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V Bolnišnici Jesenice imajo načrt ukrepanja
Odkar se je pojavil novi virus gripe, se pojavlja vprašanje, ali smo na
morebiten izbruh bolezni v Sloveniji dobro pripravljeni. V Bolnišnici
Jesenice imajo načrt ukrepanja, za prvo farmacevtko v Gorenjskih lekarnah
pa vprašanje včeraj dopoldne ni bilo vredno odgovora.
S U Z A N A P. KOVAČIČ

Kranj - Odkar se je pojavil
novi virus gripe, se pojavlja
vprašanje, ali smo na morebiten izbruh bolezni v Sloveniji dobro pripravljeni. Denimo, ali so v Gorenjskih lekarnah dobro založeni z
zdravilom Tamiflu, ki lajša
simptome bolezni, kakšna
navodila imajo farmacevti
pri prodoji teh zdravil, kako
pomirijo ljudi, da teh zdravil
ne kupujejo vnaprej oziroma da jih ne jemljemo preventivno, kar zaradi stranskih učinkov lahko celo ško-

dujejo zdravju. "Štirinajst
dni m e ni bilo v službi in ni
moja prioriteta, da odgovarjam na vaša vpraSauja, ko
i m a m pred seboj goro drugih papirjev. Morda vam
bom odgovorila še danes,
morda šele jutri. Mediji ste
to tako ali tako napihnili," jie
povedala Romana Rakovec,
direktorica Gorenjskih lekarn. Dolžnost in odgovornost medijev je, da obveščamo javnost, tako kot je dolžnost zdravnikov, da zdravijo,
in lekarn, da imajo na primer na zalogi dovolj Tamifluja, ki naj bi se ga po no-

vem predpisovalo tudi na recept za brezplačna zdravila.
Dejstva pa so znana: Svetovna zdravstvena organizacija je prejšnji teden razglasila
peto od skupaj šestih stopenj pandemične pripravljenosti. Ne nazadnje je velika
sreča, da o virusu pri nas še
nismo poročali in da sta pristojno ministrstvo in Inštitut za varovanje zdravjji jasno povedala: ni čas za paniko, je pa čas za preventivne
higienske ukrepe, ki nam
morajo "zlesti pod kožo".
•

3. stran

Ministrstvo za zdravje In Inštitut za varovanje zdravja sporočata: ni čas za paniko, je pa
čas 23 preventivna higienske ukrepe./fo»:Tin. doh

Praznovali peto obletnico

Izjemno ugodna menjava
evrov v hrvaške kune.

v Smledniku so pripravili slovesnost ob peti obletnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo.

www.gbkr.si

M A J A BESTONCFI.J

Smlednik - Kultumo umetniško društvo Smlednik je v
tamkajšnjem
kulturnem
domu 2. maja pripravilo slavnostno prireditev ob peti obletnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Častni govornik
je bil poslanec Evropskega
parlamenta Lojze Peterle, v
programu pa sta zapela Mešani pevski zbor Sv. Urha
Smlednik z zborovodjem Andrejem Žagarjem in Lovski
pevski zbor Medvode z zborovodjem Janezom Čadežem.
"Obletnica je pomembna,
ponosni s m o na to in smo
rekli, zakaj pa se je ne bi
spomnili s prireditvijo. Pobudo smo dali v našem pevskem zboru, povabili smo še
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Govornik na prireditvi ob peti obletnici vstopa Slovenije v
EU v Smledniku je bil evropski poslanec Lojze Peterle.
Lovski pevski zbor in evropskega poslanca Lojzeta Peterleta. Z več strani so nam če-

stitali za idejo. Prireditev bo
morda postala tradicionalna
in še bolj slavnostna," je po-

vedal Andrej Žagar, zborovodja MePZ Sv. Urha. Ideje
je bil vesel tudi Lojze Peterle,
ki je dejal: "To je najbolj normalna ideja in se čudim, da
je takšnega praznovanja relativno malo. Mogoče nam bo
kasneje prišlo v zavest, kako
pomembne so bile odločitve
za samostojnost, za vstop
Slovenije v Evropsko zvezo,
za vstop v evrsko območje.
Mi danes uživamo pozitivne
rezultate teh odločitev. Lahko bi živeli tudi čisto drugače, če bi bili zimaj Evropske
zveze, in taka praznovanja so
namenjena tudi temu, da se
zavedamo tega, kaj se je zgodilo, kako smo izkoristili ta
nasmeh zgodovine in jaz ta
dan resnično z veseljem
praznujem."

Gorenjska

Banka

Subvencije za delavce na čakanju
MATEJA R A N T

Ljubljana - Za omilitev učinkov gospodarske krize in
ohranitev delovnih mest pri
ministrstvu za delo, družino
in sodalne zadeve pripravljajo nov zakon o delnem povrafilu nadomestila plače delavcem na čakanju. Delavec
naj bi imel v času začasnega
čakanja na delo pravico do
nadomestila plače v višini 85
odstotkov o z i r o m a n a d o m e -

stilo ne bo smelo biti nižje od
zneska minimalne plače. Delavec bo imel v času čakanja
na delo tudi pravico in obvez-

nost usposabljanja oziroma
izobraževanja, na zahtevo
delodajalca pa se bo moral
vrniti na delo. Petdeset odstotkov nadomestila bo po
osnutku predloga zakona povrnila država, preostalo bo financiral delodajalec sam.
Predvidoma bo delodajalec
pravico do dehega povračila
nadomestila plače za delavce
na čakanju uveljavljal enkrat
za obdobje najmanj šestih
mesecev z možnostjo podaljšanja do največ dvanajst
mesecev, vendar za posameznega delavca za največ
šest mesecev.
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Kredita ni,
tudi stečaja ne

Odo temeljna družbena
vrednota

Svetovni dan astme
v senci nove gripe

Starodobnlki popestrili
praznik

v ikoljeloSkem LTH, ki zaposluje i/eč
kot tristo delavcev, tudi danes nadaljnja usoda (povezava s strateškim
partnerjem ali stečaj) ni nič bolj jasna
kot p'ejšnji teden. Dvomilijonskega
posojila niso prejeli, stečaja danes ne
bo.

Delo je vedno bilo. je in bo temeljna
družbena vrednota, js na tradicionalnem prvomajskem srečanju na Sv.
joStu, M ga je Svet gorenjskih sindikatov pripravil 3 ; . leto po vrsti, dejal
slavnostni govornik, predsednik driave Danilo Turk.

Danes je svetovni dan astme, najpogostejše pljučne bolezni, ki prizadene od 15 do 17 odstotkov populacije.
S kroničnim vnetjem bronhijev se po
svetu spopada tnsto mili|onov ljudi.
Astma je najpogostejše kronično
obolenje v otroštvu.
^

v Naklem je bila za praznik dela že
štirinajsta tradicionalns parada starodobnih vozil. Peljali so se od Naklega do Okroglega, spet skozi Naklo mimo Cegelnice do Podbrezrj in
Dupelj, nato pa v Tržič in spet v Naklo na družabno srečanje.
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Danes injutri bo ddnojasno
z občasno povečano
cMačnostjo. V četrtek bo že več
sonca in po^pno tudi topige.

^

7/2oX

jutri: pretežno oblačno

POLITIKA

danica.zavrl<^>g-glas.si

Znamo biti veliki v majhnem
OBČINA ŠKOFJA LOKA
V okviru Mednarodnega cikla koncertov 2009
v Škofji Loki
vas vabimo na slavnostni koncert, ki bo
v petek, 8. maja 2009, ob 19.30
v Jurjevi dvorani v Stari k)ki.
Mednarodno srečanje glasbenih šol:
GLASBENA ŠOLA ŠKOFJA LOKA
GLASBENA ŠOLA FREISING
G L A S B E N A Š O L A CELOVEC

I naročnine | «/201424t, t poita:r«i«nine§9 9las.si, www.90te11jskl5Us.si

arih

izžrebanemu naročniku časopisa
Gorenjski Glas
Avtokarto prejme MATJAŽ POGAČNIK iz Podnarta.

KOTIČEK Z A N A R O Č N I K E

Naročniki, podarjamo
vstopnice za koncert
v ponedeljek, 11. maja, ob 20. uri v Linhartovi dvorani v Radovljici gostujejo Prifarski muzikanti. Samostojen koncert
bo obogaten z novimi izvedbami slovenskih ljudskih pesmi, zimzelenimi n^.elodijami in pesmimi dalmatinskih klap.
Če si želite ogledati koncert brezplačno, sodelujte v žrebanju za sedemkrat po dve vstopnici tako, da odgovorite na
nagradno vprašanje: Koliko časa že ustvarja ta skupina?
Odgovore pošljite na Gorenjski glas, Bleivveisova cesta 4,
Kranj, ali na koticek(g)g-glas.si, najkasneje do četrtka, 7.
maja. Nagrajenci bodo objavljeni v petek, vstopnice pa
bodo prejeli po pošti.

VSAK PRVI TOREK V MESECU

Kupon za brezplačni mali oglas
Brezplačen je mali oglas z besedilom do 80 znakov. Ugodnost velja samo naročnikom časopisa Gorenjski glas.
Veljavni so kuponi tekočega meseca v tekočem letu (ta
mesec maj/09) in imajo na hrbtni strani odtisnjen naslov
naročnika. Mali oglas, oddan po telefonu ali brez
kupona, zaračunavamo po ceniku, s popustom za naročnike
(20 %). Kupon ni veljaven za objavo pod šifro ali z navedbo:
naslov v oglasnem oddelku. Brezplačnega malega oglasa
ne morejo uveljavljati pravne osebe (tudi s. p.).
Oglase sprejemamo na naslov Gorenjski glas, Bleiweisova
cesta 4 , 4 0 0 0 Kranj ali po telefonu 04/201 42 47; za torkovo številko Gorenjskega glasa do petka do 14. ure in za petkovo številko do srede do 13.30. V malooglasnem oddelku na
Bleiweisovi cesti 4 v Kranju pa smo vam na razpolago od ponedeljka do četrtka od 8. do 19. ure in ob petkih od 8. do 16. ure.

MALI OGLAS

maj/09

Naročam objavo malegs oglasa z naslednjim besedilom:
• prodam
• podarim

• kupim
• iščem

-SK:-

• oddam
• nudim

• najamem
•samenjam

Nedtijivih kuponov ne objavljamo.

Lojze Peterle je prepričan, da ima lahko vsak evropski poslanec, ne glede na velikost države,
odločilen vpliv pri sooblikovanju evropske politike.
darstva, Evropska unija, država. Ni mogoče ščititi le
nemške ali francoske avtomobilske industrije, ampak
evropsko. Biti bi motali sodalno občudjivejši do najbolj
ogroženih družbenih skupin
in pomagati vlečnim konjem
v gospodarstvu. Zdaj je čas
za inovadje in prestrukturiranje. Tu je priložnost, da se
Slovenija reši nekaterih starih bolezni in podpre sektorje, v katerih bomo najprej
prišli do novih delovnih
mest in podlag za trajni gospodarski razvoj. Čedalje bolj
je v ospredju eko-sodalno
tržno gospodarstvo • uspešno gospodarstvo ob upoštevanju ekologije. Predvsem tu
vidim priložnost za Evropo.
Kriza je tudi pokazala, da so
posamezne države čedalje
bolj nemočne pri odgovarjanju na nove izzive, kar je pripeljalo do več evropskih
skupnih politik. Protekdonizem, kalošnega smo poznali, ni več mogoč."

MATEJA RANT

Z a mesto evropskega poslanca se Lojze Peterle poteguje že drugič kot nosilec
kandidatne liste NSi. Slovenijo v evropskem parlamentu zastopa kot član največje
poslanske skupine Evropske
ljudske stranke in Evropskih
demokratov.
Raziskave za letošnje evropske volit\e znova napovedujejo nizko volilno udeležbo.
Zakaj menite, da je med
ljudmi tako majhno zanimanje za te volitve?
"Menim, da državljani še
vedno premalo vedo o tem,
kako poteka delo v evropskem parlamentu. T o jim
poskušamo približati tudi na
ta način, da smo evropski poslanci veliko m e d ljudmi.
Vsak teden smo nekje in inediji več poročajo o n a š e m
delu. Več ko bodo vedeli, bolj
se bodo zavedali pomena
parlamenta, katerega odločitve vplivajo na naše življenje.
Zato vseeno letos računam
na nekaj odstotkov več volivcev. Je pa tudi v drugih drža-,
vah tako, da domača politika
pobere zasluge za tisto, kar je
dobro, za drugo pa je kriv
Bruselj. Pri nas se še privajamo, da smo članica Evropske
unije. Vesel sem, da mi je
pripadla čast biti med prvimi
slovenskimi evroposland."
Sami ste pred časom omenili, da vas ljudje sprašujejo, kaj imajo sploh od vas v
Bruslju. Kakšne so vaše
možnosti vplivanja na evropsko politiko?
"Vsak evropski poslanec,
ne glede na velikost države,
ima lahko veliko vpliva,
mora pa za svoje ideje dobiti
večino."
Ker smo tako majhni, je to
verjetno precej težko?
"Ni zelo težko, odvisno je
od kakovosti ideje in koliko
je predlagano zanimivo in
koristno tudi za druge. Najprej poskušam prepričati
najštevilnejše delegacije Nemce, Francoze in še koga
... Prvi tak uspeh smo dosegli, ko smo se borili za podjetji Krka in Lek, kjer nam je
uspelo spremeniti začetne
pozidje komisije in jim izborili relativno dobre pogoje za
delo. Odločanje namreč ne
poteka zgolj tako, da glasujem o za določen zakonodajni
akt, ampak moraš na pravem
mestu posredovati pravo idejo. Pri tem najraje izpostav i m primer, ko sem komisarld za informacijsko družbo Viviane Redding omenil,
da veliko plačujemo za tele-

Lojze Peterle / foto: ti« dow
foniranje v tujino in se mi to
zdi nepravično, saj otežuje
komimidranje. To je preraslo v pobudo za direktivo, da
so ti klid zdaj za sedemdeset
odstotkov cenejši. Zdaj si prizadevamo tudi za pocenitev
pošiljanja kratkih sporočil.
Najraje imam politiko, ki jo
ljudje občutijo v žepih - da
jim kaj pade notri, ne da jim
kdo vzame. Tak je tudi prim e r čezmejne zdravstvene
oskrbe, ki lahko zadeva vsakega od nas. Zdravniško pomoč bo mogoče poiskati tudi
v tujini, domača zdravstvena
zavarovalnica pa bo za zdravljenje morala plačati toliko,
kot bi terapija stala doma. Pri
poročilu o evropski zdravstveni strategiji od 2 0 0 8 do
2013 pa sem usklajeval delo
vseh skupin. Uspelo mi je
doseči soglasje za to, da v prihodnjih petih letih posvetim o več pozornosti preprečevanju bolezni in pripravimo
ambidozen petletni program
preprečevanja bolezni."
Kakšnega rezultata se po
neuspehu na zadnjih parlamentarnih volitvah v stranki NSi nadejate na letošnjih
evropskih volitvah?
" Z vsemi lahko tekmujem o v rezultatih in izkušnjah
z evropsko politiko. Pet let
smo izkoristili, da smo nekaj
naredili in promovirali Slovenijo. Med drugim s m o
sprejeli več tisoč obiskovalcev iz Slovenije. Kar imamo
manj od drugih strank, je le
denar. Če bomo torej stavili

na rezultate dosedanjega
dela, potemibomo ponovili
rezultat s prejšnjih evropskih volitev ali ga celo izboljšali. Ljudje namreč pri volitvah v evropski parlament
bolj stavijo na imena kot na
stranke."
Kaj lahko v evropskem parlamentu pomeni glas slovenskega poslanca?
"Poznajo nas kot narod, Id
zna biti velik v majhnem. V
času predsedovanja Evropski
uniji smo pokazali svojo različnost in smisel za enotnost
Bistveno je, da ne misliš
zgolj nase - kjer so razlike, je
treba doseči političen kompromis. Izkazali smo se kot
delavni in ustvarjalni ljudje.
V nas vidijo tudi ljudi, Id premorejo posebno občutljivost
za kulturo, podjetnost, solidarnost, manjšine ... V zgodovini smo jih tolikokrat dobili po glavi, zlasti v 2. svetovni vojni, da natančno razumemo prvi člen temeljne listine o človekovih pravicah,
ki pravi, da je človekovo dostojanstvo nedotakljivo, kar
predstavlja temelje skupne
zgradbe Evropske unije."
V času gospodarske krize je
prav vprašanje človekovega
dostojanstva
pogosto v
ospredju. Kakšen je vaš pogled na to krizo?
"Kriza je pokazala, na čem
ne smemo graditi, če hočem o imeti zdravo gospodarstvo. Pokazala je, kako povezana so nacionalna gospo-

Poudarjate, da ste socialno
čuteča stranka. Se vam zdijo dosedanji ukrepi za obvladovanje krize tako na nacionalni kot na evropski
ravni ustrezni?
"V takih razmerah ne bi
zavidal nobeni vladi Časi so
zahtevni, zato mora biti politika kreirana pravočasno in
odgovorno. Sam še ne čutim
prave strategije za podporo
sektorjem, ki nas lahko potegnejo iz krize. Zlasti v času
krize se je pokazalo, da ne
moremo dovoliti, če hočemo
biti pravični, da si dobiček
delijo le nekateri, izgubo pa
vsi ljudje. Obžalujem, da zakon o delitvi dobička ni obvezen, tako da s tem nismo veliko dosegli."
Med drugim ste v evropskem parlamentu član odbora za zunanje zadeve.
Kakšno je vaše stališče do
širitve Evropske unije in
konkretno do vključevanja
Hrvaške v Evropsko unijo?
"Prepričan sem, da je nadaljnja širitev zelo pomembna za mir, stabilnost in razvoj jugovzhodne Evrope. Za
Hrvaško velja tako kot za vse
druge države. Napredovala
bo, ko izpolnila zaveze, ki jih
je sprejela na poti v Evropsko
unijo. Tudi s pomočjo evropskih poslancev s m o d o s e g i
široko soglasje, da mora Hrvaška pred vstopom v Evropsko unijo rešiti mejno vprašanje s Slovenijo. Ves čas
podpiram načelo pravičnosti
in računam, da bo na koncu
uporabljeno. Želim, ker smo
sosedje, da bi bilo med nami
čim manj napetosti."

AKTUALNO
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V Bolnišnici Jesenice imajo
načrt ukrepanja
i 1. stran
V Sloveniji do včeraj popoldne (do zaključka redakcije, op. a.) ni bilo primera novega virusa gripe, sicer pa se
v Evropski uniji in v svetu
Število okuženih stalno spreminja. Iz Mehike poročajo,
da se širjenje virusa umirja.
Bolezen se je doslej pojavila
na več kontinentih, v Evropi
so imeli zboleli, razen enega,
blago sliko bolezni. Primere
okužb v Evropi so potrdili pri
več posameznikih v Veliki
Britaniji, Španiji, Nemčiji,
po dva primera oziroma en
primer so potrdili v Italiji,
Franciji, Svid, Avstriji, Danski, Irski, Nizozemski. Zboleb so predvsem mlsdi med
dvajsetim in štiridesetim letom starosti.

"y bolnišnici smo pripravili načrt ukrepanja ob morebitnem
izbruhu epidemije kakršnekoli oblike gripe.'Up'iijmo pa, da
nam tega ne bo nikdar treba preizkusiti v praksi."

Glavna medicinska sestra
v Bolnišnici Jesenice Zdenka Kramar je povedala: "Že
lani in predlani, ko sta se v
svetu pojavila SARS in ptičja gripa, smo v bolnišnici
pripravili načrt ukrepanja ob
morebitnem izbruhu epidemije kakršnekoli oblike gripe. To pomeni, da imamo
natančna navodila, kdo razglasi epidemijo in na kakšne
načine poteka sistem obveščanja v bolnišnici in zunaj

nje. Določili smo poseben
režim vstopanja v bolnišnico in gibanja v njej, tako da
se okuženi bolniki in bolniki, ki bi se zdravili pri nas
zaradi drugih bolezni, ne bi
srečevali. V primeru novega
virusa gripe imamo na zalogi dovolj zdravila Tamiflu in
posebnih zaščitnih mask.
Poleg tega redno dobivamo
obvestila od pristojnih institucij iz Ljubljane. Kako bi se

naš načrt dejansko obnesel,
težko napovem, a pomembno je, da smo pripravljeni.
Upajmo pa, da nam tega ne
bo nikdar treba preizkusiti v
praksi." Direktorica Zdravstvenega doma Kranj dr.Lili Gantar Žura je povedala: "V prihodnjih dneh imamo na ministrstvu za zdravje sestanek v zvezi s tem,
zdaj pa sledimo navodilom,
ki so objavljena na spletni

strani Inštituta za varovanje
zdravja."
Na letališču Brnik posebnih ukrepov ne izvajajo, kot
je povedala predstavnica za
stike z javnostmi Aerodroma Biigita Zoiec, imajo pripravljena posebna obvestila
za potnike, ki potujejo iz
Slovenije v države, kjer so že
potrdili okužbe z novim virusom gripe, ter za potnike,
ki se vračajo s teh območij v
Slovenijo. Predvsem gre 7a
ustrezno higieno, spremljanje zdravstvenega stanja, v
primeru okužbe pa najprej
posvet z zdravnikom po telefonu in izogibanje stikov z
drugimi osebami, obisk dežurnega zdravnika pa samo
v primeru, če je res nujno.
Posebna pozornost je vendarle potrebna pri manjših
otrocih!
Slovenska vlada je za ukrepanje v primeru morebitne
pandemije novega virusa gripe ustanovila koordinacijsko
skupino na visoki ravni, ki bo
usklajevala ukrepe med resorji za vsa področja, kjer se
ljudje pogosto zbirajo, kot so
turistično, gospodarsko, šolsko, kulturno. Tudi ministri
Evropske unije, ki so pristojni za zdravje, so se v četrtek
zavzeli za usklajene ukrepe.

Odprli nov trgovski center
Dan pred praznikom dela je Škofja Loka dobila prvi večji trgovski center. V Mercatorjevem
hipermarketu tudi trgovina s športno opremo Intersport in gostinski lokal.
DANICA ZAVRL Ž L E B I R

$ko^a Loka - Skupna površina Mercatorjevega centra na
Kidričevi ulici 43b v Škofji
Loki meri 3516 kvadratnih
metrov, prodajna površina
hipermarketa znaša 1837, Intersport ima prodajne površine 487 in bife meri 97 kvadratnih metrov. Pred trgovskim centrom je 113 parkirnih mest Mercatorjevi ekipi
se je pridružilo 15 novo zaposlenih od celotne ekipe 50
zaposlenih v centru, ki so
prerazporejeni iz obstoječih
Mercatorjevih trgovin z Gorenjske in tudi iz Ljubljane.
Novi center bo odprt od ponedeljka do sobote od 8. do
20., ob nedeljah pa od 8. do
13. ure. Peter Zavrl, član
Mercatorjeve uprave za maloprodajo, veleprodajo, proizvodnjo in logistiko, je ob
odprtju dejal, da je Škofja
Loka dolgo čakala na sodoben trgovski center. Prepričan je, da ga bodo dnevno
radi obiskali domačinke in

Kredita ni,
tudi stečaja ne
Škofjeloški L I H na dan D, 30. april, ni prejel
dvomilijonskega posojila, tudi stečaja danes ne bo.
BOŠTJAN BOGATAJ

Škofja Loka - V Škofjeloškem LTH, ki zaposluje več
kot tristo delavcev, tudi danes nadaljnja usoda (povezava s strateškim partnerjem
ali stečaj) ni nič bolj jasna kot
prejšnji teden. Včeraj se je
vodstvo z Milošem Kodretom in Iztokom Hohnjecem
sestalo z banko Hypo, usodnega kredita iz NLB pa do
danes ni bilo. Razlog za neodobritev kredita naj bi bila
nedorečena vloga Hohnjeca,
ki formalno (še) ni predsednik nadzornega sveta, čeprav
se je tako novinarjem prejšnji teden že predstavil. Po takrat predstavljenem scenariju bi moral zato LTH danes v
stečaj. "Ministrstvo za gospodarstvo nas je pozvalo k
predložitvi programa za prestrukturiranje, ob deblokadi
poslovnega računa nam bo
NLB odobrila reprogramiranje dolgoročnih kreditov.
Projekt
prestrukturiranja
podjetja bomo v petek predstavili delavcem," nam je
včeraj povedal Hohnjec.
"Normalen človek si takšna
napletanja težko predstavlja,"
je bil prvi odziv Davida Švarca, prvega sindikalista v LTH:
"Najbolj me je presenetilo, da
v NLB prejšnji teden niti vloge za posojilo niso prejeli. Iz

vsega, kar so nam in novinarjem predstavili prejšnji teden,
ni bilo nič. Za danes napovedanega stečaja ne bo, delavd
pa ne moremo le čakati in čakati." Švarčevi sodelavd so popolnoma obupani in brez denarja, zato pravi, da je norčevanja na račun delavcev dovolj: "Želimo verjeti obljubam, vendar gre vse skupaj
čez mejo." Delavd bodo kot
upniki 19. maja lahko sami
začeli stečajni postopek.
Pri ohranjanju delovnih
mest želi sodelovati Občina
Škofja Loka. Župan Igor
Diaksler pričakuje, da se bo
v proces aktivno vključila država s podp>omimi institudjami in povezanimi podjetji.
"Če se bo država odločila, da
bo za ohranjanje delovnih
mest v družbi dokapitalizurala svoje terjatve, ji bo sledila
tudi občina Škofja Loka,"
pravi župan. Občina ima za
okoli osemsto tisoč evrov terjatev iz naslova neplačanega
nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, v prihodnjih štirih letih so pripravljeni oblikovati tudi enega izmed razvojnih programov na območju LTH. Vodilni naj bi 17. maja odpotovali na pogajanja s potendalnima partnerjema na Dansko, vprašanje pa je, koliko
časa bodo delavd še čakali.
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Ločani so se razveselili dobro založenega trgovskega centra. / Foto: coraid Kavci
domačini, pogosto pa tudi
domači in tuji obiskovalci, ki
jih Škofja Loka stalno privablja. Mercator namreč ponuja
odlično razmerje med kakovostjo in ceno ponudbe. Sicer pa pravi, da je v njihovi
ponudbi najmanj sedemdeset odstotkov slovenskega
blaga, kar poleg kakovosti zagotavlja tudi trg in delo domačim proizvajalcem in predelovalcem. Škofjeloški žu-

pan Igor Diaksler pa je dejal,
da ga občani krivijo za to, da
Škofja Loka doslej ni imela
večjega trgovskega centra,
ker v prvi vrsti zagovarja razvoj proizvodnih dejavnosti in
novih delovnih mest. Če
bodo namreč občani imeli
delo in zaslužek, bodo lahko
tudi trošili. Ker se Škofji Loki
z industrijsko cono obeta
razvoj, pa je vesel tudi novega trgovskega centra. Direk-

tor Mercatorjevega maloprodajnega območja Gorenjske
Igor Nograšek pa je ob odprtju predal donadji po dva tisoč evrov OŠ Jela Janežiča in
centru PUM Škofja Loka.
Novega trgovskega centra se
je razveselil tudi Ludvik Leben, prejšnji direktor Mercatorja Gorenjske. Upokojen je
pet let, zemljišče za pravkar
odprti Mercator pa so kupili
še v času njegovega vodenja.
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Svetniki proti
skupni inšpekciji
Zaradi Jelovice ob skupno redarsko in
inšpekcijsko službo Radovljice, Bohinja in Bleda.
MARJANA AHAČIČ

Radovljica - "Ne podpiram
skupne službe z neprijateljsko občino Bohinj. Z Bohinjem imamo nerazrešene
odnose zaradi meje na Jelovici, kjer so si Bohinjci prisvojili del radovljiškega
ozemlja," je na zadnji seji občinskega sveta Radovljica dejal Simon Zore, drugi svetniki pa so njegovo mnenje
podprli z zavrnitvijo odloka o
ustanovitvi medobčinskega
inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Bled in Bohinj. Zanimivo je, da so dokument v fazi osnutka 2 le
nekaj pripombami podprli,
potem pa so ga, ko ga je dan
pred tem že potrdil občinski
svet Bleda, po kratki razpravi
gladko zavrnili.
Občine Radovljica, Bled in
Bohinj so skupno službo
ustanavljale, da bi bilo delo
organizirano gospodameje.
Redarje, ki jih imajo v vseh
treh občinah, bi si po poticbi
izmenjavali, občinski inšpektorat, ki ga ima za sedaj
le občina Radovljica, pa bi
deloval za vse tri obdne
hkrati. Polovico sredstev za
delovanje skupnega organa
bi prispevala država. "Zapro-

sil sem župana obeh občin,
da naj z reakcijo na dejstvo,
da radovljiški občinski svet
ni potrdil odloka, počakata.
O tem, kako naprej, se bomo
dogovorili po praznikih," odločitev komentira radovljiški
župan Janko S. Stušek. "Menim, da je bila odločitev svetnikov predvsem reakdja aa
dejstvo, da bohinjski občinski svet ni pokazal niti trohice razimievanja za reševanje
spome meje na Jelovid, poleg tega pa imamo z obema
občinama zares še nekaj nerešenih vprašanj glede skupnih ustanov, kot so na primer knjižnica, športna zveza, glasbena šola in šola s
prilagojenim programom."
Da bi odločitev svetnikov
premaknila zaplet z mejo na
Jelovid z mrtve točke, pa župan Stušek ne verjame.
Blejski župan Janez Fajfar
pravi, da so na Bledu še vedno pripravljeni na kakršnokoli sodelovanje, tako z obema
kot Ic z bohinjsko občino.
"Ustanovitev skupne službe
bi bila dobra za vse in žal mi
je, da Radovljičani niso mogli
stopiti čez razprtije. Občine
od države dobimo tako malo,
da bi bilo škoda takšno priložnost izpustiti iz rok."

Več denarja za
ohranjanje narave
Država je za delovanje javnega zavoda Triglavski
narodni park namenila dodatnih 21 tisoč evrov.
MATEJA RANT

Bled - Na podlagi rebalansa
državnega proračuna za letos
je bilo Tri^avskemu narodnemu parku (TNP) za dejavnosti javne službe ohranjanja narave namenjenih dodatnih 21.568 evrov. Na podlagi tega so pripravili rebalans finančnega načrta Triglavskega narodnega parka,
Id so ga sprejeli na zadnji seji
sveta TNP.
V rebalansu so upožtevali
tudi spremembe na področju
plač javnih uslužbencev. Zato
se je zmanjšal delež sredstev,
namenjenih za plače, in sicer
za 13 tisoč evrov, ob čemer, so
sporočili iz TNP, so realneje
ocenili potrebna sredstva za
izplačilo dodatkov, kot so delo
na višini in deljen delovni čas.
Ta razlika in dodatna sredstva
proračuna bodo namenili za
kritje tekočih stroškov redne

dejavnosti. Za delovanje javnega zavoda TNP sta bila sicer lani namenjena dva milijona evrov, pri čemer so četrtino prihodkov ustvarili s prodajo blaga in storitev na trgu,
kar poleg vstopnin, najemnin, parkovnega turizma in
publikadj vključuje tudi prihodke od mednarodnih projektov.
Člani sveta so v okviru poročila o srečanju z ministrom za okolje in prostor
Karlom Erjavcem razpravljali tudi o novem zakonu o
TNP. Predlagali šo, da se v
novem zakonu zagotovi trajen in stabilen iinančni vir za
delovanje parka in izpolnjevanje finančnih obveznosti,
ki imajo podlago v zakonu.
Zavzeh so se tudi, da je pri
pripravi novega zakona treba
upoštevati protokol Alpske
konvendje o prebivalstvu in
kulturi.

Človek brez dela ni svoboden
Tako meni evropski poslanec jelko Kacin, ki je nagovoril udeležence srečanja ob prazniku dela na Šobcu.
A N A HAKTMAN

Šobec - "Ob prazniku dela
moramo povzdigniti glas,
da je tudi pravica do dela temeljna človekova pravica.
Človek brez dela ni svoboden, zato moramo ustvarjati pogoje za delo, delovna
mesta in vse pravice, ki gredo iz dela," je na tradidonalnem srečanju ob prazniku dela na Šobcu poudaril
slavnostni govornik, evropski poslanec Jelko Kadn.
Opozoril je, da je slovensko
gospodarstvo kot del evropskega v odtni krizi, ki jo občuti tako kot zahodni svet:
"Ne le, da izginjajo tradicionalne panoge, kot sta bila
na Gorenjskem čevljarstvo
in tekstilna industrija, zdaj
že postaja-.očitno, da bodo
pred enakimi izzivi druge,
do nedavnega še uspešne
panoge, kot je avtomobilska
industrija."
Gospodarske
razmere,
tako Kadn, zahtevajo hitro
ukrepanje. Po njegovem
bomo krizo najhitreje rešili
skupaj z drugimi evropskimi državami, z usklajenim,
pravočasnim in odločnim
delovanjem. "Naša prva in
glavna skrb morajo biti
nova, kvalitetna delovna

Ob prazniku dela je treba povzdigniti glas, da je tudi pravica do dela temeljna človekova
pravica, je na Šobcu poudaril slavnostni govornik, evropski poslanec jelko Kacin. / FMO: RINA D O M
mesta in podjetja, ki zaposlujejo na novo. Spodbuda
najboljšim podjetnikom in
pomoč države pri črpanju
sredstev iz EU je najhitrejša
pot do svežega denarja za
naložbe v prihodnost,"
meni Kadn, ki je udeležencem na Šobcu obenem čestital ob peti obletnici članstva v EU.
Pozdravil jih je tudi radovljiški župan Janko S. Stušek.
"Praznik dela je najbolj obči.

vsečloveški. Prav zato je pomembno, da ga praznujemo, da to ni samo sindikalni
in delavski praznik, ampak
praznik vseh nas," je Stušek
dejal več sto udeležencem.
Med njimi je bil tako kot vsako leto tudi Matija Markelj,
upokojenec iz Radovljice:
"Na teh praznovanjih je priložnost, da opozorimo na
trenutne razmere, ki zbujajo
skrb. Nisem optimističen, da
se bodo v kratkem izboljšale.

Delo še posebej težko dobijo
mladi."
Na proslavi, ki jo je priredila Občina Radovljica v sodelovanju z Linhartovo dvorano in podjetjem Šobec, so
nastopili Pihalni orkester
Lesce, moški pevski zbor
Triglav Lesce in mažoretaa
skupina OŠ A. T. Linharta
Radovljica. Program je povezoval Rok Andres, druženje
pa se je nadaljevalo ob zvokih dua Kivado.

Jeseničani praznovali na Pristavi
A N K A BULOVEC

Javorni$ki Rovt - Lani so
druženje na Pristavi organizirali dani sindikata SKEl
podjetja Acroni Jesenice v
sodelovanju z Občino Jesenice, saj je Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije, ki je
prejšnja leta prvomajska srečanja organizirala na Poljanah, lani odstopila od organiiadje. Letos pa (zaradi težkih gospodarskih razmer)
Acronijevemu
sindikatu
SKEI primanjkuje denarja
za tovrstna srečanja. Po besedah predsednika Marjana
Žurmana so se v Acroniju
odločili denar nameniti za

pomoč članom pri plačilu
položnic, saj mnogi delavd
zaradi prehoda na 32-umi
delavnik za mesečno plačo
prejmejo manj kot štiristo
evrov. Tako se je najemnik
Doma na Prista\i Alojz Jane
odločil, da tokratno prvomajsko srečanje organizira kar
sam. Gostinec
namreč
meni, da delavci druženje
potrebujejo, zato tradidje ne
želijo prekiniti. Trditev se je
izkazala za upravičeno, saj
se je že v dopoldanskem
času na prireditvenem prostoru zbralo nekaj več kot petsto ljudi. Druženje je slovesno začela glasba Pihalnega
orkestra Jesenice-Kranjska

Prvomajsko srečanje Jeseničanov na Pristavi
Gora, za prijetno zabavo pa
so poskrbeli tudi člani ansambla Triglavski muzikantje. In kot se za celodnevni

dogodek spodobi, ni manjkal niti tradidonalni golaž, z
žara pa je dišalo po pečenem
odojku in jagenjčku.

VRBA

NAKLO

Maja zaprta cesta skozi Vrbo

Poljaki pridejo v Naklo

Z Občine Žirovnica so sporočili, da bo na cesti od parkirišča
v Vrbi do križišča na koncu naselja v smeri Breznice (nekdanji ekološki otok) ta mesec zaradi gradnje kanalizacije veljala popolna zapora. Obvoz za prebivalce Vrbe bo s ceste Jesenice-Lesce (za avtobusno postajo proti Dolarju) oziroma
iz nasprotne smeri (Iz smeri Breznice pri nekdanjem
ekološkem otoku desno). Dnevno bo možen dostop do hiš,
v primeru, da bo nekaj ur onemogočen, pa bo možno parkiranje na bližnjem parkirišču. Prebivalce drugih vasi naprošajo, da ne uporabljajo ceste skozi Vrbo, ampak obvoza skozi
Žirovnico ali Rodine. A. H.

V četrtek, 7. maja, pričakujejo v Naklem delegacijo Iz pobratene poljske občine Naklo nad Notecla. Sedemčlansko delegacijo, ki jo bo vodil župan Zenon Crzegorek, bo najprej
sprejel župan Občine Naklo Janez Štular s sodelavci Iz občinske uprave. V petek si bodo gostje ogledali kraje In znamenitosti v občini ter se zvečer srečali s člani občinskega
sveta. Soboto bodo izkoristili za ogled turističnih krajev na
Gorenjskem. Ob 19.30 se bodo udeležili proslave v gasilskem domu Duplje ob stoletnici-rojstva Radovana Gobca,
peti obletnici vstopa Slovenije v EU in dnevu Evrope. V nedeljo se bo delegacija vrnila na Poljsko. S. S.

GORENJSKA

Delo temeljna vrednota

CERKgE

Za slabo polovico manj odhodkov

Slavnostni govornik na tradicionalnem prvomajskem srečanju na Joštu, ki ga je Svet gorenjskih
sindikatov pripravil 35. leto po vrsti, je bil predsednik države Danilo Turk.
MATEJA R A N T

Sv. Jošt nad Kranjem - "Delo
je vedno bilo, je in bo temeljna družbena vrednota, na
kar smo včasih pri nas pozabili, saj SO prevladovale navidezne, lažne vrednote," je na
tradicionalnem
prvomajskem srečanju Sveta gorenjskih sindikatov na Sv. Joštu
poudaril predsednik države
Danilo Tiirk in nadaljeval,
da pravica do dela, počitka in
pravičnega plačila niso vezane le na določen čas, ideologijo ali družbeni sistem, ampak so to temeljne delavske
pravice, za katere se je vredno borid.
V časih sedanje finančne
in gospodarske krize je po
besedah Danila Tiirka pravica do dela znova v središču
naših prizadevanj. 'Tudi nas
kriza ni obšla in mnogi so že
izgubili delo. Zato je treba
razmišljati, katere ukrepe
bomo sprejeli, da bomo iz
krize izšli čim prej in čim
boljši." Po njegovem je potreben resen premislek o vrednotah, v središču katerih morata biti solidarnost in podjetnost "Slovenci smo podjetni

Po zaključnem računu proračuna občine Cerklje na Gorenjskem za leto 200&, ki ga je na zadnji seji potrdil tudi občinski svet, se je lani v cerkljanski proračun nateklo 5,93 milijona evrov prihodkov, kar je za skoraj trinajst odstotkov manj,
kot so načrtovali. Manj je bilo predvsem državnih sredstev
za obnovo Petrovčeve hiše v Cerkljah, ki pa jih bodo prejeli
letos. Odhodkov je bilo za dobrih pet milijonov evrov, kar je
46 odstotkov pod planom. Na odhodkovni strani je bilo največje odstopanje pri investicijah, kjer so porabili manj kot
polovico v lanskem proračunu načrtovanega-denarja. Lansko poslovanje je pregledal tudi nadzorni odbor, ki ni naletel na noDeno nepravilnost, je v poročilo zapisal njegov nekdanji predsednik Janez Narobe, ki je s i. januarjem vodenje
nadzornega odbora predal Viktorju Erzarju. S. Š.
KRVAVEC

Manj smučarjev kot lani
S koncem prvomajskih praznikov se je na Krvavcu končala
tudi smučarska sezona, v kateri je smučišče v 141 dneh obiskalo 197 tisoč obiskovalcev. V primerjavi z lansko smučarsko sezono so tako na krvavškem smučišču zabeležili za trinajst odstotkov slabši obisk, imeli pa so tudi sedem smučarskih dni manj, so sporočili z RTC Krvavec. Kabinsko žičnico bodo ponovno pognali 13. junija, ko se na Krvavcu s prireditvijo Prijetno s koristnim - Pobiranje kamenja na Krvavcu začne poletna sezona. S. Š.
VELIKA PLANINA

Z zimsko sezono zelo zadovoljni

Slavnostni govornik na tradicionalnem prvomajskem srečanju na Sv. Joštu je bil
predsednik države Danilo Tiirk.
ljudje in na tem bo zraslo
novo gospodarstvo. Imamo
sposobne menedžerje in zaupajmo jim v skupnem prizadevanju za boljšo družbo."
To pa ne bo mogoče, je še dodal, brez ustrezne politike.
Prepričan je, da imamo vlado, ki vodi socialno čutečo

politiko, a kljub temu od nje
pričakuje še več odločnosti in
prodornosti. "Danes dam
svoj glas tistim, ki od vlade to
zahtevajo." Bolj kot kadarkoli, meni Tiirk, potrebujemo
socialni dialog. Ob tem pa ne
smemo pozabiti, je še dodal,
na dolgoročne sistemske

spremembe, da bi prihod
nost zagotovili tudi mladim
ki šele vstopajo na trg dela
"Sem optimist in verjamem,
da smo sposobni premagati
krizo in iti naprej. Zato je do
bro, da skupaj praznujemo 1
maj in razmislimo o vrednotah," je končal Turk.

Smučarska sezona na Veliki planini je trajala od sredine decembra pa vse do 13. aprila. Kot so sporočili z družbe Velika
planina, d. o. o., so s sezono zelo zadovoljni, saj so v tem obdobju na planino z nihalko prepeljali kar trideset tisoč obiskovalcev, kar je še enkrat več kot v enakem obdobju lanskega
leta. "Vsekakor nam je letos lepo služila tudi narava, ki nam
je že v decembru nasula dober meter snega. Po dolgih letih
nam je uspelo ponuditi smuko na prav vseh napravah v Tihi
dolini," je povedala Nika Vrhovnik. Velika planina je dobila
tudi priznanje v akciji Slovensko naj smučišče, v kateri je v
kategoriji srednjih smučiSč zasedla 3. mesto. J. P.

Prvi maj na Križni gori
Prvomajsko srečanje na Križni gori je pripravila Območna organizacija
svobodnih sindikatov za Gorenjsko, bilo pa je že sedemindvajseto po vrsti.
DANICA ZAVRL Ž U B I R

Križna gora • Na Križno
goro, kamor za prvi maj v
največjem številu prihajajo
Ločani, je na praznični dan
prišlo kakih petsto ljudi. Prihajajo zaradi druženja, izleta, zabave, pa tudi zaradi spoštovanja delavske tradicije.
Letos je njihov vsakdan zaznamovala gospodarska kriza, ravno v Škof) i Loki se
obeta, da bo zaradi težkega
stanja v LTH vsak čas počila
socialna bomba. Mlajša delavka iz tc tovarne nam je potrdila, da je težko živeti v ne-

gotovosti, brez dela in plačila, saj so letos dobili šele eno
plačo. V tovarni je zaposlen
tudi mož, družina pa iz meseca v mesec živi zelo težko,
ob pomoči staršev. Tako
mlade rešuje medgeneradjska solidarnost, na kar je v
slavnostnem govoru opozoril mdi Goran Lukič, član odbora za mlade pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije.
V gospodarski krizi je mlajša
generacija v največji meri žrtev ekonomske konkurenčnosti in prožnosti dela, zaradi česar lahko zelo hitro tudi
izgubi zaposlitev. Delavci,

med njimi veliko mladih,
znova okušajo izkoriščanje.
"Cas je, da mladi rečejo ne
izkoriščanju delavcev in se
priključijo
sindikalnemu
boju za pravičnejšo prihodnost," je še dejal govornik.
Njegove besede je z delavsko
Intemacionalo
podkrepil
Mestni pihalni orkester
Škofja Loka, ki ga vodi Roman Grabner. Prvomajsko
druženje na Križni gori so
nadaljevali z glasbo. Nastopil
je kitarski ansambel Svarun,
pozneje pa je za veselo razpoloženje igral ansambel
Strmina.

FIKSNA OBRESTNA MERA.
FIKSNO ZADOVOUSTVO.
UJsmlte odiano obrestna mero v ia»a. ko le-ts padajo In Imelte dostop do sredstev.
Do konca meseca maja vam v UniCredll Bank ponujamo nativsa privla4ne depozite v evrih z
nespremenljivo '1.5-odstotno lecno otvesino mero. ob tem pa vam zagotavljamo tudi dostop dD
nadomestnih sredstev v vsakem Tonutku. Še niste prepričani? Ob orenosu postovanja na naSo banka
vas namree čake 5a dodatna nagrada: 0.5-odslotri pribitek na cbresino mero depoz»a. Preizkusite nas
in zadovoljni boste! www.unicrB<iitlwnk.si/akclliltidepo2lt

i m ^ U n l C r e d i t Bank
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Vrhunska izvedba
Pokala Vitranc
V I L M A STANOVNIK

Kranjska Gora - Organizacijski komite Pokal Vitranc je
na redni seji prejšnji teden
sprejel zaključno poročilo o
izvedbi 48. AUDI FIS svetovnega pokala za moške v veleslalomu in slalomu v Kranjski Gori. Tekmovanje, ki je
bilo letos 28. februarja in 1.
marca, je namreč organizatorjem prineslo 117.303 evre
ostanka dohodka, denar pa
bo namenjen za priprave naslednjega tekmovanja in za
delo z mladimi smučarji v ok-

Velik pomen pri organizaciji
svetovnega dogodka imajo
tudi vlaganja, ki jih OK Pokal Vitranc vsako leto nameni za razvoj in promocijo domačega okolja. Letos sta bila
s pomočjo nepovratnih sredstev Občine Kranjska Gora
kupljena dva nova topova za
proizvodnjo kompaktnega
snega. "Tekmovanje za 48.
Pokal Vitranc je bilo eno najboljših v zadnjih letih, tako v
organizacijskem kot tudi v
tekmovalnem pogledu. Izredne vremenske razmere v
obeh tekmovalnih dnevih pa

Pokal Vitranc je organizatorjem prinesel 117.303 evre
ostanka dohodka.j f«to: corjzd kivm
viru Alpskega smučarskega
kluba Kranjska Gora. OK Pokal Vitranc je soglasno potrdil
tehnična poročila in finančno
poročilo za 48. Pokal Vitranc
v višini prihodkov 1.104.687
evrov in odhodkov v znesku
986.894 evrov. OK Pokal Vitranc je tudi korektno izpolnil pogodbene finančne (25
odstotkov medijskih pravic
oziroma 140 tisoč evrov) in
materialne obveznosti (oglasni prostor, trening reprezentance, akreditadje za poslovne partnerje S Z S itd.) do
Smučarske zveze Slovenije.

so dodale piko na i in zaokrožile napore celotne organizacijske ekipe," poudarja Srečko Medven, generalni sekretar OK Pokal Vitranc.
Da je bila organizacija tekmovanja res na visoki ravni,
potrjujeta tudi ocena vodilnih mož FIS in dejstvo, da
so v FIS-ovem koledarju
Kranjski Gori zagotovljeni
termini do t e k m o \ ^ e sezone 2012/13, naslednje tekmovanje za 49. Pokal Vitranc pa je predvideno za soboto, 30. januarja, in nedeljo, 31. januarja 2010.
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Valjavec šestič na Giro
Za kolesarjem Tadejem Valjavcem je naporen mesec. Po sinu Erazmu je dobil še drugega otroka,
hčerko Klaro, v Vili Triglav je imel prvega gosta. Vse to se je poznalo pri njegovem treningu, zato
na svoj šesti Giro, ki se začne v soboto, ne gre z velikimi pričakovanji.
MAJA BERTONCELI

Kranj • V soboto, 9. maja, se
bo v Benetkah začela 92. kolesarska dirka po Italiji. Konkurenca bo najhujša v zadnjih letih, v njej pa bo tudi
Tadej Valjavec (Ag2r - La
Mondiale). Za kolesarja iz
Besnice bo to že šesti Giro.
V noči z nedelje na ponedeljek se je vrnil z dirke po Romadiji, ki jo je končal na 29.
mestu, že jutri popoldne pa
potuje na start Gira.
April je bil za vas naporen
mesec. Najbolj pomemben
dogodek je zagotovo rojstvo
hčerke. Skoraj hkrati ste
morali tudi na kontrolo za
doping. To drži?
"Na nedeljo, 19., se je rodila hčerka Klara. Na isti
dan sem moral tudi na kontrolo za doping. Prišli so k
meni dompv, nato šli šc na
Pokljuko, a me tudi tam ni
bilo. Imel sem srečo, da jih
je oče videl, prepoznal, jim
razložil, da sem v porodnišnici. Klicali so me po telefonu, a sem imel izklopljenega. Bili so zelo korektni, razumeli in počakali. Prišli so
v Kranj in vse se je dobro
končalo. Poleg tega sem v
aprilu v Vili Triglav na Pokljuki dobil prvega gosta.
To je bil italijansld kolesar
Morris Possoni iz ekipe Co•lumbia - Highroad, ki je
prišel s svojim dekletom.
April je bil res zelo napo-

Tadej Valjavec med lanskim kronometrom na Kronplatz. Kolesarji na letošnjem Ciru
na Kronplatz ne bcfdo vozili.
ren. Zadnja dela na Vili so
bila narejena dan pred prihodom Possonija. Bilo je
kar pestro, a sedaj se mi je
od srca odvalil velik kamen,
sploh, ker sta bila oba zelo
zadovoljna in se bosta še vrnila pa ker sta hčerka in
žena zdravi, ker smo vsi
zdravi."
Kako so vsi ti dogodki vplivali na vaš trening?
"Zagotovo se je to poznalo
pri treningu. A so še druge
stvari v življenju, ni samo
kolesarstvo, treba je gledati
tudi za naprej. Treninge
sem sicer opravil stoodstotno, a so bile zraven še druge
stvari, tako da ni bil samo
trening, počitek, trening. To

se pozna. Tudi za Giro to
pomeni, da ne morem veliko pričakovati, sploh ne v
generalni razvrstitvi."
Pretekli konec tedna ste nastopili na dirki po Romandiji. Kako ste zadovoljni z dirkanjem, kakšna je forma?
"Po več kot mesecu dni
sem se znova vrnil na dirko.
Na začetku sem bil pozitivno presenečen. Imel sem
kar dobre občutke, držal
sem tempo najboljših. Kasneje pa se je pokazalo, da mi
še kar nekaj manjka, sploh
na dolgih klancih. Je pa to
logično, saj že dolgo časa nisem dirkal in sem poleg treningov imel še druge obveznosti."

Boste na Giru kapetan?
"Na papirju sem kapetan,
kako se bo razvijalo na sami
dirki, pa bomo videli. Ne računam na generalno uvrstitev, iz dneva v dan bom videl, kam sodim, kaj lahko
naredim. Glavna stvar je, da
"preživim" Giro, ki mi že sicer ne ustreza, mi ni všeč."
Konkurenca bo velika. Kdo
je vaš favorit za zmago?
"Mislim, da Ivan Basso.
Tudi Danilo Di Luca in Stefano Garzelli, sploh glede na
samo traso letošnje dirke,
znata biti konkurenčna. Letos je Giro čisto nekaj novega, drugačna dirka od tiste,
ki smo je vajeni, brez peklenskega zadnjega tedna."

Pomemben gol na rojstni dan
MAJA BERTONCELJ

Več športnih novic in rezultati na :
www/.gorenjskiglas.si/novice/sport/
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tm.ksk.si/jost
jost@ksk.si

SOBOTA, 9. 5. 2009, OB 10.00
IZPRED SLOVENSKEGA TRGA V KRANJU

1. KOLESARSKI
VZPON NA JOŠT

Kranj - Nogometaši Triglava
Gorenjske ostajajo v boju za 2.
mesto v 2. SNL V nedeljo so
na doma&m igrišču pred tristo gledalci lemiziiali z Muro
05. Rezultat je bil 2 : 2 . Za domače je v sedmi minut zadel
Dejan Burgar, s 15 goli prvi
strelec lige, v 61. minuti pa je
svoj prvi gol v sezoni dal David
lerkovič, ki je prav v nedeljo
praznoval svoj 19. rojstni dan.
"Remi je zelo pošten rezultat Igralo se je odpno in mislim, da so gledalci prišh na
svoj račun. V ekipi ni bilo nekaterih poškodovanih igralcev, manjkala sta tudi dva zaradi kartonov. Igrali smo kar
s štirimi mladinci, tako da je
remi dober rezultat Mura je
dobra ekipa, so profesionalci,
a mi se bomo borili naprej.
Na lestvid za nami zaostajajo
za štiri točke in imeli bodo
težko delo, če nas želijo ujeti,"
je po tekmi povedal Branko
Pavlin, trener Triglava Go-

Dcjan Burgar je imel tik pred koncem tekme veliko priložnost za zmago Triglava Gorenjske.
renjske. V zaključku tekme
so sicer na igrišču prevladovali gostje in si prii^ali kar nekaj priložnosti za zadetek. V
zadnji minuti so jo imeli tudi
domači, a je Buigar ni izkoristil. 'Tekma je bila težka. Imel
sem zadnjo priložnost Morda
sem reagiral tudi malo sebič-

no, a hotel sem le najboljše.
Na žalost se ni najbolje izšlo.
Remi pa je pošten rezultat" je
dejal Dejan B u i ^ , nogometaš iz Velesovega, ki bo svoj
23. rojstni dan praznoval v nedeljo, ko bodo nogometaši
Triglava Gorenjske gostili ekipo MU Šentjur. Kranjčani po

23. krogu, torej štiri kroge
pred koncem, ostajajo 3. na lestvici (imajo enako število
točk kot drugouvrščeni Aluminij), dlj pa je 2. mesto, ki
p)elje v kvalifikacije za 1. ligo.
Neposredno se bo tja kot najboljša ekipa uvrstila Olimpija
Ljubljana.

••••
••«••• •••••• •••••• •••••• ••••••
••
•• •• •••••• •• •• ••••••
•••••• •• •« •• •• •••••
••
n.*:*
::
•••••• ••

•••••• ••

••

••

viima.stanovnik@g-^s.si

Operacija mu ni pobrala mod
Veslač Rok Rozman je kljub komaj 21 letom izkušen športnik, nekdanji hokejist pa je pet let
po prvem veslaškem treningu še kako motiviran za delo, čeprav mu poškodbe ne prizanašajo.
VILMA STANOVNIK

Bled - Prvi šport, v katerega
se je zaljubil Radovljičan
Rok Rozman, je bil hokej.
Šlo m u je odlično, saj je
bil uspešno nastopal 2a Hokejski klub Bled, bil pa je
tudi član naše mlade hokejske reprezentance. Toda ko
je aprila 2 0 0 4 prijel za vesla
in opravil prvi trening, je KI
prepričan, da je čas, da se
spopade z novim izzivom.
Volje in delovne vneme m u
ni manjkalo, tako da se je s
četvercem brez knnarja uvrstil na svoje prve olimpijske
igre, lani v Pekingu pa so
fentje zasedli odlično 4. mesto. "Nehvaležno" četrto mesto pa je bil tudi eden od
vzrokov, da se je Rok zagrizeno spopadel z novo sezono.
Priprave na letošnjo sezono
se zate niso začele obetavno.
Kaj se je dogajalo?
"Sredi januarja sem- šel v
bobiišnico na operadjo kolena. V kolenu se mi je namreč pojavila nekakšna
guba, ki sicer ni zelo moteča
za vsakdanje življenje, pri
takšnih obremenitvah, kot
so v veslanju, pa zelo moti.
saj dela "gnečo" v kolenu. K
sreči pa je operacija dobro
uspela, mesec dni po njej
sem lahko delal že praktično
vse. Vendar pa so se pred
kratkim pojavile težave in
šele v zadnjem tednu se stanje spet izboljšuje."
Kako si se potem pripravljal
na sezono?

Rok Rozman je kljub operaciji kolena zadovoljen pričakal novo sezono. /Foio AnkaBuiov«:
"Veliko sem hodil na Pokljuko, saj m e gibi pri teku
na smučeh niso ovirali. Precej sem delal tudi z utežmi,
šele zadnji del priprav pa
s e m opravil na ergometru.
Kljub vsem težavam pa mislim, da glede kondicijske pripravljenosti nisem veliko izgubil. Sedaj, ko treniramo
na vodi in so za nami že prve
tekme, se mi zdi, da s e m
celo precej bolje pripravljen
kot prejšnjo sezono."
Z a teboj sta že dve tekmovanji nove sezone, regata v
Z a g r e b u in domača prvomajska regata. N a s t o p i si v
dvojcu z bratoma Pirih in v
vašem olimpijskem četvercu. Kako si zadovoljen?

"Zdi se mi dobro že to, da
lahko nastopamo v različnih posadkah, zlasti s Tom a ž e m Pirihom nama v
dvojcu gre odličrio. Lani za
tekmo sploh nisva bila konkurenčna, letos pa smo se
borili za sekunde. Kakorkoli se usedemo v čolne in
kombiniramo, nam gre. To
je dober znak. Prav tako pa
je dober znak, da nam gre
skupaj tudi v četvercu. Mislim, da je ob začetku sezone
lo obetavno."
Naslednji konec tedna odhajate na mednarodno regato v
Esscn, prve tekme svetovnega pokala v Banyolesu pa se
ne boste udeležili. Kakšni so
»voji načrti?

"Zakaj ne gremo v Španijo, n e vem prav dobro, vem
pa, da gremo na močno regato v Nemčijo, nato bomo
nastopili na domači mednarodni blejski regati in na
dveh tekmah svetovnega pokala. Vrhunec sezone bo letos svetovno prvenstvo konec avgusta v Poznanju, do
takrat pa nas čaka še tisoč in
več kilometrov treningov.
Nekaj tudi v osmercu, saj naj
bi počasi sestavili tudi slovensko posadko za osnierec."
Ostane kaj časa za študij?
"Študiram biologijo in po
izpitih skušam čim bolj redno študirati. Do sedaj je šlo,
upam, da bo tudi naprej"

Iz rolanja v gorski tek
MAJA BEKTONCELJ

Kranj - Na Gorenjskem pokalu v rekreativnih tekih
smo v letošnji sezoni zasledili novega mladega tekača,
ki veliko obeta. To je 16-letni
Luka Mihelič iz Naklega.
Tako na gorskem teku pod
Kriško goro kot tudi na teku
na Sv. Jošt je bil v absolutni
razvrstitvi v deseterici, kar je
za tako mladega fanta velik
uspeh. Odlično nastopa tudi
na nepokalnih tekmah. 1.
maja je na 2. teku na Roblekov dom prišel v cilj celo kot
četrti absolutno. Pri moških
je zmagal Simon
Alič
(38:34), ki spada v sam vrh
slovenskega gorskega teka,
pri ženskah pa Katja Rakušček {54:58).
"S športom s e m se začel
ukvarjati pri šestih letih. Deset let sem pri Rolerskem

klubu Kranj treniral hitrostno rolanje in bil kar uspešen. V tej sezoni pa sem se
odločil za gorski tek. Rolanja
sem se že malo naveličal, poleg tega mi je gorski tek zelo
všeč. Rad tečem v naravi," je
povedal Luka Mihelič, dijak
ekonomske gimnazije. Njegov trener je Klemen Triler,
gorski tekač in turni smučar,
prav tako iz Naklega, ki za
svojega varovanca pravi, da
je res velik talent in da ga postopoma namerava pripeljati
v sam vrh slovenskega gorskega teka tudi v članski kategoriji. "Treniram skoraj
vsak dan, veliko skupaj s
Klemnom. Treningi so različni, tako da ni samo tek,"
pravi Luka, ki nastopa za AK
Olimpik. Na vprašanje, če ga
kaj preseneča, da je že v prvi
sezoni tako uspešen, odgovarja: "Pozna se, ker sem se

Mladi Luka Mihelič je v gorskem teku šele prvo leto, pa s e
že uvršča med najboljše tudi v absolutni konkurenci.
že prej ukvarjal s športom in
imel treninge skoraj vsak
dan. Bom pa videl, kakšna
bo konkurenca na slovenskem pokalu v gorskih teldh.
Prišel bom že na prvo tekmo, na tek na Osolnik." Mla-

di tekač ima, glede na pokazano formo, zagotovo možnost uvrstitve v slovensko
mladinsko ekipo v gorskih
tekih za nastop na evropskem in svetovnem prvenstvu.

GIBAJTE SE Z NAMI
MIROSLAV BRACO CVJETIČANIN

Deževniki
Takšnega vremena, kot je bil
v prejšnjo sredo, so bili veseli le
deževniki in krnele. Franc Urbane, kmet, s čigar njivo mqimo.
jebrez dežnika nad čepico gledal
v nebo in prosil
vsenv^c^ga
nad oblaki, naj ne ndui zalivati
vsa/še kak dan. Po zemlji so lezli deževniki, trava se je veselila
rastn^ hormona v obliki dežnih kapljic, in & se ne motim, je
bil zeleni t^ih, čez travnike vržen, iz minute v uro bolj zeien.
Francje po izobrazbi avtomehanik in po duši kmetovalec, od
vsega pa najraje kolesari. Ob
mojem otožnem posedovanju v
nebo in na uro nobena beseda ne
bi nu^ pobožati moj^ razočaranja. Kazald so se bližali sedemnajsti uri, iz oblakov pa seje
vse bolj zlivalo na naju. "Jaz
sem srečen, čeje lepo vreme in če
ni lepo vreme, "je izustil, preden
sva začela podedovati po šilcu
kratkega kot pomagalu mrazu
in Uagi iz kosti. "Če je lepo vreme, grem kolesarit, če pa dežuje.

past smeh. Predstavljala svo si,
da bi najprg pozvoni na mojih
vratih, ker bi bil traktor parkiran
le streljaj proč, in ko nihče ne bi
odprl, bi nadaljevala do prvega
bijga. Mogoče bi Saše do dru^ga, do tre^ega gotovo ne, in šde
potem bi jo zaskrbelo. Nisva mo§a ugotoviti, ali bipomidUa, da
je-bog ne daj-kdo i^abil njen^ FratKdjna? Bo banda zahtevala odkupnino? Ali naj pokličem policijo ali naj počakam
do jutra ... na šiht k nikoli ni
zamudil...

je pajajn za vse, kar sem posgal
in zasadil. Prikimal sem mu v
znak, da razumem njegovo srečo v življenju. Čeprav sem ljubite^ domaiegfi šnopsa, mi je zdrknil po grlu prec^ boJ; pefcofe kot
pa, ko pridem s kolesaijenja. Sedla sva pod streho njegovega
traktorja in ugotovila, da tokrat s
sredino Glasovo rundo ne bo nič.
"A pa res pridgo ženske tud' na
tole vašo rundo?" je vprašal. Prikimal sem. "Moja ne bo priSa,
tud če hi ji plačal. Moja ni za na
kole. Še k maši gre peš. Včasih je
pa kolesarila, veš, zdg pa ..."
Prekinil sem ga, da bi mu razložil, da tudi on ne hodi na Glasove runde, kaj šele njegova pridna
soproga. "Ejga, zame je sam'
vprašanje srede. Ne skrbet'
zame, doma rečem, da grem na
tyivo, vržem dres v traktor, ti mi
boš pa kolo spravu." Peklenski
plan?Obasvasezarežalainza
trenutek se nuje dan zazdd celo
lep. "Odlična jinta. Če vžge,
'maš pri meni pivo v dobrem po
vsaki sredini rundi. Si predstavljaš, da pride s kolesom na njivo
in zajeda prazen, parkiran
traktor?" Moja obljuba in vprašanje sta bila ^ vzvod za fra-

če še žena. Če bo všeč njemu, bo
verjetno tudi njg. Če ne bo všeč
njg, njemu bo, je bil pa zaključek.
Iz prebranega se verjetno da
ugotoviti, daje naše drugo lOošnje kolesarsko druženje odpadlo
zaradi vi^e sile. Bolezni v ansamblu, hvala bogu, ni bilo,
zato pa nam je dež ustavil bicikle. Škoda. Vseeno sem prejel
nekaj klicev, ki so spraševali, ali
gremo ali ne gremo. Težko, a
zgolj zaradi našega zdravja
sem moral odgovarjati, da
bomo še kako sredo počakali in
da nima smisla mazati koles.

Spila sva še po enega, in ko
sem zapiral steklenico, je nisem
do konca zapri. Za vsak dučoj.
Ugotavljala sva, kaj vse si (3ovtk
upa storiti za rukaj ur užitka
na kolesu. Rezultat najinega
ugotavljatya in lobanja je bil
pozitiven, saj se sjiača vse, kar je
w tvoje dobro. Proti koncu dneva
in ne dežja se nisi^a zmenila nič
posebnega, razen da bo najprg
on prihajal na sredina kolesarska dntženja in potem bo mogp-

Za jutrišnjo sredo se vsi, ki ga
imate, oblecite v Glasov kolesarski dres. Se bomo jbtografiraH.
Trasa ostane ista, kotje bila napovedana za pr^jo sredo. A,
zdaj sem vas pa veijetno presenetil. Kolikokrat sem zabičal,
da Glas ni za podkurit in da se
vsaka številka skrbno shranjme
v temen in suh prostor, ki ima
vse leto enako temperaturo. Ke
boste zvedeli zdaj, Ige se bomo
jutri peljali? No, Ige? Mene boste klic^? Tudi prav!
Hec. Se vidimo jutri pa brez

Glasovi kolesarji se bomo v soboto, 9. maja, skupinsko prijavili na 1. kolesarski vzpon na Sv. Jošt. (Glej
oglas n a strani 6.) V s i . ki bi s e radi prijavili, sporočite

Gregu, tel.: 031/38 26 25.
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KRAN)

Z radarjem po Gorenjskem
Prometni policisti bodo tudi ta teden opravljali meritve
hitrosti z radarjem, ki je nameščen v belem avtomobilu
Renault Kangoo. Danes popoldne bodo na prehitre voznike
prežah na območju Jesenic, jutri dopoldne v Tržiču, v
četrtek dopoldne v Radovljici, v petek dopoldne v Kranju in
okolici, v soboto in nedeljo pa po vsem Gorenjskem. S. Š.

v noči na 15. maj bo v karavanškem predoru prišlo do verižnega trčenja, kasneje pa bo v njem
izbruhnil še požar. Takšna je predpostavka državne vaje, s katero bodo preizkusili prenovljen regijski
načrt za zaščito in reševanje v predoru ter usposobljenost reševalnili enot.
SIMON Š U B I C

Iz župnišča izginile slike
Med prvomajskimi prazniki so neznani tatovi iz župnišča v
Tržiču odnesli tri umetniške slike. Kot je povedal tržiški župnik Roman Stare, so bile slike shranjene v posebni shrambi
poleg župniSfa, vanjo pa so vlomili skozi okno. Odnesli so
sliki Svetega Roka (popotnika, na sliki s klobukom) in Svetega Antona Padovanskega, obe velikosti meter krat meter, v
pozlačenem okvirju s cerkvenimi ornamenti. Sliki sta delo
slikarja Matija Bradeška, narejeni v tehniki olje na platno.
Tretja slika je prikazuje Jezusa na Oljski gori, velika je okoli
120 krat 60 centimetrov, brez okvirja in je delo neznanega avtorja. Gmotna škoda je ocenjena na okoli deset tisoč evrov.

BOHINJSKA BISTRICA

Za vsak program svoj televizor
Neznani storilci so med prazniki vbmili v turistični objekt v
Bohinjski Bistrici. Ukradli so sedem LCD televizorjev Toshiba in večje število TV komunikatorjev Motorola. Lastnika so
tatovi oškodovali za okoli dvajset tisoč evrov.

KRAN)

Izpraznil hišo
Prvomajski prazniki so bili delavni tudi za nepridiprava, ki je
vlomil v stanovanjsko hišo v Kranju in si prilastil dva zvočnika, LCD monitor, večjo količino zlatega riakita, pet dvajsetgramskih zlatih ploSčic, digitalni fotoaparat, diktafon in
okoli 1 1 5 0 evrov gotovine. Skupna gmotna škoda znaša
okoli 15.500 evrov.

KAMNIK

/|MV

V kiosk po blagajno

KACUMOVOOSKK STTMUTVI
4KA, Katarina Zupan sp.
Koroška cesta 20,
4 0 0 0 KRANJ
Zaposlimo

KNJIGOVODJO Im/ll
za določen čas.

Nekaj noči nazaj so neznani
storilci vlomili v kiosk na območju Kamnika, iz katerega
so brez dovoljenja odnesli
manjšo kovinsko blagajno.
Z dejanjem so nepridipravi
oškodovali lastnika za okoli
tisoč evrov. S. Š.

Jesenice - Konec apriJa sta
minili dve leti od avtomobilskega požara v predoru Karavanke, ki je razkril precej
pomanjkljivosti pri ukrepanju ob tovrstnih nesrečah od kadrovske podhranjenosti in nezadostne opremljenosti Gasilsko reševalne
službe Jesenice, ki ima koncesijo za posredovanje v slovenskem delu karavanškega
predora, do težav s komunikacijo med nesrečo in slabega prezračevanja. Zaradi
ugotovljenih pomanjkljivostih so po odločitvi repubhškega poveljnika Civilne zaščite Mirana Bogataja prenovili koncept ukrepanja ob nesrečah v daljših enocevnih
predorih. V zadnjih dveh letih je tako nastal nov regijski
načrt zaš6te in reševanja v
predoru Karavanke, ki ga
bodo kmalu preizkusili z državno vajo Karavanke 2 0 0 9 .
Potekala bo v noči s 14. na 15.
maj (predor bo tedaj popolnoma zaprt), na njej pa bodo
sodelovale tudi avstrijske
enote, je pojasnil vodja
kranjske izpostave Uprave
RS za zaščito in reševanje
Jernej Hudohmet
"V sklopu prenove regijskega načrta smo določili nekakšen bazen gasilskih enot,
ki jih aktiviramo glede na vr-

Kdaj bodo regionalno cesto na Soriško planino spet
odprU za promet, na Direkciji RS za ceste še ne vedo
povedati. "O načinu in obsegu sanadje zaenkrat še ni
mogoče govoriti, saj je potrebno opraviti natančne
geotehnične preiskave, ki

Blelweisova cesta 4, Kranj ali na koticek@g-glas.si. Vsak prispel
odgovor borna nagradili. Po pošti boste prejeli avtokarto Slovenije.
Hijradiu

Irija do n i d e l i n e meh a n o l u n (600 konl.

Vaja Karavanke 2 0 0 9 , na
kateri bo sodelovalo prek
tristo pripadnikov različnih
reševalnih enot, je namenjena preverjanju vseh idejnih in organizacijskih rešitev po novem regijskem načrtu ter usposobljenosti gasilcev in drugih enot, ki jih
aktivirajo ob večjih nesrečah v predorih. Preverili
bodo tudi postopke vodenja
zahtevne intervencije, postopke evakuacije iz skoraj
osem kilometrov dolgega

Jernej H udohmet / F««: cotazd K>v(.«
enocevnega predora ter
sprejem in oskrbo ponesrečencev in drugih, ki bi se v
času nesreče znašU v predoru. "Ker bodo na vaji sodelovale tudi enote iz sosednje
Avstrije, bomo preverili

tudi usklajenost delovanja
naših in avstrijskih enot. V
skladu z regijskim načrtom
se namreč ob vsaki nesreči
aktivirajo enote na obeh
straneh predora," je še povedal Hudohmet.

Zaradi skalnega podora je za promet popolnoma zaprta regionalna cesta na Soriško planino.

Sorica - V sredo je zaradi
skalnega podora na regionalno cesto Vresje-Sorica
padla večja količina skal.
Cesto so zato takoj zaprli za
promet, obvoz pa so cestarji že uredili.

Razmišljanja z vašimi podatki n a m pošljite na Gorenjski glas,

sto in intenziteto nesreče v
karavanškem predoru. Gre
za približno sto prostovoljnih gasilcev iz občin Jesenice, Itenjska Gora, Žirovnica, Radovljica, Bled in Gorje,
ki so morali tako kot poklicni gasilci z Jesenic uspešno
opraviti posebno usposabljanje za interveniranje v enocevnih predorih, Id je precej
bolj zahtevno kot v dvocevnih predorih. Ob hujših nesrečah v predoru lahko po
novem aktiviramo
tudi
kranjske poklicne gasilce, v
določenih primerih pa celo
Gasilsko brigado Ljubljana.
Gasilsko reševalno službo
Jesenice smo prav tako kadrovsko dopobiili.z devetimi
novimi gasilci in opremili s
specialnim gasilskim vozilom za posredovanje v predorih, ki ga doslej niso imeli," je razložil Hudohmet

Zaradi skal zaprli regionalno cesto
SIMON Š U B I C

Zaupajte nam, kaj v a m pomeni Corenjski glas, in n a m pišite.

simon.subic<g)g-^as.si

V predoru Karavanke bo gorelo

KRIMINAL
TRŽIČ

s

bodo pokazale, kakšni ukrepi bodo potrebni za sanacijo. Prav tako zaenkrat še ni
mogoče napovedati, kdaj bo
sanacija zaključena. Geotehnične raziskave že potekajo, ugotovitve bodo znane
predvidoma še v tem tednu," je pojasnila Nina Rangus iz služba za odnose z
javnostmi.
Neuradno smo izvedeli,
da bi lahko bila cesta zaprta
tudi nekaj mesecev, saj obstaja nevarnost novih skalnih podorov nad cesto, zato
naj bi razmišljali o gradnji
varovalnega objekta (zidu).

Na regionalno cesto na Soriško planino so se prejšnji teden
prikotalile skale. / FOIO: DRSC

PREDDVOR

ŠKOFJA LOKA

Drevo padlo na transformatorsko postajo

Gasilci so vlomili

v soboto popoldne se je v Preddvoru zaradi močnega sunka vetra na cesto in transformatorsko postajo podrlo drevo.
Domači gasilci so ga razžagali in odstranili, prav tako pa
lesen električni drog. Delavci Elektra Gorenjske so
preusmerili napajanje z električno energijo. Cesta je bila
krajši čas zaprta.

Škofjeloški gasilci so morali v soboto nekaj pred peto uro
zjutraj vlomiti v eno od stanovanj na Partizanski cesti v
Škofji Loki. V WC kotličku je namreč puščala voda, stanovalcev pa ni bilo doma. Gasilci so vodo zaprli in sanirali
okvaro, nazadnje pa še zamenjali cilindrični vložek v
ključavnici na vhodnih vratih. S. Š.

Gorenjski Glas
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UREDNICA: MOJCA

Rak vznikne iz

Brez maščobnih

Glavobol

ene same gensko

oblog in celulita

je najpogostejša

spremenjene

v poletje

bolečina

celice

ŠIMENC

ČASOPIS I Z H A J A OBČASNO

m e d ljudmi

Kavitacija je sodobna metoda, ki jo mnogi primerjajo z
liposukcijo.

v enem kubičnem centimetru krvi je lahko bilijon malignih celic.
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Zaradi migrene trpi od 8 do
25 odstotkov prebivalstva,
starejšega od 16 let.

Stran 1 2 , 1 3
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ŽIVLJENJE

Svetovni dan astme v senci prašičje gripe
Danes je svetovni dan astme, najpogostejše pljučne bolezni, ki prizadene
med 15 in 17 odstotki populacije. S kroničnim vnetjem bronhijev se po svetu
spopada 300 milijonov ljudi.
MOJCA Š I M E N C

ncidenca astme narašča, vendar bolniki ob
dobrem vodenju bolezni, za katero največ
lahko storijo sami (ali
njihovi svojci, ko gre za otroke - astma je namreč najpogostejše kronično obolenje v
otroštvu), živijo kakovostno
življenje. Čeprav je astma
eno od najbolj raziskovanih
obolenj, natančni vzrok za
njen nastanek ni znan. Najverjetneje pa gre za kombinacijo genskih, razvojnih in
okoljskih dejavnikov. Kaže.
da je najmočnejši genski dejavnik.
Astma je bolezen
bogatih ljudi
Astma je pogostejša v bogatih državah in bogatejših socialnih slojih. Zakaj je temu
tako, je več teorij. Po eni je
glavni vzrok za rast incidence onesnaževanje okolja,
predvsem zraka. Določene
industrijske kemikalije dokazano sprožajo astmatične
napade. Teorijo spodbija dejstvo, da onesnaženost zraka
v Evropi pada, pogostnost
astme pa se ne zmanjšuje.
Druga teorija vzrok pripisuje premočnemu
odzivu
imunskega sistema zaradi
"pomanjkanja dela" za celice imunskega sistema T h 2
in eozinofilne celice, ki sicer
človeka ščitijo pred zajedalci. ker je slednjih v razvitem

svetu malo, je njihov odziv
na druge alergene premočan. Podobna je teorija o povezavi med dobrimi higienskimi razmerami in pogostnostjo astme. Če dojenček
pride v stik z bakterijami, se
limfociti Thi aktivirajo proti
njim. Ce bakterij ni dovolj,
imunski sistem burno reagira na druge snovi.
Za zdravljenje astme se poleg nefarmakoloških sredstev (izogibanja sprožilnim
dejavnikom)
uporabljajo
tudi zdravila. Gre za dve vrsti zdravil: preprečevalci
zmanjšujejo taronično vnetje bronhijev in preprečujejo
poslabšanja astme. Uporabljati jih je potrebno vsak
dan, tudi & bolezenski znaki niso prisotni. Olajševala
sprostijo mišice bronhijev
in zmanjšajo zaporo, s čimer olajšajo dihanje ob poslabšanju astme. Bolniki jih
ne uporabljajo vsak dan, pač
pa samo po potrebi.

Ob napadu se kronično
vneti bronhiji stisnejo
Ko alergeni ali snovi, ki dražijo, pridejo v stik z vnetimi
bronhiji, se slednji stisnejo
in otežijo dihanje. Če se draženje nadaljuje, pride do
astmatičnega napada: izločanje sluzi v bronhijih se
zelo poveča, dihanje pa postane skoraj nemogoče. Astma gre pogosto "z roko v
roki" z dragimi alergijskimi
boleznimi, pri odraslih tudi

z refluksom (GERB-om).
Znani sprožilci astmatičnega napada so alergeni (pršica, dlaka živali, cvetni prah
...), mrzel zrak, akutne
okužbe dihal, stres, nekatera zdravila. Tudi nepravilno
dihanje, ki povzroča hiperventiladjo (lačevito dihanje
skozi usta in s prsnim košem, namesto s prepono in
skozi nos), lahko povzroči
astmatični napad. Ta se običajno začne s kašljem, tiščanjem v prsih, piskanjem,
težkim dihanjem in hlastanjem za zrakom. Izdih je
.daljši kot vdih, prsni koš se
pretirano napihuje.

Pljučna funkcija upade

tudi za 6 0 odstotkov

Glede na pogostnost pojavljanja simptomov astmo delimo na intermitentno, blago persistentno, zmerno
persistentno in hudo persistentno. Pri intermitentni
astmi se bolezenski znaki
pojavljajo le nekajkrat na
leto, testi pljučne funkcije
pa so normalni. Pri blagi
persistentni astmi se bolezenski znaki podnevi pojavljajo enkrat na teden, ponoči
pa dvakrat na mesec. Testi
pljučne funkcije se spreminjajo za več kot 2 0 odstotkov, dosegajo pa vsaj 80 odstotkov normalne vrednosti.
Pri zmerni persistentni astmi SO bolezenski znaki prisotni več kot dvakrat na teden čez dan in vsaj enkrat

na teden ponoči. Pljučna
funkcija pade na 6 0 do 8 0
odstotkov normalne vrednosti, dnevna variabilnost pa je
} 0 odstotkov ali več. Pri
hudi persistentni astmi so
bolezenski znaki prisotni
vsak dan, pljučna fonkcija
pa pade pod 6 0 odstotkov
normalne.
Bolniki prihajajoče poslabšanje astme lahko "ugotovijo", še preden se ta napove s
prvimi znaki.
Merjenje
pljučnega pretoka (PEF) je
dober napovedni znak, ki
omogoča, da bolnik sam
prepozna prihajajoče poslabšanje in primemo ukrepa, običajno z inhaladjo
olajševalca.
Astma in virusi gripe
Bolniki z astmo spadajo
med tiste, ki jih gripa in gripi podobna obolenja bolj
ogrožajo. Pri otrocih je kar
80 odstotkov poslabšanj astme povezanih z virusnimi
okužbami dihal. Nobenega
razloga ni, da bi bilo ob morebitnih okužbah z virusom
A / H i N i (znanim kot virus
prašičje gripe) kaj drugače.
Med običajno epidemično
sezono za gripo in gripi podobnimi o i ^ b a m i zboli od
5 do 15 odstotkov populacije,
pri 3 do 5 milijonih obolelih
ima bolezen hujši potek, od
300 do 500 tisoč jih umre.
Smrtnost pri virusih sezonske gripe je okrc^ 0,5odstotna.

S smrtnostjo
virusa SARS-a
bi virus gripe v
običajni sezoni
zahteval več
miliionov žrtev.

Virus, ki je povzročal SARS
(ki je bolj kot splošno na
noge spravil svetovno zdravstveno javnost - kasneje se je
izkazalo, da ne brez razloga.

SRCE IN OŽILJE

PEDIATRIjA

DIABETES

Globoka venska
tromboza je lahko
smrtno nevarna

Respiratorni sincicijski
virus ogroža najmlajše

sladkorna bolezen
in upad kognitivnih
sposobnosti

RSV je najpogostejši povzročitelj okužb spodnjih dihal
pri najmlajših.

Pri bolnikih s krCnimi žilami
je tveganje za vensko tromoozo povečano.

Stran 15

saj je bil svet korak pred
usodno pandemijo), je imel
9,6-odstotno smrtnost. S
tako smrtnostjo bi virus gripe v "običajni sezoni" denimo zahteval več milijonov
žrtev. Zaradi SARS-a v Evropi ni umrl nihče, po svetu pa
več kot 800 ljudi.
Virus H i N i , zelo podoben
temu, ki je izbruhnil zdaj in
ki je v sezoni 1 9 1 8 / 1 9 1 9 po
svetu odnesel blizu 50 milijonov življenj (večino v okoljih z zelo slabimi življenjskimi pogoji), je imel približno 2.s-odstotno smrtnost. Podobnost med obema izbruhoma je tudi v tem,
da so obakrat zbolevali zdravi mlajši odrasli v starosti
20-40 let, ki sicer veljajo za
skupino, ki jo sezonska gripa manj ogroža.

Povečanje H b A i C za en odstotek že povzroči padec miselnih sposobnosti.

Stran 16
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FARMACEVTOV NASVET

Počitniška lekarna
oplo spomladansko sonce nas je
že prijetno ogrelo
in nas spomnilo,
•.
da prihaja čas počitnic in potovanj.
Da bomo na potovanju pozabili na vsakdanje skrbi in
si nabrali novih moči, je pomembno, da se na potovanje dobro pripravimo. Poleg
vseh drugih priprav na potovanje je pomemben sestavni
del naše prtljage tudi počitniška lekarna. Z zdravili in
pripomočki v počitniški lekarni bomo preprečih nevšečnosti na poti in blažili
manjše zdravstvene težave.
Kaj naj vsebuje
počitniška lekarna?
Osnovna sredstva za prvo
pomoč:
Med opremo za prvo pomoč
sodijo razkužilo za rane,
mazilo za rane, sterilne
gaze, lepilni trak, povoji,
obliži, pinceta za klope, trikotna ruta, termometer.
Zdravila, ki jih jemljemo
redno in nam jih je predpisal osebni zdravnik.
Pomembno je. da pred odhodom na pot preverimo,
ali imamo s seboj zadostno
količino zdravil, ki jih moramo redno jemati.
Zdravila za preprečevanje
in odpravljanje manjSih
zdravstvenih težav
Priporoča se, da počitniško
lekarno napolnimo z zdravili za lajšanje težav, ki jih
pričakujemo na potovanju
in glede na naše zdravstveno stanje. Izbiro zdravil
opravimo z osebnim zdravnikom ah farmacevtom, počimiška lekarna pa naj vsebuje vsaj nekatere od spodaj
naštetih zdravil.
- Zdravila za lajšanje bolečin
v mišicah in skkpih, glavobola in zobobola (analgetiki).
- Zdravila za zniževanje povišane telesne temperature
(antipiretiki).
- Zdravila proti driski - drisko na potovanju večinoma
povzročajo črevesne okužbe. Najpogosteje se za lajšanje težav pri driski uporablja rehidracijske soli za nadomeščanje soli in izgubljene tekočine ter medicinsko
oglje.
- Zdravila proti zaprtju - veUkokrat nas na potovanju
spremlja zaprtje, ki je posledica spremembe okolja,
drugačnih prehranskih navad in telesne nedejavnosti.
Pri zaprtju si pomagamo z
odvajali v obliki svečk, čajev
ali tablet.
- Zdravila proti zgagi in želodčnim težavam - zaradi
uživanja mastne, začinjene
in presladke hiane se na potovanju lahko pojavijo želodčne težave, najpogosteje
zgaga. Za odpravo teh težav
najpogosteje uporabimo an-

tacide, ki nevtralizirajo želodčno kislino in ščitijo želodčno sluznico.
- Zdravila proti slabosti in
bruhanju med vožnjo - slabost in bruhanje med vožnjo je pogosta nevšečnost,
najpogosteje pri otrocih. Težave lahko zmanjšamo tako,
da med vožnjo ne jemo in
da poskrbimo za svež zrak.
Če odhajamo na daljšo pot,
lahko uporabimo tablete
proti potovalni slabosti.
- Zdravila za Uyšanje bolečin
v grlu - najbolj pogosto uporabljamo antiseptike v obliki
pasti.
- Zdravila proti alergijam pogosto se pojavijo i e r g i j e
na hrano, sonce, pike insektov in pelode trav. Za ublažitev lažjih obhk alergij uporabimo antihistaminike v obUki tablet, sirupa ali gela. Gel
nanašamo na kožo predvsem pri pikih insektov.
Sredstva za zaščito pred piki
komarjev, klopov in ostalih
insektov
Sredstva za zaščito kože
pred soncem
Izdelki za nego kože po sončenju
Kaj preveriti pred
odhodom na počitnice?
Pred odhodom na počitnice
preverimo, ali imamo urejeno zdravstveno zavarovanje
in potrjeno kartico zdravstvenega zavarovanja. Če
odhajamo v tujino, si priskrbimo evropsko zdravstveno kartico ali potrdilo, s
katerim bomo imeli zagotovljene osnovne zdravst\'ene storitve.
Če nas pot vodi v bolj eksotične kraje, se moramo pred
odhodom pozanimati o preventivnih cepljenjih in zaščiti z zdravili na potovanju
(antimalariki). Največ informacij lahko popomik dobi,
če obišče s v o j c a osebnega
zdravnika oziroma na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja RS ali območnega Zavoda za zdravstveno
varstvo. Popotnikom se svetuje, da ambulanto, kjer se
izvajajo cepljenja, obiščejo
vsaj osem tednov pred odhodom na potovanje, saj
cepljenja potrebujejo določen čas, preden začnejo
učinkovati.
Zaradi drugačnega podnebja, higienskih razmer in navad je na potovanjih v eksotične kraje večja možnost
okužb, pikov insektov in
prebavnih težav. Na potovanju je zato treba pozornost
nameniti ustreznim higienskim ukrepom ter uživanju
primerne hrane in pijače.
Svetuje se uporaba razkužila v obliki pršila ali robčkov
in uživanje le ustekleničene
vode, sveže pripravljene,
dobro kuhane hrane ter
sadja, ki ga sami olupimo.

Ko na pot odhajajo otroci,
nosečnice in doječe matere
ter težji bolniki, moramo
vsebino počitniške lekarne
prilagoditi njihovim potrebam. Skrbno moramo premi.sliti o morebitnih težavah, ki se nam lahko dogodijo na potovanju, in kako
jih bomo odpravili. Ob pojavu večjih zdravstvenih težav
bomo morali hitreje poiskati zdravniško pomoč, saj zahteva zdravljenje otrok, nosečnic in doječih mater posebno pozornost. Priporočljiv je tudi posvet z zdravnikom pred odhodom na počitnice.

Kako ustrezno
shranjujemo zdravila
v počitniški lekarni?
Zdravila v počitniški lekami
naj bodo shranjena v originalni embalaži skupaj z navodili. Praviloma se zdravila
shranjujejo pri sobni temperaturi (do 25 stopinj Celzija), le za določena zdravila
velja, da morajo biti shranjena na hladnem (do 8 stopinj Celzija). Za shranjevanje le-teh so na voljo majhne hladilne torbice za zdravila. Zdravila naj se shranjujejo ločeno od ostale prtljage v torbicah ali škatlah,
ki nudijo zaščito pred vlago
in svetlobo. Če odidete na
pot z letalom, je najbolje, da
imate zdravila v ročni prtljagi. Če je to dovoljeno, pa se
je potrebno pozanimati pri
letdskem prevozniku, s katerim potujete.
Pri pripravi počitniške lekarne preverimo datume
roka uporabnosti zdravil.
Tudi za počitniško lekarno
velja, da zdravila shranjujemo nedosegljivo otrokom.
Kako zaščitimo kožo
pred s o n c e m ?
Del priprave počitniške lekarne moramo posvetiti
tudi izbiri ustreznega zaščitnega sredstva pred soncem. Kljub nekaterim pozitivnim učinkom sonca na
naš organizem se moramo
zavedati nevarnosti, ki jih
prinaša
izpostavljenost
sončnim žarkom. Prekomerna izpostavljenost sončnim žarkom povzroča poškodbe kože. UVA žarki
prodirajo globlje v kožo in
povzročajo staranje kože ter
so odgovorni za pojav alergij, medtem ko UVB žarki
ne prodrejo globoko v kožo.

a na površini kože povzročajo opekline.
Ko izbiramo zaščitno sredstvo pred soncem, moramo
biti pozorni na to, da izdelek vsebuje dovolj visoko
UVA in UVB zaščito. Ta je
označena z zaščitnim faktorjem, ki nam pove, kolikokrat dlje smo l ^ k o na soncu v primerjavi z nezaščiteno kožo. Izbrati moramo
primerno teksturo izdelka.
Za ljudi z alergijami so bolj
primerni izdelki v obliki
gela, saj ne vsebujejo maščob, ki bi lahko še dodatno
dražile kožo. Priporočljivo
je tudi, da je varovalni pripravek vodoodporen. Zaščitao sredstvo naj se nanaša na čisto in suho kožo vsaj
30 minut pred izpostavljanjem soncu ter nato po vsakem kopanju oz. na 3 do 4
ure. Na kožo ga moramo
nanesti enakomerno in v
dovolj debeli plasti.
Ustrezna zaščita kože je izredno pomembna pri otrocih, katerih koža je tanjša in
zelo občutljiva, ter pri ljudeh, ki so preobčutljivi na
sonce. Kombinacija sončnih žarkov in nekaterih
zdravil lahko povzroči preobčutljivostne reakcije na
koži, zato je priporočljivo v
lekarni preveriti vpliv sončenja in sočasnega jemanja
določenih zdravil.
Velja zlato pravilo, da se
moramo izogibali sotiCnim
žarkom med 11. in 16. uro,
ko je sonce najmočnejše.
Po izpostavljanju soncu je
naša koža izsušena in utrujena, zato po sončenju uporabimo negovalne izdelke,
ki našo kožo navlažijo in ji
povrnejo elastičnost. Pri
blagih opeklinah kožo hladimo, priporoča pa se tudi
uporaba losjonov, ki vsebujejo pantenol.
Na potovanju si lahko s pomočjo vsebine počitniške
lekarne sami lajšamo in pozdravimo manjše zdravstvene težave. Za dosego
optimalnega ufinka zdravil
in drugih pripravkov, pa je
pomembno, da se o pravilni in varni rabi le-teh posvetujemo z zdravnikom in
farmacevtom ter da upoštevamo navodila za shranjevanje.

Želim vam lepe in brezskrbne
počitnice, vendar pazite nase!

Izdelki Galenskega labora,torija
Gorenjskih lekarn za vašo
počitniško lekarno
Rehidracijsko sol lahko uporabite za odpravljanje
težav pri driski pri otrocih in odraslih. Primerna
je tudi za nadomeščanje vode in elektrolitov
pri močnem znojenju ali bruhanju. Pri driski, še
posebej, če je posledica okužbe prebavil (npr. pri
zastrupitvah s hrano), je priporočljivo vzeti
medicinsko oglje. Vsebino kapsul lahko stresete
v kozarec (približno 200 ml) vode ali čaja,
premešate in popijete.
Pri akutnem zaprtju, ko odvajanje blata izostane
nekaj zaporednih dni (npr. zaradi spremembe
okolja), lahko uporabite glicerinske svečke. So
blago odvajalo s hitrim nastopom delovanja,
primerno za otroke in odrasle.
Pri oskrbi površinskih ran (odrgnine, vreznine,
praske, žulji...) najprej očistite rano
z razkužilom za rane, ki je v obliki pršila in ne
povzroča pekočega občutka na koži. Pri celjenju
blažjih ran, razjed, preležanin, opeklin, žuljev in
razpokane kože pomaga mazilo za rane.
Za pomiritev in hitrejše celjenje poškodovane
kože zaradi sončnih opeklin lahko uporabite
pantenol mazilo ali ribje mazilo.
Kremi s kakavovim maslom z zaščitnim
faktorjem 8 ali z zaščitnim faktorjem 25 sta
varovalna pripravka za sončenje, ki zagotavljata
nizko oziroma srednjo zaščito pred UVA in UVB
žarki in ne vsebujeta dišav. Po sončenju lahko
negujete kožo s kakavovim maslom
ali šentjanževim oljem.
MAG. N I N A P I S K , MAG. FARM
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ONKOLOGIJA

Rak vznikne iz ene same celice
Sodobna spoznanja medicine in genetika so na široko odprla vrata v
skrivnostno življenje naših celic. (S)poznavanje delovanja genov in njihovega
(so)vplivanja prinaša nova znanja o tem, kako delujejo zdrave celice v našem
telesu ter odkrivajo vzroke za nastanek bolezni.
MOJCA ŠIMENC
•J

sak dan v naših
telesih poteka na
tisoče mutacij in
vsak
dan
se
imunski sistem
trudi, d a jih popravi. Starejši kot s m o , teže opravlja
s v o j e delo. D a n e s je z n a n o ,
da rak v z n i k n e i z e n e s a m e
zdrave celice v telesu, v kateri se zaradi g e n s k e p o š k o d
be sproži nekontrolirana
rast. P r o c e s
spremembe
zdrave celice v rakavo se
i m e n u j e k a n c c r o g c n c z a in
je lahko zelo dolg, tudi p o
d e s e t let in več.
D e j a v n i k i , ki v p l i v a j o n a
k a n c e r o g e n e z o , s o različni:
staranje, škodljivi vplivi iz
okolja, oksidativni
stres,
s p o s o b n o s t i m u n s k e g a sis t e m a , da p i e p o z n a o k v a r j e n e celice, g e n s k a obremenjenost. Trajno poškodova-

na ( s p r e m e n j e n a ) celica n e
u m r e , kot bi m o r a l a in kot j e
p r e d v i d e n o , a m p a k se z a č n e
deliti. S i s t e m i , ki n a d z i r a j o
delovanje genov, svojega
d e l a n e opravijo tako, kot bi
ga morali.
P r o b l e m pri r a k a v i h celicah
j e t u d i ta, da n i m a j o k a k š n i h
p o s e b n i h ali n e o b i č a j n i h
lastnosti, ki b i jih lahko uporabili z a n j i h o v o u n i č e v a n j e .
Rakava celica je nesmrtna
V s a k a cehca v n a š e m t e l e s u
ima določeno življenjsko
d o b o , Id je o d v i s n a od tega,
k a t e r e m u o r g a n s k e m u sis t e m u pripada. Č e se z g o d i ,
d a jo n e k a j n e p o p r a v l j i v o
poškoduje, imunski sistem
sproži njeno smrt oziroma
a p o p t o z o . Pri rakavi celici p a
ti p o s e b n i g e n i , ki "popravl j a j o " o k v a r e D N K (ali c e l o
s p r o ž i j o celično s m r t , č e s o
okvare prehude), n e delujejo

ali d e l u j e j o n e p r a v i l n o , zato
je a p o p t o z a m o t e n a . Na drugi s t r a n i s e v r a k a v i c e l i c i
sproži pretirano delovanje
g e n o v , i m e n o v a n i h onkogeni, z a r a d i č e s a r s e z a č n e hitro deliti, k a r p o v z r o č i r a s t
tumorja.
O n k o g e n i sicer v celici n i s o
nič n e o b i č a j n e g a i n so c e l o
zelo koristni, s a j s o d e l u j e j o
pri m n o g i h n e p o g r e š l j i v i h
p r o c e s i h , na p r i m e r c e l j e n j u
in d i f e r e n c i a c i j i tkiv pri zarodku. Evolucijsko so zelo
stari, s a j jih i m a j o ž e praživali, m i k r o s k o p s k o m a j h n a
e n o c e l i č n a bitja. O n k o g e n i
začnejo povzročati tumorje
šele t ^ a t , k o s o zaradi m u tacije okvarjeni.
Na k o n c i h k r o m o s o m o v s o
deli, i m e n o v a n i t e l o m e r e , k i
se o b v s a k i delitvi zdrave celice s k r a j š a j o . K o k r a j š a n j e
ni več m o g o č e , s e zdrava celica p r e n e h a deliti i n o d m r e .

Ekologija:

Storimo nekaj zase in naravo...
... perimo z ekološkimi pralnimi kroglami!
Pralne CLOSION krogle so najboljše za rezultat
naravnega zdravja in počutja ter so okolju prijazne
In najnovejši patentiran Izum. S pralnimi kroglami
lahko perete vaše perilo brez uporabe pralnih praškov, mila ali kakršnih koli drugih pi?lnih ali kemičnih sredstev. So zelo enošta/i^-za uporabo.
Pralne krogle med,:^ranjert), p r o l i ^ j a j o kisikove
Ione, ki naravno
molekule in jih
penetrirajo globoko-V Makna, kjer odstopi vsa
umazanija vašega šerifa. Ža zelo umazano perilo lahko dodate manjšo količino pralri^a praška.
Vaše perilo bo iz pralnega stroja z uporat» pralnih
krogel orišlo sveže, čisto, mehko antib^erijsko
obdelčmo in to brez uporabe pralnih s r e ^ t e v in
mehčalcev.
Pralni krogle so idealne za ljudi^ ki trpij^'5:Aazniml a l t o j a m i na:
' Hs;
- oo^jne pralne praike,
• metalce

...

Pralne krogle za pranje ne vsebujejo nikakršnih kemičnih substanc. Krogle dvignejo pH vrednost v
vodi z aktivacijo vodnih-molekjl ter zmehčajo
vodo.
Pralne krogle so naravi prijazne, saj so polnjene s
keramičnimi kroglicami, plastika pa jc ekološko
popolnoma razgradljiva.
Opis:
Ekološke pralne krogle so proti alergijam, so okolju prijazne in so luo-odstotno bio razgradljive.
Enostavno pranje v štirih korakih:
Za belo in barvno perilo vseh vrst:
1. korak: kot običajno, položite perilo v vaš pralni
stroj;
2. korak: med perilo dodajte eno ali obe krogli, odvisno od trdovratnih madežev;
3. korak: nastavite program pranja;
4. korak: vaše perilo je oprano in sveže.

V enem kubičnem centimetru
krvi je lahko bilijon
(looo milijard) malignih celic.

T u m o r za svojo rast
potrebuje nove žile
T u m o r s e na z a č e t k u p r e h r a n j u j e tako. d a v a n j prehajajo h r a n i l n e s n o v i iz okolja.
T a k t u m o r je velik o d 1 d o 2
m i l i m e t r a , je neožiljer., neaktiven in je v p r e m a l i g n e m
Stanju. •
Potem se zgodi angiogeni
preklop. T u m o r začne v
okolico izločati r a s t n e dejavn i k e , ki s t i m u l i r a j o o k o l n o
žilje k rasti. G r e za p r o c e s ,
ki s e p r i o d r a s l i h o d v i j a
s a m o p r i c e l j e n j u r a n . Proti
t u m o r j u z a č n e j o rasti n o v e
žile, ki p a so v p r i m e r j a v i z
običajnimi zelo nestabilne.
V a n j e v d i r a j o t u m o r s k e celice, ki jih kri z a n e s e p o telesu. K e r so žile nestabilne,
t u m o r s k e celice p r e h a j a j o iz
iijili v okuliiu Ikivo.
E n a s a m a t u m o r s k a celica j e
dovolj, da se iz nje razvije

zasevek. R e č e m o , da t u m o r
m e t a s t a z i r a . Ko p o s t a n e večji do 1 d o 2 m i l i m e t r o v , zač n e (kot s e je to zgodilo pri
p r i m e r n e m t u m o r j u ) v okolje izločati veliko žilnega end o t e l n e g a r a s t n e g a dejavnika, ki s t i m u l i r a rast endotelnih ž i l n i h celic. P r o c e s razr a š č a n j a n o v e g a žilja s e ponovi. V e n e m k u b i č n e m
c e n t i m e t r u krvi je l a h k o bilijon ( 1 0 0 0 milijard) malign i h celic.

V l o g a a n g i o g e n e z e pri
zdravljenju raka
Preprečevanje angiogeneze
(rasti n o v i k r v n i h ž i l , b r e z
katerih t u m o r n e m o r e zrasti v e č kot 1 do 2 m i l i m e t r a )
se je izkazalo za zelo učinkovito p r i z d r a v l j e n j u raka.

Kaj je bambus?

NOVO Eko perilo iz bambusa, brez dodatnih barvil,
slovenskega proizvajalca
NOVO Ekološke pralne krogle, s katerimo lahko
peremo brez pralnega praška
Ekološke pralne krogle

E n c i m t e l o m e r a z a (ki g a v
v e č i n i z d r a v i h c e l i c ni) p a
ustavi k r a j š a n j e t e l o m e r i n
r a k a v i celici d o v o l i , da s e
deli (raste) v n e d o g l e d . Postane n e s m r t n a .
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Uporabnost
Več kot 3 leta, pol trajno.
Priporočamo:
- za pranje perila Iz bambusa;
- pri pranju belega perila uporabite do 2 0 odstotkov pralnega praška (merice, ki ste jo uporabljali
včasih).
- testirali so jih tudi v Gorenju.

<

Varčnost
Torej, če krogli uporabljate vsa<odnevno 3 leta, vas
boben perila stane pribl. 0,06 EUR, pranje s pralnim praškom srednjega cenovnega razreda pa vas
stane pribl. 0,18 EUR/boben (brez uporabe mehčalca).
Ekološke Glosion pralne krogie je testirala znana
slovenska svobodna raziskovalka in ekologinja
Sanja Lončar.
Hvala,
ker sU kupili pralne krogle,
vale zdravje in narava vam bosta hvaleina.

PRALNE KROGLE

EkoloSko pranje:

- brez pralneg«
- za alergike n a ' p } | i f t ' š r M l s t v a ,

- ne vsebujalp kemičnih substanc,
- za z d r a v j e l n n a r a v o , . . .

^
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2 ^ 1 e p o opiano, m e h k o in
antll^teiUeko obdelano^eiilo
P r o d n a te S l o v e n c i :
- ZUJA tikovlne:
Domžal^i 7 : 0 1 7 2 1 5 6 7 5
KraAj. 7 : 0 4 3 0 4 3 4 6 1
Meja T : 0 4 2 S 9 5 2 B 0
- Sanolabor
-SMI
- S t o m a c e n t r i h www. BambusPerllo .si
- Bio t i g o v i n a h
lirtateMh
„

oas

Bambus je celulozno vlakno, narejeno iz l o o odstotnega bambusovega stebla. Raste v neokrnjeni naravi Kitajske kot trava in ne kot drevo.
Zaradi izredne vpojnosti vlage je bambus najhitreje rastoča rastlina na svetu, ki za svojo rast ne
potrebuje umetnih gnojil, zaradi česar je bambus zelo ekološki. Slovenski proizvajalec blaga
ga proizvaja pod strogimi standardi ISO 9 0 0 0
in I S 0 1 4 0 0 0 . Blago je brez dodanih barvil in ga
dobite v njegovi naravni bež barvi.
Bambus deluje antibakterijsko. Znanstveniki so
odkrili, da bambus vsebuje izredno antibakterijsko snov. Imenovano "Bamboo kun", ki pomaga
bambusu braniti pred škodljivci in bakterijami
ter ne škoduje vaši koži. Ta snov se trdno veže z
molekulami med s a m o rastjo bambusa. Organsko blago, narejeno iz bambusovih vlaken, ima
naravno antibakterijsko funkcijo, zaradi katere
se blago ne navzame človeškega vonja. Testi kažejo, da bambus uniči do 70 odstotkov bakterij
In preprečuje njihovo razmnoževanje. Tudi po
petdesetih pranjih bambus š e vedno vsebuje
antibakterijske molekule. Bambusovo perilo je
ravno zaradi tega odlična izbira, saj zmanjšuje
možnost raznih nožničnih vnetij, bakterijskih in
glivičnih obolenj, ki so velik problem današnjega časa ter krivci za neplodnost mladih žensk.
Zaradi njegovih lastnosti bambus uporabljajo
tudi v zdravstvene namene.

Imate težave z alergijami na koži?
Za alergike je bambus izvrstna odločitev. Umetna sintetična vlakna (tako Imenovana "vlakna
21. stoletja") so izdelaha iz surove nafte, ki je necbnovljiva in vlakna kaj hitro dobijo neprijeten
vonj, za razliko od bambusa, ki je loo-odstotno
naravnega Izvora, naravno obnovljiv in 1 0 0 odstotno naravno razgradljiv, kar tudi pomeni
manjšo obremenitev za okolje. Mikroskopsko
gledano so vlakna lepo zaobljena in ne vsebujejo ostrih robov, zaradi česar je perilo iz bambusa zelo udobno in ne reže v vašo kožo. Umetna
vlakna lahko režejo vašo Itožo in jo poškodujejo.
Bambus za športnike ali vsakdanjo uporabo
Bambub za vedno uniči bakterije, ostaja bolj svež
In brez nezaželenega vonja dalj časa, je bolj higlenlčen in zdrav kot običajno perilo. Bambus neverjetno "diha" in je termo regulator. Ima lastnost tampona, ki zaradi mikroskopsko majhnih

B e v a c i z u m a b (gre za r e k o m binantno
humanizirano
m o n o k l o n s k o protitelo) je
zdravilo, ki nevtralizira vse
štiri izo-oblike r a s t n e g a dejavnika, Id g a izloča tiur.or,
i n tako p r e p r e č i n j e g o v o ožiIjenje. Povzroči u m S k ž e nastalega žilja in stabilizira
žile, k a r p o m e n i večji pretok
s k o z n j e i n p o s l e d i č n o večji
dotok zdravil (kemoterapije)
v t u m o r . P r i m e r e n j e z a boln i k e o b e h spolov i n v s e h starosti, p r i n a s pa g a u p o r a b ljajo z a z d r a v l j e n j e metastatskega r a k a d e b e l e g a črevesa
in d a n k e , p r i m c t a s t a t s k e m
raku dojk, metastatskem
r a k u l e d v i č n i h c e l i c i n neskvamoznem nedrobnocel i č n e m r a k u pljuč in g a lahk o k o m b i n i r a m o z v s e m i kemoterapijami.

luknjic absorbira In odvaja vlago v pičli sekundi.
Ne lepi se na kožo, jc naraven, diha in ostaja suh
ter udoben.
Bambus kot termo regulator
Bambus naravno regulira temperaturo. V najbolj
vročih razn^erah vas hladi, v hladnih razmerah
pa vas greje. Daje vam največjo udobnost v vseh
klimatskih razmerah. Prav tako ščiti tudi pred
UV sončnimi žarki, saj izloča 98 odstotkov škodljivih UV žarkov.
Ekološki bambus
Bambus je loo-odstotno naravno rastoča rastlina
brez dodanih kemikalij, pesticidov In brez uporabe
umetnih gnojil. Bambus je loo-odstotno naravno
razgradljiv, zato je tudi velika razbremenitev za
okolje. Storite nekaj dobrega zase In za naravo! Izberite bambusovo perilo blagovne znamke ZUJA.

ZUIA, stovenski proizvajalec »podnjeja
periti, vam pofl^ia novo linijo naravnefa
perila InManeia v SlOVENUl a
dokiiketa Bambusa. Bambus raste v
neokrnjeni naravi In Je najhitreje rastoča
rastlina na svetu, H zarastne potrebuje
[umetnih gnojil In pestlcklov. Bambus Je bolJ|
udoben m prijeten od bombaža.
Naravno
AntlbaktertJtto
AntialertUsI«
Termo regluator
100% naravno nzfndljlvo

Prodaje po Sloveniji
• ZUJA trgovine (td.: 04/25 95 2S0)
• BiotrBovIne
• naUtar« lekarn«

IteHfiJ SOSe
in.
naravo

OBLIKOVANJE TELESA

Brez maščobnih oblog in celulita v poletje
želja po večni lepoti ni plod časa, v katerem živimo. Finske savne in masaže
ter postopki starih naravnih medicin spominjajo, da je bil ideal zdravja in
lepote vtkan v človekovo bit že od pradavnine.
KATARINA PODNAR

ato smo tudi obsojeni na iskanje
"Šhangri la". . vielca mladosti, ki
I nam
obljublja
večno lepoto. Predsta\djamo
nekatere sodobne metode in
starodavna spoznanja o oblikovanju telesa, za katere ni
potreben kirurški poseg, čeravno rezultati lahko navdušijo. Z njimi se lahko vsaj za
spoznanje približamo svojim predstavam o lepem telesu.

Z

Sprememba duše,
telesa in duha
Star pregovor pravi: "Ko je
učenec pripravljen, pride
učitelj!" Ta ne zavzame vedno podobe starega mojstra z
debelo knjigo v roki. ampak
se nam približa na različne
načine. Z odločitvijo o pre-

oblikovanju telesa smo naredili prvi korak k spremembi. Kaj je še potrebno, da
bodo spremembe trajne in
naše zadovoljstvo dolgotrajno, je večno vprašanje, ki
vznemirja tiste, ki so pripravljeni nanje. O tem smo
povprašali svetovalko za
kozmetiko Mileno Lorger, ki
je predavateljica na Srednji
kozmetični šoli in Visoki
šoli za storitve, kjer poučuje
kozmetično nego, Id vsem,
ki se trudijo, da bi ohranili
svojo lepoto, svetuje: "V današnjem času je na voljo nemalo sodobnih postopkov,
ki brez invazivnega poseganja v telo prinašajo želene
rezultate na področju oblikovanja telesa. Vendar bi
rada povedala, naj se uporabniki teh storitev ne zavajajo, da je to dovolj in da
lastna aktivnost ni več potrebna. Za človeka je nujno
potrebna fizična aktivnost.

ki jo vsak posameznik prilagodi svojim telesnim zmožnostim. Vsakodnevna hoja,
lahen tek, plavanje ali pa
ples, če vam ugajajo plesni
ritmi, so potrebni kot sveži
zrak, čista voda in zdrava
prehrana. Navdušenje nad
rezultati izbrane terapije za
oblikovanje telesa bo še toliko večje, če boste izgubljene
centimetre, ob zmerni in
zdravi prehrani, vzdrževali
še z vsakodnevnimi vajami
in aktivnostmi v naravi Takrat bo ves trud.Td ga je potrebno vložiti v spremembo,
prinesel tudi dolgotrajno zadovoljstvo."
Kavitacija
Kavitacija je sodobna metoda, ki jo mnogi primerjajo z
liposukdjo. Z njenim pojavom se je oddahnilo bojazIjivcem, ki se zaradi anestezije in bolečin niso odločili

OSVAJAMO
POLETJE

za liposukcijo. Kavitacija
zmanjšuje celulit in maščobne obloge na stegnih, bokih,
trebuhu, zadnjici in nadlakteh, prav tam, kjer kljub huj-šanju običajno ostanejo. Metoda ne boli, ne povzroča bolečin, niti podplutb. Usposobljeni terapevti jo izvajajo s
kavitacijskim aparatom, ki
temelji na mehaničnem, toplotnem in kemičnem delovanju. Z usmerjeno energijo
razbija maščobne delce v
manjše enote, ki se izločajo z
limfnim sistemom, brez bojazni, da bi vplival na ostala
tkiva. Nedavno je podjetje
IskraMedical predstavilo izpopolnjeni kavitacijski aparat, izum v svetovnem merilu, ki uporablja osnovno metodo istočasno z vakuumsko
terapijo. Vakuumska kavitacija prinaša še boljše rezultate in rešuje težave, ki jih
imajo stranke s trdovratnimi
maščobnimi oblogami in celiditom tudi v primerih, ko
običajna kavitacija ni prinašala želenih rezultatov. Da bi
se izognili povešeni koži. jo
uporabljajo skupaj s podpornimi terapijami - z radio-

frekvenco, ki toplotno učinkuje na tkivo, s tem pa
vzpodbuja nastajanje kolagena. za hitrejše čiščenje strupov iz telesa pa z lim&io drenažo. S tem je koža, ne glede
na izgubljene centimetre, še
vedno gladka in napeta.
Navodilo: Po terapiji je potrebno zaužiti več tekočine
kot običajno, priporoča pa se
tiidi hitra hoja ali /meren
tek. S tem pomagate limftiemu sistemu, da čim hitreje

izloči odpadne produkte iz
telesa.
Postopek odsvetujejo vsem,
ki imajo kronične zdravstvene težave, jetrnim in srčnim
bolnikom ter nosečnicam.
Učinki ene terapije: 3 - 6 cm
obsega
Priporočajo: 3 - 5 terapij, enkrat na teden
Cena: od 80 evrov dalje, odvisno od kombinacije terapij
S T R A N 1}

v Termah & VVellness LifeClass Portorož nadaljujemo tradicijo zdravljenja
z lokalnimi naravnimi zdravilnimi dejavniki. Naša ponudba združuje
vse prednosti in danosti obmorske destinacije, Sečoveljskih solin in
mediteranskega podnebja, starodavnih ved in Daljnega vzhoda
ter najsodobnejša medicinska znanja in tehnike.
Terme & VVellness LifeClass so edinstvene po uporabi petih naravnih
zdravilnih dejavnikov: solinsko blato - fango, slanica - Aqua madre,
obmorska klima, morska in termomineralna voda. Vsi so lokalnega
izvora in se odlikujejo po visoki vsebnosti zdravilnih elementov,
raznolikosti in širokem spektru njihove uporabe.

/\Aesotherapy
Perfect Bocly

/V\esotherapy
Face Lift

1X
1 X
1 X
5x
5X

1X
1X
3X
1X

posvet pri zdravnici
posvet pri kozmetičarki
solni peeling celega telesa 20 min.
mezoterapija telesa
dermatonija telesa 30 min.

5 X preboteiapijci z b u d y w r d p p i n g u r n

30 min.

posvet pri zdravnici
posvet pri kozmetičarki
mezoterapija obraza
Face Cym nega obraza z vitaminom A
60 min.

1 X globinsko vlažilna n e g a obraza
shialuronomTOmin.

na osebo

na osebo

LIFECLASS
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LifeClass Hotels&Spa, Obala 33,6320 Portorož
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OBLIKOVANJE TELESA
Brez raaščobnih oblog in celiJita v poletje, NADALJEVANJE Z 12. STRANIC
Mezoterapija
Mezoterapijo uvrščajo med
metode, Id se lahko kosajo s
kimrško liposukcijo, vendar
pa jo mora izvajati izkušen
zdravnik. Gre za zmanjševanje zadrževanja tekočine v
maščobncm tkivu. Mezoterapija izboljšuje nikrodrkulacijo na področjih s celulitom, topi maščobo in restrukturira in ščiti vezivno
tkivo, obnavlja pa tudi kolagen in elastin v koži. Z a postopek scuporabljajo mila-oinjekcije, s katerimi se v
srednji sloj kože, imenovan
mezoderm, vbrizgavajo aktivne sestavine; vitamine,
minerale, aminokisline in
rastlinske izvlečke. Metoda
se uporablja na obrazu, vratu, dekolteju, trebuhu, stegnili, bokih in zadnjiti.
Vbrizgane aktivne sestavine
tudi vplivajo na cirkulacijo
ter učvrstijo in oblikujejo
telo. Pri mezoterapiji obraza
se aktivne substance vbrizgajo v gube okoli ust, med
oči, v predelu brade in vratu.
Navodilo: Potrebno se je držati zdravniških navodil ter
se izogibati sladkarijam, alkoholu, kavi in gaziranim
pijačam. Priporočajo pitje
nesladkane tekofine in vsakodnevno rekreacijo.
Učinki pomlajevanja (na obrazu) trajajo od 3 do 6 mesecev, zmanjšanje celulita in
maščobnih oblog pa je odvisno od stopnje celulita, s
katero je oseba prišla na
zdravljenje, prehranjevanja
in fizične aktivnosti po terapiji.

Priporočajo: 5 - 1 0 terapij,
najbolj optimalno je vsak
drugi dan
Cena: Mezoterapija obraza:
45 evTOv, mezoterapija telesa: 7 0 evrov

Priporočajo: 1 0 - 1 5 terapij
Prve spremembe se pokažejo po 3 do 5 terapijah.
Cena enourne terapije: od
10 do 7 0 evrov, odvisno od
področja obdelave.

Sistem Velasmooth

Vakuumska hypoxi
terapija

Za vse, ki za oblikovanje telesa raje uporabljate konzervativnejše metode, je ena od
učinkovitejših sistem Vela
Smooth. Vpliva na maščobne
obloge, istočasno zmanjšuje
cclidit, koža pa je po terapiji
gladka in napeta. Sistem
združuje infrardečo svetlobo,
bipolarno radiofrekvenco, vakuiun in globoko masažo tkiva. Infrardeča svetloba globinsko segreva kožo do globine 5 milimetrov, vzpodbuja
rnikrodrkuladjo ter vpliva na
lokalni metabolizem, s tem
pa deluje na velikost maščobnih celic. Z bipolarna radiofrekvenco segrevanje kože doseže 15 milimetrov globine,
cirkulacija krvi in kisika se
zato poveča, kar povzroči pospešeno presnovo maščobnih
oblog. Tvorba fibroblastov se
poveča, kar deluje na kolagen
in elastin, učinki so vidni na
bolj krepkem vezivnem tkiva
Podtlak, ki ga ustvari vakuum, razširi kapilare, kar izboljša prekrvitev in preskrbo
s ldsikom. Z mehaničnimi
valjčki se pospeši odtekanje
medcelične tekočine preko
limfnega sistema. Postopek
se lahko izvaja na stegnih,
mečih, zadnjid, ledvičnemu
predelu, trebuhu, rokah in
podbradku.

Hypoksi terapija je metoda
za oblikovanje telesa in regeneracijo tkiva. Gre za
kombinacijo telovadbe in dklično spreminjajočega se
atmosferskega tlaka. Med
treningom za izgorevanje
maščob računalniško voden
in natančno odmerjen nadtlak ali podtlak deluje na
kožno in maščobno tkivo
problematičnih delov. S
spreminjanjem atmosferskega tlaka se doseže boljša
prekrvitev predelov, kjer je
maščobnih oblog več in Id
so tudi sicer slabše prekrvIjeni. Kri na problematičnih
področjih "pobira" maščobne kisline in jih odpelje v
mišice, ki "trenirajo", kjer se
porabijo kot gorivo. Cilji terapije so načrtna razgradnja
maščob tudi pri večji nagnjenosti k maščobnim oblogam, s tem pa odprava celulita in izgubljanje kilogramov in centimetrov na zadnjici, stegnih, bokih, v pasu
in na trebuhu. Terapijo odsvetujejo nosečnicam, osebam s kroničnimi obolenji
srca in ožilja, s srčnim spodbujevalnikom, akutnimi vnetji, infekcijami ter vsem, ki so
nagnjeni k trombozi.Pričakovano zmanjšanje teže ob

Hypoksi terapija je metoda za oblikovanje
telesa in regeneracijo tkiva. Med treningom za
izgorevanje maščob računalniško voden in
natančno odmerjen nadtlak ali podtlak deluje na
kožno in maščobno tkivo problematičnih delov.

disciplinirani prehrani (brez
posta ali stradanja) je 2 do 4
kilograme na mesec. V povprečju se za vsako znižanje
teže za 1 kilogram na trupu
zmanjša obseg za 1 centimeter, na nogah pa 0,5 centimetra. Rezultati so vidni in
merljivi že po nekaj obiskih.
Priporočajo 3 obiske na teden.
Cena: Pri moških najpogosteje prodajana terapija stane 320 evrov za 1 2 obiskov,
pri ženskah pa 4 6 0 evrov.

Ayurvedske masažne
tehnike
Ayurveda pozna številne
uspešne metode pomlajevanja in oblikovanja telesa.
S e m sodijo sprostitveni in
razstrupljevalni programi,
ki vključujejo posebne masažne tehnike z naravnimi
olji, ki vzpostavljajo ravnovesje v telesu. Ker ljudje pripadamo različnim tipom
(imenovanim doše Vata, Pifta, Kapha), je vsakemu dodeljena tudi masažna tehnika, ki je pi-imerna prav za
njegov tip telesa. Ena od
njih je metoda za uravnavanje Abhyangam. Gre za metodo, ki je dinamična in stimulativna, ki topi odvečne
maščobe in sproži drenažni
učinek. Tudi telesni program Kapha je namenjen
odstranjevanju celulita. Drenažni prah Kapha Podi se
nanaša lokalno na izpostavljene predele telesa. Učinek
se še poveča z uporabo posebne kreme Kapha za učvr-

stitev ddva in limfne drenaže za izločanje odvečne količine vode iz telesa.

Stara kitajska medicina
v novi preobleki
Tudi stari kitajski zdravilci
so se ukvarjali z estetiko telesa. Njihovo osnovno načelo poudarja, da morajo v telesu energije teči brez ovir,
saj vsaka blokada prinaša
posebne zdravstvene težave.
Novejša tehnika, ki uporablja to staro znanje in ga prilagaja potrebam zahodnega
človeka, ki živi stresno življenje, je sistem pomlajevanja Rejuvenation, ki je bolj
znan v Evropi, zadnja tri

leta pa je prodrl tudi na Hrvaško. V 1 0 trctmajih, ki jih
imenujejo tudi programi
nove tehnologije za bolj
zdravo in srečno življenje,
obljubljajo izboljšanje težav
tako na zdravstvenem, lepotnem, kakor tudi na vseh
drugih področjih. Pomlajevalna masaža Rejuvenetion
je kombinacija klasične kitajske masaže in obrazne
maske z delovanjem na
energetske točke in meridiane, ki telo osvobodijo blokirane energije in jo napolnijo z novo, svežo in mlado.
Po izvirnem programu bo
celoten sistem v Sloveniji
dostopen v mesecu septembru.

Kozmetični salon 5 R A ponuja
najcenejšo kavitacijo v Sloveniji
4 0 minut kavitadje le 8 0 EUR
+ dodatna ugodnost gratis 30
minut limfiie drenaže.

V ŠTIRIH TEDNIH
ENA KONFEKCIJSKA
ŠTEVILKA MANJ!
HYPOXI STUDIO
ŠENČUR
poslovna c o n a A 3 7 ,
Šenčur
tel.: 0 4 / 2 7 9 1 9 6 0
e-pošta: studio@hypoxi.si
wvvw.hypoxl-sencur.si

Celulit? Preveč zaobljena
zadnjica, stegna ali trebušček?
Prijavite ss na veliko akcijo H U J Š A J V O Z D R A V O , ki jo organizira
Hypoxi studio Šenčur.
Kar 3 steinics ali srefnsžl bodo Hypoxi terapije deležni brezplačno,
v prilogi Zdravje In lepota pa bomo akcijo budno spremljali.

mn

design your body

Gorenjski Glas

Izpolnita prijavnico in nam jo skupaj s svojo novejšo fotografijo,
na kateri je vidna vaša postava, pošljite do 15. maja na naslov:
Hvpoxi studio Šenčur, poslovna cona A. 4208 Šančur.
PRUAVNICA
V kratkem pismu nam napišite, zakaj se prijavljate na akcijo.
kakšen je vaš cilj, nekaj o vaši zgodovini hujšanja, o vaši
rekreaciji in zdravstvenem stanju.
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Po treh terapi|ah

Edinstven aparat, ki združuje tri napredne
teiapevtske metode: kavitacijo, kavitacijo z
vakuumom in RDT terapijo
K U I avstotn

Neinvazivne in neboleče terapije, ki omogočajo
tiitro. varno m učinkovito preoblikovanje telesa
Natančno odstranjevanje lokalniti maščobniti
oalog in celulita brez dolgotiajnega okrevanja
Vidni rezultati že po eni terapiji, nadaljni posegi
še dodatno zmanjšajo obseg tretiranega telesa

Imi! in nriimnlc
Naslov:
Telefon:
Starost:

Pti-.iA'anli'i'. Iskri M"Uical d.oo Slf(|ni? 23.

inoo l.mniianii. l.-l Cl 513 15 00. 513 10 O-l

l.-jkf. 01 613 15 10 IT. IjilPl O-ll 622?! 18
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BOLEČINA

Ljudi najpogosteje
boli glava
Glavobol običajno nastane zaradi draženja možganskih ovojnic, možganskih
žil in živcev, ki izhajajo iz zgornjega dela vratu. Možganovina je za bolečino
neobčutljiva. Ločimo primarne in sekundarne glavobole.
MOJCA Š I M E N C

z januarjem 2009 je v Poslovni ooni A 22 v Šenčurju
začela z delom Preventivna ambulanta MEDICEP,
d. o. o., pod vodstvom Brigite Petemelj, dr. med., spec.
epidemiologije In medicine dela, prometa In športa in
njene že uigrane ekipe.
Osnovna dejavnost je izvajanje predhodnih in
obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov
delavcev In pomoč delodajalcem pri zagotavljanju
varnosti In zdravja pri delu, kot to določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Vlaganje v varnost in zdravje
delavcev naj ne bo samo stinšek, ampak investicija,

rimami glavoboli niso povezani
s kakšno bolez^
nijo ali poškodbo
in so, čeprav so
izjemno neprijetni in zelo
vplivajo na kakovost življenja, večinoma nenevarni.
Devet od desetih glavobolov
spada v to kategorijo. Sekundami glavoboli so nevarnejši, nastanejo pa zaradi
različnih akutnih in kroničnih bolezni in/ali poškodb
glave. Povzročijo jih lahko
žilne bolezni, bolezni oči,
ušes, zob, meningitis, vnetje
sinusov, nekatere kronične
bolezni, slabokrvnost, previsok ali prenizek krvni tlak,
možganski tumor, možganska krvavitev, uživanje nekaterih zdravil, zastrupitev s
CO2, svincem, insekticidi...
Glavobol je tudi značilni
spremljevalec prehladnih
obolenj, gripe in povišane
telesne temperature.

ki jo je potrebno tako tudi obravnavati. Kajti varno
delo neposredno vpliva na poslovanje podjetja s tem,
da zagotavlja polno delovno zmožnost delavca, na ta
način ohranja kapital delavca In pripomore k nemoteni proizvodnji.
ti V preventivni ambulanti MEDICEP izvajamo tudi:
P

preventivna cepljenja proti različnim nalezlji-

vim boleznim (klopnemu meningoencfalitisu, hepatitisu A in B, tifusu, gripi ...). Cepljenje je varen in
učinkovit način zaščite pred nekaterimi resnimi nalezljivimi boleznimi, ki smo jim izpostavljeni doma, v naravi, na delovnem mestu, na potovanju ... Evidenco
cepljenj vodimo tudi s pomočjo računalniškega programa. Svoje stranke vabimo na osvežitvena ceplje-

• .a

nja in na ta način poskrbimo za vzdrževanje optimalnega Imunskega statusa.
svetovanje pred potovanji v oddaljene kraje.
Potnikom, ki potujejo v oddaljene kraje, kjer so
izpostavljeni številnim tveganjem, svetujemo potrebne ukrepe za zaščito njihovega zdravja, opravinno
cepljenja proti določenim nalezljivim boleznim in poskrbimo za zaščito z zdravili proti malariji.
Dolgoletne izkušnje na področju preventivne medicine. stalno strokovno izpopolnjevanje doma in v tujini
ter najsodobnejše diagnostične aparaiture nam omogočajo kvalitetno tn hitro opravljanje storitev na enem
mestu. K dobremu počutju naših strank pa pomembno pripomorejo tudi sodobno opremljeni prostori.
Strankam je na voljo brezplačno parkirišče na
dvorišču. Dostop je urejen tudi za gibalno ovirane
osebe.
*
Telefonska številka: 0 5 9 0 7 2 680,
fr-pošta: info@medicep.si, www.medicep.si

Sedeče delo in negibanje
"vaba" za primarne
glavobole
Glavobol prizadene okrog
85 odstotkov populacije, najpogosteje pa se pojavlja v
starosti od 18 do 45 let. V
otroštvu se pojavlja redkeje,
pri približno 4 odstotkih
otrok. Že v šolskem obdobju
pogostnost glavobolov naraste na 15 odstotkov. Običajno gre za primarne glavobole, povezane predvsem z nepravilno držo, tudi s stresom, nekaj je tudi glavobolov zaradi slabega vida, ki pa
mine, ko otrok dobi ustrezna očala. Pri odraslih se primarni glavoboli pogosteje
pojavljajo pri tistih, ki opravljajo pretežno sedeče delo v
zaprtih prostorih in se malo
gibajo. Če se glavobol pojavi
nenadoma, če je hud in ne
popušča ali če ga spremljajo
oslabelost, mravljinčenje, izguba koordinacije, omedlevica ali sprememba vida,
moramo obiskati zdravnika.
Čeprav poznamo več kot
200 vrst glavobolov, sta med
primarnimi glavoboli daleč
najpogostejša tenzijski glavobol in migrena. Ocenjujejo, da stroški, povezani z migreno (odsotnost z dela,
zdravljenje ...), samo v Evropski uniji znašajo okrog
10 milijard evrov na leto.

Devet od desetih žensk
s tenzijskim glavobolom
Tenzijski glavobol prizadene okrog 70 odstoticov mo-

ških in do 90 odstotkov
žensk. Nastane zaradi prevelike napetosti mišic v glavi, vratu ali ramenih, vzrok
zanj pa je običajno nepravilna telesna drža, predvsem zgornjega dela tmpa,
posebej vratu in ramen.
Lahko nastane tudi zaradi
psihične in/ali fizične utmjenosti ali stresa. Pogosto
ga olajša masaža mišic ramen in vratu, preprečuje pa
fizična aktivnost. Odlična
preventiva zoper tenzijski
glavobol je hrbtno plavanje,
zelo pomagajo tudi vaje za
hrbtenico.
Tenzijski glavobol je lahko
občasni ali kronični. O prvem govorimo, kadar traja
manj kot uro na dan in ne
več kot 15 dni na mesec, o
drugem pa, kadar se glavobol pojavlja več kot 15 dni
na mesec in vsaj 6 mesecev
v letu. Bolečina, ki se običajno pojavi na obeh straneh glave, je topa, lahko
pritiska ali vleče, ni pa utripajoča. Tenzijskega glavobola (za razliko od migrene) vsakdanja opravila ne
poslabšajo.
Tenzijski glavobol običajno
zdravimo z analgetiki, ki jih
dobimo v prosti prodaji, le
redko, ob hudih bolečinah,
nam bo zdravnik predpisal
močnejše sredstvo proti bolečinam. Sredstva v prosti
prodaji so acetilsalicilna
kislina, paracetamol, ibuprofen in natrijev naproksenat. Nekaterim pomaga
avtogeni trening. Akupunktura je učinkovita tako pri
tenzijskih glavobolih kot
pri migreni.

Migrena človeka lahko
"položi" za več dni
Migrena je ostra, huda, običajno utripajoča bolečina v
glavi. Največkrat se začne v
določenem delu glave in se
razširi na celo polovico glave. Pogosto jo spremlja bolečina za očesom in slabost z
bruhanjem, lahko tudi pretirano solzenje in otrpla veka.
Vzrok za migreno ni natančno poznan. Traja lahko nekaj ur do nekaj dni in v tem
času pri bolniku onemogoči
opravljanje vsakdanjih dejavnosti. Bolečina, ki največjo intenzivnost doseže po
6 0 minutah, se z gibanjem
stopnjuje.
Migrena je najpogostejša
med 25. in 40. letom starosti. Ocenjujejo, da 9 0 odstotkov bolnikov prvi napad
doživi pred 40. letom starosti. Med ženskami je migrena trikrat pogostejša kot

med moškimi. Pogosto je
povezana z dvigom ženskega hormona estrogena v
drugi polovici menstrualnega ciJda. Tudi kontracepcijske tabletke z visoko
dozo estrogena lahko povzročijo migreno ali jo poslabšajo.
Pri nekateri bolnikih se
pred napadom migrene pojavi avra. Gre za nevrološko
motnjo, ki traja od nekaj
minut do nekaj ur, bolnik
pa doživlja svetlobne pojave: bliskanje pred očmi, izpad vidnega polja na enem
ali obeh očesih, cik-cak
črte. Lahko mu zvoni v glavi al: ima mravljince ali občutek otrplosti po polovici
telesa.

Zdravljenje migrene:
Najboljša je preventiva
Pri migreni si lahko pomagamo z analgetiki v prosti
prodaji; acetilsalicilno kislino, paracetamolom, naproksenom in ibuprofenom.
Gre za ista sredstva, kot jih
uporabljamo pri tenzijskem
glavobolu. Lahko si pomagamo h]Hi z eteričnimi olji, ki
jih večkrat na dan vtremo v
kožo na čelu. Pri polovici
ljudi napad migrene mine,
ko zaspijo, zato je priporočljiv počitek v temnem, mirnem prostom.
Pri hudi migreni pomagajo
močnejši analgetiki, ki jih
predpiše zdravnik in ki jih
moramo jemati po navodilih. Tako zdravilo je na primer ergotamin, ki deluje
tako, da oži žile v glavi. Najbolj učinkovit je, če ga vzamemo ob prvih znakih migrene, vendar lahko poveča
slabost. Novejša zdravila so
triptani, ki preprečujejo širitev žil v možganih. Kadar se
migrena pojavlja pogosto,
na primer večkrat na mesec,
zdravnik lahko predpiše
zdravila za preprečevanje
napadov: neselektivne zaviralce beta receptorjev, nekatere zaviralce kalcijevih kanalov, antiepileptike, antidepresive.
Za preprečevanje migrene
je pomembno, da bolnik
sam spozna sprožilne dejavnike. Pri tem si pomaga z
vodenjem
migrenskega
dnevnika, v katerega beleži,
kaj je migreno povzročilo,
trajanje napada in intenzivnost bolečine. Sprožilni dejavniki so lahko fizični in
psihični napori, hrup, intenzivni vonji, nekatere vrste
hrane (čokolada, kava ...),
hormonske spremembe, tudi spremembe vremena.

SRCE IN OŽILJE
POGOVOR: dr. Monika Štalc, specialistka interne medicine, Klinični odd. za žilne bolezni UKC Ljubljana

Globoka venska tromboza
je lahko smrtno nevarna
Ko krvni strdki delno ali popolno zamašijo žile venskega sistema, govorimo
o venski trombozi, ki se najpogosteje pojavlja v gloirakih venah spodnjih
udov. Če bolezen ni pravočasno odkrita ali pa je neustrezno zdravljena, lahko
pripelje tudi do smrti.

S

tipno zadebeljena, boleča,
okolna koža je pordela in
vneta. Zaradi povezave med
povrhnjimi in globokimi venami se lahko strdek iz povrhnje vene razširi v globoke vene in pride do venske
tromboze."

V čem se globoka venska
tromboza razlikuje od običajnih krčnih žil, ki sc tudi
pojavijo na venskem sistemu?
"Na nogah so vene sestavljene iz povrhnjega in globokega venskega sistema, ki sta
med seboj povezana. O krčnih žilah (varicah) govorimo, kadar vidimo razširjene
povrhnje vene na spodnjih
udih. Vzrok za to je oslabljeno vezivno tkivo venske
stene in nepravilno delovanje venskih zaklopk. To pomeni, da kri ne teče normalno proti srcu navzgor, ampak v venah zastaja. Stene

Kateri so vzroki za nastanek
venske tromboze in kateri
dejavniki tveganja jo lahko
pospešijo?
"Znani so številni dejavniki
tveganja, ki so povezani
7. nastankom venske tromboze: starost nad 4 0 let,
nedavna operacija, poškodba, imobilizacija uda (mavec), slaba gibljivost, rak,
v preteklosti prebolela venska tromboza, kontracepcijske tablete, nadomestno
hormonsko zdravljenje v
menopavzi, nosečnost in
porod, debelost, izsušenost,
prirojene motnje v strjevanju krvi. Vsaj pri polovici
bolnikov odkrijemo enega
ali več dejavnikov tveganja.
Iskanje teh dejavnikov je
pomembno, saj če jih odkrijemo in morda tudi odpravimo, lahko skrajšamo čas
zdravljenja venske tromboze. Možno je, da je venska

KATARINA PODNAR

mrt zaradi globoke venske tromboze povzroči eden
od najresnejših zapletov pri tej bolezni - pljučna embolija. O bolezni, vzrokih zanjo, zdravljenju, posledicah in preprečevanju smo povprašali dr.
Monilco Štalc. specialistko
interne medicine iz Kliničnega oddelka za žilne bolezni Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani.

Če venske tromboze ne
zdravimo ustrezno, je smrtno
nevarna bolezen.
ven se zato razširijo, zaklopke pa se razmaknejo. To
povzroča številne težave in
nevšečnosti (otekle, boleče
noge, razjede), vendar posameznika življenjsko ne
ogroža. Venska tromboza
pa je delna ali popolna zamašitev globokih ven s strdkom, ki se kaže kot nenadna
otekhna prizadetega uda. Če
venske tromboze ne zdravimo ustrezno, je smrtno nevarna bolezen, saj kar v 50
odstotkih privede do pljučne embolije (nastanka strdkov v pljučnih žilah), okoli
1 0 odstotkov bolnikov s
pljučno embolijo pa umre."

tromboza znanilec še prikrite resne bolezni (raka),
katere odkritje omogoča
zdravljenje v zgodnjem
obdobju, ko je možnost
ozdravitve še velika. V 4 0
odstotkih pa sprožilnega dejavnika ne najdemo, govorimo o idiopatski venski
trombozi."

Sta bolezni povezani?
"Bolniki, ki imajo krčne
žile, imajo povečano tveganje za nastanek venske
tromboze. Tudi v povrhnjih
venah (krčnih žilah) lahko
ob vnetju pride do zapore s
strdkom, v tem primeru govorimo o tromboflebitisu.
Prizadeta vena je vidno in

Ali se število povečuje glede
na prejšnja leta?
"Število se povečuje predvsem zaradi staranja prebivalstva in daljšega preživetja bolnikov z rakom, pri katerih je venska tromboza
pogosto prisotna. Zaradi
boljče ozaveščenosti o bolezni se nanjo večkrat po-

Koliko ljudi v Sloveniji zboli za globoko vensko trombozo?
"Pojavnost venske tromboze je 1 , 6 / 1 0 0 0 oseb na leto,
kar pomeni, da v Sloveniji
na leto utrpi vensko trombozo okoli 3 0 0 0 oseb."

misli in posledično zato
tudi večkrat diagnosticira."
Katere metode uporabljate
za diagnostiko globoke venske tromboze?
"Samo s pregledom bolnika
diagnoze venske tromboze
ne moremo postaviti. Tudi
izkušen zdravnik bo postavil
pravilno diagnozo venske
tromboze na oko le pri vsakem drugem bolniku, zato
vedno uporabimo tudi objektivne metode. Bolniku
pregledamo kri in določimo
količino d-dimera (molekule, ki v krvi nastaja pri stanjih, kjer je povečano strjevanje krvi), s katerim želirno
izključiti vensko trombozo.
Če je ta rezultat negativen,
lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da bolnik nima venske tromboze. Ob utemeljenem kliničnem sumu in povečani
koncentraciji
ddimera, bolnika napotimo še
na ultrazvočni pre^ed ven.
Čeprav je zlati standard pri
postavljanju diagnoze še
vedno slikanje v i n s kontrastom, se vedno bolj poredko
uporablja zaradi invazivnosti in žarčenja. Zadnje čase
uporabljamo ultrazvok, saj z
njim dobimo zelo dobre rezultate. Izkušen preiskovalec hitro potrdi ali ovrže
sum na vensko trombozo. S
sondo, ki jo pritiskamo ob
žile, raziščemo prehodnost
ven. Če so le-te prehodne, se
lepo uklonijo pod pritiskom
(kolabirajo), če pa je v .njih
strdek, ne bodo spremenile
svoje oblike."
Ali je globoka venska tromboza ozdravljiva? Kako jo
zdravite?
"Cilj zdravljenja venske
tromboze je zaustavitev rasti krMiega strdka, preprečevanje pljučne embolije, preprečevanje ponovne venske
tromboze in preprečevanje
potrombotičnega sindroma.
Temeljno zdravljenje je
predpisovanje antikoagulacijskih zdravil, ki zmanjšujejo strjevanje krvi. Ta zdravila so na razpolago v obliki
injekcij (heparin) in v obliki
tablet (varfarin). Ž e ob
sumu na bolezen bolnikom
predpišemo zdravilo nizkomolekularni heparin, ki ga
vbrizgamo pod kožo na trebuhu, odkoder se sprošča
24 ur v telo. Odmerek prilagajamo glede na bolnikovo
telesno težo. Bolnika ali
svojce naučimo dajanja podkožnih injekcij in s tem

omogočimo zdravljenje doma. V večini primerov sprejem bolnika z vensko trombozo v bolnišnico ni potreben. Nizkomolekularni heparin prejemajo bolniki z
vensko trombozo najmanj
pet dni oziroma toliko časa,
dokler jih pred nastankom
novih strdkov ne zaščitijo tablete (v Sloveniji najpogosteje uporabljamo varfarin),
ki jih nato prejemajo Se več
mesecev, nekateri celo vse
življenje. Tablete potrebujejo več dni, da začnejo učinkovati. Odmerke tablet prilagajamo vsakemu bolniku
posebej. Ves čas jemanja
varfarina je potreben reden
laboratorijski in klinični
nadzor bolnika."
Kakšna kritična tveganja in
stranske učinke prinaša
samo zdravljenje?
"Tako kot vsa zdravila tudi
antikoagulacijska zdravila
niso brez neželenih učinkov. Glavni neželeni učinek
je krvavitev. Med zdravljenjem venske tromboze doživi pomembno krvavitev
okoli 2 odstotka bolnikov na
leto. Med pomembne krvavitve štejemo vse, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici
ali transfuzijo. Največ zapletov je v prvih mesecih zdravljenja. Znani so številni dejavniki, ki večajo tveganje za
krvavitve med antikoagulacijskim zdravljenjem: bolnikova starost, spremljajoče
bolezni (predvsem rak), sočasno jemanje dmgih zdravil, ki vpUvajo na strjevanje
krvi (npr: acetilsahdlne kisline)."
Ali se bolezen lahko ponovi?
"V času, ko bolnik prejema
antikoagulacijska zdravila,
je tveganje za ponovitev bolezni minimalno. Le pri bol
nikih z rakom lahko pride
do ponovitve bolezni kljub
dobro urejenemu antikoagulacijskemu zdravljenju.
Po ukinitvi antikoagulacijskega zdravljenja se venska
tromboza ponovi najpogosteje pri osebah, ki imajo
stalno prisoten dejavnik tveganja, aH pri tistih, kjer
sprožilnega dejavnika za nastanek venske tromboze nismo odkrili. O trajanju zdravljenja venske tromboze se
odločamo prav glede na verjetnost, ali se bolezen lahko
ponovi. Pri ljudeh, ki imajo
odpravljiv dejavnik tveganja
(npr. operacija, maveC), je
zdravljenje krajše kot pri tistih, Id imajo neodpravljive
spremljajoče dejavnike tveganja (prirojene motnje strjevanja krvi, neozdravljen
rak). Le-te običajno zdravimo, tudi po prvi preboleli
venski trombozi, doživljenjsko."
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Drau Apothek^:
lekarna v Beljaku, kler dobite
nasvet v slovenščini!
Lastnica mag. Nina Seller
in mag. Barbara Sturm vam radi
svetujeta v slovenskem Jeziku.
• zdravila izdajamo tudi na slovenske
recepte

Mag. pharm. Nina Seiler

• nudimo Izdelke Iz alternativne
medicine - homeopatska zdravila;
cvetje Dr. Bach, mineralne soli
Dr. Schiissler
• ekskiuzivna kozmetika iz lekarne:
VICHV; AVENE; LA ROCHE POSAY;
OLIVENKOSMETIK DR.THEISS;
SANOFLORE; EUBOS; VVELEDA;
VVIOMER
• naročila po elektronski pošti
ali po telefonu
• otroški kotiček
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Drau Apotheke
Mag. pharm. Nina Seiler
9500 Beljak (Villach),
Ossiacher Zeile 45,
Avstrija

Telefon: -1-43- 4242^284 64
Fax: +43-4242/284 6 4 - 3 0
£-poifo;pharmazie@drau-apotheke.at
Sp/etnestran/: www.drau-apotheke.at
odprto:8.00-18.00
ob sobotah: 8.00 - 1 2 . 0 0

Gorenjci in zdravje
Za ohranitev zdravja še v pozno starost je najbolj od vsega pomembno, da imamo
starejši na razpolago toliko sredstev, da se lahko do sitega najemo in živimo na
toplem. Nnjno je, da ohranimo po/itiven odnos, ostanemo dobrohotni in imamo
dobro mnenje o ljudeh. Ker s m o veliko sami, je najbolje, da postanemo sami sebi
n a j b o l j š a d r u ž b a in n e p r i č a k u j e m o v s e p o m o č i o d d r u g i h .

Neža Maurer

Telesna vadba upočasni srčno
popuščanje

Respiratomi sincicijski virus
ogroža najmlajše

Sladkorna bolezen in upad
kognitivnih sposobnosti
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rčno popuščanje se pojavi, ko srce ne zmore
več dovolj hitro in učinko\ito črpati krvi.
Posledica je utrujenost, posebej ob naporu, in
težko dihanje zaradi zalivanja pljuč s tekočino.
Vzroki za srčno popuščanje so srčno-žilne
bolezni, ki poškodujejo srce: bolezni zaklopk in
srčne mišice, koronarna bolezen, sladkorna
bolezen. Raziskava HF-ACTION (Heart Failiire and A Controlled Trial Investigating Outcomes of exerdse training), v kateri je sodelovalo 2331 bobiikov s srčnim popuščanjem zaradi okvare sistoličnega delovanja levega prekata,
je pokazala, da redna telesna vadba izboljša
trenutno stanje in preživetje bolnikov s srčnim
popuščanjem. B o l ^ e so razdelili v dve skupini. Ena je 12 tednov trikrat na teden vadila pod
nadzoioin in dobila v uporabo sobno kolo ali
tekoči trak ter navodila, naj zmerno vadi
petkrat na teden po 40 minut. Kontrobii skupi' ni so svetovali samo vadbo vsak dan 30 minut.
Pri tistih, ki so vadili vsak teden vsaj 6 ur, je
bilo bistveno manj smrti ali sprejemov v bolnišnico zaradi srčno-žilnih vzrokov kot pri tistih, ki so vadili manj kot 2 uri na teden. (American Heart Assodation, kk)

espiratorni sincicijski virus (RSV) je najpogostejši povzročitelj okužb spodnjih dihal
pri otrocih, mlajših od enega leta. Za hujšo obliko okužb, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici, običajno obolevajo nedonošeri otroci, otrod
s prirojeno srčno napako ali pljučno boleznijo
in zdravi dojenčki, nJajši od 6 tednov. V prvih
dveh letih se z RSV okuži skoraj vsak otrok. V
ZDA so se lotili ugotavljanja bremena okužb z
respiratornim sindcijskim virusom pri vseh
otrocih, mlajših od 5 let, in na vseh ravneh
zdravstva. V letih 2000 do 2004 so v zimskih
mesedh spremljali otroke, ki so bili zaradi
okužb dihd sprejeti v bolnišnico ali se zdravili
ambulantno. V študijo so zajeli 5057 otrok,
okužbo z virusom pa potrdili pri 919 otrocih
(18 odstotkih merjene populacije). Okužba z
respiratornim sinddjskim virusom je bila kriva za 20 odstotkov sprejemov v bolnišnico, 15
odstotkov obravnav na urgentnih oddelkih in
15 odstotkov vseh obiskov pediatra. Pogostnost
sprejema v bolnišnico je bila pri otrodh, mlajših od 5 let, 3/1000 otrok, pri mlajših od 6
mesece v pa 17/1000 otrok. (The New England
Journal of Medicine, kk)

tudije so dokazale, da diabetes povzroča upad
kognitivnih sposobnosti in žilno demenco ter
je dejavnik tveganja za Alzheimerjevo
bolezen. V študiji MIND (Memory in Diabetes) so ameriški raziskovalci poskusili ugotoviti, ali intenzivni ukrepi zoper hiperglikemijo in visok krvni tlak ter maščobe v
krvi upočasnijo upad kognitivnih sposobnosti pri bolnikih z glikiranim hemoglobinom
(HbAiC) 7,5 odstotka ali več. V študiji je
sodelovalo 2977 diabetikov. V povprečju so
bih stari 62,5 leta, sladkorno bolezen pa so
imeli 10 let. Razporedili so jih v dve skupini.
V prvi so z intenzivnimi ukrepi poskusili
doseči ciljno vrednost HbAiC manj kot 6,0, v
drugi pa 7,0 do 7,9. Znotraj obeh so napravili še dve podskupini. Prva je prejemala
zdravila za zniževanje krvnega tlaka in
maščob v krvi, druga pa placebo. Kognitivne
sposobnosti so merili s štirimi testi. Povezava med HbAiC in upadom kognitivnih
sposobnosti je bila obratno-sorazmerna.
Povečanje HbAiC za 1 odstotek je povzročilo
slabši dosežek na vseh štirih testih. (Diabetes
Care, kk)

Fizična aktivnost za lepo in zdravo telo
MILENA LORGER

nas\^et

že leta i6yo je dr. Louys de la
hlanche trdil, če je človek predebel, izgubi na svoji lepoti.
Priporočal je zdravljenje z
zmanjšanjem prehrane, na
dimljah pa uporabiti tako
imenovani brusilni obkladek
in puščati kri iz ven na gležnjih in pod koleni. Tako seje
pojavilo prvo zdravljenje proti
debelosti in celulitu.
Po statističnih podatkih ima
12 odstotkov ljudi hude težave
s težo in vsaka druga oseba
hoče shujšati vsaj enkrat v življenju. Razlog je očiten: dobro
počutje, statistično dokazano
pa je dejstvo, da se življenjska
doba podaljša, če se obseg v
pasu zmanjša.
Napredek
estetske medicine se neverjetno

hitro razvija, zato je terapevtsko upanje za odpravo telesnih pomanjkljivosti ogromno.
Vedno večje dokazov, da lahko propadanje preprečimo v
kateri koli starosti. Nikoli ni
prezgodaj ali prepozno za to,
da bi poskusili ta proces prekiniti. To nam omogoča pravilna telesna dejavnost, kajti Človek ni bil zamišljen kot sedeče
bitje, ki vse dneve prečepi za
pisalno mizo ali volanom
avtomobila. Nasprotno, je oseba, rojena za gibanje, drugače
se njegov zapleteni stroj iz mišic, vezi, sklepov, krvnih in
limjhih žil začne spopadati z
različnimi zdravstvenimi kot
estetskimi težavami. Tako v
današnjem času delujejo šte-

vilni centri, ki lahko uspešno
pomagajo premagati vse omenjene težave in dajo človeku
zagon, da postane spet telesno
aktiven, z različnimi metodami pa poskrbijo tudi ta idealno telesno obliko.
Poleg metod, kijih izvajamo z
aparati (kavitacija, radiojrekvenca, limjha drenaža ...}, ne
moremo zanemariti tudi različnih tehnik ročnih masaž,
povijanja (wrapping), uporabe eteričnih olj (aromaterapija), oblog z različnimi blati,
glinami in algami. Vse te terapije izredno ugodno vplivajo
na sprostitev organizma, izboljšano cirkulacijo krvi in
limfe. Posebno učinkovito pa
we te tehnike delujejo na raz-

strupljanje telesa, saj zakiditev organizma v današnjem
času predstavijo najve^i problem nastanka različnih bolezni in staranja. Zaradi tega
bi si morali večkrat vzeti čas
za kakršno koli sprostitev. Ni
vedno potrebno, da obiščemo
lepotni center, ampak lahko
terapijo izvedemo kar doma.
Uporaba eteričnih olj, kijih
dodamo kopeli ali rastlinskim
oljem (olivno olje, olje pšeničnih kalčkov,
mandeljnovo
olje), predstavlja pravi balzam za naše telo in dušo.
Tako eterično olje bazilike,
brina, ciprese deluje proti celulitu, izboljša pa tudi napetost
kože. Fango oW<ge, ki so bogate z minerali, oligoelementi.

aminokislinami in jodom, pospešijo celoten metabolizem,
predvsem pa telo razkislijo in
mu porrMgajo znova vzpostaviti alkalno ravnovesje. Prav
tako velja za obloge z različnimi glinami in algami. Še posebej pomembna pa je tedenska nega kože cclcga telesa z
različnimi pilingi. Olivno olje
in drobno zmleta morska sol
poživita celoten organizem.
Pripravek na rahlo vmasiramo, pustimo delovati na koži
15 minut in nato speremo.
Če poieg prehratK in zmernega gibanja negujemo tudi svojo zunanjost, poskrbimo za alkalno ravnovesje organizma,
ki zagotavlja čvrsto in lepo oblikovano telo.

EKONOMIJA, FINANCE

Več zavarovalniških goljufij?
Zavarovalnice imajo na leto zaradi goljufij in prevar tudi do dvajset odstotkov bruto premij manj.
V zadnjih mesecih se je število celo povečalo. V nadaljevanju tudi primeri.
BOŠTJAN BOGATAJ

Kranj - V času finančnogospodarske krize in s tem
tudi pomanjkanja se porajajo
tudi številne priložnosti za
goljufije. Tokrat smo izbrali
zavarovalniške, o njih sta
spregovorila David Kastelic,
član uprave Zavarovalnice
Maribor (ZM), in Franci Strniša, direktor kranjske enote
Adriatic Slovenica (AS).
V ZM imajo lastne strokovnjake,'ki preverjajo sumljive
okoliščine nesreč in nezgod.

(škode ni, oškodovanec ponaredi dokaze) ter zrežirana
škoda (namerno povzročena
škoda za pridobitev odškodnine).
V Z M leto 2008 ocenjujejo kot eno mirnejših let na
področju zavarovalniških goljufij. "Okvirno smo obra\pavali okoli sedemsto izrazitih primerov, pri katerih
gre morda za od 30 do 40 odstotkov goljufij, preverjali pa
smo tudi številne druge nesreče, ki so se zgodile na neobičajen način," o čudnih

se dogovorijo, kaj bodo povedali, pa se zgodi zanimiv eho
efekt, ko so izjave strukturirane tako, kot da bi jih brali z
lista in imamo občutek, da
slišimo odmev izjave osebe,
ki je bila izprašana pred tem.
Zalomi se jim navadno pri
pojasnjevanju podrobnosti
pred dogodkom in po domnevnem dogodku," pojasni David Kastelic.
Tako se je združba sedmih
dogovorila, da bodo zaslužili
na račim telesnih poškodb iz
naslova avtomobilske odgo-

čevanje lizir^a. Znand so se
mu čez čas oglasili in mu
svetovali, da naj v Bosni in
Hercegovini prijavi krajo vozila. Obupan mladenič je
tako tudi storil, vendar so ga
kmalu dobili.
Od štiri do dvajset
odstotkov goljufij
Strniša pravi, da so zavarovalne goljufije intelektualni
delikt in se pojavljajo v najrazličnejših oblikah in trenutkih. Ne gre za šablonske
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Inflacija se še znižuje
v prihodnjih mesecih lahko pričakujemo
kratkotrajno deflacijo.
MATJAŽ G R E G O R I Č

Ljubljana • Medletna inflacija se je tudi aprila znižala in
dosegla 1,1 odstotka, potem
ko je še decembra lani znašala-2,1 odstotka, so sporočili iz Urada za makroekonomske analize in razvoj
(Umar). Močno zniževanje
cen v prvih mesecih leta je
bilo značilno tudi za celotno
ewsko območje, kjer je inflacija aprila ostala nespremenjena in znaša 0,6 o^totka.
Po podatkih Statističnega
urada RS so se cene življenjskih potrebščin aprila povišale za 0,1 odstotka, kar je

precej manj kot v istem mesecu lani, zato se je medletna inflacija spet relativno
močno znižala, na i,i odstotka. Pred letom dni je znašala še 6,5 odstotka. Po prvi
oceni Eurostata se je medletna inflacija po zniževanju v
pivih treh mesecih leta ohranila na ravni 0,6 odstotka.
Na Umarju so pojasnili, da
je umirjanje inflacije delno
posledica učinka osnove, saj
so se v istih mesecih lanskega leta močno poviševale
cene surovin, predvsem nafte, kar se letos, ob odsotnosti
teh šokov, zrcali v zniževanju inflacije.
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Uspešno poslovno leto za Hypo Alpe Adria
David Kastelic

Franci Strniia 1 f««- Tin» dou •
ki jih prijavijo zavarovanci.
"Večino prevar odkrijemo
sami, v nekaterih pa najamemo tudi zunanje sodelavce in
sodelujemo s policijo," pravi
Kastelic. Tako vključujejo
tudi detektive in druge strokovnjake v državi, kjer se je
zgodil primer ali pridobivajo
podatke o določenem škodnem dogodku iz dopisa zavarovalnice, ki je na strani druge vpletene osebe. Franci Strniša iz AS poudarja, da ima
večina zavarovancev poštene
namene in v njih ne vidi potencialnih goljufov: "Kadar
pride do soma zavarovalniške goljufije, pa vključimo
tudi posebne izvedence, interne in zimanje preiskovalce. Njihov osnovni namen je
preprečitev neupravičenega
izplačila odškodnine."
Pozorni pri prijavah
višje škode
Zavarovalnice so posebej
pozorne, kadar gre za prijave
z veliko višjo odškodnino in
tam, kjer je povečan sum o
obsegu neresničnih dejstev.
Ob tem v AS poudarjajo na
razliko med prevaro pri zavarovanju in zavarovalniško
goljufijo. Slednje delijo v tri
skupine: napihnjena škoda
(nekatere poškodbe so bile
že prej), izmišljena škoda

prijavah škod pravi Kastelic
in na vprašanje, aU se je v
zadnjih mesecih povečalo
število goljufij, odgovarja: "V
zadnjih mesecih prejšnjega
leta smo opazili trend povečanja neobičajnih škodnih
dogodkov, vključno s tatvinami." Primer: lizingojemalcu
"ukradejo" avtomobil, da lahko z odškodnino poplača finančno breme. Strniša pravi,
da pri njih ne vodijo statističnih podatkov o zavarovalniških goljufijah, zato ne more
potrditi, da jih je v zadnjih
mesecih več: "Zaradi velikega števila zavarovanj avtomobilov pa na poskus goljufije
največkrat naletimo na področju avtomobilskih zavarovanj, ko govorimo o napihnjenih škodah. Čeprav gre,
glede na zneske, te prijave
šteti med dokaj nizke, pa jih
je največ."
Najizvirnejše goljufije
Najbolj izvirne so tiste,
kjer se zaradi oddaljenosti
kraja dogodka in časovnega
odmika težko dokazuje, da
gre za goljufijo. Vendar je to
tudi za vlagatelja zahtevka
dvorezen meč, ker mora dokazati obstoj dogodka, pri
tem pa se pogosto zapleta v
nasprotja, izjave vpletenih se
razlikujejo... "V primeru, da

vomosti. Bili so v dveh vozilih, v vozilu povzročitelja dva,
v vozilu ošicodovanca pet
cseb. Vseh sedem je zahtevalo po pet tisoč evrov. Udeleženi vozili skupaj nista bili
vredni tisoč evrov, obe sta izginili in si jih v ZM niso mogU več ogledati, policija ni
bila udeležena. Z raziskavo
so ugotovili, da se udeležencem ni uspelo poenotiti niti
o tem, v katero smer se je vozilo gibalo! Na koncu so celo
ugotovili, da imajo vsi vpleteni znano zgodovino primerljivih prometnih nezgod, čeprav so prej trdili, da se ne
poznajo.
Marsikdo se je zaradi relativno majhne goljufije znašel
v veliki godlji. Nepridipravi
so tako prepričali mladeniča,
da je na svoje ime na lizing
vzel drag avtomobil. Seveda
ne zase, za tristo evrt)v je le
naredil uslugo znancu, ki je
imel s krediti preveč obremenjene dohodke in sam ni
mogel ... Dobrih dvajset let
staremu mladeniču so čez
noč uredili službo in plačilne
liste (ponarejene), po nakupu avta, ki ga nikoli ni videl,
pa se je zaj^etlo. Oče je zavarovakico spraševal, zakaj pošiljajo opomine za zavarovanje avtomobila sinu, če avta
nima! Kmalu je začel prejemati tudi opomine za nepla-

dogodke, ki se ponavljajo, pri
organiziranih poskusih so
tudi izredno dobro načrtovane. To je tudi razlog, da jih je
tako težko odkrivati. V AS
zato lahko le predvidevajo,
da zavarovalniške goljufije
predstavljajo približno štiri
odstotke bruto premij. Tudi
Kastelic težko govori"o številkah, vendar: "Ugotavljamo,
da je vsaj deset odstotkov
vseh odškodninskih zahtevkov goljufivih, nadaljnjih
dvajset odstotkov zahtevkov
naj bi bilo delno goljufivih z
namenom povečanja izplačila odškodnine."
V ZM največ prevar srečujejo pri prenosu dejanskega
škodnega dogodka na kraj,
kjer obstaja zavarovanje
(predvsem pri telesnih poškodbah), in opozarjajo na
velike organizatorje in male
igralce. Prvi se v primeru odkritja goljufije skrijejo, drugi
prevzamejo celotno breme
kaznivega dejanja. Pojavljajo
se tudi dogovorjeni škodni
dogodki, ko zavarovanci drugemu ponudijo usluge s prijavo škodnega dogodka pri
sebi. Ob tem pa je treba ločiti dve obliki uslug - umestitev obstoječe poškodbe v zavarovano območje ali povsem izmišljen škodni dogodek za korist obeh vpletenih
strani.

Hypo Alpe-Adria-Bank je tudi v lanskem poslovnem letu ohranila rast poslovanja. Bilančno vsoto je povečala za 19 odstotkov
in je konec leta dosegla 2,27 milijona evrov. Rast realizirane bilančne vsote je tako presegla rast v bančnem sektorju, ki je v
povprečju zrasel za 12 odstotkov. S 4,77-odstotnim tržnim deležem je banka ohranila osmo mesto med slovenskimi bankamL Posledica uspešnega poslovanja je povečana rast poslovnega izida pred obdavčitvijo, ki je konec leta 2008 znašal 15,30 milijona evrov In se je od leta prej povečal za 3,28 odstotka. Čisti
poslovni izid je tako po obdavčitvi konec leta znašal skoraj n
milijonov evrov. Število gotovinskih kreditov se je lani povečalo
za 35 odstotkov, medtem ko seje število stanovanjskih kreditov
povečalo za dvajset odstotkov. Tudi na področju poslovanja s
podjetji se je povečal obseg kreditov, in sicer za 27,35 odstotka.
Njihov skupni znesek, tako kratkoročnih kot dolgoročnih kreditov, je konec leta znašal 1,4 milijarde evrov. M. G.

LJUBLJANA

Petrolovi prihodki nižji
Skupina Petrol je v prvih treh mesecih leta 2009 ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 555,3 milijona evrov, ki so
kljub višji količinski prodaji za 14 odstotkov nižji kot v enakem obdobju lanskega leta, kar je predvsem posledica nižjih cen proizvodov iz nafte. Kosmati poslovni Izid je znašal
66,8 milijona evrov, kar je na ravni realizacije enakega obdobja lanskega leta. Čisti poslovni izid je v navedenem obdobju znašal 10,9 milijona evrov, kar je 30 odstotkov manj kot
v enakem obdobju lanskega leta. M. C.

za vezavo od 12 do
2« mesecev

23 vezavo od 24 do
36 meseccv
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Njihov ponos je Ali Khan

Nad krizo z novimi stroji
Podjetje Kozina se je uveljavilo predvsem s stroji
za sortiranje krompirja.
MATJAŽ GREGORIČ

Podjetje Kozina iz Kranja,
ki se ukvarja s proizvodnjo
kmetijske mehanizacije, se
je uveljavilo zlasti s stroji za
sortiranje krompirja, čebule
in drugih kmetijskih pridelkov. Za večino strojev so prejeli priznanja na kmetijskih
sejmih v Gornji Radgoni in
Komendi. Njihova najnovejša linija za hilro prebiranje
krompirja in čebule je sestavljena iz transportnega
traku oziroma vsipnega
koša, transportnega traku,
sortimika s šestimi premičnimi valji, s čimer se lahko
hitreje kalibrirajo različno
veliki plodovi. Linija služi
predvsem lažji ločitvi debdega jedilnega od drobnejšega
krmnega krompirja, tehnologija z valji pa poleg natančnejšega in hitrejšega kalibriranja zagotavlja manj po-

škodb krompirja. Zmogljivost novega stroja je približno 15 ton na uro. Linijo trenutno sestavljata dva dela, v
proizvodni fazi pa je tudi že
stroj, ki bo oba dela združil v
enega, seveda pa bosta na voIjo obe razlifid.
Kot pravi direktor Janez
Kozina, se kriza pri prodaji
njihove mehanizacije za zdaj
še ne pozna. Doslej so stroje
izdelovali predvsem na zalogo, v zadnjem času pa so
optimizirali proizvodnjo in
delovni čas. Že v minulih letih so stroje izvažali tudi na
sosednjo Hrvaško, ki je tudi
zdaj precej dober trg; tamkajšnji kmetje so namreč dobili ugodne subvencije, zaradi česar se je povečalo povpraševanje po kmetijski mehanizaciji, v kratkem pa se
obeta tudi nov razpis, tako da
si obetajo še nekaj novih
kupcev.

Stroji za sortiranje krompirja so zanimivi tudi na Hrvašken

cveto.zaplotnik@g-glas.si
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v hlevu Arabski konji Pintar so pred časom pripravili dan odprtih vrat, na katerem so predstavili
svoje polnokrvne arabske konje.
krat večjo kot drugi konji."
Kot pravi, so bila beduinska
plemena povsem od'.asna od
teh konj, zato so s kobilami
pogosto celo spali v istem šotoru. "Zato so ti konji zelo
navezani na ljudi, zaradi česar so tudi bolj senzibilni in
vodljivi. A tudi toliko bolj
užaljeno reagirajo, ko imajo
slabo izkušnjo." Med telesnimi značilnostmi po besedah
Gregorja Pintarja izstopata
dve stvari: plemenita glava z
velikimi očmi ter majhna,
zašiljena in navznoter ukrivljena ušesa. Imajo nežno
konstitudjo in so manjši kot
konji športne pasme. Med
najbolj opaznimi značilnostmi, še dodaja Pintar, pa je
zlasti v gibanju pokončno
nošen rep. "Imajo ognjen
temperament in se zelo radi
'kažejo'."

MATEJA RANT

Bled - "Arabd so moje sanje,
moje hrepenenje od malih
nog. Ob njih sem odrasel in
v meni še danes vzbujajo
otroško igrivost, radovednost
in norost Soočajo me z mojimi strahovi, plahostjo in
pogumom dulia, pomagajo
mi premagovati solze in obvladovati žalost. Budijo strast
in dodajajo ogenj moji ljubezni. V njih vidim smisel
svojega obstoja," se na svoji
spletni strani predstavi rejec
arabskih konj Gregor Pintar.
V hlevu Arabski konji
Pintar imajo ta čas 21 polnokrvnih arabskih konj, od
tega pet žrebet. Prvi dve polnokivni arabski kobili, pravi
Gregor Pintar, je kupil pred
devetimi leti. "In ko enkrat
dobiš arabskega konja, te to
zastrupi." Eno od teh kobil
ima še danes in je njegova
najboljša vzrejna kobila.
Obe sta namreč imeli zelo
dober pedigre. Od takrat je
skoraj vsako leto kupil kakšnega novega konja. Doslej
je predvsem vlagal v dvig
kakovosti črede in ureditev
infrastrukture. Tako vsaj
doslej dobička od te dejavnosti ni mogel pričakovati.
Računa, da mogoče drugo
leto pa bi se z vzrejo teh
konj lahko celo že preživljal. Išče tudi novo lokacijo
za svoj hlev, p j bi med dru-

Cregor Pintar se z vzrejo polnokrvnih arabskih konj ukvarja
že devet let
gim radi uredili pokrito jahalnico in več boksov za konje. "Čeprav naši konji skoraj ves čas preživijo zunaj,
saj jim želimo omogočiti
neomejeno gibanje," je dodal Pintar.
Polnokrvni arabski konji,
je pojasnil Pintar,. so najsta-

rejša kulturna pasma konj.
"Izvirajo iz Savdske Arabije,
natančneje puščave Nejd.
Tudi zato so dokazano
skromnejši od drugih pasem
konj in najbolj vzdržljivi od
vseh pasem. Razen tega so
zelo inteUgentni - površino
možganov imajo skoraj dva-

Poseben ponos njihovega
hleva je ta čas žrebec Ali
Kliaii iz Anglije, eden izmed
najlepših plemenjakov v Evropi. "Ta konj ni nikoli naprodaj. Njegov lastnik želi le,
da bi se konj dobro počutil,
zato moraš imeti veliko priporočil, da ti ga zaupa." Ali
Khanova so štiri letošnja žrebeta. Konje iz hleva Arabski
konji Pintar bodo predstavili
tudi na prvem mednarodnem konjeniškem festivalu v
Sloveniji, ki ga bodo junija
pripravili na Gospodarskem
razstavišču.

Proti steklini z vabami
Veterinarska uprava Republike Slovenije bo izvedla
spomladansko akcijo cepljenja lisic proti steklini.

Na vsaki pošti je banka
in vsaj 5 0 € prihranka

MATTAŽ GREGORIČ

NOV ZAČETEK - paket ugodnosti
za nove imetnike osebnega
računa:
- brezplačno vodenje osebnega računa (1 leto)
• - brezplačen pristop k
elektronskemu
bančništvu
• kartice z odloženim plačilom
brez
članarine
(1 leto)
- višja obrestna mera za prvi sklenjeni
depozit
• nižja obrestna mera za kredite pruega pol
leta po odprtju
računa
- brezplačna prva odobritev
limita

Več informacij: 080 80 58,
in na vsaki poŠti.

'.pb«.«

PBS.

POSiTU BANKA SLOVENIfE, 4.<L
£uAt< tbifliui Nnttn^iu iuuU Maibcr dj.
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Ljubljana - Veterinarska
uprava Republike Slovenije
(VURS) je vključena v Evropsko komisijo za zatiranje
stekline pri divjih živalih, ki
se izvaja s pomočjo vab, napolnjenih s cepivom. V let«
1995 je bila v Sloveniji prvič
izvedena nova metoda polaganja vab z za to posebej prirejenimi letali. Tak način polaganja zagotavlja enakomernejšo distribucijo vab na
celotnem ozemlju države,
kar omogoča tudi boljšo in
večjo možnost zaščite divjih
živali, predvsem lisic. VURS
ta teden začenja s spomladansko akcijo cepljenja lisic
proti steklini, ki bo trajala
predvidoma do konca junija.
Polaganje vab bodo opravili
piloti domačih športnih društev z višine 300 metrov z
zato posebej prirejenimi
športnimi letali. Polaganje
oziroma odmetavanje vab

bo potekalo z letališč Portorož, Murska Sobota in Brnik, po potrebi pa tudi z drugih letališč, in se bo do konca akdje nadaljevalo po celotnem ozemlju države.
Psom v tem času ni dovoljeno prosto gibanje, izvzeti
so le službeni psi. Po zahtevah Mednarodne zdravstvene organizacije (WHO) je
potrebno vsak stik z vsebino
vabe obravnavati kot ugriz
stekle živali. Če pride vsebina v stik s sluznico ali svežo
rano, je treba to mesto dobro
izprati in umiti z milom ter
nemudoma obiskati najbližjo antirabično ambulanto območnega zdravstvenega zavoda. S položenimi vabami
nameravajo veterinarji aktivno zaščititi populacijo lisic v
slovenskih gozdovih ter tako
preprečiti širjenje, bolezni.
Ker so vabe namenjene divjim živalim, prosijo lastnike
psov, da jih na sprehode vodijo privezane.

NASVETI
KUHARSKI RECEPTI
Z A VAS IZBIRA DANICA DOLENC

Tedenski jedilnik
Nedelja - Kosilo: kokošja juha z rezanci, mešano meso na
žaru, kumarična solata s krompirjem, jajčevcl v marinadi,
pita iz rabarbare; Večerja: mesni štrukelj, solata.
Ponedeljek - Kosilo: korenčkova juha z ovsenimi kosmiči,
ocvrt piščanec, berivka s sojo in jajcem v solati; Večerja: rižota s svežo papriko, sadna kupa iz banane in kivija.
Torek - Kosilo: testenine z mletim mesom in paradižnikovo
ornaku, mešana boldta, snežne kepe; Večerja: sardele v marinadi, krompirjeva solata.
Sreda - Kosilo: telečje ledvice z žajbljevo polento, berivka s
fižolom in jajcem; Večerja: skutni cmoki, solata ali kompot.
Četrtek - Kosilo: koprivna juha z zdrobovimi žličniki, piščančji koščki po dunajsko (prsi), ocvrt krompir, glavnata solata s fižolom; Večerja: čebula s sirom in jajci, jogurt, kruh.
Petek - Kosilo: čemaževa ali špinačna juha, pečeni nadevani
lignji, francoska solata z majonezo, sadni puding; Večerja:
ajdovi štruklji z medom, kompot iz suhih hrušk.
Sobota - Kosilo: krompirjev golaž s kranjsko klobaso, skutne
blazinice z marmelado, višnjev kompot; Večerja: omleta s
pomladnimi zelišči in sirom, zrnat kruh, jogurt.

Pita iz rabarbare
Krhko testo na hitro zgnetemo iz 25 dag moke, 13 dag masla ali margarine, 1 žlice olja, 2 žlic vode, ščepca soli ter za
noževo konico pecilnega praška. Testo pustimo vsaj pol ure
počivati na hladnem, nato ga razvaljamo in damo v namaščen pekač. Rob dvignemo.
Pol kilograma rabarbarinih stebel olupimo, narežemo na
koščke, potresemo po testu in prelijemo s kremo, ki jo stepemo iz i dl smetane, 5 dag moke, 2 jajc, in 10 dag sladkorja. Pito pečemo v prej ogreti pečici 30 do 40 minut pri 200
stopinjah C.
Zelo dobra je taka pomladna pita z mešanico jabolk in rabarbare, saj jabolka malce omilijo kislost rabarbare.

Čebula s sirom in jajci
Sestavine: 3 čebule, 3 jajca, 3 rezine sira, olje, sol, poper.
Čebulo prepražimo na olju in jo nekoliko posolimo, da lepo
porumeni. Dodamo jajca, na koščke narezan sir, popopramo in solimo, premešamo in spečemo.

v ljudskem zdravilstvu velja prepričanje, da pri ginekoloških težavah nobena rastlina ni tako učinkovita
kot prav plahtica. Urejala naj bi težave najstnic, mladih žensk, nosečnic, žensk, ki jih mučijo težave v
klimakteriju ... Pripomogla naj bi celo k izgubi kilogramov, ki so pogosta nočna mora žensk.
PAVLA K L I N E R

Plašček device Marije
Plahtica (Alcemilla xanthodora) je v ljudskem zdravilstvu ena izmed najbolj čislanih zeli, brez katere ni
spodobnega zeliščarja. Namesto da jo kupite na trgu, jo
lahko brez večjih muk naberete sami, saj je v naravi zelo
pogosta. V antiki je niso uvrstili na seznam zelišč, priljubljenost je namreč začela
žeti šele v zadnjih stoletjih.
Naž človek ji je nadel mnogo
imen, kar kaže na to, da je po
njej pogosto segal: plašček
device Marije, plenička, hrib-'
ska resa, planinska resa, perje sv. Valentina, devet grbov
trava, rosnik, rusnik...

Majhna in magična
Botanično ime rastline naj
bi izhajalo iz arabske besede
alkemelych, kar pomeni
"majhno magično". Plahtico
so imeli za magično rastlino
zaradi kristalnih kapljic rose,
ki se nabirajo v njenih nagubanih listih in so prava paša
za oči. Raste po vlažnih trav-

Mesni štrukelj

nikih, ob gozdovih, poteh, po
listnatih gozdovih, ob potokih in rekah, predvsem v alpskih in predalpskih predelih.
Cveti od maja do septembra,
ko nabiramo njen nadzemni
del ali samo liste. Cvetočo zel
in liste nabiramo v lepem in
sončnem vremenu. StJŠimo
jo razprostrto v tankem sloju
v send na prepihu. Suho zelišče mora obdržati zeleno
barvo. Potemnele dele odberemo in zavržemo. Rastlina
je skoraj brez duha ter grenkega, nekoliko trpkega okusa. Spomladi jo vključimo v
svojo prehrano. Mladi listi
plahtice se obnesejo v zelenjavnih juhah in prikuhah
Ponekod se je do danes
ohranilo njeno ljudsko ime
"najboljša prijateljica žensk",
ki priča o tem, da je plahtica
resnično pomočnica pri težavah, ki jih prinaša ži\djenje v
ženski koži. Že pater Simon
Ašič je bil prepričan, da je prvovrstno zdravilo-za vse ženske bolezni, Id se koristno izkaže pri belem toku, premočni menstruaciji, t e ž a ^ v trebuhu. Učinkovito lajša težave
v menopavzi, vnetja spolovil,
analno in vaginalno srbenje.

PORHBIM,
KHR
RABIM

Pomladna hrezskrhnost

MARJETA S M O I N I K A *
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Najboljša prijateljica žensk

Iz 25 dag moke, ščepa soli, mlačne vode, 1 jajca in žlice kisa
pripravimo vlečeno testo. Počiva naj vsaj pol ure. Na čebuli
opražimo različne ostanke mesa (ostanke šunke, piščanca,
klobase, narezano kurje meso iz juhe in podobno), dodamo
sesekljan zelen peteršilj, majaron, solimo in popramo. Po
okusu dodamo še nekaj žlic kisle smetane, 1 ali 2 stepeni jajci, po potrebi malo drobtin. S tem nadenemo razvlečeno testo, zvijemo in spečemo na pomazanem pekaču ali skuhamo v slanem kropu. Ponudimo s solato ali z dušenim zeIjem.

Zdrav Človek ima tisoč različnih želja, bolan eno samo:
ozdraveti. Kdo je to misel prvi
izrekd, ne vem, vsekakor drži.

info@g-^as.si

pevtskem krogu počutim odlično. Tako telesno kot tudi duševno. Nekaj dodatne energije sem
nedvomno dobila v preteklih
štirih dneh, ki sem jih z Andrejem, mamico in vnukinjo julijo
Petek, 1. maj
preživela na moiju. V PremanSti>ari imam ^ trdno v
turi. Ne giede na vreme, se prarokah. Pomeni, da ne grem, red- vi, na sorazmerno nizke tempemo. na kemoterc^jo, če to ni po- rature in vsakodnevno dežele,
trebno oziroma, če nisem naroče-se nisem odrekla dolgim sprehona. Tako kot sem bila pretel^ pe- dom, telovadbi, teku in kolesartd(,kosempr^4Bdkdkemaejenju po Kamenjaku, ki je v
rupije. Naslednji, to je ^cikd, rne tem letnem Času kot m sam večakačezdobrUipadd;vtonk,^.
lik, dišeč svet, pravi raj na
moja. Se razume, če bo
kri Zemlji, in prijetnemu ter brezin moje tdo na splofi v redu. In skrbnemu pohajkovariju po
iskreno ter sr(no upam, da bo.
Puli. Ki se, pod pretvezo spomladanske lenobnosti, s prvimi
Vsekakor se v tem trenutku
in po končanem četrtem tera- turističnimi lastovkami že res-

Zelo dobro se obnese pri higieni spolovil. Primerna je tako
za pitje kot za umivanje. Nekateri so celo prepričani, da
lahko dolgotrajna uporaba
plahtičnega čaja za tretjino
zmanjša število ginekoloških
operadj. Ta čaj naj bi pomagal ludi premagovati zastajanje vode v telesu in debelost,
zato se priporoča za razne
shujševalne kure.

sti tistim, Id kljub dobri hrani
ne uspevajo in imajo slabo
razvite mišice. Po njem naj bi
se okrepili in začeli lepo razvijati. Pripravimo jim tudi kopeli, ki jim dodamo prevretek iz
plahtice. Plahtična kopel poživi tudi odrasle, ki jim primanjkuje delovne sposobnosti, lajša kltnakterične težave in zavira aterosklerozo.

Odmerek čaja

Za mamice in otroke
V ljudskem zdravilstvu so
čaj plahtice svetovali tudi nosečnicam, saj naj bi lajšal porod in imel ugoden vpliv na
novorojenčka. A ne le mamicam, koristi tudi otrokom, zla-

Čaj iz plahtice naredimo kot
poparek; žličko zelišča pojjarimo s skodelico vrele vode, pustimo stati deset minut, precedimo in pijemo po požirkih
eno do tri skodelice nesladkanega čaja na dan.

Tudi doma sem dober gospodar.
z desetimi preprostimi koraki' učinkovito zmanjšajte
porabo električne energije in prihranite!
Paket Porabim, kar rabim pa vam prinaša še dodatne
ugodnosti.
Za v e č informacij kliknite
nawww.porablmkarrabim3l
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KLEŠČAH

no pripravlja na poletno vroči- svojih prijateljev. Od katerih ne
no in na sezonsko sdjenje ljudi pričakujem nič več in nič druiz soparne betonske džun^ p gega, kot njih same; njihovo
poštenje, ljubezen in vero v živprijetna obtnorska letovišžo.
ljenje Prav takšno, kot ga §ede
Ampak. Tudi Ljubljana
na svojo Usodo živimo ter uži(včeraj zvečer smo se vrnili iz
Pule) in vsa Slovenija, je v tem vamo.
Hočem povedati, da sem zaletnem času raj na Zemlji. In v
dovoljna s prav takšnim življetem raju ždim živeti in uživanjem, kot ga imam. Da si ne žeti še desetle^a. Za kar, med
lim rabenega in nikc^aršnj^a
drugim, ne pozabim vsak dan
drugega življenja kot svojega
posebg prositi Boga in svojca
Angela varuha. Kar se slednje- lastruga in prav takšn^a, kot
ga (in tudi Boga) tiče, ga čutim ga imam. Z vsemi pozitivnirn
in negativnimi pripetljaji, doob sebi vsako sekuruio dneva
tako stvarno in tako močno, kot godki ter izkušnjami, z vsem
zdravjem ter z vsemi boleznimi,
čutim zrak, ki ga diham, svevključrw s "Ton&om", z vsemi
tlobo, ki me obdaja celo sredi
sorodniki, prijat&ji, znanci, nenoči, in ljubezen, ki jo prejekdartjimi ljubimci ter enim in
mam od svoje družine in od

edinim zakonskim tovarišem in
prijateljem, sodelavci in delodajalci, skratka, z vsemi atomi
Stvarstva, ki jih je neka imagjnama in ve<^ Resnica določila za izdelavo fenotipa, ki so
mu ob krstu poklonili ime Marjeta in so ga do četrtega ali petega leta klicali Maijetka, in se
po prednikih piše Smdnikar, in
je ljubeča in sočutna in trmasta
in predvidljiva in nepredvidljiva
in rmmazana z vsemi žavbarni, razen s krivico in z neresnico, kise veseli vsokego cikla kemoterapije in vsake zdravilr.e
rožice in vsega drugega, mcgočega in nem^očega, Mnega in
nevidnega življenjskega delca.
(Se nadaljuje.)

ZANIMIVOSTI
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DAVČA

Projekt sredi junija
Rok za izdelavo projektne
dokumentacije za rekonstrukcijo v ujmi uničene regionalne ceste v Davčo se
vse bolj odmika. Na direkciji za ceste so ga na prošnjo
projektanta podaljšali do
sredine junija. Ta čas poteka
rekonstrukcija prvega odseka ceste od davSkega mostu
naprej v dolžini 1,2 kilometra, investicija, vredna 1,3
milijona evrov, pa naj bi se
končala do konca junija.
"Javni razpis za nadaljevanje rekonstrukcije bomo
predvidoma izvedli v drugi
polovici leta. Gre za tehnično zelo zahteven projekt, pri
čemer vzporedno potekajo
še postopki za ureditev potoka Davča, za kar je pristojno okoljsko ministrstvo.
Prav tako usklajevanja potekajo z občino Železniki.
Zdaj je težko napovedati datum zaključka del, saj je ta
odvisen tako od uspeSnosti
postopkov, izvedbe del na
terenu in dinamike zagotovljenih finančnih sredstev v
proračunih za prihodnja
leta," so pojasnili na direkciji. V državnem proračunu je
letos predvidenih devetsto
tisoč evrov, prihodnje leto
1,25 milijona evrov, do leta
2013 pa potem skupaj še
6,55 milijona evrov. A. H.

injd<g:g-glas.si

Tekmovala tudi dva klekljarja
v Žireh so v nedeljo s prvim klekljarskim tekmovanjem zaključili tretje Slovenske klekljarske dneve. Zmago si je prigarala
Iva Sobočan.
BOŠT(AN BOGATA;

Žiri - Nedelja je bila v Žireh
posvečena klekljarskemu
tekmovanju. "V več kot 40letni zgodovini tekmovanj
niso namenjali pozornosti
ribid, pri kateri je treba pokazati izredno spretnost in
znanje. Naj bo še tako izurjena klekljarica, ribic in širokega' risa ne obvladajo vse. Za
žirovsko čipko pa sta ta elementa značilna, zato jih danes tudi uvajamo v tekmovanje," nam je povedala Marica
Albreht, predsednica KlekIjarskega društva Cvetka.
V polurnem tekmovanju,
kjer so, kot rečeno, tudi izkušene klekljarice morale pokazati kar največ spretnosti
(ocenjevali so kvaliteto in količino), so za najboljšo razglasili Ivo Sobočan. Domačinka, mojstrica vrtenja klekeljnov, zmage ni pričakovala: "To ni moja tehnika, zato
sem toliko bolj presenečena
in vesela uspeha. Sem med
starejšimi, zato sem prepričana, da me bodo že prihod-

nje leto z veliko vaje kolegice
prehitele.' Zmagovalki in
tudi organizatorjem je čestital tudi domači župan Bojan
Starman, k ponovnemu obisku Žirov pa povabil tudi obiskovalce: "Ves teden smo živeli s čipko, ki meji na umetnost in tradidjo žirovske kotline. Naj bo tako hjdi prihodnje leto!" Drugo mesto je
osvojila Marjanca Hribemik,
tretje Tinca Slabe, med dvajsetimi tekmovala pa sta izstopala klekljarja: Jože Galičič in Jože Stanovnik.
Letošnji Slovenski klekIjarski dnevi so izvrstno
uspeli. V povezavi z ogledom Alpine in čipkarskih
razstav je v Žiri obiskovalec
pripeljalo štirideset avtobusov, veliko je bilo tudi individualnih obiskovalcev iz vseh
koncev. "Dediščina čipke
govori, da so moraU za trdo
skorjo kruha klekljati vse
noči. Zgolj za preživetje.
Njihov trud moramo ohraniti tudi zanamcem," nam
je o tokratni rdeči niti prireditev povedala Albrehtova. S

Del letošnjih tekmovalcev v klekljanju; na levi je poznega zmagovalka Iva Sobočan.
svojimi 45-letnimi izkušnjami učenja klekljanja pove,
da se je v zadnjih letih miselnost Slovencev spremenila. Pred leti je veljalo, da je
klekljanje zgolj za stare ženske, klekljarice pa se sedaj
želijo dodatno izobraževati.
"Prej so naše delo občudovali le tujd, danes je drugače,"
zadovoljno še pove predsed-

Knjiga Opisuje Življenje

virtu,.

in delo v Kranju
rojenega astronoma

nica, ki je zelo vesela tudi
klekljarjev.
Dopoldne je društvo pripravilo tudi zabavno otroško
tekmovanje. Klekljali so z debelo nitko m dolgimi klekeljni, s preskakovanjem pa izdelovali kitico. Tekmovanja
so se udeležile števUne eldpe
iz vse Slovenije, zmagale so
tekmovalke iz Novega mesta,

Rckcilo

(1643-1725).

Gorenjska

Na njegovo občudovanja

R A D I O

Janeza Jakoba OIbna

Z A

na odru za zmagovalce pa sta
bili še dve ekipi iz Žirov. Ob
koncu tedna so pripravili
tudi dva športna turnirja, la
se jih je udeležilo prek šestdeset tekmovalcev. Za prihodnje leto Cvetke pripravljajo veliko presenečenje, ki
naj bi odmevalo po vsej E\TOpi, vendar nam skrivnosti še
niso hotde izdati.

®

TrioloT
96 MHz
R A D O V E D N E

vredno deto smo,
še posebej Gorenjci,
lahko upravičeno ponosni.
NOVI VELIKI

Cena: 15 €
za naročnike 12€

IKMMiNMl

+ po5tnina

Ivsak dan od 8. do 19. ure. v petek

Gorenjski Glas |

do 16. iirel jo naročile
na: 04/'201 ^12 41 ali naročnine-'g-glas.si.

496 strani
trda vezava
cena: 29 €
oenazanarodiHce:
23^ €

•

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasii

OČARUIVO
POTOVANJE PO
SVETU ŽIVAU

Gorenjski Glas
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V pokoju več
časa za branje
Presenetite sodelavca, ki odhaja v pokoj!
v kolektivu mu lahko podarite naročnino na Gorenjski
glas. Na vašo željo vas bo obiskal novinar in pripravil
prispevek o sodelavcu, ki bo s skupinsko fotografijo
objavljen v Gorenjskem glasu. Novi naročnik dobi tudi
darilo Gorenjskega glasa.

v

^

I VEČ KOT lOOOuPODOSrrEV

Za naročnike
Gorenjskega glasa
2 0 % popust

KAKO GOJITI VEČ KOT
450 IZBRANIH VRST
1 0 0 7 strani

CVETOČE
.
^
OKRASNEOOAOOZ
26^2 € RASTLINE
Knjigi lahko kupite na GG
vsakdan od8.do 19.ure,
v petek do 16. ure.

Za več informacij pokličite: 04/201 42 41
ali pišite na: narocnlne@g-glas.sl.

NaroalapoteL: 04/201-42-41
ali na narocnine<ffig-glas.sl.

Polletna naročnina z 20 % popustom znaša 57,24 €.

Gorenjski Glas

(eni knjige prištejemo poštnino.

Za vas beležimo čas

Gorenjski Glas
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Delo recept za dolgo življenje
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Subvencije
za mlade družine

Katarina Pintar z Breznice je praznovala 95. rojstni dan.
A N A HARTMAN

Breznica - "Recept za dolgo
življenje je predvsem delo.
Poleg tega sta pomembna
zdrava in preprosta prehrana
ter redno gibanje," nam je zaupala Katarina Pintar z Breznice (v občini Žirovnica), Id je
25. aprila dopobiila 95 let.
Kljub visoki starosti razen slabega vida nima večjih zdravstvenih težav. "Večinoma
sama skrbim zase, tako da mi
dan hitreje mine. Rada obdelujem vrt, pravkar sem posejala solato," je povedala sla\ijenka. Pogosto posluša radio, saj
je rada na tekočem z dogajanjem doma in po svetu, še posebej pa je vesela družbe sosed in prijateljic, s katerimi se
večkrat odpravi na sprehod.

Katarini Pintar sta ob 95. rojstnem dnevu čestitala tudi
predsednik Društva upokojencev Žirovnica Edo Kavčič
(levo) in župan Leopold Pogačar. / fcio »rh™ oban« Sitovma
"Vsakemu svetujem, naj se
giba, dokler mu zdravje to
omogoča. Človek nc sme zastati."

Katarina se je rodila na
kmetiji pr' Koštnarju v Spodnji Sorid kot zadnji od enajstih otrok; šest jih je zaradi

škrlatinke umrlo že v otroštva
"Ima sem težko otroštvo. Pri
trinajstih letih sem izgubila še
mamo, ki je umrla za pljučnico. Dela je bilo na kmetiji vedno dovolj," se spominja Katarina, ki se je pri 24 letih poročila s sovaščanom Janezom
Pintaijem. Leto kasneje sta se
preselila na Jesenice, k^er je Janez dobil delo v tovarni in stanovanje, Katarina pa je bila gospodinja, ki je veliko šivala in
klekljala. V zakonu se jima je
rodil sin MUan, družina pa se
leta 1971 preselila v nov dom
na Breznid, ki se Katarini še
danes zdi izjemno lep kraj.
Doma ji družbo delata tudi sin
in snaha Pavla, ki veliko potujeta, tako da ob njuni vrnitvi
mama Katarina izve marsikaj
zanimiv^a.

V Medvodah imajo klub za mlade
MAJA BERTONCEIJ

Medvode - V Medvodah je
že dober mesec odprto Jedro,
nov klub Mkdinskega centra
Medvode. Poimenovali so ga
prostor novih priložnosti in
izzivov, ustvarjalnosti in inovativnosti, družabnosti, igrivosti in preseganje vase zazrte samozadostnosti. Klub je v
prenovljenih prostorih nekdanje biljardnice, v prvi vrsti
pa je namenjen mladim." Dobili smo prepotrebne nove
prostore, ki so dovolj veliki,
laiiko dostopni, svetli, skratka
primerni za našo dejavnost
Največja pridobitev, Id jo prinašajo, je zagotovo dnevni
center, ki ga doslej nismo mogli imeti. Jedio je odprto vsak
dan, razen ponedeljka. Odprto je za vse, za mlajše, slarej-

Matiju Froehlichu, v. d. direktorja Mladinskega centra
Medvode, je vse dobro ob odprtju novih prostorov zaželel
tudi Franc Hočevar, svetovalec predsednika RS za
zdravstveno in socialno varstvo ter humanitarna vprašanja.

še, članstva ni. Jedro je v prvi
vrsti zbirališče mladih, prostor za druženje, v katerem
vsak dan dežura odrasel meiv
tor, ki navezuje stike z mladimi in jih poskuša vključiti v
dejavnosti. V Jedru je obiskovalcem omogočen tudi brezplačen dostop do intemeta,"
je povedal Matija Fioehlich, v.
d. direktorja novoustanovljenega javnega zavoda Mladinski center Medvode, za katerega so si več let prizadevali
predvsem Člani Društva
MKC Medvode, ki je bilo
ustanovljeno leta 1998. Društvo je svoje prostore sprva
imelo v kulturnem domu,
leta 2002 pa so odprli klubske prostore v kleti Kmetijske zadruge Medvode, ki pa
so postali premajhni za njihovo dejavnost

Stanovanjski sklad RS objavlja javni poziv za
dodelitev subvencij mladim družinam za prvi
nakup stanovanja in subvencije tržnih najemnin.
BOŠTJAN BOGATAJ

Kranj • Javni poziv Stanovanjski sklad med drugim
objavlja na spletni s.trani
www.stanovanjskisklad-rs.si
ali wvvw.ssrs.si, s katerim bo
3 tristo cvri na d r u ž i n s k e g a

člana mladim družinam pomagal pri nakupu prvega stanovanja ali subvendoniranju
tržnega najema stanovanj v
lehi 2009. Za dodelitev subvencij lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije in
državljani drugih držav članic
Evropske unije, ki imajo v
Sloveniji stakio prebivališče.
Sklad stanovanja med drugim prodaja na Sotočju v Kranju in v centru Jesenic
Subvencija za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja
z nakupom, gradnjo, rekonstrukdjo ali spremembo namembnosti bo pripadla tisti
mladi družini, ki bo imela
sklenjeno prodajno pogodbo
ali pravnomočno gradbeno
dovoljenje po datumu, določenem v javnem pozivu, ter
bo izpobijevala preostale po-

goje Zakona o nadonalni stanovanjski varčevalni shemi in
javnega poziva. Subvendja bo
mladi družini pripadala največ osem let, pri čemer se bo
status mlade družine ugotavljal le ob prvi dodelitvi subvendje, število članov mlade
družine in zgornja meja dohodka mlade družine pa enkrat letno pred dodelitvijo vsakokrahie subvendje.
Do subvendoniranja tirnega najema stanovanja bo upravičena mlada družina, ki si po
uspešno zaključenem študiju
vsaj enega od staršev rešuje
stanovanjsko vprašanje z najemom t i ž n ^ stanovanja, pri
čemer ta starš v letu 2009 ne
bo dopolnil 28 let starosti; v
primeru uspešno zaključenega doktorskega študijskega
programa se starostna meja
poviša za dve leti. Obrazec za
vloge bodo lahko zainteresirani proslld brezplačno dobili na
sedežu Stanovanjskega sklada
ali ga natisnili na prej omenjeni spletni strani Sklad bo vloge sprejemal od 4. do vključno
23. maja 2009.

naročnine
04/20142 41, e-po5ta: narocnine@g-gla$.si

www.gorenjskiglas.si

HALO - HALO GORENJSKI GLAS

telefon: 04 201 42 00

Naročilo M ot^3vD spt^Miumo pa teI«fonu 04/201-42410, fakiu 04/20M;'I3 afi «eboo na Sl^hveisovi (ttti 4,
v Ktanju Oi (» poill - bo pomdeljia in (elitlu do 11.00 tie* Cenj ogliiov in ponudi) v nitnld: Ijtalnt ugodna.
JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91,4240
RADOVLJICA, TEL: 04/5315 249 Izleti: MEDŽUCORJE: 8. 5. - 1 0 . 5.;

MADŽARSKE TOPUCE: 21. - 2 4 . 2 8 - 31. j., 2J. - 28. 6., 29. 6. - 4.7.;
TRST: 12.5.; PELJESAC lo. 6. -17.6.; GOLI OTOK: i8.5.; BANOVCI: 21.
24.5.; BERNARDIN: 17. - 20.
KOPALNI BERNARDIN: 1. 6.
OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V RUBRIKI GLASOV
KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT.

PRIREDITVE

Hiša Kulture GG

Dan upokojencev

Predstavitev monografije

Preddvor - Društvo upokojencev Preddvor vabi svoje člane
in članice na praznovanje dneva upokojenca v soboto, 9.
maja, ob i6. uri v dvorano Kulturnega doma Preddvor.
Praznovanje bodo popestrili s kratkim kulturnim programom in zakusko.

j

Alpe, kot jih
vidijo ptice

Za otroke v knjižnicah
Bohinjska Bistrica - Igrano predstavo za otroke Švigolln,
"kriminalko" s peljem in plesom, si lahko otroci v knjižnici
ogledajo jutri, v sredo, 6. maja, ob 17. uri. Primerna je za
otroke, ki so stari vsaj 3 leta.

Četrtek, 14. maja 2009,
ob 18. uri
v avli Gorenjskega glasa
>ve fotografije Alp iz vseh osmih držav,
wvvw.gorenjskigias.si

Gorenjski Glas

od Slovenije do Francije. Ob prijetnem druženju boste spoznali avtorja fotografij,
priznanega fotografa, pilota in alpinista Matevža Lenarčiča, glavnega avtorja besedila
Janeza Bizjaka in predstavnika založbe Pan Alp, Marka Lenarčiča, ki vam bodo
nastajanje knjige podrobneje predstavili. Hkrati bodo opozorili tudi na pomen
ohranjanja tega ogromnega ekosistema. Tako zanimivega in poučnega dogodka res
ne kaže zamuditi, zato prijazno vabljeni!

Radovljica - Igrano predstavo za otroke Švigolln, "kriminalko" s petjem in plesom, si lahko otroci v knjižnici ogledajo danes, v torek, 5. maja, ob 17. uri. Primerna je za otroke,
ki so stari vsaj 3 leta.

V Creinativi

Kranj - Kulturni zavod Creinativa, Sejmišče 2, Kranj, obvešča, da bo danes, 5. maja, ob 19. uri odprtje razstave Telo
v slovenski fotografiji. Ob tej priložnosti bo tudi okrogla
miza o fotografiji. V četrtek, 7. maja, se bo ob 20.30 začel
Jazz koncert z Niko Perunovič in Markom Zaleteljem.

KAŽIPOT, MALI OGLASI

22

injb@g-^s.si

mesto o b 8.30 pred Diabetičnim centrom v Kranju ali ob 9.
uri pri k a m n o l o m u nad Bašljem. Prijave sprejemajo do 6.
maja v društvenih prostorih ali po tel. 2 0 2 8 310. Informacije lahko tudi na 0 3 1 / 4 8 5 4 9 0 Ivan, ter 0 4 1 / 5 7 1 5 1 2 Stane.

davanje Vzgojimo zdrave okrasne rastline. Predaval bo Davor Špehar.

Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira izlet na
Konjščico (1931 m), ki bo v soboto, 9. maja. Izhodišče Osteria

Na Grmado

Š k o ^ a Loka - S k u p i n a za lepšo Loko vas vabi na brezplačno

del Camoscio 1 1 3 6 m nad Ukvatni. V z p o n čez sedlo Fontana
Fredda, sestop čez Planino Dolinica. Nezahtevna krožna pot,
5 ur hoje. Prijave po tel. 0 3 1 / 3 4 5 2 0 9 , 04/531 55 44.

Kokrica - Društvo upokojencev Kokrica organizira v soboto,
9. maja, rekreativni p o h o d na G r m a d o v Polhograjskih
Dolomitih. Dobite se o b 9. uri pred D o m o m krajanov na

s t r o k o v n o predavanje N e v e n k e Breznik iz kluba Gaia z

Kolesarski izlet

Kokrici. Z avtomobili se boste odpeljali v vas Topol in se
nato povzpeli na ta lep razgledni vrh.

v N/liheličevi galeriji v Kašči.

IZLETI
Izlet na Konjščico

Kranj - Iz kolesarske sekcije kranjskih upokojencev vabijo v
torek, 12. maja, na kolesarski izlet na relaciji Kranj-Možjanca-Tupaliče-Kranj (s kolesi d o Tupalič, nato peš na Možjanco). O d h o d bo ob 9. uri izpred društva, vožnje bo za 8 ur. V
primeru slabega vremena bo izlet prihodnji torek.

N a Notranjsko
Žirovnica - Iz Društva upokojencev Žirovnica vabijo danes,
5. maja, na p o h o d na Notranjsko. O d h o d bo o b 7. uri iz
M o s t in bo ustavljal na postajah d o Rodin. Informacije; Drago Kajdiž, tel.: 5801 4 6 9 ali g s m 0 3 1 / 5 3 5 799-

N a Plitvička jezera

lematičnih legah. Predavanje bo v četrtek, 7. maja, o b 18. uri

Ž a b n i c a - Društvo upokojencev Žabnica vabi na splavarjen-

Radovljica - V okviru Torkovih večerov lahko danes, 5. maja,
ob 1 9 . 3 0 v Knjižnici A. T. Linharta prisluhnete geografu in

je p o reki Savi v petek, 2 2 . maja. O d h o d bo v petek, 22.
maja, o b 7. uri izpred vseh postaj o d Virmaš proti Kranju.

p o p o t n i k u Mateju Koširju, ki bo predaval o Filipinih skrivnostni deželi prijaznih ljudi.

Na izletu si boste ogledali tudi Radeče in Zidani most. Prijave sprejema M a r a Pečnik 5. in 6. maja med 13. in 15. uro
po tel. 2 3 1 1 - 9 3 2 oz. do zasedbe avtobusa.

Pohod na Krim
žabnica - Daištvo upokojencev Žabnica vabi na pohod na Krim
Y sredo 20. maja. O d h o d avtobusa ob 7. uri izpred avtobusnih
postaj o d Sv. Duha proti Stražišču. Prijave in vplačila sprejema
Lojzka Dolenc na tel. 2311-715 ali 051/246-390 od ii. do 13. maja
med 13. in 15. uro oz. do zasedbe avtobusa. Rok plačila 15. maj.

Stražišču. Prijave in vplačila sprejemajo v sredo, 6. maja,'od
9. d o 12. ure, v Šmartinskem d o m u v Stražišču, prijavite se

Kolesarjenje preddvorskih upokojencev
Preddvor - Preddvorski upokojenci obveščajo, da bodo začeli s e z o n o kolesarjenja v sredo, 6. maja. Dobite se pred
društveno pisarno o b 9. uri.

Tehniški muzej Bistra

Po Cankarjevi poti

Bitnje, Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje Stražišče vabi v
četrtek, 28. maja, na izlet na Vrhniko, v Tehniški muzej Bistra.

Šenčur - Turistično društvo Šenčur v soboto, 9. maja, vabi
na p o h o d n i š k i izlet po Cankarjevi poti. S k u p n e z m e r n e
lahke hoje bo okoli 5 do 6 ur. O d h o d avtobusa bo o b 7. uri
izpred pošte Šenčur. Informacije in prijave zbira d o četrtka,
7. maja, Franci Erzin.tel. 0 4 1 / 8 7 5 - 8 1 2

O d h o d avtobusa bo ob 8. uri z avtobusnih postaj o d Žabnice
d o Kranja. Prijavite se v času uradnih ur v društvenih pisarnah
ali po tel.: 031/585 598 pri Martini Hafnar ali 0 4 0 / 3 5 0 589 d o

n a s l o v o m Z a s a d i t e v in nega okrasnih rastlin na prob-

Filipini
Splavarjenje po reki Savi

Bitnje, Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje Stražišče vabi
v četrtek, 21. maja, na izlet na Plitvička jezera. O d h o d avtob u s a bo o b 5.45 z a v t o b u s n i h postaj o d 2 a b n i c e proti

lahko tudi po tel.: 0 4 0 / 6 9 6 1 6 3 pri Juretu Z u p a n u in sicer d o
zasedbe avtobusa.
^

Zasaditev in nega okrasnih rastlin na
problematičnih legah

OBVESTILA
Test hitre hoje
Žirovnica - Društvo upokojencev Žirovnica vabi svoje člane
in druge občane, da se udeležijo testa hitre hoje na 2 km.
Preizkus bo v soboto, 9. maja, s startom o b 18. uri pri mostu
čez avtocesto v M o s t a h . V primeru slabega vremena test
odpade.

RAZSTAVE
Razstava ročnih del
Jesenice - V Razstavnem salonu Dolik b o d o v petek, 8. maja,
ob 18. uri odprli pregledno razstavo ročnih del članic krožka
za ročna dela pri K D Svoboda Tone Čufar Jesenice o b 40-letnici delovanja krožka.

zasedbe avtobusa. Zadnji dan plačila je 11. maj.

V Benetke
Kolesarska izleta
Bitnje, Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje Stražišče vabi
danes, v torek, 5. maja, na kolesarjenje na Sv. Andrej m i m o

Preddvor - Društvo upokojencev Preddvor vabi svoje člane
na izlet z avtobusom in ladjico v Benetke z otoki. Izlet bo v
četrtek, 2 1 . maja. O d h o d z Bele ob 5. uri. Preddvora ob 5 . 1 0

Škofle Loke, Hrastnice. Zbor bo o b 8.30 pred Šmartinskim dom o m v Stražišču. Kolesarski izlet na relaciji Bela-Preddvor-

in naprej po običajnih postankih. Prijave zbirajo poverjeniki,
v društveni pisarni pa v sredo, 13. maja, o d 1 0 . d o 13. ure.

Olševek bo v torek, 26. maja, z z b o r o m ob 8.30 na Baragovem trgu pred Šmartinskim d o m o m v Stražišču. Kolesarjenje s
postanki bo trajalo približno 4 ure. Natančnejše informacije
dobite pri Janezu Arhu, tel.: 0 4 1 / 2 5 3 366.

PREDAVANJA

Pohod na Sv. Lovrenca

Vzgojimo zdrave okrasne rastline

Kranj - Društvo diabetikov Kranj vabi člane na majski p o h o d
na Sv. Lovrenca nad Bašljem v s o b o t o , 9. maja. Z b i r n o

Kokrica - Turistično društvo Kokrica in klub G A I A vabita
danes, v torek, 5. maja, o b 18. uri v prostore društva na pre-

Prisluhnite nampolepšali vam bomo
dan.

TU ISTICNI

r";9l,0 MHz

uPuiui.potepuh.com
Več na www.gorenjskiglas.si/Oažipot

MojeDeloxom
Izberi prihodnost

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o., Podutiška 92,
1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 51 35 700
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500)
NA; www.mojedelo.com, info@mojedelo,com
Pospeievilec prodaje iti/ž (Gorenjska)
Pričakujemo: agronomsica, veterinarska, ali podobna izobrazba z izkuSnjami v
živinorejs« proizvodnji, samoiniciativnost In orientiranost k ustvarjanju dolgoročnih poslovnih ciljev. Sano - sodobna prehrana živali, d. o. o., HajdoSe 4ib,
2288 HajdoSe, prijave zbiramo do 29.05.2009. Več na www.mojedelo.com.
Mizar - njemski m o n t » m/i (Tržič)

Medse sprejmemo sode avca - mizarja za delo v delavnici in na tere^u - tujina
montaža sejemskih postavitev. Bodite samostojni, vodja ekipe, zaželen vozniški
izpit za kamion, pripravljenost delati vet kot osem ur na dan. Lokacija delavnice
je Tržič. SOS inženiring, d. o. o.. Tržaška 2,1000 Ljubljana, prijave zbiramo do
29. os. 2009- Več na www.mojedelo.com.

Samostojni računovodja m/ž v Sko^i Loki (Ško^a Loka)
Za našega naročnika, podjetje specializirano nj področju finančnega
inženiringa, računovodstva ter davčnega svetovama, ščemo kandidata za delovno mesto samostojnega računovodje (m/ž) v Škofi Loki. ki bo samostojno
izdeloval zaključne ra&ne za d. o. o. ter s.p. in obračunaval ODV. Pričakuje se
kandidate, ki so pridobili izkušnje z delom na tem področju. Trenkwalder
kadrovske storitve, d. o. o., Leskoškova cesta 9 e, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo
do 28.05.2009. Več na www.mojedelojCom.

Inženir elekrotehnike ali izkuien elektrotehnik m/ž (Radovl^ca)
Naloge: načrtovanje in sestavljanje elektronskih vezij, sestavljanje aparatov in
načrtovanje novih elektronskih vezij. Pogoj: visoko strokovno izobrazbo elektrotehnične smeri - lahko tudi tehnična izobrazba, znanje angl., sposobnost in
želja po lastnih inovacijah, želja po dodatnem izobraževanju. Nudimo zaposlitev
za nedoločen čas, uvajanje v delo in izobraževanje. Sinkopa, d. o. o., Žirovnica
87,4274 Žirovnica, prijave zbiramo do 25.05.2009. Več na www.mojedelo.com.
Referenta v računovodstvu m/i (Komenda)

Vaše naloge: Odgovorni boste za knjiženje/vodenje saldakontov in glavne knjige.
Izvajali boste alačilni promet. Vodili boste blagajno in register osnovnih sredstev. Sodelovali boste pri izdelavi računovodskih in davčnih poročil. LidI, d o. o.
k.d., Žeje pri Komendi 100,1218 Komenda, prijave zbiramo do 25.05.2009. Več
na www.mojedelo.com.
Direktor produktov in razvc^ m/ž (Gorenjska)
Za uspešno slovensko podjetje iščemo vodstveni kader na področju produktov
in ra2woja. Kandidat/ka bo pristojen za upravljanje z razvojnimi sredstvi podjetja, razvijal in vodil nova globalna triiSča, vodil tim vrhunskih strokovnjakov ter
koordiniral in razvijal povezave z zunanjimi partnerji. MANPOWER Professional,
Vodovodna cesta 101,1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 21. 05. 2009. Več na
www.mojedelo.com.
Organizator gostinskega posknranja m/ž (Kranj)
Opis: Oiganizadja in izvajanje kontni cekMr)^ gostinskega poskivanja družbe. Iščemo: zaključeno VL.-V. stopnja strokovne izobršbe gostinske ali druge ustrezne snwri;
3-5 let delovnih zkušenj na podro^u vodenja pcslov v gostinstvu; Koordinacijske in organizacijske sposobnosti; Dob«> znanje uporabe računalnika; Izpit in znanje HACCPa: Izpit iz var^'a pri delu. Reina. d. d.. Savska bka 1.4000 Kranj, prijave ^ramo do.
20.05.2009. VEČ na www.mojedelo.com.

Kuhar v Marche bistroju Vokki m/ž (Voklo)
Vodilno podjetje v Sloveniji na p^ročju avtocestne gostinske ponudbe vabi k
sodelovanju: kuharja v Marche bistroju Voklo m/ž. Od kandidatov pričakujemo
Medidnska sestra m/ž stomatoloike smeti (Cerklje na Gorenjskem)
IV. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri, delovne izkušnje pri pripravi hrane,
Pogoji: dokončana sredrja zdravstvena šola • stomatološka smer. Zaželeno je
sposobnost samostojnega in timskega dela, vozniški izpit in lasten prevoz.
nekaj prakse. Zadovoljivo znanje vsaj enega tujega jezika: nemški ali an^eški jezik. Nudimo dinamično in razgibano delo, odlične delovne pogoje. Marche gostinZačetek dela: takoj oz. podogovonj. Zobozdravstvo Mezeg, d. o. o., UIks 4. okto- stvo, d. o. o., Notranjska cesta 71,1370 Logatec, prijave zbiramo do 17.05.2009.
bra 3.4207 Cerklje, prijave zbiramo do 28. 05.2009. Več na w/ww.mojedelo.com.
Več na www.mojedelo.com.
Kontrolor m/ž (Kamnik)
V svoj kolektiv sprejmemo sodelavca za delovno mesto kontrolorja m/ž. Vaše
delovne naloge bodo • kontrola izdelkov iz aluminija, izdelava ISO standarda
9001. Pričakujemo izobrazbo strojne smeri najmanj V. stopnje, alternativno
srednja strokovna ali splošna izobrazba odlično znanje Worda in Excella, odgovoren odros do dela, natančnost. Določen čas 1 leta z možnostjo podaljšanja,
i-izmensko delo. Kofb, d. o. o., Ljubljanska cesta 45,1241 Kamnik, prijave zbiramo do 27.05.2009. Več na www.mojedelo.com.

Vodja strežbe m/ž (Kranj)
Opis: zagotavljanje učinkovitosti postrežbe gostov in skrb za njihovo zadovoljstvo; organizacija in vodenje delovnega procesa na nivoju strežb. Iščemo: V./IV.
stopnja izobrazbe gostinske smeri; 2-5 let delovnih izkušeni na področju vodenja strežbe; vodstvene, koordinacijske in organizacijske sposobnosti; poznavanje
dela z računalnikom; vozniški izpit kategorije B; Izpit iz znanja HACCP-a. Reina,
d. d.. Savska loka 1, 4000 !(ranj, prijave zbiramo do 20. 05. 2009. Več na
www.mojedelo.com.

Mali oglasi

GG
naročnine
04/2014241
e - p o š t a : narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

LOTO
Rezultati 35. kroga
- 3. maja 2 0 0 9

1,10,13.14,19,33,35
in 27
Lotko: 8 6 1 8 2 6
Loto P L U S : 6 , 8 , 1 8 , 28,
33. 34. 39 in i
Predvideni sklad 36. kroga
za Sedmico:

1.150.000 EUR
Predvideni sklad 36. kroga
za Lotka: 1 3 0 . 0 0 0 E U R
Predvideni sklad 36. kroga
za P L U S : 3 5 0 . 0 0 0 E U R

tel.: 2 0 1 4 2 47
fax: 201 4 2 13
e-mail: malioglasi@g-glas.si

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

NEPREMIČKINE
STANOVANJA
ODDAM

ENOSOBNO staiovanje, kompletno
novo opremljeno, klet, parkirni prostor,
center Bleda. « 04/53-36-610,031/
449-712
• «»j7os

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM
DVOSOBNO stanovanje, terasa 20
m2, v Strunjanju Db solinah, prevzem
takoj, V 041 /366-993
' soozri«

KsKERNi
NEPREMIČNINE

Maistrov trg ii, 4000 Kranj
Tel. 04/202 13 53, 202 25 66
GSM 051/3=® 700. Eroit info@lo ktm.si

M A L I OGLASI, ZAHVALE
STANOVANJSKA
OPREMA
COKC.VISICA NtmZMlCNlMKA DUJŽA*
Stritarjeva ulica 7.4000 Kran}
www. ncpremicnine.gndsi
e-naslov: tnfo(g>gnd.si
tel: •(•386 4 281 39 04,
fax: +386 4 281 39 07
gsm: +386 31 536 578

ODDAM

PRIMSKOVO - trgovska cona. oddano poslovni prostor, 200 ali 400 m2
za trgovino ali storitveno deja\'nost, t r
041/647-509
9002392

lUi

ITD NEPREMIČNINE,
MAISTROV TRG 7.
4000 KRANJ
TEL: 04/23-51-120.
04/23-66-670

d.0.0.

041/755-296, 040/204-661,
041/900^
e-po$ta: itd.nepremicnine^siol.net
wv«w.rt^lus.si

POSLOVNE prostore na obn'očju bivše lntex, vel. od 200 do 1300 m2,
cena 2.95 EUR/m2. tr 041 /426-B98
9007258

J U R

T A N

04/25-22005

POHIŠTVO

www.jur-tan.si

PRODAM
POMIVALNO korito, novo. enojno in
enojno in pol. inox. 50% ceneje, tr
041/676-600
9002681

VRTNA OPREMA
HRASTOVO, rrash/no. vrtno garnituro,
dol. 180 cm. cena 5 5 EUR. t r
031/441-145
900209S

6ČeM0 san>DS}ojr»o osebo za komercial
no aJviiifebalMiadeta v pisarni, z možnostjo redne zaposB\e. Rsne prošnje na: Magnavel. d.o.o.. Vsoko 119, Vtsoko ali. t r
aienka@enegrietik.si -

ODDAM apartmaje In sobe v Metajni
na Pagu. hiša na sami plaži, primemo
za družine z otroki, t r 0 0 3 8 5 98/9230982
9002546

POSLOVNI STIKI

TERME Čatež, najem apartmaja 5 dni
v maju 1 5 0 EUR. t r 041 /652-920

G O T O V I N S K I KREDITI D O 1 0

900271 S

LABRADORCE z rodovnikom odličnih
in delovnih sta'sev. tr 041/657-175.
041/697-173
9002678

ROŽE trajnice, celoletne jagode, maline - 2x obrodjo. tr 0 4 / 2 5 0 3 - 1 2 7 .
070/280-706
9002696

T: 04 25 76 062

ww\¥3ggantar3i

SAMONAKUDALKO SIP Novi Piopir.
17 m3. t r 041/620-824
eoogros
TRAKTORSKO škropilnico. 200 I. t r
04/25-61-85C
9002713

TRAKTOR Univerzal ali Štore, t r
041/680-684
9002617
TRAKTOR Ferguson ali Ursus. t r
051/639-777
9002616

PRIDELKI
PRODAM

KRMNI kronvir. 9 041 /378-927ooo2ea8
PRODAM SENO.

STROJI
iN ORODJA

04/20-46-535
9002694

SUHO seno, otavo in mrvo v kvadratnih kockah, su&ena no sui^ilni, «
040/177-476
90027I4

PRODAM
LESTEV n o ^ tridelna, aiumin^asta. 9.70
71 in ajš*x> ktadivo Bosch, elektn^ 17 kg.
jgodno. «041/651-592
OOOC«M

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM
BIKCA simentalca. starega 7 dni. t r
04/5903-635
9002685

GRADBENI
MATERIAL

2 CB bikca, stara en mesec. tel.
041/347-499

GRADBENI MATERIAL

Č E B E U E dnjžine. t r 041/839-941

PRODAM

JAGNJETA za zakol ali nadaljnjo rejo.
9 04/53-15-779
ooosroe

LATE za gradbeni oder. 10 kom. dol.
6-8 m. Železnki. « 031/520-884
9002897

LOVILCE snega in nerjaveče pl. za opeko cementni
cnnA ]« vmdnofU
materiala.« 04/57-40-128
9002700

OPEKO, cementni špicak. nov. 5 5 0
kom in cementni folc opeko, primeren
za kozolcc al topo. dctnc rablion.
1 4 0 0 kom za simbolično ceno. t r
04/5309-910. 041/731-948

LADUSKI pod. 1 0 m2. t r 051/688-

8002709

JAHALNO kobilo, staro 11 let. cena
po dogovoru, i r 041/2(53-5'8
9002674

KRAVO 3 teletom In prvo koSnjo. «

04/51-41-114

9002703

900272S

DRVA, možnost plačila na obroke, meterska ali razžsgana. možnost dostave.
9 040/338-719
eoo27J7
041/8069002696

Ž a l u j o č i vsi n j e n i
Z a l o g , april 2 0 0 9

N i J e ve^c bolečine
kot v trmutkih
žalosti
nositi v srcu
srečnih dni spomine.
(Dunte

Alighieri)

ZAHVALA
V 83. letu starosti n a s je z a v e d n o zapustila n a š a draga m a m a ,
stara m a m a . prababica, taSča, s e s t r a in teta

A N T O N I J A TRŠAN
roj. Švegelj, p. dL T r š a n o v a T o n č k a iz T e n e t i š

Iskreno s e zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sovaščanora

diti na osnovi vozifa in feasingi.

in vsem, ki ste n a m izrekli sožalje. Hvala v s e m za darovano cvetje,

Možnost odplačila na položni-

sveče in svete maše. Posebno zahvalo izrekamo dr. Branki Bizjak,

ce, pridemo tudi na dom. N U -

m e d d n s k i sestri JeUd Č u k , Onkološkemu inštitutu v Ljubljani in

M E R O U N O , Kukovec Robert

Splošni bolnišnici Jesenice. Hvala g. kaplanu Kavašu za lepo oprav-

s.p., Mlinska 2 2 , 2 0 0 0 Maribor,

ljen pogreb, pogrebni službi Navček, nosačem, pevcem in troben-

02/252-48-26,041/750^

taču. V s e m i m e n o v a n i m in neimenovanim še enJoat iskrena hvala.
Ž a l u j o č i vsi n j e n i
T e n e t i š e , april 2 0 0 9

STORITVE
ADAPTACIJE, vsa gradbena deia. notrar^
omete, iasade. aciaptaciie. tlakovanje dvorišča, ograje, kamnile škarpe in dimnte. kvaSetno, Ntro in poceni. SGP Beni do.o.. Sbuževo7.Kr»^.«041/561-838
floca»i
ASTERIKS SENČILA Rozmar. Peter. s.
p.. Senično 7. Križe, tel.; 59-55-170.
041/733-709: žaluzije. rotoji. rolete, la-nelne'zavese, plise zavese, komamiki,
nriarkize, WMW.&steriks.net
0002718
BELJENA in gbjenje sten, antigbični pceTiazi. bar\an)e nspuš^ in tasad, dekorat^
omeb' in opleski, Pavec Ivo s.p., Podbrezje
179, N ^ , «031/392-909
000270«
GRADBENO PODJETJE KRANJ, do.o. ZuDaroa 6, Šenčur izvaja vsa gradbena dela.
-ntianje omete, '>se vrste fadad, adaptacije,
-loogradnje. tlakovanje d^oreč. I^afitetno. hiin poceni, tr 051/354039
9002166
IZDELAVA podstrešnih stanovanj in
obnova starih stanovanj. M & V Vtračr»ik in partner d.n.o., ŠinkovTum 23.
Vodice. t r 03- /206-724
90024»
IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje,
zidava, montaža novih, popravita starih,
nudimo dimne obtoge. dimne kape. Novak &Co. d.n.o.. Ljubljanska 39. DomzaJe. t r 031 /422-800
9002441
MIZARSKE storitve, po naročilu, kvalitetno. nudimo z vso notranjo opreoK). z
izdano garancijo in možnostjo plačila
na obroke. Magnavel. d.o.o.. Visoko
119.Visoko.tr 0 4 1 / 6 7 6 0 0 0 9002660
MIZARSTVO cdelava in nrK>ntaža vseh
vrst mizarskih izdelkov. Davki Bajt s.p., Triglavska 2. Žiri, 9 040/423-9C7 9002680
DELAMO vsa zidarska deta. notianje omete in fasade z r^šim ali vašim materialom.
A/Janiti. d.o.o.. Žabnica 47. Žebnica, 9
041/28&473.041/87&^
9002720
TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena
tesnila, do 3 0 % prihranka pri ogrevanju. Prepiha in prahu ni veči Z m a n j ^
hrup. 10 let garancije. BE & MA.
d.o.o.. Eksierjeva 6. Kamnik, t r
0 1 / 8 3 - 1 5 0 5 7 . 0 4 1 / 6 9 4 - 2 2 9 9002719

ZAHVALA

1 ,
•

V 82. letu z e m e l j s k e g a življenja j e B o g v v e č n o s t sprejel

MARIJO UDOVIČ

iz P r e b a č e v ^

M

I s k r e n o s e z a h v a l j u j e m o v s e m , k i ste bili z n a m i in n a m nudili
pomoč.
O h r a n i t e jo v l e p e m s p o m i n u i n jo p o s n e m a j t e v n j e n i dobroti,
ljubezni do d r u g i h i n v e r i .

V s i njeni

Hvala ti, mama, za dom in življenje,

ZAHVALA

hvala za čast, za ljubezen, skrbi,
hvala za nauke, dobre nasvete,
mama. naj večna ti lučka gori.

*

V 9 0 . l e t u starosti n a s je zapustila draga m a m a , stara m a m a ,
prababica, tašča, sestra in t*»ta

ANGELA BENEDIK
I s k r e n o s e z a h v a l j u j e m o v s e m s o r o d r i i k o m . s o s e d o m , prijatelj e m ter z n a n c e m z a i z r e č e n a s o ž a l j a , p o d a r j e n o cvetje, sveče,
hvala v s e m , k i ste n a m e s t o cvetja darovali z a cerkev v B u k o v š č i d . Hvala g. ž u p n i k u I v a n u M i h e l i č u za l e p o o p r a v l j e n p o g r e b n i
obred, pogrebni službi Navček in pevcem. Hvala dr. Branku
K o š i r j u , h v a l a v s e m , Id ste jo p o s p r e m i l i n a n j e n i zadnji poti.
Žalujoči vsi njeni
S t r m i c a , Ševlje, Š k o f j a Loka, C e g e l n i c a , K r a n j

ZASEBNI STIKI

TELIČKO simentalko. staro '4 dni, t r
01/83-23-593
9002690

ŽENITNA posredovalnk:a Zajpanje za
vse generac^, t r 031 /505-495 9002702

ZAHVALA

T i h o in m i m o , k a k o r je živela, s e je poslovila n a š a teta

BIKCA simentalca. starega do 1 0 dni,
t r 031/687-062
9002688

159

DRVA metrska ali razžagana. možna
dostava, n 0 4 1 / 7 1 8 0 1 9

p o g r e b n i s l u ž b i J e r i č i n v s e m , Id s t e n a m stali o b strani.

obveznost) niso ovira. Tudi kre-

DEKLETA, pokličite in se zastonj spoznajte z raznovrstnimi fanti, t r
031/807-376
900270I

BIKCA simentalca, starega od 3 do 8
tednov, t r 04/25-22-610, 041/229-

PRODAM

D o m u počitka M e n g e š . Z a h v a l j u j e m o se tudi d u h o v n i k o m a za
m a S n o d a r i t e v in p o g r e b n i o b r e d , e n a k o p e v c e m z a petje ter

ZAPOSLENE,

TELETA simentalca. starega 2 meseca ter silažne in suhe bale. tr 04/5336-448
9002684

9002711

KURIVO

SUHA. kostanjeva drva.
239

VSE

KUPIM

KUPIM
812

ZA

d a r o v e , n a m pa i z r a z i l i u s t n o s o ž a l j e . P o s e b n a z a h v a l a velja

NUDIM

KUPIM

• izpušni sislemi in kalab^atorji
. amorližerji in vzmeli. hitri sarvis
. avtooplika ler vj>e
podvo/j«
(zavore, disik«)
f v
, pnevmatike n platišča

LET

p o s p r e m i l i n a z a d n j i poti, j i p o k l o n i l i cvetje, s v e č e i n d r u g e

U P O K O J E N C E , d o 5 0 % obr..

ŽIVALI
IN RASTLINE

PAJEK SIP Spider 3 5 0 cm in rotacif
sko kosilnico .SIP 1 6 5 cm. dva bobna.
?r 031/426-238
9002676

6r»to' Prsprotnik tO. 4 2 0 3 Naklo
P E K n n j t k « c*«ta 2 3 . 4 2 0 2 Naklo

Iskreno se zahvaljujemo sprodnikom, sosedom, prijateljem,
v a S č a n o m i n z n a n c e m , k i ste p o k o j n o v tako v e l i k e m številu

T U D I Z A D O L O Č E N ČAS. T E R

PROPAW

0

iz Z a l o g a pri C e r k l j a h

ZAPOSUMO voznika C in E kategorije, vožnje po Sloveniji. Agro mobil.
Voglje. Letališka 37. Šerčur, V
041/698-385
9002710

BRAČ PcMja. o d j ^ dva apolm^ 4 do 6
oseb. vju^u. mimo. zeteno okolje, vefta terasa s pogledom na ptažo. 50mdotrgcMn.
restavraci. pteže t r 00385-21/343688.
00385-98/567 -735
9002679

AVTOMOBILI

VVVTOURAN 1.9 TDI. I. 0 5 77 KW. »
041/330020
90o26«e

MARIJA H U M A R

ZAPOSUMO kihaiia, picopeka in kiiiarsko pomočnk», Gostilna in picer^ Vili,
fAa^iče 69. Mavčiče, t r 040/221 -945

TURIZEM

PRODAM

9002881

V 8 6 . letu n a s j e z a p u s t i l a n a š a d r a g a m a m a , stara m a m a , tašča,
teta in botra

NUDIM

ZA NEDOLOČEN čas zaposimc zastopnike za tefensko pRxlg}0 artMov za van>^ariie
zdrav^. O g l ^ si www.sinkopa.si. Sinkopa. d.0.0.. ŽircMiica 87. Žirovnica, t r
041/793-367
9002526

KMETIJSKI STROJI

GOLF IV. 4x4. 1.9 TOi. I. C1. cena:
5.600.00 EUP, t r 0 3 1 / 3 ^ - 9 7 9

ZAHVALA

9002306

KMETIJSTVO

MOTORNA
VOZILA

9002687

ZAPOSLITVE (m/ž)

PRODAM
)UR-TAN, nepremičnine, d o. o.
PE Canlarjeva ulica 03
(staro-mestno jedro),
4000 Kranj, tel.; 04/236-92-14.
mobi: 041/451-857
e-pošta: info@jur*tan.$i

23

KOTEL za žganjekuho. ugcdno. tr

PRODAM

POSLOVNi PROSTORI

~

9002712

TEUCO simentalko. brejo 9 mesecev,
t r 041 /830^560
9002083

OSTALO

RAZNO
PRODAM
DEKUŠKO kok). 7 3 EUR. avtonfiatiko
in dele za centralno peč 1 3 2 EUR. TV
Gorenje, t r 0590/23-750
9002663

A L B I N A PILAR
rojena 2 4 . 2 . 1 9 1 7

O d n j e s m o s e poslovili v s r e d o , 2 9 . a p r i l a 2 0 0 9 , n a p o k o p a l i š č u v Š e n č u r j u .

KUPIM
STAR mizarski ponk, mlin za žito na
kamne, voziček lojtmik, on-are, skrinje, mize itd, tr 031/878-351 9002493

PRODAM
GAJBICE. nove. lesene, klasične, pnmeme za krompir, jabolka in podobno,
t r 031/429-527
9007699

Ž a l u j e m o vsi. ki s m o j o i m e l i r a d i
\vvvw.pogiebnik.c()m

Š e n č u r , 2 9 . aprila 2 0 0 9

GG
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info^g-glas.si

ANKETA

Panika zaradi
gripe ni potrebna
SIMON ŠUBIC

V zadnjem tednu smo preplavljeni z novicami o nevarnem širjenju nove, na začetku Imenovane prašičje
gripe, ki se je Iz Mehike razširila tudi na evropska tla.
Vas je strah nove bolezni?
S(m)o mediji znova podlegli pretiravanju?
foto: Goraii KarfK

Zllhad Burnič:

Lučka Oblak:

Cecilija Stanič:

Slavko Rot:

Karmen Sušnik:

"Seveda nas je strah zaradi
nove gripe, saj zaradi nje
ljudje tudi umirajo. Prav
zato se ml zdi prav, da nas
mediji o tej nevarnosti veliko opozarjajo, sicer bi se še
hitreje Sirila."

"Poročanje medijev o novi
gripi ves čas spremljamo,
vendar pa nas ni prav nič
strah. Roke si umivamo redno, tako kot doslej. Mislim
pa, da panika, kakršno povzročajo mediji, ni f>otrebna."

'Mediji s širjenjem strahu
pred to gripo pretiravajo, saj
zaradi nje ne umre toliko
ljudi, kot jih je v preteklosti.
Sicer pa je nekaterim kar prav
prišla, da so preusmerili pozornost s trenutne krize."

"Nove gripe me nI strah,
vseeno pa se ml zdi kar
prav, da so mediji glasni In
opozarjajo na njeno nevarnost. Če ne bi bilo tako, o
pojavu nove gripe sploh ne
bi bili obveščeni."

"Pretirana panika zaradi gripe ni potrebna in tudi pri
nas doma ravnamo povsem
enako kot doslej. Čeprav je
dobro, da nas mediji o njej
obveščajo, pa se mi zdi, da
pri tem vseeno pretiravajo."

Starodobniki popestrili praznik
Tudi letos so se starodobni motocikli in avtomobili zbrali na tradicionalni prvomajski paradi v Naklem.
MATJAŽ GREGORIČ

Naklo • Štirinajsta tradicionalna prvomajska parada
starodobnih vozil je v središče Nakla na petkovo prvomajsko jutro privabila številne ljubitelje vzorno vzdrževanih dvo- in štirikolesnih
vozil naših prednikov. Po
tradiciji je lastnike vozil in
gledalce parade najprej pozdravi] predsednik Moto
društva Oldtimer Naklo
Franc Zadnikar. Prijetno počutje in srečno vožnjo je
vsem zaželel tudi župan Janez Štular, ki je pripomnil,
da organizatorji parade lahko tudi v prihodnje računajo
na občinsko podporo, preden so zarohneli motorji, pa
je vozila in udeležence blagoslovil še nakelski župnik
Janez Zupane, ki je hkrati izrazil željo, da bi bilo na slovenskih cestah manj nesreč
s smrtnimi žrtvami.
Pisana druščina starodobnih motodklov in letos tudi
precej avtomobilov se je nato
najprej odpravila skozi Naklo do Okroglega, se še en-

Danes bodo po dolgotrajnih pripravah vselili v Dom starejših občanov Naklo prve tri stanovalce. Kot je povedal podžupan Občine Naklo Ivan Megllč, bodo do konca maja postopno naselili vse sobe s skupno 46 posteljami. O datumih
vselitve obvešča prijavljene prosilce komisija, ki obenem
pregleduje popolnost vlog. Prednost pri sprejemu v dom
Imajo prebivalci Iz občine Naklo, zlasti tisti, ki nujno potrebujejo oskrbo. Dejavnost bo opravljal Dom starejših občanov Preddvor, iz katerega bo tudi večina zaposlenih. Novi
dom v Naklem je doslej največja Investicija iz občinskega
proračuna. Zanjo so brez zemljišča namenili 3,1 milijona evrov, skupna vrednost naložbe pa presega 3,5 milijona evrov.
Doslej občina ni dobila niti obljubljene pomoči Iz države za
nakup Informacijske opreme in drobnega materiala. S. S.

BREZNICA

Na paradno vožnjo se je letos podalo še več starodobnikov kot lani, prevoziti so morali več
kot osemdeset kilometrov dolgo pot
'
krat odpeljala po glavni cesti
skozi Naklo, mimo Cegelnice do Podbrezij in nato v
Duplje, kjer jili je pred gasilskim domom pričakalo
okrepčilo. Po krajšem postanku je kolona, ki jo je
spremljalo precej radoved-

nežev, z novimi močmi krenila naprej proti Tržiču, kjer
so starodobniki okoli poldneva zasedli parkirne prostore pred Mercatorjevo blagovnico. Letos so organizatorji paradno vožnjo še nekoliko podaljšali, saj je dolžina

znašala več kot osemdeset
kilometrov, po naporni poti,
ki so jo starodobniki tudi tokrat zmogli brez prehude
sape, okvar in poškodb, pa
so se vrnili v Naklo, kjer so
se udeleženci poveselili še
na družabnem srečanju.

Nihalka na Veliko planino zaustavljena

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 53 novorojenčkov, od tega v Kranju kar 40, na Jesenicah pa 13. V Kranju se je rodilo 19 'dečkov in 21 deklic. Najtežji je bil deček s
4470 grami, najlažja deklica pa je tehtala 1855 gramov. Na
Jesenicah je se rodilo 5 deklic in 8 dečkov. Najtežji je bil
deček, ki je tehtal 3700 gramov, najlažjemu pa je tehtnica
pokazala 2520 gramov.

Inšpektor za žičnice je pred dnevi odredil zaustavitev
nihalke na Veliko planino. Obnova, ki so jo ob rednem
pregledu napovedali že decembra lani, bo občino, ki je
stoodstotni lastnik družbe, stala 250 tisoč evrov, po
besedah direktorja Marijana Skorniška pa naj bi bila obnova končana do 15. junija, ko se na planini začne poletna
sezona. J. P.

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko
v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano
oblačnostjo. V četrtek bo že več sonca in postopno tudi
topleje.
Agencija RS za okolje. Urad za meteorologijo
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Prvi Stanovalci v dom

Za center Ecce homo zbrali šeststo evrov
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Na Brcznici (v občini Žirovnica) so pred kratkim z monokomedijo Hagada v Izvedbi dramskega igralca Gregorja Čušina zbrali šeststo evrov za gradnjo centra Ecce homo (Glejte, človek), katerega pobudnik je zaporniški duhovnik Robert Friškovec. "Predstavo si je ogledalo okoli sto gledalcev.
Mogoče smo pričakovali nekoliko večji obisk, a smo z Izkupičkom zadovoljni," je pojasnil Aleš jekovec, stegovodja
brezniških skavtov, ki so skupaj s prostovoljci iz centra Ecce
homo pripravili predstavo. Projekt centra je zasnovan kot
hiša, v kateri bi delovalo vseh osem programov zaporniške
pastoralne dejavnosti. Stal naj bi stal v Ljubljani ali okolici,
niegova gradnja pa je ocenjena na milijon evrov. A. H.

ŠKOFJA LOKA

Sejem rabljene kolesarske opreme
V soboto, 9. maja, od 8. do 19. ure bo na parkirišču bivše
vojašnice v Škofji Loki tradicionalni sejem rabljenih koles
In kolesarske opreme. Pri prodaji sodelujejo člani treking
kluba, ki bodo pri nakupu tudi strokovno svetovali. D. Ž.

KRANJ

Danes esej iz materinščine
Danes, 5. maja, dijaki slovenskih srednjih šol v skladu z maturitetnim koledarjem pišejo prvo izpitno nalogo, esej iz
slovenščine (ali italijanskega oz. madžarskega kot maternega jezika). Na izpit se je prijavilo 10.069 kandidatov,
sporočajo iz republiškega izpitnega centra. D. Ž.
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