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Župana naj bi prijavili 
zaradi suma korupcije 
Za danes sklicano javno dražbo ne-
premičnin je župan Mohor Bogataj
na zahtevo opozicijskih svetnikov si-
cer preklical, Mladi za Kranj pa meni-
jo, da naj bi vsaj v primeru prodaje
enega od zemljišč bilo možno posu-
miti na korupcijo.

3

AKTUALNO VREME

jutri: oblačno in deževno
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Težko priznanje resnice 
o sebi
Pod geslom Nisi sam so v soboto na
Brezje prvič romali trpeči zaradi alko-
hola in drugih odvisnosti in tisti, ki se
jim je uspelo rešiti. Osrednji dogodek
je bila maša, ki jo je v baziliki Marije
Pomagaj daroval ljubljanski nadškof
dr. Anton Stres.
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GORENJSKA

Nazadovali v leto 2006
Gorenjskemu gospodarstvu, pred-
vsem izvozno naravnanemu, gre bo-
lje, vendar je skupaj nazadovalo na
stopnjo iz leta 2006. Vsakdanja real-
nost večine podjetij se kaže v po-
manjkanju naročil, nezasedenosti ka-
pacitet, kreditnemu krču, plačilni ne-
disciplini ...

7

Začela se je "sezona" 
senenega nahoda
Alergijski rinokonjunktivitis je zelo
pogosta bolezen, prizadene do dvaj-
set odstotkov ljudi. V prvi polovici fe-
bruarja so imeli že nekaj težav tisti,
ki so preobčutljivi za pelod leske,
marca začenja cveteti breza, še več
njenega peloda bo aprila.

Danes bo pretežno oblačno.
Jutri bo oblačno in deževno. 
V četrtek bo spremenljivo do
pretežno oblačno, občasno
bodo še krajevne padavine.
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ZDRAVJE & LEPOTA

64 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Urša Peternel

Jesenice - Gradbena inšpek-
cija je zaprla halo Podmeža-
kla, ker ta nima uporabnega
dovoljenja. Kot je povedala
svetovalka jeseniškega župa-
na Tomaža Toma Mencin-
gerja Božena Ronner, dvora-
na uporabnega dovoljenja ni-
koli ni imela, saj je bila zgra-
jena pred letom 1967, ko je
bilo za odprtje dvorane po-
trebno le gradbeno dovolje-
nje. Občina se je po besedah
Ronnerjeve na odločbo prito-
žila v zakonitem roku; pred-
vsem skušajo dokazati, da je

bila dvorana zgrajena v skla-
du z vsemi takratnimi dovo-
ljenji in izpolnjuje vse zahte-
ve. "Možno je pridobiti upo-
rabno dovoljenje za 'starejše'
objekte, torej tiste, ki so bili
zgrajeni na podlagi gradbe-
nega dovoljenja, izdanega
pred uveljavitvijo zakona o
graditvi objektov iz leta
1984," je povedala Ronnerje-
va. Kot je dodala, si župan
občine Jesenice prizadeva,
da se ta problem reši, pred-
vsem v dobro jeseniškega
športa in športnikov. In kaj
zaprtje dvorane pomeni za
hokejiste in druge uporabni-

ke? Zoran Račič, tiskovni
predstavnik Hokejskega klu-
ba Acroni, je povedal, da ig-
ralci ta čas trenirajo v telo-
vadnici. Račič včeraj zjutraj
še ni vedel, kje bodo poteka-
le tekme državnega prven-
stva, ki se začenja konec ted-
na. "Čakamo na odločitev
upravnega odbora kluba.
Odgovorni v klubu intenziv-
no iščejo rešitev, ena od
možnosti je, da bomo igrali
finale državnega prvenstva
kje drugje, morda na Bledu,
čeprav še vedno upamo na
rešitev zapleta."

Pritožba zoper zaprtje dvorane
Katastrofa - s to besedo v Hokejskem klubu Jesenice in Drsalnem klubu 
Jesenice komentirajo dejstvo, da je inšpekcija zaprla halo Podmežakla. 
Občina Jesenice se je na odločitev že pritožila.

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana - Negotovosti ni
več, ustavno sodišče je s to od-
ločitvijo referendum dopusti-

lo in o tem, ali naj se uveljavi
konec minulega leta v držav-
nem zboru sprejeti zakon o
pokojninskem in invalid-
skem zavarovanju, bodo na-

posled odločili državljani. Re-
ferendum o pokojninski re-
formi bi bil lahko že maja.
Sindikati, ki predlagajo ta re-
ferendum, so že zbrali po-
trebnih 40 tisoč podpisov za
njegov razpis, z zbiranjem pa
nameravajo nadaljevati še ne-
kaj dni. Prepričani so, da
bodo državljani na referendu-
mu pokojninsko reformo za-
vrnili. Premier Borut Pahor je
prejšnji teden dejal, da bo od-

ločitev ustavnega sodišča spo-
štoval, vlada pa bo zagovarjala
svoje argumente, zakaj je po-
kojninska reforma dobra in
potrebna. Kaj se bo zgodilo,
če bo zakon na referendumu
zavrnjen? V tem primeru dr-
žavni zbor leto dni ne bo smel
sprejemati zakona z enako
vsebino. Če pa bodo državlja-
ni pokojninsko reformo potr-
dili, bo novi zakon začel velja-
ti že v drugi polovici leta.

Ustavni sodniki dopustili referendum
Ustavno sodišče je včeraj javno razglasilo svojo odločitev o tem, ali bi z odložitvijo uveljavitve ali 
zaradi zavrnitve zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju lahko nastale protiustavne 
posledice. Sodišče je referendum dovolilo.

Ali bodo konec tedna jeseniški hokejisti prvo tekmo državnega prvenstva igrali v domači
dvorani, pred domačimi navijači, včeraj zjutraj še ni bilo znano. / Foto: Tina Dokl

Danes priloga:

O pokojninskem zakonu, ki zadeva upokojevanje sedanje
in prihodnjih generacij, bomo odločili na referendumu.

108.
Glasova preja

Glas iz Sudana
Tomo Križnar, svetovni popotnik in borec za
človekove pravice, se vrača s poti in prinaša sveže
posnetke in novice s težko dostopnega območja
med obema Sudanoma, kjer Arabci naklepajo
maščevanje nad staroselci zaradi izgube pol
dežele z najboljšo zemljo, nafto, vodo in sužnji
vred. Prinaša njihov klic na pomoč! Z njim se bo
pogovarjal Miha Naglič.

Preja bo v amfiteatrski predavalnici št. 111 
Fakultete za organizacijske vede v Kranju 
v četrtek, 17. marca, ob 19. uri.

Pokrovitelj Glasove preje je Fakulteta za 
organizacijske vede Kranj.

Vljudno vas prosimo, da za potrditev udeležbe na
Glasovi preji pokličete na tel. št.: 04/201 42 00 ali
se prijavite na: koticek@g-glas.si. Vabljeni!
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Danica Zavrl Žlebir 

Ljubljana - Prednosti zakona
o malem delu v imenu vlade
so prvega dne referendum-
ske kampanje predstavili mi-
nister za delo Ivan Svetlik,
gospodarska ministrica Dar-
ja Radić, minister za znanost
Gregor Golobič in državna
sekretarka na ministrstvu za
šolstvo Alenka Kovšca. Po
njihovih besedah bo zakon
povečal varnost tistih, ki zdaj
opravljajo začasna dela, delo-
dajalcem pa postavlja omejit-
ve, koliko dela lahko opravijo
mali delavci. Z malim delom
bo lahko posameznik letno
zaslužil do šest tisoč evrov.
Zakon ponuja pokojninsko
in zdravstveno zavarovanje,
določa tudi minimalno urno
postavko. Predvideno je tudi,
da bo posebna komisija
spremljala učinke zakona in
predlagala morebitne spre-
membe, če bodo ti negativni. 

Nasprotniki zakona te ar-
gumente zavračajo. Omeje-

vanje študentskega dela ob
nezadostni štipendijski poli-
tiki bo imelo velike negativne
posledice na šolajočo se mla-
dino, so prepričani v študent-
ski organizaciji. Povzročilo
bo nedostopnost izobraževa-
nja za socialno šibkejše in
posledično upad splošne iz-
obrazbene ravni mladih, ki

se že danes soočajo z velikim
zaposlitvenim problemom.
V Zvezi svobodnih sindika-
tov Slovenije pa navajajo, da
gre pri malem delu za delo
brez številnih pravic. Urna
postavka malih delavcev bo
štiri evre za petek in svetek,
za rednega delavca je šest ev-
rov na delavnik in še enkrat

toliko za nedeljo popoldne,
pravice redno zaposlenih in
malih delavcev primerjajo v
svobodnih sindikatih. Povra-
čila stroškov za malico pa
mali delavci nimajo, niti stro-
škov prevoza na delo (redno
zaposleni ima pravico do naj-
manj 70 odstotkov cene pre-
voza), niti regresa za malico,
ne letnega dopusta, dodatka
na delovno dobo, odpravnine
ali odpovednega roka. Malo
delo ni prava pot, pravi pred-
sednik te sindikalne centrale
Dušan Semolič, češ da je
uveljavitev malega dela v
Nemčiji uničila milijon delov-
nih mest, le desetina tistih,
ki delajo prek malega dela,
pa naj bi imelo možnost do-
biti delo za nedoločen čas. 

Pred referendumom se do
zakona o malem delu opre-
deljujejo tudi podmladki poli-
tičnih strank. V Mladi Slove-
niji (podmladek NSi) mu na-
sprotujejo, medtem ko so v
Mladem forumu SD prepri-
čani, da prinaša dobre rešitve.

Že kampanja o malem delu
Referendumska kampanja za zakon o malem delu se je že začela, organizatorji pa so: vlada, 
Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), ki je pobudnica za začetek postopkov za razpis referenduma,
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Gibanje za dostojno delo in socialno družbo.

Darilo
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ALBIN TAVČAR iz Žirov.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Še malo Eroice

Zaradi izjemnega zanimanja in odziva na nagradno igro za
vstopnice Eroice, ki bo nastopila v petek, 18. marca, v dvo-
rani Svoboda v Žireh, podaljšujemo nagradno igro do četr-
tka, 17. marca, in podarjamo dodatne štiri pare vstopnic. Če
želite sodelovati v nagradni igri, napišite, kateri člani sestav-
ljajo skupino. Odgovore s svojimi podatki, vključno s svojo
telefonsko številko nam pošljite na naslov: Gorenjski glas,
Bleiweisova 4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si. V žrebanju
boste sodelovali, če bodo vaši odgovori pri nas najkasneje v
četrtek dopoldne, ali boste imeli srečo pri žrebu, pa vas
bomo obvestili po telefonu. 

Nagrajenci za Nove fosile

Veliko uspešnic te skupine ste se spomnili in nam jih posla-
li, izžrebali pa smo: Ireno Polajnar, Andrejo Žagar in Alenko
Plevel iz Cerkelj, Julijano Kušar iz Škofje Loke in Petro Gort-
nar iz Kranja. Nagrajenkam čestitamo! Po dve vstopnici
bodo prejele na blagajni pred koncertom.

Da
89%

Ne
6%

Ne vem
5%

N = 276

Ali menite, da občina Šenčur 
potrebuje dom starejših občanov? 

Poslovna cona
29%

Godlarji
33%

Praznik 
krompirja

24%

Kip Marije 
Terezije sredi 

Šenčurja
3%

Šport 
(nogometni in 

košarkarski 
klub)
8%

Ne vem
3%

N = 276

Kaj po vašem mnenju najbolj prispeva
k prepoznavnosti Šenčurja? 

Matevž Pintar

Z anketnimi vprašanji
smo se podali v občino Šen-
čur. Po telefonu nam je od-
govarjalo 276 Šenčurjanov,
ki smo jih vprašali, kaj naj-
bolj prispeva k prepoznavno-
sti Šenčurja in ali potrebuje-
jo dom starejših občanov. 

Večina, skoraj 90 odstot-
kov vprašanih, je mnenja, da
občina Šenčur potrebuje
dom starejših občanov, le 6
odstotkov anketiranih pa se s
tem ne strinja. 

Tretjina prebivalcev Šen-
čurja je mnenja, da k prepo-
znavnosti občine najbolj pri-
spevajo Godlarji. Skoraj tretji-

na vprašanih je odgovorila, da
k prepoznavnosti Šenčurja
najbolj prispeva poslovna
cona, četrtina pa je mnenja,
da k prepoznavnosti kraja naj-
bolj prispeva praznik krom-
pirja. Manj kot desetina
meni, da k prepoznavnosti
Šenčurja najbolj prispevata
nogometni in košarkarski

klub, in le trije odstotki anke-
tiranih so odgovorili, da k pre-
poznavnosti Šenčurja najbolj
prispeva kip Marije Terezije.

Vsem, ki ste z nami sode-
lovali in na Gorenjski glas še
niste naročeni, smo ponudili
brezplačno 14-dnevno preje-
manje časopisa. Če bi se že-
leli pridružiti krogu naročni-
kov in si ob tem izbrati tudi
lepo darilo, nas pokličite v
Klicni studio slepih na števil-
ko 04/51 16 440.

Kraj Godlarjev, obrtnikov in krompirja

Študentska organizacija je lansko pomlad na množičnem
shodu nasprotovala zakonu o malem delu. / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljana 

Vlada predlaga spremembe ustave

Vlada je določila besedilo predloga za začetek postopka za
spremembe in dopolnitev slovenske ustave z osnutkom
ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvi ustave ter ga
poslala državnemu zboru v obravnavo in sprejem. Z novost-
mi želi izboljšati ureditev zakonodajnega referenduma, in 
sicer s spremembo 90. člena ustave predlaga ukinitev mož-
nosti, po kateri lahko razpis referenduma zahteva tretjina
poslancev državnega zbora in državni svet, ter možnosti, da
lahko referendum na podlagi lastne pobude razpiše tudi dr-
žavni zbor sam. S spremembo tega člena ustave bi tudi do-
ločili udeležbo volivcev na referendumu, ki je potrebna za
to, da je odločitev na njem veljavno sprejeta. Jasno naj se
tudi določi, da imamo v Sloveniji samo naknadni zakono-
dajni referendum, torej odločanje o uveljavitvi zakona. S
predlagano dopolnitvijo ustave pa bi se določili tudi zakoni,
o katerih ni mogoče odločati na referendumu: zakoni, ki jih
državni zbor sprejme zaradi razlogov varnosti ali obrambe
države ali odprave posledic naravnih nesreč, nekateri zako-
ni o ratifikaciji mednarodnih pogodb, zakoni o davkih, cari-
nah in drugih obveznih dajatvah ter zakoni o izvrševanju dr-
žavnega proračuna. D. Ž.

Ljubljana 

Spletno orodje predlagam.vladi.si se je prijelo

Vlada je ob obravnavi poročila o delovanju spletnega orod-
ja predlagam.vladi.si v obdobju od novembra 2009 do no-
vembra 2010 soglašala z nadgradnjo projekta, katerega
osnovni namen je spodbujanje vključevanja prebivalcev Slo-
venije v oblikovanje politik na vladni ravni. Spletno orodje
registriranim uporabnikom omogoča izmenjavo stališč, po-
gledov in mnenj o zadevah, ki jih ureja vlada. Lahko predsta-
vijo tudi predloge za boljšo ureditev. Če predlog na glasova-
nju dobi zadostno podporo, ga obravnava pristojni organ, ki
pripravi oceno predloga in možnosti za njegovo implemen-
tacijo. Tako je med drugim ministrstvo za finance podprlo
predlog za znižanje stopnje davka na dodano vrednost za
otroške pralne plenice, ministrstvo za promet pa bo na
predlog državljanov spremenilo zakon o letni dajatvi za upo-
rabo vozil v cestnem prometu in tako uveljavilo predlog
oprostitve plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov.
Decembra lani so med uporabniki spletnega orodja izvedli
anketo, ki je sicer pokazala zadovoljstvo uporabnikov, ven-
dar pa so ti izrazili tudi razočaranje nad vsebinsko argumen-
tacijo zavrnitve predlogov, pogrešajo pa tudi pregled nad
implementacijo predlogov, ki so jih vladni organi v svojih
odgovorih podprli. Zato je vlada podprla tehnično nadgrad-
njo orodja, ki bo omogočala objavo ažurnih informacij o re-
alizaciji s strani vladnih organov podprtih predlogov. D. Ž.

Kranj 

Gorenjska naj bo samostojna pokrajina 

Na Gorenjskem želimo imeti samostojno pokrajino, ne želimo
postati del Ljubljanske, so sklenili na seji Gorenjske regijske
koordinacije SDS, ki ji predseduje Bojan Homan. Predsedniki
lokalnih odborov SDS na Gorenjskem in gorenjski poslanci te
stranke so namreč največji del razprave namenili pokrajinam.
Po predlogu ministrice za lokalno samoupravo Gorenjska ne
bi bila samostojna pokrajina, pač pa del ljubljanske. Nad tem
predlogom so bili zelo ogorčeni. Vlada Boruta Pahorja niti
nima predloga pokrajinskega paketa usklajenega z lokalnimi
skupnostmi. Poslanska skupina SDS je v letu 2009 v parla-
mentarni postopek vložila celoten predlog pokrajinske zako-
nodaje, ki je bil usklajen z lokalnimi skupnostmi in z zemljevi-
dom, na katerem je bila kot pokrajina tudi Gorenjska. D. Ž.

Kranj 

Predstavili bodo zakon o prostovoljstvu

Evropsko leto prostovoljstva je nevladnim organizacijam
prineslo dolgo pričakovani Zakon o prostovoljstvu, ki pred-
stavlja pomemben mejnik v procesih organiziranja prosto-
voljstva. Prinaša spodbude, opredeljuje pojme in postavlja
minimalne standarde organiziranja prostovoljstva v nevlad-
nih organizacijah. Slovenska filantropija jim namerava pred-
staviti zakon, njegove pozitivne posledice in administrativ-
ne izzive, za katere so že pripravili rešitve. Predstavitev
organizira v sodelovanju s Humano, Združenjem svojcev
pri skrbi za mentalno zdravje, potekala pa bo 23. marca ob
10. uri v prostorih Mestne občine Kranj. Ob tej priložnosti
bodo predstavili še glavne poudarke letošnjega leta na po-
dročju prostovoljstva. D. Ž. 



Vilma Stanovnik

Kranj - Po prvotnih načrtih
naj bi danes na javni dražbi
potekala prodaja več nepre-
mičnin Mestne občine
Kranj. Opozicijski svetniki z
Liste Hermine Krt, Zares in
Mladi za Kranj so menili, da
bi bila nezakonita, zato so od
župana Mohorja Bogataja za-
htevali, da postopek za pro-
dajo nepremičnin ustavi. 

Ta se je nato odločil, da
prodaje nepremičnin na
podlagi javnega razpisa še ne
bo, čeprav vztraja, da je po-
stopek javne dražbe povsem
v skladu z veljavno zakono-
dajo. Razlog za ustavitev
dražbe je po mnenju vodstva
kranjske občine zgolj dopis
opozicije svetniških skupin
in ponovna razprava na
mestnem svetu.

Kljub ustaviti postopka
prodaje so opozicijski svetni-
ki županu Bogataju konec
tedna postali nov dopis, v ka-
terem so sicer izrazili zado-
voljstvo, da bodo o namera-
vani prodaji razpravljali na
mestnem svetu, so mu pa
očitali manipulacijo v razpo-

laganju z občinskim premo-
ženjem in javnim interesom,
pri čemer pravijo, da ne mo-
rejo sprejeti dejstva, da so od-
govorni na občini podlago za
prodajo zemljišča v velikosti
dvesto kvadratnih metrov, na
katerem stoji tudi objekt, na-
šli v splošni določbi, pa tudi
da zemljišče v velikosti tisoč
kvadratnih metrov občina
prodaja pod pretvezo prodaje
zemljišč ob obstoječih vrst-
nih hišah oziroma neureje-
nih parkiriščih. 

Lista Mladi za Kranj je nato
tudi na podlagi novinarskih
člankov in fotografij ocenila,
da je prodaja zemljišča pri
nekdanji Čebelici oziroma
sedanji restavraciji Das ist
Valter domnevno nezakoni-
ta. Župan naj bi se odločil
zemljišče prodati na podlagi
vloge lastnika objekta, ker naj
bi bilo po njihovem pri pro-
daji še nekaj sumljivih na-
ključij, pa so se Mladi za
Kranj odločili, da bodo Komi-
siji za preprečevanje korupci-

je podali prijavo za sum ko-
rupcije. Župan Mohor Boga-
taj, ki so ga s tem seznanili
minuli petek, pa v svoji po-
novni izjavi vztraja, da je na
javni dražbi občina skušala v
skladu z veljavno zakonodajo
in po postopkih, opredeljenih
v veljavni zakonodaji, le pro-
dati zemljišča, ki jih ne potre-
buje za opravljanje svojih na-
log z namenom doseganja
čim višje kupnine in zagotav-
ljanja prihodkov v proračun
Mestne občine Kranj.
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Župana naj bi prijavili 
zaradi suma korupcije
Za danes sklicano javno dražbo nepremičnin je župan Mohor Bogataj na zahtevo opozicijskih 
svetnikov sicer preklical, Mladi za Kranj pa menijo, da vsaj v primeru prodaje enega od zemljišč 
obstaja možnost, da je šlo pri poskusu prodaje za sum korupcije.

Zaradi domnevno nezakonitega postopka pri prodaji zemljišča pri restavraciji Das ist Valter
so Mladi za Kranj napovedali prijavo Komisiji za preprečevanje korupcije. / Foto: Gorazd Kavčič

Boštjan Bogataj

Kranj - Slovenski obrtniki so
minuli konec tedna nadalje-
vali akcijo državljanske nepo-
korščine, s katero želijo prisi-
liti vlado k hitrejšemu spreje-
manju ukrepov za učinkovi-
tejši izhod iz krize. Napove-
dano obrtniško praznjenje
bankomatov pa ni pustilo
večjih posledic, saj so se ban-
ke dobro pripravile na večje
povpraševanje oziroma po-
gostejše dvige gotovine. V
Združenju bank Slovenije
takšno povpraševanje po dvi-
gih z bankomatov primerjajo
s prometom ob božično-no-
voletnih praznikih.

Hujših zapletov ob mno-
žičnem dvigovanju gotovine
v petek in soboto vsaj v Kra-
nju nismo opazili. Zato pa
nam je mali podjetnik, ki
želi ostati neimenovan, po-
vedal, da ne zmore dvigova-
ti denarja na bankomatu,

ker ga preprosto ni: "Že več
mesecev se ubadam s po-
manjkanjem naročil, prej
stalno pogodbo so mi odpo-
vedali. Huje je, da moram,
čeprav dela nimam, plačeva-
ti enake prispevke in davke,
odloga plačil mi državni
organi ne dovolijo oziroma

si me podajajo s telefona na
telefon, rešitve pa ni. Bo bo-
lje, če se prijavim na za-
vod?" S prijavo na Zavod za
zaposlovanje bi se na mah
rešil težav s plačevanjem so-
cialnih prispevkov in davka,
pridobil bi podporo za brez-
poselne, vendar ne želi biti

breme države in upa, da bo
dela kmalu več.

Gospodarska ministrica
Darja Radić je državljansko
nepokorščino obrtnikov in
podjetnikov označila za 'ne-
fer': "V tako skrajne ukrepe
gredo, ker nismo izpolnili
vseh 93 zahtev. Nekatere so
marginalne in ne bodo imele
večjih učinkov, veliko smo
jih uresničili, vseh pa do se-
daj ni nobena vlada." Meni,
da obrtniki, ki resno delajo,
razumejo napore za oživitev
gospodarstva in ne bodo po
nepotrebnem tvegali še več
težav. Kljub vsemu obrtniki
nadaljujejo svojo akcijo: vče-
raj so začeli dvigovati denar
na bankah, jutri se bodo
zbrali na mirnem shodu v
Ljubljani. Aprila se bodo na
forumu obrti in podjetništva
odločili za nadaljevanje dr-
žavljanske nepokorščine,
med njimi je tudi aprilska
popolna blokada Slovenije.

Bankomatov niso spraznili
Bančni avtomati niso klonili pred množičnim dvigovanjem gotovine obrtnikov in podjetnikov. 
Ministrica Radićeva ne razume obrtnikov, mali podjetniki pa ne vedo, kako naprej.

Pred bankomati ni bilo pretirane gneče niti ni zmanjkalo
gotovine. Še največja vrsta je nastala, ko so jih okupirali
upokojenci. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana - Štipendije bi bil
deležen dijak in študent po
18. letu starosti, pri katerem
povprečni mesečni dohodek
na družinskega člana v prete-
klem koledarskem letu pred
vložitvijo vloge ne presega
64 odstotkov neto povprečne
plače na družinskega člana.
To pomeni okvirno 630 ev-
rov in je ugodneje kot po se-
danji ureditvi, ko je cenzus
okoli 380 evrov. Višina dr-
žavne štipendije bo v največ-
ji meri odvisna od dohodka
na družinskega člana in bo
znašala od 70 do 190 evrov,
ob tem pa bo mogoče k dr-
žavni štipendiji dobiti še do-
datek na oddaljenost (od 25
do 130 evrov) in na učni us-
peh (od 16,66 do 40 evrov),
ostaja tudi dodatek za štipen-
diste s posebnimi potrebami
(50 evrov), tako da bo najviš-
ji možni znesek državne šti-
pendije lahko znašal tudi do
štiristo evrov. 

Pri kadrovskih štipendijah
je predviden višji delež sofi-
nanciranja (od petdeset do
sedemdeset odstotkov), dolo-
čena najnižja kadrovska šti-
pendija, fleksibilneje je ure-
jeno morebitno vračanje šti-
pendije, novost je enomeseč-
na poskusna doba (delovna
praksa), ki omogoči medse-

bojno spoznavanje štipendi-
sta in delodajalca in daje
možnost, da brez kakršnih-
koli obveznosti prekineta šti-
pendijsko razmerje. Predvi-
dena je tudi štipendija za de-
ficitarnost, ki naj bi znašala
120 evrov za dijake in 140 za
študente. Pri štipendijah za
nadarjene bo treba izpolnje-
vati več pogojev, ne le enega
(visoka povprečna ocena in
izjemni dosežki). Po novem
pa bo mogoče kombinirati
tudi več različnih štipendij,
če pa bi seštevek štipendij z
vsemi dodatki presegel zne-
sek štiristo evrov mesečno,
se bo štipendistu državna šti-
pendija sorazmerno znižala
oziroma mu mirovala.

Vsi štipenditorji, čeprav šti-
pendije dodeljujejo iz lastnih
sredstev, so zavezani k letne-
mu poročanju, sedaj to velja
le za štipendije, ki jih država
posredno ali neposredno fi-
nancira. Čas prejemanja šti-
pendije se bo ujemal s traja-
njem študija, prejemanje pa
bo lahko podaljšano za do-
datno leto prejemanja štipen-
dije za ponavljanje letnika iz
zdravstvenih razlogov, star-
ševstva ali drugih utemelje-
nih razlogov ter dodatno leto
za absolventski staž. Poleg
sedanjih virov naj bi se šti-
pendije napajale tudi iz daja-
tev iz malega dela.

Štipendija tudi 
do štiristo evrov
Vlada predlaga nov zakon o štipendiranju, kjer 
bi bili cenzusi ugodnejši, prejemki pa tudi do 
štiristo evrov.
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Jože Košnjek

Brezje - Romarski urad
Brezje je v sodelovanju s Ka-
ritas in organizacijami, ki
pomagajo zasvojencem z al-
koholom in njihovim svoj-
cem, v soboto, 12. marca,
pod geslom Nisi sam organi-
ziral prvo romanje teh ljudi
na Brezje. Z njim je prispe-
val svoj delež k letošnjemu
letu solidarnosti in k akciji
40 dni brez alkohola, h kate-
ri v letošnjem postu vabijo
Karitas, Svet za preventivo in
varnost v cestnem prometu,
Javna agencija za varnost
prometa in Zavod Varna pot.
Na dan romanja so na Brez-
jah predstavila svojo dejav-
nost tudi nekatera društva,
ki pomagajo pri rehabilitaci-
ji ozdravljenih alkoholikov. 

Osrednji dogodek je bila
maša, ki jo je v baziliki Mari-
je Pomagaj daroval ljubljan-
ski nadškof Anton Stres. Za-
čela sta jo gvardijan franči-
škanskega samostana na
Brezjah pater Silvin Kranjc,
ki je v pozdravu nadškofu in
romarjem povedal, da je al-
koholizem ena najstarejših
in najhujših bolezni v zgo-
dovini človeštva, ki ne priza-
dene le posameznika, am-
pak cele družine, in župnik
iz Blagovice Jože Vrtovšek z
branjem pisma o alkoholiz-
mu, ki ga je za to priložnost
napisal pater Peter iz kartu-
zijanskega samostana Ple-
terje. 

"Zbrali smo se pod milos-
tno podobo Marije, pred ka-

tero je v minulih desetletjih
in stoletjih klečalo na tisoče
žena in mož, ki so jo prosili
pomoči zaradi alkohola v
družini, na tisoče otrok, ki so
jo prišli prosit, da bi njihovi
starši spet postali spoštova-
nja vredni očetje in matere,
ker so zaradi odvisnosti od
alkohola izgubili svoje člove-
ško dostojanstvo in staršev-
sko avtoriteto. Slišala je proš-

nje očetov in mater, ki so
prosili za svoje mladoletne
in odrasle otroke, ki so se za-
čeli vdajati pijači. Videla je
solze mnogih, ki so žalovali,
ker so zaradi alkohola za vo-
lanom izgubili svoje najbliž-
je, in solze storilcev, ki so s
tem za vedno obremenili
svojo vest," je začel pridigo
nadškof Anton Stres. Pouda-
ril je, da je alkohol tako kot

vse druge omame rušilna
sila, ki uničuje naše skupno-
sti in poruši toliko sreče med
ljudmi.

"Najbolj nujen in najtežji
korak je priznanje krute res-
nice o sebi. Vsako priznanje
lastne grešnosti in potrebe
po pomoči je težko. Ni se
lahko uvrstiti med tiste, ki
potrebujejo pomoč. Tudi ko
gre za telesno bolezen, tega
ne naredimo radi in odlaša-
mo odhod k zdravniku. Vtis
imamo ali ga želimo ustvari-
ti tudi pri drugih, da smo v
redu in odlični ljudje," je po-
vedal ljubljanski nadškof.

Po maši so prikazali film
Šel sem skozi kalvarijo, v ka-
terem trije duhovniki pripo-
vedujejo o svoji zasvojenosti
z alkoholom, odločitvi za
zdravljenje in uspešni vrnit-
vi v normalno življenje.

Težko priznanje resnice o sebi
Pod geslom Nisi sam so v soboto na Brezje prvič romali trpeči zaradi alkohola in drugih odvisnosti in
tisti, ki se jim je uspelo rešiti.

Marjana Ahačič

Lesce - Redni, že 53. občni
zbor več kot 2500-članskega
Turističnega društva Lesce je
letos potekal pod sloganom
Gluh je, kdor ne sliši narave.
Kot je namreč v uvodnem na-
govoru poudaril dolgoletni
predsednik društva Zlatko
Kavčič, želijo v Lescah na dol-
gi rok uveljavljati turizem, ki
bo gostom znal ponuditi bo-
gastvo narave, ki ga imamo, a
obenem čim več ohranil za
prihodnje generacije. 

Turistov je bilo lani tudi v
Lescah manj kot pred leti,
kar gre pripisati gospodar-
ski recesiji, ki v državah
srednje in vzhodne Evrope
še traja, pa seveda slabemu
vremenu, ki pomembno
vpliva predvsem na obisk
kampov. Kljub temu je na
občnem zboru Kavčič pou-
daril, da društvo dosega re-
zultate, s katerimi se večina
drugih ne more pohvaliti.
Kamp Šobec, ki je v lasti

društva, je tako imel lani tri
odstotke manj gostov in de-
set odstotkov manj nočitev
kot v letu 2009. Tudi lani so
prevladovali tuji gostje - bilo
jih je kar 90 odstotkov, od
tega tradicionalno največ
Nizozemcev (38 odstotkov)
in Nemcev (28 odstotkov).

Za letošnje leto načrtujejo
rahlo, triodstotno povečanje
števila gostov in petodstot-
no povečanje števila noči-
tev. Med načrti za kamp Šo-
bec pa so predvsem zasadi-
tev dreves, obnova igrišča in
vodohrana ter zamenjava
vseh salonitnih plošč na
strehah. Ker še vedno ni
zgrajen kanalizacijski ko-
lektor, kamp ne more gradi-
ti načrtovane restavracije,
zaradi česar društvo skrbi,
ali jim bo uspelo obdržati
pet zvezdic, kolikor jih ima
kamp. 

Sicer pa je Kavčič tudi to-
krat spomnil na slabe ceste
ter neurejena dvorišča trgov-
skih in proizvodnih objek-
tov, ki kazijo podobo kraja,
pa na pomanjkljivo turistič-
no informacijsko signalizaci-
jo ter opozoril, da niti Šobec
niti druge turistične destina-
cije v radovljiški občini sami
zase ne morejo biti turistični
produkt, zato je pozval k po-
vezovanju z Bledom, Bohi-
njem in celotno Gorenjsko. 

Vpliv gospodarske
krize in vremena
Že 53. redni občni zbor Turističnega društva
Lesce tokrat pod sloganom Gluh je, kdor ne sliši
narave.

Pater Bogdan Rus iz frančiškanskega samostana na Brezjah je nadškofu Antonu Stresu v 
zahvalo za maševanje izročil svečo s postno molitvijo zasvojencev z alkoholom.

Tjaša Kržišnik

Radovljica - Direktorica
kranjskega zavoda prim.
doc. dr. Irena Grmek Košnik
ugotavlja, da je razburjanje
ljudi povsem odveč. Po izve-
denem anketiranju zdravni-
kov ter vzgojiteljic v vrtcih ne
poročajo o večjih izostankih
otrok. Preverili so tudi v nji-
hovem laboratoriju za medi-
cinsko mikrobiologijo, kjer
prav tako ugotavljajo, da ni
nič posebnega. 

Gre za črevesno bolezen,
ki jo ljudje večinoma obvla-
dajo sami, brez obiska
zdravnika. Je zelo nalezljiva,
prenaša se z blatom, prek
okuženih rok, predmetov,
hrane ali vode. Glavni simp-
tomi so slabo počutje, sla-

bost, bruhanje, driska, vse
skupaj pa lahko spremljajo
še povišana telesna tempe-
ratura ter kašelj in nahod.
Bolezen se običajno najprej
pojavi v milejši obliki, po ne-
kaj dneh pa so simptomi ne-
koliko močnejši. Čas od
okužbe do pojava znakov
bolezni je različen, običajno
od enega do sedmih dni,
lahko pa je tudi daljši. Člo-
vek je med obolenjem naj-
bolj kužen, ko se z blatom
izločajo velike količine pov-
zročiteljev, kužen pa ostane
še krajši ali daljši čas po pre-
nehanju obolenja.

Po besedah Irene Grmek
Košnik se je pred nalezljivimi
obolenji najbolje zavarovati s
preventivo. Najpomembnejši
ukrep za preprečevanje

okužb je pogosto umivanje
rok z milom in toplo vodo.
Posodo in jedilni pribor mo-
ramo temeljito umiti z deter-
gentom ter splakniti pod vro-
čo vodo. Tudi sadje in zele-
njavo moramo zelo dobro
sprati pod tekočo vodo. Mrče-
su in glodavcem je treba pre-
prečiti dostop do živil, perila,
posode ... Zelo pomembno je
tudi dnevno razkuževanje
stranišča ter čiščenje kljuk,
pipe, držala za metlico, skrat-
ka vsega, česar se okuženi na
stranišču dotika. Ljudje, ki
prebolevajo črevesno nalezlji-
vo bolezen, ne smejo delati v
proizvodnji, prometu in pro-
daji živil, pri preskrbi prebi-
valstva s pitno vodo ter pri
negi in hranjenju majhnih
otrok.

Ni razloga za preplah
Iz radovljiške občine je slišati, da je precej obolelih za črevesnim virusom,
a v Zavodu za zdravstveno varstvo poudarjajo, da to ni nič neobičajnega.

Radovljica

Vendarle razpis za direktorja

Občina Radovljica je prejšnji teden objavila razpis za de-
lovno mesto direktorja občinske uprave; rok za oddajo pri-
jav se izteče jutri. Župan Ciril Globočnik pričakuje velik
odziv na razpis, pojasnil pa je tudi, da ima med prijavljeni-
mi že izbranega favorita. Glede na županovo eksplicitno po-
jasnilo, da gre za favorita in ne favoritinjo, je pričakovati, da
se dosedanja vršilka dolžnosti direktorice občinske uprave
Nana Jauk na razpisano mesto ne bo prijavila. M. A.

Vodja Romarskega urada Brezje Petra Grimani je
povedala, da skušajo oživiti stara romarska pota in
običaje. Že v nedeljo, 13. marca, popoldne je bil 
Brezjanski križev od mostu na Posavcu do Brezij.
Naslednji križev pot po stari romarski poti bo v
nedeljo, 20. marca. Organizirajo ga skavti iz Kranja.
Zbirališče bo ob 14.30 na Posavcu. V soboto, 
26. marca, pa bo na Brezjah blagoslov nosečnic in
parov, ki želijo imeti otroke. 

Članarina v 2586-članski
organizaciji tudi letos 
ostaja enaka kot doslej:
pet evrov za odrasle in
2,5 evra za mladino.

Predsednik Turističnega društva Lesce Zlatko Kavčič je v
petek na rednem letnem občnem zboru nagovoril člane
2500-članskega društva. / Foto: Gorazd Kavčič

Radovljica

Drevi poklon Josipini
Hočevar

Danes, v torek, ob pol sed-
mih zvečer se bodo na Lin-
hartovem trgu v Radovljici
poklonili spominu na Josi-
pino Hočevar. V sredo na-
mreč mineva natanko sto
let od smrti prve častne
meščanke Radovljice, ki je
ne glede na to, da je živela v
Krškem, svojemu rodnemu
mestu darovala za šolarje in
šolo. Ob štirideseti obletni-
ci vladanja cesarja Franca
Jožefa je poklonila Radovlji-
ci hišo za učitelje, leta 1906
pa je prispevala denar za ra-
dovljiški vodovod. Hvaležni
Radovljičani so ji leta 1908
postavili spomenik. Na no-
cojšnji prireditvi ob spome-
niku na Linhartovem trgu,
ki jo pripravlja občina Ra-
dovljica, bo zapel ženski
pevski zbor Lipa, nastopili
pa bodo tudi učenci iz
Osnovne šole Antona To-
maža Linharta. M. A.

KRATKA NOVICA
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Vilma Stanovnik

Kranj - Poleg nadzora hitro-
sti in parkiranja imajo redar-
ji v Kranju po novem odloku
možnost kaznovati tudi last-
nike psov, ki ne počistijo iz-
trebkov, pa tudi tiste, ki odvr-
žejo cigaretne ogorke in žve-
čilne gumije. 

"Nov odlok je začel veljati
konec septembra lanskega
leta, naj pa povem, da je teh-
nika nadzora zelo težavna. Ko
gre za pasje iztrebke, mora
redar videti prekršek, zadeva
pa se mora zgoditi na javni
površini, nato mora redar
osebo identificirati, lastnik pa
mora biti polnoleten. Redarji
za takšno delo nimamo prio-
ritete, ampak to nadziramo
ob splošnem nadzoru. Tako
lahko tiste, ki jih vidimo na
sprehodu s psi, povprašamo,
ali imajo s seboj pribor za čiš-
čenje iztrebkov. Večina, nekje
80 do 90 odstotkov, ta pribor
ima s seboj. So pa tudi izje-
me, zlasti mladoletniki, pa
tudi kakšni manj vestni last-
niki ali skrbniki psov. Zato
razmišljamo, da bi podobno

kot smo naredili v Tržiču tudi
v Kranju pripravili akcijo sku-
paj s policisti in veterinarji.
Tako bi lahko hkrati preverja-
li, ali so psi na povodcu oziro-
ma ali imajo nagobčnik, če
gre za pasme psov, za katere
je predpisan, ali so cepljeni
in ali imajo lastniki s seboj

pripomočke za pobiranje iz-
trebkov. Pobudo smo dali,
treba se je le še dogovoriti za
izvedbo," pravi vodja Medob-
činskega redarstva Kranj
Slavko Savič.

"Globa, tako za odvrženo
žvečilko kot za cigaretni ogo-
rek ali pa če lastnik oziroma

skrbnik psa nima s seboj pri-
bora za pobiranje iztrebkov,
je sto evrov. Za zdaj v Kranju
nismo pobrali še niti evra, saj
smo se odločili, da bomo naj-
prej zgolj opozarjali," pravi
Slavko Savič in dodaja, da so
prijave nevestnih lastnikov
psov bolj izjema kot pravilo.

Iztrebke je treba počistiti
Kazen za lastnike oziroma skrbnike psov, ki v Kranju na sprehodu nimajo pripomočkov za pobiranje
pasjih iztrebkov, je sto evrov, redarji pa so prvega pol leta od sprejema novega odloka zgolj opozarjali.

Kranjski redarji pri nadzoru opažajo, da so najbolj vestne lastnice psov ženske. 

V dvorani pa različne športe
vadi tudi več kot štiristo mla-
dih, med njimi nekaj deset
mladih drsalcev. Predsednik
Drsalnega kluba Jesenice Vin-
ko Otovič je povedal: "Zaprtje

dvorane je za nas prava katas-
trofa! Ne le, da se bo prekinila
kontinuiteta treningov, konec
meseca ob dvajsetletnici klu-
ba organiziramo močno med-
narodno tekmovanje Triglav
Trophy z udeležbo tekmoval-

cev z vsega sveta, od Amerike,
Tajske, Japonske ... Letalske
vozovnice in hoteli so plačani
in sprašujem se, komu bomo
izstavili račun, če zaradi zapr-
te dvorane tekme slučajno ne
bo."

Pritožba zoper zaprtje dvorane

Suzana P. Kovačič

Kranj - V soboto je potekal
predmaturitetni preizkus
splošne in poklicne mature
za kandidate v srednjih šolah
in organizacijah za izobraže-
vanje odraslih.

Dijaki so opravljali enoten
predmaturitetni preizkus iz
enega predmeta skupnega
dela splošne mature, letos je
potekal preizkus iz sloven-
ščine oziroma italijanščine
ali madžarščine na 87 gim-
nazijah in šolah z gimnazij-
skim programom. Predma-
turitetni preizkus je oprav-
ljalo 10.510 četrtošolcev.
Predmaturitetne preizkuse
iz drugih maturitetnih pred-
metov bo organizirala vsaka
šola posebej predvidoma do
konca marca. Na 135 šolah
in organizacijah za izobra-
ževanje odraslih pa je 9895
kandidatov zaključnih letni-

kov opravljalo predmaturi-
tetni preizkus iz tretjega
predmeta poklicne mature
(matematike ali tujega jezi-
ka ali drugega jezika na na-
rodno mešanem območju).
Predmaturitetni preizkus za
poklicno maturo je name-
njen tudi udeležencem iz-
obraževanja odraslih. "Za-
dnji dan za prijavo kandida-
tov na spomladanski rok
splošne in poklicne mature
pa je 31. marec - na šoli. Spo-
mladanski rok splošne ma-
ture se začne 7. maja s pisa-
njem šolskega eseja pri slo-
venščini, italijanščini ali
madžarščini in se nadaljuje
30. maja s pisnim izpitom
iz angleščine. Istega dne se
s pisanjem izpita iz angleš-
čine začne tudi spomladan-
ski rok poklicne mature," je
sporočil dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitne-
ga centra.

Preizkusi mature

Kranj 

Državno tekmovanje iz kemije za osnovnošolce

V soboto, 12. marca, je na petnajstih šolah po Sloveniji
potekalo 45. državno tekmovanje iz znanja kemije za os-
novnošolce. 1647 učenk in učencev se je pomerilo za srebr-
na in zlata Preglova priznanja ter za naslove državnih
prvakov v posamezni skupini. Na Gorenjskem je tekmovan-
je potekalo v Osnovni šoli Simona Jenka Kranj. "Cilji tek-
movanja so zlasti poglabljanje znanja kemije, popularizacija
kemije, primerjanje znanja, usposabljanje in spodbujanje
mladih za uporabo znanja v praksi, odkrivanje nadarjenih in
spodbujanje njihovega razvoja," je povedala Anja Soršak iz
Zveze za tehnično kulturo Slovenije, ki organizira tekmovan-
je. "Znanje naj bo vaš izziv, življenjski cilj za dobro in us-
pešno delo," je mlade nagovorila kranjska podžupanja Nada
Mihajlović. "Rada imam kemijo, uživam v njej, morda bom
tudi s šolanjem nadaljevala v tej smeri," je povedala Ana-
marija Tušar iz OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. "Kemija je
dobra," pa je bil jedrnat Domen Gašperlin iz OŠ Antona
Tomaža Linharta Radovljica. V letošnjem letu se z državnim
tekmovanjem iz znanja kemije vključujejo tudi v praznovan-
je mednarodnega leta kemije, ki poteka v spomin na
znanstvenico Marie Curie, ki je pred sto leti prejela Nobelo-
vo nagrado za kemijo. S. K.

�1. stran

Na Gorenjskem je tekmovanje potekalo v Osnovni šoli 
Simona Jenka Kranj. / Foto: Gorazd Kavčič 

IZBERITE MODRO SVOJO POT

PRIDRUŽITE SE USPEŠNIM!

Zavarovalnica Maribor d.d., 

trdna in zanesljiva vseslovenska zavarovalna družba, ki je vredna zaupanja 

išèe tri nove sodelavce/sodelavke 

v PE Predstavništvu Kranj

 ZAVAROVALNEGA ZASTOPNIKA

Èe vas veseli delo z ljudmi, ste dinamièni, ustvarjalni, natanèni, komunikativni in 
željni novih izzivov, vas vabimo k sodelovanju.

 

Delovno razmerje se bo sklenilo za doloèen èas mesecev,
s polnim delovnim èasom.
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O rezultatih izbire bodo prijavljeni kandidati obvešèeni v roku 8 dni 
od sklenitve pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

 

Pogoji za zasedbo:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Pridobljena najmanj srednješolska izobrazba
Poznavanje dela z raèunalnikom
Komunikativnost
Vozniški izpit B kategorije
Aktivno znanje slovenskega jezika

      

Svojo vlogo z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev pošljite v roku dni 
od objave oglasa na naslov: 
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ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Cankarjeva 3, 2507 Maribor, Služba za 
splošno pravne in kadrovske zadeve, oddelek za razvoj zaposlenih.

Nudimo:
�

�

�

�

�

�

�

�

Kontinuirano izobraževanje
Dinamièno delo
Stimulativno nagrajevanje
Možnost izgradnje poklicne kariere

Kamnik

Ladja Kamnik končala
v starem železu

Motorna ladja Kamnik, ki je
bila kot zadnja v seriji petih
sestrskih ladij (Velenje, Ce-
lje, Maribor, Kranj in Kam-
nik) zgrajena leta 1977 na Ja-
ponskem, je 8. marca kon-
čala svojo skoraj 34 let dol-
go življenjsko pot. Podjetje
Splošna plovba, ki bo ladjo
v svojo zgodovino zapisalo
z zlatimi črkami kot tisto z
najdaljšim stažem, jo je na-
mreč prodalo v razrez v in-
dijsko pristanišče Alang.
Kot so sporočili z Občine
Kamnik in Splošne plovbe,
je bila ladja večnamenska,
prevažala pa je razsute in
druge tovore. Plula je po ce-
lem svetu, na njej je bilo za-
poslenih večinoma okoli
dvajset članov posadke, za
takratne razmere pa je bila
zelo sodobno opremljena.
Splošna plovba, d. o. o., bo
občini Kamnik kot spomin
na "njeno" ladjo podarila ta-
blo z imenom ladje. J. P. 
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Priročnik Permakulturni vrt

razkriva, kako narediti načrt

za vrt, ki bo lahko dostopen

in bo zahteval čim manj

dela, kako si prihraniti 

nepotrebna opravila - 

celo prekopavanje in 

pletje, kako odganjati

škodljivce in bolezni 

brez uporabe kemičnih 

sredstev in še veliko več. 

Celo najmanjšo zaplato

zemlje lahko spremenite 

v krasen in rodoviten vrt, 

če delate v sožitju 

z naravo.

Mehka vezava, 264 strani

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

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

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po 

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

Igralci pokra zasedli Kranjsko Goro

Hitov igralniško-zabaviščni center Korona v Kranjski Gori je
gostil prvi poker turnir letošnje mednarodne serije People's
Poker Tour (PPT). V Kranjski Gori se je zbralo rekordno števi-
lo - 342 igralcev, ki so se potegovali za skupen nagradni sklad,
ki je presegal pol milijona evrov. Med igralci je bilo največ Ita-
lijanov, ki so dneve v Kranjski Gori preživljali ne le za igralni-
mi mizami, temveč tudi v restavracijah, centrih dobrega po-
čutja ter na smučišču. Igralci in spremljevalci so povsem na-
polnili hotelske kapacitete v centru Korona, povsem zasedeni
pa so bili tudi hoteli Hitove odvisne družbe Hit Alpinea. Igral-
niško-zabaviščni center Korona še nikoli ni gostil tako velike-
ga turnirja v pokru, so sporočili iz družbe Hit. U. P.

Kamnik

Brezplačen odvoz zapuščenih vozil

Občina Kamnik je skupaj s koncesionarjem, podjetjem Kar-
bon iz Velenja, ki izvaja gospodarsko javno službo ravnanja
z izrabljenimi motornimi vozili, marca začela akcijo zbiranja
in prevzema zapuščenih vozil iz lokalnih skupnosti. Odvoz in
ekološka razgradnja zapuščenih vozil bo za občane Kamnika
brezplačna. Akcija bo trajala do konca marca. J. P. 

Naklo

Upokojenci na občnem zboru

Društvo upokojencev Naklo, ki je z 962 članicami in člani
najmnožičnejše društvo v občini in brez njihovega sodelo-
vanja mine le redka prireditev v občini, bo imelo v petek, 18.
marca, občni zbor. Začel se bo ob 16. uri v dvorani Doma
Janeza Filipiča v Naklem. Na njem bodo podelili tri plakete
in dve priznanji društva. J. K.

Jasna Paladin

Vodice - Vodiški svetniki so
se na svoji zadnji seji dobre
štiri mesece po volitvah še
vedno soočali s posledicami
upravne pritožbe nesojene-
ga svetnika Romana Černiv-
ca, ki se je pritožil na podeli-
tev mandatov.

Kot smo že poročali, je do
pravne zagate prišlo zaradi
postopkovnih pomanjkljivo-
sti, ki pa ne vplivajo na izid
volitev, kar je potrdilo tudi
Upravno sodišče. Svetniki so
po navodilih Službe vlade
RS za lokalno upravo svojo
četrto redno sejo že tretjič
združili tudi s konstitutivno
in znova potrdili svoje man-
date. Sprejeli so tudi sklep,
da so vsi sprejeti sklepi s
prejšnjih sej veljavni.

"Ljudje nas imajo dovolj,
izgubljamo kredibilnost in
občani želijo le to, da začne-
mo delati," je občinsko upra-
vo in druge svetnike pozval
Anton Logar. Po daljši raz-
pravi o poslovniku, veljavno-

sti korespondenčnih sej in
drugih pravnih zagat so svet-
niki naposled le sprejeli
sklep o imenovanju Komisi-
je za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, ki je
osnova za imenovanje vseh
drugih delovnih teles občin-
skega sveta. Župan Aco Šu-
štar je predlagal, da ima ko-
misija sedem članov, toliko,
kolikor je v občinskem svetu
različnih list, a so temu na-
sprotovali v NSi. "Naša stran-
ka bo sodelovala le, če bo ob-
čina delala demokratično in v
skladu z volilnim rezultatom.
Če v Komisiji dobimo ravno
toliko članov kot lista, ki je na
volitvah dosegla najslabši re-
zultat, potem ne gre za voljo
volivcev," je bil odločen An-
ton Kokalj iz NSi in dodal, da
člana v Komisijo ne bodo
imenovali, o svojih članih v
odborih pa bodo še razmisli-
li. V Komisijo za mandatna
vprašanja, volitve in imeno-
vanja so nato bili imenovani
Peter Podgoršek (predsed-
nik), Anton Logar, Jožef Roz-

man, Miha Bergant, Marjan
Podgoršek in Mirjana Grgić.

Čeprav delovna telesa ob-
činskega sveta še niso sestav-
ljena, je občinska uprava
svetnikom že predstavila
osnutek letošnjega proraču-
na, ki so ga svetniki soglasno
podprli. "Proračun moramo
sprejeti do konca marca, saj
se sredi aprila želimo prijavi-
ti na državni razpis za obno-

vo in protipotresno sanacijo
šole, na katerem lahko dobi-
mo tudi do 70 odstotkov
vrednosti investicije, a mora-
mo za to imeti tudi svoja
sredstva," je svetnike nagovo-
ril župan. Proračun predvi-
deva za dobrih 5,5 milijona
evrov odhodkov, največ prav
za obnovo šole, pa tudi za za-
četek gradnje čistilne napra-
ve v Skaručni.

Svetniki še vedno brez odborov
Člani Občinskega sveta Vodice so zaradi zapletov s pritožbo na volitve svoje mandate v sredo potrjevali
že tretjič. Sprejeli so osnutek proračuna, čeprav delovnih teles občinskega sveta še niso oblikovali.

Jasna Paladin

Cerklje - V občini Cerklje so
morali izbrati novega konce-
sionarja za izvajanje social-
novarstvene storitve pomoč
družini na domu, saj je dose-
danji koncesionar Zavod Ka-
ritas Pelikan že februarja
lani občini odpovedal pogod-
bo, a so jo nato sporazumno
le podaljšali do konca febru-
arja.

Kot je povedala direktorica
občinske uprave Marta Jarc,
je občina razpis objavila že
novembra lani, novega izva-
jalca pa so izbrali pred nekaj
dnevi. Novo koncesijsko po-
godbo bodo do konca marca
tako podpisali z Zavodom za
pomoč na domu Šenčur.
Dosedanji izvajalec storitve
Zavod Pelikan Karitas bo za
vse uporabnike storitve
opravljal še do vključno 31.

marca, novi izvajalec pa bo
delo prevzel s 1. aprilom, in
to v enakem obsegu kot do
sedaj. Da bi bila zamenjava
koncesionarja za vse pomoči
potrebne čim manj neprijet-
na, so se na občini z novim
in dosedanjem izvajalcem
dogovorili, da bo Zavod za
pomoč na domu Šenčur pre-
vzel tudi obe zaposleni de-
lavki, ki sta že doslej storitve
opravljali na terenu. 

Vodiški svetniki so kljub nekaterim pravnim zagatam 
v zvezi s svojimi mandati že sprejeli osnutek proračuna 
za leto 2011.

Radovljica

Modna revija 

Ta teden bo v okviru med-
narodnega projekta Grund-
tvig v Radovljici 35 udele-
žencev iz štirih evropskih
držav pod vodstvom mlade
slovenske modne oblikoval-
ke Petje Zorec oblikovalo
modno kolekcijo. Iz starih
kosov oblačil bodo nastale
popolnoma nove kreacije.
Povezovalni element bo za-
drga kot simbol združeva-
nja in povezovanja starejše
in mlajše generacije ter raz-
ličnih evropskih narodov.
Projekt bo predstavljen na
veliki modni reviji v Baročni
dvorani radovljiške graščine
v sredo, 16. marca, ob 18.
uri. M. A.

Izbran Zavod za pomoč 
na domu Šenčur
Občina Cerklje je na podlagi javnega razpisa izbrala novega izvajalca pomoči
na domu, ki bo 1. aprila zamenjal dosedanjega, Zavod Pelikan Karitas. 

Danica Zavrl Žlebir

Hrastnica - Pred kratkim so
čez potok Hrastnica na-
mestili novo brv. Zamenjala

je dotrajano brv na šolski
poti Žolšče-prva avtobusna
postaja v Hrastnici. Nareje-
na je iz sibirskega macesna,
stroški so znašali pet tisoč

evrov in njih je v celoti po-
ravnala občina Škofja Loka,
nam sporoča predsednik KS
Škofja Loka - mesto Valentin
Jesenovec.

Nova brv čez Hrastnico
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Cveto Zaplotnik

Kakšna je bila lanska čebe-
larska letina?

"Bera medu je bila povpre-
čna. Bogata je bila z gozd-
nim medom, manj pa je bila
akacijevega, kostanjevega in
cvetličnega medu." 

Bodo v letošnji zimi velike
izgube čebeljih družin?

"Za zdaj kaže zelo dobro,
izgube ne bodo velike, na-
tančno se bo to pokazalo spo-
mladi. Boljše zdravje čebel je
tudi posledica zdravljenja,
država brezplačno prispeva
zdravila za zatiranje varoze,
čebelarji imajo pri zdravilih
tudi več izbire."

Pričakujete morebitne izgu-
be spomladi ob cvetenju?

"Čebelarji občutimo, da je
država zaostrila uporabo fito-
farmacevtskih sredstev v
kmetijstvu. Že lani ni bilo več-
jih zastrupitev čebel s fitofar-
macevtskimi sredstvi in tudi
letos jih ne pričakujemo." 

Država je torej prisluhnila
čebelarjem ...

"Čebelarstvo je v vzponu.
Ljudje vse bolj spoznavajo,
kako pomemben del narav-
nega okolja so čebele, pa tudi
država se obnaša drugače in
za čebelarstvo namenja več
denarja, kot ga je nekdaj."

Je kranjska čebela kljub
temu še vedno ogrožena?

"Vsekakor! Najbolj jo ogro-
ža onesnaženost okolja."

Je domači med ob "poplavi"
medu v hipermarketih tež-
ko prodati?

"S prodajo nimamo težav,
kakovosten med in medene
izdelke lahko spravimo v

promet, tudi cena medu se je
v primerjavi s prejšnjimi leti
zvišala. Večina čebelarjev
prodaja med v lastni režiji,
računamo pa, da bomo v pri-
hodnje morebitne presežke
lahko prodali v novem čebe-
larskem centru v Lescah, kjer
bo tudi polnilnica medu."

Bo center pomembna pri-
dobitev za čebelarje?

"Center bo vsekakor po-
membno izobraževalno sre-
dišče, čebelarji pa bodi lahko
tam kupovali tudi material in
pripomočke, ki jih vsakod-
nevno potrebujejo pri čebe-
larjenju."

Lani ste začeli uresničevati
triletni projekt čezmejnega
sodelovanja s precej učenim
imenom Apis melifera car-
nica bioindikator in promo-
tor biodiverzitete okolja ...

"Vodilni partner v projektu
je Razvojna agencija Sora iz
Škofje Loke, na slovenski
strani so partnerji biotehni-
ška fakulteta, zavod za ohra-
njanje narave, Biotehniški
center Naklo in Čebelarska
zveza Gorenjske, sodelujejo
pa še partnerji iz Avstrije.
Glavni cilj projekta je ohra-
njanje narave in biotske raz-
nolikosti ter s pomočjo čebel
ugotoviti, koliko je onesnaže-
na narava. Čebelarska zveza
bo v okviru projekta izdala
knjigo za mentorje in čebe-
larje in ponudila osnovnim
šolam posaditev medovitih
rastlin ter izdajo zloženke o
teh rastlinah, čebelarska druš-
tva pa bodo organizirala raz-
lična predavanja."

Je čebelarska zveza "gorenj-
ska" ali le "medobčinska"?

"V zvezo je včlanjenih
osemnajst čebelarskih dru-
štev s skupno sedemsto čebe-
larji. Že od vsega začetka ni-
sta vključeni čebelarski druš-
tvi Kranj in Kranjska Gora."

Prevladujejo v društvih sta-
rejši čebelarji?

"Povprečna starost gorenj-
skih čebelarjev je še vedno vi-
soka, vendar se znižuje. Za
čebelarstvo je zadnja leta vse
več zanimanja med mladi-
mi, začetni tečaj, ki trenutno
poteka, obiskuje 65 tečajni-
kov, med katerimi je največ
mladih. K temu je pripomo-
gel tudi državni ukrep: lani je
država začetnikom pomaga-
la s petsto evri podpore, letos
ta znaša tisoč evrov."

Vse več mladih čebelarjev
"Povprečna starost gorenjskih čebelarjev je še vedno visoka, a se znižuje, saj je za čebelarstvo vse
več zanimanja med mladimi," ugotavlja Drago Karl Kotnik, predsednik Čebelarske zveze Gorenjske.

MEŠETAR

Drago Karl Kotnik, predsednik Čebelarske zveze Gorenjske
in predsednik Čebelarskega društva Bohinj / Foto: Gorazd Kavčič

Na sobotnem občnem zboru čebelarske zveze na
Breznici so podelili tudi priznanja. Priznanje ”naj žu-
pan” za leto 2010 je prejel zdaj že nekdanji radovljiški
župan Janko S. Stušek, za ”naj čebelarja” so razglasi-
li Štefana Ingliča, predsednika Čebelarskega društva
Blegoš, priznanja Antona Janša druge stopnje pa so
dobili Mirko Dolar iz Zabreznice, Jože Knific z Zgor-
njega Vetrnega, Franc Mežan iz Zabreznice, Anton
Noč s Sela pri Žirovnici, Anton Petač iz Vogelj in Jože
Praprotnik iz Tržiča.

Januarske odkupne cene mleka

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pripravlja v
okviru tržno informacijskega sistema tudi mesečno tržno
poročilo za mleko, ki vključuje tako odkupno ceno mlekarn
kot dobaviteljev. Mlekarne so januarja letos za mleko,
dostavljeno v mlekarno, s 3,7 odstotka maščobe in 3,15
odstotka beljakovin plačale v povprečju 29,92 evra za sto
kilogramov, kar je bilo za 6 centov ali za 0,2 odstotka manj
kot mesec prej. Ker je mleko v povprečju vsebovalo 4,22
odstotka maščobe in 3,43 odstotka beljakovin, je bila
povprečna dejanska odkupna cena 30,70 evra in je bila ena-
ka kot decembra. Odkupovalci so za mleko s 3,7 odstotka
maščobe in 3,15 odstotka beljakovin plačali 25,24 evra za sto
kilogramov, cena, izračunana glede na vsebnost maščobe in
beljakovin v mleku, pa je znašala 28,78 evra. C. Z.

Odkupna cena (v EUR/100 kg) za mleko s 3,7 odstotka
maščobe in 3,15 odstotka beljakovin (standard) in glede na
dejansko vsebnost maščobe in beljakovin (dejanska)

Mesec Cena mlekarn: Cena odkupovalcev:
* standard * dejanska *standard *dejanska

December 2008 33,40 35,69 n. p. n. p. 
Julij 2009 25,50 26,33 22,02 24,08
December 2009 26,17 27,79 22,22 25,41
Julij 2010 26,95 27,76 23,98 26,20
Avgust 2010 27,78 28,24 24,19 26,61
September 2010 28,82 29,29 24,37 27,49
Oktober 2010 29,19 29,73 24,48 28,09
November 2010 29,54 30,22 24,87 28,50
December 2010 29,98 30,70 24,93 28,85
Januar 2011 29,92 30,70 25,24 28,78

Poljane

O programih Svit, Dora in Zora

Društvo podeželskih žena Blegoš bo v sodelovanju s kmetij-
sko svetovalno službo v četrtek, 17. marca, ob 15. uri v
osnovni šoli v Poljanah pripravilo predavanje, na katerem
bosta Mojca Senčar in Gabrijela Petrič Grabnar, predsedni-
ca in podpredsednica Slovenskega društva za boj proti raku
Europa Donna, predstavili programe za zgodnje odkrivanje
raka na debelem črevesju in danki (Svit), na dojkah (Dora)
in na materničnem vratu (Zora). Ker bo govor tudi o teža-
vah s prostato, vabijo na predavanje tudi moške. C. Z.

Škofja Loka, Češnjica

Novosti pri obdavčitvah v kmetijstvu

Škofjeloška kmetijska svetovalna služba vabi na predavanji
o novostih pri obdavčitvah v kmetijstvu. Prvo predavanje bo
jutri, v sredo, ob 15. uri v gasilskem domu na Trati, drugo pa
v četrtek ob 9. uri v zadružnem domu na Češnjici. Ana Dem-
šar Benedičič, specialistka za ekonomiko v Kmetijsko goz-
darskem zavodu Kranj, bo predstavila ob koncu lanskega
leta sprejete spremembe zakona o dohodnini in še nekatere
druge novosti. C. Z.

Brode

Dan odprtih vrat v čebelarskem središču 

V petek od 10. do 19. ure bo v čebelarskem središču v Bro-
deh dan odprtih vrat, na katerem bodo predstavili rezultate
projekta Leader Razvoj čebelarskih središč za izobraževanje
na Gorenjskem - osveščanje mladih. Ob 10. uri bo voden
ogled učnega čebelnjaka in Doma čebelarjev, predstavitev
Čebelarskega društva Škofja Loka in projekta Osveščanje
mladih, ob 11. uri delavnica izdelave dražgoških kruhkov, ob
15. uri delavnica izdelave sveč in drugih izdelkov iz voska,
nato pa še predavanje dr. Franca Grošlja in Antona Tometa
z naslovom Apiterapija - koristi čebeljih pridelkov za zdrav-
je človeka. C. Z.

Brezje

O zatiranju plevelov v žitu in koruzi

Radovljiška kmetijska svetovalna služba vabi danes, v torek, ob
pol desetih dopoldne v dom krajanov na Brezjah na predava-
nje o novostih pri zatiranju plevelov v žitih in koruzi in o pre-
prečevanju širjenja pelinolistne ambrozije, japonskega dresni-
ka in drugih tujerodnih plevelov, ki se zadnje čase pojavljajo v
Sloveniji. Predavala bo Marija Kalan iz KGZ Kranj. C. Z.

KOVAČEV ŠTUDENT
● sobota, 19. marca, ob 19.30

Kulturni dom v Preddvoru

● nedelja, 20. marca, ob 18. uri
Dom krajanov Lom pod Storžičem

● sobota, 26. marca, ob 19.30 
Gasilski dom Besnica

Podpirajo nas:
KS Besnica, Miha Sušnik, Janez Kozjek, Tiskarna Mesec in

KUD Sejalec Besnica vabi na spevoigro
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Ljubljana

Vlada ne podpira predloga poslancev

Skupina poslancev državnega zbora s prvopodpisanim
Francetom Bogovičem je v državni zbor vložila predlog za
spremembo zakona o dohodnini, s katerim predlaga črtanje
določbe, ki kmečka gospodinjstva z več kot 7500 evri skup-
nega dohodka iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti
zavezuje k temu, da davčno osnovo ugotavljajo na podlagi
dejanskih prihodkov in dejanskih oz. normiranih odhodkov.
Poslanci predlog utemeljujejo s tem, da bi vodenje knjigo-
vodstva povzročilo kmetijam dodatne stroške, da za kmeti-
je še ni ustreznih računovodskih standardov in da v času kri-
ze ni primerno uvajati ukrepov, ki bi zmanjšali zanimanje za
kmetovanje. Vlada zakonskega predloga ne podpira. Kot pou-
darja, so z veljavnim zakonom v obvezno knjigovodstvo 
zajeli le kmetije, ki so praviloma večje od dvajset hektarjev
in dosegajo dohodek, ki ustreza vsaj minimalni plači. Pri
Slovenskem inštitutu za revizijo že deluje delovna skupina,
ki proučuje možnosti za dopolnitev obstoječih standardov s
posebnostmi kmetijske dejavnosti ali za pripravo novega
standarda za kmetijstvo. C. Z.
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Maja Bertoncelj

Kranj - Nogometaši Triglava
Gorenjske tudi po tretjem
krogu spomladanskega dela
prvenstva ostajajo neporaže-
ni. V 22. krogu PrveLige so
na domačem igrišču z 2 : 0
premagali Primorje, zadnjo
ekipo na lestvici. Po nezani-
mivem prvem polčasu je od-
ločitev padla v drugem. V 63.
minuti je zadel kapetan De-
jan Burgar, zmago Triglava
pa je v 88. minuti z natanč-
nim strelom z razdalje potr-
dil Bernard Stjepanovič.

"Bila je težka tekma, kar
smo pričakovali. V prvem
polčasu nismo bili pravi, ni
bilo tempa, akcij. V drugem
smo napadali od prve minu-
te, dali prvi gol, na koncu za-
služeno še drugega in zma-
gali. Super je biti na šestem
mestu na lestvici," je bil po
tekmi zadovoljen Dejan Bur-
gar, kapetan Triglava Go-
renjske. Z osmimi zadetki je
na lestvici strelcev na četr-
tem mestu. "Moji goli so
plod igre celotne ekipe," se
zaveda Burgar. Tokrat mu je

teren za zadetek pripravil
Anže Jelar, ki je skupaj z
Draganom Ovčino v igro
vstopil v drugem polčasu, v
slačilnici pa sta ostala Ajdin
Redžić in Damir Marijan. Po
mnenju številnih navijačev
je bil prav Jelar igralec tek-
me. "Skušal sem dati vse od
sebe, in to se je obrestovalo.
S svojo igro sem zadovoljen,
manjkal je le zadetek. Bolj
pomembno pa je, da smo
zmagali - tega sem najbolj
vesel," ni skrival zadovoljstva

Anže Jelar, nogometaš iz
Britofa. Trener Siniša Brkić
je bil zadovoljen z drugim
polčasom in zmago, precej
manj pa z igro svojih fantov
v prvem polčasu: "Igrali smo
izredno slabo in naredili
ogromno napak. To je bila
vse prej kot reklama nogo-
metu. V drugem polčasu so
se fantje sprostili in igra je
bila neprimerljivo boljša.
Naša obramba že tretjo tek-
mo ni prejela zadetka, kar
tudi nekaj pove. Počasi nabi-

ramo točke, od cilja smo še
daleč, a upamo na najbolj-
še."

Z zmago je Triglav Go-
renjska na lestvici napredo-
val na visoko šesto mesto in
ima 27 točk, ekipe od četrte-
ga pa vse do zadnjega, dese-
tega mesta pa loči vsega
osem točk. Tega se zaveda
tudi Brkić in poudarja, da
njihov cilj ostaja obstanek v
ligi. Ta teden jih čakata dve
tekmi v gosteh: jutri v Dom-
žalah proti drugi ekipi na 
lestvici (tekma se bo začela
ob 17. uri), v soboto pa v Len-
davi proti osmouvrščeni
Nafti. Na lestvici še naprej
prepričljivo vodi Maribor. 

Drugi krog spomladan-
skega dela pa je za nogome-
taši v 2. slovenski nogometni
ligi. Gorenjska predstavnika
sta igrala v gosteh. Garmin
Šenčur je remiziral z Inter-
blockom (2 : 2), ki je vodilni
na lestvici, Roltek Dob pa je
z 0 : 2 premagal Belo kraji-
no. Roltek Dob je trenutno
na šestem mestu, Garmin
Šenčur pa na predzadnjem,
devetem.

Skok na šesto mesto
Odličen uvod nogometašev Triglava Gorenjske v spomladanski del prvenstva: tri tekme, sedem točk
in šesto mesto na lestvici. Jutri jih čaka gorenjski obračun z Domžalami.

Maja Bertoncelj

Kranj - Ta konec tedna bo v
Planici finale svetovnega
pokala v smučarskih sko-
kih. Skupni zmagovalec je
znan že nekaj časa. Veliki
kristalni globus bo v nede-
ljo prejel Avstrijec Thomas
Morgenstern, drugo mesto
si je zagotovil Švicar Simon
Ammann, za tretje pa se
bosta borila Avstrijec An-

dreas Kofler in Poljak
Adam Malysz. Slednji bo v
Planici sklenil svojo bogato
športno pot, medtem ko je
na zadnji tekmi v Lahtiju to
storil Finec Janne Ahonen.
Poslavlja se tudi slovenski
skakalni šampion Primož
Peterka, ki mu tudi v letoš-
nji sezoni ni uspela vrnitev
med najboljše. 

Gledalci si želijo dolgih
poletov tudi slovenskih or-

lov. Robert Kranjec je v le-
tošnji sezoni že pokazal do-
bro letalsko formo, prvič pa
se bo na planiški letalnici
predstavil Peter Prevc. Pre-
senetijo lahko mladi slo-
venski skakalci, ki so
uspešno nastopali na tek-
mah celinskega pokala. Pla-
niški program se bo začel v
četrtek s prvo serijo za tre-
ning ob 9. uri, ob 11. uri pa
bodo kvalifikacije. Prva po-

samična tekma bo v petek.
Poskusna serija se bo zače-
la ob 14.15, prva serija v
konkurenci pa ob 15.15. V
soboto bo ekipna tekma, v
nedeljo pa še druga posa-
mična. Oba dneva bo po-
skusna serija ob 9. uri, prva
serija pa ob 10. uri. Organi-
zatorji pripravljajo tudi pe-
ster spremljevalni pro-
gram, tako na prireditve-
nem prostoru v Planici kot
tudi v Kranjski Gori. Znova
se obeta pravi športni praz-
nik, upamo le, da jim ne bo
preveč zagodlo vreme.

Konec tedna planiški praznik

Maja Bertoncelj

Kranj - Z žensko štafetno
preizkušnjo se je v nedeljo v
Hanti Mansijsku v Rusiji
končalo svetovno prvenstvo
v biatlonu. Slovenski repre-
zentanci ni uspelo ponoviti
dosežkov alpskih in nordij-
skih smučarjev, ki so na
največjem tekmovanju se-
zone osvojili medalje. Za
najvišjo uvrstitev je poskr-
bela Teja Gregorin. Na tek-
mi s skupinskim startom je
končala na petem mestu,
blizu pa je bila tudi medalji.
Najboljšo moško posamič-
no uvrstitev je dosegel Kle-
men Bauer s petnajstim
mestom v sprintu, omeniti
gre tudi osmo mesto moške
štafete. Predvsem v obeh
štafetnih nastopih je bil prvi
mož slovenske ekipe Janez
Marič, ki pa se mu je na po-
samičnih tekmah za vidnej-

šo uvrstitev prevečkrat za-
tresla roka.

"Zaradi zastoja na drugem
streljanju sem izgubila pre-
cej sekund, zaradi česar bi se
lahko izšlo tudi drugače,
morda slabše, morda bolje, o
tem ne gre več razmišljati.
Žal se je naboj zataknil v na-
bojniku in vzmet ni potisnila
naboja v cev, zato sem ga mo-
rala vstaviti ročno. V zadnjem
krogu mi je uspelo prehiteti
še nekaj tekmovalk in s petim
mestom sem zadovoljna," je
po tekmi s skupinskim star-
tom povedala Teja Gregorin.
Biatlonce do konca sezone
svetovnega pokala ta konec
tedna čaka le še zaključek v
Oslu na Norveškem, kjer pa
ne bo nastopil Peter Dokl,
prav tako pa tudi ne Jakov
Fak. Slednji je zaradi ozeblin
na desnem kazalcu sezono
zaključil že pred svetovnim
prvenstvom.

Ajdin Redžić (z žogo) je zadel za zmago v Kopru, proti 
Primorju pa mu ni uspelo zatresti mreže. / Foto: Tina Dokl

Po Rusiji še Oslo
Na svetovnem prvenstvu v biatlonu je najboljšo
slovensko uvrstitev s petim mestom dosegla
Teja Gregorin.

Teja Gregorin si je s petim mestom pritekla in pristreljala
mesto na razglasitvi najboljših. / Foto: Tomaž Šušteršič

Bertoncelj bronast v Cottbusu

Telovadci so sezono svetovnega pokala začeli v Cottbusu v
Nemčiji. Dobro pripravljenost je pokazal tudi Gorenjec Sašo
Bertoncelj. Na konju z ročaji je osvojil tretje mesto. Njegov
največji cilj je svetovno prvenstvo, kjer si bo skušal priboriti
vozovnico za olimpijske igre v Londonu. Bron v Cottbusu je
na bradlji osvojil tudi Mitja Petkovšek. M. B.
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Prijatelj me je poklical in mi
sporočil novico o zmagi nogo-
metašev Triglava nad ajdov-
skim Primorjem. Čestital sem
mu kot gorečem privržencu in
hkrati zvedel, da so v prejšnjem
krogu sredi Kopra premagali z
dva proti nič lanske državne pr-
vake. Torej jim gre vse kot po
maslu, sem vprašal, in on mi je
prikimal, češ da so se s tema
dvema zmagama močno 
najedli koristnih točk. Potem je
sledil daljši pogovor v dobrobit
kranjskega športa, da bi na kon-
cu prišla do zaključka, s kate-
rim sva se strinjala oba. Zaklju-
ček pa je bil, da če bo kranjski
nogomet cvetel, bo zraven dehtel
ves kranjski šport s celo Gorenj-
sko kot širšo okolico vred. Da je
nogomet športa vladar, mi je
jasno, nisem se pa do tega tele-
fonskega pogovora mogel odloči-
ti, ali ima prijatelj prav, da je
vse pogojeno s tem, kako visoko
na lestvici je nogometna ekipa
kakega mesta. Malce sem poza-
bil na žogobrc. Predolgo ga ni
bilo v našem mestu. No, bil je,
pa ga potem nekaj dolgih let ni
bilo. Ljubitelji, navijači: tisti, ki
hodijo na nogometne tekme, so
najbolj goreči privrženci športa.
V nobenem drugem športu ne
boste našli tako zvestih navija-
čev. To so taki spodbujevalci, ki
se jim reče tudi najbolj pristni
privrženci domačega športa. Te
ljudi boste videli tudi na košar-
karski tekmi, balinarski, če ho-
čete, in smučarski, tekaški, kole-
sarski, vaterpolski, plavalni ...
Povsod, ampak le takrat, ko bo
njihovemu "matičnemu" nogo-
metnem klubu šlo tako dobro,
da bodo oprali navijaške šale, si
jih zopet nadeli in postali po-
nosni na pripadnost. Nogomet-
ni navdušenci naredijo boljšo
mestno klimo. Mesto zaživi v
pričakovanju nove zmage.
Mestni pulz utripa od tekme do

tekme, od nedelje do nedelje, sre-
de do srede. Mesto stoji na pr-
stih, poskakuje v ritmu zmago-
valcev. Prva enajsterica s trener-
jem vred so najpopularnejši
Kranjčani in njihova imena iz-
govarjajo malčki v vrtcih in ba-
bice v upokojenskem domu. Žu-
pan ima v pisarni nogometno
žogo, popisano z avtogrami ig-
ralcev, in hišniku stadiona ni
treba čakati v vrsti pri zobarju.
Mulci sanjajo o Triglavovem
dresu in si želijo kopačke točno
take, kot jih imata Pirc ali Bra-
jič. Najstnice imajo posterje 
najbolj priljubljenih igralcev na-
lepljene po celi sobi. Prva enaj-
sterica postanejo sanjski zeti ...
V tem tiči odgovor, če ste se mo-
goče na začetku članka spraše-
vali, zakaj naj bi se strinjali z
najinim zaključkom. Mesto, ki
ni ponosno na svoj nogometni
klub, ima hud problem z samo-
identifikacijo. Tako mesto gnije
z vseh strani ali pa je že samo
olupek. 

S prijateljem sem se moral
strinjati in moral sem priznati,
da je mesto vredno toliko, koli-
kor je vreden njegov nogometni
klub. Mislim, da ni imel v mis-
lih financ, ampak nekakšno živ-
ljenjsko vrednoto. In ker sem že
pred davnimi časi priznal, da je
nogomet športa vladar, sem ki-
mal v telefon, da se bom naučil
na pamet priimke prve enajste-
rice nogometnega kluba Triglav
Gorenjska iz Kranja: Gracar,
Smolej, Stjepanovič, Burgar,
Krcič, Dolžan, Redžič, Najde-
nov, Pokorn, Stojnič, Marijan. 

Po končanem telefonskem po-
govoru s prijateljem me je imelo,
da bi na prvi zid z vinsko rdečo
barvo napisal: Više od Triglava
ne gre. Premislil sem si zato, ker
še nisem zrel za kaj takega ozi-
roma bom raje počakal, da to
najprej naredijo tisti, ki bodo
spravili mesto na noge. 

Više od Triglava ne gre

Napovednik rekreativnih dogodkov 

Miroslav Cvjetičanin

Pokljuški maraton Adria-
tic Slovenica je postal pravi
športno rekreativni praznik.
Najbolj vneti udeleženci to-
vrstnih prireditev so v soboto
morali priznati, da zelo težko
najdejo tako dobro organizi-
rano smučarsko tekaško pri-
reditev, kot jo organizira
Športno društvo Pokljuka z
Matejem Kordežem na čelu,
ki je bil tokrat tudi vodja tek-
movanja. Razlogov je več. Za-
čnimo z 21-kilometrskim ma-
ratonom, ki privabi tiste, ki si
radi nadenejo tekmovalno
številko in se pomerijo z ena-
ko vadečimi oziroma misleči-
mi. Letos jih je bilo skoraj
165, pomerili so se v devetih
kategorijah. Če se vprašate,
zakaj se na tako lepo in dobro
organiziranem maratonu ne
zbere več ljubiteljev in ljubite-
ljic smučarskega teka, je tež-
ko dobiti odgovor. Mogoče je
še najbolj tehten razlog ta, da
so maraton priključili v Pokal
slovenski maraton 2011. In če
"navaden" rekreativni smu-
čar tekač sliši, da se bodo po-
dili za pokal, potem avtoma-
tično misli, da je to le tekma
za tiste, ki so željni hitre smu-
čine in najhitrejšega rezulta-
ta. Pa vendar ni tako in niso
vsi, ki pridejo na Pokljuko,
enakega mnenja. Opaziti je
bilo veliko takih, ki so prišli
na prireditev zato, ker imajo
radi to obliko športne rekrea-
cije in ker so radi na Pokljuki. 

Spremljevalni program je
bil odličen. Bilo je poskrblje-
no tudi za brezplačen otroški
vrtec z animacijo in mini
otroško olimpijado pod po-
kroviteljstvom Olimpijskega
komiteja. Radio Belvi in
Manca Špik so skrbeli za
glasbeni program, prikaz in
preizkus biatlonskega strelja-
nja in vodeno krpljanje. Za-
četniki so se lahko učili prvih
smučarskih korakov. Lepo je
bilo videti vaditelje, ki so ime-
li vsak svojo skupino po deset
začetnic in začetnikov, ki so
se odločili bolje naučiti
osnovnih prvin smučarskega

teka. Vse je bilo tako, kot nis-
mo vajeni. Športno rekreativ-
ni center Pokljuka je s svojim
hotelom spet dokazal, da je to
objekt, ki ga je Pokljuka nuj-
no potrebovala, zato tudi taka
prireditev pritegne pozornost
tistih, ki so pripravljeni fi-
nančno podpreti take ideje.
Adriatic Slovenica je prav go-
tovo eno tistih podjetij, ki z
veseljem podpira smučarsko
tekaško rekreacijo. Brez njih
seveda ne bi mogli tako dobro
organizirati prireditve, to je

zagotovo. Resnica pa je tudi
ta, da bo tako prireditev v pri-
hodnje tudi težko ponoviti.
Prekrasno zimsko vreme in
odlična organizacija sicer ni
privabila ogromne množice
smučarjev in ljubiteljev nara-
ve, vendar sem prepričan, da
so tisti, ki so bili v soboto na
Pokljuki, doživeli enega naj-
lepših športnih dni. Zmago-
valci po kategorijah 21. Po-
kljuškega maratona Adriatic
Slovenica, ki je štel tudi za Po-
kal slovenski maraton in me-

morial Goja Bogataja za leto
2011, so: Miha Šimenc (mo-
ški do 29. leta), Martin Ponik-
var (moški od 30 do 39 let),
Marko Rupnik (od 40 do 49
let), Tine Zupan (od 50 do 59
let), Anton Sušec (nad 60 let),
Tina Petkovšek (ženske do
29 let), Jerneja Mihevc (od 30
do 39 let), Mojca Grašič (od
40 do 49 let), Božena Lipej
(nad 50 let). Za zelo bogate
nagrade v vrednosti kar štiri
tisoč evrov je poskrbela šport-
na trgovina Maya Maya.

Enaindvajseti Pokljuški 
maraton Adriatic Slovenica

Želite brezplačno smučarsko vozovnico?

Pa smo ga dočakali - zimsko srečanje imetnikov olimpijske
kartice, ki bo v soboto, 19. marca, na zasneženih poljanah
smučarskega centra na Rogli. Olimpijska kartica, kartica
ugodnosti Olimpijskega komiteja Slovenije, prinaša vsem
imetnikom celo leto zanimive ugodnosti. Zagotovo pa je v
tem trenutku brezplačna smučarska vozovnica tista, ki
ustvarja največ zanimanja in prinaša smeh na obraze vseh
imetnikov kartice. Prav vsi, ki imajo Olimpijsko kartico,
bodo prejeli brezplačno dnevno smučarsko vozovnico v ok-
viru srečanja imetnikov Olimpijske kartice. Prijavite se lahko
na spletnem mestu www.olympic.si (olimpijska kartica) do
srede, 16. marca, kjer boste našli tudi vse podrobnosti o do-
gajanju. Poleg brezplačne dnevne smučarske vozovnice boste
imeli možnost preveriti svoje smučarsko znanje ali ga izpo-
polniti s člani slovenske DEMO vrste v okviru projekta Smu-
čarSKI IZZIV itd. 

Zaslužni za odlično prireditev: z leve Matej Kordež, vodja prireditve, Franc Strniša, direktor
Adriatic Slovenica, PE Kranj, Borut Farčnik, vodja Športnega centra Pokljuka, Gabrijel Škof,
predsednik uprave Adriatic Slovenica

Pogled s terase ŠC Pokljuka na vadišče, kjer so se začetniki učili osnov smučarskega teka.

Franc Hrovat iz Radovljice je star 75 let in je 
21-kilometrsko razdaljo pretekel v eni uri in 29 minutah. 

21. Pokljuški maraton Adriatic Slovenica je znova privabil
številne ljubitelje smučarskega teka.
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KUHARSKI RECEPTI
Za vas izbira Danica Dolenc

Pavla Kliner

Že ptički na veji čivkajo,
da so koprive (Urtica dioica)
kot nalašč za spomladanske
kure, saj preženejo spomla-
dansko utrujenost in pobi-
tost ter bolezni, ki izvirajo iz
pomanjkanja vitaminov.
Vsebujejo namreč obilico vi-
taminov A, B, C, K in panto-
tensko kislino. Bogate so
tudi z minerali, zlasti žele-
zom in magnezijem, ter z
rastlinskimi hormoni. Kura
s koprivnim čajem je zelo
primerna tudi za razstrup-
ljanje in čiščenje telesa, kaj-
ti v ljudskem zdravilstvu ve-
ljajo koprive za eno najbolj-
ših čistil za kri. Na piedestal
jih postavljajo tudi zaradi ve-
like vsebnosti železa, zaradi
česar naj bi po njih s pridom
segali slabokrvni ljudje. Ko-
prive se kot koristne izkaže-
jo tudi pri različnih bolez-
nih dihal, predvsem pri se-
nenem nahodu in astmi,
učinkovito pa preprečujejo
tudi alergijske reakcije. Po-
leg tega pospešujejo presno-
vo in izločanje sečne kisline,
ki se kopiči v telesu zaradi
pretiranega uživanja mesa,
poživljajo delovanje jeter in
ledvic ter preprečujejo zasta-
janje tekočine v telesu. Uži-
vajmo koprive na vse možne
načine - kot špinačo, juho,

dodatek v enolončnicah,
skutnih namazih, v rižotah
ali omakah za testenine.
Lahko jih skuhamo na pari
in začinimo z oljčnim ol-
jem, soljo in česnom ter jih
ponudimo kot zdravo in
okusno prilogo. Še bolj se
obnesejo surove koprive, ki
jih lahko uporabimo kot se-
stavino spomladanskih so-
lat. Za slednje uporabimo
zmlete ali sesekljane liste. Iz
listov ali korenin si spomla-
di le pripravimo čaj, ki nas
bo okrepil in obnovil moči,
ki jih še kako potrebujemo.
Čaj iz svežih listov pripravi-
mo kot poparek: tri žličke
zdrobljenih listov prelijemo
s skodelico vrele vode in pu-
stimo stati deset minut, od-
cedimo in spijemo tri do šti-
ri skodelice na dan. Če želi-
mo srebati čaj iz posušenih

korenin, si ga pripravimo v
obliki prevretka: eno žličko
sesekljane ali zmlete koreni-
ne stresemo v mrzlo vodo,
segrejemo do vretja in kuha-
mo eno minuto. Stoji naj
deset minut. Pijemo do šti-
rikrat na dan po eno skode-
lico nesladkanega čaja. Pri
spomladanski utrujenosti se
priporoča tudi uporaba sve-
žega koprivnega soka. 

Očistimo se s šparglji 

Kdor bi si spomladi rad
napolnil telo z vitamini in
minerali, naj zavije na pri-
morski konec ali pa kar na
domačo tržnico in nabavi
eno najbolj okusnih spo-
mladanskih poslastic iz na-
rave - šparglje (Asparagus).
Slednji so bogati s kalijem
in kalcijem, magnezijem in
cinkom, železom in jodom
ter so odličen vir vitamina
B6, vitaminov A, C, K in E,

tiamina, riboflavina, folne
kisline, rutina ... V ljudskem
zdravilstvu so pomembni
predvsem, ker naj bi čistili
kri ter delovali diuretično in
očiščevalno na organizem.
Dobrodejen naj bi bil tudi
njihov vpliv na jetra in žolč.
Ker so nizkokalorični in bo-
gati z vlakninami, so zelo
primerna hrana za tiste, ki
bi radi obdržali ali pridobili
vitko linijo. Šparglji naj bi
bili tudi učinkovit afrodizi-
ak, na kar nakazuje že njiho-
va podoba. A zasluge ne gre-
do njej, pač pa oblici vitami-
na E, ki ga vsebujejo - sled-
nji namreč stimulira proiz-
vodnjo spolnih hormonov.
Na splošno velja, da naj bi
šparglji pomlajevali celice,
pospeševali nastajanje krvi,
pomagali pri slabi koncen-
traciji in spominu, krepili
imunski sistem, preprečeva-
li vnetja, lenost črevesja in
zaprtje. 

Čili spomladi (1)
Po dolgem zimskem spanju je na pragu pomladi čas, da skupaj z rožami in drevesi vzbrstimo 
in zacvetimo tudi mi. A kaj, ko v tem prelepem letnem času nekaterim nesrečnežem veselje kvarijo
seneni nahod, spomladanska utrujenost, pomanjkanje energije ... Prav prve spomladanske rastline, ki
jih srečamo na našem sprehodu po naravi, najbolj učinkovito lajšajo težave, ki nas tarejo zgodaj
spomladi. Poleg tega so nam v pomoč pri čiščenju organizma. 
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Strmolske je obiskoval

tudi Hribarjev družinski
zdravnik dr. Otto Haus, ki
so ga med vojno mobilizi-
rali, tako da je postal voja-
ški zdravnik in je na grad
hodil v nemški uniformi. V
Jančarjevem romanu bi ga
lahko prepoznali v nem-
škem vojaškem zdravniku
Horstu, ki pa ima tudi "po-
teze" deželnega vodja, "lan-
dratsfirerja" za Kranjsko.
Dr. Skalka je pogosto priha-
jal na Strmol in gospe Kse-
niji je bil še posebej naklo-
njen. Ker je "preveč" poma-
gal Slovencem, je moral na
rusko fronto. Hribarjevima
je pomagal, da sta dobila
nazaj enega izmed zaple-
njenih avtomobilov ter pre-
pustnice za v Ljubljano.
Rado je oboje nujno potre-
boval, saj drugače ne bi
mogel opravljati poslov v
tovarni Šumi. 

Med vojno so torej hodili k
njim tudi nepovabljeni gost-
je: mnogi predstavniki nem-
ške oblasti pri nas in partiza-
ni, ki jim je Rado priskrbel
celo "tiskarno". Vilmi je ti-
skarski stroj naskrivaj poka-
zal Franc Eržen; vse, kar je
spadalo zraven, je imel za-
klenjeno v spodnjih prosto-
rih gradu. Hribar je tako ali
tako podpiral OF, partizane
pa zalagal s hrano, obleko,
orožjem, denarjem itd. 

Sredi hude zime, 3. janu-
arja 1944, je prišlo zvečer
pred grad kakih deset parti-
zanov. Francelj Eržen jim
je odprl, ker jih je poznal,
saj je sodeloval z njimi.
Hribarju je šel povedat, ta
pa jih je povabil "gor". Ve-
čer pred tem ga je prišel
opozarjat njegov lovski ču-
vaj Jerič in ga skoraj na ko-
lenih prosil, naj se umakne,
ker je iz zanesljivih virov iz-

vedel, da ga bodo prišli
iskat. Hribar je mislil, da se
mu ne more nič zgoditi, saj
je podpiral partizane. V ku-
hinjo je stopil mlad in na-
dut komisar, potem ko se je
že najedel sira in klobas.
Začel je vpiti, da Hribar

podpira "ta bele". Zagrozil
jim je, da nihče ne sme iz
gradu do petih zjutraj, sicer
bo ustreljen. Ksenija je Vil-
mo prosila, naj poskrbi za
njeno mamo. Z očmi ji je
namignila, naj gre k njej;
najbrž je upala, da bo po te-
lefonu poklicala pomoč. A
telefonske žice so bile že
prerezane. Partizani so po-
brali vse, kar jim je prišlo
pod roke. Med njimi je bila
tudi partizanka, ki je iz
omare vzela krznen plašč;
bil je last nečakinje arhitek-
ta Osolina. Hribarjevi so ji
ga namreč pripeljali iz či-
stilnice. Zaplenili so tudi
več lovskih pušk. Vosovci
so premetavali vse po vrsti
kot obsedeni in iskali nakit,
a ga jim ni uspelo najti. Ta
je bil varno skrit v greznici.
Kasneje ga je vrtnar odko-
pal, Vilma pa ga je s poni-
jem odpeljala v Kranj k Maj-

dičevim, kamor ga je prišel
iskat sorodnik z Reke. 

Nemočni uslužbenci so z
žalostjo strmeli za svojim
gospodarjem in njegovo
ženo, ki so ju vosovci v glo-
bokem snegu gnali proti Šte-
fanji Gori. S seboj so odpe-
ljali tudi konjerejca, ki se je
tisti večer mudil na Strmolu.
Prodal jim je konja in je mis-
lil tam tudi prenočiti. Kasne-
je so ga izpustili. Njiju pa so
zverinsko mučili. Nekateri
so se po vojni v pijanosti iz-
dali, kako so ju ubijali in za-
kopali v neki grapi. Likvida-
torji so pripadali Kokrškemu
odredu. "Ta zločin", kot je
zapisal Alojz Kalinšek v Kro-
niki podkrvavških vasi, "je še
dolgo odmeval med ljudmi in
vanj skoraj niso mogli verjeti."
Prokomunistična propagan-
da je seveda zanikala grozo-
dejstva, "a nič ni tako skrito,
da ne bi bilo očito." 

Strmolska Vilma

Vilma / Foto: F. Jug, Kranj

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: cvetačna kremna juha, piščanec po dunaj-
sko, pečen maslen krompir, mešana solata, skutna pita;
Večerja: hitra pica iz kruha, mesnih ostankov in sira, jogurt.
Ponedeljek - Kosilo: zelenjavna rižota s parmezanom, 
govedina v naravni omaki, radič s fižolom; Večerja: "pošten-
gana kaša" s krompirjem in ocvirki, vroče mleko.
Torek - Kosilo: špinačna juha s popečenimi kruhovimi 
kockami, mesne kroglice (čufte) v paradižnikovi omaki, pire
krompir, pomaranče; Večerja: burek, jogurt. 
Sreda - Kosilo: vampi po tržaško, polenta, solata iz kislega
zelja; Večerja: njoki z maslenimi drobtinicami, zelena solata
ali kompot.
Četrtek - Kosilo: sarme v kislem zelju, dušen krompir v
kosih, vanilin puding s sadjem in smetano; Večerja: bučke z
mesom in sirom na posteljici iz riža in zelenjave, jogurt 
ali solata. 
Petek - Kosilo: fižolova juha z rezanci, ajdovi štruklji z 
orehi, kompot iz suhega sadja; Večerja: zeljnata solata s
krompirjem in majonezo, ocvrte sardelice.
Sobota - Kosilo: pečena svinjska rebra z dušenim kislim 
zeljem, gluhi štruklji z ocvirki; Večerja: sadni riž, janeževe
rezine, sadni čaj. 

Skutna pita

Testo: 250 g margarine, 2 rumenjaka, 6 žlic sladkorja, 5 žlic
mleka, 500 g moke, 1 zavitek pecilnega praška; 

Nadev: 500 g skute, 2 žlici moke, 7 žlic sladkorja, 1 vanilin slad-
kor, sneg iz 2 beljakov.

Iz vseh sestavin zgnetemo testo in ga pustimo počivat eno
uro. Pečico segrejemo na 170 stopinj Celzija. Skuto pretlači-
mo in zmešamo z drugimi sestavinami nadeva. Model
namažemo, obložimo z dobro polovico testa in nadevamo
z nadevom. Po vrhu pito okrasimo s trakovi iz testa. Speče-
mo, po želji potresemo s sladkorno moko. 

Sadni riž

V 6 dl mleka s 3 žlicami sladkorja in ščepcem soli skuhamo
2 dl riža. Ohlajenemu dodamo 25 dag na kockice narezane-
ga mešanega sadja (svežega ali iz kompotov) in pol kozarč-
ka stepene sladke smetane. Porazdelimo v steklene
skodelice, okrasimo z drugo polovico smetane in s sadjem
ter pokapljamo z malinovcem.

Pomladi si privoščimo šparglje.

Koprive proti pobitosti 

Njami, špinača iz svežih 
kopriv
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Matjaž Gregorič 

Cestninski nadzorniki,
prometni policisti, cariniki
in prometni inšpektorji, po-
leg njih so področni prekr-
škovni organi še policija, ca-
rina in prometna inšpekci-
ja), so od začetka leta do kon-
ca prvega tedna v marcu v
okviru nadzora uporabe vi-
njet na gorenjskem avtocest-
nem kraku izdali 490 plačil-
nih nalogov; od tega 274 v
februarju in prvem tednu
marca. V celotnem lanskem
letu so v okviru nadzora go-
renjskega avtocestnega kra-
ka cestninski nadzorniki za-
radi neuporabe ali nepravil-
ne uporabe izdali skupno
5410 plačilnih nalogov.

Kot je povedal Marjan Ko-
ler z Darsove službe za ko-
municiranje, Cestninski nad-
zorniki po preteku veljavnosti
letnih vinjet z 31. januarjem
poostreno nadzirajo tudi av-
toceste in hitre ceste v bližini
oziroma okoli večjih mestnih
središč (torej predvsem slo-
venske uporabnike avtocest
in hitrih cest, ki jim je z 31. ja-
nuarjem potekla vinjeta za
2010), medtem ko so po-
ostrene akcije nadzora med
velikonočnimi, prvomajski-
mi prazniki in še zlasti v glav-
ni turistični sezoni osredoto-

čene predvsem na območja
avtocestnih in hitrocestnih
vstopov v Slovenijo, vseskozi
pa nadzorniki izvajajo tudi
redne nadzore, zlasti na ob-
močjih cestninskih postaj in
počivališč. Na Gorenjskem
redni nadzori potekajo zlasti
na območjih cestninskih po-
staj Torovo in Hrušica ter na
avtocestnih počivališčih. 

Med tistimi, ki se vozijo
brez veljavnih vinjet, je v pov-
prečju okoli 95 odstotkov kr-
šiteljev tujcev, le peščica pa je
slovenskih uporabnikov avto-
cest in hitrih cest. Vozniki se

najpogosteje izgovarjajo, da
niso nikjer mogli kupiti vi-
njete, da niso vedeli, da je ob-
vezna, in podobno. Cestnin-
ski nadzorniki kršiteljem od-
govarjajo glede na okoliščine.
Za tiste, ki trdijo, da niso ve-
deli za obvezno uporabo vi-
njet in da je nikjer ni bilo
mogoče kupiti, med drugim
pokažejo tudi fotografije ob-
vestilnih tabel o obvezni upo-
rabi vinjet v naši državi že v
tujini, pač odvisno, iz katere
smeri prihajajo, kakor tudi
sezname prodajnih mest in
njihovih odpiralnih časov.

Poleg tega ima Dars tudi last-
na prodajna mesta vinjet na
petih vstopih v državo. Cest-
ninski nadzorniki izvajajo
nadzor vedno vsaj za prodaj-
no točko vinjet, tako da so iz-
govori kršiteljev neupraviče-
ni oz. neutemeljeni. Tudi le-
tos so cestninski nadzorniki
že zabeležili nekaj poskusov
pobega, o katerih so nato ob-
vestili policiste. Drugače od
lanskega leta pa doslej še
niso odkrili ponarejenih vi-
njet; na Darsu svetujejo voz-
nikom, na jih kupijo na po-
oblaščenih prodajnih mestih. 

Letos še brez ponarejenih vinjet
Tujci, ki vozijo brez veljavnih avtocestnih vinjet, se najpogosteje izgovarjajo, da jih nikjer niso mogli kupiti. 
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Na gorenjski avtocesti cestninski nadzorniki pregledujejo vinjete predvsem na že znanih 
lokacijah, med kršitelji je velika večina tujcev. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj - "Z radarjem zadnje
mesece merimo količinsko
enako kot lani, vendar pa
ugotavljamo, da je kršite-
ljev bistveno manj. Odvis-
no je sicer od kraja, toda v
povprečju je kršitev na do-
ločeni lokaciji manj za kar
od dvajset do šestdeset od-
stotkov. To pomeni, da so
kazni očitno pomagale, saj

vozniki bolj pazijo. Nikoli
namreč ne vedo, kje oprav-
ljamo nadzor," pravi Slavko
Savič, vodja medobčinske-
ga redarstva v Kranju, ki je
prepričan, da so prav kazni,
ki voznike udarijo po žepu,
najbolj poučen ukrep proti
prehitrim voznikom. 

"Tako v drugih državah
kot pri nas smo ugotovili,
da so prav kazni razlog, da
se vozi po predpisih. To je

pokazala tudi anketa med
državljani Evropske unije.
Tri četrtine vprašanih so
namreč odgovorile, da vozi-
jo po predpisih predvsem
zato, ker nikoli ne vedo, kje
bodo nadzorovani. Tudi mi
se zavedamo, da če je veliko
nadzora, je promet bolj
umirjen, ljudje vozijo bolj
strpno, previdno, in to je
tudi namen nadzora," pravi
Slavko Savič in zavrača očit-

ke, da promet pogosto nad-
zirajo tam, kjer večja hi-
trost od predpisane ne bi
bila nevarna. 

"Kar 98 odstotkov časa
nadziramo promet v nase-
lju, kjer stanujejo ljudje in
so otroci, ki se gibljejo ob
cesti ali celo na cesti. Mis-
lim, da moramo vozniki ob-
vezno prav tam prilagoditi
hitrost," še dodaja Slavko
Savič.

Prehitrih voznikov je manj
Kljub velikem razburjenju, ko so prehitri vozniki v kranjski občini jeseni dobili tudi po več plačilnih
nalogov hkrati, pa na medobčinskem redarstvu ugotavljajo, da edino tako lahko preprečijo divjanje.

Domžale

Promet nadzirajo s tristotimi kamerami

V nadzornem centru DARS-a v Dragomlju pri Domžalah, ki
je eden od petih tovrstnih centrov v Sloveniji, so prvič, od-
kar so decembra leta 2009 odprli nove prostore, pripravili
dan odprtih vrat in krajanom ter drugim obiskovalcem pred-
stavili svoje odgovorno delo. V nadzorni sobi s pomočjo tri-
stotih kamer s slovenskih avtocest in predorov ter številnih
velikih zaslonov spremljajo promet od predora Ljubno pa
vse do Obrežja. V sodelovanju s svojimi vzdrževalci, polici-
jo in gasilci javnost obveščajo o nesrečah, zastojih in delih
na cestah, opravljajo tudi štetje prometa. V primeru nevar-
nosti lahko določene odseke in predore s pomočjo semafor-
jev tudi zaprejo. Nepravilnosti na cestah zaznava že sistem
sam, ki zaposlene na to opozori s spremembo na monitor-
ju. Posnetke kamer hranijo deset dni. J. P. 

Iz Darsovega nadzornega centra v Dragomlju nadzirajo 
ceste in predore v večjem delu Slovenije.

Matjaž Gregorič

Ljubljana - Organizatorji
Slovenska Karitas, Svet za
preventivo in vzgojo v cest-
nem prometu in Zavod
Med.Over.Net v sodelovanju
z Zavodom Varna pot, Kate-
dro za družinsko medicino
Medicinske fakultete v Ljub-
ljani in Celjsko interdiscipli-
narno akcijsko skupino za
varnost v cestnem prometu
smo letos že šesto leto zapo-
red pripravili preventivno ak-
cijo 40 dni brez alkohola.
Glavni namen akcije je opo-
zoriti na posledice preko-
mernega uživanja alkohola
ter izraziti solidarnost z vse-
mi, ki trpijo zaradi nasilja v
družinah, nesreč v prometu
in zaradi bolezni, ki so posle-
dice alkohola, ter spodbuditi
ljudi k pravemu veselju in
zabavi brez alkohola.

Akcija poteka med 9. mar-
cem in 23. aprilom z nosil-
nim sporočilom Za več pra-
vega veselja brez alkohola.
Organizatorji vsako leto po-
vabijo javne osebnosti, ki s
svojim osebnim zgledom
40-dnevne odpovedi alkoho-

lu in podpori akciji po-
membno prispevajo k spre-
minjanju družbenih norm
glede alkohola. Lani smo po-
vabili vse župane in županje
slovenskih občin, da zapiše-
jo svojo misel, povezano s
problematiko prekomernega
uživanja alkohola v Sloveniji.

K letošnji akciji vabijo raz-
lične zveze društev in jih po-
zivajo, da v času akcije na ob-
čnih zborih, sestankih in pri-
reditvah ne strežejo z alko-
holom. Prav tako jih vabijo,
da tudi med letom poskušajo
spodbuditi ljudi, da na svojih
dogodkih spijejo manj ali pa
nič alkohola.

Akciji se lahko pridružijo
tudi posamezniki, družine,
skupnosti, društva, združe-
nja, organizacije in v tem
času ne pijejo niti ne ponu-
jajo alkohola. Preventivno
akcijo spremljajo različne
aktivnosti. Pripravljajo se
klepetalnice in javne tribu-
ne z gosti, pozornost akciji
bo namenjena tudi v oddaji
Obzorja duha, na foto nate-
čaju in treh večjih dogodkih
v romarskih središčih po
Sloveniji.

Dober mesec brez 
alkohola
Letos že šesta preventivna akcija za 
varnejšo vožnjo

Kranj

Po material za gradnjo 

Kranjski policisti so bili v petek dopoldne obveščeni, da so
neznanci ponoči iz nezavarovanega skladišča v okolici Kran-
ja odtujili več železnih podpornih palic, ki se uporabljajo za
postavitev gradbenih odrov. Škode je za okoli 2500 evrov.

Blejska Dobrava

Košnja s tujo kosilnico

Ker se bliža pomlad in z njo košnja trave, se nepridipravi
znajdejo tudi tako, da ukradejo tujo kosilnico. To se je
zgodilo tudi na Blejski Dobravi, kjer je nekomu izginila
kosilnica znamke Kuhn v vrednosti okoli štiri tisoč evrov.

Šenčur

V hišo po zlato

Konec tedna so se nepridipravi spravili na stanovanjsko
hišo v Šenčurju. Od tam so odnesli več kosov zlatnine, ki je
bila vredna približno pet tisočakov. 

Jesenice

Iz trgovine odnesli očala

Predrzni tatovi očitno dobro vedo, kje bodo našli dragocenos-
ti, ki jih lahko spremenijo v denar. Tako so še pred koncem
tedna vlomili v trgovino z očali na Jesenicah, od koder so
odnesli več očal v vrednosti dvajset tisoč evrov. M. G.
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Kemija v stanovanju
"Ljudje samo v enem letu
spravimo vase od pet do
šest kilogramov strupov s
hrano, zrakom, preko kože s
čistili in obleko," je poudari-
la Monika Brinšek in ponudi-
la alternativo ...

Osebni izziv 
sta vzeli resno
Špela Tičar in Gizela Zaplot-
nik sta od novembra, ko
smo začeli z akcijo Preobli-
kujte svoje telo pod osebnim
trenerstvom Damjana Frasa,
dosegli viden napredek.

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

ežave v smislu
senenega naho-
da ali intermi-
tentnega alergij-
skega rinoko-

njunktivitisa so se zaradi to-
plih dni že začele, letos prej
kot lani," je povedala Nisse-
ra Bajrović, dr. med., iz Bol-
nišnice Golnik in opisala
prve znake, ki opozarjajo na
alergijo na spomladansko
cvetenje: "Simptomi alergij-
skega rinokonjunktivitisa so
srbež in solzenje oči, kiha-
nje, serozen - voden izcedek
iz nosu. To so po videzu lah-
ko simptomi navadnega na-
hoda, le da trajajo dlje in se

ponavljajo več sezon zapore-
doma ob enakem času." 
Zdravnika je potrebno obis-
kati, če so težave zelo moteče,
če so v času cvetenja prisotne
tudi težave s strani spodnjih
dihal, na primer težko diha-
nje, kašelj, piskanje v prsih.
"Navadno pa ljudje poiščejo
zdravniško pomoč, ko se te-
žave ponavljajo nekaj sezon
zaporedoma v istih mesecih,"
je dejala zdravnica.
"V veliki meri k postavitvi
diagnoze pripomore bolni-
kova zgodba. Povprašujemo
po znakih in simptomih,
značilen je vzorec ponavlja-
nja, bolniki običajno že sami
ugotovijo, kaj poslabša oziro-
ma izzove njihove težave.

Potem opravimo še kožne te-
ste, izjemoma laboratorijske
teste. Alergijski rinitis je kro-
nična bolezen, zaenkrat ga
ne znamo pozdraviti, lahko
pa ga dobro zdravimo. Prvi
ukrep je izogibati se vzročne-
mu alergenu; v času cvete-
nja, ko je lepo vreme, ne zra-
čimo stanovanja kar cel dan
in celo noč, ne zadržujemo
se veliko na prostem, ne su-
šimo perila zunaj. Bolniku
predpišemo nosni glukokor-
tikoid - pršilo. Tabletko anti-
histaminika svetujemo ob
večjih težavah. Priporočamo
tudi izpiranje nosu s fiziolo-
ško raztopino večkrat na
dan," je poudarila zdravnica
in dodala: "Na voljo imamo
učinkovito metodo zdravlje-
nja, ki je vzročno usmerjena
- specifična imunoterapija.
Princip metode je ta, da v
bolnikovo telo vnašamo aler-
gen, ki mu dela težave, z na-
menom, da telo v stiku z is-
tim alergenom iz narave ne
odreagira tako burno. Uspeh
je pričakovati pri bolnikih z
blago in zmerno hudo obli-
ko bolezni, pri bolnikih, ki
imajo težave po enem ali
dveh alergenih. Pri bolnikih,
ki imajo težave po več aler-
genih in imajo veliko težav
kljub rednemu prejemanju
vseh predpisanih zdravil,
imunoterapija običajno ni
uspešna."

Alergijski rinokonjunktivitis ali seneni nahod je zelo pogosta bolezen, 
prizadene do dvajset odstotkov ljudi, še najbolj aktivni del populacije. V prvi
polovici februarja so imeli že nekaj težav tisti, ki so preobčutljivi za pelod 
leske, marca začenja cveteti breza, še več njenega peloda bo aprila.

stran 17 stran 20

Ko nas strese stres
V okviru četrtkovega dneva
odprtih vrat Diabetološkega
centra Kranj je imela preda-
vanje Erika Povšnar na temo
Kako uspešno premagati
stres ali ga obrniti sebi v prid
kot izziv.

T
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Gorenjci in rak

Pogostost pojavljanja novih pri-
merov raka je na Gorenjskem
višja kot v Sloveniji. V letu 2007
je na Gorenjskem za rakom na
novo obolelo 1252 prebivalcev,
kar je bilo skoraj enajst odstot-
kov vseh novo odkritih rakov v
Sloveniji.

Začela se je "sezona" senenega nahoda
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NASVET

Nissera Bajrović, dr. med. I Foto: Tina Dokl

Ženskam povzroča
bolečine, tudi 
neplodnost

Endometrioza je najpogostejša
bolezen žensk v rodnem obdo-
bju. Pogostejša je od raka, od
sladkorne bolezni, od spolno
prenosljivih bolezni.

stran 15

ODPRTO:
PO-PE: 8:00 -12:30 I 14:30-18:00 
SO  8:00 -12:00

ODPRTO:
PO-PE: 8:00 -12:30 I 14:30-18:30 
            SO  8:00 -12:00

Klagenfurter Straße 44
9170 Ferlach/Borovlje 

T: +43 (0) 4227 28 600
office@karawanken-apotheke.at
www.karawanken-apotheke.at

ZDRAVILA  HOMEOPATIJA 
DOBAVA ZDRAVIL IZ CELE EVROPE  NARAVNI IZDELKI

Bleiburger Straße 16
9141 Eberndorf/Dobrla vas    

T: +43 (0)4236 51 10-0
jauntal-apotheke@happynet.at   
www.jauntal-apotheke.at

Nova lekarna 
v Borovljah!Alergogenost posameznih vrst cvetnega prahu: 

Zelo visoka: breza, cipresa, trave, oljka, ambrozija
Visoka: krišina, pelin
Srednje visoka: leska, jelša, jesen, platana, hrast,
trpotec, pravi kostanj
Nizka: topol, javor, kislica, bezeg, metlikovke
/ščirovke 
Zelo nizka: tisa, brest, oreh, divji kostanj, hmelj
Cvetni prah iglavcev ni alergogen.
Podatke o trenutnih koncentracijah pelodov 
lahko dobite na spletnih straneh Inštituta za 
varovanje zdravja.

Dobro je vedeti ...
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Gorenjske lekarne

Konec aprila 2011 se izteče prehodno obdobje, ko morajo vse države Evropske unije
uskladiti svoje predpise o tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora. Namen uredbe je
zagotavljanje večje kakovosti, varnosti in ustreznih informacij za potrošnike ter dostop
do kakovostnih, varnih in učinkovitih izdelkov. V Sloveniji je to področje zakonodajno
urejeno že od leta 2006, zato na tem področju ne bo bistvenih sprememb. 

Kdaj je izdelek zdravilo rastlinskega izvora?
Zdravila rastlinskega izvora so tista zdravila, ki so izključno rastlinskega izvora in kot
učinkovine vsebujejo nadzemne ali podzemne dele zdravilnih rastlin ali drug rastlinski
material oziroma njihovo kombinacijo v surovem ali predelanem stanju v ustrezni far-
macevtski obliki (to je v obliki kapsul, tablet, mazil, sirupov ...). Rastlinski materiali so tudi
sokovi, gumiji, maščobna olja, eterična olja in druge podobne snovi. Poleg zdravilnih
učinkovin lahko vsebujejo tudi pomožne snovi. 

Tudi zdravila rastlinskega izvora morajo imeti dovoljenje za promet. To pomeni, da
je moral predlagatelj v Sloveniji pred posebno komisijo Agencije za zdravila in medicin-

ske pripomočke z obširno dokumentacijo dokazati varnost, učinkovitost in kakovost
zdravila. Tudi pri zdravilih rastlinskega izvora je nujno redno spremljanje varnosti in
možnih neželenih učinkov. Zdravila imajo na škatlici in v navodilu za uporabo večkrat
uporabljeno besedo "zdravilo". Poleg zdravil rastlinskega izvora, katerih učinki so
bili dokazani z dobro načrtovanimi kliničnimi raziskavami po vseh pravilih dobre
klinične prakse, so na voljo tudi tradicionalna zdravila rastlinskega izvora, katerih
učinki so bili dokazani po manj strogih merilih ali pa niti še niso bili dokazani, pri neka-
terih pa je bilo celo dokazano, da ne delujejo. V dokumentaciji za pridobitev dovoljenja
za promet tradicionalnih zdravil je mogoče uporabiti podatke iz ustreznih monografij za
zdravila rastlinskega izvora, ki jih je na ravni Evropske unije pripravil poseben odbor.
Uporabljamo jih že desetletja ali stoletja in jih ni mogoče prepovedati, saj bi si jih ljudje
v primeru prepovedi prodaje izdelovali sami in uporabljali brez nadzora. Stroka je ugo-
tovila, da je najustrezneje tudi te izdelke opredeliti kot zdravila in tako z ustrezno ome-
jeno uporabo in kakovostjo zagotoviti njihovo varnost. Predpisano je ustrezno označe-
vanje teh zdravil, kar prepreči zavajanje tistih potrošnikov, ki se želijo (samo)zdraviti iz-
ključno z zdravili z jasno dokazanim učinkom. Že na ovojnini mora biti navedba: "To je
tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora, katerega uporaba temelji predvsem na pod-
lagi dolgoletnih izkušenj." Tudi galenski izdelki, ki so izdelani v galenskih laboratorijih le-
karn v skladu z zahtevami farmacevtske stroke, sodijo med tradicionalna zdravila rastlin-
skega izvora.

Zdravilne rastline in/ali njihovi izvlečki so pogosto sestavine prehranskih dopolnil in
kozmetičnih izdelkov.

Prehranska dopolnila in kozmetični izdelki niso zdravila, čeprav so na voljo v 
farmacevtskih oblikah. Tovrstnim izdelkom ne smemo pripisovati lastnosti 
preprečevanja, zdravljenja ali ozdravljenja pri ljudeh. Pri predstavitvi izdelkov so
lahko navedeni le z znanstvenimi dokazi potrjeni učinki. Prehranska dopolnila
morajo biti jasno označena z navedbo "prehransko dopolnilo". 

Zdravilne rastline lahko torej uporabljate kot zdravilo rastlinskega izvora, prehransko
dopolnilo, kozmetični izdelek ali pa si sami pripravite sveže oziroma posušene zdravilne
rastline in izvlečke iz njih. Med ljudmi velikokrat velja prepričanje, da "naravno" pomeni
"varno", "manj škodljivo" ali celo "neškodljivo". Pomembno pa je vedeti, da tudi upora-
ba zdravilnih rastlin in izdelkov iz njih lahko prinaša določena tveganja. Svetujemo vam,
da poiščite zanesljive podatke o varni in pravilni uporabi zdravilnih rastlin in/ali izdelkov
iz njih v lekarni.

Mag. Nina Pisk, mag. farm.

Vsi izdelki z zdravilnimi rastlinami ali 
njihovimi izvlečki niso zdravila!

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 

V Galenskem laboratoriju Gorenjskih lekarn izdelujemo več kot sto galenskih izdelkov
rastlinskega izvora. To so zdravila, ki kot zdravilne učinkovine vsebujejo rastlinske dele
ter njihove pripravke, kot so ekstrakti, tinkture, eterična olja ... 

Zdravilni čaji so ena najbolj priljubljenih oblik zdravil rastlinskega izvora - izdelujemo
skoraj 80 zdravilnih čajev za lajšanje prebavnih težav, prehladnih obolenj, obolenj sečil,
psihičnih težav in težav s spanjem, obolenj srca in ožilja, težav s prostato ... Pri različnih
zdravstvenih težavah so lahko učinkovita pomoč tudi zeliščne kapljice. Za lajšanje kašlja
pri prehladnih obolenjih svetujemo sirupe z izvlečki zdravilnih rastlin. Rastlinske učinko-
vine vgrajujemo tudi v mazila, paste in gele, ki pogosto vsebujejo tudi učinkovine kemij-
skega ali mineralnega izvora; ti galenski izdelki so namenjeni lajšanju kožnih obolenj in
poškodb, hemoroidov, gripe in prehlada, bolečin v mišicah in sklepih, glavobola ...

Recepture naših galenskih izdelkov rastlinskega izvora so v večini primerov tradicional-
ne in dobro preizkušene v dolgoletnih izkušnjah uporabe pri ljudeh. Skrbimo pa tudi za
posodabljanje teh tradicionalnih receptur v skladu z najnovejšimi strokovnimi zahteva-
mi in dognanji, saj so naš cilj kakovostni, varni in učinkoviti galenski izdelki.

Za kakovost zdravilnih rastlin so pomembne vse stopnje njihove pridelave, od pogojev
gojenja, kot so izbira rastišča, podnebne razmere, do postopkov nabiranja ali žetve, 
sušenja, drobljenja ter pravilnega shranjevanja. V naše izdelke vgrajujemo le zdravilne
rastline, katerih kakovost je potrjena na podlagi laboratorijskih preizkusov glede istovet-
nosti, vsebnosti posameznih sestavin, morebitne onesnaženosti s težkimi kovinami in
sredstvi za zaščito rastlin, okužbe z bakterijami ali plesnimi ...

Galenski izdelki rastlinskega izvora pomagajo pri samozdravljenju blažjih zdravstvenih
težav, pri katerih ni potreben posvet z zdravnikom. V lekarni vam bomo svetovali o 
izbiri pravega galenskega izdelka za vašo težavo. Poleg nasveta farmacevta skrbno

upoštevajte tudi navodilo za uporabo, ki je priloženo galenskemu izdelku in vsebuje po-
datke, pomembne za njegovo varno in učinkovito uporabo, kot so odmerjanje, možni
neželeni učinki, morebitno medsebojno delovanje zdravil in hrane, omejitve uporabe,
opozorila in previdnostni ukrepi. 

Tjaša Prevodnik, mag. farm., spec.

Galenski izdelki rastlinskega izvora
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ndometrioza je
bolezen, pri kateri
se tkivo, ki je po-
dobno sluznici
maternice, pojavi

zunaj maternične votline.
Lahko se pojavlja na potre-
bušnici, jajčnikih, jajcevo-
dih, maternici in njenih ve-
zeh. Pojavlja se lahko tudi
drugje, na debelem in tan-
kem črevesju, na slepiču,
mehurju, sečevodih, nožni-
ci, tudi na pooperativnih
brazgotinah ... Poznamo
različne oblike: peritonealno
endometriozo, endometrio-
zo jajčnika in globoko infil-
trativno endometriozo, ki je
najhujša oblika. Kljub števil-
nim teorijam nastanek te
bolezni v veliki meri še ni
pojasnjen. Vzroke iščemo
pri imunoloških, hormon-
skih in genetskih dejavnikih
in tudi dejavnikih okolja," je
ob tednu ozaveščanja o en-
dometriozi, ki je potekal od
sedmega do trinajstega mar-
ca, povedala Vesna Šala-
mun, dr. med., specialistka
ginekologije in porodništva
iz Univerzitetnega klinične-
ga centra (UKC) Ljubljana,
Ginekološke klinike, Klinič-
nega oddelka (KO) za repro-
dukcijo. 
Endometrioza povzroča bole-
čine, tudi neplodnost. "Krče-
vita bolečina ob menstruaciji
je lahko nekaj normalnega,
če pa so bolečine vedno huj-
še ali še posebej, če nastane-
jo na novo, postanemo po-
zorni na to, ali je vzrok za bo-
lečine endometrioza. Včasih
se bolečine pojavljajo tudi
kronično, dolgotrajno, ne
glede na cikel, v tem primeru
govorimo o skupini mede-
ničnih bolečin. K nam priha-
jajo tudi ženske, ki imajo 
boleče spolne odnose ali bo-
lečine v križu. Težave so od-
visne od tega, kje se nahajajo
endometriotične spremem-
be. Če so v črevesju, imajo
ženske v času menstruacije
krčevite bolečine v spodnjem
delu trebuha in napihnje-
nost trebuha, boleče odvajajo

blato, včasih opažajo tudi kri
na blatu. Če se pojavlja endo-
metrioza na mehurju, se to
kaže z bolečim uriniranjem
ali s krvjo v urinu. Zelo red-
ko pa jo odkrijemo slučajno,"
je pojasnila Šalamunova.
Na svetu je 176 milijonov
prizadetih žensk zaradi en-
dometrioze, od tega 14 mili-
jonov žensk v Evropi, je še
poudarila Vesna Šalamun:
"K številkam ni potreben ko-
mentar. Predstavljajte si, da
imate kronično medenično
bolečino ali da ste neplodni.
Na ta način bolezen na vas
vpliva telesno, psihično, tudi
socialno."

Diagnostika in načini
zdravljenja
"Glavna ovira je čas od za-
četka težav do prepoznava-
nja bolezni. V Evropi je ta
čas osem let, v ZDA devet
let, v Braziliji sedem let; Bra-
zilija ima izjemno dobro
zdravstvo in je država, kjer
je največ specializiranih ter-
ciarnih centrov za endome-
triozo," je povedala doc. dr.
Martina Ribič Pucelj, dr.
med., specialistka ginekolo-
gije in porodništva iz UKC
Ljubljana, Ginekološke kli-
nike, KO za reprodukcijo,
ter poudarila: "V svetu je po-
stal trend, da naj neplodne
bolnice uvrstimo kar v po-
stopke zunajtelesne oplodit-
ve brez ugotavljanja vzroka
neplodnosti. Celo Evropsko
združenje za humano repro-
dukcijo predlaga, da žensk,
ki imajo endometriotične 
ciste štiri centimetre in manj,
ne operiramo, temveč jim
ponudimo zunajtelesno oplo-
ditev. Endometrioza v dobri
kirurgiji daje več kot pet-
deset odstotkov spontanih
zanositev, na to se pa poza-
blja." 
Kje so vzroki za tako pozno
prepoznavanje bolezni? "Na
vsak način je premajhno po-
znavanje bolezni. Drugo,
kar je, je podcenjevanje te-
žav. Bolnica ima kronične,
dolgotrajne težave in se vra-
ča k svojemu zdravniku, ki

se je počasi naveliča. Imela
sem že pacientko, ki je ime-
la napotnico za psihiatra, a
je po operaciji ni več potre-
bovala. Med vzroki za prepo-
zno prepoznavanje bolezni
so tudi neustrezni diagno-
stični postopki in neustrez-
no zdravljenje. Na žalost je
tako, da vsi ginekologi upo-
rabljamo vaginalni ultraz-
vok, ki je naš drugi prst, po-
zabljamo pa na dober klinič-
ni pregled."
Poleg anamneze, natančne-
ga kliničnega pregleda, vagi-
nalnega ultrazvoka je po-
membna tudi laparoskopija.
"Laparoskopija je pregled
trebušne stene s kamero, ki
se prenaša na monitor. Je
preiskava, ki je namenjena
dokončni potrditvi bolezni,
njeni obsežnosti in oceni, za
kakšno obliko gre. Danes to
ni več samo diagnostika, la-
paroskopija je obenem tudi
kirurški postopek. Dodatni
diagnostični postopki so
usmerjeni glede na specifič-
ne težave," je pojasnila
zdravnica in dodala: "Prvo
vodilo pa je prisluhniti paci-
entki in opraviti res natan-
čen ginekološki pregled.
Moram povedati, da so nor-
mativi v naših ambulantah
zelo hudi. Če imaš predpisa-
nih pet pacientk na uro, se
težko posvetiš eni, ki bi vča-
sih potrebovala pol ure."

Zdravljenje endometrioze
Zaenkrat je najuspešnejši
način zdravljenja kirurški.
"Če želimo, da je kirurško
zdravljenje uspešno, je po-
trebna kirurška odstranitev
vseh sprememb, ki jih vidi-
mo in ki jih tipamo. Uspeš-
nost je odvisna tudi od na-
tančne predoperativne dia-
gnostike. Neustrezno kirur-
ško zdravljenje vodi v ponov-
ne operacije, ki so težje in
imajo manjši uspeh. Ne-
ustrezno kirurško zdravlje-
nje endometrioze jajčnika
zmanjšuje rezervo jajčnika
in s tem negativno vpliva na
možnost zanositve. Zdravni-
ki, ki niso usposobljeni za za-

htevne operacije endometri-
oze, naj bi naredili zgolj dia-
gnostično laparoskopijo in
pacientke usmerili v center s
tovrstnimi izkušnjami. Tak
naj bi bil princip in želja, ki
ga propagirajo v Evropi," je
dejala Martina Ribič Pucelj.
Kljub natančni operaciji lah-
ko pride do ponovitve bolez-
ni. Po različnih raziskavah
se to zgodi v 20 do 60 od-
stotkih, kar je odvisno od ob-
like endometrioze, obsežno-
sti bolezni in ustreznosti ki-
rurškega postopka, je dejala
zdravnica. In dodala: "Zaen-
krat ni idealnega načina, ki
bi pri vseh pacientkah omo-
gočil trajno ozdravljenje.
Namen zdravljenja je
zmanjšati in odstraniti bole-
čino in druge simptome,
zmanjšati lezije, ozdraviti
neplodnost, preprečiti pono-
vitev bolezni in z vsem tem
izboljšati kvaliteto življenja."
Odkar je znana, so endome-
triozo poskušali zdraviti s
številnimi zdravili. "Kontra-
cepcijske tablete so najpogo-
stejša zdravila, so poceni, so-

pojavov je malo, lahko se jih
jemlje dlje časa. Seveda pri
teh zdravilih ni osnovna in-
dikacija endometrioza, tem-
več se izkorišča njihov uči-
nek na preprečitev ovulacije
in menstruacije. Pooperativ-
no zdravljenje s kontracep-
cijskimi tabletami zmanjša
možnost ponovitve endome-
trioze jajčnika in peritoneja,
vendar povsem ne prepreči
ponovitve bolezni. Je pri-
merno le za tiste ženske, ki v
bližnji prihodnosti ne načr-
tujejo zanositve." 
Doc. dr. Martina Ribič Pucelj
je še povedala, da je na evrop-
ski trg, tudi v Slovenijo, pri-
šlo novo zdravilo, ki ima edi-
no indikacijo endometriozo:
"Lastnih izkušenj z zdravi-
lom še nimamo, lahko se za-
nesemo le na študije. Naše
pacientke so naročene na ne-
kajmesečne kontrole, da vidi-
mo, kakšen je učinek." Kot je
zaključila Martina Ribič
Pucelj, pa medikamentno
zdravljenje ni nadomestilo za
neustrezno in nepopolno ki-
rurško zdravljenje.

E
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Čakalne dobe

Tri do šest mesecev je čakalna doba za pregled 
za endometriozo v ljubljanski Ginekološki 
kliniki, Kliničnem oddelku za reprodukcijo. 
"V Sloveniji je največji problem pomanjkanje
anesteziologov. V našem kliničnem oddelku 
deluje ena operacijska dvorana namesto dveh,
kar daljša čakalne dobe," je opozorila doc. dr.
Martina Ribič Pucelj, dr. med.

Ocena incidence

Endometrioza prizadene deset do petnajst odstot-
kov žensk v reproduktivnem obdobju. Bolezen je
pogosta med neplodnimi ženskami, ima jo od 
20 do 40 odstotkov. Bolnic, ki imajo kronično,
dolgotrajno medenično bolečino, je kar do 70 
odstotkov. V menopavzi pa ima ženska lahko le
globoko infiltrativno endometriozo, ker ta ni 
hormonsko pogojena.

Socialna bolezen

Endometrioza predstavlja velike stroške za zdrav-
stvene sisteme zaradi neustreznih diagnostičnih
postopkov, neustreznega zdravljenja, nepopolne
kirurgije, ponovnih operacij, bolniških odsotnosti
... Leta 2007 so v evropskem parlamentu označili
endometriozo kot socialno bolezen. "V Evropi je
velik poziv k ustanovitvi velikih terciarnih centrov,"
je poudarila Martina Ribič Pucelj. 

Doc. dr. Martina Ribič Pucelj / Foto: Tina Dokl

Ženskam povzroča 
bolečine, tudi neplodnost
Endometrioza je najpogostejša bolezen žensk v rodnem obdobju. Pogostejša 
je od raka, od sladkorne bolezni, od spolno prenosljivih bolezni.

Bolezen vse
pogosteje 
srečujemo tudi
pri 
mladostnicah,
ki pridejo k
nam zaradi 
hudih bolečin v
trebuhu, zaradi
zelo bolečih
menstruacij.

Vesna Šalamun, dr. med. / Foto: Tina Dokl

Dobro je vedeti ...
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Najpogostejši rak pri obeh spolih je bil leta 2007 rak kože (brez malignega melanoma), ki
je na Gorenjskem pri obeh spolih odkrit precej pogosteje kot v drugih delih Slovenije. 

Vsi obiskovalci bodo dobili možnost, da izpolnijo diagnostični vprašalnik za lažjo identifikacijo
simptomov obolenj prostate. Ogled modela prostate bo strokovno voden.

Suzana P. Kovačič

Kranju bo v so-
boto, 19. mar-
ca, od 9. do 19.
ure v Mercator
centru Prim-

skovo na ogled petmetrski
model prostate. Tabuje o
prostati bodo obiskovalcem
pomagali odpraviti absolven-
ti medicine. Podatki Združe-
nja urologov Slovenije kaže-
jo, da je stopnja ozaveščeno-
sti pri nas nizka, stopnja
obolevanja pa relativno viso-
ka. Po petdesetem letu se na-
mreč pri več kot polovici mo-
ških pojavijo težave s poveča-

no prostato. Že zdravstveno
stanje prostate v mlajših le-
tih pa ima določen vpliv na
razvoj bolezni prostate v sta-
rejših letih, kot sta benigna
hiperplazija prostate in rak
prostate, ki sta v Sloveniji v
porastu. 
Prostata je spolna žleza, ki
pri moškem doseže velikost
kostanja. Nahaja se pod seč-
nim mehurjem, skoznjo po-
teka kratek odsek sečnice,
skozi katero moški izločajo
seč in semensko tekočino.
Njena naloga je izdelovanje
izločkov, ki so del semenske
tekočine, in tistih, ki varuje-
jo spodnja sečila pred vnetji.

Na ogled model prostate
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Suzana P. Kovačič

ogostost pojavlja-
nja novih primerov
raka je na Gorenj-
skem višja kot v
Sloveniji. Najpogo-

stejši rak pri obeh spolih je bil
leta 2007 rak kože (brez ma-
lignega melanoma), ki je na
Gorenjskem pri obeh spolih
odkrit precej pogosteje kot v
drugih delih Slovenije. Pri
moških je bilo na Gorenj-
skem v letu 2007 na novo od-
kritih 130 primerov raka kože
na 100 tisoč prebivalcev, v
Sloveniji 88, pri ženskah na
Gorenjskem v istem letu 144
na 100 tisoč prebivalk, v Slo-
veniji pa 91. Na drugem me-
stu po številu novo odkritih
primerov je bil na Gorenj-
skem rak na pljučih, ki je tudi
precej pogostejši kot v Slove-
nji, sledili so rak na debelem
črevesu in danke, rak na dojki
in rak na prostati," je sporoči-
la Alenka Hafner, dr. med.,
vodja oddelka za socialno
medicino, analitiko in promo-
cijo zdravja pri Zavodu za
zdravstveno varstvo Kranj. 
V istem letu je na Gorenj-
skem zaradi novotvorb umrlo
329 moških in 220 žensk.
"Novotvorbe so bile z 32 od-
stotki vseh smrti na Gorenj-
skem drugi najpogostejši
vzrok smrti, takoj za bolezni-

mi obtočil; pri moških so no-
votvorbe s 37 odstotki celo vo-
dilni vzrok smrti. Rak na pre-
bavilih, rak na dihalih in rak
na dojkah so novotvorbe, ki
na Gorenjskem zahtevajo naj-
več smrti. Umrljivost se s sta-
rostjo povečuje, od leta 2001
do leta 2005 je bila že petina
moških z rakom in skoraj tret-
jina žensk ob diagnozi raka
stara 75 ali več let. Preživetje
bolnikov z rakom se za večino
rakavih obolenj pomembno
izboljšuje. Petletno preživetje
v Sloveniji je v zadnjem opa-
zovanem obdobju znašalo pri
moških 50 odstotkov, pri žen-
skah 64 odstotkov," je pojas-
nila Hafnerjeva.
Zadnje izmed priporočil Ev-
ropskega kodeksa proti raku
opozarja na pomen nalezlji-
vih bolezni v nastanku raka

in spodbuja k cepljenju proti
tistim, za katere so cepiva na
voljo. Strokovnjaki ocenjuje-
jo, da lahko trajnim okužbam
z virusi, bakterijami ali para-
ziti pripišemo okrog osem-
najst odstotkov vseh rakov po
svetu, v Evropski zvezi neko-
liko manj, okrog deset odstot-
kov. Organi, na katerih lahko
okužba vodi v nastanek raka,
so jetra, maternični vrat, že-
lodec, limfatično tkivo in seč-
ni mehur. K preventivi teh ra-
kov pripomore cepljenje pro-
ti okužbi (če je na voljo) ali
učinkovito zdravljenje okužb. 
Podatki o razširjenosti novo-
tvorb se v Sloveniji zbirajo v
Registru raka RS, ki deluje od
leta 1950. Zaradi zahtevnosti
zbiranja, preverjanja in analize
podatkov sta potrebi dve oziro-
ma tri leta do končne objave. 

Gorenjci in rak
V letu 2007 je na Gorenjskem za rakom na novo obolelo 1252 prebivalcev, od
tega 673 moških in 579 žensk, kar je bilo skoraj enajst odstotkov vseh novo
odkritih vrst rakov v Sloveniji. 

P

Delavnica za neozdravljivo bolnega doma

Slovensko društvo Hospic, Območni odbor Go-
renjska vabi na delavnico za neozdravljivo bolnega
doma, ki bo 17. marca ob 16. uri v Domu France-
ta Berglja na Jesenicah. Še prav posebej vabljeni
tisti, ki imate neozdravljivo bolne svojce in priča-
kujete, da bodo v bližnji prihodnosti iz bolnišni-
ce prišli spet v domače okolje. Več informacij 
dobite na spletni strani www.drustvo-hospic.si.

Dobro je vedeti ...

Simptomi

Simptomi, ki spremljajo težave s prostato, so 
pogosto mokrenje, težavno mokrenje, počasno in
nepopolno praznjenje mehurja, slab in prekinjen
curek urina, težave s potenco in pogosta vnetja
sečil. Takšne težave zahtevajo pregled pri oseb-
nem zdravniku ali urologu.

Dobro je vedeti ...

Po petdesetem
letu se pri več
kot polovici
moških 
pojavijo težave
s povečano
prostato. 
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Suzana P. Kovačič,

aj je bil največji
dosežek v teh šti-
rih mesecih?
Špela Tičar: "Ne
ravno toliko iz-

guba kilogramov, v tem
času sem shujšala šest do
sedem kilogramov, ampak
bolj čvrsta koža, boljše po-
čutje, več samozavesti."
Gizela Zaplotnik: "V štirih
mesecih sem izgubila dva-
najst kilogramov. V začetku
sem mislila, da bodo šli ki-
logrami še hitreje dol, am-
pak se vmes ustavi in važno
je, da takrat ne obupaš. Ko
pride kriza, ima zelo po-
membno vlogo osebni tre-
ner, ki ti daje motivacijo.
Damjan je zelo potrpežljiv.
Je pravi trener, ki ti ne šteje
samo korakov, minut, am-
pak je tisti, ki te pohvali,
spodbuja, tudi ko ti ne gre
... Takrat dobim neizmerno
energijo. V tem času sem se
tudi naučila najti ravnovesje
med tem, koliko pojem in
koliko se gibam." 

Katere vaje najraje počneta?
Špela Tičar: "Tek mi je v
redu, še posebej zato, ker
ga včasih nisem marala. Pol
ure tečem na tekaču, kar bi
bilo v naravi približno pet
kilometrov. Orbitrek imam
tudi rada: porabiš največ

kalorij, pa najmanj si utru-
jen. Nasploh zdaj delamo
še večinoma vaje za hujša-
nje, porabo kalorij in ne to-
liko na oblikovanju mišic.
To še pride."
Gizela Zaplotnik: "V glav-
nem smo na stezi, orbitre-
ku, kolesu, kar mi je v redu.
Tečem počasi, na tekaču
"zdržim" približno pol ure,
kar je izreden dosežek
zame, ker nikoli prej nisem
tekla. V tem mesecu raču-
nam, da bo šel še kakšen ki-
logram dol."

Kakšni so načrti z aprilom,
ko se akcija Gorenjskega
glasa in Prošporta izteče? 
Špela Tičar: "Na vrsto bo pri-
šel tudi tek v naravi s prijatelji-
cami."
Gizela Zaplotnik: "S Špelo sva
se dogovorili, da bova ohranili
"ritem", računava, da bova do
poletja vadili še naprej po tri-
krat na teden. Strah me je, da
ne bi zapadla v stare vzorce, to
res ne bi rada nikoli več. Že-
lim ohraniti kondicijo, ki sem
jo pridobila. Pred dnevi sem
bila na Joštu, do gor sem pora-

bila dvajset minut manj kot
lani. Včasih sem naredila ne-
kaj korakov, pa sem že bila za-
dihana, noge so bile težke, srč-
ni utrip se je zelo povišal, vrte-
lo se mi je. Tega zdaj ni.
Imam občutek, kot bi imela
trideset kilogramov manj, ne
samo dvanajst. Imam čisto
drugo življenje, tudi misel-
nost o športu, gibanju. Postala
sem drug človek, to mi tudi
drugi povejo. Tudi ko popu-
stim in se najem ob kakšnem
rojstnem dnevu, se potem več
gibam, zagrizem v naprave ..."

Osebni izziv sta vzeli resno
Še mesec, pa bomo sklenili skupno akcijo Gorenjskega glasa in športnega centra Prošport, ki smo jo
poimenovali Preoblikujte svoje telo. Izbranki Špela Tičar in Gizela Zaplotnik sta od novembra, ko smo
začeli z akcijo pod osebnim trenerstvom Damjana Frasa, dosegli viden napredek. 

K

Dobro je vedeti ...
Fitnes in vodena vadba v toplejših mesecih
Fitnes in vodene vadbe so tudi poleti zelo primerni za vad-
bo, saj v klimatiziranih prostorih ponujajo primerno tempe-
raturo, ki se zunaj sten velikokrat dvigne nad trideset stopinj
Celzija. "V poletnih mesecih priporočam kombinacijo vadbe
v naravi (kardio del) ter v fitnesu. V tem času je dovolj, da v
fitnesu opravimo vadbe za posamezne sklope mišic in se
pred vadbo na kardio napravah ogrejemo le toliko, da je vad-
ba varna," pravi osebni trener Damjan Fras in doda: "Aktiv-
nosti v naravi, še posebej, če jih nismo vajeni, se lotimo zju-
traj ali proti večeru, ko je temperatura nižja, ne pozabimo na
pokrivalo (rutka, kapica), sončno kremo za zaščito odkrite
kože in pitja veliko tekočine." 

Koristi savne
"Med savnanjem se zaradi pospešenega bitja srca poveča
cirkulacija krvi, koža se dobro prekrvi, pospešeno je tudi de-
lovanje ledvic, ki izločijo strupene snovi. Savnanje je korist-
no tudi pri odpravi debelosti in celulita, saj pospešuje pre-
snovo. Savna deluje sproščujoče, zato si jo mnogi privošči-
jo po težkih telesnih naporih, denimo po ukvarjanju s špor-
tom. Savnanje blagodejno vpliva na boleče mišice. Pore se
zaradi vročine odprejo, zato je koža lepša in bolj zdrava. Po-
leg tega savnanje blaži artritis in dobro vpliva na težave s si-
nusi in alergije. Pri redni uporabi savne zmanjšujemo in od-
klanjamo astmo, alergijska obolenja in ekceme, bronhitis,
celulit, slabo prekrvavljenost organov, koronarne krče, pre-
hlade, vnetja, revmatizem, ishialgijo ...," je povedal Damjan
Fras in še poudaril: "Znanstveniki so ugotovili, da je za na-
stanek grama znoja potrebno 0,586 kcal. V infrardeči (IR)
savni poprečen uporabnik z lahkoto izloči vsaj 500 gramov
znoja, kar predstavlja 300 kcal ali toliko, kot če bi pretekel
pet do osem kilometrov. Izguba teže zaradi izgube tekočine
se s pitjem nadoknadi, izguba kalorij pa ne. Pri redni upora-
bi IR savne lahko v tridesetih minutah potrošimo od 900 do
2400 kcal ali toliko, kot če bi pretekli devet do petnajst kilo-
metrov." 

”S Špelo sva se zelo dobro ujeli, tudi zaradi tega, ker imava enako energijo in skupen 
motiv,” je povedala Gizela Zaplotnik. I Foto: Tina Dokl Damjan Fras: ”Naj bosta dekleti

spodbuda vsem tistim, ki zaradi
prekomerne teže ”ne upajo” v
fitnes. Morda se bojijo, da bi bili
cilj vseh pogledov v fitnesu, da
ne bi zmogli opravljati vaj. 
Fitnes je namenjen tudi njim.
Priporočljivo pa je, da si vsaj v 
začetku pomagajo z osebnim
trenerjem.”
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Dina Kavčič

redaje copatk v
sredo dopoldne so
se udeležile vse
pletilje, ki jim je
čas to dopuščal.

Glede na to, da imajo v
kranjski porodnišnici v pov-
prečju na mesec 135 poro-
dov, kot je povedala pomoč-
nica direktorice za področje
zdravstvene nege Lea Ah-
čin, bodo copatki zadosto-
vali za slaba dva meseca.

Direktorica Andreja Cer-
kvenik Škafar pa je dodala:
"Prispevek Glasovih Muc
Copataric je še en dokaz, da
porodnišnica res živi. In če-
prav sonce že sramežljivo
kaže svojo moč, naših do-
jenčkov ne bo zeblo v nogi-
ce." Porodnišnica je v ta na-
men podarila košarico z ne-
narejenimi copatki oziroma
volno. Svoj prispevek vedno
doda tudi vrtec Čirče, ki po-
skrbi, da so v paketkih po-
leg copatk tudi usnjene mi-

ške. Ena izmed prvih, ki je
copatke predala kar svoji
hčerki, je Mihela Šifrer, po-
močnica direktorice, ki je
prav pred nekaj dnevi po-
stala srečna babica.
Ustaljen termin za srečanja
Glasovih Muc Copataric je
vsako prvo sredo v mesecu
ob 17. uri v avli Gorenjske-
ga glasa. Če znate izdelova-
ti copatke in ste jih priprav-
ljeni plesti prostovoljno, ste
vabljeni, da se nam pridru-
žite.

Copatki za še lepši
začetek življenja
Glasove Muce Copatarice so bile spet pridne, saj so v samo treh mesecih 
napletle več kot dvesto parov copatk za novorojenčke, ki se rodijo v kranjski
porodnišnici. S predajo copatk so pohitele, da jih ne bi prehiteli toplejši dnevi.

P

Suzana P. Kovačič

ions klub Brnik in
Zavod za zdravstve-
no varstvo Kranj sta
izvedla prvo dobro-
delno akcijo ceplje-

nja otrok proti klopnemu
m e n i n g o e n c e f a l i t i s u .
Osnovno cepljenje s tremi
odmerki je prejelo 91 učen-
cev Osnovne šole Davorina
Jenka Cerklje, kjer je obolev-
nost za klopnim meningo-
encefalitisom kar 2,4-krat
višja v primerjavi s preostalo
Slovenijo. "Dobrodelni pro-
jekt cepljenja otrok proti
klopnemu meningoiencefa-
litisu je prvi tovrsten projekt
v Sloveniji in hkrati upam,
da tudi spodbuda drugim
društvom in občinam za iz-
vajanje podobnih," je pove-

dal predsednik Lions kluba
Brnik Gregor Makuc.
Za klopnim meningoence-

falitisom je od leta 2000 do
leta 2009 zbolelo v povpre-
čju 263 oseb na leto. V tem
obdobju je slovensko pov-
prečje obolevnosti za klop-
nim meningoencefalitisom
13 obolelih na sto tisoč prebi-
valcev, na Gorenjskem pa
kar 31 obolelih na 100 tisoč
prebivalcev na leto. Na Go-
renjskem je bila največja
obolevnost na območjih
upravnih enot Škofje Loke,
Kranja in Tržiča. "Pomemb-
no je ozaveščanje o nevarno-
sti klopnega meningoence-
falitisa, ki je danes še vedno
premalo znana bolezen
kljub resnim posledicam, ki
jih lahko pusti na zdravju
posameznikov. Ker je Go-

renjska najbolj ogroženo ob-
močje, kjer je obolevnost
2,4-krat višja v primerjavi s
preostalo Slovenijo, menim,
da se še vedno premalo ljudi
odloča za cepljenje. Ceplje-
nje je varna in učinkovita za-
ščita," je poudarila direktori-
ca Zavoda za zdravstveno
varstvo Kranj prim. doc. dr.
Irena Grmek Košnik. V letu
2009 je bilo na Gorenjskem
proti klopnemu meningoen-
cefalitisu porabljenih 11.834
odmerkov cepiva. Za ceplje-
nje se je na novo odločilo
3541 oseb.
Partnerja bosta naslednji

projekt izvedla že v marcu,
ko bo s prvim in drugim od-
merkom cepiva cepljenih
nekaj več kot sto otrok iz so-
cialno šibkejših družin
Osnovne šole Poljane. 

Uspela akcija 
za cepljenje otrok
Zaključena je prva dobrodelna akcija za cepljenje otrok proti klopnemu
meningoencefalitisu. Cepivo je prejelo 91 učencev Osnovne šole Davorina
Jenka Cerklje. 
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Suzana P. Kovačič

od okriljem Kul-
t u r n o - u m e t -
niškega društva
Bitnje deluje kro-
žek Zdravo življe-

nje, ki ga vodi Tatjana Mu-
raja Oblak. "Ta krožek ima-
mo letos prvič, pridružil se
je drugim študijskim krož-
kom, ki v KUD Bitnje pote-
kajo že sedem let in jih pod-
pira Andragoški center Slo-
venije (ACS). Pri ACS sva se
z Matejo Arhar tudi izobra-
zili za mentorici," je povzela
Tatjana Muraja Oblak. V
krožku Zdravo življenje se
srečujejo februarja in marca
vsak torek ob 17. uri. Sreča-
nja so v Gasilskem domu v
Bitnjah, so brezplačna in
odprta za javnost. "Na začet-
nih srečanjih smo udele-
ženci sami odprli teme, ki
nas zanimajo v zvezi z zdra-
vim življenjem, kar je na-
men študijskih krožkov; da
torej udeleženci začnejo so-
delovati in tudi svoje izkuš-
nje in znanja posredujejo
drugim. Največ se je pojavi-
lo prošenj, da bi obravnavali
zdravo pridelavo hrane, tako
bomo 15. marca gostili Mo-
niko Brinšek, članico Druš-
tva za zdrav osebnostni raz-
voj Radovljica, kjer vodi štu-
dijske krožke že petnajst let,
in obenem članico Društva
Ajda Gorenjska, ki promovi-
ra biodinamično pridelavo.
Naslednji torek, 22. marca,
bo prišel agronom Luka
Kužnik iz Kluba Gaia, ki bo
svetoval o obrezovanju, cep-
ljenju sadnega drevja in
rezu okrasnih rastlin," je
povedala sogovornica. 

Kemija od jutra do večera
Prejšnji torek je bil krožek

več kot dobro obiskan, Mo-
nika Brinšek pa je govorila
na temo Kemija v stanova-
nju. "Ljudje samo v enem
letu spravimo vase od pet do

šest kilogramov strupov s
hrano, zrakom, preko kože
s čistili in obleko. Začne se
že z vsakodnevnimi opravi-
li; zjutraj s tuširanjem, ko
nase nanesemo šampone,
za katere se kot surovina
uporablja nafta. Potem se
nadišavimo z dezodoranti,
ki večinoma vsebujejo tudi
perspirante, zato da dlje
časa lepo dišimo. Ženske
imajo rade senčila za oči, ki
se nanašajo v delu, v kate-
rem so akupunkturne točke,
s katerimi aktiviramo žen-
ske organe," je naštela nekaj
primerov iz vsakdana Moni-
ka Brinšek, ki pa je pred-
vsem predstavila alternati-
vo: naravna čistila, njihovo
uporabo in pripravo doma.

Priprava naravnih 
čistil doma
"Pomivalno korito pomijete
z notranjo stranjo limonine
lupine, potem ko sok iztis-
nete. Če je okrog pipe vodni
kamen, ga pokapljajte z li-
monovim sokom in zdrgne-
te s ščetko. Za pomivanje
posode zmešate sok iz treh
limon, 400 mililitrov vode,
200 gramov soli, 100 milili-
trov belega kisa. Nekateri
posodo perejo z otrobi, ki
odlično topijo mast in
ostanke hrane v posodi. Le-
sene deske za pripravo hra-

ne speremo samo z vodo, če
pa je deska mastna, jo spe-
remo s pasto, ki smo jo na-
redili iz tople vode in sode
bikarbone. Pasto damo v
steklen lonček in jo imamo
za večkrat. S to pasto očisti-
mo tudi štedilnik. Za od-
maščevanje odtokov pripra-
vimo mešanico iz 150 gra-
mov soli in 150 gramov sode
bikarbone. Damo v odtok in
prelijemo z dvema litroma
vroče vode," je ponazorila
Monika Brinšek.
V gospodinjstvih je velika
poraba pralnih praškov, ki
ga lahko naredimo kar
doma; liter domačega pra-
ška vas bo stal trideset cen-
tov. Navodilo za pripravo je:
marseillsko milo ali drugo
naravno rastlinsko milo na-
ribate in počasi vmešate v
tri litre vroče vode, da se
raztopi. Dodate veliko žlico
sode bikarbone in pomeša-
te. Še toplo, preden se začne
strjevati, vlijete v plastično
posodo (v stekleni ali kakšni
drugi se strdi v kamen), v
kateri naj ostane še nekaj
prostora (idealno je en liter).
Med ohlajanjem večkrat
premešate. Ko se ohladi, do-
date 20 do 30 kapljic eterič-
nega olja po lastni izbiri, ni
pa nujno. Če želite še meh-
kejše perilo, dodate žlico be-
lega kisa. Diši prijetno, po
starih časih.

Kemija v stanovanju
"Ljudje samo v enem letu spravimo vase od pet do šest kilogramov strupov
s hrano, zrakom, preko kože s čistili in obleko," je poudarila Monika Brinšek
in ponudila alternativo. Naravna čistila, ki jih pripravimo doma ...

P

Ker je večina pletilj svoje otroke povila v tej porodnišnici, so druženja sproščena, polna
smeha in lepih spominov. 

Tatjana Muraja Oblak I Foto: Tina Dokl

Monika Brinšek (na sliki desno) je povedala, da  v vseh krožkih, ki jih vodi tudi sama, 
izhaja iz lastnih izkušenj, iz lastnega načina življenja ... 15. marca ob 17. uri bo v Gasilskem
domu v Bitnjah predavala o biodinamični pridelavi hrane. I Foto: Tina Dokl
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Starodavna veščina za sodobne težave
Obmorsko zdravilišče Talaso Strunjan ima edinstveno lego v osrčju zaščitenega krajinskega parka, ima tudi vse potrebno, kar odlikuje dober
talasoterapevtski center: specifičen zrak bogat z aerosoli, v bližini so soline, ponuja oddih od stresa. 

Talasoterapija je naravna metoda zdravljenja, ki v le-
potne in zdravstvene namene uporablja blagodejne
učinke narave, to je morsko vodo, mediteransko klimo,
morsko blato (fango) in morsko sol. Kot znanstvena dis-
ciplina se je talasoterapija razvila v 19. stoletju, čeprav je
zdravilna moč morja znana že vse iz časov antike - talaso
je namreč grška beseda za val. 
V zadnjih nekaj desetletjih so študije potrdile pozitivne
učinke prehajanj elementov iz morskih rastlin in morskega
blata v kožo ter zdravilne učinke morske klime. 
Če k talasoterapiji dodamo še mediteransko prehrano in
gibanje v naravnem okolju, lahko rečemo, da gre za holis-
tičen pristop k zdravljenju in izboljšanju počutja ter
kakovosti življenja. 

Talasoterapija v zdravstvu
Zaradi ugodnega učinka morske vode v kombinaciji s
soncem lahko pride do izboljšanja kožnih bolezni in
težav z dihali. Terapije v morski vodi in s fangom so
učinkovite pri zdravljenju kroničnih revmatskih obolenj.
V dermatologiji talasoterapijo priporočajo pri lojni (se-
boroični) dermatozi, aknah in luskavici. Koristi tudi cirku-
lacijskemu sistemu. 

Prave talasoterapevtske centre odlikuje lega ob morski
obali. Pomembno je, koliko so oddaljeni od morja, saj se z
oddaljenostjo zmanjšuje pozitivni učinek morja. Poleg
lege je pomembna še kakovost morske vode, ki jo črpajo
za izvajanje terapij, in naravno okolje, ki mora biti čimbolj
čisto. K pravim talasoterapevtskim centrom zagotovo sodi
Krkin obmorski center zdravja Talaso Strunjan. 

Bogata ponudba talaso programov
V sprostitvenem centru Salia zdravilišča Strunjan so na
voljo številni tretmaji za nego obraza in telesa, ki črpajo iz
morskih, naravnih faktorjev, kot so morske kopeli, morsko
blato, solni piling, masaže. Fango ali morsko blato vpliva
na redukcijo odvečnega maščevja v telesu, koža postane
bolj gladka. Morska sol je zelo učinkovita pri nežnem
suhem pilingu ali med tuširanjem pri odstranjevanju kožne
povrhnjice oziroma pilingu telesa. Minerali v morski vodi
se s pomočjo primerno pripravljenih kopeli v večini ab-
sorbirajo skozi kožo telesa, jo remineralizirajo in hranijo ter
imajo protistarostni učinek. Alge zaradi izjemno visoke
vsebine mineralov, oligomineralov in vitaminov kožo
nahranijo, remineralizirajo in učinkovito delujejo predvsem
na lokalizirano maščevje. Pomembna funkcija oblog iz
alg je tudi razstrupljanje telesa.

Sladjana Prodanović Puzić, vodja fizioterapije v 
Talasu Strunjanu:
"Področje velikega zanimanja in nadaljnjega razvoja
pri talasoterapiji je fizioterapija: motorično gibanje
poteka v bazenih z ogrevano morsko vodo, ki
omogoča lažje razgibavanje sklepov in mišic kot na
suhem. Voda telo sprošča, zato se zmanjša napetost
mišic, izboljša prekrvitev in posledično zmanjša
občutek bolečine. V vodi tako lahko povečamo obre-
menitev vaj, kar je zlasti koristno pri zdravljenju
ortopedskih in travmatoloških posegov."
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UGODNO:
Oddih na morju 
v Talasu Strunjanu

Paket vsebuje:
nočitev v dvoposteljni sobi v Vilah***, polpenzion z bo-
gatimi samopostrežnimi obroki v restavraciji Hotela Svo-
boda****, neomejeno kopanje v prenovljenih bazenih z
ogrevano morsko vodo (32 O C), prost vstop v nov fitness
center, 50 % popusta na redno ceno vstopa v svet savn,
jutranja skupinska telovadba, nordijska hoja z vod-
nikom, bogat animacijski program 

Cena za 2 osebi: 
3 noči - 220,50 EUR
5 noči - 367,50 EUR

Informacije: Talaso Strunjan, tel. 05/ 67 64 100, 
www.talaso-strunjan.si

Morski zrak v Strunjanu je specifičen. V bližini ni težke

industrije, zato je zrak čist, v njem ni velikih koncen-

tracij alergenov, bogat pa je tudi z natrijevim kloridom

in jodom. Delci soli v zraku krepijo sluznico dihalne

poti, aromatični aerosol borovih dreves pa skupaj z

morskim aerosolom blagodejno vpliva na dihalne poti

in na dobro počutje.

Posebna ponudba do 17. 4. 2011
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Gorenjci in zdravje

"Stopam v leta, ko postane skrb za zdravje še bolj pomembna. Tega se držim. Tečem, hodim v hribe,
smučam. Pazim pri prehrani, to pomeni čim manj ali nič alkohola, ravno tako tobaka in čim več 
zelenjave in sadja."

Miran Čehovin, direktor kranjske poslovne enote Pošte Slovenije

V okviru četrtkovega dneva
odprtih vrat Diabetološkega
centra Kranj je imela preda-
vanje Erika Povšnar na temo
Kako uspešno premagati
stres ali ga obrniti sebi v prid
kot izziv. "Stres je univerzal-
na izkušnja človeka. Pozna-
mo dve vrsti stresa. Pozitiven
eustres, ki je koristen in je
normalno, pričakovano odzi-
vanje. Spodbudi našo aktiv-
nost, ustvarjalnost. Povzroča
vznemirjenje, hkrati pa nam
predstavlja izziv. Drugi, ne-
gativni distres je škodljiv,
uničevalen, nekoristen. Pred-
stavlja grožnjo, ki jo sprem-
ljata telesna in duševna
simptomatika. Distres in z
njim povezane težave nasta-
nejo, ko je stresorjev preveč,
so prepogosti in predolgo tra-
jajo. Stresor imenujemo vsa-
ko stvar, dogodek, osebo, ki
nas ogrožajo. Nikakor ni nuj-
no, da nas resnično ogrožajo,

dovolj je, da jih ljudje kot
ogrožajoče doživljamo in za-
znamo. Za preventivo je po-
memben zdrav življenjski
slog. Da gojimo dobre med-
sebojne odnose, najdemo čas
za sprostitev, za različne de-
javnosti, ki nas krepijo - od
tega, da preberemo dobro
knjigo, gremo na sprehod, ...,
do primerno zaključenega
dneva. Znani antropolog
prof. Ramovš pogosto pouda-
ri, kako pomembno je, da se
z zaključkom dneva spomni-
mo na vse dobro, kar se nam
je zgodilo in smo prejeli pre-
ko dneva. Se zahvalimo za
preživeti dan. 
Znaki, simptomi distresa se
dogajajo na našem misel-
nem nivoju (tega ne zmo-
rem, to je grozno, kar se mi
dogaja, vsi name pritiskajo,
zmešalo se mi bo, vsega je
preveč), na telesnem nivoju
(potne mrzle ali vroče dlani,

glavoboli, ...) na vedenjskem
nivoju (pomanjkanje volje,
neorganiziranost, jokavost,
težave s spanjem, pozornost-
jo, umik) in na čustvenem
nivoju (potrtost, jeza, pretira-
na občutljivost, razdražlji-
vost, prepirljivost). Vplivamo
lahko le na mišljenje in vede-
nje. Misel lahko zamenjamo
z drugo, boljšo, prijaznejšo.
Čustva in telo sledita temu.
Nanju neposrednega vpliva
nimamo. Dajmo v ospredje
misli in premišljeno ravna-
nje in ne vedno čustev.
Posledice stresa so lahko zlo-
rabe psiho aktivnih snovi, iz-
gorelost, odklanjanje pomoči,
anksiozne motnje, depresije,
... Na telesu se posledice lah-
ko kažejo kot prebavne mot-
nje, glavobol, oslabljen imun-
ski sistem, visok krvi tlak,
sladkorna bolezen, nekatera
rakava obolenja, ... Čustveni
odziv na negativni stres lahko

traja nekaj ur dni ali celo ted-
nov. Po več kot šestih mese-
cih lahko preide v depresi-
jo/anksiozne motnje, ki brez
zdravljenja postanejo kronič-
ne. Zato je priporočljivo obis-
kati zdravnika. Zdravila sta-
nje bistveno ter hitreje izbolj-
šajo in ne povzročajo odvis-
nosti. Depresija danes posta-
ja bolezen 21. stoletja. Pove-
zana je z upadom zanimanja
za skoraj vse dejavnosti, ki so
sicer prinašale zadovoljstvo. 
S stresom povezujejo tudi
različne tipe osebnosti. Zelo
nagnjeni k stresu so ambici-
ozni in zaskrbljeni tipi. Do-
godki, ki povzročajo visoko
stopnjo stresa, so situacije,
kot so smrt partnerja, ločitev,
odvzem prostosti, huda ne-
sreča, bolezen in invalidnost,
poroka. Na lestvici so še izgu-
ba službe, upokojitev in celo
sprememba števila prepirov
v zakonu. 

Kaj lahko naredimo? Nauči-
mo se uporabljati tehnike di-
hanja. Globok vdih, izdih, ...,
sproščanje, masaža, počitek,
fizično delo ... Najbolj po-
membna pa je sprememba
perspektive, razmišljanja.
Vprašajmo se, kaj nam situa-
cija sporoča, kaj se lahko iz
tega naučimo, kaj prinaša
pozitivnega? Negativno mi-
sel zamenjamo vsaj z nevtral-
no, če že ne s pozitivno.
Predvsem pa so pomembni
odnosi, odnosi z bližnjimi,
domačimi, prijatelji znanci,
sodelavci, ... Ali smo srečni
ali nesrečni je, če izključimo
bolezni in slabe življenjske
razmere, odvisno od kvalitete
odnosov, v katerih živimo in
jih ustvarjamo.

"Ljudi ne vznemirjajo stvari,
marveč mnenja, ki si jih o njih
ustvarijo." 

Epiktet 

Erika Povšnar, višja 
medicinska sestra, 
univ. dipl. pedagoginja,
vodja Zdravstveno 
vzgojnega centra v ZD Kranj

nasvet

”

Bolnišnica za nov certifikat kakovosti

deči noski so se v letu 2010 precej razširili,
saj so poleg šestih rednih tedenskih progra-
mov na novo vsakomesečno začeli obiskovati
otroške oddelke treh bolnišnic, na Gorenj-
skem Splošne bolnišnice Jesenice. Lani so
obiskali kar 10.095 otrok v bolnišnicah, 173
otrok v rehabilitacijskih centrih ter 3.333
otrok in odraslih s posebnimi potrebami ter
starostnikov. Pomemben korak naprej v pre-
teklem letu je tudi izvedba pilotskega projek-
ta Dežurni klovn v juniju na pulmološkem
oddelku v ljubljanski pediatrični kliniki. Več-
no spraševanje, kaj bi se zgodilo, če bi bil
klovn zdravnik na oddelku kar stalno priso-
ten, je dobilo odgovor, da so tam še kako do-
brodošli, saj vsi pregledi, ki jih morajo mali
pacienti dati skozi, niso mačji kašelj. Klovn
zdravnik, ki s svojo prisotnostjo načrtno spe-
lje malčku pozornost na vse drugo, kot ostre
injekcije in inhalacijske naprave, je bil vsako-
krat zelo dobro sprejet. Klovni bodo spet de-
žurali marca.
Rdeči noski so svojo dejavnost že v lanskem
letu razširili tudi v domove za starejše; izkuš-
nje, ki so jih nabrali v teh ustanovah, so nepre-
cenljive. Namen dela klovnov zdravnikov pa
ostaja vseskozi enak - prinašati nasmeh. S. K. 

Prizadevni rdeči noski 

Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih
Kranj že več let zapored deluje krožek, ki ga
društvo pripravlja v sodelovanju z Ljudsko
univerzo Jesenice v okviru projekta vseživ-
ljenjskega učenja in Andragoškim centrom
Slovenije. Vodja krožka Majda Muri pove, da
v njem sodeluje od 12 do 14 udeleženk, na le-
tošnjih osmih srečanjih pa so se z različnih
vidikov lotile teme Moč samozdravljenja. Dve
srečanji so pripravili tudi s Sanjo Lončar, vod-
jo projekta Skupaj za zdravje človeka in nara-
ve, s katero so se v krožku pogovarjale o vpli-
vu prehranjevanja na vid. "Ideja našega pro-
jekta je ljudem približati naravne načine za
rešitev naših problemov. Prehrana tu igra po-
membno vlogo," je povedala Sanja Lončar, ki
se je na marčevskem srečanju s članicami go-
renjskega društva slepih in slabovidnih pogo-
varjala zlasti o okusih, ki po njenih besedah
pomembno vplivajo na naše organe. Lončar-
jeva je soavtorica več knjig, tik pred izidom pa
je knjiga Ščepec rešitve - zamolčane zdravilne
moči zelišč. Slušateljice krožka so se zelo za-
nimale, kdaj bo knjiga izšla, saj tudi one želi-
jo prebrati, kako lahko s pomočjo zelišč pre-
magujemo zdravstvene in druge težave, kar
so znale že naše babice in prababice. D. Ž.

Na krožku o moči samozdravljenja

R S Vplošna bolnišnica Jesenice je začela pridobiva-
ti nov certifikat kakovosti. Gre za certifikat
DNV - NIAHO, ki je namenjen bolnišnicam
in kot osnovo vključuje zahteve standarda ISO
9001, ki ga je jeseniška bolnišnica že pridobi-
la. "S pridobitvijo akreditacije DNV bomo lah-
ko pacientom nudili najvišji standard oskrbe
in varnosti. To nam bo omogočilo še večjo pre-
poznavnost med evropskimi bolnišnicami,
zato lahko postanemo zanimiv partner za tuje
zavarovalnice in pridobivamo paciente iz tuji-
ne," je poudaril Igor Horvat, direktor Splošne
bolnišnice Jesenice. V bolnišnici so pred dne-
vi uspešno opravili predpresojo za akreditaci-
jo, presojevalska ekipa iz ZDA je pri pregledu
dela v vseh oddelkih jeseniške bolnišnice oce-
njevala predvsem varnost pacienta. Delo zapo-
slenih je ocenila kot zelo dobro in v svoji oce-
ni poudarila, da je v jeseniški bolnišnici za var-
nost pacientov dobro poskrbljeno. Med podro-
čji, ki jih bodo morali še dodatno urediti, pa
sta izboljšanje požarne varnosti in postopek
predpisovanja zdravil oziroma izboljšanje do-
kumentiranja in sledenja. Z uspešno opravlje-
no predpresojo Splošna bolnišnica Jesenice
vstopa v akreditacijski postopek, ki bo predvi-
doma končan septembra. U. P.
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ČUDOVIT VEČER V
DOMŽALAH 

Pred dobrim tednom dni je v hali Ko-
munalnega centra v Domžalah na-
stopil Gianni Rijavec s svojimi gosti.
Koncert je bil namenjen predvsem
ženskam in mamicam. / Foto: Matic

Zorman

22

LJUDJE

ČASOVNI STROJ:
CILJ KRVAVEC 

Sobota, 13. marca 2011. Prizorišče:
Brunarica Sonček. S soncem obsi-
jano smučišče, po tleh bleščeči
sneg, zvok po strminah švigajočih
smučarjev in radost v zraku. / Foto:

Matic Zorman

KULTURA

POGLEDI V DUŠO 

V treh osrednjih galerijah v Kranju
svoja dela iz najnovejšega cikla
Uvid - ok(n)o v dušo razstavlja Kle-
mentina Golija. 

23
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GLASOV ODER, KINO

ianni je gostil
Mišo Molk, ki je
tokrat nastopila
v vlogi pevke in
z njim v duetu

zapela Poljub, pa Natašo
Madjar, malo Lino Kuduzo-
vič, Zuleiko Morsut, itali-
jansko pevko, ki je z Gia-
nnijem zapela skladbo Lju-
bezen je le ena, godalno za-
sedbo Glasbene šole Dom-
žale Anastasia Strings pod
vodstvom Anastazije Juvan,
spremljal jih je pianist in
skladatelj Miran Juvan.

Vrhunec večera je pred-
stavljal nastop 260-
članskega otroškega pev-
skega zbora, sestavljenega
iz sedmih osnovnih šol iz
Komende, Trzina, Meng-

ša, Dola pri Ljubljani,
Domžal, Kamnika, ter
Glasbene šole Domžale, ki
so pod vodstvom zboro-
vodkinje in profesorice
glasbe Jožice Vidic zapeli z
Giannijem pesem Mamica
je kakor zarja, po njej so

svojim mamicam podarili
cvet, katere je izdelala ro-
kodelka z Vranskega. Šte-
vilni obiskovalci so od nav-
dušenja zajokali. Z rožami
pa je Gianni med koncer-
tom presenetil tudi obisko-
valke koncerta. Med njimi

stoletnico Frančiško Kitin
iz Doma za starejše obča-
ne Domžale in Marijo
Radkovič z Vira, ki kot čla-
nica Medgeneracijskega
društva Jesenski cvet veli-
ko svojega časa namenja
prostovoljstvu.

ČUDOVIT VEČER V DOMŽALAH
Pred dobrim tednom dni je v hali Komunalnega centra v Domžalah nastopil Gianni Rijavec s svojimi
gosti. Koncert je bil namenjen predvsem ženskam in mamicam. 
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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 
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LAŽJI 
SUDOKU 

Rešitev:

KINO SPORED

Torek, 15. 3.
15.40, 18.00 RANGO (sinhro)
20.20 DEKLE Z ZMAJSKIM TATUJEM
16.50 GREMO MI PO SVOJE
19.00 DEKLE, KI SE JE IGRALO Z OGNJEM
21.30 DEKLE, KI JE DREGNILO V OSJE 
GNEZDO
16.00, 18.30, 21.00 KRALJEV GOVOR

Sreda, 16. 3.
15.40, 18.00 RANGO (sinhro)
20.20 DEKLE Z ZMAJSKIM TATUJEM
16.50 GREMO MI PO SVOJE
19.00 DEKLE, KI SE JE IGRALO Z OGNJEM
21.30 DEKLE, KI JE DREGNILO V OSJE 
GNEZDO
16.00, 18.30, 21.00 KRALJEV GOVOR

Četrtek, 17. 3.
16.40, 19.00, 21.20 DEBELA MAMA: 
KAKRŠEN OČE, TAKŠEN SIN
16.10 GREMO MI PO SVOJE
18.20 JUTRI, KO SE JE ZAČELA VOJNA
20.30 ČRNI LABOD
16.00, 18.30, 21.00 KRALJEV GOVOR

Petek, 18. 3.
16.40, 19.00, 21.20, 23.40 DEBELA
MAMA: KAKRŠEN OČE, TAKŠEN SIN
16.10 GREMO MI PO SVOJE
18.20 JUTRI, KO SE JE ZAČELA VOJNA
20.30, 22.50 ČRNI LABOD
16.00, 18.30, 21.00, 23.30
KRALJEV GOVOR

Sobota, 19. 3.
14.20, 16.40, 19.00, 21.20, 23.40
DEBELA MAMA: KAKRŠEN OČE, TAKŠEN SIN
14.00, 16.10 GREMO MI PO SVOJE
18.20 JUTRI, KO SE JE ZAČELA VOJNA
20.30, 22.50 ČRNI LABOD
13.30, 16.00, 18.30, 21.00, 23.30
KRALJEV GOVOR

Nedelja, 20. 3.
14.20, 16.40, 19.00, 21.20 
DEBELA MAMA: KAKRŠEN OČE, TAKŠEN SIN
14.00, 16.10 GREMO MI PO SVOJE
18.20 JUTRI, KO SE JE ZAČELA VOJNA
20.30 ČRNI LABOD
13.30, 16.00, 18.30, 21.00 
KRALJEV GOVOR

Ponedeljek, 21. 3.
16.40, 19.00, 21.20
DEBELA MAMA: KAKRŠEN OČE, TAKŠEN SIN
16.10 GREMO MI PO SVOJE
18.20 JUTRI, KO SE JE ZAČELA VOJNA
20.30 ČRNI LABOD
16.00, 18.30, 21.00 KRALJEV GOVOR

Torek, 15. 3.
20.10 DEBELA MAMA 3
18.20, 20.40 DIVJA VOŽNJA 3D
19.10 JUTRANJE VESELJE
16.40, 21.30 MOJA NEPRAVA ŽENA
16.15, 21.10 NEZNANEC
18.50 PRAVI POGUM
15.30, 17.50 RANGO (sinh.)
16.20, 18.40, 21.00 USODNI
16.10 ZLATOLASKA 3D

Sreda, 16. 3.
20.30 DEBELA MAMA 3
18.20, 20.40 DIVJA VOŽNJA 3D
19.00 JUSTIN BIEBER 3D
19.10 JUTRANJE VESELJE
16.40, 21.30 MOJA NEPRAVA ŽENA
16.15, 21.10 NEZNANEC
18.50 PRAVI POGUM
15.30 RANGO (sinh.)
16.20, 18.40, 21.00 USODNI
16.10 ZLATOLASKA 3D

Četrtek, 17. 3.
20.00 TAMARA DREW 

Petek, 18. 3.
20.00 CIRKUS FANTASTICUS 

Sobota, 19. 3.
18.00 TAMARA DREW
20.00 CIRKUS FANTASTICUS

Petek in sobota, 18. in 19. 3.
18.00 LAHKA PUNCA

Organizatorji filmskih predstav 
si pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

KINO ŽELEZAR, JESENICE

KINO SORA

PLANET TUŠ, KRANJ

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER)

Alenka Brun

G

Gianni Rijavec / Foto: Matic Zorman Zuleika Morsut / Foto: Matic Zorman

avni sklad RS za kultur-
ne dejavnosti, Območ-
na enota Kranj, je v
Kulturnem hramu Ig-
nacija Borštnika v za-
četku marca pripravil

Območno revijo pevskih
zborov. V dveh dneh se je na
odru zvrstilo kar osemnajst
različnih pevskih zasedb. Iz
občine Cerklje so nastopili
Komorni moški pevski zbori
Davorina Jenka, Cerkveni
ženski pevski zbor Andreja
Vavkna in Cerkveni mešani
pevski zbor Andreja Vavkna.
Tri ljudske pesmi so zapeli

pevci iz KD Obrtniški pevski
zbor Kranj, pod vodstvom
Maje Nosan so se predstavi-
li pevci mešanega zbora
Iskra Kranj. Pester glasbeni
repertoar so si izbrale Dup-
ljanke, petkov glasbeni večer
pa so zapolnili tudi pevci
MPZ Peter Lipar iz DU

Kranj, Komornega zbora
Gallus Kranj in MePZ Mu-
sica Viva Kranj. Svoje pev-
sko znanje, ki ga je oba ve-
čera strokovno ocenjeval
Marko Munih, je v soboto
predstavilo sedem kranjskih
zasedb - dekliški zbor Evelin
iz KD Mysterium, moški

zbor Maj, gimnazijska za-
sedba Carmen Manet, ko-
morna zbora De profundis
in Mysterium, Akademski
pevski zbor France Prešeren
Kranj in DPD Svoboda Stra-
žišče - ter pevci iz zbora Tri-
glav Duplje in jeseniškega
Vox Carniolusa.

OBMOČNA REVIJA PEVSKIH ZBOROV
Jasna Paladin

J

Na cerkljanskem odru se je v dveh dneh zvrstilo osemnajst pevskih zborov. / Foto: Matic Zorman
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KULTURA

odelovanje Gorenj-
skega muzeja in
Mestne galerije Ljub-
ljana je obrodilo novo

razstavo likovnih del Kranj-
čanke, akademske slikarke
Klementine Golija. Gre na-
mreč za slike iz njenega naj-
novejšega cikla Uvid - ok(n)o
v dušo, ki ga je v večjem delu
predstavila decembra lani v
Ljubljani, tokrat pa ga je ople-
menitila še z nekaterimi stva-
ritvami iz prejšnjega likovne-
ga sklopa, imenovanega Geo-
grafija spomina. Pravzaprav
gre za neke vrste ustvarjalno
nadaljevanje. 

"Vse, kar človek doživi, se
vpiše v polje spomina, ki je
sestavljeno tako iz osebnega
kot kolektivnega spomina,
kar je povezano s teboj oseb-
no in v smislu evolucije in
razvoja človeka. Vse, kar je

bilo povedano, videno, doži-
veto, se nalaga, plasti v člove-
kov spomin. Spomin prete-
klost povezuje s sedanjostjo
in iz obeh komponent obli-
kuje prihodnost," filozofsko
osnovo svojega umetniškega
delovanja pojasnjuje avtorica
in dodaja: "V ustvarjalnih
trenutkih luščimo iz zaklad-
nice tega spomina, sama te
"luščine" na primer spremi-
njam v likovne znake, sim-
bole in kompozicije, ki po-
tem oblikujejo neko novo li-
kovno celoto." Avtorica vidi
stvari v svojem bistvu, v
osnovnem elementarnem
stanju, v neki celostni du-
hovni atmosferi, pa vendarle
je njen "uvid" vendarle bolj
obrnjen navznoter, v nek in-
timni svet. Zato Okno oziro-
ma oko v dušo. 

Skozi množino podslikav
Golija postopno gradi mno-
goterost pogledov, usmerje-
nih v motivna središča, ne-

kakšne prostore ali poti ozi-
roma osvetljena okna, odpi-
rajoč jih proti segmentom
notranjega, intimnega sveta.
Umetnica vzpostavlja slikar-
ski stik z zunanjim in pred-
vsem notranjim svetom, kjer
se čustva podvajajo, misli
krepijo in izraznost narašča,
je k razstavi med drugim za-
pisal dr. Sarival Sosič. Likov-

na dela, predvsem gre za ko-
laže, so koncipirana tako, da
je središčni motiv oblika oče-
sa ali kroga, kar pomeni po-
gled v notranji svet, v dušo. 

Likovna ustvarjalnost Kle-
mentine Golija je predstav-
ljena v Galeriji Mestne hiše,
sosednji Mali galeriji in v Ga-
leriji Prešernove hiše, na
ogled bo vse do 6. aprila.

POGLEDI V DUŠO 
V treh galerijah v Kranju dela iz najnovejšega cikla Uvid - ok(n)o v dušo razstavlja Klementina Golija. 

Igor Kavčič

S

Umetniško snovanje slikarke Klementine Golije je tokrat
predstavil kustos razstave dr. Sarival Sosič. / Foto: Jelena Justin

obotni, že šesti večer
v sezoni koncertnega
cikla Aeda je postre-
gel z eno najboljših

big band zasedb pri nas.
Skoraj dve uri je polni dvora-
ni igral Toti big band iz Mari-
bora, zasedba odličnih glas-
benikov z dvajsetletnimi ko-
reninami. Band je predstavil
pester program skladb od
jazzovskih standardov, zna-
nih melodij zabavne glasbe

izpred štiridesetih let in več
let, pesmi Franka Sinatre in
še starejše uspešnice Glenna
Millerja. Poslušali smo tako
glasbo iz muzikalov kot so-
dobno glasbo za tovrstne se-
stave. Kot solisti so se pred-
stavljali posamezni člani To-
tega big banda, v treh sklad-
bah avstrijski trobentač Ma-
rio Stuhlolhofer, občinstvo
pa sta še posebej navduševa-
la pevca Dada Kontrec Klad-
nik in Boštjan Bračič. Zim-
zeleni hiti Save the last Dan-
ce, Sway, My Way v njegovi

in As time goes by, Ti si moja
ljubezen, Don't cry for me, Ar-
gentina v njeni izvedbi so
dvigovali razpoloženje vse
do vrhunca z duetom v
skladbi Something Stupid.

Koncertni cikel Aeda se bo
končal 9. aprila z nastopom
tenorista Jurija Reje, Simfo-
ničnim orkestrom RTV Slo-
venija in gostjo, pevko Darjo
Švajger.

ŠTAJERCI NA BRDU 
Toti big band je navdušil polno dvorano 
kongresnega centra Brdo. Zimzelene, jazz 
standardi, muzikal, klasika ...

Igor Kavčič

S

soboto so v Prešer-
novem gledališču
uprizorili tretjo
premierno letošnje

sezone, dramo. "Zaprta vra-
ta, J. P. Sartra v režiji Marka
Bulca. Kdor govori, strelja,"
je eden izmed avtorskih cita-
tov Sartrovega besedila Zapr-
ta vrata, ki velja za enega te-
meljnih del francoskega eksi-
stencializma. Zgoščeno v
svoji široki pomenskosti za-
htevno besedilo gledalcu, ne
dvomim pa, da tudi vsem
trem glavnim protagoni-
stom na odru, ne dopušča
niti trenutka počitka. Nosilci
glavnih vlog trojice, ki se po
svoji smrti znajde v sobi s
tremi naslanjači, iz katere ne
bo prišla nikoli več, prav tako
pa tudi v sobo ne bo nihče
več vstopil, v dobri uri in pol
dolgi predstavi ne predahne-
jo niti za trenutek. Peter Mu-
sevski v vlogi Garcina ter obe

ženski, Estelle in Ines, prvo
igra Vesna Slapar, drugo pa
Vesna Jevnikar, ves čas tako
rekoč "streljajo z besedami"
in vseskozi spretno krmarijo
skozi besedilo, skozi zgodbo.
Vsak od njih je v življenju
naredil nekaj moralno nev-
zdržnega in je zdaj ujet v
brezčasen prostor, v katerem
so obsojeni na večno svetlo-
bo. Če so bili tam zunaj pe-
kel tistim okrog sebe, so tu
za zaprtimi vrati pekel drug
drugemu. 

Ob dramaturgiji Gregorja
Bulca je Marko Bulc s spre-
tno režijo v interpretaciji do-
kaj hermetičnega besedila ig-
ralcem dopuščal dovolj krea-
tivnosti in izpostavljanja nji-
hovih igralskih kvalitet. Z mi-
nimalistično sceno treh fote-
ljev, obkroženih z večno sve-
tlobo, neštetimi žarečimi ref-
lektorji, je žebljico na glavico
zadel Damir Leventić, prav
tako pa je kostume značajem
posameznih likov natančno
namenila Mateja Benedetti.

KDOR GOVORI,
STRELJA 

Igor Kavčič

Duet Dade Kontrec Kladnik in Boštjana Bračiča v 
uspešnici Something Stupid je dodobra ogrel dlani
poslušalcev. / Foto: Mirko Kunšič

Odlična igralska trojka za "zaprtimi vrati", Peter Musevski,
Vesna Slapar in Vesna Jevnikar / Foto: Mare Mutič

V
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VREME IN POČUTJE

tedenska vremenska napoved
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četrtek
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24.3.

desetdnevna napoved

setveni koledar obremenitev vzhod         zahod

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

Marec - sušec

Če jagnjeta v sušcu na tratah nore, rada v aprilu v hlevu leže.

veto Podlogar izha-
ja iz Gorij pri Ble-
du, že od leta 1988
pa živi na Japon-

skem, kjer je v enem smu-
čarskih letovišč spoznal
tudi svojo ženo Čiharu. Ja-
ponska se mu je naprej
zdela izredno skrivnostna,
gore pa so ga s svojo različ-
nostjo privlačile, saj poleg
plezanja ponujajo tudi šte-
vilne druge užitke. Je gor-
ski vodnik in smučarski in-
štruktor, ki je svoj hobi
spremenil v službo. 

Uvod v odgovor na vpraša-
nje o doživljanju močnega
potresa in cunamija na Ja-
ponskem se je v elektron-
skem sporočilu, ki smo ga
prejeli v nedeljo dopoldne po
našem času, začel takole: "Je
nedelja popoldne in topel
sončen dan. Zelo neobičajno
miren dan, če nimaš prižga-
nega radia ali televizije. Po-
ročila in posnetki so namreč
iz ure v uro bolj pretresljivi.
Tu, v prefekturi Saitama, ka-
kih 50 kilometrov severoza-
hodno iz centra Tokia, je živ-
ljenje normalno. Z vodo,
elektriko, plinom, komuni-
kacijo nimamo težav, tudi tr-
govine delajo. Precej je
ohromljen cestni, železniški,
letalski promet. Se pa na dve
do tri ure zatresejo tla nekje
do pete stopnje in še vedno
pade kakšen krožnik iz oma-
re ali pa zdrsne knjiga s poli-
ce. Vendar je napoved za na-
slednje tri dni slaba: sedem-
deset odstotkov potresnih
sunkov bo še precej močnih

in nevarnih, v glavnem tam,
kjer je že sedaj najhuje."

Potresi so sicer na Japon-
skem nekaj običajnega. "Po-
gosto se tresejo tla. Na vsa-
kih nekaj let pa se zgodi tudi
katastrofa. Ljudje s tem živi-
jo in lahko bi rekel, da so kar
navajeni, predvsem pa pri-
pravljeni nanje," nadaljuje
Cveto, ki je tokratni potres
doživel v avtu, na parkirišču.
Odpravljal se je ravno do-
mov iz hribov.

"Najprej sem mislil, da se
avto maje - kot čoln na vodi,
zaradi močnega vetra. Na
džipu, ki je že tako precej vi-
sok, imam namreč pritrjena
dva velika boksa za smuči,
zato je nagibanje levo in des-
no ob močnem vetru nekaj
običajnega. Vendar se je vse
skupaj stopnjevalo, druge av-
tomobile na parkirišču je rav-
no tako začelo premetavati,
polje, ki se je raztezalo od
parkirišča naprej, pa je vidno
valovilo. Občutek je bil podo-
ben tistemu na trajektu, ko ta
plove čez razburkane vode."

Cveto je do doma potrebo-
val dobrih enajst ur; če bi se
obotavljal, bi pa pot trajala še
dalj časa, saj so bile ceste za-
prte, poškodovane; semaforji,
bencinske črpalke mrtve.
"Šlo je za las, imel pa sem
tudi srečo, saj sem danes iz-
vedel, da je trideset minut
kasneje zemeljski plaz odne-
sel cesto, po kateri sem vozil."

Potres na Japonskem je bil
najmočnejši v njeni sodobni
zgodovini z magnitudo 8,9,
ki so jo kasneje zvišali na 9.
Žarišče je imel na severo-
vzhodu države, sprožil pa je
tudi orjaški popotresni val,

ki je opustošil vzhodno oba-
lo in terjal ogromno življenj.
Nihče ne ve točno, kolikšno
bo končno število mrtvih.

"Presenečenj glede cuna-
mija ni! Japonska je 'high
tech' dežela in obvešča ljudi
do deset sekund pred potre-
som, prek televizij, radiev,
alarmi so inštalirani na mo-
bilnih telefonih, računalni-
kih ... Nekako imaš čas, da se
kakorkoli že pripraviš. Zle-
zeš pod mizo, zapustiš pros-
tor, ustaviš avto, če si na uli-
ci, stopiš pod streho ... Po-
tem takoj sledijo obvestila o
moči in kraju potresa ter ne-
varnosti cunamija, čas, ko bo
dosegel obalo, ter celo višina
vode. Tokrat pa je prišlo do
gigantskih valovanj morja in
po posnetkih, ki jih lahko 
kažejo, je večtonske ribiške
ladje odneslo tudi štiri kilo-
metre stran od obale. Ljudje
se tako niso umaknili dovolj
visoko ali pa preprosto niso
imeli časa odhiteti daleč
stran od morja."

Mediji poročajo o pro-
metnem kaosu, o praznih
trgovinah ... 

"Japonci so zelo disciplini-
ran narod. Trgovine so mor-
da prazne le tam, kjer je vse
odnesla voda. Delijo oziro-
ma prodajajo nujne stvari, ki
so pripravljene v vrečkah,
tako da je vsak upravičen do
enakega deleža. Pred vrati tr-
govin vidite vrste - tudi pono-
či, vendar ni prerivanja, ni
kraj. Kjer je najhuje, urejajo
zadeve reševalna služba, voj-
ska, civilna zaščita. Kar se
prometa tiče, je pa pravza-
prav sreča, da je ravno vi-
kend in potrebe po prevozih

na primer z vlaki, kot je to ob
delavnikih, niso tako velike.
Res je, da je vse skupaj ob-
stalo in še stoji. Nekatere že-
leznice so usposobili ravno
toliko, da so v 24 urah spra-
vili ljudi domov - govorim za
stokilometrski pas okoli To-
kia. Najbolj je prizadet sever
Honšuja, ki leži severno od
Tokia - tam pa res vse stoji.
Naj omenim, da ni bilo ne-
sreče na Šinkansenu, hitrem
vlaku, ki vozi več kot tristo
kilometrov na uro, ker jim
ga je uspelo ustaviti pred
sunkom. Avtoceste severno
od Tokia so vse zaprte, upo-
rabljajo jih le reševalne služ-
be. Podobno je z letališči ra-
zen Sendaija, ki so ga popla-
vili mulj in ostanki naselij." 

Cveto ne razmišlja, da bi se
vrnil v Slovenijo, saj mu Ja-
ponska reže kruh že dobrih
dvajset let, pa tudi za zdaj so
letalski poleti omejeni samo
na tiste, ki odvažajo turiste in
dostavljajo mednarodno po-
moč. Ni skrival strahu pred
nastalo situacijo; s soprogo pa
sta se ravno v času, ko smo
brali njegovo sporočilo, od-
pravljala v avto in na jug.

"Posledice katastrofe se
bodo poznale še leta in leta,
saj je ogromno domov poru-
šenih, tam, kjer so stali, pa
ni več zemlje. Spremenila
se je konfiguracija terena,
saj so nastala jezera, kjer jih
prej ni bilo. Kot sem ome-
nil, se bo krizno stanje, gle-
de na potresne sunke, nada-
ljevalo se kakšne tri dni, pa
še kakšen mesec v bolj bla-
gih oblikah. Kaj nam bo pri-
nesla prihodnost, je trenut-
no uganka ..."

PRIHODNOST JE UGANKA
Na Japonsko je Cveta pripeljal 'bicikel' oziroma letalo, potem ljubezen in šele na koncu služba, 
kar je obratno kot je to v navadi pri Japoncih. Sicer so pri njih tresenja tal vajeni, 'kaj takega pa svet
še ni videl', je bil komentar petkovega potresa. Kaj bo prinesla prihodnost, lahko samo ugibajo.

ponedeljek

2/4°C

Alenka Brun

C

Biovremenski podatki

Vremenska obremenitev je že včeraj nekoliko oslabela, ven-
dar bodo občutljivi ljudje še imeli z vremenom povezane
težave, tudi nekateri bolezenski znaki bodo še okrepljeni.
Priporočamo večjo previdnost.

Snežne razmere in napoved za gorski svet

Do srede bo v gorah oblačno vreme z visoko zračno vlago,
le na Pohorju in v vzhodnih Karavankah bo lahko tudi nekaj
sonca. Občasno bodo padavine, meja sneženja bo večino-
ma nad 1600 metri. Več padavin bo v Julijskih Alpah, novi
sneg se bo sesedal, južni in jugozahodni veter bo na iz-
postavljenih legah delal zamete. Nevarnost snežnih plazov
se bo v visokogorju predvidoma še nekoliko povečala.

15. 3. tor. Klemen 6.16 18.07

16. 3. sre. Hilarij list 6.14 18.08

17. 3. čet. Jerica plod 6.12 18.10

18. 3. pet. Edvard plod 6.10 18.11

19. 3. sob. Jožef plod do 8 h, ob 20h 6.08 18.12

20. 3. ned. Srečko korenina od 9h 6.06 18.14

21. 3. pon. Benedikt korenina ZAČETEK POMLADI 6.04 18.15

Na slovenskih forumih so bila mnenja o jedrski elek-
trarni Fukošima že od začetka in v nadaljevanju o
možnosti jedrske katastrofe na Japonskem različna.
Cveto komentira: "Glede nuklearke obstaja bojazen,
da je lahko huje, kot nam pripovedujejo. Slaba novica
(o dogajanju v centrali in v zvezi z okvaro) se stopnju-
je. Najprej ni bojazni in je vse pod kontrolo. Problem
se rešuje, na njem dela štirideset ljudi. Potem odklo-
nijo pomoč ameriških ljudi, ki se na zadevo razume-
jo, in sledi ohladitveni 'tampon'? Sledi eksplozija, tudi
posledica ponovnega močnega potresnega sunka, me-
diji pa se morajo umakniti s prizorišča. V nadaljeva-
nju odvažajo smrtno ponesrečene, ki delajo na prime-
ru, sledi evakuacija prebivalstva v krogu do deset, po-
tem že dvajset kilometrov, kar naj bi se zgodilo s so-
bote na nedeljo ponoči. O tem pa ljudje niso bili do-
bro obveščeni. Jutranja poročila prinesejo vest, da je v
nevarnem pasu še okoli šestdeset tisoč ljudi, pri eva-
kuiranih pa odkrivajo visoko raven prejete radiacije.
Resnice ne upajo povedati ali ne smejo, saj v okolici
morda stotih kilometrov živi okoli trideset milijonov
prebivalcev. Država pa vsako uro vključno s predsed-
nikom poziva medije, naj poročajo korektno, naj ne
otežujejo reševanja na terenu, saj snemajo iz številnih
helikopterjev, na tleh je polno mobilnih studiev, ter
naj ne ustvarjajo nepotrebnih težav in zmede."

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

Cveto Podlogar / Foto: osebni arhiv
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Oslariji Planeta
Tuš Kranj je bil v
četrtek zaključek
dobrodelne akci-
je "Naj se pred-

stava začne", v kateri so so-
delovali vrtci iz vse Slovenije,
potekala pa je pod okriljem
podjetij Henkel Slovenija in
Tuš, ki sta dvajsetim sloven-
skim vrtcem opremili njiho-
ve igralne kotičke z mini lut-
kovnimi gledališči.

Namen projekta je spod-
bujanje otroške ustvarjalno-
sti, vrtci pa so se za opremo
igralnic potegovali s sodelo-
vanjem na ustvarjalnem na-
tečaju, pri katerem so mora-
li otroci skupaj s svojimi
vzgojitelji napisati kratko
zgodbico oziroma scenarij z
naslovom "Malček se zaba-
va". Med prispelimi scenari-
ji je komisija v sestavi pred-
stavnikov družb Henkel Slo-
venija in Tuša ter priznane-
ga igralca Boruta Veselka iz-
brala dvajset najboljših in
med njimi so tudi trije go-

renjski vrtci: Vrtec Škofja
Loka (Oddelek Tinka Tonka
v Retečah), Vrtec Medvode
(enota Medvoška) in VVO
Jesenice (vrtec na Blejski
Dobravi). Za najboljšega je
bil izbran scenarij vrtca Rib-

nica na Pohorju. S svojo
predstavo so navdušili tudi
na zaključku akcije v Kra-
nju. Otroci nagrajenih vrt-
cev in njihovi vzgojitelji so
se mini gledališč zelo razve-
selili in ga že uporabljajo.

Njihova predstava se lahko
začne. V Tušu pa so projekt
razširili še v svoje trgovine in
dvajset otrok, ki so napisali
najlepše zgodbice, nagradili
z zabavnimi ročnimi lutka-
mi.

MINI GLEDALIŠČA ZA VRTCE
Podjetji Henkel Slovenija in Tuš sta dvajsetim slovenskim vrtcem podarili mini lutkovna gledališča.
Med izbranimi tudi trije gorenjski vrtci.

Maja Bertoncelj

V

Na zaključni prireditvi je otroke zabaval tudi čarovnik Grega. Na sliki otroci iz Vrtca Škofja
Loka, oddelka Tinka Tonka Reteče, in Vrtca Medvode, enota Medvoška. / Foto: Tina Dokl

Bled

Čarodej Toni in medved Čalapinko

V Magičnem teatru Jaba-daba-du sodelujejo z različnimi iz-
vajalci za otroke, tudi z Antolin-teamom, ki ima animacije
z medvedom Čalapinkom. Trenutno skupaj ustvarjajo
predstavo Bonton, v kateri bodo otroci na šaljiv način spo-
znali nekatere osnove bontona. Drugo predstavo pa že ig-
rajo; pod geslom ''predstava + plesna animacija = noro do-
bra kombinacija'' Čarodej Toni in medved Čalapinko zaba-
vata otroke na različnih dogodkih. Včasih se jima pridruži
tudi mojster Grega, ki poskrbi za peko slastnih palačink ve-
likank. "Če bo šlo vse po načrtih, bom proti koncu leta v
evidenco lahko vpisal svoj že tri tisoči javni nastop. Prepri-
čan sem, da bo moje sodelovanje z medvedom Čalapin-
kom pravi ''hit''. Tovrstna kombinacija na enem mestu, ki
vsebuje predstavo za otroke, plesno animacijo, peko pala-
čink in še kaj je zagotovo nekaj novega na področju otro-
ških zabav,'' je povedal Toni Mežan iz Magičnega teatra
Jaba-daba-du. S. K. 

Medvode

Recikliri in zašpili

Pretekli torek se je v Mladinskem centru Medvode s prvo
preddelavnico začel evropski projekt Eko Art. Gre za
transnacionalno mladinsko pobudo, katere namen je
kreativno, zabavno in inovativno ozaveščanje mladih o
izdelavi različnih zvočnih inštrumentov iz zavrženih pred-
metov. Nosilec projekta je Javni zavod Mladinski center
Medvode v sodelovanju z Mladinskim centrom Guineueta
iz Španije. Pred delavnicam, zadnja bo 9. aprila, in video
delavnici, bo sledila glavna Eko Art delavnica z naslovom
Recikliri in zašpili, ki se je bodo udeležili tudi Španci.
Potekala bo od 19. do 25. aprila, na njej pa bodo izdelali in-
štrumente, posneli glasbeno kompilacijo Eko Art, kratek
video dokumentarni film in pripravili tudi fotografsko
razstavo. Projekt bo potekal do decembra. Po glavni
delavnici bo sledilo še gostovanje projekta in njegovih pro-
duktov v mladinskih in kulturno-umetniških ustanovah v
Sloveniji in Španiji. M. B.

Zima

Radi imava zimo zelo,
zato povedali bova pesmico to. 

Vidim snežinko, ki pada,
vesela sem, saj sneg imam rada.
Gremo smučat hitro vsi,
cela vas na glas kriči. 

Mame pa samo godrnjajo
in zaskrbljeno gledajo čez ograjo.
Otroci čakajo Božička,
nad kaminom že čaka nogavička. 

Otroci na jezike lovijo snežinke,
vsi razen majcene Tinke.
Ona pa drsa se sem in tja, 
še pirueto na drsalkah zna. 

Jakec se sanka po bregu vesel,
a zaletel se je v naš stari hlev. 
Mi pa delamo snežaka - 
zelo debelega možaka. 

Tina Nastran, Zala Prevc, 5. razred PŠ Dražgoše

Bela zima se od nas počasi poslavlja in ta pesmica je
prav dobrodošla. Spominja nas na božični čas in na
razne igre, ki nam jih prinaša sneg. Napisali sta lepo pe-
sem, obudili spomine na igrivost in s tem vsem nam
pričarali nasmeh na obrazu. Vesela bom, če dobim še
kakšno vajino pesem, saj vama pero lepo teče. Lep poz-
drav, Metka.

Vsaka pesem ima svoj čar. Včasih je žalostna, drugič vesela, vse-
lej pa je ogledalo naše duše. Začenjamo novo rubriko "Pesmi
mladih". Vabljeni ste še posebej otroci in najstniki, dobrodošli
ste seveda tudi vsi drugi, ki ste mladi po srcu.
Pesmi pošljite na elektronski naslov pesmi.mladih@gmail.com
ali pisno na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj. Ni se treba podpisati s polnim imenom, uporabite lahko
psevdonim. Rubriko ureja Metka, ki pri vsaki pesmi zapiše  mnen-
je in vsak mesec izbere tisto, ki ji je najbolj všeč. Izbrana pesem
bo prejela knjižno nagrado, če nam bo avtor zaupal naslov.

PESMI MLADIH
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O velikem projektu za Mladinski center Medvode Eko Art
so spregovorili v. d. direktorja centra Urban Eržen ter Sab-
rina Železnik in Katja Škorić. V sodelovanju z mladimi iz
Španije bodo iz odpadnih materialov izdelovali glasbila.
Prva pred delavnica je bila pretekli torek.



ribližno tri leta se pri
japonski Mazdi niso
dotaknili podobe in
tehnike svojega para-

dnega modela v srednjem
razredu. In še potem je lani
Mazda6 dobila le nekaj
manjših lepotnih popravkov,
medtem ko je omembe vre-
den predvsem novi 2,2-litrski
turbodizelski štirivaljnik.

Motorna paleta je zlasti v
dizelskem delu res že klicala
po osvežitvi in novi pogonski
stroj tudi v kombijevski šesti-
ci zelo vzorno opravlja svoje
delo. Očitno je Mazdinim in-
ženirjem uspelo dobro pre-
nesti teorijo v prakso in 2,2-
litrski turbodizelski štirivalj-
nik, podprt z vso sodobno kr-
milno in vbrizgovalno elek-
troniko, ki razvije 120 kilova-
tov (163 KM), zelo suvereno
opravlja svoje delo. Navorna
krivulja se dviga zelo hitro in
360 Nm navora doseže že pri
1800 vrtljajih. Voznik zato
nima veliko dela z ročico na-
tančnega šeststopenjskega
menjalnika in se lahko uživa-
ško prepušča motornim
zmogljivostim. Poleg tega je
motorju treba priznati vzdrž-
nost pri porabi goriva, saj je

za tolikšno prostornino in
moč skoraj vzorno varčen.

In čeprav je po tovarniških
navedbah v Mazdi6 najno-
vejše izdaje kar okoli štiristo
sprememb, so te na zunaj
komaj opazne in hitro jih
razločijo samo dobri pozna-
valci. Še najlažje se opazita
preoblikovan sprednji odbi-
jač in izrazitejša podoba ža-
rometov, komaj zaznavne
razlike so tudi na zadku. 

Nekoliko lažje gre z zazna-
vanjem sprememb oziroma
izboljšav v notranjosti, kjer
se opazi rahlo popravljena
armaturna plošča, ki je še bo-
lje prilagojena voznikovemu
delu, poleg tega pa so notra-
nji arhitekti poskrbeli še za

boljše materiale notranjih
oblog in učinkovitejšo proti-
hrupno zaščito. Odobravanja
vredni v avtomobilu s skoraj
najvišjim nivojem opreme
so tudi dodatki za varnost in
udobje, med drugim kako-
vostni radijski sistem. 

A tudi že znani aduti Maz-
de6 Sport Combi štejejo ve-
liko, na primer prostoren

prtljažnik, ki se z osnovnih
519 poveča na 1751 litrov,
udobna potniška kabina, do-
delano in dobro uglašeno
podvozje in tako naprej.
Tudi zaradi naštetega so
Mazdini strategi prepričani,
da lahko vozijo vštric z azij-
sko in evropsko konkurenco
in to zabelijo tudi s cenovno
politiko. 
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AVTOMOBILIZEM
S TREZNOSTJO DO KONČNEGA CILJA
Test: Mazda6 Sport Combi CD163 GTA

kupina zanesenjakov
s Štajerskega se je
leta 2005 pod vod-
stvom nekdanjega

dirkača in oblikovalca Aljoša
Tuška lotila razvoja prvega
slovenskega superšportnega
avtomobila. Za osnovo so si s
Slovaškega pripeljali tam na-
rejeni avtomobil z oznako K1
Attack, a ker z njim niso bili
zadovoljni, so ga temeljito
spremenili, iz njega iztisnili
263 konjskih moči, ter dose-
gli najvišjo hitrost 266 kilo-
metrov na uro in pospešek z
mesta do 100 kilometrov v
4,8 sekunde. Tri leta kasneje
je na Ptuju nastal drugi avto-
mobil na enaki osnovi, ven-
dar s še več sprememb, med
katerimi je bila tudi vgradnja
Audijevega 4,2-litrskega ben-
cinskega osemvaljnika s 450
konjskimi moči. Z njim Re-
novatio potegne do najvišje
hitrosti 320 kilometrov na
uro, do hitrosti 100 kilome-
trov na uro pa se izstreli v 3,7
sekunde. A ker adrenalinsko

zastrupljenim Štajercem
tudi to ni bilo dovolj, so zače-
li načrtovati Renovatio 2, av-
tomobil, ki bo v celoti razvit s
slovenskim znanjem in se-
stavljen v Sloveniji. Poganjal
ga bo bencinski osemvaljnik,
razmišljajo pa tudi o električ-
ni različici. Z ustanovitvijo
podjetja Maromi Car so se
sodelujoči pogumno odločili
tudi za proizvodnjo, ki bo po-
tekala na Ptuju; na leto naj bi
izdelali od 20 do 30 avtomo-
bilov, za katere se menda za-
nimajo bogataši s Kitajskega,
iz Rusije, arabskih ter južno-
ameriških držav. Recesija

teh kupcev menda ni udarila
po žepu in tako si v Maromi
Car obetajo, da bodo lahko
dosegali visoko dodano vred-
nost, ki jo obljubljajo tudi
morebitnim vlagateljem.
Njim so namreč pripravljeni
prodati do petine podjetja,
cena njihovih avtomobilov
pa bi se morda nekoč lahko
približala tudi polovici mili-
jona. Ali se vse skupaj sliši
kot pravljica ali je podjetniški
model morda uresničljiv, pa
bo pokazal čas. Razmišljanja
o tovrstnem slovenskem pre-
boju pa so vsekakor vredna
odobravanja. 

PREBOJ V AVTOMOBILSKI SVET
Na Ptuju naj bi stekla proizvodnja prvega čistokrvnega športnega avtomobila.

Matjaž Gregorič

P

Matjaž Gregorič

S

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI

Gibna prostornina: 2184 ccm 
Največja moč pri v/min: 120 kW/163 KM 
Najvišja hitrost: 210 km/h
Poraba goriva po EU norm.: 7,0/ 4,8/ 5,6 l/100 km 
Maloprodajna cena: 32.590 EUR 
Uvoznik: MMS, Ljubljana

NA KRATKO

Potres paraliziral 
proizvodnjo

Potres in cunami na Japon-
skem sta prizadela tudi tam-
kajšnjo avtomobilsko indus-
trijo. Po poročanju spletne
strani Automotive News je
Toyota  ustavila proizvodnjo
v svojih japonskih obratih,
znova pa naj bi jo zagnali po
vsaj delni normalizaciji sta-
nja. Mitsubishi je za nekaj
dni zaustavil proizvodnjo v
treh svojih obratih, podobno
kot Honda in Nissan. V pri-
staniškem mestu Hitachi na
odpremo čaka vsaj 2300 av-
tomobilov znamk Nissan in
Infiniti, precej avtomobilov
je bilo tudi poškodovanih.
Toyota ima več kot deset po-
škodovanih obratov,  kar
predstavlja 45 odstotkov nji-
hove globalne proizvodnje.
Zaradi nedobavljenih avto-
mobilov naj bi bil prizadet
zlasti ameriški trg. Kdaj bodo
znova lahko začeli s proiz-
vodnjo, se bodo pri Toyoti
odločili, ko bodo ocenili ško-
do in razmere pri dobavi se-
stavnih delov. Za letos so si-
cer načrtovali, da bo iz ja-
ponskih tovarn pripeljalo
3,89 milijona avtomobilov.
M. G.



TOREK_15. 03. 2011 27

NAGRADNA KRIŽANKA
1. nagrada:  knjiga Otroško srce je zaklad
2. nagrada:  zgoščenka Ljuba si, pomlad zelena
3. nagrada:  majica Gorenjski glas

Rešitve križanke, vpisane v kupon, pošljite na dopisnicah 
do srede, 30. marca 2011, na Gorenjski glas, Bleiweisova ce-
sta 4, 4000 Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik
Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

KUPON:

108.
Glasova preja

Glas iz Sudana

Tomo Križnar, svetovni popotnik in borec za človekove pravice, se
vrača s poti in prinaša sveže posnetke in novice s težko dostopnega
območja med obema Sudanoma, kjer Arabci naklepajo maščevanje
nad staroselci zaradi izgube pol dežele z najboljšo zemljo, nafto,
vodo in sužnji vred. Prinaša njihov klic na pomoč! Z njim se bo
pogovarjal Miha Naglič.
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Preja bo v amfiteatrski 
predavalnici št. 111 Fakultete za
organizacijske vede v Kranju 
v četrtek, 17. marca, ob 19. uri.

Pokrovitelj Glasove preje je

Fakulteta za organizacijske vede

Kranj.

Vljudno vas prosimo, da za

potrditev udeležbe na Glasovi

preji pokličete na tel. št.: 04/201

42 00 ali se prijavite na: 

koticek@g-glas.si. Vabljeni!
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rvi vtis: le še en
običajen dan na
Krvavcu, a korak
bliže brunarici je
razkril posebnost

tega dne. RetroFest. Če bi
imel časovni stroj in ga zavr-
tel nazaj, v osemdeseta leta
prejšnjega stoletja, bi uzrl
prizor, podoben sobotnemu.

Iz zvočnikov je odmevalo
veselje komentatorja v preno-
sih zmagovalnih tekem naših
legendarnih alpskih smučar-
jev. Na terasi gostoljubne
brunarice Sonček so najprej
po klopeh posedali smučarji,
nekateri oblečeni v majice z
logotipom 'naših' zimskih

olimpijskih iger, Vučkom;
drugi so s ponosom nosili
nostalgične smučarske kom-
binezone, stare okrog dvajset
let, ki pa so jih kaj kmalu sle-
kli, saj je obiskovalce skupaj s
sončnimi žarki razgrel tudi
hrvaški pevec Jasmin Stav-
ros. Organizator dogodka
Sandi Murovec, ki ga večina
pozna kar pod imenom
Muri, se mu je pridružil pri
pesmi Slovenke, in kot bi tre-
nil, so obiskovalci zavzeli
mize in klopi, na katerih so
poskakovali še dolgo potem,
ko sta izklopila mikrofon.
Kasneje ga je znova vključil
nihče drug kot legendarni Ja-
nez Hočevar, mnogim znan
pod vzdevkom Rifle, simbol
akcije Podarim dobim, ki je v

soboto potekala na terasi bru-
narice. Zavit v svoj prepozna-
ven oranžno-temno modri
šal, je iz bobna spet potegnil
tiste srečnike, ki so vanj odvr-
gli srečke in izbrali pravilen
odgovor. Nekaj spominov pa
je Rifle izmenjal z še eno le-
gendo belih strmin: z Bori-
som Strelom, nosilcem bro-
naste kolajne, ki si jo je pribo-
ril v slalomu na svetovnem
prvenstvu v Schladmingu
daljnega leta 1982. To je bil
čas, ko so snežni gladiatorji
smučali še z ravnimi smuč-
mi, priljubljenimi RC elanov-
kami, in ostrimi ravnimi pali-
cami, ki so jih poimenovali
kar 'sulice'. 

Na RetroFestu so se nekate-
ri smučarji, oblečeni v danes

že staromodno smučarsko
opremo, pomerili še v velesla-
lomu, ki je bil sicer bolj na-
menjen podoživetju smuča-
nja v osemdesetih letih. Tek-
movali pa so tudi posamezni-
ki ali skupine, ki so dejansko
retrospektivo najbolje priča-
rali. Na koncu so zmagale
brhke alpske Jodlarke, ki so z
navihanim dvigovanjem krilc
in plesanjem po mizah zme-
dle marsikaterega smučarja.

Uradni del RetroFesta se
je iztekel, nekateri so si pri-
peli ravne smučke in v sneg
zabodli sulice ter se pognali
naprej v prihodnost, drugi
pa so se odločili, da zabavo
nadaljujejo do pozne noči in
ustvarijo svoje nepozabne
trenutke zgodovine.

DRUŽABNA KRONIKA

Moja mala deklica

Zakonca Beckham sta januarja potrdila
govorice, da pričakujeta četrtega otroka,
o spolu pa nista želela razpravljati. An-
gleški nogometni zvezdnik David (35) in
pevka, ki se je odločila, da bo v prihod-
nosti zaplula v oblikovalske vode, njego-
va soproga Victoria (36), imata v zakonu

tri fante: dvanajstletnega Brooklyna, osemletnega Ro-
mea in šestletnega Cruza. Julija pa bo novi dojenček
moško zasedbo malih Beckhamov omehčal: tokrat na-
mreč zvezdniška zakonca pričakujeta deklico.

Penelopin mlajši brat

Oskarjevka Penelope Cruz (36), španska
igralka, ki je v začetku leta povila sina s
Javierjem Bardemom (41), naj bi ne bila
ravno zadovoljna z izborom mlajšega
brata Eduarda Cruza. Petindvajsetletnika
je namreč očarala kar deset let starejša
razočarana gospodinja Eva Longoria, ki

se je januarja letos razšla s svojim soprogom, košarkar-
jem Tonyjem Parkerjem, Eduarda pa javno videva od fe-
bruarja. Sveža ločenka je mlademu Eduardu kar precej
zmešala glavo, saj naj bi tetovirana ladja na njegovi roki
dobila ravno tako vtetovirano ime Eva.

Mel Gibson pozabil, da ni Mad Max

Po navedbah Oksane Grigorijeve naj bi
se igralec Mel Gibson (55), ki ga večina
pozna po vlogi Mad Maxa, obnašal v do-
mačem 'revirju' precej nasilno. Pa ga je
ovadila. Nasilno obnašanje igralske
zvezde je tako pred nekaj dnevi na sodiš-
ču doživelo epilog. Sodišče mu je doso-

dilo tri leta pogojne kazni, leto dni mora obiskovati sve-
tovalca, naložilo mu je šestnajst ur družbeno koristnega
dela in plačilo sodnih in drugih stroškov. 

Nova vloga, novo mesto, novi lasje

Kate Winslet (35) se je odločila za eks-
tremno dejanje. Za aprilsko naslovnico
britanske Vogue je popolnoma spreme-
nila pričesko. Iz dolgolaske se je spreme-
nila v platinasto blond kratkolasko. V in-
tervjuju za omenjeno revijo je tudi spre-
govorila o nedavni ločitvi od moža Sama

Mendesa pa o začasni selitvi v Pariz zaradi snemanja
Boga masakra kontroverznega režiserja Romana Polan-
skega. Spregovorila je tudi o svojem telesu, o tem, kako
sta jo prevzela pilates in tek, pa tudi o svoji desetletni
hčerki Mii in sedemletnem sinu Jou. Tega, da je spet
samska, pa je ni strah.

ČASOVNI STROJ: CILJ KRVAVEC
Sobota, 13. marec 2011. Prizorišče: brunarica Sonček. S soncem obsijano smučišče, po tleh bleščeč
sneg, zvok po strminah švigajočih smučarjev in radost v zraku.

VRTIMO GLOBUS

Matic Zorman

P

Nostalgičen prizor: originalna srečka akcije Podarim 
dobim, ki jo s ponosom drži eden izmed obiskovalcev. 

Gregor (levo) in Bor (desno): stilska z oranžno zdravniško
izkaznico, kaseto Simone Weiss in cigareti Filter 57.

Mateja Begelj, 22-letnica iz Tržiča, je navdušena nad
plesom sving; katerega začetek sega v dvajseta leta 20.
stoletja. / Foto: Anka Bulovec

Fo
to

: M
at

ic
 Z

or
m

an

Fo
to

: M
at

ic
 Z

or
m

an

Plesalci na klopeh in mizah brunarice Sonček z improvizirano koreografijo pesmi YMCA / Foto: Matic Zorman

Boris Stel (levo) in Janez Hočevar - Rifle sta kramljala in obu-
jala spomine na stare čase. / Foto: Matic Zorman

Jodlarke so zavzele najprej mizo in kasneje tudi nagrado za
najboljšo retro skupino. / Foto: Matic Zorman
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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.

Festival Animateka 
Kranj - V dvorani galerije Dali, Stritarjeva 5, bo jutri, v sredo,
16. marca, ob 19. uri Animateka z 12 nagrajenimi kratkimi
animiranimi filmi z letošnjega festivala Animateka.

Za otroke v knjižnicah
Kranj - Pravljična sredica za otroke od 4. leta dalje z latvijsko
ljudsko pravljico Bojeviti ribič bo jutri, v sredo, 16. marca, ob
17.30. Ustvarjalna delavnica Naši možgančki bo v kranjski
knjižnici v četrtek, 17. marca, ob 17. uri. Tokrat bo na obisku
SiNAPSA, slovensko društvo za nevroznanost, ki pripravlja
poučno ustvarjalno delavnico za otroke od 4. do 8. leta sta-
rosti. Skupaj z lutkami bodo odkrivali skrivnosti o možgan-
čkih in o tem, kako delujejo.

Jesenice - V knjižnici bo v sredo, 16. marca, ustvarjalna de-
lavnica Podstavek iz filca ob 17. uri, v četrtek, 17. marca, ura
pravljic ob 17. uri, v petek, 18. marca, bo Brihtina pravljična
dežela ob 10. uri.

Slovenski Javornik - Danes, v torek, 15. marca, bo računalni-
ška pomoč v knjižnici ob 16. uri.

Hrušica - V četrtek, 17. marca, bo ura pravljic ob 17. uri.

Radovljica - V knjižnici bo v četrtek, 17. marca, ob 17. uri na
sporedu glasbena delavnica Mala Orffova glasbila.

Bohinjska Bistrica - Dobri snežak je naslov igrice, ki si jo
otroci lahko ogledajo v knjižnici jutri, v sredo, 16. marca, ob
17. uri.

Gorje - Dobri snežak je naslov igrice, ki si jo otroci lahko
ogledajo v Gorjanskem domu danes, v torek, 15. marca, ob
17. uri.

Bled - Dobri snežak je naslov igrice, ki si jo otroci lahko ogle-
dajo v knjižnici v petek, 18. marca, ob 17. uri.

Škofja Loka - V Kašči na Spodnjem trgu lahko otroci danes,
v torek, 15. marca, ob 17.30 prisluhnejo pravljicama Strašilo
Motovilo in Od kdaj kače nosijo očala.

Poljane - Delavnica za spretne prste Kaj bo zraslo iz semena?
se bo v knjižnici začela danes, v torek, 15. marca, ob 17. uri.

Železniki - Pravljici Konjiček in stekleni grad lahko otroci pri-
sluhnejo jutri, v sredo, 16. marca, ob 17. uri.

Sovodenj - Delavnica za spretne prste Kaj bo zraslo iz seme-
na? se bo v knjižnici začela v petek, 18. marca, ob 18. uri.

Trata - Delavnica za spretne prste Kaj bo zraslo iz semena?
se bo v knjižnici začela v četrtek, 17. marca, ob 17. uri.

PRIREDITVE

M. A., J. P., S. K., V. S.

Kranj - Spuščanje barčic je v
številnih gorenjskih krajih z
obrtniško tradicijo priredi-
tev, ki je bila nekoč povezana
s prihodom sonca oziroma
pomladi v kraj. Tradicija se
je ohranila tudi v Kropi, sta-
rem kovaškem naselju, ki
kar dobre štiri mesece v letu
nima sonca. Včasih so običa-
ju rekli metanje luči v vodo:
na desko, staro coklo ali pa
pehar so dali oblance, te so
prelili s smrekovo smolo, za-
žgali, vrgli v vodo in s tem
simbolično premagali zimo
oziroma temo ter pozdravili
prihod sonca v Kropo. Danes
pa otroci iz različnih materia-
lov, kot sta les in papir, izde-
lujejo makete hiš, kovačnic,
cerkva, vanje dajo sveče, jih
prižgejo in spustijo v vodo.
Ko ogenj ugasne, je zima pre-
magana. Tudi letos so jih "v
vodo" spustili več kot sto.

V Kamni Gorici, kjer se je
tradicija pozdravljanja pomla-
di prav tako ohranila vse od
časov kovaštva, so barčice v
zadnjem stoletju postale pra-
ve male umetnine. "Spušča-
nje barčic po potoku v jedru
starega dela vasi pomeni
ohranjanje stika s tradicijo in

njeno nadaljevanje v prihod-
nje rodove, hkrati je to druža-
ben dogodek, ki se ga udeleži-
jo vse generacije vaščanov,
opažamo pa tudi vse več obis-
kovalcev iz širše okolice," pra-
vi predsednica tamkajšnjega
Kulturnega društva Tea Be-
ton. Letos je tako po potoku
zaplavalo več kot 230 barčic,
ljudi, ki so si prireditev ogle-
dali, pa je bilo še mnogo več. 

Tudi v Tržiču so nekoč na
ta dan prenehali delati pri

luči, čevljarski vajenci pa so
prosili mojstra za dovoljenje
za izdelavo hišic med "ših-
tom"... Ker čevljarskih vajen-
cev v Tržiču skoraj ni več, to
tradicijo nadaljujejo s pomoč-
jo Turističnega društva, Obči-
ne Tržič in javnih zavodov
otroci iz tržiških vrtcev ter šol
ter tudi posamezniki, ki jim
je ta običaj blizu.

Gregorjevo je bilo spet
pravi vaški praznik tudi za
cerkljanske otroke in krajane

vasi Pšata, ki so blizu izvira
Pšate prireditev s spustom
ladjic pripravili že osmo leto
zapored. Tudi letošnje dru-
ženje so zaznamovali oder
sredi vasi, kulturni program,
pogostitev so pripravile va-
ške gospodinje in seveda na
desetine pisanih ladjic iz raz-
ličnih materialov, ki so jih
mladi pa tudi nekoliko sta-
rejši s svečkami spustili po
zagrajeni Pšati in tako 'vrgli
luč v vodo'. 

Barčice napovedale pomlad
Na številnih etnoloških prireditvah po Gorenjskem so v petek, na predvečer gregorjevega, 
s spuščanjem barčic naznanjali prihod pomladi.

Urša Peternel

Blejska Dobrava - Na gre-
gorjevo, ko se po tradiciji
ptički ženijo, so na Blejski
Dobravi pripravili kulturno-
izobraževalno prireditev v
sklopu projekta Gregorjevo
na podeželju. Na njej so
predstavili projekt, katerega
cilj je povečati število gnez-
dišč za ptice na gorenjskem
podeželju ter spodbuditi za-
nimanje za opazovanje ptic v

gnezdilnicah zlasti med
mladimi, je povedala dr. Ur-
ška Koce iz Društva za opa-
zovanje in proučevanje ptic
Slovenije. V projektu sode-
luje osem gorenjskih osnov-
nih šol, katerih učenci so
pod mentorstvom Aljoše
Žnidarja izdelovali gnezdil-
nice; 63 so jih namestili v
okolici šol, eno v vhod sote-
ske Vintgar, še osem pa jih
bodo namestili v Zoisov
park na Pristavi. Pod vod-

stvom mentorjev bodo
učenci dogajanje v gnezdil-
nicah opazovali - pri tem
jim bo v pomoč poseben
protokol, v poseben obrazec
pa bodo beležili svoja opaža-
nja. V sklopu projekta načr-
tujejo tudi nakup daljnogle-
dov in snemalnih naprav za
snemanje ptičjega petja in
oglašanja. Prek poletja bodo
analizirali rezultate in jih
objavili v ornitološki reviji,
oblikovali bodo tudi spletno

stran, septembra pa rezulta-
te predstavili na zaključni
prireditvi. Dr. Urška Koce je
poudarila velik pomen ptic,
ki so pomemben del živega
sveta in kazalec kvalitete na-
šega okolja. Za ptice, ki
gnezdijo v duplih, je zelo po-
membno ohranjanje starih
tradicionalnih visokodebel-
nih sadovnjakov, kjer si ptice
v duplih napravijo gnezdilni-
ce. 

Projekt Gregorjevo na po-
deželju poteka v okviru LAS
Gorenjska košarica, zanj so
pridobili evropski in prora-
čunski denar, v njem pa so-
delujejo tudi lokalni partner-
ji, vodilni je Občina Jesenice,
sodelujejo pa še KD Vintgar
in osem gorenjskih osnov-
nih šol.

Gregorjevo na podeželju
V sklopu projekta so izdelali in namestili več gnezdilnic za ptice, načrtujejo
pa tudi nakup daljnogledov in snemalnih naprav za snemanje ptičjega 
petja in oglašanja.

Takole so v petek "luč v vodo" vrgli v Kropi. / Foto: Anka Bulovec

V Kamni Gorici se je letos zbralo več obiskovalcev kot 
kadarkoli doslej. Z zanimanjem so si ogledali tudi prikaz
kovaške tradicije. / Foto: Anka Bulovec.

V Tržiču šega vuč u vodo nedvomno spada med 
najlepše in najtežje pričakovane dneve v koledarskem letu.
/ Foto: Matej Slabe

V Kranjski hiši so otroci in njihovi starši izdelovali 
gregorčke, ki so jih nato spustili po Kokri. / Foto: Gorazd Kavčič

Z ladjicami je sodelovalo več deset cerkljanskih otrok.
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

DVOSOBNO stanovanje, Jesenice, Tito-
va ul., 56 m2, obnovljeno, urejena ZK,
67.000 EUR, ☎ 041/375-318 11001242

ODDAM

TRISOBNO stanovanje, v Škofji Loki,
vseljivo 1. aprila, delno opremljeno, ☎
041/958-228 11001133

POSLOVNI PROSTORI
KIOSK s hitro prehrano v Kranju pro-
dam ali oddam v najem, ☎ 041/756-
737 11001018

ODDAM

POSLOVNE PROSTORE v IOC na
Savski cesti v Kranju (bivša Trenča), ve-
likosti od 260 do 1.200 m2, cena
2,95 eur/m2, ☎ 041/426-898

11000264

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI

PRODAM

AUDI A4, karavan, l. 04 z veliko
opreme, cena po dogovoru, ☎
031/505-206 11001342

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

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.

LOTO

Rezultati 21. kroga - 13. marca 2011
3, 6, 9, 16, 17, 25, 38 in 2

Lotko: 9 0 1 5 4 3
Loto PLUS: 5, 7, 16, 18, 23, 34, 38 in 2

Sklad 22. kroga za Sedmico: 280.000 EUR
Sklad 22. kroga za Lotka: 180.000 EUR
Sklad 22. kroga za PLUS: 365.000 EUR

Meritve tlaka, holesterola in sladkorja
Žirovnica - Društvo upokojencev in Rdeči križ Žirovnica ob-
veščata, da bodo preventivne meritve krvnega tlaka, holeste-
rola in sladkorja v krvi v mesecu marcu v torek, 22. marca,
od 8. do 10. ure v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici.

Občni zbori
Žirovnica - Društvo upokojencev Žirovnica vabi svoje člane
na zbor članov društva, ki bo v soboto, 26. marca, ob 18. uri
v dvorani na Breznici.

Jesenice - Medobčinsko društvo invalidov Jesenice vabi svoje
člane na redni letni zbor društva, ki bo v torek, 29. marca, ob
10. uri v prostorih Kulturnega društva Biser, Ledarska ulica 4,
Jesenice (upravna stavba Zavoda za šport Jesenice). Prijave
sprejemajo poverjeniki ali po tel.: 040/767 886, 5832 873.

Kranj - Društvo Svetlin vabi svoje člane na redno letno skup-
ščino, ki bo v soboto, 19. marca, ob 16. uri v prostorih 
društva na C. Staneta Žagarja 19 v Kranju.

Koncert Komornega moškega pevskega zbora
Davorina Jenka Cerklje
Cerklje - Prvi letni koncert Komornega moškega pevskega
zbora Davorina Jenka Cerklje bo v petek, 18. marca, ob 19.30
v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika Cerklje. 

Planinska roža
Radovljica, Bohinjska Bistrica - Veteranski pevski zbor OZ
VVS zgornja Gorenjska vabi na koncertno izvedbo operete
Radovana Gobca: Planinska roža. Ta konec tedna bosta
predstavi v petek, 18. marca, ob 19. uri v Radovljiški grašči-
ni in v nedeljo, 20. marca, ob 19. uri v domu Joža Ažmana v
Bohinjski Bistrici.

Kar je, beži
Žirovnica - Kar je, beži je naslov koncerta, uglasbene poezi-
je dr. Franceta Prešerna skupine Tantadruj, ki bo v Čopovi
hiši v Žirovnici v petek, 18. marca, ob 20. uri. Rezervacije
vstopnic: 040/439 560 in 04/580 15 03.

Koncert dalmatinske klape
Jesenice - V dvorani Gledališča Toneta Čufarja Jesenice bo v
petek, 18. marca, ob 19.30 koncert dalmatinske klape Mali
grad.

Unikatni nakit iz kristalnega stekla
Slovenski Javornik - V razstavnem salonu Viktorja Gregora-
ča bodo v petek, 18. marca, ob 18. uri odprli razstavo unikat-
nega nakita iz kristalnega stekla slovenskih steklarn.

Iz zasebnih zbirk III
Jesenice - Gornjesavski muzej Jesenice in Muzejsko društvo
Jesenice vabita na odprtje muzejske razstave Iz zasebnih

RAZSTAVE

KONCERTI

Zdravstveni tehnik (z opravljenim strokovnim izpitom) m/ž (Bonn, Nemčija)
V naš kolektiv želimo sprejeti več novih sodelavk ali sodelavcev na področju inten-
zivne zdravstvene nege. Želimo si predanih in kompetentnih sodelavcev, ki želijo de-
lati v našem multidisciplinarnem terapevtskem timu. Kandidati za intenzivno nego
morajo posedovati izkušnje na tem področju. Zaželeno je osnovno znanje nemškega
jezika. Neurologisches Rehabilitationszentrum, Godeshöhe' e.V., Waldstrasse 2 - 10,
53177 Bonn, Nemčija, prijave zbiramo do 08. 04. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Varnostnik in varnostnik stražar m/ž (Kranj, Koper, Ljubljana, Celje)
Z odličnimi referencami na področju varovanja, med katere sodi hkrati 
organizacija varovanja ob sprejemu znane filmske zvezde Monice Bellucci ter
mednarodni in slovenski ugledni poslovni partnerji s področja trgovinskega
poslovanja, bi želeli v naš kolektiv sprejeti izzivov polne, dinamične in izjemno
profesionalne, torej odlične strokovnjake s področja varovanja z licenco za
varnostnika NPK. GALEKOM, d. o. o., Podjetniško naselje 1, 1330 KOČEVJE, prijave
zbiramo do 07. 04. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Samostojni kuhar v špagetariji / pizzeriji m/ž (Mengeš)
V špagetariji - pizzeriji zaposlimo kuharja za pripravo jedi in pic. Zaželene so
izkušnje, pridnost, urejenost, prijaznost, odgovoren odnos pri delu. Nudimo vam
redno delovno razmerje ali možnost občasnega zaslužka med vikendi. Plačilo za
redno delo je od 1000 do 1200 EUR neto, za občasno pomoč pa 6 EUR/h. 
Delo je izmensko. Buon Piatto, d. o. o., Baragova 2, 1234 Mengeš, prijave zbiramo
do 06. 04. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Komercialist m/ž (Ljubljana, teren Slovenija)
Zaradi povečanega obsega dela pri novem prehranskem projektu, iščemo 
ambiciozne, komunikativne in vztrajne honorarne ali stalne nove sodelavce. Od
vas pričakujemo: pripravljenost za učenje, zanesljivost, samostojnost, odgo-
vornost, komunikativnost, ambicioznost, urejenost. TDA, d. o. o., Resljeva cesta 10,
1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 06. 04. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Zastopnik za terensko prodajo izdelkov za osebno nego iz lastnega proda-
jnega programa m/ž (terensko)

Podjetje Sinkopa, d. o. o., zaposli zastopnika za terensko prodajo izdelkov iz lastnega
prodajnega programa. Nudimo zaposlitev za nedoločen čas, delo v dopoldanskem
času, proste vikende in nadpovprečen osebni dohodek. Sinkopa, d. o. o., Žirovnica 87,
4274 Žirovnica, prijave zbiramo do 28. 03. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Sprejemnik (m/ž) za sprejem vozil v servis (Kranj)
Pričakujemo IV. ali V. stopnjo tehnične izobrazbe, organizacijske in komunikacij-
ske sposobnosti, izkušnje s popravilom vozil so prednost, poznavanje dela z
računalnikom, znanje angleškega jezika in najmanj 3 leta delovnih izkušenj z
enakimi ali podobnimi deli. Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s 3-
mesečnim poskusnim delom ... Avtohiša Kranj, d. o. o., Ljubljanska c. 22, 4000
Kranj, prijave zbiramo do 02. 04. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Programer m/ž (Naklo)
Pričakujemo znanje angleškega jezika, relacijske podatkovne baze, poudarek na
SQL, znanje programiranje desktop aplikacij v vsaj enem od bolj znanih jezikov
VB, Delphi ali C#. Delo za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim obdobjem, v
dinamični ekipi v sproščenem okolju na sedežu podjetja v Naklem, stimulativno
nagrajevanje. TAB Systems, d. d., Kranjska 14 , 4202 Naklo, prijave zbiramo do 31.
03. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Tehnična podpora m/ž (Naklo)
Ključne naloge: splošna računalniška pomoč uporabnikom, pomoč uporab-
nikom pri uporabi naših aplikacij in strojne opreme za kontrolo dostopa, evi-
denco delovnega časa in avtomatizacijo zgradb, vodenje evidenc opravljene
podpore, skrb za vse vidike upravljanja z bazami. Delo za nedoločen čas, s 6-
mesečnim poskusnim obdobjem, v mednarodnem okolju z mladim in fleksibil-
nim timom. TAB Systems, d. d., Kranjska 14, 4202 Naklo, prijave zbiramo do 31.
03. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Produktni vodja - področje biomedicine m/ž (Slovenija)
Vabimo strokovnega sodelavca m/ž za vodenje zastopniškega programa za po-
dročje biomedicine. Hermes Analitica, d. o. o., Verovškova 58, 1000 Ljubljana, pri-
jave zbiramo do 30. 03. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Izkušeni steklar m/ž (Tržič)
Vaše delovne naloge bodo razrez ter obdelava stekla, montaža stekla. Od kandida-
tov pričakujemo vsaj dve leti izkušenj v steklarstvu, vozniški izpit kategorije B. De-
lovno mesto je v Tržiču. Urejene delovne razmere. SOS inženiring, d. o. o., Tržaška
2, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 26. 03. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Sodelavci v proizvodnji na srednje zahtevnih in manj zahtevnih proizvodnih
delih m/ž (Preserje pri Radomljah)
Medse vabimo nove sodelavce za delo v proizvodnji - manj zahtevna dela ali sred-
nje zahtevna dela. Pričakujemo kandidate s končano poklicno šolo za mizarje (ali
drugo ustrezno tehnično izobrazbo). Nudimo redno plačilo in urejene delovne
razmere. Lip Radomlje, d. d., Pelechova 15, 1235 Radomlje, prijave zbiramo do 26.
03. 2011. 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

zbirk III, ki bo danes, v torek, 15. marca, ob 18. uri v Kosovi
graščini na Titovi 64 na Jesenicah.

Utrinki iz Podmežakle - Kurje vasi
Jesenice - Gornjesavski muzej Jesenice vabi na odprtje do-
kumentarne razstave Utrinki iz Podmežakle - Kurje vasi, ki
bo v galerijskih prostorih Kosove graščine na Titovi 64 na Je-
senicah v četrtek, 17. marca, ob 18. uri.

Processio Locopolitana
Škofja Loka - V razstavni galeriji Občine Škofja Loka bodo
danes, v torek, 15. marca, ob 19. uri odprli razstavo Proces-
sio Locopolitana, o škofjeloški pasijonski procesiji, ki je bila
uprizorjena že na Veliki petek leta 1713.

Mi2, Robinson in Petek
Ljubljana - Kovnica idej vabi na premiero glasbene komedi-
je Mi2, Robinson in Petek, ki bo v četrtek, 17. marca, ob 20.
uri v SiTiTeatru BTC.

PREDSTAVE

Gorenja vas - Delavnica za spretne prste Kaj bo zraslo iz seme-
na? se bo v knjižnici začela v ponedeljek, 21. marca, ob 17. uri.

Žiri - Ura pravljic s pravljično delavnico in videorisanko bo v
knjižnici jutri, v sredo, 16. marca, ob 17. uri.

Pesmi Angele Pozderac
Radovljica - Svoje pesmi bo Angela Pozderac v radovljiški
knjižnici predstavila danes, v torek, 15. marca, ob 19.30.

Kako je nastalo Blejsko jezero
Bled - Svojo knjigo Kako je nastalo Blejsko jezero, ki je pose-
bej oblikovana za dislektike, bo v četrtek, 18. marca, ob 19.30
v blejski knjižnici predstavil njen avtor, 10-letni deček Hen-
rik Riko Zupan.

Sredin večer z Dušanom Mercem
Škofja Loka - Jutri, v sredo, 16. marca, se bo v okviru Sredi-
nih večerov v Miheličevi galeriji v Kašči na Spodnjem trgu z
Dušanom Mercem, pisateljem, kolumnistom, ravnateljem
osnovne šole, pogovarjala Milena Miklavčič.

Staničev pohod
Kranj - Planinci kranjski upokojencev vabijo v soboto, 26. mar-
ca, na Staničev pohod (Sabotin, Korada, Kanal). Krajša pot bo
trajala štiri ure, daljša pa sedem, zahtevnost je srednja. Prijave
z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do srede, 23. marca.

Želite piti čim boljšo vodo
Škofja Loka - Rotary klub Škofja Loka organizira v četrtek, 17.
marca, v Miheličevi galeriji (Kašča) predavanje z naslovom
Želite piti čim boljšo vodo. Predaval bo Maks Vrečko.

Dan odprtih vrat Waldorfskega vrtca Sončnica
Hrušica - Waldorfski vrtec Sončnica s Hrušice vabi na dan
odprtih vrat v petek, 18. marca 2011, od 16.30 do 19. ure. Več
informacij na www.waldorf-gorenjska.si.

Bralni krožki
Kranj - Bralni krožek za starejše bo danes, v torek, 15. mar-
ca, ob 17. uri v pionirskem oddelku kranjske knjižnice. Pogo-
vor bo tekel o knjigi Baricca Alessandra Ta zgodba.

Kranj - V časopisni čitalnici študijskega oddelka kranjske
knjižnice na Tavčarjevi 41 bo v četrtek, 17. marca, ob 19.30
bralni krožek s knjigo Boruta Goloba Smreka bukev lipa križ
in obiskom avtorja. 

Naklo - V Krajevni knjižnici Naklo bo bralni krožek jutri, v
sredo, 16. marca, ob 20. uri. 

Šenčur - Študijski bralni krožek z Natašo bo v Krajevni knjiž-
nici Šenčur v četrtek, 17. marca, ob 19. uri.

OBVESTILA

PREDAVANJA

IZLETI

Nagrajenci nagradnih križank

Geslo Gremo na izlet Celeia mesto pod mestom je pri-
neslo nagrado Boru Gostiši iz Kranja, Jakobu Korenčanu
iz Cerkelj in Milki Bonda iz Medvod. Geslo Rudi Vouk bo
gost na Glasovi preji pa Petri Grajzar iz Šenčurja, Jožetu
Trilarju iz Kranja in Ireni Fajfar Korošec iz Zgornjih Gorij.
Nagrajencem čestitamo, nagrade bodo prejeli po pošti.



VW Polo 1.6, 16 V, l. 97 odlično
ohranjen, ☎ 051/303-981

11001357

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

LETNE gume z alu platišči in zaščitni-
mi vijaki dimenzije 205/60R15, ☎
031/645-065

11001288

TEHNIKA
PRODAM

TV GORENJE, malo rabljen ali men-
jam za drva, ☎ 031/332-519

11001343

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

TRAČNO žago za razrez hlodovine,
pokončni rez, domače izdelave, ugod-
no, ☎ 04/23-26-594, 031/293-069

11001233

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

LIPOVE deske, zračno suhe deb. 30
mm, ☎ 031/572-659

11001359

KURIVO
PRODAM

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

11001050

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

11001051

BUKOVE butare in rajkle, ☎
031/201-393 11001344

STANOVANJSKA
OPREMA

GOSPODINJSKI
APARATI
PRODAM

ŠESTNAJST delno posodo Berghoff,
nova, ☎ 04/20-46-878, 040/600-
950 11001341

GLASBILA
PRODAM

VIOLINO, polovinko Gewa, kot nova, v
kompletu s kovčkom, ☎ 041/758-
972 11001363

UMETNINE,
NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, različnih velikosti, oblik,
motivov in cenovnega razreda, ☎
040/567-544 11001360

STARINE
PRODAM

STARO, kmečko mizo mentergo, kre-
denco, predalnik, sob. omaro, ☎
04/53-18-664 11001352

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

11000941

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

CIPRESE smaragd, viš. 70 - 80 cm 5
EUR, možnost dostave, ☎ 040/578-
587

11001347

PODARIM

DVA KUŽKA mešančka, črno-bele
barve, stara 4 mesece, ☎ 040/516-
409 11001334

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

KOSILNICO BCS, dobro ohranjeno,
cena 900 EUR, ☎ 041/758-972

11001362

SEKULAR za žaganje drv s koritom in
mizo, ☎ 031/812-210

11001240

KUPIM

TRAKTOR ter ostalo kmetijsko meha-
nizacijo, ☎ 041/206-013

11001361

PRIDELKI
PRODAM

JABOLKA iz naravi prijazne pridelave
ter jabolčni sok, kis in krhlje, Markuta,
Čadovlje 3, Golnik, ☎ 04/25-60-048

11000950

KROMPIR, jedilni ali zamenjam za ječ-
men, ☎ 041/728-092

11001355

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČB BIKCA, starega 8 dni in jalovo kra-
vo, ☎ 04/25-71-548, 040/800-278

11001365

BIKCA simentalca, starega en teden,
☎ 031/416-894

11001339

BIKCA križanega, starega 6 tednov in
ČB starega en teden, ☎ 031/387-
440 11001345

ČB BIKCA, starega 3 tedne, ☎ 030/
397-096

11001350

KOKOŠI rjave pred nesnostjo. Vsak
delavnik od 8. - 11. ure, sreda od 8. -
17. ure in sobota od 8. - 13. ure. Pe-
rutninarstvo Gašperlin, Moste 99 pri
Komendi, ☎ 01/83-43-586

11001217

KOZE, mlade, ekološka reja, ☎
051/634-100 11001349

KRAVO ciko v 8. mes. brejosti, stara 4
leta, ek. reja, ☎ 051/202-229

11001351

TELICO simentalko, staro 16 mesecev
in bikca, starega 5 mesecev, ☎
04/59-57-824 11001353

TELIČKO simentalko, staro 10 dni,
Mošnje 7, ☎ 04/53-38-193

11001356

ZAJKLJE za pleme, nemški lisec in
renskega lisca za pleme, ☎ 04/51-
20-384, 031/243-262

11001340

KUPIM

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

11001336

BIKCA simentalca, starega 10 dni, ☎
031/653-175

11001338

ODKUPUJEMO krave, telice, bike - za
izvoz, plačilo takoj, Smrekca center,
d.o.o., Žabnica, ☎ 04/25-51-313

11001048

OSTALO
PRODAM

FIŽOLOVKE in kultivator - ježa, šir.
110 cm, ☎ 040/364-721

11001354

HLEVSKI gnoj, listna nastela,
kvaliteten, uležan za vrtičkarje, možna
dostava, ☎ 040/845-860

11001358

TRAKTORSKE gume 18,4 - 26, ☎
041/833-471

11001346

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

FAST FOOD Pinki išče dekle ali fanta
za prodajo hitre hrane. Krpič Sašo
s.p., Poštna ul. 3/a, Kranj, ☎ 041/
662-626

11000942

IŠČEMO kuharja m/ž za pripravo ko-
roških jedi v prijazni gostilni Antonitsch,
Glinje 12, 9170 Borovlje. Zaposlitev od
04/2011. Gundi Petritsch, ☎
0043/664/2205633, 0043/4227/
2226

11001286

ZAPOSLIMO voznika E kategorije za
prevoz v mednarodnem transportu, Av-
toprevozništvo Stele Matjaž, d.o.o.,
Praprotna polica 32, Cerklje, ☎
04/28-18-510, 041/771-303

11001337

EKOL, d.o.o. Kranj  nudi možnost za-
poslitve mlajšemu delavcu -  vozniku
tovornih vozil za določen čas. Izključno
pisne prijave z dokazili pošljite na
naslov Ekol, d. o. o., Laze 18a,  4000
Kranj 11001324

IŠČEM pedikerko za delo v
kozmetičnem salonu v Kranju.
Izključno pisne prošnje z življenjepi-
som pošljite na e-naslov: sonce@stu-
diosonce.com ali po pošti na Tag
Trade, d.o.o., Hotemaže 55, 4205
Preddvor 11001284

IŠČEMO pomoč pri pobiranju in paki-
ranju špargljev, zaželeno iz okolice
Škofje Loke. Resne ponudbe Samo
Livk, Dorfarje 16, Žabnica, ☎
040/244-347 11001238

KOZMETIČNI salonu v Kranju zaposli
kozmetičarko, za polni delovni čas.
Izključno pisne prošnje z življenjepi-
som pošljite na e-naslov: sonce@stu-
diosonce.com ali po pošti na Tag
Trade, d.o.o., Hotemaže 55, 4205
Preddvor

11001285

TRAKTORISTA, ki je pripravljen prijeti
za katerokoli delo na kmetiji, za-
poslimo, Basaj, d.o.o., Suha pri Pre-
dosljah 40 Kranj, ☎ 041/375-575

11001333

ZAPOSLIM delavca v vulkanizerski
delavnici, Kristanc, d.o.o., Britof 45,
Kranj, ☎ 031/300-150 11001326

STORITVE
NUDIM

ASTERIKS SENČILA, Rozman Peter,
s. p., Cesta na Loko 2, 4290 Tržič,
tel.: 59-55-170, 041/733-709; žaluzi-
je, roloji, rolete, lamelne zavese, 
plise zavese, komarniki, markize,
www.asteriks.net 11001052

STROJNI ali klasični ometi, fasade in
splošna gradbena dela opravimo hitro,
kvalitetno in konkurenčno,  Zoki,
d.o.o., Kašeljska c. 53 a, Ljubljana -
Polje, ☎ 041/378-524

11001364

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje
dvorišč, z našim ali vašim materialom,
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8,
Kranj, ☎ 041/222-741

11000752

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

11000808

ADAPTACIJE, novogradnje, notranji
ometi, fasade, betonske in kamnite
škarpe, tlakovanje dvorišč, z našim ali
vašim materialom, Babič Miloš s.p.,
Hraše 24, Lesce, ☎ 041/622-946

11001006

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

11001348

BELJENJE stanovanj, kitanje sten,
barvanje vrat in oken, odstranjevanje
tapet, antiglivični premazi. Kvalitetno in
ugodno. Pavec Ivan s.p., Podbrezje
179, Naklo, ☎ 031/392-909

11000952

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

11001054

NUDIMO VAM obrezovanje sadnega
drevja in trte, Branko Gašperšič, s.p.,
Šorlijeva ul. 19, Kranj, ☎ 040/993-
406 11001017

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

11001049

ZASEBNI STIKI
MLAJŠI moški si želi iskrene, trajne
ljubezni. Odgovorite, ne bo vam žal, ☎
041/959-192 11000077

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje,
brezplačno za mlajše ženske, ugodno
ostale, ☎ 031/836-378 11000076
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V torek, 1. marca 2011, je umrla moja edina sestra - dvojčica

Zdenka Kraljič
roj. Schweiger, stara 86 let

Od nje smo se poslovili 7. marca 2011 na ljubljanskih Žalah.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi!

Njena sestra Danica Hostnikar
Kranjska Gora, marca 2011

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, brata, strica in svaka

Franca Potočnika
upokojenega šoferja, rojenega leta 1925

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in so-
delavcem, ki ste ga imeli radi in ga spoštovali. Posebna zahvala
Majdini družini za velikodušno pomoč v najtežjih trenutkih.
Ganljivo je bilo, koliko se vas je poslovilo od njega in se udele-
žilo molitev in samega pogreba. Posebna zahvala dobrim 
sosedom, ki ste ga obiskovali na domu, darovali sveče, dar za
cerkev in sv. maše. Hvala tudi za molitev na domu. Gospodu
župniku Snoju hvala za tolažbo, večerne molitve in obred 
pogrebne maše. Vsem prisrčna hvala za darovano cvetje in sve-
če v njegov spomin ter izraze sožalja. Hvala njegovemu zdrav-
niku dr. Buciću iz bolnišnice Petra Držaja za skrb in topel 
odnos pri dolgoletni bolezni. Iskrena hvala njegovi osebni
zdravnici dr. Demšarjevi, prav tako tudi patronažni sestri in 
fizioterapevtu Franciju Jesenovcu. Podjetju Akris hvala za čuteč
odnos pri celotnem pogrebnem obredu. Hvala pevcem za lepo
petje in želeno pesem pri grobu. Ohranite ga v lepem spominu. 

Žalujoči: žena Katka, sestre Lojzka, Poldka, Pavla, Francka in
Ivanka z družinami ter ostalo sorodstvo
Škofja Loka, 4. marca 2011

OSMRTNICA

Z bolečino v srcu sporočamo, da je za vedno zaspal naš dragi

Aldo Brečevič

Od njega se bomo poslovili danes, v torek, 15. marca 2011, 
ob 15. uri na pokopališču v Zgornjih Bitnjah.

Na dan pogreba bo žara od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. 

Vsi njegovi
Kranj, 11. marca 2011

ZAHVALA

Le takrat, ko boste pili iz reke tišine, boste resnično prepevali.
In ko bo zemlja terjala vaše ude, boste resnično lahko zaplesali.

(Kahlil Gibran)

Potiho in v bolečini si odšla, naša draga

Marta Horvat
roj. Götz, 1935 - 2011

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in sodelavcem 
za tople besede podpore, darovano cvetje in sveče, gospodu župniku, ki jo je 

z nami pospremil na njeni poti.

Žalujoči mož Marjan in hči Boža z družino
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Nina Valančič, Kranj: 

"Potrošniki smo dovolj sez-
nanjeni s pravicami, a trgov-
cu premalokrat kaj rečemo.
Enostavno plačamo ceno, ki
so jo določili, namesto da bi
se glede na visoke marže
pogajali za nižjo ceno."
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Špela Hvasti, Jesenice: 

"Potrošniki preredko uve-
ljavljamo svoje pravice. Ra-
čun v trgovini ponavadi vza-
mem, že iz navade. S trgov-
ci nimam slabih izkušenj,
nekoč so mi že vrnili previ-
soko zaračunano kupnino." 

Jožef Roblek, Kranj: 

"Že iz navade v trgovini ved-
no vzamem račun, doma jih
shranjujem v posebni škatli.
To mi pride prav tudi, če mi
kakšen izdelek ni všeč. Ta-
krat grem v trgovino in mi
ga zamenjajo."

Boštjan Belovič, Kranj: 

"Račun vzamem le ob naku-
pu dražjih stvari, sicer pa
ponavadi ne, kar sem nekaj-
krat že obžaloval. Nekaj iz-
delkov sem v trgovini že za-
menjal, doslej pri tem ni-
sem imel težav."

Žiga Dremelj, Kranj: 

"Ravno grem v trgovino za-
menjat kabel za televizijo, ki
ni v redu. Doslej sem že ne-
kajkrat menjal izdelke, ved-
no brez težav. Račun sicer
vedno vzamem, tudi če gre
samo za kavo."

Napoved za Gorenjsko

Danes bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Jutri, v
sredo, bo oblačno in deževno, meja sneženja bo med 1300
in 1600 metri. V četrtek bo spremenljivo do pretežno
oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, deloma plohe.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Suzana P. Kovačič 

Kranj - "Pred pionirsko za-
stavo obljubljam, da se bom
marljivo in vztrajno učil ...
Dati častno pionirsko bese-
do ni mačji kašelj, saj je pio-
nir pošten, iskren, olikan,
neustrašen, iznajdljiv, rado-
daren," je pionirsko zaprise-
go prebral Jože Trobec v 
petek pri Viktorju v Kranju,
kjer se je zbrala zanimi-
va druščina. Petdeset let 
je, odkar je v šolskem letu
1960/61 prestopilo prag pr-
vega razreda šole Primskovo
63 prvošolk in prvošolcev in
kar 37 se jih je udeležilo pet-
kovega srečanja. Večina se
jih bolj kot prvega šolskega
dne spominja 29. novem-
bra, dneva republike, ko se je
rodila Jugoslavija. "29. no-
vember je bil velik dan. Praz-
novali smo ga v dvorani za-
družnega doma na Primsko-
vem, ko so nas sprejeli v pio-
nirsko organizacijo," se spo-
minja Janez Dolinar, sošolec
iz generacije 1960/61. Že te-
daj so vsem novim pionir-
čkom delili indijančke in ta
obred so ponovili tudi po
petdesetih letih. Jože Trobec
je ponovil prisego izpred pol
stoletja; ni bil sicer njihov so-
šolec, bil pa je v petem razre-
du, ko je kot načelnik pionir-
skega odreda to generacijo
sprejel med pionirčke.

Pobudnik srečanja je bil
Janko Zupan. "Idejo sem do-
bil lansko jesen ob prazniku
Krajevne skupnosti Prim-
skovo. O tem sva govorila z
Jožetom Trobcem, ki je za to
priložnost tudi narisal logo-
tip pionirčka. Sošolka mi je
posodila fotografijo prvega a
razreda, jaz sem hranil foto-
grafijo prvega b ... Pričakoval
sem, da bo nekdanje sošolce
težje najti, ampak sodobna
tehnologija dela čudeže. Le
štirje od 63 so nepoznani,
šest je pokojnih, nekaj jih je
v tujini. Moja desna roka je
bila Vida Lončar, poročena

Doles, pri organizaciji do-
godka sta pomagala tudi Ja-
nez Dolinar in Miran Čeho-
vin," je povedal Janko Zupan
in dodal, da je njihova gene-
racija obiskovala staro šolo
na Primskovem do petega
razreda. 

V stilu iz začetka šestdese-
tih let so v petek vrteli glasbo,
Janko Zupan je pripravil sim-
bolično razstavo primerkov
iz takratnega obdobja, poleg
čitanke, ki danes na trgu do-
sega vrednost sto evrov, tudi
pionirsko izkaznico z bančno
hranilno knjižico, pionirsko
rutico in kapo. Razredničar-

ka prvega b je bila Ivka Bunc,
razredničarka prvega a pa je
Marija Pisk. "Je rekla, otroci,
sem Marija Pisk. Če ne boste
pridni, bom piskala ... Ta
naša tovarišica Piskova je
zdaj v Domu upokojencev 
v Kranju, nazadnje sem jo 
obiskal pred približno me-
secem dni," je dejal Janez
Dolinar. "Spomini so krasni.
Lepo smo se imeli, znali smo
se poigrati," je sklenila Irena
Smodila, poročena Žerovnik,
Mirana Čehovina pa prva 
šolska leta spominjajo pred-
vsem na brezskrbnost, mla-
dost, veselje ... 

Pionirčki po petdesetih letih
V šolskem letu 1960/61 so na Primskovem v Kranju prestopili prag učenosti in bili še v istem letu
sprejeti med Titove pionirčke. V petek se je po petdesetih letih generacija srečala in dodala v malho
še kak spomin več. 

V šolskem letu 1960/61 je prestopilo prag prvega razreda šole Primskovo 63 prvošolk in 
prvošolcev in kar 37 se jih je udeležilo petkovega srečanja. / Foto: Tina Dokl

Pravice premalo 
uveljavljamo
Ana Hartman

Danes je svetovni dan po-
trošnikovih pravic, zato smo
sogovornike povprašali, ka-
ko so seznanjeni z njimi, ali
od prodajalcev vedno zahte-
vajo in vzamejo račun, so že
kdaj uveljavljali reklamacijo,
vračilo kupnine ... / Foto: Tina Dokl

Hraše

Začela se je akcija Pomagajmo žabicam

V Društvu Žverca že četrto leto zapored organizirajo akcijo
prenašanja dvoživk, ki so jo poimenovali Pomagajmo žabi-
cam v Hrašah 2011. V Hrašah pri Smledniku dvoživkam pri
njihovi vsakoletni selitvi iz prezimovališč v mrestišča pot
prečka zelo prometna cesta. Na tej poti jim pomagajo pros-
tovoljci, ki jih v vedrih prenesejo čez cesto. Brez njihove po-
moči bi večina dvoživk končala pod kolesi avtomobilov. Lani
so čez cesto prenesli nekaj več kot osemnajst tisoč dvoživk.
Društvu Žverca pri letošnji akciji pomaga tudi Zavod RS za
varstvo narave, nekaj zaščitnih ograj za dvoživke pa jim je
posodil tudi Center za kartografijo favne in flore skupaj z
Društvom za preučevanje dvoživk in plazilcev. K sodelova-
nju vabijo tudi prostovoljce. Z akcijo so že začeli, prvič pa
poteka tudi na odseku v Hrastnici pri Škofji Loki. Več infor-
macij dobite na njihovi spletni strani www.zverca.si. M. B.

Prostovoljci so v lanski akciji čez cesto v Hrašah prenesli več
kot osemnajst tisoč dvoživk.

Jesenice

Teden obrti in podjetništva

Območna obrtno-podjetniška zbornica Jesenice letos organi-
zira že 19. Teden obrti in podjetništva, osrednjo prireditev
malega gospodarstva na Gorenjskem. Na njej bodo člani
zbornice predstavljali svoje izdelke in storitve, pripravili pa
bodo tudi dve predavanji, je povedal predsednik območne
zbornice Niki Zima. Teden obrti in podjetništva že tradicio-
nalno poteka hkrati z Jožefovim sejmom, uvodna prireditev
bo jutri, v torek, ob 15. uri v prireditvenem šotoru na Trgu To-
neta Čufarja. Vse do 19. marca bodo v avli gledališča pred-
stavljali izdelke in storitve članov zbornice, zaključna priredi-
tev s podelitvijo priznanj pa bo v soboto. Jožefov sejem bo po-
tekal na Čufarjevem trgu in na parkirišču za gledališčem. U. P.




