).

Zanj je glasovalo 73,40 od-
stotka volivcev, protikandidat
Franc Kržan (SD) pa je zbral
26,60 odstotka glasov. V ob-
činskem svetu bo imelo svoje
predstavnike prav vseh osem
strank in nestrankarskih list,
ki so sodelovale na volitvah -
SDS (šest mandatov), Ne-
strankarska lista BOR, Mladi
za občino Kranj in SLS (po
dva mandata) ter Nestrankar-
ska lista za šport in kulturo,
LDS in NSi (po en mandat).
"Vesel sem tako velike pod-
pore volivcev, pa tudi dejstva,
da imamo SDS, SLS in lista
Mladi za občino Šenčur zago-
tovljeno večino v občinskem
svetu, saj bo tako lažje delati,"
je povedal Kozelj. S. Š.

Gorenja vas-Poljane: 
Milan Čadež

Volilna udeležba v občini
s povprečno najmlajšim

prebivalstvom v Sloveniji je
bila nekoliko nad sloven-
skim povprečjem (54,72),
zmago pa je z 79,26 odstot-
ka vseh oddanih glasov
osvojil dosedanji župan Mi-
lan Čadež in s tem prema-
gal edinega protikandidata
Janeza Pelipenka. Stari novi
župan je kandidiral na listi
stranke SDS, ki je z osmimi
osvojenimi sedeži tudi zma-
govalka volitev v občinski
svet. Trije sedeži pripadajo
NSi, dva sedeža bosta imela
predstavnika SLS in De-
SUS, po enega SD in LDS.
"Zahvaljujem se vsem, ki so
šli na volišče, glasovali zame
in za SDS. Presenečeni
smo, da je lista osvojila sko-
raj polovico sedežev, kar je
potrditev preteklega dela in
velika odgovornost za na-
prej," je po izvolitvi povedal
Čadež. B. B.

Železniki: Mihael Prevc

Mihael Prevc (SLS) bo žu-
pan Občine Železniki že če-
trti mandat zapored, saj je
prejel 57,16 odstotka glasov.
Volitev se je sicer udeležilo
3578 volivcev, kar pomeni
65,21-odstotno volilno ude-
ležbo. Med županskimi kan-
didati je drugo največjo pod-
poro z 22,23 odstotka glasov
prejel Igor Nastran (Premik),
z 9,32-odstotka glasov je sle-
dil Tomaž Demšar (SDS),
Jože Prezl (SD) je zbral 6,98-
odstotka, neodvisni kandidat
Franc Žaberl pa 4,32 odstot-
ka glasov. Največ mandatov v
občinskem svetu je dobil
SLS, ki bo znova imel šest
svetnikov, s štirimi svetniki
sledi Premik, SDS bo imel
tri svetnike, SD dva, po en
svetniški stolček pa je pripa-
del NSi in listi Svet pod Rati-
tovcem. A. H.

Medvode: 
Stanislav Žagar

V Občini Medvode je bila
volilna udeležba nekaj manj
kot 47-odstotna. Občino bo
še en mandat vodil Stanislav
Žagar (predlagatelj Roman
Debeljak in skupina voliv-
cev), ki je župan vse od usta-
novitve občine, vedno je bil
izvoljen že v prvem krogu.
Tokrat je po neuradnih re-
zultatih dobil 52,15 odstotka
glasov. Na drugo mesto se je
uvrstil Saša Ciglar (SDS) z
18,54 odst., sledijo pa mag.

Jelena Aleksić (Zares) s
16,30 odst., Alenka Žavbi
Kunaver (LDS) z 8,07 odst.
in Dragan Djukić (Ivan Re-
goršek in skupina volivcev)
s 4,94 odst. glasov. Zanimi-
vi so tudi neuradni rezultati
za 23-članski občinski svet.
Največ svetnikov bo imela
SDS (5), sledijo pa "župano-
va" Nestrankarska lista za
napredek krajev občine
Medvode (4), DeSUS (3),
nova Nestrankarska lista
Glas (2), Lista aktivnih Med-
voščanov (2), N.Si (2), po
enega svetnika pa bodo ime-
li v SLS, LDS, Zares, SD in
Zeleni koaliciji. M. B.

Mengeš: Franc Jerič

Drugi mandat zapored so
Mengšani, ki so zabeležili
45,23-odstotno volilno ude-
ležbo, zaupali dosedanjemu
županu Francu Jeriču, ki je s
77 odstotki vseh glasov za-
nesljivo premagal edinega
protikandidata Aleša Janeži-
ča. "Zmago sem iskreno pri-
čakoval in hvala volivcem, da
so visoko podporo izrekli
tudi moji listi," je na slavju,
ki ga je za podpornike, prija-
telje in sorodnike pripravil

na Dobenem, povedal župan
in dodal, da je bila volilna
kampanja letos precej umir-
jena. Po prvih neuradnih re-
zultatih je bilo v občinski
svet izvoljenih sedem list od
osmih, ki so kandidirale. Da-
leč največ svetnikov, kar se-
dem, bo imela lista Za obči-
no Mengeš in njen razvoj, tri
svetnike ima LDS, po dva li-
sta Za alpsko vodo izpod Kr-
vavca, NSi, SDS in SLS, ene-
ga svetnika pa Socialni de-
mokrati. J. P. 

Komenda: Tomaž Drolec

Tudi letošnje volitve v Ko-
mendi (volilna udeležba je
bila 57,49-odstotna) niso pri-
nesle sprememb, saj bo obči-
no že četrti mandat vodil To-
maž Drolec, ki je dobil 54,53-
odstotno podporo in si tako
kljub močni konkurenci
zmago zagotovil že v prvem
krogu. Z dobrimi 18 odstotki
je na drugem mestu Vid Ko-
ritnik, sledijo pa Stanislav
Zarnik, Pavel Šmid in Igor
Klun. "Zelo sem vesel zma-
ge, a tudi razočaran, saj ni-
sem pričakoval, da bom v 
zadnjem tednu moral pojesti
toliko pelina. Žal so se pretr-
gale nekatere prijateljske

vezi, a k sreči so volivci spo-
znali, da ima laž kratke
noge," je zmago komentiral
Drolec, ki se je veselil v pla-
ninskem domu na Podbor-
štu. V občinskem svetu bo
osem list. Tri svetnika bo
imela lista TRN, po dva SDS,
SLS, NSi in LNO - Lista ne-
odvisnih občanov občine Ko-
menda, po enega pa, SD,
LDS in Lista VEM. J. P. 

Moravče: Martin Rebolj

V občini Moravče je bila v
nedeljo volilna udeležba
67,66-odstotna, kar je največ
med občinami vzhodne Go-
renjske. Po prvih neuradnih
podatkih si je zmago že v pr-
vem krogu zagotovil aktualni
župan Martin Rebolj (SD), ki
ga je podprlo 55,92 odstotka
volivcev. Na drugem mestu
je z dobrimi 22 odstotki
Franc Capuder (NSi), na tret-
jem s slabimi enajstimi od-
stotki Roman Cerar (SDS),
sledita pa še Janez Vidic
(SLS) in Miran Cerar (Za-
res). Zmagovalka volitev pa
je tudi županova stranka, saj
bo v občinskem svetu sedelo

kar šest svetnikov Socialnih
demokratov. Po tri predstav-
nike imata NSi in SDS, po
enega svetnika pa SLS in
LDS. "Pričakoval sem svojo
zmago in tudi uspeh liste
SD, saj sem njene kandidate
letos izbral povsem na
novo," je zadovoljen povedal
Rebolj. J. P. 

Lukovica: Matej Kotnik

Tudi v občini Lukovica,
kjer so zabeležili 63,89-
odstotno volilno udeležbo,
prihodnja štiri leta ne bo
sprememb na županskem
položaju, saj so volivci s sla-
bimi 60 odstotki zanesljivo
zmago v prvem krogu zago-
tovili aktualnemu županu
Mateju Kotniku, ki je tako

premagal Mojco Stoschitzky
(20,81 odst.) iz NSi in Sta-
nislava Smrkola (19,26
odst.) iz SLS. A zmage se s
svojimi podporniki Kotnik v
nedeljo zvečer ni mogel ve-
seliti sproščeno, saj mu po-
nedeljkovo jutro ni prineslo
le novega mandata, ampak
tudi rojstvo sina. Pestra je
sestava novega občinskega
sveta, kjer bo po prvih poda-
tkih kar deset list. Po dva
svetnika prihajata z Liste za
šport in razvoj občine, SDS,
Neodvisne liste za Blagovi-
co, Trojane in Češnjice, NSi,
Liste za KS Prevoje in KS
Rafolče in neodvisne liste Za
Črni graben, po enega svet-
nika pa bodo imeli SLS, Li-
sta za občino Lukovica, SD
in DeSUS. J. P.
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Županski kandidati v drugem krogu

LOKALNE VOLITVE 2010
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Bled: Janez Fajfar in Davorina Pirc

V občini Bled se je volitev udeležilo 51,71 odstotka upravičen-
cev. Nobeden od kandidatov v prvem krogu ni dobil večine
glasov, tako da se bosta v drugem krogu znova pomerila se-
danji župan Janez Fajfar (DeSUS), ki so mu volivci namenili
46,36 odstotka glasov, in Davorina Pirc (LDS), ki je prejela
24,77 odstotka glasov. Franc Pavlič (SD) je prejel 7,88 odstot-
ka glasov, Vinko Poklukar (Piber Marija in skupina volivcev)
6,84 odstotka, Miran Vovk (SDS) 6,53 odstotka, Danica Se-
banc (Ivan Janez Šolar in skupina volivcev) 4,73 odstotka in
Tit Potočnik (Slovenska unija) 2,90 odstotka glasov. V občin-
ski svet se je prebilo devet strank oziroma list, pri čemer bo
imela največ svetniških mest, in sicer štiri, stranka DeSUS, ki
so ji volivci namenili 19,80 odstotka glasov. Tri mesta v ob-
činskem svetu bo imela Lista Tonija Mežana in SMS (15,75
odstotka), po dva svetnika bodo imele v občinskem svetu
LDS (11,88 odstotka), SD (10,68 odstotka) in SDS (10,04 od-
stotka), enega svetnika pa imajo SNS (7,54 odstotka), NSi
(7,19 odstotka), Lista za ljudi in prostor (5,24 odstotka) ter
Lista za naš kraj (4,08 odstotka). M. R.

Volilna udeležba v Občini Radovljica je bila nižja od državne-
ga povprečja, 48,23-odstotna, glede na neuradne rezultate pa
bodo tudi v Radovljici imeli drugi krog županskih volitev. Po
prvem krogu je v najboljšem položaju nestrankarski kandidat
Ciril Globočnik, ki je dobil 37,65 odstotka glasov in se bo v
drugem krogu pomeril s kandidatom LDS Primožem
Jegličem (25,36 odstotka). Kandidat SDS Bogomir Vnučec je
dobil 19,51 odstotka glasov, neodvisni Andrej Kokot 8,36
odstotka, kandidat SU Janez Potočnik 6,84 odstotka ter kan-
didat DS Mirko Macher 2,28 odstotka. V občinski svet se je
prebilo 11 strank oziroma list, najmočnejši pa bosta s po šti-
rimi glasovi SDS (12,6 odst.) in Lista Cirila Globočnika (12,58
odst.). Po tri mesta v občinskem svetu gredo LDS (9,86),
Listi KS predlagatelja Zlatka Kavčiča (9,65 odst.) in SD
(9,01), po dva sedeža pa strankam NSi (7,43 odst.), Glas
mladih Radovljica (6,23 odst.) in DeSUS (5,95 odst.). Po ene-
ga predstavnika v občinskem svetu bodo imeli še: Lista za
šport in rekreacijo (5,05 odst.), Lista za našo deželo (4,5
odst.) in Zares (3,92 odst.). M. A.

Radovljica: Ciril Globočnik in Primož Jeglič

V Kranju je bila volilna udeležba nekoliko pod slovenskim
povprečjem, saj je na volišča prišlo le 42,35 odstotka volilnih
upravičencev. Bodo pa zato imeli Kranjčani novo priložnost
oditi na volišča 24. oktobra, saj nov župan oziroma županja
še ni izbran. Največ glasov (30,30 odstotka) je dobil Mohor
Bogataj, ki je bil kranjski župan že med letoma 1998 in
2006, na zadnjih volitvah pa se je uvrstil v drugi krog, kjer je
več glasov dobil sedanji župan Damijan Perne. Tokrat je
Mohor Bogataj kandidat Stranke za napredek krajevnih
skupnosti, v drugem krogu pa se bo pomeril z edino kranj-
sko kandidatko Hermino Krt, neodvisno kandidatko, ki je v
prvem krogu dobila zaupanje 27,19 odstotka volivcev. Na
tretje mesto se je z 18,29 odstotka uvrstil kandidat SDS Bo-
jan Homan, na četrto mesto s 16,79 odstotki glasov kandi-
dat SD Darjan Petrič, na peto mesto s 5,54 odstotka glasov
kandidat NSi Matevž Kleč in na šesto mesto z 1,89 odstot-
ka glasov kandidat Zveze za prihodnost Pavle Okorn. Med
listami je največ mandatov dobila lista SDS, ki bo imela v
občinskem svetu osem svetnikov, sledijo Lista Hermine Krt
(5) in SD (5), Stranka za napredek krajevnih skupnosti (4),
DESUS (3), Zares (3), NSi (2), LDS (1), Mladi za Kranj (1) in
SLS (1). V. S.

Kranj: Mohor Bogataj in Hermina Krt

V občini Škofja Loka je šlo v nedeljo na volišča 54,20 odstot-
ka prebivalcev. Župan v prvem krogu še ni bil izvoljen, naj-
več glasov pa sta dobila dosedanji župan Igor Draksler, ki je
kandidiral kot član SLS (24,80 odstotka), in neodvisni kan-
didat Miha Ješe (23,87 odstotka). Bojan Luskovec (SD) je
dobil 17,24 odstotka glasov, Tina Teržan 16,96 odstotka, Mi-
lenko Ziherl 11,56 odstotka, Klemen Štibelj 3,60 in Krištof
Ramovš 1,97 odstotka. Po delnih neuradnih izidih volitev je
znano tudi število mandatov v 28-članskem občinskem sve-
tu. Lista Miha Ješe in prijatelji Loke ima sedem mest, stran-
ka SDS šest, SLS ima štiri, SD tri mandate, LDS, DeSUS in
NSi po dva, po eno pa Glas žensk Slovenije in Zares. Kdor-
koli od kandidatov bo zmagal, s svojo listo ali somišljeniki
nima dovolj mandatov, tako da bo moral sestaviti koalicijo.
V minulem mandatu je župan Igor Draksler (SLS) vladal v
koaliciji z NSi ter SD in LDS. D. Ž.

Škofja Loka: Igor Draksler in Miha Ješe

Volilna udeležba v najjužnejši gorenjski občini je bila
med najvišjimi v Sloveniji - 67,72-odstotna - kar kaže, da
so žirovski volivci želeli spremembo na čelu občine. Ne-
uradni rezultati kažejo, da bo občini Žiri po drugem kro-
gu zanesljivo vladal novi župan. Po prvem krogu je v naj-
boljšem položaju diplomat Janez Žakelj (35,23 odstotka),
ki je kandidiral z NSi in se bo v drugem krogu pomeril z
upokojenim podjetnikom Milanom Oblakom (13,21 od-
stotka, SDS). Slednji je le za pet glasov premagal Antona
Beoviča ml. in za šest glasov dosedanjega župana Bojana
Starmana. V občinski svet se je prebilo sedem strank ozi-
roma list, najmočnejša pa bo s štirimi sedeži SDS. Sledi
ji NSi s tremi sedeži, po dva imajo Neodvisna lista za na-
predek Žirov, SD in LDS. Po en sedež pripada SLS in De-
SUS. B. B.

Žiri: Janez Žakelj in Milan Oblak

V občini Vodice je na volišča odšlo 66,43 odstotka vseh vo-
lilnih upravičencev, novega župana pa bodo morali izbrati v
drugem krogu, saj v nedeljo nihče od štirih kandidatov ni
prejel zadostne večine. Čez slaba dva tedna se bosta znova
pomerila tokrat povsem izenačena kandidata, ki ju je v pr-
vem krogu ločilo le nekaj glasov. Oba pa volivci že dobro po-
znajo. Anton Kokalj, ki je občino pred osmimi leti že vodil,
je prejel 32,43 odstotka glasov, Aco Franc Šuštar (SDS), ki je
kandidiral že na prejšnjih volitvah, pa 32,09 odstotka glasov.
Slabih 30 odstotkov so volivci namenili neodvisnemu kandi-
datu Francu Stanoniku, dobrih pet odstotkov pa Snežani
Ovijač (SD). V občinskem svetu bo petnajst svetnikov s sed-
mih list. Po tri svetnike bodo imele NSi, Franc Stanonik in
lista za razvoj ter SDS, po dva svetnika Neodvisna lista Bra-
neta Podborška in Lista neodvisnih krajanov, po enega pa
S.R.C.E. Vodice - lista sprememb in SD. J. P.

Vodice: Anton Kokalj in Aco Franc Šuštar

Kamničani, ki so v nedeljo zabeležili 53,49-odstotno volilno
udeležbo, se bodo na volišča po pričakovanjih odpravili še
enkrat, saj med sedmimi kandidati nihče ni dosegel potreb-
ne večine za zmago v prvem krogu. Javnomnenjske ankete
so pred volitvami največ možnosti za drugi krog pripisovale
štirim kandidatom. Po neuradnih podatkih se je v drugi krog
zanesljivo uvrstil neodvisni kandidat Brane Golubovič
(32,56 odst.), s prednostjo slabih dveh odstotkov pred
tretjim pa prav tako neodvisni kandidat Marjan Šarec (25,53
odst.), s čimer so volivci dokazali, da si po odhodu dolgo-
letnega župana Antona Toneta Smolnikarja ne želijo kore-
nitih sprememb. Za njima so se zvrstili Matej Tonin (23,74
odst.), Julijana Bizjak Mlakar (10,09 odst.), Rudi Veršnik,
Zvone Potočnik in Marjan Smole. Na volitvah za občinski
svet je zmagala lista LTS - Za Kamnik, ki bo od 29 svetnikov
imela sedem članov. Po štiri svetnike bodo imele NSi, SDS
in SD, po tri DeSUS in LDS, po enega svetnika pa še SLS,
Zares, SMS - Zeleni Evrope in SNS. J. P.

Kamnik: Brane Golubovič in Marjan Šarec

Na volišča se je v nedeljo odpravila manj kot polovica vseh
volilnih upravičencev v občini Domžale (47,50 odstotka), a
svojega župana bodo dobili šele v drugem krogu. Čeprav je
napovedoval zmago v prvem krogu, je župan Toni Dragar
prejel 37,12 odstotkov vseh glasov in se bo 24. oktobra
pomeril z Robertom Hrovatom (SDS), ki pa je za manj kot
dvesto glasov premagal Petra Verbiča. Za njimi so se z manj
kot desetimi odstotki zvrstili Anton Preskar (LDS), Peregrin
Stegnar (NSi), Katarina Karlovšek (SLS) in Franc Černagoj
(Zelena Koalicija). Precej izenačeno bo tudi razmerje poli-
tičnih moči v 31-članskem občinskem svetu. Po sedem svet-
nikov sta dobila SDS in LTD Toni Dragar - Lista za vse ge-
neracije. Pet svetnikov prihaja z Liste za Domžale Petra Ver-
biča, po dva imajo SD, NSi, LDS in DeSUS, po enega pa
Zares, SMS, SLS in Lista obrtnikov in podjetnikov Aleš
Juhant in skupina volivcev. J. P.

Domžale: Toni Dragar in Robert Hrovat

Skoraj šestdeset odstotkov volivcev iz občine Trzin je v ne-
deljo volilo svojega župana in člane občinskega sveta, a se
bodo morali kljub priljubljenosti aktualnega župana na vo-
lišča odpraviti še enkrat. Tone Peršak, ki se poteguje za že
svoj četrti mandat, je namreč dobil 47,69 odstotka glasov,
čeprav so mu mnogi napovedovali gladko zmago že v pr-
vem krogu. Največji delež volivcev mu je odščipnil naspro-
tnik, s katerim se bosta pomerila v drugem krogu - neodvis-
ni kandidat Valentin Kolenc (29,61 odstotka). Preostali trije
kandidati so dobili manj kot deset odstotkov glasov. Za
zmagovalcema prvega kroga so se tako zvrstili Frane Mazo-
vec, Milica Erčulj in Romeo Podlogar. Po prvih neuradnih re-
zultatih bo v občinskem svetu interese volivcev zastopalo
sedem list. Največ svetnikov je dobila SDS, ki bo imela štiri
člane, Peršakova Lista za trajnostni razvoj Trzina bo imela
tri svetnike, po dva Lista Trzin je naš dom, po enega pa še
NSi, SD, LDS in DeSUS. J. P. 

Trzin: Anton Peršak in Valentin Kolenc
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Zanesljiva. V vseh pogojih.

Sandero vas ne bo navdušil le s svojo zanesljivostjo, temveč tudi razvajal s klimo, centralnim daljinskim zaklepanjem, meglenkami in sprednjim električnim pomikom stekel. Sandero 
Stepway pa vas pri vašem prodajalcu čaka s klimo, CD MP3 predvajalnikom, metalik barvo, s platišči iz lahke litine 16”, meglenkami, sprednjim električnim pomikom stekel in 
centralnim daljinskim zaklepanjem. 
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* Cena velja s pogoji preko Dacia financiranja. ** Velja s pogoji preko Dacia financiranja in do izpolnitve prvega od dveh pogojev: 5 let ali 100.000 km. 5-letna garancija ne velja za osnovno verzijo.

Ponedeljek Sreda PetekTorek Četrtek Sobota Nedelja

* Cena velja s pogoji preko Dacia financiranja. ** Velja s pogoji preko Dacia financiranja in do izpolnit
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Računovodja/kinja 
bo na delovnem mestu:

● pripravljal-a potrebne davčne obračune in poročila, 
● knjižil-a poslovne dogodke
● vodil-a register osnovnih sredstev
● izdeloval-a zaključne račune in računovodske izkaze, 
● spremljal-a in uvajal-a predpise in standarde s področja 

računovodstva in davkov.

Od kandidata pričakujemo:
● srednja, višja ali visoka izobrazba ekonomske smeri, 
● tri leta delovnih izkušenj s podobnimi deli, 
● poznavanje računovodskih standardov in davčne 

zakonodaje, 
● znanje srbohrvaškega jezika, 
● poznavanje uporabe vseh orodij MS OFFICE.

Oseba naj bo komunikativna in samostojna pri izvajanje raču-
novodske funkcije družbe ter timski delavec. 

Nudimo:
● nove izzive, priložnosti in še več razvoja, 
● zaposlitev za določen čas
● dodatna izobraževanja ter 
● delo v dinamičnem in ustvarjalnem kolektivu. 

Svojo ponudbo z življenjepisom za zaposlitev pošljite najkasne-
je do 30. oktobra 2010 s pripisom Za razpis na elektronski
naslov nika.velikonja@m-h.si ali na naš naslov: 
Marmor Hotavlje, d. d., Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas.

Hvala vsem mojim volivkam in
volivcem za izkazano zaupanje

Za nami so nedeljske volitve, na katerih
smo se za vaše zaupanje pomerili zelo
močni županski kandidati. Z vašim glasom
smo skupaj dosegli etapno zmago in 
uvrstitev v drugi krog.
Z vašo odločitvijo ste dokazali, da si 
želite napredno in hkrati stabilno občino,
ki ima sposobno, odgovorno in pošteno
vodstvo. Za vse to si prizadevam tudi
sam, zato se vam zahvaljujem za vsak
vaš glas, ki ste mi ga namenili.

Hvala, ker ste znali prepoznati in ceniti konkretne rezultate ter
uresničene projekte, ki smo jih skupaj opravili v preteklem mandatu.
In tega ni malo. To je moje zagotovilo, garant in najboljši dokaz, da
tisto, kar obljubim, tudi izpeljem. 
Prepričan sem, da nam bo skupaj z vašo podporo zagotovo 
uspelo uresničiti vizijo razvoja Občine Škofja Loka. Še naprej se
bom zavzemal za vse ljudi, tako za mesto kot podeželje, za vsem
nam skupni javni interes. 
Še enkrat hvala za vaše izkazano zaupanje, obenem pa vas vabim,
da se udeležite tudi drugega kroga volitev. Premislite svojo 
odločitev in tudi tokrat namenite svoj glas kandidatu, za katerega
veste, da bo Občini Škofja Loka zagotovil nadaljnji razvoj in nove
priložnosti za vse ljudi. 

Igor Draksler, 
kandidat za župana Občine Škofja Loka.

Ker me poznate.

www.mihajese.si
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Vsem prijateljem Loke in vsem 
volivcem, ki ste prišli na volišča, se
najlepše zahvaljujem za izkazano 
zaupanje na nedeljskih volitvah. 
Uvrstitev v drugi krog je zame 
predvsem obveza, da v drugem
krogu še utrdim vaše zaupanje.
Pravo delo pa se bo začelo potem.

Prijatelj Loke
Miha Ješe

Jure Žerjav, stari in novi župan Občine Kranjska Gora, se je
takole veselil volilne zmage. / Foto: Anka Bulovec

Največ glasov si je v prvem krogu v Radovljici pridobil
neodvisni županski kandidat Ciril Globočnik. / Foto: Anka Bulovec

Dosedanji in novi župan Občine Tržič Borut Sajovic s člani
družine: ženo Janjo, hčerjo Emo in sinom Janezom. / Foto: Stojan Saje

Veselje ob zmagi v prvem krogu je Tomaž Drolec delil z
več kot sto podporniki v planinskem domu na Podborštu.

Nedeljske volitve v sliki

Stari in novi preddvorski župan Miran Zadnikar se je
prepričljive zmage veselil v družbi mame in somišljenikov.
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Milan Čadež, župan občine Gorenja vas - Poljane, je zmago
proslavil z družino, prijatelji in kolegi iz SDS. 

Fo
to

: N
ej

c 
Pa

je
r,

 w
w

w
.fo

to
gr

af
ir

an
je

.s
i 

Fo
to

: J
as

na
 P

al
ad

in

Kranj

Sto dvajset prijav domnevnih kršitev

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je med volil-
nim molkom prejela 120 prijav domnevnih kršitev volilnega
molka. Prijave so se nanašale na domnevne nepravilnosti
pri plakatiranju in razdeljevanju letakov, na komuniciranje
na spletnih straneh, na objave v medijih in na druge 
domnevne kršitve, kot so denimo agitiranje, razdeljevanje
drugega volilnega materiala in podobno. Z Gorenjskega je
prišlo dvajset prijav. D. Ž.
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maja.bertoncelj@g-glas.si
GORENJSKI GLAS

torek, 12. oktobra 20106

Maja Bertoncelj

Gorenja vas - Reteče - V
Rotterdamu na Nizozem-
skem bo od 16. do 24. okto-
bra svetovno prvenstvo v
športni gimnastiki z rekord-
nim številom udeležencev.
Slovenska reprezentanca bo
nastopila s tremi telovadci in
petimi telovadkami. Zaradi
poškodbe ne bo nastopil
Aljaž Pegan, se pa po po-
škodbi vrača Mitja Petkov-
šek. Glede na letošnje rezul-
tate, je prvo ime naše repre-
zentance Gorenjec Sašo Ber-
toncelj, ki bo tekmoval na
konju z ročaji. Letos je nasto-
pil na šestih tekmah za sve-
tovni pokal, trikrat zmagal in
bil enkrat tretji. Na evrop-
skem prvenstvu je osvojil
bronasto medaljo. 26-letni
telovadec Narodnega doma
iz Gorenje vasi pri Retečah
bo na Nizozemsko odpoto-
val jutri.

Kakšna je pripravljenost?
"Počutim se kar dobro. Po

3. mestu v Ostravi po zad-
njem tednu priprav, so se vr-
nili tisti pravi, občutki. Imel
sem namreč nekaj težav z
mezincem na levi roki in po-
sledično izgubil nekaj samo-
zavesti. Sedaj upam, da bo
vse v redu."

S kakšno vajo boste nastopi-
li na prvenstvu?

"Nastopil bom z vajo, s ka-
tero tekmujem že celo leto
in mi je prinesla vse te rezul-
tate. Pripravljeno imam tudi
težjo, vendar mislim, da je
ne bom izvajal. Vaja traja
okrog 35 sekund, kar se sliši
malo. So pa to zelo naporne

sekunde. Treba bo biti pozo-
ren skozi celo vajo. Konku-
renca bo močna in za visoko
uvrstitev bo treba narediti
dve odlični vaji."

Ker se Mitja Petkovšek vrača
po poškodbi, javnost največ
pričakuje prav od vas? Je to
dodatno breme?

"Že celo sezono se je naj-
več pričakovalo od mene in v
tej vlogi mi je šlo kar dobro.
Od pričakovanj javnosti se
skušam čim bolj distancirati.
Če se bom preveč osredoto-
čal na to, kako visoko lahko
pridem, kaj lahko dosežem,
bom zelo težko tekmoval,
ker bom preveč nervozen.
Cilji so seveda visoki. Želim
si finala, v katerem je po-
tem vse mogoče. Skušam
razmišljati le o vaji, o njeni
izvedbi, in se ne obreme-
njevati z uvrstitvami. Kar se
tiče Mitja, gre za telovadca,
ki lahko poseže visoko, tudi
če se ne počuti ravno najbo-
lje."

To prvenstvo glede uvrstitve
na olimpijske igre še ne bo
odločilno.

"Je generalka, nabiranje
dobrih občutkov za prihod-
nje leto, ko bo nastop na
svetovnem prvenstvu odlo-
čal tudi o uvrstitvi na olim-
pijske igre. Takrat bom po-
treboval uvrstitev med naj-
boljše tri, poleg tega moram
nastopiti še na dveh orod-
jih. Seveda si želim odlične-
ga nastopa na obeh svetov-
nih prvenstvih, če pa se mi
že mora kdaj zalomiti, pa
raje vidim, da se mi letos
kot pa prihodnje leto." 

Konjenik z visokimi cilji
Sašo Bertoncelj bo na svetovnem prvenstvu v športni gimnastiki na konju z ročaji v krogu favoritov
za sam vrh. Letos ima na tekmah svetovnega pokala že tri zmage in eno tretje mesto. Bronast je bil
tudi na evropskem prvenstvu.

Maja Bertoncelj

Besnica - Mladi kolesarji, ki
nastopajo v kategorijah dečki
A, B in C, so v soboto doma-
čo sezono zaključili v Besnici,
na 5. Pokalu Tadeja Valjavca.
Slednji si naših mladih kole-
sarskih upov ni mogel ogle-
dati, saj je dirkal na 93. izved-
bi enodnevne dirke po Emili-
ji (1.HC). Je pa v Besnici na-
stopil njegov sin Erazem - na
"dirki" začetnikov.

Začetniki so zaključili tek-
movanje v Besnici, katerega
osrednji del so bile dirke ka-
tegoriziranih kolesarjev. Pri
dečkih A je bil najboljši Krist-
jan Kumer (HIT Casinos), iz-
med kolesarjev gorenjskih
klubov so bili v deseterici še
četrti Tim Zubanovič, peti
Anže Pazlar (oba Gorje), sed-
mi Grega Novak (Perftech
Bled) in deveti Miha Toma-
žin (Sava Kranj). Pri dečkih B
je slavil Žiga Kreft (Radenska
KD Življenje), Borut Rakovec
(Sava) pa je bil sedmi. V kate-
goriji najmlajših, dečkov C,
je zmagala Katja Jeretina (Ra-

denska), sicer deklica B. Ma-
tic Katrašnik (Sava) je bil peti,
Grega Černe (Perftech Bled)
sedmi, Žan Žepič (Sava) pa
deveti. V skupnem seštevku
pokala Slovenije je pri dečkih
A zmagovalec Žan Jerkič
(HIT Gorica), pri dečkih B
Žiga Kreft, pri dečkih C pa
Martin Lavrič (oba Raden-
ska). Izmed kolesarjev go-

renjskih ekip je med najbolj-
šimi tremi končal le Matic
Katrašnik (Sava), tretji med
dečki C. 

Letošnja sezona za Gorenj-
ce ni bila tako uspešna kot
prejšnje. Predvsem to velja
za dečke Save. Trener Matjaž
Zevnik je pojasnil: "Nekaj je
bilo manka s tekmovalci v ka-
tegorijah A in B. Med sezono

smo v kategoriji A dobili kar
nekaj tekmovalcev, v katego-
riji B pa sta le dva. Velikih re-
zultatov nisem pričakoval.
Pri novincih se pozna po-
manjkanje dirkanja, izku-
šenj, ki v kolesarstvu veliko
pomenijo. Pet let zapored
smo v kategoriji dečkov A
imeli državne prvake, letos
pač ne." 

Za Pokal Tadeja Valjavca
Kolesarji kategorije dečkov so sezono končali na petem Pokalu Tadeja Valjavca. 

Sašo Bertoncelj jutri potuje na svetovno prvenstvo.

Flander tik pod stopničkami

Slovenski deskarji na snegu so se izkazali že na prvi tekmi
svetovnega pokala, ki je bila v dvorani v nizozemskem Land-
graafu. Kar trije so se uvrstili v prvo osmerico. Rok Flander
je bil četrti, Žan Košir peti, Rok Marguč pa sedmi. Zmagal je
Avstrijec Andreas Prommegger. Flander je bil s 4. mestom
zadovoljen, zaveda pa se, da ga do naslednjih tekem čaka še
kar nekaj dela. Bo pa imel čas, saj bo naslednja tekma v alp-
skih disciplinah paralelni veleslalom 10. decembra v Limone
Piemonteju v Italiji. Flander trenira ločeno od reprezentan-
ce, svojo ekipo pa bo predstavil prihodnji mesec. "V dani si-
tuaciji mi ni preostalo drugega, kot stopiti na samostojno
pot, kar mi daje novo motivacijo. To je pot, s katero sem se
spogledoval že nekaj let," je pojasnil Rok Flander, ki se je na
sezono pripravljal po preverjenem programu. Poleti je de-
skal na valovih, veliko časa pa je preživel tudi v telovadnici,
kjer je treniral pod vodstvom kondicijskega trenerja Draga-
na Bosniča. M. B.

Medvode Gorjancu in Lampičevi

V soboto je v Medvodah pred Športno dvorano Medvode v
organizaciji ŠD ŠRC Preska potekal finale pokala Geoplin v
teku na tekaških rolkah. Tekmovalci in tekmovalke, nastopilo
jih je okrog 160, so se pomerili v sprintu. Pri članih je zmagal
Matjaž Gorjanc (Valkarton Logatec), pri članicah pa je bila v
finalu najboljša Anamarija Lampič (TSK Merkur Kranj). M. B.

Triglav Gorenjska z Luko Koper

V prostorih medijskega centra stadiona Stožice so izžrebali
pare tretjega kroga nogometnega Hervis pokala Slovenije.
Prve tekme bodo odigrane 20. oktobra, povratne pa 27. ok-
tobra. Nasprotnik Triglava Gorenjske bo Luka Koper. Prvo
tekmo bodo igrali doma, povratno pa v gosteh. Domžale
bodo igrale z Olimpijo Ljubljana, IB Interblock s HIT Gori-
co, Nafta pa z Mariborom. M. B.

Visok poraz Garmin Šenčurja

V prvi slovenski nogometni ligi minuli konec tedna ni bilo
rednega kroga zaradi nastopa reprezentance. Odigrani sta
bili le dve zaostali tekmi. V Domžalah so domači no-
gometaši morali po izenačeni igri na koncu priznati premoč
Maribora, ki je zmagal z zadetkom v 90. minuti. Na lestvici
ni prišlo do sprememb, saj Domžale ostajajo na drugem
mestu, Triglav Gorenjska pa na osmem. V drugi nogometni
ligi sta predstavnika Gorenjske izgubila. Garmin Šenčur je
na gostovanju v Črnomlju zabeležil visok poraz, saj je Bela
krajina Šenčurju zabila kar pol ducata zadetkov, Šenčur pa
le enega. Srečanje se je končalo s 6:1. Roltek Dob pa je na
domačem igrišču klonil proti Aluminiju, ki je zmagal z 2:0.
Garmin Šenčur je na lestvici zdrsnil na šesto mesto, Roltek
Dob pa je trenutno predzadnji, deveti. J. M.

Na finalu slovenskega pokala na tekaških rolkah je 
nastopilo okrog 160 tekmovalcev, največ v mlajših 
kategorijah. / Foto: Peter Košenina

V kategoriji dečkov A je bilo v vodilni skupini kar nekaj Gorenjcev, na stopničke pa jim 
ni uspelo priti.
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Miroslav Cvjetičanin

Združitev obojega prinese
Tekkolo. Če vam to ne pove
kaj dosti, potem moram razlo-
žiti, da gre za družbo, ki je
spoznala, da gre življenje laž-
je, če potujete v najboljši druž-
bi, ki si jo lahko zamislite. 

Najboljša anekdota, ki kroži
med ljubitelji športa in rekrea-
cije na Slovenskem in je pove-
zana z Vladom Marnom, je
sledeča. Pripravite se, ker je
kruta za vse tiste, ki mislijo, da
vedo več kot ... zares vedo. Po-
vedal jo je človek, ki je bil in je
pravzaprav še danes velikokrat
na televiziji ali glasovalnih listi-
čih. Vlado je eden od najbolj
znanih vaditeljev smučarske-
ga teka na Slovenskem. Če zo-
žimo radius na Gorenjsko, po-
tem je vsekakor v kolajnah.
Skupina smučarjev tekačev, ki
se je želela naučiti te športne
discipline, se je zbrala na idilič-
ni Pokljuki pot taktirko vadite-
lja, ki o tem športu ve več, kot
si lahko predstavljate. Po pr-
vem krogu drsanja s smučka-
mi in palicami je tečajnikom
odvzel palice. Na začudenje ti-
stih, ki so dali denar za tečaj, je
bila razlaga povsem na vrhu
jezika, a ni stekla, ker je vsak-
do nekako vedel, zakaj se mo-
raš učiti smučarskega teka
brez palic. V drugem krogu
jim je vzel še smuči. Razlaga je
bila preprosta: Vi še hoditi ne
znate, kaj šele teči s smučmi!
In potem je te ljudi Vlado
Marn začel učiti hoditi. Narav-

no početje in odlično predava-
nje je pripomoglo, da so ti isti
ljudje hoteli ostati z njim v sti-
ku tudi, ko sneg skopni. Zato
je padla ideja o društvu, ki so
ga poimenovali Tekkolo. Za-
nimivost številka dve je, kako
je to društvo organizirano.
Šestnajst članov šteje! Samo?
Da, samo, ampak če deliš šte-
vilo šestnajst z dve, dobiš
osem. Torej društvo Tekkolo
je sestavljeno iz osmih parov.
Ne s poljubno izbranimi pari,
ampak takimi, ki skozi življe-
nje šibajo z roko pod roko ali
drugače povedano: so mož in
žena ali fant in punca. Kako
domišljeno! Ideja je odlična.
In ideja se je prijela tudi v
praksi. Zakaj se je taka ideja
tako lepo prijela? Koliko rekre-

ativcev je tako sebičnih, da
tako lepih doživetij nočejo de-
liti z soprogami, dekleti, fanti
ali soprogi? Malo je takih. In
kaj taki naredijo, ki svojih ljub-
ljenih ne marajo puščati proč
od užitkov? Vzamejo jih s
sabo in potem imajo rešene
vse izhode in opravičila niso
več potrebna.

Tekkolo je lahko za zgled
vsem tistim, ki ne veste, ali vaš
najbližji spada zraven ali ne.
Natančneje rečeno: vaša rekre-
acija bo najboljša le v primeru,
če ne boste imeli slabe vesti.
Pameten človek jo ima vsakič,
ko gre v krasen dan brez tiste-
ga, ki ga ima najraje ... Da, tri
pikice na koncu prejšnjega
stavka naj vam dajo misliti.
Lahko se pridružite Tekkole-

su, lahko pa si tako zadevo
omislite sami. Oni gredo vsak
vikend "med ljudi", prav vsak
vikend. Organizacija je taka,
da se vsak vikend en par
spomni, kaj bodo počeli. Po-
udarek je na kolesarjenju v
primerni sezoni ali smučar-
skem teku, prav tako v primer-
nem času. 

Tekkolo naj vam bo za
zgled, če mislite, da se ne da
narediti športno rekreativnega
društva, ki bi imelo nalogo;
predvsem uživati v najboljši
družbi. Če se jim ne boste pri-
družili, morate vedeti, da se
greste lahko podobno tudi
sami. Za začetek povabite naj-
boljšega prijatelja ali prijatelji-
co ... ter seveda njuna partner-
ja. Užitek je zagotovljen!

GIBAJTE SE Z NAMI
Miroslav Braco Cvjetičanin
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Bilo nas je manj, kot nas je obi-
čajno na Glasovih vadbah, am-
pak saj tudi na svetovno prven-
stvo pridejo le najbolje pripravlje-
ni kolesarji. Naredili smo si dirko
za pet evrov. To je bil strošek, ki si
ga moral poravnati, da si lahko
startal in potem dobil ogljikove
hidrate v obliki špagetov, medaljo
in darilo. V cilju smo ugotavljali,
da je tudi ta strošek odveč, ker
Gorenjci najraje vidimo, da se
matramo zastonj in da potem
tudi nič ne dobimo, ne pa da za
nič pričakujemo klobaso in čaj.
Taki smo pač sodobni Gorenjci.
Za nič ne dobiš nič, razen utru-
jenosti. Tako bomo sodelovali v
bodoče, smo se odločili, ker je sve-
tovna gospodarska kriza požrla
še zadnje zaloge. Pravzaprav se
moram popraviti in napisati, da
je požrla predzadnje zaloge. Le-
tos je bila Glasova dirka močno
sponzorirana! Dobili smo za-
stonj darila od naših kolesarskih
prijateljev. Moram jih našteti,
ker je bil odziv nad vsemi priča-
kovanji. Prvi so se odzvali v pod-
jetju Proloco Trade, d. o. o. Takoj
za njim U Sistem, d. o. o. Eno
uro za njim še Aha, d. o. o., in
A2U Bikes, d. o. o. Že ko smo
mislili, da je to vse, se je odzval še
Zupan Sport iz Radovljice in za
njim še Mercator Poslovni siste-
mi in Intersport za posladek ter
Adriatic Slovenica iz Kranja,
Tobačna iz Ljubljane in Mobitel
iz Kranja. Nikogar nisem poza-
bil. Najlepše se zahvaljujemo
vsem! Ste si lahko predstavljali,
da bomo letos dobili toliko do-
brih sponzorjev? Seveda smo si,

ker še vedno obstajajo ljudje, ki
jim je mar za rekreacijo in
vzpodbudo ljudi, ki se z njo
ukvarjajo.

Dirka je bila hitra in ostra.
Hitra v smislu časa, v katerem
smo predirkali 44 kilometrov
zelo zahtevne trase, in ostra, ko
je šlo za tako malenkostne razli-
ke v rezultatih. Brez padcev ni
šlo, a k sreči tudi ta edini ni bil
hud, ker je šlo le za odrgnine kar-
bonskega konjička. Vaščani Tr-
stenika in Bašlja so bentili, ker
niso bili opozorjeni, da bo Glas
dirkal, in niso imeli pripravlje-
nih navijaških rekvizitov. Kmet-
je, ki so lep dan izkoristili za vož-
nje s traktorji, pa so bili del same
dirke. Toliko bližnjih srečanj s
temi velikani na štirih kolesih
nismo še nikoli imeli. Nekatera
srečanja so bila tako bližnja, da
smo imeli občutek, da so preveč
goreči navijači ob cesti. Prihodnje
leto bomo morali popolnoma za-
preti ceste in traktoriste poslati na
njive. A če to naredimo, potem bo
že dišalo zopet po stroških, ki pa
jih, kot sem že zgoraj napisal, ni-
hče od nas ne bo več prenesel. 

Sezona Glasovih vadb se na-
daljuje kljub poslovilni tekmi od-
padlega listja, vse dokler nam ne
premaknejo kazalcev na uri. Ko
bodo to storili, se bo vadba nada-
ljevala ob sobotah ob 13. uri s
startom na našem starem mestu.
Torej jutri ste vabljeni ob 16.30 in
zagnali se bomo skozi Kokrico,
Golnik, Bistrico, Hudo, Podbrez-
je, Naklo nazaj v Kranj. Manj
kilometrov, ker imamo manj sve-
tlobe dneva na razpolago. 

Odpadlega listja dirka

Šahovski turnir prehodnega pokala 
Organizator: ŠPORTNA ZVEZA TRŽIČ 
Datum: 16. oktobra
Dodatne informacije: PD Tržič, 0590 10 313, 051/354 064,
www.sztrzic.si, e-naslov: sportna.zveza.trzic@t-2.net

Zdravo kopanje z olimpijsko kartico: Terme Olimia - bazeni
Termalija 
Organizator: OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE 
Datum: 11.-17. oktobra 
Dodatne informacije: Luka Kremelj, 051/376 290, e-naslov:
luka.kremelj@olympic.si 

Tek in kolo

Napovednik rekreativnih dogodkov 

Pridite na jesenski tek okoli jezera!

Društvo Šport ob jezeru želi s svojo dejavnostjo poživiti doga-
janja ob jezerski obali ter povabiti obiskovalce, da se rekreirajo
v čudoviti naravi Blejskega jezera. Naše sporočilo je, da je skrb
za lastno telo in rekreacija predvsem užitek! Nekaj, kar ljudi
napolni s pozitivno energijo. Ob tem moramo ohraniti pravo
mero, da se ne izčrpavamo, marveč gradimo zdravje in
samozavest ter boljše fizično kot tudi psihično počutje.
Pridite v soboto, 16. oktobra, ob 9. uri in skupaj bomo tekli
okoli jezera!
Pridite in uživajte, brez stroškov, v dobri družbi!

Pokrovitelji:

Rodeo trade, Škofja Loka, d.o.o., Mestni trg 2, Škofja Loka

Skupinska na enem od številnih letošnjih izletov

Vlado Marn, gonilna sila društva, je drugi z desne strani. Ideja o drugačnem društvu je padla na smučarskem teku.
Športno društvo Gorenjski glas se zahvaljuje
vsem sponzorjem, ki so nas podpirali to sezono:
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Simon Šubic

Praše - V požaru lesene lope
v Prašah je v nedeljo umrl
62-letni bosanski državljan
Stojan Nježić z začasnim bi-
vališčem v Sloveniji. Okoliš-
čine njegove smrti za polici-
jo še niso povsem pojasnje-
ne, saj so pri pregledu kraja
požara in sanitarni obdukciji
odkrili nekaj sumljivih oko-
liščin, ki jih morajo krimina-
listi dodatno preveriti. 

Lesena lopa, v kateri je
Nježić večkrat prespal, je
zagorela v nedeljo okoli
4.30. Posredovalo je 27 po-
klicnih gasilcev iz Kranja in
prostovoljnih gasilcev iz
Mavčič. "Ob prihodu gasil-
cev je bil požar že povsem
razvit. Po končanem gaše-
nju so sosedje opozorili, da
je v lopi morda ena oseba.
Po pregledu smo v resnici
našli zoglenelo truplo.
Vzrok požara ni znan," je
pojasnil operativni povelj-
nik Gasilsko reševalne
službe Kranj Matej Kejžar.

Zaradi interesa preiskave
policija ne pove, kaj je krimi-
naliste zmotilo pri preiskavi
požara in smrti 62-letnega
Nježića. Za pomoč pri raz-
jasnitvi vseh okoliščin pa se
je obrnila tudi na javnost.
"Javnost prosimo za kakršno
koli informacijo, ki bi pripo-
mogla k razjasnitvi okoliščin
smrti. Še posebej prosim za
informacijo o gibanju in za-
drževanju pokojnika pred
smrtjo. Nazadnje je bil opa-
žen v soboto, 9. oktobra, v

večernih urah v Prašah," je
sporočil Leon Keder, pred-
stavnik za odnose z javnostjo
PU Kranj. Pokojnik je bil vi-
sok približno 165 centime-
trov, suhe postave (okrog 55

kg), temne polti, temnih las
z visoko plešo na čelu, imel
je temne brke. Nazadnje je
bil oblečen v sivo jakno in
rjave hlače. Obut je bil v bele
natikače. 

Sumljiva smrt v Prašah
V požaru lesene lope v Prašah je v sumljivih okoliščinah umrl 62-letni Bosanec Stojan Nježić. 

Ljubelj

Reševalci so jo našli prepozno

V nedeljo popoldne so pod nemarkirano potjo od starega
Ljubelja proti Zelenici na višini 1400 metrov našli truplo pet-
desetletne občanke iz okolice Tržiča. V hribe se je odpravila
v soboto, ker pa se ni pravočasno vrnila domov, so jo okoli
18. ure začeli iskati policisti, gorski reševalci iz Tržiča in Ra-
dovljice ter tržiški prostovoljni gasilci. Ob 22.30 so iskalno
akcijo zaradi noči prekinili in jo nadaljevali v nedeljo ob
6.30, ko so na pomoč priskočili tudi vodniki psov za iskanje
pogrešanih oseb. Po sedmih urah iskanja so pogrešano pla-
ninko opazili v globini 150 metrov od nemarkirane poti pro-
ti Zelenici na višini 1400 metrov. Zaradi nedostopnega tere-
na so aktivirali dežurno posadko policijskega helikopterja na
brniškem letališču. Reševalci so se tako po vrvi spustili do
planinke, ki pa je zaradi hudih ran umrla že pri padcu. 

Ljubelj

Umrl med vzponom na Prevalo

V soboto okoli 17. ure je med pohodom z Ljubelja na plani-
no Prevala umrl 66-letni planinec. Kot je sporočila policija,
se je moški med hojo nenadoma zgrudil in kljub takojšnje-
mu oživljanju umrl na kraju. S. Š.

Kranj

Pod Prešernovim gajem našli truplo

V petek popoldne je občan v strugi reke Kokre pod Prešer-
novim gajem v Kranju našel moško truplo. Kriminalisti 
Policijske uprave Kranj pri ogledu kraja niso ugotovili zna-
kov kaznivih dejanj, so pa ugotovili, da gre za 32-letnega
Kranjčana. S. Š.

Kranj 

Je kdo videl Miro Avsec?

Kranjsko policijo so prejšnji
teden obvestili, da svojci od
3. oktobra pogrešajo 75-let-
no Miro Avsec iz Kranja (na
sliki). Pogrešana je visoka
okoli 155 centimetrov, sred-
nje postave in valovitih sivih
las. Vse, ki bi jo opazili ali
vedeli karkoli, kar bi poma-
galo pri njenem iskanju,
prosijo, da pokličete Policij-
sko postajo Kranj na telefon-
sko številko 04/233 64 00,
na intervencijsko številko
113 ali na anonimni telefon
policije 080 1200. S. Š.

Kriminalistična preiskava je v Prašah potekala tudi včeraj,
dan po najdbi trupla. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Voklo - V bližini počivališča
Voklo na avtocesti Kranj-
Ljubljana so v petek okoli pol
šeste zjutraj verižno trčila
štiri osebna vozila. Nesreča
je terjala življenje 36-letnega
Dominika Freliha, asistenta
evropskega poslanca Alojza
Peterleta in pred leti tudi no-
vinarja Gorenjskega glasa, ki
se je z družino vračal iz služ-
be v Bruslju. Frelih je bil po
ugotovitvah policije povzro-
čitelj nesreče, saj je z oseb-
nim vozilom Hyundai i30
brez zaviranja trčil v osebno
vozilo Ford Focus, ki ga je
pred njim vozila 57-letna
voznica. Njegovo vozilo je po
trčenju obstalo na vozišču,
vanj pa je kmalu zatem trčil
35-letni voznik osebnega vo-

zila Renault Twingo. V sled-
njega je naletel še 33-letni
voznik osebnega vozila Fiat
Ulysse. 

Poleg povzročitelja so za-
radi hudih poškodb v Klinič-
ni center v Ljubljani odpelja-
li tudi njegovo ženo in otro-
ka, a Frelihu ljubljanski
zdravniki niso mogli več po-
magati in je okoli 8. ure po-
škodbam podlegel. Zdravni-
ško oskrbo so potrebovali
tudi 57-letna voznica Forda
in 35-letni voznik Renaulta,
oba hudo ranjena, ter lažje
ranjen 33-letni voznik Fiata. 

Zaradi nesreče je bila 
avtocesta na odseku Kranj
vzhod-Brnik zaprta, policisti
pa so promet preusmerili na
vzporedne ceste. Za name-
ček se je kmalu zatem v bli-
žini izvoza Naklo prevrnil to-

vornjak s hlodi, zato so mo-
rali policisti na tem odseku
avtocesto zapreti v obe sme-
ri. To je povzročilo pravi pro-
metni kolaps v Kranju in
okolici ter na vzporednih ce-
stah, ki vodijo iz Gorenjske
proti Ljubljani, saj so z obeh

strani nastajali dolgi zastoji.
Promet se je sprostil šele po
11. uri. 

Letos je na območju PU
Kranj zaradi poškodb pri
prometnih nesrečah umrlo
12 oseb. V istem obdobju
lani je umrlo 19 oseb.

V Voklem umrl Peterletov asistent
V verižnem trčenju v bližini počivališča Voklo na gorenjski avtocesti je umrl Dominik Frelih, asistent
evropskega poslanca Alojza Peterleta in nekdanji novinar Gorenjskega glasa. 

Do verižnega trčenja je prišlo v bližini počivališča Voklo.
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Pokojni Stojan Nježić

KRATKE NOVICE

Popravek
Vaš novinar Simon Šubic

je v Gorenjskem glasu dne 8.
oktobra 2010 pod naslovom
"Obtožba sedaj "lažja"" ob-
javil mojo sliko s podnapi-
som: "Glavna obravnava zo-
per Jožeta Florijančiča, Dra-
ga Vuka, Jožico Novak, Mi-
roljuba Kljajića (na sliki) in
Gorana Vukoviča se nada-
ljuje danes." Omenjena no-
vica je napačna in zahte-

vam, da jo demantirate in
popravite z objavo pravilne
informacije. Na glavni obra-
vnavi dne 1. oktobra 2010 je
namreč tožilstvo umaknilo
obtožbo glede kaznivega 
dejanja, ki se je po prvotni
obtožbi očitalo meni, da naj
bi ga storil kot sostorilec (po
členu 244/I in II, v zvezi s
členom 25 KZ), tako da zo-
per mene po umiku obtožbe
ni več nobenega očitka tožil-
stva.

Zato je informacija, ki ste jo
objavili v vašem članku in to
pod mojo sliko, napačna in ne-
korektna. Bralec pa iz zapisa-
nega ne more povzeti drugega,
kot da naj bi se nadaljevanje
obravnave nanašalo tudi na
mene, kar pa ne drži, saj je ob-
tožnica zoper mene umaknje-
na in zoper mene ni več nobe-
nega očitka tožilstva.

dr. Miroljub Kljajić, 
zaslužni profesor

Slovenj Gradec

Leščana strmoglavila 

V bližini Slovenj Gradca je v
nedeljo popoldne strmogla-
vilo manjše motorno letalo,
v katerem sta bila pilot in
kopilot Luka Rekelj in An-
drej Marn, ki sta vzletela z
domačega letališča Lesce.
Odpeljali so ju v Splošno
bolnišnico Slovenj Gradec,
po podatkih policije pa nista
v smrtni nevarnosti. S. Š.
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PREHRANAPOROD

Ali veš, kaj ješ
Prehranski semafor, ki so ga
pripravili na Zvezi potrošni-
kov Slovenije, na preprost
način podaja informacije o
sestavinah posameznega
prehrambnega izdelka.

Za boljšo obporodno
skrb žensk
V združenju Naravni začetki
so oblikovali porodno pobu-
do, s katero želijo izboljšati
razmere na področju obpo-
rodne skrbi v Sloveniji.

Zdravje & lepota je priloga časopisa Gorenjski glas Urednica: Suzana P. Kovačič

Zdravje ●  Kakovost bivanja ●  Zdrava prehrana ●  Napredek v zdravstvu ●  Zdravila ●  Kozmetika ●  Nasveti za dolgo življenje 

Suzana P. Kovačič

bolevnost in
umrljivost zara-
di kroničnih
bolezni se na
področju pljuč-

nih bolezni še vedno pove-
čuje. In še vedno, tudi v raz-
vitem svetu narašča pojav-
nost kadilske bolezni pljuč -
kronične obstruktivne pljuč-
ne bolezni. "Za kadilsko
okvaro pljuč v Sloveniji zbo-
li vsak peti izmed kadilcev.
V Sloveniji kadi približno 21
odstotkov odrasle populaci-
je, predvidevamo, da bi mo-
ralo biti ljudi z okvaro pljuč
zaradi cigaret okrog 40 do
50 tisoč. Natančnih poda-
tkov seveda nimamo, ker
tako široka nacionalna razis-
kava v tem smislu še ni bila
opravljena. Kadilska bole-
zen pljuč v 70 odstotkih

ostaja neodkrita vse do pov-
sem razvite bolezni, ki že
povzroča težko sapo pri obi-
čajnih telesnih naporih, zato
tako pri nas kot povsod v
svetu pravočasno odkrijemo
le tretjino bolnikov. Marsik-
do misli, da je rentgen pljuč
osnovna preiskava, da odkri-
jemo kadilsko okvaro, ven-
dar temu ni tako. Osnovna
preiskava je spirometrija -
preiskava delovanja pljuč,
pri kateri izmerimo vitalno
kapaciteto - volumen zraka,
ki ga človek lahko izdahne
po predhodnem maksimal-
nem vdihu v svoja pljuča in
hitrost tega izdiha. Vsako
leto na Golniku obravnava-
mo več kot 3000 bolnikov s
kronično obstruktivno
pljučno boleznijo, zaenkrat
več moških kot žensk, v pov-
prečni starosti 70 let. Veliko
več kot v bolnišnici pa se jih

obravnava pri specialistih na
terenu, saj bolnik s svojo bo-
leznijo živi desetletja dolgo,"
je povedal doc. dr. Matjaž
Fležar, dr. med., iz Bolniš-
nice Golnik in opozoril:
"Kadilska okvara pljuč je
bolezen odraslih, pri otro-
cih kadilskih staršev pa se v
večji meri pojavljalo alergi-
je, ugotovljeno je, da je tudi
moten razvoj pljuč in otroci
kadilskih staršev nikoli ne
dosežejo enakih pljučnih
volumnov in pljučne kapa-
citete kot otroci staršev, ki
ne kadijo."
Najpogostejše bolezni pljuč
so še astma, ki je sploh naj-
pogostejša kronična bolezen
otrok, in pa pljučni rak. "Let-
no odkrijemo več kot tisoč
primerov pljučnega raka,
astmo pa ima približno 12
odstotkov vseh Slovencev,"
je pojasnil Matjaž Fležar.

Spirometrija, meritev 
kapacitete pljuč
Da bi opozorili na narašča-
nje bolezni pljuč ter pomen
ozaveščanja in preventive na

tem področju, Svetovna
zdravstvena organizacija po
vsem svetu organizira 1. sve-
tovni dan spirometrije. Tudi
v Sloveniji se v četrtek, 14.
oktobra, pridružujemo tej
akciji pod pokroviteljstvom
Bolnišnice Golnik - KOPA
in Združenja pulmologov
slovenskega zdravniškega
društva. Na ta dan bodo na
več lokacijah po Sloveniji
postavljeni šotori, v katerih
bo usposobljeno zdravstve-
no osebje vsakemu, ki se bo
odločil za prostovoljno testi-
ranje, brezplačno opravilo
spirometrijo. "Spirometrija
je preiskava, ki pokaže delo-
vanje pljuč in če je kapacite-
ta in pretok zraka zmanjšan,
to kaže na funkcijsko okvaro

- okvaro delovanja pljuč.
Običajno so potrebne še do-
datne preiskave, da se posta-
vi pravilna diagnoza, spiro-
metrija pa je vedno prva pre-
iskava, ki odkrije kronično
bolezen," je pojasnil doc. dr.
Matjaž Fležar, dr. med., vod-
ja organizacijskega odbora
Dan spirometrije 2010. 
Ob 1. svetovnem dnevu spi-
rometrije bo zdravstveno
osebje (medicinske sestre,
zdravniki) prostovoljcem po
želji opravilo tudi vbodni
test na koži za ugotavljanje
alergij in to na enak način,
kot se izvaja v ambulantah
bolnišnic ali zdravstvenih
domov. Lahko jih boste tudi
povprašali, kaj rezultat testi-
ranja pomeni. 

Svetovna zdravstvena organizacija organizira 1. svetovni dan spirometrije.
Tudi v Sloveniji se ta četrtek pridružujemo tej akciji z brezplačnimi meritvami
kapacitete pljuč, na Gorenjskem v Kranju.
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Pravilna uporaba
antibiotikov pri otrocih
Zdravnik se bo odločil po kli-
ničnem pregledu in morebit-
nih laboratorijskih izvidih, ali
bo predpisal antibiotik ali ne
(na sliki prof. dr. Milan
Čižman). 

O
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Tabletka tudi za
mlada dekleta

O tem, kako pomembna je
skrb za varno spolnost in
kakšna kontracepcija je pri-
merna za mlada dekleta,
smo se pogovarjali s specia-
listko ginekologije in porod-
ništva Anamarijo Petek.

stran 11

V svetu tišine

Največji problem gluhih in
naglušnih je komunikacijska
ovira. Pogosto odrinjeni na
rob družbe nimajo niti statu-
sa invalidnih oseb. Boris
Horvat - Tihi, predsednik
Društva Auris, je opozoril:
"Radi bi delali, a ne dobijo
priložnosti." 

Leto pljuč in pljučnih bolezni

stran 15

NASVET

Doc. dr. Matjaž Fležar, dr. med., iz Bolnišnice Golnik je vodja organizacijskega odbora 
Dan spirometrije 2010. Meritve kapacitete pljuč bodo izvajali na terenu, izven ambulant in
bolnišničnega okolja. I Foto: Tina Dokl
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O duševnem
zdravju kar glasno

V Humani - Združenju svoj-
cev pri skrbi za mentalno
zdravje so pred nekaj dnevi
obeležili desetletnico delova-
nja.

Brezplačne meritve kapacitete pljuč 
V Kranju bo zdravstveno osebje izvajalo 
brezplačno meritev kapacitete pljuč in po želji
tudi vbodni test na koži za ugotavljanje alergij 
v četrtek, 14. oktobra, od 11. do 12. ure 
v Mercatorjevem centru na Savskem otoku, 
v Ljubljani pa istega dne od 13. do 14. ure 
v Mercatorjevem centru na Cesti Ljubljanske
brigade 33. 

Namen dneva spirometrije 2010
Dvigniti ozaveščenost javnosti o zdravju in 
bolezni dihal. Motivirati ljudi s težavami dihanja
za testiranje delovanja pljuč. Prikazati 
pomembnost zgodnjega odkrivanja okvare 
v delovanju pljuč. Opredeliti pomen težav 
z dihali pri ljudeh, ki zaradi tega še niso obiskali
zdravnika. Izboljšati diagnostiko pljučnih 
bolezni. 

Dobro je vedeti ...
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Duševno zdravje

A včasih ni bilo tako. Zdravniki niso imeli na voljo zapletenih
diagnostičnih aparatov, farmacevti pa ne razvejane farmacevt-
ske industrije, ki bi skrbela za široko paleto vnaprej pripravlje-
nih zdravil. Zdravilo je v lekarni farmacevt pripravljal sam. Paci-
ent je v lekarno prinesel zdravnikov recept, navodilo farmacev-
tu, kakšno zdravilo naj pripravi. Farmacevtovo delo v lekarni se
je skozi več let preusmerilo od izdelave zdravila k svetovanju za
pravilno, varno in učinkovito uporabo zdravila. Zdaj v lekarni
več časa namenimo pogovoru z bolnikom in opozorimo tudi na
morebitne neželene učinke ter posebnosti zdravil.

Kaj so magistralna zdravila?
Magistralna zdravila pripravljamo v lekarni po navodilih zdravni-
ka, ki nam jih posreduje zapisana na receptu, za točno določe-
nega pacienta. Za izdelavo magistralnih zdravil so potrebne
znanje in izkušnje, ki jih pridobimo v času našega šolanja in na-
daljnjega usposabljanja, hkrati pa pogosto zahtevajo tudi tesno
sodelovanje tako s pacientom kot tudi z zdravnikom. 
Pri magistralnih zdravilih sledimo sodobnim smernicam zdravlje-
nja. V lekarni vse pogosteje za otroke namesto praškov magistral-
no izdelujemo sirupe ali suspenzije, pogosto izdelamo tudi razto-
pine s protibolečinskimi zdravili v obliki protibolečinskih črpalk za
zdravljenje bolečine pri rakavih obolenjih. Še vedno pa ostajajo
mazila in kreme najpogostejša farmacevtska oblika magistralno iz-
delanih zdravil. Mazilne podlage, potrebne za izdelavo teh zdravil,
izdeluje tudi Galenski laboratorij Gorenjskih lekarn.

Razlogi za pripravo magistralnih zdravil 
Ker gre za dokaj zamuden proces, se je potrebno vprašati, za-
kaj pravzaprav magistralna zdravila še vedno obstajajo in zakaj
jih zdravniki predpisujejo. Konec koncev pomeni vsak recept
za magistralno zdravilo nekaj več dela tako za farmacevta kot
tudi za zdravnika ter hkrati obveznost za pacienta, ki mora na
zdravilo počakati, dokler ni pripravljeno.
- Pomanjkanje oz. nedosegljivost zdravila na trgu
Najpomembnejši, ne pa tudi najpogostejši razlog za pripravo
magistralnega zdravila, je preprosto ta, da za pacienta primer-
no zdravilo v Sloveniji ni registrirano in/ali ga ni na trgu. Prido-
bitev dovoljenja za promet z zdravilom je namreč dolgotrajen in
drag postopek. Prav tako so se proizvajalci včasih prisiljeni
umakniti s trga, saj po zdravilu ni dovolj velikega povpraševa-
nja. V tem primeru lahko magistralno izdelano zdravilo zapolni
vrzel pomanjkanja zdravila.

- Neprimerna jakost zdravila
Pogosteje se zgodi, da je zdravilo sicer na trgu, a je prisotno v
za pacienta previsoki ali prenizki jakosti. Ljudje se med seboj
razlikujemo po spolu, starosti, teži, presnovi in tudi stopnji bo-
lezni. Zdravila, ki imajo dovoljenje za promet, so prisotna v ja-
kostih, ki ustrezajo večini pacientov. Žal pa včasih za boleznijo,
značilno za odrasle, zbolijo tudi otroci, ki običajno potrebujejo
bistveno nižje jakosti zdravila. Za njih običajno pripravljamo ma-
gistralno pripravljene razredčitve v obliki praškov in suspenzij.
- Neustrezna farmacevtska oblika
Prav tako niso redki primeri, ko so zdravila v za pacienta ne-
ustrezni farmacevtski obliki. Otroci in starostniki imajo pogosto
težave s požiranjem večjih tablet ali kapsul. Zdravljenje jim lah-
ko olajšamo s pripravo sirupov, suspenzij ali praškov, redkeje
tudi svečk. Podobno lahko na pomoč priskočimo bolnikom, ki
jim zaradi narave bolezni določene farmacevtske oblike ne
ustrezajo ali jim omogočajo ustreznejše zdravljenje (npr. proti-
bolečinske raztopine).

Prednosti in slabosti
Magistralna zdravila običajno ne vsebujejo dodanih konzervan-
sov, stabilizatorjev in barvil. Zaradi tega so pacientu bolj prijazna,
hkrati pa zahtevajo bolj stroge pogoje shranjevanja in rokovanja.
Prav zato pa je njihov rok uporabnosti krajši. Običajen rok upo-
rabnosti za trdne oblike zdravil, kot so kreme, mazila in praški, je
en mesec. Za nekatere oblike, kot so sirupi, suspenzije in kaplji-
ce, še posebej tiste, ki ne vsebujejo konzervansov, je rok upo-
rabnosti krajši. Rok uporabnosti je vedno označen na ovojnini,
nanj pa še posebej opozorimo v lekarni pri izdaji. Pri tem je po-
leg roka uporabnosti potrebno skrbno upoštevati navodila o
shranjevanju (predvsem shranjujte v hladnem in temnem prosto-
ru) ter navodila o sami uporabi zdravila (pred uporabo pretresite).
Krajši rok uporabnosti pa hkrati pomeni tudi več obveznosti za
bolnika, da si pri dolgotrajnemu zdravljenju priskrbi zdravilo.

Izdelava magistralnih zdravil je zamuden proces, ki zahteva ve-
liko znanja in izkušenj. A za stroki, kot sta medicina in farmaci-
ja, je prav, da na prvo mesto postavljata skrb za vsakega posa-
meznega pacienta. In ravno magistralna zdravila so tisti člen, ki
to skrb najlepše predstavijo. 

Luka Oman, mag. farm.
Lekarna Jesenice

Magistralna zdravila
Danes je za uspešno zdravljenje z zdravili potrebno sodelovanje številnih strokovnjakov z več
področji. Najpogosteje govorimo o sodelovanju med pacientom, zdravnikom in farmacevtom,
a v ozadju so še drugi (predvsem agencija za zdravila ter farmacevtska industrija), ki pacientu
omogočijo najoptimalnejše ali najugodnejše zdravljenje. 
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www.gorenjske-lekarne.si, 
info@gorenjske-lekarne.si

Lekarniške enote: Bled Zlatorog, 
Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, 

Jesenice, Kranj, Kranjska Gora, Kropa, Lesce,
Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, 
Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, 

Škofja Loka,Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica 

■  Farmakoinformativna služba 
■  Galenski laboratorij 
■  Kontrolno analizni laboratorij

Nacionalni program duševnega zdravja
Humana je ustanovila Odbor svojcev oseb s 
težavami v duševnem zdravju Slovenije, ki se je
zelo angažiralo za sprejem Zakona o duševnem
zdravju (leta 2008). "Zakon je tudi osnova za
pripravo Nacionalnega programa duševnega
zdravja, a je ta še daleč od realizacije, preko 
Koordinacije NVO si prizadevamo za čimprejšnji
sprejem. Pogrešamo večjo vključitev svojcev pri
vseh aktivnostih, saj bi bili tako še močnejši," je
povedala Nada Šimenc iz Društva Humana. 

Deset let Društva Humana
"Ustanovitev društva je bila povezana z 
ambicioznimi cilji, ki bi združili svojce bolnikov
in jih povezali s skupnimi interesi. Prav tako
smo si zastavili cilje, ki bi bolnike in tiste 
nezaposlene, ki ne morejo dobiti službe, 
zaposlili, jim vlili motivacijo za delo in hkrati
omogočili druženje z občutkom odgovornosti in
veselja do življenja," je povedala ustanovna 
članica društva Marinka Janša Hribernik. 

Humana, pravnomočna članica EUFAMI
Predsednica društva Tatjana Gričar: "Humana
je pravnomočni član mednarodne Evropske 
federacije združenj svojcev duševno bolnih 
(EUFAMI). Kot predstavnica NVO Slovenije sem
član njihovega upravnega odbora. Sodelujemo
na konferencah in izvajamo poenoten program."

Dobro je vedeti ...

Suzana P. Kovačič

umana - Zdru-
ženje svojcev
pri skrbi za
m e n t a l n o
zdravje je prva

organizacija svojcev psihia-
tričnih bolnikov pri nas in iz-
haja iz konkretnih vsako-
dnevnih težav in potreb.
Pred nekaj dnevi so v prosto-
rih na Oldhamski 14 v Kra-
nju obeležili desetletnico de-
lovanja. "Društvo je nastalo
na osnovi težke situacije, s
katero se srečujejo svojci du-
ševno bolnih, z namenom
skrbi in podpore družinskim
članom obolelih, saj so pogo-
sto izčrpani od kroničnega
stresa, ki vodi v depresijo, iz-
gorevanje in psihosomatiko.
Družina se mnogokrat izoli-
ra in prekine zunanje stike,
spremenijo se vloge posa-
meznih članov in družina ne
nudi več občutka varnosti in
pripadnosti. S tem ko nudi-
mo psiho-socialno pomoč
drugim družinskim članom

družine, omogočimo tudi
uspešnejšo rehabilitacijo
bolnikov po vrnitvi iz institu-
cij, hkrati pa se v razbreme-
njenih družinskih odnosih
manjša tveganje za ponovi-
tev bolezni," je povedala Tat-

jana Gričar, predsednica
društva Humana, ki je izpo-
stavila tudi poglavitna pro-
grama društva: "Aktivnosti
Združenja HUMANA zaje-
majo rehabilitacijsko in ko-
munikacijsko povezavo svoj-

cev, ki jih izvajamo skozi
program Centra za svetova-
nje, združevanje in pomoč
svojcem oseb s psihozo ter
skozi delovni center za upo-
rabnike psihiatričnih uslug.
Mnenja svojcev so namreč
enotna in podpirajo dejstva,
da si bolniki le z delom lah-
ko povrnejo zdravje in samo-
zaupanje v lastne sposobno-
sti ter vključitev v družbo."

"S tem ko nudimo psiho-socialno pomoč drugim družinskim članom 
družine, omogočimo tudi uspešnejšo rehabilitacijo bolnikov po vrnitvi iz 
institucij," pravi Tatjana Gričar.

O duševnem zdravju kar glasno

H

Prejšnji četrtek so v Humani v njihovih prostorih na Oldhamski 14 v Kranju obeležili 
desetletnico delovanja. I Foto: Tina Dokl
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Suzana P. Kovačič

oliko je ovir, s
katerimi se gluhi
in naglušni sre-
čujete v vsakda-
njem življenju? 

"Nešteto, če človek želi biti
uspešen v službi in v druž-
bi. Že če fant želi dobiti lepo
punco, mora znati poslušati
in dobro govoriti. Tega glu-
hi nimajo. Komunikacijska
ovira se kaže na vsakem ko-
raku, na pošti, občini, v
zdravstvenem domu, v šoli,
na sodišču. Bom povedal ti-
pičen primer. V čakalnici
zdravstvenega doma pacien-
te kličejo preko zvočnika.
Gluh čaka in čaka, ker ne
sliši, da je na vrsti ... Še da-
leč smo za razvitim svetom.
Gluhota v ameriškem izob-
raževalnem sistemu ni no-
bena ovira in gluh študent
takoj dobi ustrezno pomoč,
v Sloveniji pa je ne, kljub
temu da je znakovni jezik
zakonsko priznana pravica
gluhih ljudi. Šele na posre-
dovanje varuhinje človeko-
vih pravic so nekatere fakul-
tete le priznale pravico glu-
him do tolmača, a je to tako
redko, da večina študentov
že po prvem oziroma dru-
gem letniku obupa nad 
študijem. 
Bilo bi na primer idealno,
da bi bili zaposleni na neki
občini, upravni enoti, sodiš-
ču seznanjeni z načinom
komunikacije gluhih in 
naglušnih."

Kako hitra je pomoč že naj-
mlajšim s prirojeno nagluš-
nostjo ali gluhostjo?
"Že v porodnišnici ugotav-

ljajo pri novorojencih, ali
slišijo ali ne, vendar pa so
na koncu vedno starši tisti,
ki se odločajo o nadaljnjih
postopkih. Gledano strogo
medicinsko pa je v pomoč
polžev vsadek, ki ga zdrav-
niki z operativnim posegom
vstavijo v možgansko skor-

jo. Priporočajo ga manjšim
otrokom, ki se še učijo go-
voriti, za starejšega človeka
pa je lahko to kar šok. Ljud-
je s polževim vsadkom se na
primer ne morejo ukvarjati
s športom oziroma si mora-
jo pri športu zaščititi glavo,
kajti če se udari v predel,
kjer ima polžev vsadek, lo-
banja lahko poči. Meni je
veliko enostavneje sneti
slušni aparat. Z vsadkom si
nekje vmes, nisi pri tistih,
ki dobro slišijo, in nisi pri
gluhih. Polžev vsadek ni
idealna rešitev, odločitev je
posameznikova. Je pa prav
gotovo začetek, znanost pa
tudi hitro napreduje."

Kakšna je integracija gluhih
in naglušnih otrok v redne
šole?
"K pouku se še kar dobro
vključujejo in jim ni treba
več nujno obiskovati zavo-
da, problem pa ostajajo in-
teresne dejavnosti, iz kate-
rih so zaradi svoje invalid-
nosti pogosto izločeni. Sta-
tus otroka s posebnimi po-
trebami sicer imajo, nimajo
pa obveznega spremljeval-
ca, tako da jim še največ
prostovoljno pomagajo uči-
telji in sošolci. 
V srednji šoli se pokaže raz-
mak v znanju, gluhi oziro-
ma naglušni so hitro potis-
njeni na rob ali že čez. Ko-
munikacijska ovira je tako
velika, da že mladi postane-
jo zagrenjeni, osamljeni.
Drugi otroci imajo taborni-
ke, gasilce in druge krožke
... gluhi pa zaradi odrinjeno-
sti psihične težave."

Kako je z zaposljivostjo?
"Če že dobijo službo, so te v
najnižjem rangu in najslab-
še plačane. Ostajajo zaprti v
svoj svet, tudi partnerske
zveze so ponavadi gluh z
gluhim. Brezposelnost je
velika, tudi med mladimi.
Iz lastnih izkušenj vem, da
marsikateri delodajalec že

zaradi naglušnosti umakne
roke. Nova zakonodaja nam
sicer nekaj več možnosti
daje zaradi subvencij - kvot
zaposlovanja (pet odstotkov
od zaposlenih v podjetju
naj bi bilo invalidov), am-
pak problem je, ker gluhi
ravno zaradi te žalostne slo-
venske zakonodaje sploh še
nimajo statusa invalidov!
Imamo samo status s tele-
sno okvaro. Na srečo pa Za-
kon o zaposlovanju invali-
dov eksplicitno navede glu-
he in slepe, poleg drugih
invalidov. V obravnavi je
nov zakon o izenačevanju
možnosti invalidov, ki pa
gluhim in naglušnim še ne
bo omogočil statusa invali-
dov, samo nekaj slušnih
pripomočkov."

Kako dostopni so sodobni
medicinsko-tehnični pripo-
močki?
"Gluha populacija je edina
kategorija invalidov v Slove-
niji, ki s strani države nima
priznanega nobenega pripo-
močka. Mobilna telefonija
in računalniki so gluhim
odprli okno v svet, kar se
tiče komunikacije, a država
ne sprevidi, da gluhi to za-
res potrebujejo. Naglušni
imamo priznan samo slušni
aparat. Tistim z nižjo izgu-
bo sluha standardni aparat,
ki jim ga krije zdravstvena
zavarovalnica, zadošča, če je
seveda pravilno nastavljen.
Tisti, ki imajo težjo izgubo
sluha, nad 90 odstotkov, 
pa največkrat potrebujejo
nadstandardni aparat, ki 
ga je potrebno doplačevati;
pošteno ter pravično bi bilo,
če bi tudi tistim s težjo izgu-
bo sluha omogočili dostop
do ustreznega slušnega apa-
rata. Pripomočkov, ki nam
bi olajšali bivanje, je veliko,
ostajajo pa nedostopni zara-
di cene. 
V Sloveniji na primer obsta-
ja Zavod za rehabilitacijo
Soča, kjer so zajeti vsi inva-

lidi. Gluhih seveda tam ni!
Večkrat sem bil že v Soči na
kakšnem predavanju, pre-
davalnica pa ni opremljena
z nobenim pripomočkom
za gluhe ali za naglušne, pa
veljajo za sodoben center.
Tudi v takih centrih smo
odrezani. Obstaja zakonski
predpis, v katerem je zapi-
sano, da naj bi bili javni
prostori (predavalnice, kul-
turni domovi itd.) opremlje-
ni z indukcijsko zanko, pa
tega v praksi skoraj nihče ne
izvaja"

AURIS - Medobčinsko druš-
tvo gluhih in naglušnih za
Gorenjsko deluje že 55 let.
Sedež imate na Hujah 23/a
v Kranju. 
"Društvo je edina ustanova
na Gorenjskem, kjer se glu-
hi lahko družijo, kjer jim
pomagajo pri najrazličnej-
ših težavah, stiskah. Zelo
dobro sodelujemo z javni-
mi službami (centri za soci-
alno delo, domovi za starej-
še, zavodi za zaposlovanje
...). Zaradi komunikacijske
ovire člani s svojimi proble-
mi prihajajo v društvo, kjer
jim pomagamo navezati
stik z ustreznimi strokovni-
mi službami. Zaposleni de-
lavki v društvu AURIS sta
tudi tolmačici za slovenski
znakovni jezik. Društvo
organizira poleg ostalih de-
javnosti izobraževanja, kul-
ture, športa tudi razne de-
lavnice. S kranjske občine
redno prihajajo k nam na
delavnice in druge dejavno-
sti, ker je blizu, tisti iz bolj
oddaljenih krajev pa že za-
radi stroškov tega ne zmo-
rejo. Všeč nam je, kako je ta
problem rešila Ljubljana,
kjer imajo njihovi občani,
ki so gluhi, brezplačen jav-
ni prevoz. Društvo AURIS
ima dve podružnici, na Je-
senicah in v Tržiču, seveda
pa marsikdaj koga obišče-
mo tudi na domu, če ne gre
drugače."

Invalidnost, ki se je ne vidi

Gibalno oviranega človeka takoj opazimo, da je
človek gluh, pa opazimo šele, ko pridemo z njim
do komunikacije. Približno deset odstotkov
Slovencev ima okvaro sluha, od tega jih je okoli
tisoč gluhih. Pri starejših od 60 let jih ima prib-
ližno 45 odstotkov okvaro sluha. Obstajajo
sodobni medicinsko-tehnični pripomočki, a so
večini nedostopni zaradi visokih cen. Med gluhi-
mi je tudi velika brezposelnost ali pa jih za-
poslujejo na slabše plačanih delovnih mestih.
Lahko pa, vsaj v Sloveniji, gluhi vozijo avto. 

Klicni center za gluhe

V Sloveniji približno leto dni obstaja Klicni cen-
ter za gluhe, ki ga je podprlo ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve. "Prej gluh
človek ni mogel poklicati nikamor, zdaj lahko
preko video povezave s pomočjo znakovnega
jezika pokliče v klicni center, kjer na primer klic
v sili posredujejo naprej. Problem je, ker za
povezavo doma potrebuje zmogljiv računalnik,
sodoben telefon, ki je zaradi cene številnim ne-
dostopen," opozarja Boris Horvat - Tihi,
predsednik Društva AURIS.

Komunikacija z gluhimi

"Komunikacija z gluhimi je lahko zelo preprosta,
če si sogovornik vzame le trenutek časa več. 
Na primer na pošti, banki, v zdravstvenem
domu ali na občini je potrebno gluhemu 
le počasi in razločno razložiti, saj povečini znajo
razbrati povedano z odčitavanjem govorice z ust,
lahko pa navodilo na kratko napišemo na list 
papirja. Še najmanj pomaga povzdignjen glas,
saj ga gluhi tako ali tako ne sliši," pojasni
predsednik Društva AURIS - Medobčinskega
društva gluhih in naglušnih za Gorenjsko. 

Dobro je vedeti ...

V svetu tišine
Največji problem gluhih in naglušnih je komunikacijska ovira. Pogosto odrinjeni na rob družbe 
nimajo niti statusa invalidnih oseb. Boris Horvat - Tihi, predsednik Društva Auris, je opozoril: "Radi 
bi delali, pa ne dobijo priložnosti."      

K

Martina Košir je tolmačka pri Društvu Auris, kjer ima 
tudi začetne in nadaljevalne tečaje znakovnega jezika. 
Takole pravi: "Starša sta gluha, tako da sem že celo življenje
v funkciji tolmača. Najprej sem se naučila znakovnega 
jezika, šele potem govorjene besede. Starša je bilo strah,
ali bom govorila, ampak so vrtci, šole in ni bil noben 
problem. Ko sem bila stara šest let in se je rodila moja 
sestra, sem z njima hodila v zdravstveni dom in tolmačila.
Ljubezni nam pa v družini nikoli ni manjkalo." Foto: Tina Dokl

Boris Horvat - Tihi: "Rodil sem se s prirojeno naglušnostjo.
Če se danes spomnim nazaj, vem, da sem imel ravno 
zaradi naglušnosti veliko problemov v osnovni in srednji
šoli. Ni bilo informacij, nihče mi ni znal svetovati. Pred 
časom smo imeli v eni gorenjski osnovni šoli predavanje
četrtošolcem o gluhosti in naglušnosti. En učenec je 
povedal, da ima enake probleme. Naglušnosti ne gre 
jemati kot nedojemljivost otroka." Foto: Tina Dokl
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Zdravilišča

Predstavljajte si, da že ob pol
sedmih zjutraj telovadite,
nato pojeste skrbno priprav-
ljen zajtrk, potem se s pedo-
metri odpravite na pohod,
vmes izvedete nekaj vaj v pa-
rih, po zdravem kosilu ima-
te intenzivno jogo, nato se
trudite na treningu joge za
obraz, potem vas čaka večer-
ja in nato savnanje. In ob
vsem tem se še zabavate. 
Program, ki lahko marsiko-
mu spremeni pogled na živ-
ljenje, je zasnoval skupaj z
izkušenimi vaditelji znani

profesionalni kondicijski in
osebni trener Mito Šinko-
vec: "Boot Camp" je pravi od-
govor za vse tiste, ki menijo,
da jim za zdravo življenje pri-
manjkuje volje in časa. Po treh
dneh na Otočcu bodo zagoto-
vo spremenili svoje mnenje."
Šinkovcu se je ideja o "Boot
Campu" porodila med nje-
govim dolgoletnim delom
kot osebni trener. "Ogromno
je bilo vprašanj, npr. deklet in
fantov, mladih mamic ali go-
spa, kako najbolj učinkovito
izgubiti kilograme, katera

vadba je najbolj primerna in
optimalna ... Spet drugi so
ogromno prebrali, pa tega ni-
koli preizkusili v praksi ali pa
ne vedo, kako se vadbe lotiti." 

O programu 
Pri "Boot Campu" gre torej
za celovit program, ki zaje-
ma program zabavnih, pa
vendar učinkovitih vaj - od
teka, hoje v hrib, športnih
iger, do joge, večinoma na
svežem zraku sredi prelepe
narave - kot tudi spoznava-
nje načel zdrave prehrane,
ki je lahko prava kulinarič-
na poslastica. 
Zanimivo je učenje dina-
mične oblike motivacije,
kjer se naučite prepoznati
ovire, ki jih sebi postavljate

na poti do bolj zdravega živ-
ljenja. Ob koncu napornega
dneva pa je poskrbljeno še
za sprostitev, druženje in
veselje ob doseženih rezul-
tatih.

Komu je program 
namenjen
Vsakomur. Moškim in žen-
skam, različnih razponov v
centimetrih in kilogramih.
Najstnikom, gospodinjam,
menedžerjem, športnikom.
”Boot Campa” se lahko ude-
ležite sami ali s prijatelji. 
Primeren je tudi za 'tim
bilding' programe, saj je po-
leg učinkovitosti njegova
odlika predvsem ustrezna
motivacija, delo v skupini in
zabavnost programa. 

Prvi ”Boot Camp” v Sloveniji na Otočcu 
Nova oblika intenzivne vadbe za ljudi s premalo časa in tiste s premalo volje.

BOOT CAMP PO DNEVIH:
Petek
11.00 - sprejem, meritve telesnih morfoloških značilno-
sti, 13.00 - kosilo, 14.00 - pohod (s pedometri ali moni-
torji srčnega utripa); vrnitev ob 16.00, 16.30 - predava-
nje o zdravi prehrani, 18.30 - večerja, 20.30 - savne.

Sobota
6.30 - jutranja vadba, 7.30 - zajtrk, 8.30 - krepilna vadba,
10.30 - pohod, 13.00 - kosilo, 14.00 - predavanje o 
prehrani, 15.30 - vadba joge, 17.00 - obrazna joga, 18.30
- večerja, 20.30 - savne.

Nedelja 
6.30 - jutranja vadba, 7.30 - zajtrk, 8.30 - predavanje 
ESP ULTRAMIND (dinamična aktivna meditacija), 10.30
- krepilna vadba, 13.00 - kosilo, 14.00 - pohod, 15.45 - 
zaključno merjenje, 16.00 - zaključna slovesna razglasi-
tev rezultatov.

KAJ MENIJO O PROGRAMU UDELEŽENCI:
Boris, 41 let, prodajni menedžer: 
"Delo za računalnikom, stresno delo, predvsem pa 
pomanjkanje časa se pozna na moji kondiciji. Trener 
mi je pokazal veliko trikov, kako lahko tudi v službi na
hitro razbremenim svoje telo in misli. Predvsem pa je
fino, ker je Boot Camp ob koncu tedna in ne vzame 
veliko časa."

Andraž, 24 let, študent: 
"To je super stvar. Odlično za pridobitev fizične moči.
Hotel sem preizkusiti, koliko zares zmorem."

Jana, 46 let, ekonomistka in mama treh otrok: 
"Moja težava je pomanjkanje discipline. Tu v skupini pa
je vse lažje. Med seboj se spodbujamo in še zelo zabav-
no je. Naučila sem se tudi, kako lahko vadim v pisarni in
doma pred televizijskim ekranom ali za štedilnikom."

Maja, 34 let, komunikologinja: 
"Všeč mi je individualen pristop. Da vaditelj spremlja
vadbo, predvsem pa me spodbuja, da dam od sebe 
več in si dokažem, da zmorem. Naslednjič pridem na
podaljšan vikend s prijateljicami."

Mito Šinkovec (prvi v vrsti): "Prepričali vas bomo, da je lahko telesna aktivnost, naporno potenje in zgubljanje kilogramov
tudi prijetno in zabavno."

'Boot Camp' je nova oblika skupinske vadbe, ki
vam že v treh dneh podaljšanega vikenda 
omogoči, da začnete izgubljati maščobo, povečate
telesno kondicijo in izboljšate psihično moč. 

ŽELITE ODKRITI VOLJO IN MOČ V SEBI
Tridnevnega programa "Boot Camp" 

(od petka do nedelje) se lahko udeležite:
od 22. do 24. oktobra, 
od 29. do 31. oktobra, 

od 19. do 21. novembra 2010. 
Cena, ki vključuje nočitve v hotelu, vadbeni program

ter zdravo prehrano, je 263 evrov. 

Več informacij:  Hoteli Otočec, tel.: 07/38 48 600 

www.hoteli-otocec.si
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Urša Peternel

Kakšne vrste kontracepcija
je najbolj primerna za mla-
da dekleta?

ladim de-
kletom ved-
no priporo-
čam dvojno
zaščito -

kondome in hormonsko
kontracepcijo. Vrst hormon-
ske kontracepcije je več, od
tabletk, obročkov, obližev ...
Obenem jim položim na
srce, naj - če že imajo spolne
odnose - ne menjajo partner-
jev, saj je mlada sluznica ve-
liko bolj občutljiva za vnetja,
tudi za okužbo s virusom
HPV ... Vedno jih torej opo-
zorim tudi na pomen varne
spolnosti in na nevarnost
spolno prenosljivih bolezni."

Pa so dekleta, ki pridejo k
vam v ambulanto, seznanje-
na z možnimi oblikami za-
ščite?
"Pred desetimi leti, ko smo
odprli ambulanto za mlado-
stnice, je bilo deklet, ki so
prišla po kontracepcijo, bis-
tveno manj. Danes pa so de-
kleta veliko bolj ozaveščena,
večinoma že vedo, kakšne vr-
ste zaščito jim lahko ponu-
dim, k čemur je bržkone ve-
liko prispeval internet, tudi
mediji, o tem se več pogovar-
jajo ... Velikokrat pridejo, še
preden imajo spolne odnose,
in povedo, da jih načrtujejo
ter da se želijo zaščititi. Tudi

podatki o neželenih noseč-
nostih pri mladostnicah ka-
žejo, da se njihovo število
zmanjšuje in da se Slovenija
po številu splavov med mla-
dimi uvršča med evropske
države z najnižjim dele-
žem."

Omenili ste več vrst hor-
monske kontracepcije ...
"Obstajata dve vrsti hormon-
ske kontracepcije. Prva je
kombinirana hormonska
kontracepcija, ki vsebuje dva
hormona, estrogen in proge-
steron. Dobi se v oblikah ta-
bletk, obližev ali vaginalnega
obročka. Druga vrsta pa je
hormonska kontracepcija s
samo enim hormonom, to je
progesteronom, ki je name-
njena zlasti ženskam z več
rizičnimi dejavniki in za
mlade pogosto ne pride v

poštev. Poleg hormonske
kontracepcije obstaja tudi
diafragma, ki se jo uporablja
vse manj, sperimicidi, ki pa
so manj zanesljivi od hor-
monske kontracepcije, ali pa
naravne metode, ki prav tako
niso dovolj zanesljive, zlasti
pri mladih dekletih, kjer je
ciklus pogosto še nereden."

Kako je s stranskimi učinki
jemanja kontracepcijskih ta-
blet, kako dolgo jih lahko
jemljejo?
"Pacientke vedno opozorim
na možne stranske učinke.
Pri mladih so to denimo sla-
bost, vmesne krvavitve,
suha nožnica, depresija ... A
ti stranski učinki so zelo
redki. Obenem pa imajo ta-
bletke tudi nekaj pozitivnih
učinkov, uredijo neredno
menstruacijo, zmanjšajo ja-

kost krvavitve, redkejše so
bolečine ob menstruaciji.
Tabletke lahko jemljejo ne-
pretrgoma, če le ni kontra-
indikacij. Ob tem pa jih ved-
no tudi opozorim, da tablet-
ke morajo jemati tako, kot
piše v navodilih, in da ne
smejo pozabljati na jema-
nje, ker drugače ne zagotav-
ljajo kontracepcijskega uči-
nka."

Zdravje&lepota, torek, 12. oktobra 2010

Aktualno
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Termin 
1. 9. – 21. 11. 2010

3-dnevni p aket  
(2 noči) 

5-dnevni paket 
(4 noči ) 

7-dnevni paket 
(6 noči )

Dvoposteljna soba s 
polpenzionom na osebo 92,00 176,00 260,00

Najem apartmaja za 
4 osebe (2+2) 184,00 329,00 428,00

Ponudba velja od 1. 9. 2010 do 21. 11. 2010.

BARVITA JESEN V EKO 
TERMAH SNOVIK

Terme Snovik - Kamnik, d.o.o. I Snovik 7 I 1219 Laze pri Tuhinju
Tel.: 01 83 44 100 I e-mail: info@terme-snovik.si 
www.terme-snovik.si

V času krompirjevih počitnic (22. 10. – 02. 11. 2010) bogat program! 

M

Tabletka tudi za mlada dekleta
O tem, kako pomembna je skrb za varno spolnost in kakšna kontracepcija je primerna za mlada 
dekleta, smo se pogovarjali s specialistko ginekologije in porodništva Anamarijo Petek, dr. med., 
iz Zdravstvenega doma Jesenice, kjer vodi posebno ginekološko ambulanto za mladostnice.

Spec. ginekologije in porodništva Anamarija Petek, dr. med. 

Ginekologinja
Anamarija 
Petek je v akciji
Moj zdravnik
revije Viva 
letos prejela
naziv moja 
ginekologinja
2010.
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Suzana P. Kovačič

V petkovem Gorenjskem
glasu smo pisali o množični
zastrupitvi otrok v Osnovni
šoli Poljane pred tednom dni,
ko so otroci dve uri po kosilu
začeli bruhati, nekateri so
imeli drisko in želodčne krče.
Dokončnih izsledkov epide-
miološke preiskave vzroka
zastrupitve v minulih dneh še
ni bilo, nas je pa zanimal
predvsem izbor kosila. Za ko-
silo so imeli tega dne špar-
gljevo juho, pečen mesni sir
in krompirjevo solato s ku-
marami. Kakšna je hranilna
vrednost takega kosila in ali je
to prava hrana za osnovnošol-
ske otroke? "Šparglji imajo
res zelo specifičen okus, ven-
dar, kakšen okus ima juha, je
odvisno od proizvajalca; špar-
gljeva juha z dodanim krom-
pirjem ima lahko zelo blag
okus. Prav je, da se otroci na-
vajajo na različne okuse in
jedo raznovrstno hrano. Pri

mesnem siru je masa podo-
bna kot za hrenovke. Veljav-
na priporočila glede mesa so,
naj kosila vključujejo osnov-
no meso in ne mesnih izdel-
kov. Krompirjeva solata s ku-
maricami je primerna," je po-
vedala Majda Pohar, dr.
med., spec. higiene, iz Zavo-
da za zdravstveno varstvo
(ZZV) Kranj in dodala, da je
ta komentar na izbor kosila
lahko le delen, ker ne vključu-
je organoleptičnega preskusa
in analize. 
"Izpostavila bi zanemarjen
odnos države do nadzora nad
prehrano tako vrtčevskih in
osnovnošolskih otrok, kot
tudi srednješolcev. Država
namreč več ne opravlja niti
skromnega monitoringa, ki
bi dal realno informacijo o se-
stavah in energetskih in bio-
loških vrednostih obrokov,"
pa je opozorila prim. doc. 
dr. Irena Grmek Košnik,
dr. med., direktorica ZZV
Kranj.  

Kosilo učenca: pečen mesni sir

Irena Grmek Košnik, dr. med.: "Izpostavila bi zanemarjen odnos države 
do nadzora nad prehrano tako vrtčevskih in osnovnošolskih otrok kot tudi
srednješolcev."

Mreža zdravja
poziva 
k sodelovanju 
pri raziskavi 
o šolski
prehrani,
vprašalnik je
objavljen na
www.raziskava-
prehrana.si. 

PRESENEČENJE ZA VAS, ŽE ZBIRAMO PRIJAVE!
Preoblikujte svoje telo

Vadbo bo vodil osebni
trener Damjan Fras,
bivši uspešni smučarski
skakalec, ki ima 
kolajno z OI

Gorenjski glas je v sodelovanju s športnim centrom Prošport 
za naročnike pripravil posebno presenečenje. Iščemo dva 
kandidata, žensko in moškega, ki si želita nekaj narediti za 
svoje telo: izgubiti nekaj kilogramov, maščobne blazinice 
zamenjati za mišično maso ali preprosto preoblikovati svoje
telo. Vse to bosta dosegla pod brezplačnim vodstvom 
osebnega trenerja, ki bo od novembra do marca skrbel za 
njun urnik vadbe in vse ostale aktivnosti, ki jih ponuja Prošport. 
Ob koncu bomo oba nagradili še z obiskom frizerja,
kozmetičarke in vizažistke. 

Prijave še ta mesec pošljite na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4,
Kranj ali na koticek@g-glas.si. Prijavi dodajte vaš opis, napišite
svoje približne mere, konfekcijsko številko in ne pozabite 
na fotografijo! Vabljeni k sodelovanju - zabavno bo, pa še 
zdravo povrhu!

www.gorenjskiglas
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Porod, novice

Mateja Rant

Sloveniji lahko
porodnica rodi
v eni od 14 po-
rodnišnic in tu
se izbira kon-

ča. Nimamo porodnega
centra, nimamo ustreznih
strokovnjakov, ki bi bili pri-
pravljeni spremljati porod
doma, niti nimamo siste-
ma, ki bi zagotavljal, da bi
bilo to varno tako za mamo
kot otroka," je poudarila ko-
ordinatorka pri združenju
Naravni začetki Damijana
Medved. V združenju so
zato oblikovali porodno po-
budo, ki so jo naslovili Od-
lična obporodna skrb, s ka-
tero želijo izboljšati razme-
re na področju obporodne
skrbi v Sloveniji.

Združenje za informiranje,
svobodno izbiro in podporo
na področju nosečnosti, po-
roda in starševstva Naravni
začetki v neformalni obliki
obstaja od leta 1996, pred
desetimi leti pa se je tudi
formalno registriralo kot
društvo. Sedež imajo v Šen-
čurju, prostore pa imajo v
Ljubljani in po novem tudi
v Kranju. V okviru združe-
nja organizirajo različne de-
lavnice in podporne skupi-
ne, razen tega pa sodelujejo
s strokovnjaki s področja
zdravstva in tako obenem
poskušajo vplivati na spre-
membo zdravstvenega si-
stema na področju obporod-
ne skrbi. V okviru tega so
pripravili tudi zgoraj ome-
njeno porodno pobudo, ki
obsega 15 točk. Med drugim

se zavzemajo za spoštljiv
odnos do vsake ženske in
zagotavljanje dostojanstva
žensk. "Zavzemamo se
tudi, da bi bila v obporod-
nem obdobju ženski zago-
tovljena neprekinjena celos-
tna skrb 'ena ženska - ena
babica'. To pomeni, da ena
babica skrbi za žensko ves
čas nosečnosti ter je z njo
tudi pri porodu in po
njem," je pojasnila Damija-
na Medved in dodala, da za
države članice Evropske
unije velja direktiva, po ka-
teri bi lahko nekaj pregle-
dov v nosečnosti opravila
babica, a to pri nas še ni za-
živelo. Obenem pa je po nji-
hovem vedenju, še pravi
Damijana Medved, v naših
porodnišnicah zelo redka
možnost, da bi si ženska

lahko v naprej izbrala babi-
co, ki bi jo spremljala pri
porodu. "To je velik pro-
blem, saj se ženska, ki pride
rodit, sreča s popolnimi ne-
znanci. To lahko zaviralno
vpliva na potek poroda. Pre-
malo se namreč zavedamo,
kako pomembno je podpor-
no okolje, v katerem se žen-
ska med porodom počuti
varno in sproščeno. Tu ne
gre samo za nek prijeten
občutek, temveč dokazano
vpliva na potek poroda," je
poudarila Damijana Med-
ved in dodala, da se zaveda-
jo, da bi bila to organizacij-
sko precej zahtevna naloga.
"A eden od korakov bi bil
lahko, da bi recimo obliko-
vali skupino treh babic, s
katerimi bi se ženska spo-
znala že med nosečnostjo,

in ena od teh bi bila potem
prisotna pri porodu." Obe-
nem v pobudi predlagajo,
da bi v Sloveniji oblikovali
sistem obporodne skrbi z
različnimi porodnimi okolji
in ustrezno strokovno po-
močjo. "Ta čas namreč žen-
ske, ki se vseeno odločijo za
porod doma recimo, in pri
tem poiščejo babiško po-

moč zunaj naših meja, ob
možnih komplikacijah ni-
majo zagotovljenega ustrez-
nega zdravniškega zaledja,"
je opozorila Damijana Med-
ved. Za omenjeno pobudo
zbirajo tudi podpise podpo-
re in del podpisov so sredi
septembra že posredovali
pristojnim pri ministrstvu
za zdravje. 

V

Za boljšo obporodno
skrb žensk
V združenju Naravni začetki so oblikovali porodno pobudo, s katero želijo izboljšati razmere na 
področju obporodne skrbi v Sloveniji.

Damijana Medved / Foto: Tina Dokl

Vrstni red vabljenih v program Svit

Koronarno društvo Gorenjske vas v sredo, 20.
oktobra, ob 18. uri vabi na brezplačno preda-
vanje Ukrepi za preprečevanje bolezni srca in
ožilja. V veliki dvorani Doma krajanov na
Primskovem pri Kranju bo predaval Metod
Prašnikar, dr. med., specialist internist - kar-
diolog (na sliki). V deželah, kjer je dober stan-
dard in kjer je prehrana kalorično obilna, so
bolezni srca in ožilja v porastu, kar velja tudi
za Slovenijo. Neustrezen življenjski slog pa je
dejansko tisti, ki povzroča največje tveganje
za bolezni srca in ožilja. S. K.

Preprečevanje bolezni srca in ožilja

K V septembrski številki Zdravje & lepota smo pisa-
li o programu presejanja in zgodnjega odkriva-
nja raka na debelem črevesu in danki Svit.
Bralce še zanima, po kakšnem vrstnem redu
dobijo vabila. "Lani so bili klicani neparni letni-
ki rojstva, letos so klicani parni letniki (1942,
1944, 1946, do 1956), praviloma v mesecu roj-
stva (npr. rojeni januarja 1944 so bili klicani ja-
nuarja 2010). Rojeni 1958 bodo vabljeni no-
vembra, rojeni 1960 pa decembra. Vrste se ne
da preskočiti," je razložila Erika Povšnar, vodja
Zdravstveno - vzgojnega centra v ZD Kranj. S. K.

Skupaj za zdrave kosti

O b svetovnem dnevu osteoporoze, 20. oktobru, je
pozornost še posebej usmerjena na eno naj-
pogostejših kroničnih bolezni, za katero trpi
vsaka tretja ženska in vsak peti moški, starejša
od 50 let oziroma starejši od 65 let. Zveza
društev bolnikov z osteoporozo Slovenije z na-
menom ozaveščanja v treh slovenskih mestih
organizira 1. Osteotlon, ki ga predstavljajo tri
panoge v boju proti osteoporozi - gibanje, sez-
nanjanje o bolezni in zdravo prehranjevanje.
Na Ptuju in v Kranju je 1. Osteotlon že potekal
v soboto (na sliki). S. K. 
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Vilma Stanovnik

a vodnih poste-
ljah Lectus spi že
več kot dvanajst
tisoč Slovencev,
od sedaj naprej

pa bodo na njih spali tudi no-
vorojenčki v ljubljanski po-

rodnišnici, saj je direktor pod-
jetja Maremico Emil Marin-
šek Aniti Rotovnik z intenziv-
nega oddelka porodnišnice v
Ljubljani ob odprtju novih
prostorov največjega in najso-
dobnejšega spalnega centra
pri nas v Ljubljani na Šlandro-
vi ulici podaril štiri vodne po-

steljice v vrednosti tri tisoč ev-
rov. 
"Verjetno je današnji dan naj-
pomembnejši v zgodovini na-
šega podjetja. Odpiramo spal-
ni center, ki bo vsakemu Slo-
vencu odprl vrata do vrhun-
skega spanca. Po dolgih letih
raziskovanja na področju le-

žišč lahko vsakemu ustvari-
mo optimalno ležišče, pa naj-
si bo to z vodno posteljo Lec-
tus ali pa z našo novostjo, mo-
dularnimi ležišči Leticia. Svoj
posel imam rad, ker številnim
že šestnajst let omogočamo
ne le bolj zdravo spanje, am-
pak tudi bolj zdravo življenje,"
je ob odprtju spalnega centra
Maremico poudaril direktor
podjetja Emil Marinšek in do-
dal, da so v času težkih gospo-
darskih razmer ponosni tudi
na dejstvo, da jim s sloven-
skim izdelkom uspeva širitev
na tuje trge. Za svoje inovaci-
je in izdelke so prejeli več
priznanj in nagrad.

Vodne postelje tudi za dojenčke

Ob odprtju novega spalnega centra je vodilno slovensko podjetje na 
področju razvoja in domače proizvodnje vodnih postelj Maremico 
ljubljanski porodnišnici podarilo štiri vodne posteljice za novorojenčke.

N
Direktor Maremica Emil Marinšek pa je ob odprtju novega
spalnega centra štiri vodne postelje podaril Aniti Rotovnik.
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Suzana P. Kovačič

Zvezi potrošni-
kov Slovenije
(ZPS) so v sklo-
pu projekta "Za
informirano od-

ločanje potrošnikov-iPotro-
šnik", pripravili novo splet-
no mesto www.veskajjes.si,
ki ponuja pregled nad izbra-
nimi informacijami o pre-

hranski vrednosti živil. "S
spletno stranjo želimo spod-
buditi proizvajalce, da bi ži-
vila začeli označevati še bolj
celovito in razumljivo, glav-
ni namen pa je, da bi potroš-
niki znali živila pravilno
ovrednotiti. Trenutno so na
spletni strani objavljeni po-
datki za več kot tristo različ-
nih živil," je povedala Urša
Šmid Božičevič, urednica

spletne strani. Na stran je
vključen tudi prehranski se-
mafor za vrednotenje živil, ki
na preprost način podaja in-
formacije o sestavinah posa-
meznega prehrambenega iz-
delka in bo tako potrošnikom
v pomoč pri razumevanju oz-
načb na izdelkih.
Prehranska strokovnjakinja

ZPS dr. Tanja Pajk Žontar
je opozorila: "Potrošniki se

premalo zavedajo, kako zelo
zavajajoče so lahko trditve
in podatki, ki jih proizvajalci
zapišejo na embalažo izdel-
ka, da bi pritegnili našo po-
zornost in nas prepričali v
nakup. Izdelki z manj maš-
čobe, dodanimi vitamini in
brez holesterola so lahko vse
prej kot zdravi, vendar tega
ne bomo opazili, če se ne
prepričamo o vseh uporab-
ljenih sestavinah. Zato je
pomembno, da so potrošni-
ki pozorni na oznake in se-
stavine na prehrambenih iz-
delkih, kajti le tako se bodo
lahko prehranjevali resnič-
no zdravo in uravnoteženo." 

Prehranski semafor
Obiskovalci lahko na novi
spletni strani preverijo,
kakšna je vrednost maščob,

soli in sladkorja v izbranem
živilu in jo primerjajo s po-
močjo prehranskega sema-
forja. "Rdeča" barva pome-
ni, da živila ni dobro uživati
vsakodnevno, "oranžna"
barva ponazarja zmerno
uporabo, kar pomeni dva-
do trikrat na teden, "zelena"
oznaka pa uporabo brez
omejitev, torej vsakodnevno
rabo. Neodvisna raziskava,
ki jo je izvedla Food Stan-
dard Agency, je namreč po-

kazala, da je za potrošnike
sistem barvnega kodiranja
oziroma prikaza v obliki se-
maforja najenostavnejši,
nudi največ informacij ter
vodi do odločitev o nakupu
bolj zdravih živil. 
Spletna stran ponuja upo-
rabnikom tudi možnost, da
preko posebnega obrazca
sporočijo podatke o izdelku,
ki ga v bazi še ni in menijo,
da bi podatke o njem radi iz-
vedeli tudi drugi. 

V

Ali veš, kaj ješ
Prehranski semafor, ki so ga pripravili na Zvezi potrošnikov Slovenije, na
preprost način podaja informacije o sestavinah posameznega 
prehrambenega izdelka.

Bodite pozorni na natrij

Namesto soli je na deklaracijah izdelkov večkrat
navedena vsebnost natrija. Natrij morate pomno-
žiti z 2,5, da dobite pravo vrednost soli!

Dobro je vedeti ...

Andreja Širca Čampa s. p., 
Poslovna cona A/18, 

4208 Šenčur
Tel.: 04/27 919 67, 
fax: 04/27 919 66

E-pošta: sencur@lineasnella.si

Preobrazba je končana
Naša gospa je 6 kilogramov lažja in 52 centimetrov ožja in ponosno nosi dve konfekcijski
številki manjša oblačila.

Tik pred letošnjim poletjem sta se v našem cen-
tru LINEA SNELLA Šenčur v sodelovanju s prilo-
go Gorenjskega glasa "Lepota in zdravje" na pot
oblikovanja svoje postave po metodi Linea Sne-
lla podali dve nagrajenki. Do konca septembra
smo žal do zavidljivega videza, odličnega počut-
ja in nepozabnega poletja pospremili le eno na-
grajenko. Gospe Lauri je žal zmanjkalo potrplje-
nja, saj se ji je zdelo, da kilogrami kopnijo prepo-
časi. 

Udeleženka akcije, Irena, je pred kratkim praz-
novala svoj 60. rojstni dan. Oblikovanje telesa in
redna vadba v našem salonu pri njenih letih je
bila za nas poseben izziv. Predvsem zato, ker je
Irena s svojo vztrajnostjo, rednim obiskovanjem
salona dokazala nam in verjamemo, da tudi
vam, drage bralke, da tudi po menopavzi lahko
dosežemo zastavljene cilje in uspešno oblikuje-
mo svojo postavo.
Gospa Irena je ob zaključku akcije 6,3 kilograma
lažja (izključno na račun maščobnih zalog) in
ima 52 centimetrov manjši obseg. Sedaj nosi že
dve konfekcijski številki manjša oblačila. Ker pa
je njen indeks telesne mase, ki opredeljuje ne-
varnost razvoja določenih kroničnih bolezni, po-
vezanih z debelostjo, še vedno nad 24,5 (trenut-
no 28,2), Irena ve, da še ni na cilju in da mora
postopno zgubiti še kakšen kilogram maščobnih
zalog. Naučili smo jo, kako bo to dosegla v do-
mačem okolju, mi pa jo bomo še eno leto redno
mesečno spremljali in jo spodbujali. Kajti študi-
je kažejo, da lahko govorimo, da smo se znebili
odvečnih kilogramov, šele takrat, ko uspemo več
kot eno leto novo težo tudi vzdrževati.
Rezultati po treh mesecih redne vadbe ne potre-
bujejo dodatnega komentarja. Da pa bo jasno,
naj povemo, da objavljamo izgubo centimetrov
na štirih delih telesa in da se ti centimetri razli-
kujejo od končnih, ki pomenijo izgubo obsega
po celotnem telesu (roke, prsni koš, pas, trebuh,
boki in stegna, kolena, meča). 

Akciji Linea Snela iz Šenčurja se je IRENA pridružila, ker je že
dolgo imela težave s kilogrami, stopnjevali so se še dodatno,
ker je pred časom prenehala kaditi. 
Irena danes po zaključku akcije pravi: "Danes sem drug človek,
ne kadim več, začela sem se zdravo prehranjevati in ne morem
verjeti, da mi je z rednimi zdravimi obroki, ko jem kar petkrat
na dan, uspelo izgubiti že šest kilogramov. Neizmerno sem
zadovoljna, da se mi je ponudila priložnost sodelovati v akciji." 
Naj dodamo še majhno skrivnost, pred svojimi kolegicami kar
žari, še posebej, ker se je nagradila z novo garderobo, ki še do-
datno poudari njeno novo postavo. 

Zmagovita kombinacija aktivnih terapij

Vas zanima, kje tiči skrivnost metode Linea Snella? Gre za pre-
proste korake in strokovno pomoč naših terapevtov, ki vam poma-
gajo vzpostaviti motivacijo za zdravo, kakovostno in "fit" življenje.

V središču metode Linea Snella® je uporaba naprave Ther-
moslim, v kateri ob konstantni temperaturi 37 stopinj Celzija, z
20- do 25-minutno vadbo, izgubite 3- do 4-krat več maščob kot
pri običajni vadbi. Hkrati z individualno prilagojeno, vodeno
vadbo v Thermoslimu:

■ odpravite odvečne kilograme,
■ izboljšate metabolizem in
■ okrepite imunski sistem;

Rezultati so zagotovljeni in leta niso ovira - to vam je dokaza-
la ga. Irena.

Zaradi visoke učinkovitosti metode Linea Snella®, so izjemni
rezultati pri izgubi odvečne telesne teže in obsega zagotov-
ljeni, kar vam bomo potrdili tudi s pisnim jamstvom za uspeh.

Storite nekaj zase!

Skrajni čas je, da poskrbite za svoje telo in izboljšate svoje počut-
je! Napolnite se z energijo za aktivno jesen. Rezervirajte svoj ter-
min za neobvezujoč, brezplačen pregled na telefonski številki
04/27 919 67 ali pa izpolnite spletni obrazec www.lineasnella.si.

ga. IRENA pred vadbo
Starost: 60 let
Višina: 150 cm
Telesna teža: 69,9 kg
Indeks telesne mase - 31,1
Količina telesne maščobe: 42 %
Razmerje pas-boki: 1.04
Obseg pasu: 91 cm
Obseg trebuha: 110 cm
Obseg bokov: 111 cm
Obseg stegna: 60 cm

ga. IRENA po treh mesecih redne
vadbe v našem salonu
Starost: 60 let
Višina: 150 cm
Telesna teža: 63,6 kg (-6,3 kg)
Indeks telesne mase - 28,2 (-9,3%)
Količina telesne maščobe: 38 %
Razmerje pas-boki: 1.02
Obseg pasu: 84,5 cm (- 6,5cm)
Obseg trebuha: 105 cm (- 5 cm)
Obseg bokov: 101 cm (- 10 cm)
Obseg stegna: 56 cm (- 4 cm)

Vsem bralkam Gorenjskega glasa bomo v mesecu oktobru ob
vpisu v idealni program dodali dodaten mesec dni vadbe.
Vsem bralkam Gorenjskega glasa bomo v mesecu oktobru ob
vpisu v idealni program dodali dodaten mesec dni vadbe.
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Gorenjci in zdravje

"S prijatelji dvakrat na teden igramo košarko. Če dopušča čas, tudi tečem ali kolesarim, pozimi pa
turno smučam. Pri prehrani gledam na to, da imam najmanj tri obroke na dan. Poleti je v redu,
ker je veliko sveže zelenjave in sadja."

Klemen Markelj, načelnik Zveze tabornikov občine Kranj

mag. Nina Pisk, mag. farm. 

prof. dr. Milan Čižman,
dr. med. 

nasvet

Nina Pisk, maf. farm.: "Anti-
biotiki so naravni produkt mi-
kroorganizmov (gliv, plesni)
ali danes vse pogosteje narav-
nemu produktu enake sintetič-
ne ali podobne polsintetične
snovi. Z njihovo uporabo zav-
remo ali uničimo druge mi-
kroorganizme, ki v telesu pov-
zročijo razvoj infekcijske bo-
lezni. Pomembno je vedeti, da
ne delujejo na virusne povzro-
čitelje bolezni. Nekateri anti-
biotiki imajo širok spekter de-
lovanja proti različnim bakte-
rijam. Drugi imajo ozek spek-
ter in jih uporabljamo le za
zdravljenje okužb z nekateri-
mi specifičnimi povzročitelji
okužb. Zdravnik ob okužbi z
bakterijami izbere zdravilo, ki
je najbolj primerno za posa-
meznega bolnika. Antibiotiki
so dosegljivi v različnih farma-
cevtskih oblikah, pri otrocih se
najpogosteje uporablja oblika
sirupa.
V prvi vrsti je pomembno, da
starši dobijo informacijo, da je

zdravilo, ki ga bo otrok upo-
rabljal, antibiotik. Starši mo-
rajo imeti še informacije o od-
merku, časovnem razmaku
med dvema odmerkoma, tra-
janju zdravljenja z antibioti-
kom, načinu jemanja, po-
membnem vplivu sočasno za-
užitih drugih zdravil ali hra-
ne in načinu shranjevanja
antibiotika. Starši naj vedno
povedo zdravniku in farma-
cevtu, če otrok uporablja še
kakšna druga zdravila in po-
datek, da je bila pri uporabi
določenega antibiotika že opa-
žena alergija. Pri antibiotikih
je še posebej pomembno poleg
odmerka upoštevati časovne
razmike, da je v telesu stalno
prisotna ustrezna koncentraci-
ja antibiotika, ki zavira oziro-
ma uničuje mikroorganizme.
Upoštevati je potrebno tudi
nasvet glede trajanja zdravlje-
nja z antibiotikom. 
Le uporaba zdravila skladno z
navodili zdravnika in farma-
cevta ter informacijami v pri-

loženem navodilu za uporabo
omogočijo varno in učinkovito
zdravljenje z antibiotikom.
Nepravilno jemanje antibioti-
kov prispeva tudi k razvoju od-
pornosti proti antibiotikom.
To pomeni, da bakterije razvi-
jejo načine rasti in razmnože-
vanja, na katere določen anti-
biotik ne more več vplivati."

Antibiotik ne za vsako
ceno
Milan Čižman, dr. med.:
"Zdravnik se bo odločil po kli-
ničnem pregledu in morebit-
nih laboratorijskih izvidih, ali
bo predpisal antibiotik, ali ne.
Starši oziroma pacienti naj
tega ne zahtevajo, pač pa naj
raje poslušajo navodila, ki jim
jih da zdravnik.Včasih zdrav-
nik ustreže želji staršev in ga
predpiše morda po nepotreb-
nem, kar ni dobro, saj pride po
jemanju antibiotika lahko do
neželenih učinkov, ki so težji
kot sama bolezen, zaradi kate-

re je bolnik prišel k zdravniku.
Večkrat je boljše imeti kontrol-
ni pregled pri zdravniku več,
kot pa jemati antibiotik po ne-
potrebnem. Prav tako naj se
pacient ne zdravi z ostanki
zdravil, ki jih hrani doma, saj
se s tem pogosto zabriše prava
klinična slika in nato težje
ugotovimo naravo bolezni.
Najprej je treba ugotoviti toč-
no diagnozo, se pravi vzrok
bolezni, šele zatem sledi
zdravljenje. 
Da je otrok morebiti alergičen
na antiobiotik, izvemo z
anamnezo, kjer starši navede-
jo, da se je pri otroku pojavil
izpuščaj ali oteklina zgornje
ustnice ali otekli sklepi ali še
hujša reakcija po jemanju
zdravila. Če ima otrok po je-
manju zdravila koprivnico, je
to lahko alergična reakcija na
zdravilo in ne priporočamo v
prihodnje jemanja istega zdra-
vila ali njemu podobnega. Če
pa ima otrok izpuščaj, ki ni
kot koprivnica, je lahko tudi

neimunski mehanizem na-
stanka izpuščaja in v prihod-
nje lahko jemlje isti antibiotik.
Lahko pa gre ob jemanju
zdravila samo za časovno po-
vezavo in je vzrok izpuščaja
povsem drug. Pomembno je,
da zdravnik vidi izpuščaj in
oceni, za kaj gre. Možno pa je
kasneje še testiranje, ali je
otrok preobčutljiv na zdravilo
ali ne. Zdravnik vpiše alergijo
v zdravstveni karton. V praksi
se prepogosto izpuščaji, ki se
pojavijo ob jemanju zdravila,
pripisujejo alergiji, kar nam
otežuje kasnejša zdravljenja."
V Gorenjskih lekarnah so po-
sneli film Pravilna in varna
uporaba antibiotikov pri otro-
cih z namenom izobraževa-
nja laične javnosti glede pra-
vilne in varne uporabe anti-
biotikov pri otrocih. Na to
temo so imeli prejšnji teden
tudi okroglo mizo, udeležili so
se je lekarniški farmacevti, pe-
diatri in zdravniki šolske me-
dicine z Gorenjskega.

Pravilna uporaba antibiotikov pri otrocih

Ozaveščanje o limfomu, levkemiji ...Demenca v strmem porastu

A S

Higiena nosne votline

S fiziološko raztopino (raztopino natrijevega
klorida v vodi) vsakodnevno vzdržujemo higi-
eno nosne votline, lahko je tudi v pomoč pri
zamašenem nosu ob prehladu in nahodu.
"Deluje tako, da redči sluz pri zamašenem
nosu in pomaga pri odstranjevanju večje koli-
čine nečistoč in izločkov iz nosu. Zmehča
tudi strjene izločke, ki jih tako lažje odstrani-
mo. Lajša tudi težave pri suhi nosni sluznici,
saj nosno sluznico čisti in vlaži ter jo ščiti
pred izsušitvijo. Prepogosta uporaba ne izsu-
ši nosne sluznice, kot je to značilno za druga
zdravila za lokalno zdravljenje nosne sluzni-
ce," je povedala mag. Nina Pisk, mag. farm.,
vodja farmakoinformativne službe pri Go-
renjskih lekarnah. 
Fiziološka raztopina je primerna za odrasle in
otroke, zaradi tveganja prenosa okužbe pa naj
izdelek uporablja le ena oseba. "Poleg fiziolo-
ške raztopine obstaja tudi izotonizirana, pre-
čiščena morska voda. Nekateri od teh izdelkov
imajo dodane še druge snovi (na primer dek-
spantenol), ki imajo dodatno blažilno delova-
nje na sluznico zgornjih dihal," je povedala
sogovornica in dodala, da so neželeni učinki
redki in blagi: "V posameznih primerih lahko
pride do pekočega občutka v nosni votlini in
do kašlja, ki ga sproži odtekanje tekočine v
žrelo. Fiziološke raztopine za nos pa ne sme-
jo uporabljati bolniki z moteno zavestjo ali
oslabljenim žrelnim refleksom." S. K.
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lzheimerjeva bolezen je najpogostejša oblika
demence. "Z demenco označujemo skupek
bolezenskih znakov, od motenj spomina do
zmanjšane sposobnosti orientacije in razu-
mevanja. Osiromašeni so mišljenje, računske
zmožnosti, učne sposobnosti, govorno izraža-
nje in presoja. Upad omenjenih sposobnosti
prizadene dnevne dejavnosti in opazno
zmanjša sposobnosti obvladovanja čustev, so-
cialnega vedenja ter motivacije," je povedal
doc. dr. Aleš Kogoj iz Psihiatrične klinike v
Ljubljani. V Sloveniji je za demenco obolelih
že okoli 30 tisoč. Večinoma se pojavi po 65.
letu starosti, bolezen je v strmem porastu. Da
bi pomagali bolnikom in svojcem, so pred leti
ustanovili Spominčico - slovensko združenje
za pomoč pri demenci. Predstavitev je že bila
v Mercatorjevem centru v Kranju (na sliki), na
Jesenicah pa bo informativna točka Spomin-
čice v Mercatorjevem centru 16. oktobra. 
"Ne izgubljajmo časa!" je bil moto ob nedav-
nem svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolez-
ni, saj demenco še vedno redko odkrijemo v
zgodnjem obdobju, ko stroka lahko še po-
membno pomaga pri zagotavljanju visoke ka-
kovosti življenja. Evropski parlament je spre-
jel deklaracijo, da mora demenca postati ena
od prioritet javno zdravstvenega sistema. Slo-
venija je bila ena od treh držav, ki so deklara-
cijo stoodstotno podprle. Zdaj je na potezi dr-
žava, da preide od besed k dejanjem. S. K. 

kampanjo "Ne čakajte. Pravočasno prepoznaj-
te simptome" želimo ozaveščati javnost o lim-
fomu, levkemiji, diseminiranemu plazmocito-
mu in mielodisplastičnemu sindromu, saj
imajo te bolezni skupno lastnost, da so njihovi
znaki zelo splošni, zato jim ljudje in tudi zdrav-
niki splošne medicine pogosto ne posvečajo
dovolj pozornosti. Dogaja se, da je bolezen od-
krita že v napredovani fazi," je povedala Kristi-
na Modic, predsednica Slovenskega združenja
bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L. Ob
dalj časa trajajoči vročini, povečanih bezgav-
kah, kašlju, srbečici, nočnemu potenju, utruje-
nosti, zasoplosti, hujšanju, bolečinah v kosteh
ali drugih dolgotrajnejših težavah nemudoma
obiščite zdravnika. Še več informacij o tem je
objavljenih na www.limfom-levkemija.org.
"Pravkar smo izdali vodnika za bolnike z ne-
Hodgkinovim limfomom in kronično
mieloično levkemijo, pripravljamo tretjega, ki
bo namenjen bolnikom z mielodisplastičnim
sindromom in bo izšel novembra, potem
bomo začeli pripravljati še vodnik za bolnike s
kronično limfocitno levkemijo," je dejala
Kristina Modic in dodala: "Želimo opozoriti na
prepočasno reševanje nevzdržnih prostorskih
razmer zdravljenja na Kliničnem oddelku za
hematologijo v UKC Ljubljana, kjer se oprav-
ljajo presaditve kostnega mozga bolnikom z lev-
kemijo, limfomom, diseminiranem plazmocit-
omom in drugimi krvnimi boleznimi." S. K. 
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Ljubljana

Julija in avgusta več izplačil kot vplačil

Po podatkih agencije za trg vrednostnih papirjev je 395.048
vlagateljev imelo avgusta v vzajemnih skladih za 1928 mili-
jonov evrov premoženja, pri tem pa so izplačila za dobrih
pet milijonov evrov presegla vplačila. Število vlagateljev se
je v primerjavi z julijem znižalo za 1251, vrednost premože-
nja pa za slabih dvajset milijonov evrov. Julija je bilo izplačil
za 13,6 milijona evrov več kot vplačil. C. Z.

Boštjan Bogataj

Todraž - Podjetje Hrast z les-
no dejavnostjo je oče Nikolaj
Potrebuješ iz Todraža odprl
leta 1997, danes mu poma-
gata tudi sinova Leon in Jure,
vsi so lesarji. Več let so se
ukvarjali zgolj z odkupom
hlodovine na terenu in žaga-
njem desk po naročilu, vso
preostalo predelavo pa za-
upali drugim. "Hlodovino
smo vsa ta leta žagali drugje
in plačevali za razrez, vsesko-
zi pa hrepeneli po dodani
vrednosti. Na začetku se je
težje podati v investicijo, ker
pa mi danes pomagata tudi
sinova z veliko voljo po delu,
pa smo se odločili za novo
žago v novem objektu in šte-
vilnimi spremljajočimi inve-
sticijami," je odločitev za no-
vost predstavil Nikolaj Potre-
buješ. 

Novo žago je izdelalo pod-
jetje Mebor iz Sv. Lenarta,

omogoča pa predelavo lesa
za različne potrebe. Lesar-
stvo je pri Potrebuješevih že
v krvi, zato se pri odprtju so-
dobne, kar 350 tisoč vredne
naložbe v tehnološko na-
predno žago (eno najboljših
v lesno predelovalni industri-
ji), ne bodo ustavili. "V načr-

tih imamo dodatne investici-
je, če bo le delo in promet,
kot ga imamo danes. Vendar
ne želimo prehitevati, rajši
gremo počasi, zanesljivo in z
lastnim denarjem," še pove
Potrebuješ. Pri Hrastu se da-
nes največ ukvarjajo z lesom
listavcev, iglavcev (smreke)

odkupijo in razžagajo zgolj
približno dvajset odstotkov. 

A Potrebuješevi, trenutno
so zaposleni oče in oba sino-
va, že spomladi pa naj bi se
jim pridružila še dva lesarja,
so pripravljeni tudi na spre-
membe. Ob omembi gospo-
darske krize Nikolaj Potrebu-
ješ ne vzdihuje, saj imajo
kupce, žal pa se tudi v tem
poslu pozna plačilna nedisci-
plina. "Težava v našem poslu
je tudi visoka cena hlodovine,
kar je posledica subvencioni-
ranega avstrijskega trga, ki
lahko tudi Slovencem ponudi
višjo ceno," pravi Potrebuješ.
V Hrastu sicer hlodovino od-
kupujejo po vsej Gorenjski.
Večji del žaganega lesa Hrast
proda na domačem trgu,
med pomembnejšimi dejav-
nostmi podjetja pa je tudi
prodaja drv. Letno predelajo
do pet tisoč kubičnih metrov
hlodovine in do dva tisoč ku-
bičnih metrov drv.

Naložba za prihodnost
Družinsko podjetje Hrast Nikolaja Potrebuješa iz Todraža je v soboto slovesno zagnalo 350 tisoč 
evrov vredno investicijo.

Družina Potrebuješ pred veliko pridobitvijo družinskega
podjetja / Foto: Izidor Jesenko, www.fotografiranje.si 

Cveto Zaplotnik 

Kranj - Če stranka za sanaci-
jo škode po poplavah v banki
najame posojilo, mora prilo-
žiti le potrdilo o škodi, ki ga
izda cenilec, zavarovalnica ali
kakšna druga ustanova; za
posojilo pa ji tudi ni treba pla-
čati stroškov odobritve. Prak-
tični finančni rešitvi sta tudi
premostitveni ali hitri kredit.
Premostitveno posojilo sve-
tujejo predvsem tistim, ki
imajo prihranke v vezani vlo-
gi in bi ob predčasni razveza-
vi izgubili več kot v primeru,
da bi za to obdobje najeli po-
sojilo, za katerega jim tudi ni
treba plačati stroškov odobrit-
ve. Pri hitrem kreditu je naj-
višji možni znesek dokaj ni-
zek, vendar je postopek eno-
staven in hiter, saj posojiloje-
malec dobi denar že isti dan.

Zavarovanje pred 
zlorabami

Imetniki osebnih računov
Gorenjske banke, ki so hkrati
tudi uporabniki plačilnih kar-

tic Activa Maestro in Activa
MasterCard, se po novem
lahko zavarujejo pred zlora-
bami ukradene ali izgubljene
kartice, denarnice, osebnih
dokumentov, ključev in dru-
gih predmetov. Zavarovanje,
ki ga banka omogoča v sode-
lovanju z Zavarovalnico Tri-
glav, krije škodo na osebnem
računu, ki nastane zaradi zlo-
rabe izgubljene ali ukradene
kartice, škodo zaradi kraje go-
tovine v eni uri po dvigu na
bankomatu ali v bančni po-
slovalnici, stroške zamenjave
ključev, ključavnice ali oseb-
nih dokumentov, nakupa tor-
be ali denarnice ter plačila kli-
cev z mobilnega telefona, če
so bili ti predmeti odvzeti
skupaj s kartico. Zavarovanje
je možno skleniti  v vseh po-
slovalnicah banke, velja leto
dni in se v primeru, da ga
imetnik računa ne odpove,
avtomatično podaljša za eno
leto. Poleg lastne kartice je
možno zavarovati tudi kartice
pooblaščencev, letna zavaro-
valna premija po osebi pa
znaša devet evrov.

Posojila za poplavljene
V Gorenjski banki so za prizadete v nedavnih 
poplavah pripravili posebno ponudbo posojil.

Delodajalci,

Več informacij:

Zavod RS za zaposlovanje

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

Pridobite subvencijo:

4.500 EUR
za eno leto,

9.000 EUR
za nedoločen čas

www.ess.gov.si ali

080 20 55

ne zamudite priložnosti!

Naklo

Menjava lastništva v Merfinu se nadaljuje

Razlastninjenje Merfina se nadaljuje, saj se za dražbo,
enako kot Hypo banka, odloča vse več upnikov podjetja, s
katerim so nekdanji menedžerji (neuspešno) prevzeli
Merkur. Oglas je objavila tudi Skupina GBD, ki bo na dražbi
poleg svojih ponujala še pakete Merkurjevih delnic Iskratela
in Salonita Anhovo. Kot je za petkov Gorenjski glas povedal
Bine Kordež, nekdanji predsednik uprave Merkurja in naj-
večji lastnik Merfina, naj bi tudi preostali upniki ubrali enako
pot. Včeraj naj bi uprava Merkurja prejela sklep sodišča o
prisilni poravnavi, v 15 dneh pa mora pripraviti načrt fi-
nančnega prestrukturiranja. B. B.

Kranj

Stavka elektrodistributerjev zamrznjena

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije je včeraj
opoldne le dosegel dogovor z vlado oziroma ministrstvom
za gospodarstvo o nadaljevanju socialnega dialoga o razvo-
ju elektro distribucije v državi. "Vladi smo ponudili dogovor
o zamrznitvi stavke, dokler se socialni partnerji ne dogovo-
rimo na podlagi argumentov. Pahor nam je prisluhnil, stav-
ka pa je zamrznjena," je včeraj povedal Polde Zupan, pred-
sednik sindikata v Elektro Gorenjska. Ocenjuje, da je prevla-
dal razum, ki se kaže v podpisu sporazuma med ministrico
Darjo Radić in Francem Dolarjem, predsednikom nacional-
nega sindikata. B. B.

Boštjan Bogataj

Kranj - Veliko lastnikov ne-
premičnin je po prejemu in-
formativnih izračunov vred-
nosti nepremičnin zmede-
nih, pa tudi jeznih, saj ne
vedo, kaj storiti ob napakah
ali nestrinjanju s podatki in
vrednostmi v izračunu. Ne-
kateri bi kar pustili, da ostane
tako, kot je, zato smo na Geo-
detsko upravo RS, ki jo vodi
Aleš Seliškar, najprej vpraša-
li, ali so lastniki lahko kazno-
vani, če ne sporočijo manjka-
jočih ali nepopolnih poda-
tkov. "Obvestilo, ki ga prejme
lastnik, se šteje kot vprašalnik
registra nepremičnin. Za
lastnika, ki ne posreduje
manjkajočih podatkov ali ne
sporoči podatkov, ki izkazuje-

jo dejansko stanje, so v zako-
nu predpisane kazenske do-
ločbe. Kazen za neposredova-
nje podatkov ali posredovanje
nepravilnih podatkov za fizič-
ne osebe znaša od 41 do 626
evrov, za podjetnika ali prav-
no osebo od 423 do 2504
evre, za odgovorno osebo od
41 do 1669 evrov," pojasnju-
jejo na GURS-u. 

Zanimalo nas je tudi, kako
naj ravna lastnik, ki v obvesti-
lu GURS-a ni zasledil vseh
nepremičnin. Ve, da se bo
moral odpraviti na najbližjo
izpostavo uprave, vendar je
tam gneča. "V izogib vrstam
v geodetskih pisarnah pripo-
ročamo, da pripombe na po-
datke ali na modele vrednote-
nja uredijo prek spletne apli-
kacije ali s pomočjo obrazcev

v brošuri, ki so jo prejela vsa
gospodinjstva. Za ureditev
lastništva bo treba v večini
primerov obiskati najbližjo
geodetsko upravo," je nekoli-
ko nerazumljiv odgovor
GURS-a. Ali mora lastnik
vedno znova sporočiti vsa ob-
novitvena dela, odgovarjajo:
"Na vrednost nepremičnin
vplivajo kakovostni podatki o
stavbi oziroma delu stavbe.
To so: leto obnove oken, leto
obnove inštalacij, leto obnove
strehe in leto obnove fasade.
Omenjene podatke lastnik
sporoči prek internetne apli-
kacije ali prek obrazcev, pri-
loženih v brošuri."

Kakšen je postopek sporo-
čanja napak? Kaj če lastnik ni
prejel brošure? Kaj če ni pre-
jel informativnega izračuna?

Ali obeh? "Za ureditev lastniš-
tva bo treba v večini primerov
obiskati najbližjo geodetsko
upravo. Le v primeru, ko pre-
jemnik obvestila pozna oseb-
ne podatke novega lastnika
(ima prodajno pogodbo), lah-
ko podatke o lastništvu uredi
tudi prek internetne aplikaci-
je. Brošura je bila dostavljena
v gospodinjstva v Sloveniji,
dostopna je tudi na internet-
ni strani www.obvescanje.si,
v tiskani obliki pa tudi na
vseh geodetskih pisarnah v
Sloveniji. Večina lastnikov je
že prejela obvestila o poskus-
nem izračunu vrednosti ne-
premičnin. Če lastnik do 15.
oktobra ne bo prejel obvesti-
la, naj se zglasi na najbližji
geodetski pisarni," še odgo-
varjajo na GURS-u. Lastniki
lahko spremembe podatkov
sporočajo prek spletne apli-
kacije ali z obiskom na geo-
detski pisarni najkasneje do
25. novembra. Geodetska
uprava bo preverila in evi-
dentirala tudi vse obrazce
sprememb in pripomb, ki jih
bo po pošti prejela do 29. no-
vembra letos.

Globa za nesodelovanje
Presenečenje lastnikov po obvestilih Geodetske uprave RS nad napakami
pri podatkih in izračunih vrednosti nepremičnin. Ob nesodelovanju grozijo
z globami, obvestila pri lastnikih najkasneje v petek.
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Cveto Zaplotnik

Spodnje Jezersko - V nedeljo
so bile lokalne volitve, a tudi
dražba plemenskih ovnov
jezersko solčavske pasme,
na kateri so rejci "volili" svo-
je ovne. Tako kot so bili vo-
livcem v pomoč različni po-
datki o kandidatih, je rej-
cem pri izbiri za nakup veli-
ko pomagal katalog z ugoto-
vitvami republiške komisije
ter rodovni podatki ovna in
njegovih staršev, podatki o
dnevnem prirastu, plemen-
ski vrednosti, teži in kakovo-
sti volne. Od sedemindvaj-
setih ovnov v testni postaji
jih je republiška komisija
zaradi različnih pomanjklji-
vosti osem izločila, devet-
najst pa ocenila kot primer-
ne plemenjake za uresniče-

vanje rejskih in selekcijskih
ciljev. Oceno 1A je dala le
ovnu Andreja Dežmana iz
Podhoma, trije so dobili
oceno 1B, pet oceno 2A,
osem 2B in dva oceno 3A.
Od ocene je bila odvisna
tudi izklicna cena, ta se je
gibala od 110 do 200 evrov.
Na dražbi so prodali sedem
ovnov, od teh šest po izklic-
ni ceni, le za enega ovna sta
se potegovala dva rejca, ki
sta izklicno ceno dvignila s
130 na 160 evrov. "Za takš-
ne ovne to niso realne cene,
morale bi biti od petsto ev-
rov naprej," je ob rob dražbi
pripomnil Dušan Birtič,
član republiške komisije za
ocenjevanje plemenskih
ovnov. Kot smo slišali, je na
podobnih dražbah v Avstriji
povprečna cena plemenskih

ovnov okrog šeststo evrov,
najboljši dosegajo tudi ceno
1.500 evrov. "Izločeni ovni,
ki ne smejo plemeniti, bodo
za zakol, ostale bomo še po-
skušali prodati," je dejal
vodja testne postaje in go-
spodar Kovkove ekološke
kmetije Janez Smrtnik in
poudaril, da so bili ovni od
spomladi do jeseni "na te-
stu" na planinski paši od
osemsto do tisoč sto metrov
nadmorske višine. Paše je
bilo dovolj, le dva tedna so
občutili sušo.

Dražbo ovnov je že devetič
zapored pripravilo Društvo
rejcev ovc jezersko solčavske
pasme. Kot je povedal pred-
sednik društva Primož
Muri, so letos uredili spletno
stran www.ovca.si, bili na
ekskurziji na Vremščici, so-

delovali na ovčarskem balu
in naredili anketo med član-
stvom o vlogi društvi. "Naj-
večji problem je cena ovčje-
ga mesa, ki je pri nas okrog
šest evrov za kilogram in je
med najnižjimi v Evropi. V
nekaterih državah dosega ali
celo presega deset evrov," je
dejal Muri in dodal: "Veliko
ljudi ima predsodek do ovče-
tine, a zame je, če je le dobro
pripravljena, boljša kot gove-
dina in svinjina." Rejec Jože
Skuber z Makekove kmetije
je ugotavljal, da država po
eni strani pospešuje rejo
ovc, po drugi plati pa imajo
rejci težave s prodajo. "Po
vsej Sloveniji sem klical za-
druge, če bi kupile jagnjeta,
pa ni bilo uspeha. Naj jih
zdaj ponudim državi za pla-
čilo davkov?!"

Rejci "volili" svoje ovne
Na dražbi plemenskih ovnov iz Testne postaje Jezersko na Kovkovi kmetiji so od devetnajstih prodali
sedem ovnov, od teh šest po izklicni ceni.

Ko se ovca na ogled postavi ... ... rejci razmišljajo, ali bi dvignili tablico za licitiranje ali ne.

Tržne cene ovčjega mesa

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pripravlja tudi
tedensko tržno poročilo za ovčje meso, pri katerem kot re-
prezentativni trg upošteva rejce z več kot tristo ovcami za
rejo težkih jagnjet in klavnice, ki zakoljejo na leto več kot
šeststo ovc. Poglejmo, kakšne so bile cene klavnih trupov
oz. polovic v letošnjem 37. tednu, to je med 13. in 19. sep-
tembrom, ko je bilo zaklanih 76 ovc in jagnjet!

Vrsta ovce Povprečna tržna cena
Jagnjeta do 12 mesecev 
z maso trupov manj kot 13 kg 410,32 EUR/100 kg
Jagnjeta do 12 mesecev 
z maso trupov od 13 do 22 kg 417,57 EUR/100 kg
Jagnjeta do 12 mesecev 
z maso trupov 22 kg in več ni bilo zakola
Ovce nad 12 mesecev 184,45 EUR/100 kg

Cena jagnjet, starih do enega leta in z maso trupov od 13 do
22 kilogramov, je bila v Sloveniji v lanskem 37. tednu 442,77
evra za sto kilogramov, leto prej pa 420,51 evra. In kaj kaže
primerjava s cenami v drugih evropskih državah? Povprečna
cena klavnih polovic lahkih jagnjet (do 22 kilogramov) je
bila v 36. letošnjem tednu (med 6. in 12. septembrom) v Slo-
veniji 400 evrov za sto kilogramov, na Slovaškem 370,71
evra, na Madžarskem 571,37, v Italiji 533,04, v Grčiji 615,55, v
Španiji 672,68, na Portugalskem 388 in na Cipru 628 evrov
za sto kilogramov. C. Z.

Kranj

Gorenjci na Pioneerjev dan koruze

Semenarska hiša Pioneer bo v četrtek, 28. oktobra, z začet-
kom ob 11. uri pripravila na kmetiji Jožeta Laha v bližini Cir-
kovcev osrednji Dan koruze, na katerem bo predstavila tudi
najnovejše hibride koruze. Prireditelj bo poskrbel za brez-
plačen avtobusni prevoz, prijave sprejema do 23. oktobra
Peter Bohinc (tel. št. 031/791 483). C. Z.

Bled

Ogled drevesnih vrst ob Blejskem jezeru

Naravoslovno društvo Bled bo v soboto pripravilo ogled
drevesnih vrst ob Blejskem jezeru. Udeleženci se bodo zbra-
li ob 9. uri pred Svenssonovim spomenikom v parku, obhod
bo trajal približno tri ure, vodil pa ga bo Jože Skumavec, ki
tudi daje informacije na telefonski številki 031/213 718. C. Z.

Ljubljana

Iz prometa umaknili polnozrnati kuskus

Podjetje Sonital iz Ljubljane je obvestilo republiški inšpekto-
rat za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, da je iz prometa zara-
di presežene zgornje dovoljene meje mikotoksina deoksini-
valenola umaknilo iz prometa polnozrnati kuskus iz ostre
pšenice - BIO, ki ga izdeluje italijansko podjetje BIA S.p.A. Ži-
vilo je uporabno do 26. julija 2012 in je pakirano po pol kilo-
grama v kartonski embalaži. Potrošniki naj ga ne zaužijejo in
naj ga vrnejo na prodajno mesto oz. naj ga zavržejo. C. Z.

Cveto Zaplotnik

Kranj, Bled - "V gozdu nabi-
ramo gobe in kostanj, pa nas
je kar malo strah, da nas ne
bi presenetil medved. Ali
lahko kaj napišete, kaj se je
zgodilo z medvedom, ki je
napadel telici med pašo na
Letenicah pri Goričah in ki
je bil potlej opažen tudi v bli-
žini Besnice?" nas je prestra-
šen vprašal eden od naših
bralcev. Za odgovor smo
povprašali na zavod za goz-
dove. V kranjski območni
enoti zavoda nam je vodja
odseka za divjad in lovstvo
Miran Hafner povedal, da
domnevajo, da to ni bil en in
isti medved. Medveda, ki je
napadel telici na Letenicah,
so potlej sledili na območju
vzhodnih Karavank (Kriške
gore in Podljubelja), vendar
pa ne razpolagajo z informa-
cijami o tem, da bi povzročil

še kakšno škodo. Za medve-
da, ki je bil opažen v bližini
Besnice, je Lovska družina
Jošt dobila za 25. september
ustno dovoljenje za izredni
odstrel, a se je očitno še pra-
vočasno umaknil na varno.
Potlej je napadel ovci na ob-
močju pod Ratitovcem, ven-
dar pa ni znano, ali je bil "na
delu" kateri od kosmatincev,
ki sta ob koncu septembra
bila na Letenicah in v bližini
Besnice.

In kakšne so zadnje infor-
macije o medvedu na Zgor-
njem Gorenjskem? "Na
blejskem gozdnogospodar-
skem območju in deloma še
na kranjskem je najmanj
šest medvedov. V zadnjih
dveh tednih so medveda ali
njegove sledi opazili na Me-
žakli, Podmežakli, Komni,
pri koči pod Bogatinom, v
Jeseniških rovtih, v Gozd-
Martuljku, v bližini Vodiške

planine ...," je dejal Blaž
Černe, vodja odseka za div-
jad in lovstvo v blejskem za-
vodu za gozdove, in dodal,
da je medved na planini nad
Srednjim Vrhom napadel
tri ovce, nad Dovjem pa so
našli okostje ovce, ki jo je
pokončal že ob koncu avgu-
sta. Medved je močno pre-
strašil tudi planince na
Komni in pri koči pod Boga-
tinom, eden od njih se je z
njim srečal na tri metre, ne-
kateri so ga lahko opazovali
tudi iz koče. V bližino doma
naj bi ga bile menda privabi-
le pomije oz. odvrženi
ostanki hrane. Kaj pa druge
zveri?! Ris je prejšnji teden
pokončal jagnje na Stari Po-
kljuki, volk je nazadnje na-
padel okrog 10. septembra,
vendar je nekatere trope
tako razkropil, da so ovce
podivjane in jih lastniki ne
morejo ujeti.

Medved strašil planince
Medved je v zadnjih dveh tednih pokončal tri ovce na planini nad Srednjim
Vrhom, strašil pa je tudi planince na Komni in pri koči pod Bogatinom.
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Kranj

Vlaganje zahtevkov

Kmetje morajo zahtevke za
posebno premijo za bike in
vole, zaklane ali izvožene od
1. junija do 30. septembra,
oddati na agencijo za kmetij-
ske trge do 31. oktobra. C. Z.
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KUHARSKI RECEPTI
Za vas izbira Danica Dolenc

Pavla Kliner

Češmin (Berberis vulga-
ris) nas ob koncu poletja in v
zgodnji jeseni navdušuje s
škrlatno rdečimi valjastimi
plodovi, iz katerih pripravlja-
mo marmelade in sokove ali
pa jih posušimo in uporabi-
mo za čajne mešanice. V
ljudskem zdravilstvu še bolj
kot plodove, cenijo češmino-
vo skorjo, ki jo nabiramo v
pozni jeseni, najbolje v no-
vembru. Poleti lahko nabira-
mo in sušimo tudi češmino-
ve liste. 

Kurbin les 

Za češmin so naši predni-
ki našli cel kup imen - bab-
kovina, cvič, česmiga, svič,
češmigovna, češmiljica, kur-
bin les, če jih omenimo le
nekaj. Bog si ga vedi, zakaj
se ga je prijelo nečedno ime
kurbin les. Morda zaradi
njegovih živo rdečih plodov
... Torej, če kdo še ne ve, kak-
šen je videti češmin, povej-
mo, da gre za trnast, do tri
metre visok grm, ki maja in
junija zacveti v drobnih ru-
menih cvetovih, dozori pa
septembra. Plodovi so škrlat-
no rdeče, podolgovate jagode
kiselkastega okusa. Nezrele
jagode so rahlo strupene, kar
pa ne velja za popolnoma
dozorele. Lubje je sive barve,
les pa izrazito rumen. Iz nje-
ga so včasih pridobivali ru-
meno barvilo. Češmin obo-
žuje sončne lege in suha do
zmerno vlažna tla. V Slove-
niji ga najdemo domala pov-

sod - na gozdnih obronkih,
med grmovjem, po kamni-
tih gričih in nabrežjih. Raje
kot gore ima nižine. 

Za odpornost in zdrave
dlesni

Češmin naj bi uživali že
stari Egipčani, še bolj pa ga
je čislal srednjeveški človek.
S češminom, ki mu je dodal
še nekaj janeža, se je želel
obvarovati pred kugo in dru-
gimi okužbami. Za domačo
rabo so naši predniki nabira-
li zlasti zrele plodove, ki vse-
bujejo predvsem obilo vita-
mina C in E ter organske
kisline. Z njimi so krepili te-
lesno odpornost, nadomeš-

čali pomanjkanje vitamina
C, utrjevali dlesni ter ga uži-
vali zoper pljučne, črevesne
in bolezni jeter. Izkazali naj
bi se tudi pri vnetju prsne
mrene, vnetem grlu, poviša-
ni telesni temperaturi in tr-
dovratnemu kašlju. V obliki
soka, kompota ali marmela-
de jih pripravljamo neješčim
otrokom, saj spodbujajo ape-
tit. Sok naj bi učinkovito iz-
boljševal delovanje jeter, ki
so predelale velike količine
alkohola. 

Svež sok, sirup, kis in
marmelada

Najboljši način priprave
plodov je gotovo svež surov

sok, ki ga iztisnemo iz jagod.
Za pozimi, ko ne bo na raz-
polago svežih jagod, si lahko
vkuhamo tudi sirup: litru su-
rovega iztisnjenega soka do-
damo dvajset dekagramov
sladkorja in dvajset dekagra-
mov cvetličnega medu in pri
nizki temperaturi kuhamo
trideset minut. Kis, v kate-
rem smo namakali češmino-
ve jagode, velja za blago od-
vajalnega. Po potrebi ga vza-
memo eno čajno žličko. Ki-
selkasto češminovo marme-
lado pripravimo tako, da če-
trt kilograma zrelih jagod do
mehkega skuhamo v malo
vode, pretlačimo skozi sito,
dodamo enako količino slad-
korja in znova prekuhamo. 

Preliv za rekonvalescente 

Pri pripravi čaja se odloči-
mo za čajni preliv: žličko
zmečkanih jagod, ki smo jih
posušili na zraku ali v pečici
pri temperaturi pod štiride-
set stopinj Celzija, prelijemo
s skodelico hladne vode in
pustimo stati šest do osem
ur, najbolje čez noč. Zjutraj
odcedimo, dodamo žličko
medu in popijemo. Čaj bo
najbolj koristil rekonvales-
centom in tistim, ki bi si že-
leli okrepiti telesno in odpor-
nost proti okužbam. Posuše-
ni plodovi se bolj kot v samo-
stojnem čaju obnesejo v do-
mačih čajnih mešanicah. 

Prihodnjič pa se bomo
povsem posvetili češminovi
skorji, ki je v pomoč zlasti
pri slabem delovanju jeter in
žolčnika. 

Češminove jagode 
proti okužbam
S češminovimi plodovi so naši predniki preganjali okužbe, krepili odpornost, nadomeščali 
pomanjkanje vitamina C, utrjevali dlesni in zdravili pljučne, jetrne in črevesne bolezni.
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Tedenski jedilnik

Nedelja - Kosilo: grahova juha z rižem in piščančjimi jetrci,
pečena teletina s papriko in krompirjem iz pečice, zelena so-
lata, pecivo iz beljakov; Večerja: ocvrta zelena s sirom,
krompirjeva solata, toast, grozdje.
Ponedeljek - Kosilo: juha iz ovsenih kosmičev in korenja, go-
veji zrezki v dušeni zelenjavi, pire krompir, paradižnikova
solata; Večerja: blitva z jajci iz ponve, čebulni kruh, jogurt. 
Torek - Kosilo: kremna juha iz bučk in mesnih tortelinov,
kruhovi cmoki s šunko, mešana solata; Večerja: skuše iz
konzerve, paradižnikova solata z oljkami, črn kruh.
Sreda - Kosilo: česnova juha z zdrobom in jajcem, pečen
piščanec, zeliščni riž, endivija s kumaricami v solati; Večer-
ja: palačinke s slivovo marmelado, jabolčna čežana.
Četrtek - Kosilo: piščančja obara, ajdovi žganci, mlečno-sad-
ni mix (mleko z borovnicami, banano in podobno); Večerja:
jesenski zvitki, endivija s krompirjem v solati, grozdje.
Petek - Kosilo: česnova juha, tunini zrezki v hladni marinadi,
pretlačeno zelje s krompirjem po dalmatinsko, kisle paprike;
Večerja: bučni štrukelj iz vlečenega testa, jogurt ali solata.
Sobota - Kosilo: z mesnim rižem nadevane "babure" v para-
dižnikovi omaki, pire krompir, endivija s koruzo, jabolčni za-
vitek s skuto in rozinami; Večerja: praženo zelje s piščan-
cem, kruh, grozdje, fige.

Pecivo iz beljakov

Lotimo se ga, kadar nam ostajajo beljaki. Iz 6 beljakov naredimo
trd sneg. Med stepanjem mu postopoma primešamo 12 dag
sladkorja, nato pa s kuhalnico še 12 dag moke z žličko pecilnega
praška, ter 6 dag raztopljene margarine. Na koncu vmešamo še
po 10 dag rozin, sesekljanih orehov in koščkov čokolade, lahko
pa tudi kakšno narezano suho ali sveže sadje, vendar skupne
teže nadeva ne sme biti več kot 30 dag. Testo potem poravna-
mo v pomaščen ozek dolg pekač, na srednji temperaturi svetlo
rjavo spečemo, ohladimo in narežemo na primerne kose.

Jesenski zvitki

Potrebujemo: 12 palačink, 20 dag zmletega mesa, 20 dag zelja,
1 por, 1 korenček, 1 žlico sojine omake, olje, začimbe.
Na petih žlicah olja popražimo meso, dodamo sesekljano
zelenjavo, sojino omako, solimo, popramo in dušimo 20
minut. Ohladimo. Na vsako palačinko damo žlico nadeva,
jo zložimo kot pismo in ocvremo v vročem olju.

Praženo zelje s piščancem

Potrebujemo: 1 piščančje prsi brez kože in kosti, glavico zelja,
olje, začimbe.
Meso narežemo na majhne kocke in jih na vročem olju po-
pečemo. Nato dodamo na kvadratke zrezano zelje, prilije-
mo nekaj žlic vode, začinimo in dušimo do mehkega. Ponu-
dimo s kruhom ali krompirjem. 

Češminove plodove je najbolje nabrati po prvi slani, ko so
povsem zreli.

KAKO JE NASTALO TRBOJSKO JEZERO

Jože Bohinc

Oblike in razsežnosti jezerske površine
Po dolžini jezerski kotel od

mavčiške pregrade tja do vasi
Jama in Prebačevo meri naj-
manj okoli tri kilometre, širok
je na nekaterih mestih nekaj
manj kot petsto metrov.

Navedene razsežnosti zaobja-
mejo pravzaprav glavno in naj-
globljo gmoto jezerske površine
ter količine vode, kajti pod vasjo
Jama na desnem bregu in obre-
žjem med Žerjavko ter Prebače-
vim na levem bregu se jezersko
korito zoži v sotesko Zarico, dol-
go tri do štiri kilometre in se med
vasmi Drulovka in Orehek na
desni in Čirče na levem bregu ne-
koliko razširi ob tovarni Planika
in seže do Delavskega mosta.

Ob ugodnih vremenskih raz-
merah glede na položaj zapore

v Mavčičah stoječa voda seže še
nekoliko višje od Delavskega
mosta, skoraj do izvira Kokre v
Savo pri Kranju.

Tako se kakih sedem kilome-
trov dolga rečna struga od Mav-
čič do Kranja, ki jo dandanes
zaliva velikanska jezerska povr-
šina, po zunanji podobi deli na
dva dela: na širši pravokotni
del, koder je jezero najbolj globo-
ko, med vasmi Mavčiče, Moše,
Trboje, Praše, Žerjavka in
Jama - in ožji del ali sotesko z
navpičnimi skalnatimi prepadi
med vasmi - Hrastje in Čirče na
levi brežini - ter Bregom, Dru-
lovko in Orehkom na desnem
bregu soteske. Le med Prebače-
vim od začetka vasi v trikotu do
Brega in Prebačevskim mlinom

se nekoliko razširi, objemajo ga
pa nizki bregovi, ki omogočajo
dostope do jezera.

Izgradnja hidroelektrarne v
desetletju od 1976 do 1986 je bil

strahovit poseg v naravo. April-
skega pomladnega dne v letu
1986 se je začelo polniti veliko
rečno korito od Mavčič do Kra-
nja z ogromnimi količinami

rečne vode in čez noč se je Sava
spremenila v jezero. Povedati
moramo, da so projekt izgrad-
nje elektrarne na tem delu Save
načrtovali že davno pred vojno,
s pripravami so nadaljevali celo
Nemci med okupacijo.

Po vojni so geometri znova
izmerili terene in postavili
nove mejnike bodočega jezera.
In res se je začelo daljnega leta
1976, gradnja pa je trajala sko-
raj desetletje.

Noben upor ali odpor proti
gradnji tedaj ni zalegel. Pa kaj,
umakniti se je bilo potrebno
napredku, čeravno so tako
ljudje ob reki, ptice, ribe in vse
živo z nastankom jezera
ogromno izgubili. Izgubila je
tudi narava! Ta še največ!

2

Malo pristanišče-Čolnarna za čolne in jadrnice z gostiščem
v ozadju na območju potopljene Bašetove domačije
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JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 RADOVLJICA,
TEL.: 04 53 15 249, FAX: 04 53 04 230

MADŽARSKE TOPLICE: 2. 11 - 5. 11, 18. 11. - 21. 11.; BERNARDIN: 14. 11. - 17.
11.; 22. 11. - 25. 11; TOPOLŠICA 25. 10.; TRST 29. 10.; BANJA VRUČICA: 24. 10.
- 27. 10; MEDŽUGORJE: 15. 10. - 17. 10.; MARTINOVANJE - BIZELJSKO: 13. 11.;
SILVESTROVANJE BANJA VRUČICA: 30. 12. - 2. 1.

HALO - HALO GORENJSKI GLAS     
telefon: 04 201 42 00

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

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

V knjižnicah za otroke
Bled - V knjižnici si lahko otroci lutkovno predstavo ogleda-
jo v petek, 15. oktobra, ob 17. uri.

Radovljica - Muzejska delavnica Pripovedke ob grajskem ka-
minu se bo v Knjižnici A. T. Linharta začela v četrtek, 14. ok-
tobra, ob 17. uri.

Bohinjska Bistrica - Muzejska delavnica Pripovedke ob graj-
skem kaminu se bo v knjižnici začela jutri, v sredo, 13. okto-
bra, ob 17. uri.

Žiri - Delavnica za otroke Mali čevljarček se bo začela jutri, v
sredo, 13. oktobra, ob 17. uri, istega dne pa se bo ob 18. uri za-
čela tudi delavnica za mladino in starejše Studijsko risanje.

Železniki - Ura pravljic Maček in Lisica se bo v knjižnici za-
čela jutri, v sredo, 13. oktobra, ob 17. uri.

Sovodenj - Delavnica za spretne prste Izdelajmo knjižno ka-
zalko se bo v sovodenjski knjižnici začela v petek, 15. okto-
bra, ob 18. uri.

Jesenice - Danes, v torek, 12. oktobra, bodo angleške urice
ob 16. uri; v sredo, 13. oktobra, bo ustvarjalna delavnica To-
vornjak prekucnik ob 17. uri; v četrtek, 14. oktobra, bo ura
pravljic ob 17. uri; v petek, 15. oktobra, bo Brihtina pravljična
dežela ob 10. uri.

Slovenski Javornik - Danes, v torek, 12. oktobra, bo ustvarjal-
na delavnica ob 16. uri.

Hrušica - V četrtek, 14. oktobra, bo ustvarjalna delavnica od
16. do 17.30.

Šenčur - Danes, v torek, 12. oktobra, bo ob 17.30 pravljična
ura v Krajevni knjižnici Šenčur.

Kranj - Jutri, v sredo, 13. oktobra, bo ob 17.30 pravljična ura
v Pionirskem oddelku, naslov pravljice bo O vili, ki je kradla
grozdje.

Manipuliranje ženskega obraza
Bled - Filmska industrija, računalniško retuširanje in oglaše-
vanje idealizirajo ženski obraz in ga naredijo neživljenjskega
in neresničnega. O tej problematiki v povezavi s študijem
oblikovanja bo v blejski knjižnici v petek, 15. oktobra, ob
19.30 spregovorila Jasmina Djordjević.

Ob koncu Chopinovega leta
Radovljica - Letos mineva 200 let od rojstva znamenitega
skladatelja in pianista Frederica Chopina. Nepozabno Chopi-

PRIREDITVE

novo klavirsko romantiko boste lahko podoživljali v družbi
gostje Monike Toman, študentke Akademije za glasbo, da-
nes, v torek, 12. oktobra, ob 19.30 v Knjižnici A. T. Linharta.

Humanitarna akcija Drobtinica
Kranj - OZ RK Kranj bo ob svetovnem dnevu hrane v sobo-
to, 16. oktobra, med 9. in 11. uro na Glavnem trgu v Kranju
organiziral humanitarno akcijo Drobtinica. Pecivo in pekov-
ske izdelke, ki jih bodo podarile pekarne, bodo menjali za
prostovoljne prispevke. Te bodo namenili za brezplačna šol-
ska kosila učencem iz socialno šibkih družin. 

Bralni krožek za starejše
Kranj - V četrtek, 14. oktobra, se bo ob 9.30 začel bralni kro-
žek za starejše v Domu upokojencev Kranj.

Po Vorančevi poti od Mokronoga do Pijane gore
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 16.
oktobra, pohod po Vorančevi poti od Mokronoga do Pijane
gore. Informacije in prijave zbira do četrtka, 14. oktobra,
Franci Erzin, tel. 041/875-812. 

Na Rogatec
Gozd Martuljek - Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi v ne-
deljo, 17. oktobra, na pohod na Rogatec (1557 m). Prijave do
četrtka, 14. oktobra, sprejemajo: Kocjanov Tona 041 545 107
in po telefonu društva 031/532 963. 

Pohod skozi Zalo
Žirovski Vrh - Turistično društvo Žirovski Vrh vas vabi na po-
hod skozi Zalo, ki bo v nedeljo, 17. oktobra, z zbirališčem po-
hodnikov na domačiji Javorč v Žirovskem Vrhu Sv. Urbana
32, ob 9. uri. Pohod traja približno 4 ure in vključuje postan-
ke na domačijah s ponudbo domačih dobrot ter različne ani-
macije na poti. Ob prihodu nazaj na cilj bo za lačne pohod-
nike brezplačen golaž. Od 13. ure na krajši družabni pro-
gram vabijo tudi tiste, ki se ne boste udeležili pohoda. Prija-
ve zbirajo pri Luciji Kavčič po telefonu: 031/693 731 ali 04/51
80 050.

Predavanje radiestezista
Kranj - Društvo Svetlin vabi na predavanje radiestezista
Franca Šturma danes, v torek, 12. oktobra, ob 18. uri v OŠ
Franceta Prešerna v Kranju. 

Dojenje
Škofja Loka - Mednarodna zveza za dojenje (LLLI) vabi na
srečanje v petek, 15. oktobra, ob 16.30 v prostorih Zdravstve-
nega doma Škofja Loka. Tema srečanja bo Prvi tedni z novo-
rojenčkom. Informacije - tel. 04/510 8001 (Irena), 041/292
600 (Alenka) in 01/3611 320 (Andreja). Osnovne informaci-
je o dojenju so na voljo tudi na spletni strani:
http://www.dojenje.net, zavihek Vprašanja.

Kilimandžaro
Kranj - Jutri, v sredo, 13. oktobra, bo ob 19.30 v Splošnem od-
delku knjižnice v Delavskem domu potopisno predavanje Ki-
limandžaro. Streha Afrike, ki leži skoraj na ekvatorju, jemlje

PREDAVANJA

IZLETI

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list
RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO -1B in 108/09) in 44. člena statuta
Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) župan Mestne
občine Kranj s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi

SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA 
OBMOČJA D 02/3 ŠOLSKI CENTER - ZLATO POLJE

IN
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

OBMOČJA Či2 - CENTRALNE DEJAVNOSTI V ČIRČAH

I.
Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev za dva prostorska
akta, in sicer:
1. dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
območja D 02/3 Šolski center - Zlato polje (v nadaljevanju: spre-
membe in dopolnitve ZN Zlato polje), ki ga je pod št. proj. 07/10,
september 2010, izdelala RRD, Regijska razvojna družba, d. o. o.,
Domžale;
2.  dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načr-
ta območja Či2 - centralne dejavnosti v Čirčah, (v nadaljevanju:
OPPN Či2 - Čirče), ki ga je pod št. proj. 8/10, september 2010,
izdelala RRD, Regijska razvojna družba, d. o. o., Domžale.

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 20. oktobra
2010 do 19. novembra 2010 v času uradnih ur v prostorih Mestne
občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in na spletni strani
www.kranj.si.

III.
Javni obravnavi bosta organizirani v sredo, 10. novembra 2010, v
stavbi Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, sejna soba št. 14, in
sicer:
- za spremembe in dopolnitve ZN Zlato polje ob 16. uri in
- za OPPN območja Či2 - centralne dejavnosti v Čirčah ob 18. uri.

IV.
1. Območje sprememb in dopolnitev ZN Zlato polje obsega
naslednje parcele oziroma dele parcel v k.o. Kranj: 1012/4,
1024/1, 1024/2, 1025/0, 1026/1, 1026/2, 1026/3, 1029/0,
1030/1, 1033/1, 1033/4, 1033/5, 1286/1, 454/3, 467/2,
820/1, 821/0, 822/1, 822/2, 823/1, 823/2, 823/3, 823/4,
823/5, 823/6, 823/7, 828/0, 830/1, 830/2, 830/3, 830/4,
830/5, 830/6, 832/1, 832/2, 832/3, 832/4, 869/0, 872/0,
873/1, 873/2, 873/4, 873/5, 873/6, 873/7, 874/2, 874/3,
874/4, 874/5, 874/6, 874/7, 875/10, 875/11, 875/2, 875/3,
875/4, 875/7, 875/8, 875/9, 876/1, 876/10, 876/11, 876/12,
876/13, 876/2, 876/3, 876/5, 876/6, 876/7, 876/8, 876/9,
877/4, 877/5, 878/1, 878/2, 878/3, 878/4, 879/1, 879/14,
879/41, 888/1, 888/10, 888/9, 889/0, 890/2, 890/4, 890/5,
893/10, 893/11, 893/12, 893/13, 893/14, 893/15, 893/16,
893/6, 893/8, 893/9, 894/1, 894/4, 894/5, 895/0, 896/0,
898/0 in 897/2.

2. Območje OPPN Či2 - Čirče obsega naslednje parcele oziroma
dele parcel v k. o. Čirče: 111/2, 112/6, 115/1, 116/1, 119, 120/2,
122, 123/2, 124/2, 125, 126, 128/2, 129/1, 130/1, 511/2 in
512/1.

V.
V času javne razgrnitve obeh prostorskih aktov ima javnost pravico
dajati pripombe in predloge k dopolnjenima osnutkoma.
Pripombe in predlogi se lahko do vključno 19. novembra 2010 dajo
pisno na mestu javne razgrnitve, lahko pa se pošljejo na naslov:
Mestna občina Kranj, Oddelek za okolje in prostor, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, s pripisom: "Pripombe na javno razgrnitev sprememb in
dopolnitev ZN Zlato polje" ali "Pripombe na javno razgrnitev OPPN
Či2 - Čirče".

Župan Mestne občine Kranj bo po končani javni razgrnitvi zavzel sta-
lišča do pripomb in predlogov. Stališča do pripomb in predlogov
bodo objavljena na spletni strani www.kranj.si.

Številka: 3500-0118/2007-48/01
Kranj, 12. 10. 2010

Damijan Perne, dr. med. spec. psih.
ŽUPAN

Zgornja Besnica 

Kostanov piknik v Besnici

Rekreativno društvo Rokovnači Besnica je v nedeljo organi-
ziralo tradicionalni Kostanov piknik v naselju Nova vas v
Zgornji Besnici. V dobro družbo vas vabijo še enkrat: v ne-
deljo, 17. oktobra, od 11. ure dalje. Letošnja prireditev je že
štirinajsta po vrsti. Vsako leto je ponudba bogata, predsta-
vijo se domača društva, pečeta se kostanj in koruza in toči
se mošt, diši po domačem kruhu, zaseki, klobasah, sirih,
pecivu. Obiskovalci izvedo marsikaj koristnega o čebelar-
stvu in čebeljih pridelkih, o čajih in zeliščih. Tradicionalne
so rokodelske predstavitve lončarke, kovača, rezbarja, izde-
lovalca glasbil, "zotlarja", pa tudi razstava gob. Kuhajo se
jedi iz kotla, kot sta gobova juha in divjačinski golaž. Vstop-
nine ni. S. K.

Mateja Rant

Bled - Na podlagi odločbe sa-
nitarne inšpekcije so se v vrt-
cu na Bledu lotili popolne
obnove sanitarnih prostorov.
Obnova je bila po besedah
ravnateljice Darje Vernig
vredna dobrih 38 tisoč evrov,
v petek pa so v okviru priredi-
tev ob tednu otroka prenovlje-
ne prostore tudi uradno odpr-
li. "Ti prostori so namreč za
nas enako pomembni kot ig-
ralnice, saj predstavljajo tudi
igralno in učno okolje. Voda
je za otroke izredno privlačna,

zato imamo v teh prostorih
tudi posebne polkrožne lija-
ke, v katerih organiziramo
igre z vodo," je razložila rav-
nateljica blejskega vrtca Darja
Vernig. Poleg tega po njenih
besedah uporaba stranišča in
umivanje rok predstavljata
del dnevne rutine pri vrtčev-
skih otrocih, saj je pomemb-
no, da to privzgojimo že pred-
šolskim otrokom. Na vrsto za
obnovo pa čakajo še trije sani-
tarni prostori. Verjame, da bo
občina našla posluh in jim za-
gotovila denar še za njihovo
obnovo. 

Bled

Idejni oče Triglavskega narodnega parka

Albin Belar, pozabljen slovenski naravoslovec je naslov 
knjige, ki so jo v torek predstavili v informacijskem središču
Triglavska roža na Bledu. Albina Belarja, so pojasnili ob
izidu knjige, imenujejo tudi idejni oče Triglavskega narod-
nega parka, saj je že leta 1903 takratni deželni vladi predla-
gal zavarovanje doline Triglavskih jezer v sklopu kataloga
naravnih spomenikov Slovenije. Albin Belar je sicer začet-
nik znanstvene seizmologije v Sloveniji, njegovo naj-
pomembnejše delo pa je ustanovitev seizmološke opazo-
valnice dve leti po katastrofalnem ljubljanskem potresu leta
1895. Avtorja knjige sta pokojni dr. Renato Vidrih, dolgolet-
ni direktor urada za seizmologijo, in Jože Mihelič, vodja
službe za izobraževanje in naravovarstveno vzgojo v TNP.
Jože Mihelič je tudi avtor stalne razstave o Albinu Belarju 
v informacijskem središču TNP Dom Trenta ter iniciator 
in organizator vsakoletnih Belarjevih naravoslovnih dni 
v Trenti. Na njegovo pobudo so pred nekdanjo Belarjevo 
vilo v Podhomu pri Bledu postavili spominsko obeležje. 
M. R.

Nove sanitarije v vrtcu 
na Bledu



21info@g-glas.sitorek, 12. oktobra 2010
GORENJSKI GLAS OGLASI, UVG

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

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

Obiščite nas!

Velika in ugodna 
ponudba sveč 
na poštah

www.posta.si
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Elektronska sveča 
EKO Katja 60 dni

Vestina® Classic
VK004 75 dni

Vestina® Classic 
VK002 90 dni

Elektronska sveča 
Viva 120 dni

Evropa

Zvezdica

Piramida

Mojca

Kocka

2,99 €

3,99 €

2,20 €

4,39 €

2,59 €

3,33 €

1,99 €

3,56 €

3,59 €

1,22 €

1,72 €

1,49 €

Cena za kos

AKCIJAAKCIJAAKCIJA

AKCIJA

AKCIJA

Eko sveče Vestina Natur

Lilia
Tulipan

Narcisa

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

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

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

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

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

4,06 €

3,19 €

1,69 €

1,49 €

Vasi v objemu žitnih polj
Primskovo, Klanec in Gorenje
Sprehod skozi čas

● 40 avtorskih prispevkov
o najrazličnejših temah, razvrščenih v 11 poglavij

● 432 strani v trdi vezavi
● več kot 500 barvnih in črnobelih reprodukcij
● več kot 50 grafičnih ponazoritev v obliki zemljevidov, 

načrtov, preglednic in grafikonov
● cena 20 EUR

Knjiga izide 15. oktobra 2010. Nakup knjige bo možen: v pisarni KS Primskovo
(tel.: 04/20 42 002); v petek, 15. oktobra v Domu krajanov v času akademije
ob krajevnem prazniku; v baru Špelca, Jezerska cesta 46 in 
na blagajni Gorenjskega glasa, Bleiweisova c. 4, v Kranju.

sapo zaradi lepote in zaradi višine. Jelena Justin bo pripove-
dovala o svojem vzponu na najvišji vrh črne celine.

KS Bitnje - predstavitev razpisov EKO sklada
Bitnje - V četrtek, 14. oktobra, bo ob 19. uri v prostorih KS
Bitnje - Gasilski dom Bitnje (Zg. Bitnje 33) potekala brez-
plačna predstavitev razpisa EKO sklada v organizaciji LEAG.
Po predstavitvi vam bo za vaša vprašanja na voljo predstav-
nik Lokalne energetske agencije Gorenjske. 

OBVESTILA

O
B

Č
IN

A 
JE

ZE
R

S
K

O
, 

ZG
O

R
N

JE
 J

E
ZE

R
S

K
O

 6
5

, 
4

2
0

6
 Z

G
O

R
N

JE
 J

E
ZE

R
S

K
O

N
a 

po
dl

ag
i 2

1.
 č

le
na

 Z
ak

on
a 

o 
va

rs
tv

u 
ku

ltu
rn

e 
de

di
šč

in
e 

(U
ra

dn
i l

is
t R

S
, 

št
. 

16
/0

8
in

 1
2

3
/0

8
; Z

VK
D

-1
), 

9
. i

n 
9

3
. č

le
na

 S
ta

tu
ta

 O
bč

in
e 

Je
ze

rs
ko

 (U
ra

dn
i v

es
tn

ik
 G

or
en

j-
sk

e,
 š

t. 
2

0
/0

1,
 2

3
/0

2
 in

 2
8

/0
3

) i
n 

na
 p

re
dl

og
 Z

av
od

a 
za

 v
ar

st
vo

 k
ul

tu
rn

e 
de

di
šč

in
e

K
ra

nj
, š

t. 
II-

41
/3

-2
01

0
, z

 d
ne

 1
8

. 8
. 2

01
0

, j
e 

ob
či

ns
ki

 s
ve

t O
bč

in
e 

Je
ze

rs
ko

 n
a 

sv
o-

ji 
19

. 
re

dn
i s

ej
i, 

dn
e 

2
8

. 
9

. 
2

01
0

, 
sp

re
je

l 

O
D

LO
K

o
 z

ač
as

ni
 r

az
g

la
si

tv
i c

er
kv

e 
sv

. A
nd

re
ja

 v
 R

av
na

h
za

 k
ul

tu
rn

i s
p

o
m

en
ik

 lo
ka

ln
eg

a 
p

o
m

en
a

1.
 č

le
n

C
er

ke
v 

sv
. 

An
dr

ej
a 

v 
R

av
na

h,
 E

Š
D

 1
87

5
, 

pa
rc

el
a 

št
. 

2
/3

, 
k.

o.
 Z

go
rn

je
 J

ez
er

sk
o,

 v
la

st
i 

R
im

sk
o-

ka
to

liš
ke

ga
 ž

up
ni

js
tv

a 
Je

ze
rs

ko
, 

se
 z

ač
as

no
 r

az
gl

as
i 

za
 k

ul
tu

rn
i

sp
om

en
ik

 lo
ka

ln
eg

a 
po

m
en

a.

2
. 

čl
en

Za
 k

ul
tu

rn
i s

po
m

en
ik

 s
e 

v 
pr

ve
m

 č
le

nu
 n

av
ed

en
i o

bj
ek

t r
az

gl
aš

a 
za

ra
di

 a
rh

ite
kt

ur
ni

h
in

 li
ko

vn
ih

 k
va

lit
et

, 
zg

od
ov

in
sk

eg
a 

in
 k

ul
tu

rn
eg

a 
po

m
en

a 
te

r 
s 

te
žn

jo
 p

o 
oh

ra
ni

tv
i i

n
iz

bo
ljš

an
ju

 s
ta

nj
a 

le
-te

ga
.

3
. 

čl
en

Za
 s

po
m

en
ik

 v
el

ja
 n

as
le

dn
ji 

va
rs

tv
en

i r
ež

im
:

- 
va

ro
va

nj
e 

ku
ltu

rn
ih

, 
ar

hi
te

kt
ur

ni
h,

 l
ik

ov
ni

h 
te

r 
kr

aj
in

sk
ih

 v
re

dn
ot

 v
 c

el
ot

i, 
nj

ih
ov

i
iz

vi
rn

os
ti 

in
 n

eo
kr

nj
en

os
ti 

te
r 

va
ro

va
nj

e 
vs

eh
 v

ed
ut

 n
a 

sp
om

en
ik

,
- 

pr
ep

ov
ed

 v
se

h 
po

se
go

v 
v 

za
šč

ite
ne

 t
lo

ris
e,

 g
ab

ar
ite

 s
ta

vb
, 

ar
hi

te
kt

ur
ne

 č
le

ne
 in

op
re

m
o,

 r
az

en
 v

zd
rž

ev
al

ni
h 

po
se

go
v,

 k
i j

ih
 s

 p
re

dh
od

ni
m

 k
ul

tu
rn

o-
va

rs
tv

en
im

 s
o-

gl
as

je
m

 o
do

br
i Z

av
od

 z
a 

va
rs

tv
o 

ku
ltu

rn
e 

de
di

šč
in

e 
S

lo
ve

ni
je

 (v
 n

ad
al

je
va

nj
u:

 z
a-

vo
d)

 te
r 

po
se

go
v 

za
 p

ot
re

be
 s

ak
ra

ln
e 

na
m

em
bn

os
ti 

sp
om

en
ik

a,
- 

za
 c

el
os

tn
o 

ob
no

vo
 je

 p
ot

re
bn

a 
iz

de
la

va
 k

on
se

rv
at

or
sk

eg
a 

na
čr

ta
 in

 p
ro

je
kt

a,
- 

pr
ep

ov
ed

 p
os

eg
ov

 v
 o

dp
rt

i p
ro

st
or

 in
 n

je
go

ve
 tl

or
is

ne
 in

 z
na

či
ln

os
ti 

v 
ra

zp
or

ed
itv

i
st

av
b 

in
 d

re
vj

a 
in

 d
re

vj
a 

ra
ze

n 
vz

dr
že

va
ln

ih
 d

el
, k

i s
o 

od
ob

re
na

 s
 p

re
dh

od
ni

m
 k

ul
-

tu
rn

o-
va

rs
tv

en
im

 s
og

la
sj

em
 z

av
od

a,
- 

v 
ob

m
oč

ju
 s

po
m

en
ik

a 
je

 p
re

po
ve

da
no

 p
os

eg
at

i v
 p

ro
st

or
 s

 p
od

st
av

lja
nj

em
 o

bj
ek

-
to

v 
tra

jn
eg

a 
in

 z
ač

as
ne

ga
 z

na
ča

ja
, 

vk
lju

čn
o 

z 
na

dz
em

no
 in

fra
st

ru
kt

ur
o 

te
r 

no
si

lc
i

re
kl

am
, r

az
en

 v
 p

rim
er

ih
, k

i j
ih

 s
 p

re
dh

od
ni

m
 k

ul
tu

rn
o-

va
rs

tv
en

im
 s

og
la

sj
em

 o
do

br
i

za
vo

d.
 

4
. 

čl
en

H
kr

at
i s

 s
pr

ej
em

om
 te

ga
 o

dl
ok

a 
se

 z
ač

ne
jo

 p
os

to
pk

i p
ot

re
bn

i z
a 

pr
ip

ra
vo

 p
re

dl
og

a 
za

ra
zg

la
si

te
v 

ce
rk

ve
 s

v.
 A

nd
re

ja
 v

 R
av

na
h 

za
 k

ul
tu

rn
o 

sp
om

en
ik

 lo
ka

ln
eg

a 
po

m
en

a.

5
. 

čl
en

N
ad

zo
r 

na
d 

iz
va

ja
nj

em
 te

ga
 o

dl
ok

a,
 s

kl
ad

no
 z

 Z
VK

D
-1

, 
iz

va
ja

 in
šp

ek
to

r 
pr

is
to

je
n 

za
de

di
šč

in
o.

6
. 

čl
en

Ta
 o

dl
ok

 s
e 

ob
ja

vi
 v

 U
ra

dn
em

 v
es

tn
ik

u 
G

or
en

js
ke

 i
n 

v 
U

ra
dn

em
 l

is
tu

 R
ep

ub
lik

e
S

lo
ve

ni
je

 in
 v

el
ja

 z
a 

ob
do

bj
e 

en
eg

a 
le

ta
, 

za
čn

e 
pa

 v
el

ja
ti 

na
sl

ed
nj

i d
an

 p
o 

ob
ja

vi
 v

U
ra

dn
em

 li
st

u 
R

ep
ub

lik
e 

S
lo

ve
ni

je
.

Š
te

vi
lk

a:
 0

3
2

-0
3

/1
0

-6
5

Je
ze

rs
ko

, 
dn

e 
2

8
. 

se
pt

em
br

a 
2

01
0

žu
pa

n 
O

bč
in

e 
Je

ze
rs

ko
M

ila
n 

K
oc

ja
n

N
a 

po
dl

ag
i 2

3
. i

n 
2

8
. č

le
na

 Z
ak

on
a 

o 
vo

lil
ni

 in
 re

fe
re

nd
um

sk
i k

am
pa

nj
i -

 Z
VR

K
 (U

ra
d-

ni
 li

st
 R

S
, 

št
. 

41
/0

7
, 

10
3

/0
7

- 
ZP

ol
S

-D
 in

 1
0

5
/0

8
 -

 o
dl

. 
U

S
) 

in
 S

ta
tu

ta
 O

bč
in

e 
Je

-
ze

rs
ko

 (
U

ra
dn

i 
ve

st
ni

k 
G

or
en

js
ke

, 
št

. 
2

0
/0

1,
 2

3
/0

2
, 

2
8

/0
3

),
 j

e 
ob

či
ns

ki
 s

ve
t

O
bč

in
e 

Je
ze

rs
ko

 n
a 

19
. 

re
dn

i s
ej

i, 
dn

e 
2

8
. 

9
. 

2
01

0
, 

sp
re

je
l 

O
D

LO
K

o
 d

el
ne

m
 p

o
vr

ač
ilu

 s
tr

o
šk

o
v 

o
rg

an
iz

at
o

rj
em

 v
o

lil
ne

 k
am

p
an

je
za

 č
la

ne
 o

b
či

ns
ke

g
a 

sv
et

a 
in

 ž
up

an
a 

O
b

či
ne

 J
ez

er
sk

o

1.
 č

le
n

S
 te

m
 o

dl
ok

om
 s

e 
do

lo
či

 d
el

no
 p

ov
ra

či
lo

 s
tro

šk
ov

 z
a 

or
ga

ni
zi

ra
nj

e 
vo

lil
ne

 k
am

pa
nj

e
za

 v
ol

itv
e 

žu
pa

na
 in

 k
an

di
da

to
v 

za
 o

bč
in

sk
i s

ve
t O

bč
in

e 
Je

ze
rs

ko
. 

2
. 

čl
en

S
tro

šk
i 

vo
lil

ne
 k

am
pa

nj
e 

za
 v

ol
itv

e 
v 

ob
či

ns
ki

 s
ve

t 
ne

 s
m

ej
o 

pr
es

eč
i 0

,4
0

 E
U

R
 n

a
po

sa
m

ez
ne

ga
 v

ol
iln

eg
a 

up
ra

vi
če

nc
a 

v 
ob

či
ni

. 

S
tro

šk
i v

ol
iln

e 
ka

m
pa

nj
e 

za
 ž

up
an

a 
ne

 s
m

ej
o 

pr
es

eč
i 0

,2
5

 E
U

R
 n

a 
po

sa
m

ez
ne

ga
 v

o-
lil

ne
ga

 u
pr

av
ič

en
ca

 v
 o

bč
in

i. 
Č

e 
pr

id
e 

do
 d

ru
ge

ga
 k

ro
ga

 g
la

so
va

nj
a,

 s
e 

st
ro

šk
i v

ol
iln

e
ka

m
pa

nj
e 

za
 k

an
di

da
ta

, 
ki

 n
a 

te
m

 g
la

so
va

nj
u 

ka
nd

id
ira

ta
, 

la
hk

o 
po

ve
ča

jo
 š

e 
za

 0
,1

5
E

U
R

 n
a 

po
sa

m
ez

ne
ga

 v
ol

iln
eg

a 
up

ra
vi

če
nc

a 
v 

ob
či

ni
. 

3
. 

čl
en

O
rg

an
iz

at
or

ji 
vo

lil
ne

 k
am

pa
nj

e 
ka

nd
id

at
ov

, 
ki

 s
o 

bi
li 

iz
vo

lje
ni

 z
a 

sv
et

ni
ke

 v
 o

bč
in

sk
em

sv
et

u,
 i

m
aj

o 
pr

av
ic

o 
do

 p
ov

rn
itv

e 
st

ro
šk

ov
 v

ol
iln

e 
ka

m
pa

nj
e 

v 
vi

ši
ni

 0
,3

0
 E

U
R

 z
a

do
bl

je
ni

 g
la

s,
 p

ri 
če

m
er

 s
ku

pn
i z

ne
se

k 
po

vr
nj

en
ih

 s
tro

šk
ov

 n
e 

sm
e 

pr
es

eč
i z

ne
sk

a
po

ra
bl

je
ni

h 
sr

ed
st

ev
, 

ra
zv

id
ne

ga
 iz

 p
or

oč
ila

 o
rg

an
iz

at
or

ja
.

4
. 

čl
en

O
rg

an
iz

at
or

ji 
vo

lil
ne

 k
am

pa
nj

e 
za

 ž
up

an
a 

im
aj

o 
pr

av
ic

o 
do

 p
ov

rn
itv

e 
st

ro
šk

ov
 v

ol
iln

e
ka

m
pa

nj
e 

v 
vi

ši
ni

 0
,1

2
 E

U
R

 z
a 

vs
ak

 d
ob

lje
ni

 g
la

s,
 č

e 
je

 z
a 

nj
ih

ov
eg

a 
ka

nd
id

at
a 

gl
as

o-
va

lo
 n

aj
m

an
j 1

0
 %

 o
d 

sk
up

ne
ga

 š
te

vi
la

 v
ol

iln
ih

 u
pr

av
ič

en
ce

v,
 k

i s
o 

gl
as

ov
al

i.

Č
e 

pr
id

e 
na

 v
ol

itv
ah

 z
a 

žu
pa

na
 d

o 
dr

ug
eg

a 
kr

og
a 

gl
as

ov
an

ja
, 

st
a 

ka
nd

id
at

a,
 k

i k
an

-
di

di
ra

ta
 v

 d
ru

ge
m

 k
ro

gu
, 

up
ra

vi
če

na
 d

o 
po

vr
ač

ila
 s

tr
oš

ko
v 

le
 n

a 
os

no
vi

 d
ob

lje
ni

h
gl

as
ov

 v
 te

m
 k

ro
gu

. 

S
ku

pn
i 

zn
es

ek
 p

ov
rn

je
ni

h 
st

ro
šk

ov
 n

e 
sm

e 
pr

es
eč

i 
zn

es
ka

 p
or

ab
lje

ni
h 

sr
ed

st
ev

,
ra

zv
id

ne
ga

 iz
 p

or
oč

ila
 o

rg
an

iz
at

or
ja

. 

5
. 

čl
en

O
rg

an
iz

at
or

 v
ol

iln
e 

ka
m

pa
nj

e 
za

 č
la

na
 o

bč
in

sk
eg

a 
sv

et
a 

al
i z

a 
žu

pa
na

 m
or

a 
v 

15
 d

ne
h

po
 z

ap
rt

ju
 t

ra
ns

ak
ci

js
ke

ga
 r

ač
un

a 
pr

ed
lo

ži
ti 

ob
či

ns
ke

m
u 

sv
et

u 
in

 r
ač

un
sk

em
u

so
di

šč
u 

po
ro

či
lo

 o
 v

se
h 

zb
ra

ni
h 

in
 p

or
ab

lje
ni

h 
sr

ed
st

vi
h 

za
 v

ol
iln

o 
ka

m
pa

nj
o.

 P
or

oč
i-

lo
 m

or
a 

vs
eb

ov
at

i p
od

at
ke

 o
 v

iri
h 

sr
ed

st
ev

 in
 n

ač
in

u 
nj

ih
ov

e 
po

ra
be

, k
ot

 to
 d

ol
oč

a 
ve

l-
ja

vn
i z

ak
on

, 
ki

 u
re

ja
 v

ol
iln

o 
ka

m
pa

nj
o.

6
. 

čl
en

P
o 

sk
le

pu
 o

bč
in

sk
eg

a 
sv

et
a 

se
 o

rg
an

iz
at

or
ju

 v
ol

iln
e 

ka
m

pa
nj

e 
za

 v
ol

itv
e 

čl
an

ov
ob

či
ns

ke
ga

 s
ve

ta
 a

li 
žu

pa
na

 v
ol

iln
i s

tro
šk

i n
a 

nj
eg

ov
o 

za
ht

ev
o 

po
vr

ne
jo

 iz
 o

bč
in

sk
eg

a
pr

or
ač

un
a 

v 
tr

eh
 m

es
ec

ih
 p

o 
pr

ed
lo

ži
tv

i 
po

ro
či

la
 o

 f
in

an
ci

ra
nj

u 
vo

lil
ne

 k
am

pa
nj

e.
P

or
oč

ilo
 m

or
a 

bi
ti 

pr
ip

ra
vl

je
no

 v
 s

kl
ad

u 
z 

do
lo

či
li 

ve
lja

vn
eg

a 
za

ko
na

, 
ki

 u
re

ja
 v

ol
iln

o
ka

m
pa

nj
o.

 

7.
 č

le
n

Za
 o

st
al

a 
do

lo
či

la
 g

le
de

 p
ov

rn
itv

e 
st

ro
šk

ov
 s

e 
up

or
ab

lja
 v

el
ja

vn
i z

ak
on

, 
ki

 u
re

ja
 v

ol
il-

no
 k

am
pa

nj
o.

8
. 

čl
en

S
 u

ve
lja

vi
tv

ijo
 te

ga
 o

dl
ok

a 
pr

en
eh

a 
ve

lja
ti 

O
dl

ok
 o

 d
el

ne
m

 p
ov

ra
či

lu
 s

tro
šk

ov
 z

a 
or

ga
-

ni
zi

ra
nj

e 
in

 fi
na

nc
ira

nj
e 

vo
lil

ne
 k

am
pa

nj
e 

za
 č

la
ne

 o
bč

in
sk

eg
a 

sv
et

a 
O

bč
in

e 
Je

ze
rs

ko
in

 ž
up

an
a 

O
bč

in
e 

Je
ze

rs
ko

 n
a 

lo
ka

ln
ih

 v
ol

itv
ah

 (U
ra

dn
i v

es
tn

ik
 G

or
en

js
ke

, š
t. 

2
9

/0
2

).

9
. 

čl
en

Ta
 s

kl
ep

 z
ač

ne
 v

el
ja

ti 
pe

tn
aj

st
i d

an
 p

o 
ob

ja
vi

 v
 U

ra
dn

em
 v

es
tn

ik
u 

G
or

en
js

ke
. 

Š
te

vi
lk

a:
 0

4
0

-0
3

/1
0

-6
2

Je
ze

rs
ko

, 
dn

e 
2

8
. 

se
pt

em
br

a 
2

01
0

Žu
pa

n 
O

bč
in

e 
Je

ze
rs

ko
M

ila
n 

K
oc

ja
n

N
a 

po
dl

ag
i 

2
9

. 
čl

en
a 

Za
ko

na
 o

 l
ok

al
ni

 s
am

ou
pr

av
i 

(U
ra

dn
i 

lis
t 

R
S

, 
št

. 
7

2
/1

9
9

3
,

6
/1

9
9

4
 -

 O
dl

. 
U

S
, 

4
5

/1
9

9
4

 -
 O

dl
. 

U
S

, 
57

/1
9

9
4

, 
14

/1
9

9
5

, 
2

0
/1

9
9

5
 -

 O
dl

. 
U

S
,

6
3

/1
9

9
5

 -
 O

R
ZL

S
19

, 
7

3
/1

9
9

5
 -

 O
dl

. 
U

S
, 

9
/1

9
9

6
 -

 O
dl

. 
U

S
, 

3
9

/1
9

9
6

 -
 O

dl
. 

U
S

,
4

4
/1

9
9

6
 - 

O
dl

. 
U

S
, 

2
6

/1
9

97
, 

7
0

/1
9

97
, 

10
/1

9
9

8
, 

6
8

/1
9

9
8

 - 
O

dl
. 

U
S

, 
74

/1
9

9
8

,
12

/1
9

9
9

 -
 S

kl
. 

U
S

, 
16

/1
9

9
9

 -
 p

op
r.,

 5
9

/1
9

9
9

 -
 O

dl
. 

U
S

, 
7

0
/2

0
0

0
, 

10
0

/2
0

0
0

 -
S

kl
. 

U
S

, 
2

8
/2

0
01

 -
 O

dl
. 

U
S

, 
87

/2
0

01
 -

 Z
S

am
-1

, 
16

/2
0

0
2

 -
 S

kl
. 

U
S

, 
51

/2
0

0
2

,
10

8
/2

0
0

3
 -

 O
dl

. 
U

S
, 

7
2

/2
0

0
5

, 
21

/2
0

0
6

 -
 O

dl
. 

U
S

, 
6

0
/2

0
07

, 
14

/2
0

07
 -

ZS
P

D
P

O
, 

27
/2

0
0

8
 - 

O
dl

. 
U

S
, 

76
/2

0
0

8
, 

7
9

/2
0

0
9

, 
51

/2
01

0
), 

2
9

. 
čl

en
a 

Za
ko

na
 o

ja
vn

ih
 f

in
an

ca
h 

(U
ra

dn
i 

lis
t 

R
S

, 
št

. 
7

9
/1

9
9

9
, 

12
4

/2
0

0
0

, 
7

9
/2

0
01

, 
3

0
/2

0
0

2
,

11
0

/2
0

0
2

 -
 Z

D
T-

B
, 

5
6

/2
0

0
2

 -
 Z

JU
, 

12
7

/2
0

0
6

 -
 Z

JZ
P,

 1
4

/2
0

07
 -

 Z
S

P
D

P
O

,
10

9
/2

0
0

8
, 4

9
/2

0
0

9
, 3

8
/2

01
0

 - 
ZU

K
N

), 
2

0
. č

le
n 

S
ta

tu
ta

 O
bč

in
e 

Je
ze

rs
ko

 (U
ra

dn
i 

LE
TO

: X
LI

II
12

. o
kt

o
b

ra
 2

0
1

0
Š

te
vi

lk
a 

13

Ur
ad

ni
 v

es
tn

ik
 G

or
en

js
ke

O
B

Č
IN

A
 J

E
Z

E
R

S
K

O

V
S

E
B

IN
A

O
D

LO
K

 O
 Z

A
Č

A
S

N
I R

A
Z

G
LA

S
IT

V
I C

E
R

K
V

E
 S

V.
 A

N
D

R
E

JA
 V

 R
A

V
N

A
H

, Z
A

K
U

LT
U

R
N

I S
P

O
M

E
N

IK
 L

O
K

A
LN

E
G

A
 P

O
M

E
N

A
O

D
LO

K
 O

 D
E

LN
E

M
 P

O
V

R
A

Č
IL

U
 S

T
R

O
Š

K
O

V
 O

R
G

A
N

IZ
AT

O
R

JE
M

 V
O

LI
LN

E
K

A
M

PA
N

JE
 Z

A
 Č

LA
N

E
 O

B
Č

IN
S

K
E

G
A

 S
V

E
TA

 IN
 Ž

U
PA

N
A

 O
B

Č
IN

E
 J

E
Z

E
R

S
K

O
O

D
LO

K
 O

 R
E

B
A

LA
N

S
U

 P
R

O
R

A
Č

U
N

A
 O

B
Č

IN
E

 J
E

Z
E

R
S

K
O

 Z
A

 L
E

TO
 2

0
1

0
S

K
LE

P
 O

 IZ
V

Z
E

M
U

 IZ
 J

A
V

N
E

G
A

 D
O

B
R

A
 P

A
R

C
E

L 
Š

T.
 5

1
0

/2
, 7

3
0

/3
, 7

3
0

/4
,

7
3

0
/5

 IN
 7

6
4

, V
S

E
 K

.O
. Z

G
O

R
N

JE
 J

E
Z

E
R

S
K

O

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i



22 OGLASI, UVG info@g-glas.si
GORENJSKI GLAS

torek, 12. oktobra 2010

LOTO
Rezultati 81. kroga - 10. oktobra 2010

1, 6, 7, 10, 33, 35, 36 in 29

Lotko: 1 2 0 7 6 3
Loto PLUS: 3, 5, 8, 15, 22, 29, 37 in 1

Predvideni sklad 82. kroga za Sedmico: 460.000 EUR
Predvideni sklad 82. kroga za Lotka: 160.000 EUR
Rekordni sklad 82. kroga za PLUS: 1.020.000 EUR

Vodja tehnologije m/ž (Cerklje na Gorenjskem) 
Odpiramo novo delovno mesto, zato vas vabimo, da se nam pridružite kot vodja
tehnologije m/ž, ki bo zadolžen za načrtovanje in izvajanje strategije razvoja
tehnologije; organizacijo in usmerjanje procesno razvojnega menedžmenta - od
postavitve razvojnih ciljev in konceptov do proizvodne zrelosti; planiranje in analizo
proizvodnih postopkov in raziskavo izvedljivosti; vodenje projektov;... Kovinc
ključavničarstvo, d. o. o., Lahovče 87, 4207 Cerklje pri Gorenjskem, prijave zbiramo do
22. 10. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Kuhar / pek m/ž (Kranj) 
Vizija Pinjole je priprava in ponudba zdrave in kvalitetne hrane. Iščemo samostojne-
ga kuharja za pripravo hladnih in toplih jedi, po naših recepturah. Zaželeno je pozna-
vanje peke kruha in slaščic. Način in vsebina dela se nadgrajuje in izpopolnjuje.
Pričakujemo osebno urejenost in poznavanje prehranskih trendov. Delo je izmensko,
nedelje in prazniki so prosti. Pondera, d. o. o., Jurčičeva ul. 4, 4000 Kranj, prijave zbi-
ramo do 22. 10. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Prodajni zastopniki z lastnim s.p-jem m/ž (območje dolenjsko-notranjskega
dela Slovenije) 
Pričakujemo komunikativne, vztrajne in hitro prilagodljive kandidate, z veseljem do
terenskega dela. Zaželene so osebe z občutkom za odgovornost in organiziranost
lastnega dela. Prednost imajo kandidati s strojno oziroma tehnično izobrazbo. De-
lovne izkušnje so zaželene, prav tako začetniki. Delo bo potekalo na območju dolenj-
sko-notranjskega dela Slovenije. NCH, d. o. o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, pri-
jave zbiramo do 16. 10. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Zastopnik na terenu m/ž (Slovenija - regije) 
Zaposlimo prodajnega zastopnika za predstavitev in prodajo blaga iz našega prodaj-
nega programa. Pričakujemo: komunikativnega, urejenega in pozitivno naravnanega
sodelavca, veselje do dela z ljudmi, resen odnos do dela, lastni prevoz. Možnost redne
zaposlitve ali dela po pogodbi, stimulativen zaslužek vezan na rezultate dela, pri-
lagodljiv delovni čas, možnost napredovanja. GEOX, d. o. o., Cesta Kokrškega odreda

24, 4294 Križe, prijave zbiramo do 19. 10. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Kuhar v Kranju m/ž (Kranj) 
Vaše delovne naloge bodo priprava toplih in hladnih obrokov, organiziranje dela, vo-
denje in poznavanje dokumentacije HACCP, .... Sodexo, d. o. o., Železna cesta 16, 1000
Ljubljana, prijave zbiramo do 07. 11. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Sodelavci v kuhinji pekovskih dobrot (Happyhiša v Kranju - različna delovna
mesta) m/ž (Kranj) 
Iščemo več sodelavcev, sodelavk v Happyhiši v Kranju za delo v kuhinji. Gre za nasled-
nja delovna mesta: glavni kuhar, pomočnik glavnega kuharja, pomočniki v kuhinji - 4
sodelavci. Kandidatom ponujamo urejene delovne razmere, redno plačilo. Pekarna
Blatnik, d. o. o., Podgorica 25, 1312 Videm - Dobrepolje, prijave zbiramo do 06. 11.
2010. Več na www.mojedelo.com.

Referent v nabavi m/ž (Lukovica) 
Smo del vodilnega mednarodnega podjetja na področju maloprodaje z več kot 3000
zaposlenimi po vsem svetu. Naš uspeh temelji na odličnih sodelavcih naše poslovne
skupine. Kot referent nabave boste zadolženi za samostojno opravljanje delovnih na-
log na področju nabave. Če imate ustrezno poklicno izobrazbo V. stopnje, zaključeno
z nadpovprečnimi ocenami, potem vas vabimo, da se nam pridružite. Hofer trgovina,
d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica, prijave zbiramo do 05. 11. 2010. Več na
www.mojedelo.com.

Vodja tima/poslovodja in prodajalci m/ž (Škofja Loka) 
Delovne naloge in odgovornosti za vodjo tima: skrb za vodenje, organizacijo in nad-
zor poslovanja, vodenje in organizacija dela prodajnega tima, skrb za prevzem blaga.
Delovne naloge za prodajalce: aktivna predstavitev naše mode, skrb za blago, odgo-
vornost na blagajni. Prijetno delovno okolje, zaposlitev za določen čas z možnostjo
kasneje za nedoločen čas. Takko fashion, d. o. o., Linhartova cesta 011 A , 1000 Ljub-
ljana, prijave zbiramo do 20. 10. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Sodelavci v prodaji m/ž (Kranj, Koper in Ljubljana) 
Za naše poslovalnice v Kopru, Kranju in Ljubljani iščemo sodelavce(-ke) v prodaji, z za-
ključeno najmanj srednjo poklicno izobrazbo. Imate radi modo, veselje do dela na po-
dročju prodaje in dela z ljudmi? Potem ste pravi za nas. Veselimo se Vaših ponudb s
priloženim življenjepisom. NewYorker, d. o. o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana,
prijave zbiramo do 04. 11. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Voznik tovornih motornih vozil v mednarodnem cestnem prometu m/ž (Med-
narodni transport) 
Od vas pričakujemo: KV voznik/kategorija B, C, E. Najmanj dve leti delovnih izkušenj
za tovorna vozila v mednarodnem prevozu (prednost so izkušnje pri delu s hladilni-
ki). Seznanjenost z zakonskimi predpisi na področju mednarodnega prevoza. Znanje
tujega jezika (prednost angleščina in/ali nemščina). Potrdilo o nekaznovanju. RALU
Logistika, d. o. o., Vojkovo nabrežje 30, 6000 Koper, prijave zbiramo do 03. 11. 2010.
Več na www.mojedelo.com.

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o., Litostrojska c. 44c, 
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

DVA PROSTORA v izmeri 33 m2,
primerno za stanovanje, pritličje,
Prešernova ul. 2, Kranj, ☎ 041/535-
000 10005400

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

10005378

ODDAM

ENOSOBNO stanovanje v Šenčurju,
opremljeno, CK, klet, pokrit parkirni
prostor, ☎ 041/713-208

10005576

OPREMLJENO stanovanje v Kranju
samskemu moškemu, ☎ 041/715-
148 10005547

NAJAMEM

SAMSKI moški najame sobo v Naklem
ali okolici, lahko tudi za pomoč v hiši,
☎ 031/578-840

10005566

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

10005209

HIŠE
PRODAM

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

10005484

POSESTI
PRODAM

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

10005485

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

10005483

ZAZIDLJIVO, gradbeno parcelo, Zg.
Dobrava pri Kropi, ☎ 040/834-580

10005522

ZAZIDLJIVO parcelo, Drulovka, stari
del, 700 m2, ☎ 040/336-869

10005552

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

10005486

KUPIM

ZAZIDLJIVO parcelo v Kranju, na
Rupi, Kokrici, dobro plačilo, ☎
041/546-591

10005572

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

POSLOVNI prostor v Kranju, 35 m2
(trgovina), ☎ 04/20-12-074

10005564

OSTALO
PRODAM

V LJUBLJANI v Štepanskem naselju,
garsonjero 30 m2, 4. nad., 27.000
m2 gozda nad Golnikom, ☎ 041/214-
123 10005518

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

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

AUDI A 6, l. 94, 300.000 km ohranjen
in kompresor 200 l, ☎ 041/637-100

10005550

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

NAVIGACIJO MIO, malo rabljen, po
ugodni ceni, ☎ 040/629-900

10005525

OSTALO
PRODAM

ŠTIRIKOLESNIK Elton 150,
prevoženih 7.000 km, cena 1.300
EUR, ☎ 041/758-972 10005577

TEHNIKA
PRODAM

NOKIA slušalke za N92, N93, E70,
N72, N73, 7373, 7370, 7260, 6280,
6270, 6111, 6125, ☎ 041/857-640

10005540

20 NOVIH CD, klasika, nerabljeni, ☎
031/562-415 10005559

BARVNO TV Nordmende, 63 ekran,
videokamero JVC, ☎ 041/364-504

10005541

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

MIO STANDARD 4 Kw 380 V, klina
500 mm, miza 700x1000 mm, ☎
01/36-11-536, 041/540-816

10005538

MIZARSKO kombinirko SCM 41, 6 op-
eracij, možna menjava za debelinko,
☎ 031/638-753 10005569

GRADBENI
MATERIAL

GRADBENI MATERIAL
PRODAM

SUHE PLOHE in deske, javor, hrast,
jesen, češnja in mešana drva, ☎
04/51-22-775 10005527

KURIVO
PRODAM

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

10005345

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

10005346

JESENOVA drva, cena 45 EUR, ☎
040/842-844

10005555

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

10005407

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

ZELO DOBRO ohranjeno kotno,
sedežno garnituro s foteljem, cena
100 EUR, ☎ 04/59-57-270, 040/
338-055

10005533

OSTALO
PRODAM

FINSKO savno s pečjo, možna dosta-
va, ☎ 041/606-286 10005574

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

10005351

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

KONJIČKA ponija, starega dve leti, ☎
04/58-06-206, 040/865-770

10005546

PODARIM

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

10005451

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

10005493

DVA MUCKA, stara 5 mesecev, ☎
051/369-869

10005545

LEPE, mlade mucke, ☎ 04/53-31-
610 10005405

MLADE mucke, ☎ 041/979-780
10005426

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CEPILEC za drva, batnica fi 50 mm,
cena 1.100 EUR, ☎ 031/764-624

10005568

NOV, snežni plug znamke Son, šir. 3
m, kombinirka, ☎ 04/57-23-427,
041/547-994

10005573

SLAMOREZNICO, plug za konjsko
vleko, sani - posmojke, ☎ 031/631-
891

10005542

TRAKTOR TV 419, lepo ohranjen, ☎
04/51-80-420, 031/307-101

10005539

TRAKTOR Fiat La piccola let. 1957,
oldtajmer, v dobrem stanju, ugodno,
☎ 031/230-943 10005558

KUPIM

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

TRAKTOR Ursus, Zetor, Štore ali Uni-
verzal, ☎ 051/639-777 10005398

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

10005412

PRIDELKI
PRODAM

BELI, jedilni krompir fiana in rdeči de-
sire in fabiola, okolica Kranja, ☎
041/971-508 10005528

BOSKOPSKI kosmač in ontario,
neškropljena, ☎ 040/372-098

10005561

CVETOČE mačehe, krompir, varaždin-
sko zelje, kislo zelje, Hrastje 166, ☎
04/23-26-373, 041/252-183 10005517

DEBELI in drobni krompir za ozimnico,
desire, ☎ 041/350-226

10005543

EKOLOŠKO pridelan krompir in zelje
ter orehe, ☎ 04/53-31-164, 041/
712-715 10005535

FIŽOL v zrnju, ☎ 040/735-670
10005520

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

JABOLKA, ☎ 04/25-51-551 10005579

JEDILNI krompir za ozimnico, beli, ru-
meni in rdeči, ☎ 041/584-048

10005530

KRMNI krompir in uležan hlevski gnoj,
☎ 041/901-888 10005553

KRMNO peso in korenje, ☎
041/205-929 10005560

KROMPIR za ozimnico, beli in rdeči,
☎ 04/25-51-304, 031/790-934

10005526

PRAVI, kraški brinjevec, ☎ 041/316-
941 10005549

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

10005419

VRHUNSKO oljčno olje, ☎ 051/245-
149

10005401

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA belgijca, težkega 160 kg in
jedilni krompir, ☎ 04/25-21-499,
031/506-863

10005521

BIKCA in teličko simentalca, stara dva
meseca in pol, ☎ 041/571-150

10005536

BIKCA križanca, 10 dni in teličko ČB
20 dni, ☎ 031/253-521

10005544

BIKCA simentalca, starega tri tedne,
cena 5 EUR/kg, ☎ 04/25-23-254

10005548

BIKCE simentalce po izbiri od 150 do
250 kg, ☎ 04/57-43-294 10005524

BURSKEGA kozlička, starega 7 mes.,
mladega ovna starega 7 mes., 4 mlade
breje ovce, ☎ 040/886-208

10005570

ČB BIKCA, Debeljak, Podbrezje 150,
☎ 051/601-795 10005565

DAMJAKE ali trofeje, ☎ 04/51-92-
159, 041/357-974 10005529

DVE PAŠNI telici, ☎ 041/543-508
10005554

KRAVO, brejo devet mesecev, ☎
04/51-46-939, 031/894-37610005523

KRAVO simentalko, visoko brejo, ☎
041/875-801 10005551

KRAVO, drugič brejo ter telici stari 12 in
6 mesecev, ☎ 031/387-270 10005563

TELIČKO limuzin, staro 10 tednov, ☎
04/25-03-617 10005519

TELIČKO simentalko, staro 20 dni, ☎
04/51-46-134 10005532

TELIČKO simentalko, staro en mesec,
za zmerno ceno, ☎ 040/128-893

10005562

TELIČKO simentalko, staro tri tedne,
☎ 04/53-38-040 10005571

TRI TEDNE staro teličko simentalko,
☎ 031/438-163 10005537

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 14 dni,
☎ 04/53-31-280 10005534

KRAVO ali telico ter bikce in teličke od
enega tedna do 250 kg, ☎ 051/372-
468 10005531

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

REDNO zaposlitev dobi dekle ali štu-
denka za delo v šanku, KRA-TA, d. o.
o., Velesovo 53, Cerklje, ☎ 041/623-
571 10005350

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

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

ZAPOSLIMO mesarja prodajalca,
Mesarstvo Rešet, Huje 9, Kranj, ☎
041/767-339 10005441

TELEFONSKI studio v Kranju išče
izkušene telefoniste/tke, Baldrijan,
d.o.o. , Ul. M. Vadnova 19, Kranj, ☎
0590/41-575, 040/415-556 10005516

ZAPOSLIM frizerko z izkušnjami, Friz-
erski salon Satler Cilka s.p., Oldhams-
ka 14, Kranj, ☎ 041/386-909
10005567

IŠČEM

DELO, varstvo otrok na svojem domu v
Predosljah, ☎ 04/20-43-185, 040/
561-408 10005578

STORITVE
NUDIM

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter,
s. p., Senično 7, Križe, ☎ 59-55-170,
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete,
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net 10005343

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

10005041

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

10005395

BELJENJE in glajenje notranjih pros-
torov, beljenje fasad, barvanje na-
puščev, oken, vrat in ograje, hitro,
kvalitetno in ugodno, Pavec Ivan, s. p.,
Podbrezje 179, Naklo, ☎ 031/392-
909 10005172

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

10005348

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

10005393

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

10005138

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

RAZVEZAN, star 49 let išče gospo, staro
od 40 do 50 let za resno zvezo, obala
Koper, ☎ 031/230-943

10005556

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

10005306

RAZNO
PRODAM

OGNJIČEVO mazilo iz samih cvetov,
☎ 04/53-31-241

10005575
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info@g-glas.siMALI OGLASI, ZAHVALE

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.

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

V četrtek, 7. oktobra 2010, smo se na kranjskem pokopališču poslovili
od naše mame, babice, prababice, sestre, tete, svakinje in tašče

Jožice Bogataj
Zahvaljujemo se vsem, ki ste ji stali ob strani, jo spremili na njeni
zadnji poti, izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče. Iskrena hvala dr.
Jožefi Jeraj za dolgoletno zdravljenje, patronažni sestri Mateji Šenk,
fizioterapevtki Majdi Globočnik, Domu upokojencev Kranj - nega na
domu, ministrici za obrambo in sodelavcem Ministrstva za obram-
bo ter Uprave RS za zaščito in reševanje, zlasti pa Klubu Maksa Per-
ca Kranj, krajevni organizaciji ZB NOB Čirče in ZZB NOB Kranj za
poslovilne besede. 

Vsi njeni
Hrastje, 7. oktobra 2010

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

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

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

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

Sveče lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, od ponedeljka do petka 
od 7. do 15. ure, ob sredah do 16. ure. w
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Anketa

vremenska napoved

Danica Zavrl Žlebir

Kranj - Močno slabovidne-
mu Domnu Bremcu iz Kra-
nja so donatorji izročili pre-
nosni računalnik. Domen
je prizadeven in nadarjen
učenec devetega razreda
Osnovne šole Simona Jen-
ka v Kranju in si želi šolanje
nadaljevati na gimnaziji.
Močno je slaboviden, zato
težko bere in vidi le izjem-
no povečan tisk. Računal-
nik s posebno tehnologijo,
ki je prilagojen slabovid-
nim, mu bo olajšal branje,
učenje in siceršnji stik z vir-
tualnim svetom. Donacijo
sta omogočila Lions klub
Tržič in podjetje Lenovo iz
Ljubljane, računalnik pa so
Domnu prejšnji teden izro-
čili v prostorih Medobčin-
skega društva slepih in sla-

bovidnih v Kranju predsed-
nik in tajnik društva Emil
Muri in Beno Virt, predsed-

nica tržiških lionistov Ljub-
ka Cahunek, zakladnik Jan-
ko Kunej in pobudnica do-

nacije Silva Košnjek. Na sli-
ki: Domen je novi računal-
nik že preizkusil. 
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Bernarda Oblak, Naklo: 

"Tak izid se mi zdi v redu;
zadovoljna sem z njim. Po
tolikem času je primerno,
da pride nov župan. Upam,
da bo novi župan izpolnil
obljube. Čimprej bi želeli
nov vrtec v Naklem."

Janez Gros, Naklo: 

"Dosedanji župan je bil v
redu, a je prav, da ga zame-
nja nov obraz. Sedanjega ne
poznam, njegov program
pa je dober. Pričakujem, da
bodo naredili vrtec, nogo-
metno igrišče, pa še kaj."

Marija Potočnik, Naklo: 

"Janez Štular ni delal slabo.
Po govoricah sem slutila, da
bo sprememba. Malo me
vseeno preseneča tak izid.
Če bo imel novi župan pod-
poro vseh, bo dobro. Samo
v slogi je moč!"

Franci Kavčič, Naklo: 

"Izid je rahlo presenečenje.
Zame je pozitivno, ker je bil
isti župan od začetka. Vsi
kandidati so veliko obljub-
ljali. Najbolj vesel bi bil, če
bi asfaltno bazo preselili
drugam."

Silvo Fajfar, Cegelnica: 

"Za starega župana imam le
pohvale. Pomagal je gasil-
cem in meni osebno. Je pa
čas, da v občino pride nov
'poveljnik'. A sem vseeno
mislil, da bo odločal drugi
krog volitev."

Izid volitev 
presenetil?
Stojan Saje

V občini Naklo so se za
mesto župana potegovali
štirje kandidati. Med njimi je
bil tudi dosedanji župan
Janez Štular, ki je vodil obči-
no od ustanovitve. Premagal
ga je sovaščan Marko Mravlja.
Kaj menijo o izidu volitev,
smo vprašali pet domačinov.

Napoved za Gorenjsko

Danes bo pretežno jasno. V sredo bo zmerno oblačno, v
četrtek pa bo znova več jasnine. Vse dni bo zjutraj in
dopoldne po nižinah megla ali nizka oblačnost.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Domen je dobil računalnik
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Kranjska Gora

Začenja se Gostinsko turistični zbor

V Kranjski Gori se danes začenja Gostinsko turistični zbor
Slovenije, ki ga 57. leto zapored organizira Turistično gostins-
ka zbornica Slovenije, letos v sodelovanju z družbo Hit
Alpinea. Med 12. do 14. oktobrom tako pričakujejo okoli 560
tekmovalcev, ki se bodo pomerili na 26 strokovnih tek-
movanjih. Bogat bo tudi družabni program, kot napovedujejo
organizatorji, pa tokrat posebej veliko pozornost namenjajo
predstavitvi stroke oziroma poklicev gostinsko-turistične
panoge. V času Gostinsko turističnega zbora Slovenije bo
potekala tudi že 3. Nacionalna borza dela v gostinstvu in turiz-
mu, ki jo skupaj s partnerji organizira Direktorat za turizem
pri Ministrstvu za gospodarstvo. Na borzi se bodo predstavili
ponudniki delovnih mest v gostinstvu in turizmu ter se
povezali z mladimi, ki se izobražujejo za turistično-gostinske
poklice, in drugimi iskalci zaposlitve iz vse Slovenije. M. A.

Tržič

Gradnja novih parkirišč

Zaposleni v Zdravstvenem domu Tržič in pacienti imajo že
dolgo težave s parkiranjem vozil zaradi pomanjkanja prosto-
ra. Občina Tržič je izbrala izvajalca del za gradnjo štiriindvaj-
setih novih parkirišč v bregu za stavbo naprej od starega par-
kirišča. Pogodbo za 79.400 evrov vredno naložbo so 4. okto-
bra podpisali župan Občine Tržič Borut Sajovic, direktorica
OGP Grad Bled Sabina Piber in direktor zavoda OZG Jože Ve-
ternik. Pripravljalna dela na gradnjo že potekajo, parkirišče pa
naj bi zgradili v dobrem mesecu dni. Kot je povedala Mateja
Hafner Malovrh iz tržiškega urada za gospodarstvo in druž-
bene dejavnosti, bo občina zagotovila tretjino potrebnega de-
narja; drugi dve tretjini bosta prispevala Osnovno zdravstvo
Gorenjske in država. Enako bodo zbrali 100 tisoč evrov za ob-
novo kotlovnice v ZD Tržič. Preuredili jo bodo še letos in ob
uporabi kurilnega olja dodali možnost priklopa na plin. S. S.

Kranj

Želijo si urediti kanalizacijsko omrežje

Minuli četrtek so župan občne Kranj Damijan Perne, župan
občine Naklo Janez Štular in župan občine Šenčur Miro Ko-
zelj ter direktor Komunale Kranj Aleksander S. Zupan podpi-
sali vlogo za razpis za investicije v okviru podprojekta Gor-
ki. Gre namreč za črpanje kohezijskih sredstev pri projektu
Odvajanje in čiščenje komunalnih voda v porečju Zgornje
Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja. Ocenjena
vrednost projekta je 48 milijonov evrov, od tega s strani Ko-
hezijskega sklada pričakujejo približno 29 milijonov evrov. V
okviru projekta bo zgrajen celovit sistem odvajanja in čišče-
nja komunalnih odpadnih voda v aglomeracijah, kjer obre-
menitev z odpadno vodo presega dvesto populacijskih enot.
Tako bo v občinah Kranj, Šenčur in Naklo zgrajenih več kot
81 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja, na katerega
bo priključenih skoraj 9700 prebivalcev. Kot je povedal kranj-
ski podžupan Stane Štravs, naj bi vlogo, ki so jo na Ministr-
stvo za okolje in prostor oddali minuli petek, rešili vsaj do
poletja 2011, projekt pa naj bi bil zaključen leta 2015. V. S.

Kranj 

Praznik Krajevne skupnosti Primskovo 

Letošnji praznik Krajevne skupnosti (KS) Primskovo bo ne-
kaj posebnega, saj bodo na osrednji slovesnosti predstavili
težko pričakovani Zbornik KS Primskovo z naslovom: Vasi v
objemu žitnih polj (Primskovo, Klanec, Gorenje - sprehod
skozi čas). Dogodek bo ta petek ob 19. uri v domu krajanov
Primskovo, po uradnem delu bo zabava s plesom s skupino
Bohpomagej. V soboto ob 19.30 bo v domu krajanov mono-
komedija Kdo vam je pa to delu? v produkciji Cafe Teatra.
Igra Boris Kobal. Ob prazniku bo še več spremljajočih do-
godkov, med drugim velika slikarska razstava Zmaga Puhar-
ja, Vinka Tuška, Marka Tuška, Franca Feldina, Jožeta Trob-
ca in Alenke Kham Pičman. V petek, 22. oktobra, ob 19. uri
bo Večer petja na Primskovem. Nastopili bodo zbori 
Musica Viva, KPZ Mysterium, Dekliški zbor župnije 
Primskovo, obrtniški PZ in Kranjski oktet. S. K. 

Kranj

Velika razstava gob v Kranju

Ta petek in soboto Gobarsko društvo Kranj pripravlja 
Veliko razstavo gob v Planetu Tuš v Kranju. Na razstavi
bosta svetovala tudi ustanovna člana Gobarskega društva
Kranj, ki letos praznuje štiridesetletnico, Franc Vrhovnik 
in Franc Dolenc, pa tudi Božo Malovrh, ki se je društvu
pridružil leta 1971. S. K.
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Z GLASOM ČEZ 
VSE MEJE 

Marte Zore zadnja leta ni bilo zaslediti
na slovenski glasbeni sceni, a je bila v
tem času, zatrjuje, bolj aktivna kot kdaj-
koli prej. Na sceno se vrača z novim al-
bumom, ki jo prikazuje v povsem novi
luči. 

26

LJUDJE

NAJ LEŠANKA IN
LEŠAN

Modni jeseni v Kranju je enkrat pona-
gajal dež, potem ji je uspelo. Sončna
sobota je bila prava za pohod Pet-
peresne deteljice, kjer so izbrali tudi
naj Lešana in Lešanko. / Foto: Stojan Saje

KULTURA

OKTET V PEVSKI
KROPI 

V petek je v kulturnem domu v Kropi v
okviru vokalnega ciklusa Mojstri pevci
nastopil Slovenski oktet, s čimer so do-
mačini obudili tudi spomin na rojaka
tenorista Gašperja Dermoto.

27
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GLASOV ODER

arta Zore se
po skoraj de-
setletju pre-
mora vrača na
s l o v e n s k o

glasbeno sceno. Po desetih
letih je izdala nov, četrti al-
bum z naslovom Svoja. V
osnovi gre za pop-rok al-
bum, v skladbah pa se preli-
vajo tudi drugi glasbeni stili.
Med dvanajstimi skladbami
je polovica balad, značilnih
za Marto, drugih šest skladb
pa pevko iz Kranja prikazuje
v povsem novi luči, saj je šla
z glasom čez vse meje, upo-
rablja nenavadne, skoraj ži-
valske glasove ... Ob prelo-
mu tisočletja je Marta potiho
izginila z glasbenih odrov in
iz medijskega sveta. "Nisem
obremenjena s tem, da se
mora človek kar naprej po-
javljati na sceni. To je prej
minus kot plus, ljudje so te
hitro naveličani. So me pa
zdaj vsi toliko bolj veseli, vse
zanima, kje sem bila, kaj se
je dogajalo z menoj." Prav to
je naprej zanimalo tudi nas. 

Kaj ste počeli zadnjih deset
let? 

"Aktivna sem bila bolj kot
kdaj prej, le da se nisem
ukvarjala s pop-projekti.
Ustvarila in posnela sem dva-
najst CD-jev, med njimi se-
dem za otroke z Gojmirjem
Lešnjakom - Gojcem s skup-
nim naslovom Zvonček. Gre
za najbolj poslušane otroške
projekte pri nas. Skupno sem
ustvarila skoraj tisoč skladb,
aranžmajev, zvočnih kulis in
scenarijev, v Berlinu sem kot
skladateljica, producentka,
igralka in pevka ustvarila štiri

muzikale, ki so izšli na CD-
jih, seveda v nemščini, zanje
pa sem prejela številna med-
narodna priznanja. Vstajala
sem ob pol petih zjutraj in v
studiih delala po dvanajst ur
na dan. V zadnjih letih se
ukvarjam tudi s poučeva-
njem solopetja. Imam lepo
število fantastičnih mladih
pevk, ki jih pripravljam za
vstop na sceno. Z veseljem
jih bom predstavila v kakšni
televizijski oddaji in na svojih
koncertih!"

Na sceno se vračate z no-
vim albumom ... 

"Na njem je dvanajst
skladb. Polovica CD-ja so ba-
lade, kakršne vsa dekleta od

mene pričakujejo, da se lah-
ko ob njih zjočejo nad izgub-
ljenimi ljubeznimi, skratka
tisto, kar se ljudem zdi, da
sem jaz. Druga polovica
skladb pa je takšna, ki jih pu-
blika pri meni nikakor ni va-
jena. Tisti, ki so jih že slišali,
so začudeno gledali, od kdaj
pojem tudi to. (Smeh) Gre
za čisto drugačno glasbo." 

Kakšno?
"Zelo težko jo bo

'popredalčkati'. Z glasom
sem šla čez vse doslej znane
meje, prepevam v razponu
dobrih petih oktav in pol,
uporabljam zelo nenavadne,
skoraj živalske glasove, sliša-
li boste precej hudo
'odpikane' in šokantne im-
provizacije ... V treh sklad-
bah igram tudi saksofon,
eno od teh s filharmoniki, z
odličnim hrvaškim džezov-
skim pianistom Matijo Dedi-
ćem sva posnela zelo znano
džez skladbo My funny Va-
lentine. Skratka, druga po-
lovica CD-ja predstavlja glas-
bo, ki jo bodo nekateri prese-

nečeno poslušali do konca,
drugi jo bodo verjetno zelo
hitro nehali. Vsekakor me
reakcije ljudi zelo zabavajo ...
(Smeh) Naj dodam, da so
glasba, aranžmaji in večina
besedil moje delo."

Zakaj naslov Svoja? 
"Tokrat sem šla z glasbo v

intimo. Z glasovi, zvoki
sem povedala o sebi veliko
več kot z besedami. Pokaza-
la sem vso svojo drugač-
nost, v drugi polovici CD-ja
sem šla popolnoma ven iz
pop klišejev." 

Ste pogrešali glasbene
odre? 

"Ja, in z velikim veseljem
se vračam nanje."

Glasbeni talent je podedo-
val tudi vaš sin ... 

"Miha ima dvanajst let,
rad poje, v glasbeni šoli se
uči igranja na kitaro. Glasba
ga spremlja od malega. Kar
se tiče njegove glasbene pri-
hodnosti, zna biti še zani-
mivo ..." 

Z GLASOM ČEZ VSE MEJE
Marte Zore zadnja leta ni bilo zaslediti na slovenski glasbeni sceni, a je bila v tem času, zatrjuje, bolj
aktivna kot kdaj prej. Na sceno se vrača z novim albumom, ki jo prikazuje v povsem drugačni luči.

Ana Hartman

M

Koncert so s svojim nastopom odprli Kašarji. / Foto: Anka Bulovec

Marta Zore se veseli vrnitve na glasbene odre. / Foto: Tina Dok

lovensko društvo
Hospic, Območni
odbor Gorenjska, je
v nedeljo na Jeseni-
cah v dvorani Gleda-

lišča Toneta Čufarja organi-
ziral humanitarni koncert
Ujemi sonce, ujemi dan. S
koncertom je gorenjsko druš-
tvo Hospic zaznamovalo tudi
svetovni dan Hospica, ki je
9. oktobra, so pa koncert pr-
vič izpeljali lani. 

Hospic skrbi za najtežje
bolnike v zadnjem obdobju
življenja, daje podporo tudi
njihovim svojcem, pa tudi
žalujočim, odraslim otro-
kom in mladostnikom. Pred-
stavnica gorenjskega odbora
Hospica Mira Stušek pravi,
da so koncert organizirali
predvsem z namenom, da bi
ljudem približali svoje delo,
izkupiček od prodanih vstop-

nic pa bodo namenili delova-
nju društva.

Prisotne je v dokaj polni
dvorani gledališča nagovorila
tudi predsednica Slovenske-
ga društva Hospic Tatjana
Fink, med številnimi nasto-
pajočimi pa je spretno bese-
de krmarila Katja Stušek. 

Lahko smo spremljali na-
stope in prisluhnili Tambura-
ški skupini Kašarji, Manci Iz-
majlovi, Mešani pevski skupi-
ni dr. France Prešeren Žirov-
nica, Mladinskemu pevske-
mu zboru župnije Radovljica
Na vdih, Otroški folklorni
skupini Breznica, Aleksandri
Vovk, Upornikom, Nataši Ar-
tiček, Neži Witwicky, Faniki
Križaj, Ani Skumavč, Petri
Čebulj, Maji Triler, Jerneju
Dermoti, Juliji Benet, Neži
Novšak in še komu, pred-
vsem pa je prisotne v dvorani
s svojim nastopom nasmejala
klovnesa Eva Š. Maurer s svo-
jimi Rdečimi noski.

UJEMI SONCE,
UJEMI DAN

Alenka Brun

S

Jutri humanitarni koncert v Cerkljah

Jutri ob 19. uri bo v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika
v Cerkljah Humanitarni koncert klasične filmske glasbe
kvarteta saksofonov Signum. Koncert bo potekal pod po-
kroviteljstvom Občine Cerklje, zbrana sredstva pa bodo
namenili za nakup športnih rekvizitov in pripomočkov za
otroke s posebnimi potrebami na Osnovni šoli Helene
Puhar Kranj. A. H.

Nagradna igra

Naslov novega albuma Marte Zore je ...?

Odgovor pošljite do petka prek SMS-a pod šifro MAR-
TA, pripišite rešitev ter svoje ime, priimek in naslov na
številko 031/691 111 ali po pošti na Gorenjski glas, Blei-
weisova cesta 4, 4000 Kranj, s pripisom Razvedrilo - na-
gradna igra Marta. Dva pravilna odgovora bomo na-
gradili z novim albumom Marte Zore.



roparski kulturni
dom ima med podo-
bnimi slovenskimi
lokalnimi kulturni-

mi hrami zagotovo ena naj-
lepših vhodnih vrat in naj-
bolj impozanten lestenec v
dvorani. V obeh primerih
gre seveda za sad krajevne
tradicije umetnega kovaštva.
S petkovim pevsko-spomin-
skim koncertom je dvorana
dobila novo odličnost in
hkrati tudi dokaz, da je petje
v Kropi doma. Kropa je med
drugim dala kar sedem
doma in po svetu uspešnih
tenoristov, od tod so bili in
so še doma številni odlični
pevci, dirigenti, skladatelji,
glasbeniki, lahko bi rekli, da
je v vsaki tretji hiši doma
kakšen pevec ... 

Tokratni koncert Sloven-
skega okteta, tretji po vrsti iz
mednarodnega vokalnega ci-
kla Mojstri pevci, ki ga orga-
nizira organizacija Ustanova
poti kulturne dediščine, ki jo
vodi Slavko Mežek, je vseka-
kor potrdil v uvodu zapisa-
no. Oktet je nastopil pred
skoraj polno dvorano ljubite-
ljev komornega petja, ki so
ob bučnih aplavzih nagraje-
vali njihove vokalne mojstro-
vine. Hkrati so z dobrim obis-
kom na najlepši način po-
častili spomin in 100-letnico
rojstva rojaka Gašperja Der-
mote, prvega tenorista iz
prve postave Slovenskega
okteta, s katerim je svojo
pevsko moč delil od njegove-
ga začetka 1951 do prerane
smrti leta 1966. 

Oktet, ki v sedanji zasedbi
deluje komaj pol leta, posta-
vi, ki deluje iz sredine de-
vetdesetih let, sta spomladi
zapolnila novi baritonist

Darko Vidic, vanj pa se je
vrnil tudi prvi tenor Marjan
Trček. Poleg njiju v oktetu
pojejo še Vladimir Čadež
(prvi tenor), Janez Triler in
Rajko Meserko (drugi te-
nor), Jože Vidic (bariton) in
Janko Volčanšek, Matej
Voje (bas). V prvem delu
koncerta so pevci predstavi-
li izbor skladb, ki so zazna-
movale prvo generacijo Slo-
venskega okteta, od Ipavče-
ve Domovini preko skladb,
kot sta O kresu ali Tam čier
teče bistra Zilja, do lahko bi
rekli velikih uspešnic okte-
ta, ljudskih Pa se sliš', Nocoj
pa, oh, nocoj in Ribniška, pri
kateri je bil nekoč prav Der-
mota eden tistih, ki je "na-
prej pel". 

Po odmoru je drugi del
začel Mežek s kratko pred-
stavitvijo Gašperja Dermo-
te, ki je v svoji karieri zabe-
ležil več kot 40 opernih

vlog. Ob nekaterih nekda-
njih pevcih okteta, ki so se
udeležili tokratnega koncer-
ta, sta o Dermoti spregovo-
rila pevca, ki sta z njim so-
delovala v šestdesetih letih,
basist Marjan Štefančič in
tenorist Danilo Čadež. Prvi
se spominja, kako visoko je
cenil pravo eminenco med
pevci, in ko so nastopali v
ZDA, ko je h Gašperju nav-
dušeno prišlo dekle, rojeno
v Ameriki, in reklo, da je po
koncertu Slovenskega okte-
ta še bolj ponosna, da je Slo-
venka. Okoliščine, ki na
Dermoto vežejo spomin
Danila Čadeža, so žalostne.
V dobrem letu dni, ko je v
oktetu po nenadni smrti za-
menjal Janeza Lipuščka, je
prav na poti na enega od na-
stopov v Dubrovnik življe-
nje izgubil tudi Gašper Der-
mota. "Žal sem s tako pev-
sko veličino, kot je bil Ga-

šper, lahko skupaj nastopil
le na dveh ali treh koncer-
tih, saj smo bili tisto leto v
postavi kar trije prvi tenori-
sti, poleg naju še Rudolf
Francl."

Slovenski oktet je v dru-
gem delu predstavil povsem
nov program skladb, ki so
jih pevci zapeli ob spremlja-
vi pianistke Urške Vidic.
Gre za izbor skladb, ki jih je
prepesnil in v rime spravil
Jože Humer. Med drugim
smo slišali tudi znani melo-
diji v Madžarskem plesu št. 5
in Barkarolo iz Hofmanovih
pripovedk. V dodatku so pev-
ci nanizali še tri pesmi. Prav
z zadnjo pesmijo so pevci
potešili še vse tiste med
nami, ki smo v program-
skem listu pogrešali legen-
darni izvedbi Slovenskega
okteta Mojcej in Katrco. S
slednjo se je oktet poslovil -
do prihodnjič.
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Tržič

Reliefi govorijo

Tak je naslov razstave, na kateri se prvič samostojno
predstavlja v galeriji Atrij Občine Tržič rezbar Peter Gu-
ček iz Križev. Ob odprtju je izrazil ponos, da razstavlja v
domačem kraju, pa da so med številnimi obiskovalci
tudi njegovi prijatelji iz Trzina. V rezbarskem društvu Ka-
nja, ki deluje že desetletje, je začel ustvarjati pred štirimi
leti. Njegov glavni mentor je bil Marjan Vodnik. Doslej je
ustvarjal predvsem reliefe iz različnih vrst lesa, na kate-
rih so gozdne živali, cvetje in narava. Iz borovih štorov in
korenin drugih dreves upodablja razne skulpture, letos
pa je izdelal prvi kip, ki predstavlja poročni par. Kot je de-
jal kustos Tržiškega muzeja Aljaž Pogačnik, je vsak Guč-
kov motiv drugačen, samo avtorjev. Z leti je ustvaril svoj
slog, ki bogati starodavno rezbarsko izročilo. Razstavo,
ki bo na ogled do 16. novembra, je odprl tržiški župan
Borut Sajovic. Z glasbo in pesmijo je odprtje popestril
duo Jump. S. S.

Kranj

Pregledna razstava fotografij

V četrtek, 14. oktobra, ob 18. uri bo v Prešernovem gleda-
lišču v Kranju odprtje 46. slovenske pregledne razstave
fotografij. Razstava FD Janez Puhar Kranj organizira v
sklopu prireditev ob svoji 100-letnici obstoja. Medtem
ko bo slovesni dogodek v Prešernovem gledališču, pa bo
razstava na ogled tako v Galeriji Mestne hiše, kot v
Kranjski hiši in sicer do konca oktobra. I. K.

Radovljica

Slike Nataše Miler

Oktobra je v prostorih Gorenjske banje v Radovljici na
ogled slikarska razstava z naslovom 2GBA avtorice Nata-
še Miler z Bleda. Ogled je možen vsak dan med obrato-
valnim časom banke. I. K.

OKTET V PEVSKI KROPI 
V petek je v kulturnem domu v Kropi v okviru vokalnega ciklusa Mojstri pevci nastopil Slovenski 
oktet, s čimer so domačini obudili tudi spomin na rojaka tenorista Gašperja Dermoto, opernega 
pevca in člana prve postave okteta.

Slovenski oktet je zapel v spomin Gašperju Dermoti in v veselje polni dvorani Kulturnega
doma v Kropi. / Foto: Anka Bulovec

Igor Kavčič

Gostovanje Slovenskega stalnega gledališča Trst

Peter Quilter

DUETI
Romantična komedija o sladkostih 
in tegobah ljubezenskih odnosov.

Režiser: Matjaž Latin
Igrata: Maja Blagovič in Vladimir Jurc
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Na sporedu: 15., 18., 19., 21., 22., 23. in 28.
oktobra ob 19.30 - za ABONMA in IZVEN.

Foto: Agnese Divo
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FILM, KINO

zadnjem obdobju
sta dva sicer kako-
vostna pisatelja,
Vinko Moedern-

dorfer ter Goran Vojnović,
skušala tudi v filmski obliki
podati svoj pogled na dogod-
ke po 2. svetovni vojni. Oba
filma, tako Moederndorferjev
Pokrajina št. 2, kot Vojnovićev
Piran-Pirano, pa zgrešita svoj
cilj, tako slogovno kot sporo-
čilno. Imata sicer besede, toda
manjkajo jima prave slike. 

Vojnovićev odličen roman
Čefurji raus!, sicer prejemnik
mnogih nagrad, tako kresni-
ka za najboljši roman leta
kot tudi nagrade Prešernove-
ga sklada, je bil najprej napi-
san kot filmski scenarij, za-
radi pomanjkanja produkcij-
skih sredstev pa ga je Vojno-
vić preoblikoval v roman. Pri
projektu Piran-Pirano bi se
moralo zgoditi podobno - ce-
loten projekt bi bilo bolje iz-
dati v knjižni obliki ali pa ne-
mara izvesti kot gledališko
predstavo (kot se je to zgodilo
tudi v primeru Čefurji raus!).

V filmu Piran-Pirano na-
mreč nastopi truma igralcev,
znanih z gledaliških odrov
(Boris Cavazza, Peter Mu-

sevski, Nina Ivanišin ...), žal
pa le kot oder izgleda tudi
sam film: prizori so posneti
preveč statično in brezoseb-
no, namesto čustev smo pri-
ča prekomernim izlivom pa-
tosa, predvsem mnogo pre-
več pa je nepotrebnega go-
vorjenja ter razlaganja stvari,
ki bi jih morale pokazati
filmske slike. Vojnović, sicer
diplomirani režiser, je ustva-
ril film, ki izgleda tako, kot
da je posnet na strog
birokratsko-arhaični način,
kjer ni prostora za improvi-
zacijo. Nekateri liki zato
ostanejo votli, neizdelani,
medtem ko drugi pregorijo v
nepotrebnih čustvenih iz-
bruhih. Za delikatno temati-
ko odnosov takoj po 2. sveto-
vni vojni je film preveč
ukleščen v vsevedno morali-
ziranje. Zdi se kot ekraniza-
cija kakšnega suhoparnega
partijskega poročila, zreduci-
ranega na ''objektiven'' sre-
dinski pogled tihe večine. 

In prav tu je največji pro-
blem filma: stoji na (pre)več
mestih hkrati (vojna temati-
ka, nacionalna in osebna
osvoboditev, ljubezenska
zgodba, časovni preskoki iz
sedanjosti v preteklost, deli-
katnost zločina, kazni in od-
puščanja), vendar ničesar ne

doreče jasno do konca. Na-
stavki so sicer tu, toda film je
le še eden izmed okostenelih
reliktov zgodovine, ki jih še
vedno uporabljajo v poli-
tično-medijskem boju o
'spravi' in 'resnici' povojnih
dogodkov. Od Vojnovića bi

pričakovali večjo odločnost.
Če je v romanu Čefurji raus!
predsodke brezkompromis-
no razbil, odpravil, jih je v fil-
mu Piran-Pirano - presenet-
ljivo - zgolj poudaril, nato pa
ostal na pol poti. 
Ocena: ★★★★★

PIRAN JE NAŠ!
Velike želje, skromen rezultat: film Piran-Pirano hoče imeti zadnjo besedo pri mnogih stvareh, toda
pri tem ga - kot je značilno za mnoge slovenske filme - zalije morje.

Samo Lesjak

V

KINO SPORED

Torek, 12. 10.
16.50, 19.00, 21.10 PIRANO/PIRAN
19.10, 21.30 BUTEC NA VEČERJI
16.30, 18.30 LEGENDA SOVJEGA KRALJESTVA 3D
17.00 CARJA MIKONOSA
20.30 IZVOR

Sreda, 13. 10.
16.50, 19.00, 21.10 PIRANO/PIRAN
19.10, 21.30 BUTEC NA VEČERJI
16.30, 18.30 LEGENDA SOVJEGA KRALJESTVA 3D
17.00 CARJA MIKONOSA
20.30 IZVOR

Četrtek, 14. 10.
17.10, 19.20 JAZ BARABA
21.30 MAČETA 
(Ne priporoča se mlajšim od 16 let!)
17.00 CARJA MIKONOSA
19.10, 21.20 PIRAN/PIRANO
16.30, 18.30 JAZ BARABA 3D
20.30 IZVOR

Petek, 15. 10.
17.10, 19.20 JAZ BARABA
21.30, 23.50 MAČETA 
(Ne priporoča se mlajšim od 16 let!)
17.00 CARJA MIKONOSA
19.10, 21.20 , 23.40 PIRAN/PIRANO
16.30, 18.30 JAZ BARABA 3D
20.30, 23.30 IZVOR

Sobota, 16. 10.
15.00, 17.10, 19.20 JAZ BARABA
21.30, 23.50 MAČETA (Ne priporoča se mlajšim
od 16 let!)
14.50, 17.00 CARJA MIKONOSA
19.10, 21.20 , 23.40 PIRAN/PIRANO
14.30, 16.30, 18.30 JAZ BARABA 3D
20.30, 23.30 IZVOR

Nedelja, 17. 10.
15.00, 17.10, 19.20 JAZ BARABA
21.30 MAČETA 
(Ne priporoča se mlajšim od 16 let!)
14.50, 17.00 CARJA MIKONOSA
19.10, 21.20 PIRAN/PIRANO
14.30, 16.30, 18.30 JAZ BARABA 3D
20.30 IZVOR

Ponedeljek, 18. 10.
17.10, 19.20 JAZ BARABA
21.30 MAČETA 
(Ne priporoča se mlajšim od 16 let!)
17.00 CARJA MIKONOSA
19.10, 21.20 PIRAN/PIRANO
16.30, 18.30 JAZ BARABA 3D
20.30 IZVOR

Torek, 12. 10
18.30 BUTEC NA VEČERJI
16.45 ČAROVNIKOV VAJENEC
15.40, 20.50 JEJ, MOLI, LJUBI
15.20, 17.20, 19.20 
LEGENDA SOVJEGA KRALJESTVA 3D
18.40, 21.00 ODPLEŠI SVOJE SANJE V 3D
19.05, 21.10 PIRAN/PIRANO
21.20 SCOTT PILGRIM PROTI VSEM
16.20 SVET IGRAČ 3D (sinhro
16.00, 18.20, 20.30 ZAMENJAVA

Sreda, 13. 10.
18.30 BUTEC NA VEČERJI
16.45 ČAROVNIKOV VAJENEC
15.40, 20.50 JEJ, MOLI, LJUBI
15.20, 17.20, 19.20 
LEGENDA SOVJEGA KRALJESTVA 3D
18.40, 21.00 ODPLEŠI SVOJE SANJE V 3D
19.05, 21.10 PIRAN/PIRANO
21.20 SCOTT PILGRIM PROTI VSEM

16.20 SVET IGRAČ 3D (sinhro)
16.00, 18.20, 20.30 ZAMENJAVA

Četrtek, 14. 10.
18.00 MARMADUKE (sinhro)

Petek, 15. 10.
20.00 KAPITALIZEM: LJUBEZENSKA ZGODBA /
Filmsko gledališče

Sobota, 16. 10.
18.00 MARMADUKE (sinhro)
20.00 KAPITALIZEM: LJUBEZENSKA ZGODBA /
Filmsko gledališče

Nedelja, 17. 10.
18.00 MARMADUKE (sinhro)

Četrtek, 14. 10.
20.00 SKRITI ZALIV

Petek, 15. 10.
18.00 MAČKE IN PSI: MAŠČEVANJE GOSPE MUCE
20.00 A-EKIPA

Sobota, 16. 10.
16.00 MAČKE IN PSI: MAŠČEVANJE GOSPE MUCE
18.00 A-EKIPA
20.05 SKRITI ZALIV

Nedelja, 17. 10.
16.00 MAČKE IN PSI: MAŠČEVANJE GOSPE MUCE
18.00 A-EKIPA
20.05 SKRITI ZALIV

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo
pravico do spremembe programa.

KINO RADOVLJICA, LINHARTOVA DVORANA

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

PLANET TUŠ, KRANJ

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER)

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

TEŽJI 
SUDOKU

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU 

Rešitev:

FEŠTA v nizkem startu

Na Jesenicah bo 15. in 16.
oktobra potekal prvi Fe-
stival športnega filma -
FEŠTA 2010. V tekmoval-
nem sporedu se bo po-
merilo enajst kratkih
amaterskih športnih fil-
mov, v spremljevalnem
pa več brezplačnih pro-
jekcij dolgometražnih fil-
mov. Tekmovalne filme je
izbral Zoran Smiljanić,
eden najbolj kontroverz-
nih in znanih slovenskih
striparjev, filmofil in pu-
blicist. Nagrado - Feštin
kipec - ki ga bodo prejeli
ustvarjalci najboljšega fil-
ma iz sklopa kratkih fil-
mov, so izdelali v Varstve-
no delovnem centru v Kra-
nju. Predfestivalsko ogre-
vanje bo že ta teden popes-
trila fotografska razstava,
za katero so fotografije
prispevali Dejan Ogrinec,
Tina Dokl ter Iztok Zupan.
Športne fotografije bodo
razstavljene na osmih ku-
busih, lociranih na različ-
nih lokacijah po Jesenicah
in Gorenjskem. Več na
www.festival-festa.si. S. L.

Poroke, rojstva, obletnice, zabave ...
Delite osebno srečo z bralci in vaše predloge sporočite 
Alenki Brun po e-pošti: alenka.brun@g-glas.si ali po 
telefonu: 041/699 005. 
Presenetite, razveselite, dodajte piko na i 
dogodkom z objavo v Gorenjskem glasu. 
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VREME IN POČUTJE

tedenska vremenska napoved

torek

5/14°C ..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

12. 10.
sreda

7/13°C ..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

13. 10.
četrtek

4/14°C ..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

14. 10.
petek

6/16°C ..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

15. 10.
sobota

6/17°C ..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

16. 10.
nedelja

7/17°C ..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

17. 10.
ponedeljek

6/15°C ..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

18. 10.
torek

5/14°C ..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

19. 10.
sreda

3/15°C ..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

20.10.
četrtek

4/14°C

21. 10.

desetdnevna napoved

12. tor. Maks list 7.14 18.22

13. sre. Edvard plod od 14. ure 7.16 18.20

14. čet. Veselko plod, ob 23. uri prvi krajec 7.17 18.18

15. pet. Terezija plod do 12. ure, korenina od 13. ure 7.18 18.16

16. sob. Jadviga korenina 7.20 18.15

17. ned. Marjeta korenina do 20. ure 7.21 18.13

18. pon. Luka cvet 7.23 18.11

setveni koledar obremenitev vzhod zahod
...................................................................................................................................................................................................................

VREMENSKE ZANIMIVOSTI
......................................................................................................

Biovremenski podatki

Vremenska obremenitev bo manjša. Z vremenom povezane
težave bodo redkejše, spanje bo nekoliko moteno zgolj pri
vremensko zelo občutljivih ljudeh. Danes še priporočamo
večjo previdnost, v prihodnjih dneh pa bo vremenski vpliv
na splošno počutje in razpoloženje bolj ugoden. Sezona 
pojavljanja cvetnega prahu se je iztekla.

Napoved za gorski svet

Vreme v gorah bo pretežno jasno. Pihal bo šibek vzhodni, v
visokogorju jugovzhodni do južni veter. Temperatura na
1500 m bo 3, na 2500 m okoli 0 stopinj Celzija.

Vremenske zanimivosti v tem tednu

18. oktober 1992 
Do jutra je v močnih nalivih, ki so se začeli pojavljati že 16.
oktobra, zlasti v Alpah, v Vipavski dolini in na Krasu padlo
zelo veliko dežja. Največ padavin je padlo na Gorenjskem,
postopno se je ohladilo, tako da je ob koncu deževja padlo
tudi nekaj centimetrov snega.

Vremenske novice

Ekološka katastrofa na Madžarskem: obsežno izlitje nevar-
ne rdeče gošče iz industrijskega obrata, kjer izdelujejo alu-
minij, v zahodno-madžarskem mestu Ajka, ki je  popolnoma
uničilo mesto, bo kmalu doseglo reko Donavo. S tem so 
posledično ogroženi tudi predeli na Hrvaškem, v Srbiji ter
Romuniji. Stopnja kemikalij, zaradi katerih so v lokalnih 
rekah in potokih poginile vse ribe, se sedaj umirja, vendar jo
strokovnjaki še vedno opazujejo. Nujno je potrebno v rekah
znižati pH-faktor, torej nevtralizirati previsoko bazičnost. 

PREGOVOR
......................................................................................................

16. oktober - sv. Gal, opat

Če je Gal toploten in suh, 
bo leto, ki pride, z močo skopuh.

ot smo slišali na 
nedavni predstavitvi
knjige Podnebna
prevara (založba Or-

bis) avtorja Miša Alkalaja,
teza, da človeški izpusti to-
plogrednih plinov - pred-
vsem ogljikovega dioksida iz
izgorevanja fosilnih goriv -
povzročajo nevarno ogreva-
nje planeta, je politično, eko-
nomsko in medijsko domi-
nantna. Izraz globalno ogre-
vanje se je resda že zamenjal
z izrazom podnebne spre-
membe, ampak osnovna po-
anta ostaja: človeški izpusti
CO2 povzročajo - če že ne
ogrevanja - potem vsaj nevih-
te in poplave, suše in požare,
izumiranje rastlinskih in ži-
valskih vrst, celo potrese in
izbruhe ognjenikov. V knjigi
pa Mišo Alkalaj dokazuje, da
so opažene podnebne spre-
membe posledica naravnih
dejavnikov in ne človeških iz-
pustov. Da se podnebje v na-
sprotju z napovedmi Med-
vladne komisije za podnebne
spremembe (IPCC) celo
ohlaja, in da je celo človeška
civilizacija v preteklosti doži-
vela mnogo toplejša obdobja,
davno pred množičnim izko-
riščanjem fosilnih goriv. ”V
preteklosti smo že doživeli
mnogo toplejša obdobja, dav-
no pred industrijsko dobo.
Na primer srednjeveško to-
plo obdobje od leta 800 do
1300, ko so bile temperature
v povprečju za dve stopinji
Celzija višje kot ob koncu 20.
stoletja. Med srednjeveškim
toplim obdobjem je bilo
manj kot 600 milijonov ljudi
in kljub temu se je podnebje
takrat ogrelo bolj kot ob kon-

cu 20. stoletja, ko nas je več
kot šest milijard in porabimo
90 milijonov sodčkov nafte
na dan ...," ponazori Alkalaj.

Davki na izpuste CO2 

Bralca poskuša avtor pre-
pričati s 457 viri v knjigi, od
medijskih poročil o ohlaja-
nju do znanstvenih člankov.
"Po napovedih zagovornikov
teorije, da so za ogrevanje
ozračja krivi človeški izpusti
toplogrednih plinov, bi se
morala poleti 2008 arktična
ledena plošča bistveno
zmanjšati (glede na poletje
2007) ali celo povsem stopiti
- povečala se je za 30 odstot-
kov," beremo na strani 35. In
da se je, če povzamemo, ob-
dobje globalnega ogrevanja
1977-1995 končalo in da se
nam sedaj obeta 25 do 30 let
hladnejšega vremena ne gle-
de na zračno vsebnost CO2.
"Tudi v Sloveniji že plačuje-
mo davke na izpuste CO2 in
jih bomo še več. Zato bi mo-
rali kot volivci vedeti vsaj, da
teza o kritičnem vplivu člove-
ških izpustov na podnebje še
zdaleč ni tako znanstveno
utemeljena, kot nas želijo
prepričati predlagatelji novih
obdavčitev, ponudniki "niz-
koogljičnih" rešitev, in po-
klicni okoljevarstveniki,"
opozori Alkalaj. 

Avtor tudi utemeljuje, za-
kaj se podnebje spreminja:
velike ledene dobe in toplej-
ša medglacialna obdobja se
redno izmenjujejo zaradi va-
riacij v nagibu Zemljine osi
in tirnice okoli Sonca, kar
vpliva na dolgoročne pod-
nebne spremembe; astrono-
mi že stoletja napovedujejo
topla oziroma hladna poletja
na osnovi števila sončnih

peg; izbruh enega samega
vulkana lahko v enem letu
spremeni podnebje bolj, kot
napoveduje IPCC za celo
stoletje; nenazadnje, vloga
izhlapevanja in oblakov na
toplotne spremembe na
Zemlji vpliva stokrat bolj kot
izpusti CO2. 

Resnični problem so 
fosilna goriva

Kar je resnični problem
naše civilizacije, opozarja
Alkalaj, so fosilna goriva.
"(Možni) presežki v svetovni
proizvodnji surove nafte bi
lahko izginili že do leta 2012
in že leta 2015 bi se lahko
pojavil izpad proizvodnje (v
primerjavi s povpraševa-

njem) do 10 milijonov sod-
čkov na dan." Tudi če so na-
povedi preveč črnoglede, se
vrh proizvodnje nafte hitro
bliža, še izpostavi Alkalaj:
"Če ne bomo pravočasno
našli drugih virov energije,
bodo posledice za našo civi-
lizacijo katastrofalne: upad
pridelave hrane za 60-80
odstotkov, ogrevanje stano-
vanja si bodo lahko privošči-
li le še najbogatejši ... Ali je
torej koristno, da se države,
izgovarjajoč se na zmanjša-
nje nevarnih izpustov CO2,
vendarle usmerijo v razvoj
in večjo uporabo obnovljivih
virov energije, kot so foto-
voltaične in vetrne elektrar-
ne?" 

Suzana P. Kovačič

K

GORENJCI IN VREME
......................................................................................................

"Posebej čutim vpliv sonca. Ob toplih sončnih dnevih sem
polna energije in ustvarjalnosti. Starejša ko postajam, raje
imam poletje. Nikoli mi ni prevroče, nasprotno pa si moram
v temačnih hladnih dnevih pomagati s telovadbo, toplimi
kopelmi in motivacijo." Irena Grmek - Košnik, dr. med., 
direktorica Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj

Mišo Alkalaj, magister matematike, je vodja Centra za
mrežno infrastrukturo na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani,
javnosti pa je bolj znan kot avtor številnih pronicljivih
člankov, zdaj še knjige Podnebna prevara. Lahko verjamete
njemu, lahko verjamete Medvladni skupini o podnebnih
spremembah, pomembno je, da imate čim več informacij,
da si lahko ustvarite lastno mnenje. / Foto: Tina Dokl

ALI PRIHAJA LEDENA DOBA
V knjigi Podnebna prevara Miša Alkalaja beremo, da so podnebne spremembe posledica naravnih
dejavnikov in ne človeških izpustov. In da se podnebje ohlaja...

Jesenska okrasitev šole v Besnici - Učiteljice in učenci so
poskrbeli, da se je šola odela v jesensko podobo. Jurčki in
mušnice rastejo, grozdje zori, strašila pa pravijo, da se pri
njih odlično počutijo in bodo ostala vse do zimske odeje ... 
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a Osnovni šoli
Orehek so mi-
nulo sredo ob
Tednu otroka
priredili tradici-

onalni Humanitarni Čopkov
tek. Tokrat jo je organizator-
jem prvič v petih letih, odkar
pripravljajo prireditev, zago-
dlo vreme, zato je niso mogli
izpeljati na bližnjem poses-
tvu. Tek otrok in staršev je
odpadel, namesto tega pa so
otroci iz vrtca in razredne
stopnje ustvarjali na temo
drugačnosti, učenci pred-
metne stopnje pa so se dru-
žili ob športnih igrah: hoke-
ju, namiznem tenisu, odboj-
ki in košarki. Na prireditvi so
poleg osnovnošolcev in mal-
čkov iz vrtca na Orehku so-
delovali še otroci s podru-
žnične šole in vrtca v Mavči-
čah, na aktivnostih pa so se
jim pridružili tudi starši. Že
na začetku je vse skupaj nav-
dušil pevec Adi Smolar, glas-
beni talent pa sta pokazala
tudi učenca in brata Janez in
Urban Kalan: pravi je igral
harmoniko, drugi pa tubo
oz. bas. 

Prireditev je bila humani-
tarnega značaja. S prostovolj-
nimi prispevki staršev in
učencev, ki so v hranilnike

po razredih prispevali od svo-
je žepnine, so zbrali 1.100 ev-
rov za Veveričkov sklad za
otroke s posebnimi potreba-
mi. V njem že nekaj časa zbi-
rajo sredstva za namestitev
dvižne ploščadi v starem
delu šole, ki bo precej olajša-
la gibanje gibalno oviranim
učencem. Na šoli je letos 22
učencev s posebnimi potre-
bami, med njimi jih ima naj-
več učne težave, skoraj vsako
leto pa imajo tudi kakšnega
učenca na invalidskem vozič-
ku, ki ga je treba nositi v prvo
nadstropje. "Upam, da nam
bo pri nakupu dvižne plošča-

di na pomoč priskočila tudi
občina, saj bomo sami še dol-
go zbirali sredstva," pravi rav-
nateljica OŠ Orehek Ivka
Sodnik.

Ob zbiranju sredstev je
glavni namen prireditve tudi
druženje, poudarja ravnatelji-
ca: "Želimo si, da bi učenci še
bolje spoznali svoje vrstnike s
posebnimi potrebami, čeprav
že pri pouku namenjamo ve-
liko pozornosti sprejemanju
drugačnosti. Vsako leto so
naši gostje na prireditvi varo-
vanci Doma Matevža Langu-
sa Radovljica, letos pa smo v
sklopu Comeniusovega pro-

jekta Partnerstvo šol gostili
tudi učitelje iz Nemčije, An-
glije, Švedske in Turčije." 

"Na prireditvi sem užival.
Igral sem odbojko, ki jo
imam raje kot tek. Adi Smo-
lar je bil zabaven. Poznam
nekaj njegovih pesmi, naj-
boljša se mi zdi Televizor,"
je vtise strnil devetošolec
Erik Porenta. Na vprašanje,
kako učenci na šoli spreje-
majo vrstnike s posebnimi
potrebami, je odvrnil: "Zdi
se mi, da jih lepo sprejema-
mo, jim pomagamo, če je
treba. Mogoče bi bilo lahko v
šoli še več govora o tej temi."

DOBRODELNI KLJUB DEŽJU
Na Humanitarnem Čopkovem teku na Osnovni šoli Orehek letos zaradi dežja niso tekli, so pa
pripravili športne igre in ustvarjalne delavnice na temo drugačnosti. S prostovoljnimi prispevki so za
dvižno ploščad v starem delu šole zbrali 1.100 evrov.

Ana Hartman

N

Tek je letos zaradi dežja odpadel, učenci pa so se razgibali ob športnih igrah. / Foto: Tina Dokl 

a Brdu pri Kra-
nju je pred
kratkim potekala
dvodnevna kon-
ferenca koordi-

natorjev slovenskih ekošol. V
mrežo Ekošola kot način živ-
ljenja je vključenih že 628 za-
vodov iz Slovenije, konferen-
ce na Brdu pa se je udeležilo
okoli 350 predstavnikov
osnovnih in srednjih šol ter
vrtcev. Uvodoma jih je nago-
voril minister za okolje Roko
Žarnić, ki je poudaril, da eko-
šole prenašajo pomembne
vrednote in pomagajo vzgoji-
ti človeka, ki bo vzpostavil
čim bolj uravnovešen odnos
do narave. Poleg predstavitve
različnih okoljskih vsebin, ki

jih bodo izvajali v tem šol-
skem letu, je bila posebnost
srečanja predstavitev pestre-
ga dogajanja v ekošolah, ki so
lani skupaj izvedle več kot
dva tisoč projektov. Na konfe-
renci so podelili tudi ekoza-
stave in certifikate za to šol-
sko leto, še posebej so jih bili
veseli v 74 zavodih, ki so jih
prejeli prvič. Med slednjimi
so tudi gorenjski zavodi: OŠ
Jela Janežiča Škofja Loka, OŠ
Jurija Vege Moravče - podru-
žnica Vrhpolje, OŠ Preserje
pri Radomljah, OŠ Šmartno
v Tuhinju, OŠ Toma Brejca
Kamnik, OŠ Vodice in njena
podružnica Utik, OŠ Ivana
Groharja Škofja Loka - pod-
ružnici Bukovica in Lenart,
Vrtec Medvode, VVZ Antona
Medveda Kamnik in Vrtec
Škratek Svit Vodice.  

EKOZASTAVE TUDI
NA GORENJSKO

Ana Hartman

N

Likovni natečaj: narišite jesen
Vabimo vas, da še naprej sodelujete na našem likovnem na-
tečaju na temo Jesen. Ta letni čas nas vedno preseneti z bar-
vitostjo narave, jesenskimi plodovi in pridelki, zaznamuje ga
začetek šolskega leta ..., zato smo prepričani, da vam ta
tema ne bo delala težav. Likovne izdelke pošljite na naslov
Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, s pripisom
Likovni natečaj. Ne pozabite pripisati vaših podatkov (ime,
priimek, starost in naslov). Vsak torek bomo objavili najbolj-
še likovno delo po našem izboru ter ga nagradili s kartonko
Narišimo tropske živali in flomastri, dve likovni deli pa bomo
nagradili še s knjižno nagrado.

Kartonko Narišimo tropske živali tokrat prejeme
šestletni Gašper Pogačnik iz Zgornje Besnice, knjižno
nagrado pa Manca Mravlja (Gorenja vas) in Maruša
Šporn (Blejska Dobrava). 
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Gašper Pogačnik, 6 let, Zg. Besnica

OTROŠKA PERESA

Bodočim voznikom v poduk

Tehniški dan v Osnovni šoli Naklo so posvetili varnosti
v cestnem prometu. Kot je povedala učiteljica Majda
Kovačec, sta s Katarino Gorenc organizirali za učence
devetih razredov drugi obisk v Gasilsko reševalni službi
Kranj. Ker je na cestah veliko prometnih nesreč, sta
želeli opozoriti na njihove posledice in jih seznaniti s
težavnim delom reševalcev. Kako lahko nesreča spre-
meni človeku življenje, je povedal mladim Borut Per-
vanja iz Kranja (drugi desno). Pri devetnajstih letih se je
ob vračanju z zabave prevrnil z avtom in ostal para-
plegik. Svetoval je, naj bodo oni varni vozniki. Ukrepan-
je ob zavarovanju kraja nesreče je predstavil policist,
poklicni gasilci pa so prikazali rezanje zveriženega avta
v nesreči in gašenje požarov zaradi raznih vzrokov. S. S.

Redna cena je 19,90 EUR. Če knjigo kupite 

ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 16 EUR. 

Če vam jo pošljemo po pošti, prištejemo še poštnino.

Avtor knjige 

dr. Vlado Ravnik je 

upokojeni univerzitetni profesor

botanike, ki pa ni samo 

strokovnjak botanik, 

saj rastlinski svet predstavlja 

tudi z akvareli. Risbe rastline 

so celo bolj natančne kot 

fotografije, saj so vedno 

izrisane vse lastnosti, 

prikazane na beli podlagi, 

dodani so opisi z vsemi 

podrobnostmi.

Vsaki knjižici je priložena 

še originalna voščilnica.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.:

04/201 42 41 ali na narocnine@g-glas.si.
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Med živalmi v Živalskem vrtu lahko vidimo tudi zebre. Eno
nam je poslala Katja Bukovnik iz Škofje Loke.



arsikomu, ki še
ni preživel svoje
mladosti, ali pa
se vsaj počuti

mladega po srcu, ob pogledu
na športni avtomobil začne hi-
treje biti srce. Pa ne samo ob
čistokrvnih dirkalnikih, am-
pak tudi ob povsem serijskih
avtomobilih, ki se bahajo z mi-
šičasto zunanjostjo in primer-
no močnim motorjem. In
med temi svoj prostor tudi v
novi generaciji išče Renault
Clio RS, ki so ga zasnovali iz-
kušeni strokovnjaki v oddelku
Renault Sport.

Clio RS je športnik od koles
do strehe, spredaj so mu na-
taknili agresiven odbijač z veli-
ko režo za zajemanje zraka v
motorni prostor, za razkazo-
vanje karoserijskih mišic skr-
bijo nabuhli blatniki, zadaj za
celostno podobo poskrbita
razmaknjena široka zaključka
izpušnih cevi. In vse skupaj ni
samo šminka, ampak resnič-

nost: 2,0-litrski bencinski štiri-
valjnik odločno zarohni že ob
dokaj rahlem pritisku na plin
in z vrtenjem rad pokaže, da je
poln energije. Merilnik vrtlja-
jev se hitro povzpne do prepo-
vedanega območja, ko elektro-
nika vozniku najprej s pi-
skom, nato pa z ustavitvijo do-
bave goriva naznani, da mu je
dovolj. Ampak, pospeški so to-
likšni, da hrbet temeljito pri-
tisne ob naslonjalo športnega
školjkastega sedeža in doseže-
na hitrost krepko presega do-
voljeno. Šeststopenjski ročni
menjalnik ima zelo kratka raz-
merja in je s solidno natanč-
nostjo kot nalašč za vozniške
užitke na ovinkastih cestah.
Na avtocestah je pri visoki hi-
trosti motornega in vetrnega
hrupa skoraj preveč za poslu-
šanje radia ali še znosno glas-
nost govorjenja. Pri avtomobi-
lu, kakršen je Clio RS, je vpra-
šanje porabe goriva manj po-
membno kot uživanje v vož-
nji, je pa z njim treba kar po-
gosto na bencinsko črpalko,
saj se poraba le nerada spusti

pod 12 litrov na 100 prevože-
nih kilometrov. 

Družinska uporabnost je v
športni različici povsem zapo-
stavljena, saj podvozje s čvrsto
nastavitvijo povzroča tresljaje
in grobo požiranje cestnih gr-

bin, kar potnikom na zadnjih
sedežih zagotovo ni všeč. Ima
pa Clio RS seveda dovolj dru-
gih atributov, s katerimi zna
prepričati športnosti željne
voznike. In to niti ne za preti-
rano visoko ceno. 
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AVTOMOBILIZEM

Matjaž Gregorič

M

ŠPORTNOST OD KOLES DO STREHE
Test: Renault Clio RS Sport 2.0 16V

VELIKOST TUDI V PODROBNOSTIH
Po petnajstih letih prihaja novi Volkswagen Sharan. 

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI

Gibna prostornina: 1998 ccm 
Največja moč pri v/min: 147 kW/200 KM 
Najvišja hitrost: 225 km/h
Poraba goriva po EU norm.: 11,3/ 6,4/ 8,2 l/100 km 
Maloprodajna cena: 20.480 EUR 
Uvoznik: Renault Nissan Slovenija, Ljubljana

olkswagen je prvo
generacijo enopro-
storskega Sharana
prvič predstavil leta

1995 in mu od takrat še dva-
krat z lepotnimi in tehničnimi
popravki podaljšal življenje.
Njegov naslednik je zasnovan
povsem na novo, kar je takoj
vidno po sodobni, a nič vsiljivi
zunanjosti. Značilno obliko-
van sprednji del krasita velika
žarometa z dnevnimi lučmi,
ki jih sestavljajo svetleče diode,
nato se motorni pokrov polož-
no dviga v aerodinamično

ugodno vetrobransko steklo,
dinamične bočne linije in ele-
gantno prirezan zadek. Pred-
hodnika v dolžino prekaša kar
za 22 cm, vstopu v zadnji del
kabine pa so namenjena drs-
na vrata na obeh bokih, ki se
za doplačilo lahko odpirajo ali
zapirajo tudi s pomočjo elektri-
ke. V potniški kabini je lahko
pet, šest ali sedem sedežev, pri
petih je zadaj 885 litrov prosto-
ra. Motorno ponudbo sestav-
ljajo samo novi pogonski stroji,
osnovo predstavlja 1,4-litrski
bencinski turbinsko podprti
štirivaljnik (110 kW/150 KM).
Močnejši 2,0-litrski (147
kW/200 KM) je hkrati tudi

najmočnejši Sharanov motor.
Poleg tega sta na voljo še dva že
znana 2,0-litrska turbodizelska
motorja (103 kW/140 KM in
125 kW/170 KM). Poleg šest-
stopenjskega ročnega si je mo-
goče omisliti tudi samodejni
menjalnik DSG. Ob vsej opre-
mi za varnost in udobje so v
ponudbo uvrstili še dve novosti
in sicer nastavitev čvrstosti
podvozja na udoben in športen
način in samodejni parkirni si-

stem, ki zna 4,95 metra dolge-
ga enoprostorca parkirati boč-
no ali vzvratno. Osnovna izved-
ba z 1,4-litrskim bencinskim
motorjem in nivojem opreme
trendline, ki med drugim
vključuje samodejno klimat-
sko napravo, je naprodaj za
24.932 evrov, za izvedbo s šib-
kejšim 2,0-litrskim turbodi-
zelskim motorjem in opremo
comfortline pa je treba odšteti
27.890 evrov. 

Matjaž Gregorič

V
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aključek pomlad-
no poletnega dela
uspešne akcije, ki
so jo v Kranju po-
imenovali Naku-

pujem v mestu, se je zaključil
z veliko modno revijo v sre-
dišču Kranja, na Prešernovi
ulici. Ko so poskusili prvič,
jim jo je zagodel dež, v drugo
pa jim je uspelo. V petkovih
popoldanskih urah se je ob
modni brvi sredi najbolj zna-
ne kranjske ulice zbralo kar
precej radovednežev, ustav-
ljali so se mimoidoči, pred-
vsem ženka publika pa je kar
zbrano spremljala Modno je-

sen v Starem Kranju, kot so
modno revijo poimenovali
njeni organizatorji.

Ob besedah moderatorja
Gregorja Murna, ki ga po-
znamo z Radia Belvi, so se
manekeni in manekenke
sprehodili v različnih oblači-
lih, predstavili modne dodat-
ke, dežnike in še marsikaj,
kar lahko ponudijo trgovini-
ce starega Kranja, otroke pa
so zabavali ulični umetniki
oziroma klovni. 

Sončna sobota pa je bila
prava za pohod Petperesna
deteljica, ki ga je četrtič pri-
pravila Krajevna skupnost
Leše. Prireditev na dvanajst-
kilometrski poti povezuje pet
krajevnih skupnosti v tržiški

in radovljiški občini. Kot je
dejala predsednica KS Leše
Metka Kokalj, se je podalo iz
Leš 154 pohodnikov. 

Med njimi tudi Irma Lipo-
vec, ki se je leta 1955 rodila v le-
šanski šoli učiteljskemu paru
Ribnikar. Prej je dve leti učila v
Lešah Mira Hiršel - sedanja in
nekdanja učiteljica v Kovorju
sta uživali v nastopu lešanskih
šolarjev, ki so napisali igrico
Petperesna deteljica. 

Za zabavo je skrbel ansam-
bel Vaška godba.

Obiskovalce so povabili tudi
v spominsko sobo ameriške
astronavtke Sunite I. Willi-
ams, ki ima v Lešah prednike.
Direktorica Tržiškega muzeja
Melanija Primožič je dan prej

postavila v sobo dele oblačil,
ki jih je imela Sunita v veso-
lju. V sosednji sobi pa so od-
prli razstavo Spomin na Ma-
trnekovo hišo in lastnika. Re-
stavrator Boštjan Meglič je re-
šil iz Bohinčeve hiše kopico
starih predmetov.

Zanimiv pa je bil tudi novi
izbor, ki so ga izpeljali. Na se-
danje vaščane je namreč opo-
zoril prvi izbor naj Lešana in
naj Lešanke. Med 29 kandi-
dati sta zmagala Igor Boršt-
nar in Mateja Novak. Prvi je
že 35 let gasilec - opravil je
prek tisoč ur dela pri obnovi
doma; Mateja pa je mama
sedmih otrok, tajnica vaške
Karitas in sodelavka KS. To-
krat pa je stregla gostom.

DRUŽABNA KRONIKA

Nobelova nagrada gre v Peru

Nobelovo nagrado za literaturo za leto
2010 je prejel perujski pisatelj Mario
Vargas Llosa (74), ki je znan tudi kot po-
litik, novinar in esejist. Velja za enega
najpomembnejših avtorjev latinske
Amerike. Piše v različnih zvrsteh, najbolj
znani njegovi romani pa so Mesto in psi,

Zelena hiša in Pogovor v katedrali. Kot podpornik zmerne
desnice je leta 1990 kandidiral tudi na državnih pred-
sedniških volitvah.

Uspešna dražba predmetov slavnih

V kitajskem mestu Macau je potekala
dražba 435 spominskih predmetov slav-
nih osebnosti, s poudarkom na pokoj-
nem pop-zvezdniku Michaelu Jacksonu.
Gre za največjo tovrstno dražbo v Aziji:
skupna vrednost znaša več kot milijon
dolarjev. Za 180 tisoč dolarjev je bila pro-

dana Michaelova rokavica s črnimi kristali, košarkarska
žoga s podpisoma Jacksona ter Michaela Jordana pa je
šla za 245 tisoč dolarjev. Na dražbi so prodali tudi oble-
ki Madonne ter Lady Di, filmske kostume Bruca Leeja in
številne druge rekvizite slavnih.

Družina Jolie-Pitt zbrana na Madžarskem

Ameriškega igralca Brada Pitta (46) so
opazili, ko je s svojima dveletnima otro-
koma, dvojčkoma Vivienne in Knox, pri-
stal na letališču v Budimpešti. Na Ma-
džarskem se je tako pridružil svoji so-
progi Angelini Jolie, ki se tam pripravlja
na svoj režijski prvenec. Družina bo tako

nekaj mesecev preživela v vili v okolici Budimpešte,
otroci pa so vpisani v tamkajšnjo francosko-ameriško
šolo. Par bo nekaj časa preživel tudi v Bosni, kjer bo po-
tekala večina snemanja Angelininega novega filma.

Poslovil se je Solomon Burke

V sedemdesetem letu starosti je umrl
priznan pevec in ustvarjalec soul in blues
glasbe Solomon Burke. Ameriški glasbe-
nik je črpal predvsem iz korenin črnske-
ga gospela in bluesa ter bil navdih mno-
gim. Njegova najbolj znana skladba je
Everybody Needs Somebody To Love

(1964), ki so jo priredili tudi Rolling Stones. Prejel je šte-
vilne nagrade, tudi prestižne grammyje, ter bil sprejet v
dvorano slavnih. Bil je oče 21 otrok.

NAJ LEŠANKA IN LEŠAN
Modni jeseni v Kranju je enkrat ponagajal dež, potem ji je uspelo, da se je predstavila mimoidočim,
radovednežem in vsem, ki jih je zanimalo. Sončna sobota pa je bila prava za pohod Petperesna 
deteljica, ki ga je četrtič pripravila Krajevna skupnost Leše. Izbrali pa so tudi naj Lešana in Lešanko.

S. Saje, A. Brun
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Spominska soba astronavtke Sunite Williams posebej 
zanima mladino. / Stojan Saje

Modna jesen v Kranju / Foto: Tina Dokl

Igor Borštnar in Mateja Novak sta postala prvi naj Lešan in
naj Lešanka. / Stojan Saje

Otroci so se ob modni brvi zabavali po svoje. / Foto: Tina Dokl

Učiteljici Irma Lipovec in Mira Hiršel imata lepe spomine na
vas Leše. / Stojan Saje

Boštjan Meglič ob starih predmetih, ki jih je rešil iz 
Bohinčeve hiše. / Stojan Saje

Kranjčanka Tanja Grabnar se je rodila marca pred 37
leti. Sončne dni najraje izkoristi za druženje s svojimi
tremi fanti - soprogom Boštjanom in dvema sinovoma.
Trenutno pravi da se je odpravila na novo 
'popotovanje do diplome ' za zdravstveno nego. Ena
njenih strasti, že kar hobi, pa so čevlji. / Foto: FB




