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66 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Od sebe bi želela  
še več
Ajda Remškar z Gimnazije Kranj je 
postala državna prvakinja iz logi-
ke, julija pa se odpravlja tudi na 
lingvistično olimpijado v Manche-
ster. »Naloge so različnih tipov, 
med katerimi je ena vedno lingvi-
stična,« je povedala.

2

GORENJSKA

Uredili rekreacijski 
park
Priljubljena izletniška točka v doli-
ni Završnice je vendarle dočakala 
celostno ureditev. Rekreacijski 
park bodo odprli to soboto, ob 
Dnevu športa in rekreacije ter za-
ključku Triatlona Karavanke.

4

GORENJSKA

Več linij za več  
potnikov
Kranjski mestni potniški promet 
naj bi v tem in prihodnjem letu 
poživili z nekaterimi spremenjeni-
mi in novimi linijami, spremembe 
pa so nastale tudi v sodelovanju z 
domačini v oddaljenejših krajev-
nih skupnostih.

5

ZADNJA

Veliko slavje  
Anje Koračin
V Besnici je bil v nedeljo praznik 
frajtonaric, na katerem je nastopi-
lo blizu šestdeset harmonikarjev 
vseh generacij. Petnajstletna Anja 
Koračin je z nastopom prepričala 
tako strokovno komisijo kot komi-
sijo občinstva.

24

VREME

Danes se bo delno zjasnilo. 
Jutri in v četrtek bo  
spremenljivo oblačno s 
posameznimi nevihtami. 
Malo topleje bo.

8/21°C
jutri: spremenljivo oblačno

Boštjan Bogataj

Kranj – Po podatkih Agen-
cije za javnopravne eviden-
ce in storitve Republike Slo-
venije (Ajpes) je več kot šest-
deset odstotkov gorenjskih 
družb izkazalo skupni čisti 
dobiček v višini dobrih 192 
milijonov evrov, kar je šest 
odstotkov manj kot v letu 
2011. Čisto izgubo je ugoto-
vilo 1.762 družb, kar je pri-
bližna tretjina vseh. Skupna 
izguba je manjša za 16 od-
stotkov, še vedno pa presega 
dobiček, saj je znašala skoraj 

198 milijonov evrov. Tako 
neto čista izguba gorenj-
skih gospodarskih družb v 
letu 2012 znaša 5,33 milijo-
na evrov in je za 83,5 odstot-
ka nižja kot leto prej.

»Poročila gorenjskih 
družb ne kažejo, da se go-
spodarska kriza poglablja, 
saj smo vmes doživeli pri-
silno poravnavo Merkurja, 
kar bistveno izboljša rezul-
tat Gorenjske,« pove Zden-
ka Kajdiž, vodja kranjske iz-
postave Ajpes. Povsem dru-
gače je na ravni Slovenije. 

Gospodarstvo tudi 
lani v izgubi
Gorenjska še vedno beleži negativni izid 
gospodarskih družb. Razlog so izgube večjih 
gospodarskih družb, medtem ko kup večjih in 
manjših lovi skupni pozitivni gospodarski rezultat.

�3. stran

Boštjan Bogataj

Kranj – V petek zgodaj zju-
traj, ob 2.15, so roparji na 
Tbilisijski ulici v Ljubljani 
napadali poštno vozilo. Ro-
parji so si, najbrž tudi zara-
di petkovega izplačila pokoj-
nin, obetali kup denarja, v 
vozilu pa so bili sveži izvo-
di Gorenjskega glasa. Do-
stava časopisa je zato v petek 
na območju Kranja, Zgornje 
Besnice, Preddvora, Žabni-
ce in Škofje Loke nekoliko 
zamujala.

Iz ljubljanske policij-
ske uprave so sporočili, da 
so štirje zamaskirani in 

oboroženi roparji vozilo za-
ustavili v Ljubljani, polici-
sti pa so ga kasneje našli na 
območju Vodic. »Storilci 
so odtujili mobilni telefon, 
med kaznivim dejanjem ni 
bil nihče poškodovan,« je 
posledice opisala Maja Ci-
perle Adlešič iz policijske 
uprave.

Podrobnejših informacij 
ne policisti ne na Pošti Slo-
venije ne posredujejo, Megi 
Jarc iz Pošte pa je pojasnila, 
da roparji niso prišli do vse-
bine pošiljk, torej tudi ne do 
časopisov. Od leta 2009 be-
ležijo že osem ropov poštnih 
vozil, 15 ropov pismonoš in 

66 ropov pošt. »Pošta Slo-
venije je v letu 2008 uve-
dla številne dodatne varnos-
tne ukrepe tudi na področju 
prevozov vrednostnih poš-
tnih pošiljk, ki pripomorejo 
k lažjemu odkrivanju ključ-
nih dejavnikov ropa,« še 
pove Megi Jarc. Za zagotav-
ljanje varnosti ljudi in pre-
moženja letno namenijo več 
kot dva milijona evrov.

V petek opoldne je ropar 
iz poslovalnice Gorenjske 
banke na Jesenicah odnesel 
več tisoč evrov, malo pred 17. 
uro pa iz trgovine na Brezni-
ci pri Žirovnici še nekaj sto 
evrov. Več na 10. strani. 

Oropali dostavo našega časopisa
V petek so bili roparji kar trikrat na delu. Zgodaj zjutraj so napadli poštno 
vozilo in odpeljali tudi sveže izvode Gorenjskega glasa. Opoldne so oropali 
poslovalnico Gorenjske banke na Jesenicah, popoldne še trgovino na Breznici.

Ropar naj bi iz poslovalnice Gorenjske banke na Plavžu na Jesenicah odnesel več tisoč evrov. 
Policisti so takoj začeli preiskavo, ki še ni zaključena, roparja še niso prijeli. / Foto: Andraž Sodja

Jasna Paladin

Kamnik – V teh časih še po-
sebej zahtevnega projekta 
se je lotila družba Dolenj-
grad, ki je zemljišče v nepo-
sredni bližini Doma starej-
ših občanov Kamnik kupila 
leta 2009.

»Že naslednje leto smo 
pridobili gradbeno dovolje-
nje za celotno naselje z mo-
žnostjo fazne gradnje. Prvo 
fazo s 95 stanovanji smo za-
ključili zelo hitro in uporab-
no dovoljenje zanje dobili že 
maja 2011, nato pa je zaradi 
krize sledila nekajmesečna 
prekinitev, a projekt nam je 
kljub vsemu uspelo zaklju-
čiti. Uporabno dovoljenje 
za preostala stanovanja smo 

dobili aprila letos,« je na ura-
dnem odprtju v četrtek po-
vedal direktor podjetja Ivan 
Samotorčan, ki je skupaj s 

kamniškim županom Mar-
janom Šarcem prerezal trak 
pred enim izmed večstano-
vanjskih objektov. Teh je 

skupaj šest, v njih pa 146 
las tniških stanovanj različ-
nih velikosti; po besedah las-
tnika naj bi jih bila prodana 
slaba polovica. Projekt je za-
jel tudi gradnjo podzemne 
garaže z 205 parkirnimi me-
sti za potrebe stanovalcev 
in obiskovalcev ter ureditev 
okolice, v načrtu pa imajo še 
odprtje mini marketa, kava 
bara in fitnes sobe. Stanova-
nja so samo lastniška, kupi 
jih lahko kdorkoli, pravico 
do bivanja v njih pa imajo iz-
ključno starejši. Vsaka eno-
ta je opremljena s t. i. rde-
čim gumbom, ki stanovalcu 
omogoča takojšnjo zdravni-
ško pomoč, okoli vseh objek-
tov pa so urejene intervencij-
ske poti.

Pod skalco naselje za starejše
S simbolnim prerezom traku se je tudi uradno zaključila gradnja naselja oskrbovanih stanovanj Pod 
skalco. V šestih objektih je na voljo 146 lastniških stanovanj, namenjenih starejšim.

Gradnja naselja oskrbovanih stanovanj Pod skalco v 
Kamniku je po petih letih tudi uradno zaključena.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JANEZ ŠIMENC iz Vodic.

Matevž Pintar

Prebivalcem Begunj smo 
zastavili pet kratkih vprašanj 
in sicer: ali menijo, da je cen-
ter kraja primerno urejen, 
kako bi morali urediti pro-
met mimo cerkve ter ali je 
kraj dovolj povezan z Avse-
nikovo glasbo. Zanimalo 
nas je tudi, ali preberejo De-
želne novice in če so zado-
voljni z njihovo vsebino.

Večina, 84 odstotkov sode-
lujočih meni, da je center kra-
ja primerno urejen, saj imajo 

vse pomembne servise pri 
roki, desetina vprašanih se s 
tem ne strinja, ker menijo, da 
avtobusno postajališče in par-
kirišče ne sodita v strogi cen-
ter kraja. Šest odstotkov anke-
tiranih se ni opredelilo.

Tri petine sodelujočih so 
z ureditvijo prometa mimo 
cerkve zadovoljne, ker ozka 
cesta onemogoča prehitro 
vožnjo, 27 odstotkov vpraša-
nih je odgovorilo, da bi mora-
li zgraditi obvoznico, deseti-
na anketiranih pa meni, da bi 
bilo cesto potrebno razširiti.

Da je kraj dovolj povezan 
z Avsenikovo glasbo, meni 
73 odstotkov sodelujočih, 
saj sta gostilna in glasbe-
na šola del kraja, slaba če-
trtina vprašanih se s tem ne 
strinja, ker je po njihovem 
mnenju tamkajšnje doga-
janje namenjeno predvsem 
turistom.

V celoti prebere Deželne 
novice 59 odstotkov anketi-
ranih, slaba četrtina včasih, 
desetina sodelujočih nikoli 
in sedem odstotkov vpraša-
nih jih prebira redko.

81 odstotkov anketiranih 
je zadovoljnih z vsebino De-
želnih novic in menijo, da so 
zelo zanimive, devet odstot-
kov anketiranih je odgovori-
lo, da bi lahko bile boljše, de-
setina na vprašanje ni odgo-
vorila.

Sodelujočim se zahvalju-
jemo za odgovore. Vse, ki bi 
želeli Gorenjski glas naroči-
ti, vabimo, da nas pokličejo v 
Klicni studio slepih na tele-
fonsko številko 04/51 16 440 
in se pozanimajo o ugodnih 
naročniških pogojih.

Ureditev prometa mimo cerkve v Begunjah
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Mateja Rant

Kako je sploh videti tekmo-
vanje iz logike, kakšne nalo-
ge rešujete?

»Naloge so različnih tipov, 
med katerimi je ena vedno 
lingvistična – neznani jezik 
je treba z logičnim sklepa-
njem prevesti v slovenščino. 
Potem pa imamo še naloge z 
vitezi in oprodami – eni go-
vorijo resnico, drugi lažejo. 
Iz izjav moraš ugotoviti, kdo 
je vitez in kdo oproda – kdo 
govori resnico in kdo laže.«

Ali se je na take naloge mo-
goče vnaprej pripraviti?

»Pogosto se ponavljajo 
kak šni podobni triki  – če re-
šiš precej nalog, je velika ver-
jetnost, da vmes najdeš zan-
ko, ki je podobna kak šni na 
testu. Sicer pa je logika po-
dročje, ki mi že od nekdaj 
leži. Za zabavo pogosto re-
šujem sudoku, v katerem je 
prav tako veliko logike.«

Vam sposobnost logičnega 
razmišljanja pride prav tudi 
na katerih drugih področjih? 
Ste tako uspešni recimo tudi 
pri matematiki?

»Pri matematiki mogo-
če še bolj, saj se matematič-
nih tekmovanj udeležujem 
že od prvega razreda osnov-
ne šole.«

Od kdaj pa se udeležujete 
tekmovanj iz logike?

»Letos tretje leto; lani sem 
bila četrta, v prvem letniku 
pa sem dobila srebrno pri-
znanje.«

Ste tudi v šoli tako uspešni 
kot na tekmovanjih?

»Recimo, da sem, a bi od 
sebe želela še več. Ukvarjam 
se z veliko stvarmi, med dru-
gim treniram športno pleza-
nje, do nedavnega sem tudi 
igrala pikolo, kar sem letos 
malce opustila. Šola je zato 
včasih kar malo na stran-
skem tiru, kar ni čisto prav, 
a dokler mi gre tako dobro  
Kljub temu bi kakšne stva-
ri rada naredila bolje. Letos 

sem v programu mednaro-
dne mature, tako da za zdaj 
še ne vem, kako bo z oce-
nami, a se trudim in mi po 
moje tudi kar gre.«

Glede na to, da ste se odlo-
čili za mednarodno maturo 
– razmišljate o študiju v tu-
jini?

»Sem razmišljala o tem, a 
tu sem res srečna, toliko se 
mi dogaja, toliko imam pri-
ložnosti, da ne vem, ali bi 
jih lahko imela kje več. Ta 
čas zato ne vidim razlogov, 
zakaj bi šla na študij v tuji-
no. Čeprav me po svoje tu-
jina mika, zlasti ko pridejo 
predstavit razne tuje fakul-
tete. Študirala bi recimo na 

Nizozemskem ali v Angliji. 
Mogoče bom šla pa vsaj na 
kakšno izmenjavo, saj sem 
zelo navdušena nad svetom 
in potovanji.«

Že veste, kje želite nadalje-
vati študij?

»Nameravam študirati 
matematiko.«

Vam sposobnost logičnega 
razmišljanja pride prav tudi 
v vsakdanjem življenju?

»Na to mi je vedno težko 
odgovoriti. Mogoče se lažje 
odločim, kadar imam kak-
šne možnosti za pretehta-
ti in potem izberem na pod-
lagi plusov in minusov. A v 
živ ljenju se vseeno pogoste-
je odločaš na podlagi intuici-
je ali občutka.«

 
Vam ob vseh obveznostih 
ostane tudi kaj prostega časa? 
Kaj takrat najraje počnete?

»Tudi tekmovanj ne jem-
ljem kot obveznost, saj se 
jih udeležujem z veseljem. 
Zadnje pol leta pa se ukvar-
jam samo s plezanjem. Le-
tos sem tudi v mladinski re-
prezentanci, kjer sem dose-
gla tak napredek, da res uži-
vam. Pogosto se odpravimo 
tudi na izlete skupaj – dva-
krat sem bila po šest dni v 
Švici, med počitnicami pa 
tudi deset dni v Grčiji.«

Od sebe bi želela še več
Ajda Remškar iz Gimnazije Kranj je postala državna prvakinja iz logike, julija pa se odpravlja tudi na 
lingvistično olimpijado v Manchester.

Ajda Remškar / Foto: Tina Dokl

VSAK PRVI TOREK V MESECU

Ku pon za brez plačni mali oglas
Brez pla čen je mali oglas z be se di lom do 80 zna kov. Ugod-
nost ve lja samo za na ročni ke ča so pi sa Go renj ski glas.  
Ku po ni so ve ljav ni pol leta. Na hrb tni stra ni mo ra jo ime ti 
od tis njen na slov na ročni ka. Mali oglas, od dan po te le fo nu 
ali brez ku po na, za ra  u na va mo po ce ni ku, s po pu stom  
za    na roč ni ke (20 %). Ku pon ni ve lja ven za ob ja vo pod  
šif ro ali z na ved bo: na slov v oglas nem od del ku. Brez-
plačne ga ma le ga ogla sa ne mo re jo uve ljav lja ti pra vne ose be 
(tudi s. p.).  Ogla se spre je ma mo na na slov Go renj ski glas, 
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj ali po te le fo nu 04/201  
42 47; za tor ko vo šte vil ko Go renj ske ga gla sa do pet ka do 
14. ure in za pet ko vo šte vil ko do sre de do 14. ure. V  
ma lo oglas nem od del ku na Ble i we i so vi ce sti 4 v Kra nju pa  
smo vam na raz po la go v po ne de ljek, to rek, če tr tek in pet ek  
od 7. do 15. ure, v sre do od 7. do 16. ure. 

MALI OGLAS                                          junij/13
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

� prodam   � kupim � oddam � najamem    

� podarim      � iščem          � nudim          � zamenjam

�������

RUBRIKA:

Vsebina:

Tel.: _ _ / _ _ - _ _ - _ _ _

Mobitel: _ _ _ / _ _ _ - _ _ _

��������

Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

Boštjan Bogataj

Tržič – Konec minulega te-
dna so odstopili nadzorni-
ki Peka, saj, tako je povedal 
že bivši predsednik Robert 
Ličen, niso imeli nikakr-
šnega vpliva na prodajo, 
las tniki z njimi naj ne bi 
sodelovali. Lastniki, v pre-
težni meri je to država, naj 
bi medtem iskali rešitve za 
ohranitev vsaj zdravega je-
dra Peka in s tem večine za-
poslenih v Tržiču. Tako naj 
bi se morda že danes sestali 

na skupščini in potrdili nov 
nadzorni svet. Znano je, da 
Peko nujno potrebuje svež 
denar, za poplačilo terjatev 
in za material, saj proizvo-
dnja poteka zgolj po kap-
ljicah. Vodstvo in zaposle-
ni hkrati javnost pozivajo 
k nakupu čevljev Peko in 
s tem ohranitvi delovnih 
mest. Do konca prihodnje-
ga tedna jih bodo prodajali 
s popustom, na ta način pa, 
obljubljajo, naj bi ohranili 
tudi 110-letno tržiško čev-
ljarsko tradicijo. 

Nadzorniki odstopili,  
čevlji v razprodaji

Dijaška organizacija Slovenije je v sodelovanju z ministrstvom 
za izobraževanje, znanost in šport tudi letos razglasila naj dijaka 
in dijakinjo. Naj dijak je postal Aleksander Rajhard iz Gimnazije 
Škofja Loka. Izbrali so ga izmed 24 dijakov, ki so jih pred tem 
že izbrali na njihovih matičnih šolah. Pri tem ne odloča le učni 
uspeh, ampak tudi, koliko je dijak aktiven še na številnih drugih 
področjih. Aleksander se tako razen z odličnim učnim uspe-
hom lahko pohvali še z vrsto visokih priznanj iz naravoslovnih 
predmetov. V prostem času rad pomaga pri razdeljevanju živil 
na župnijski Karitas Škofja Loka, predan pa je tudi športu, saj 
trenira aikido, redno kolesari in hodi v hribe. M. R.

Škofja Loka

Naj dijak je Škofjeločan Aleksander Rajhard
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Družbe, ki so poslovale v 
letu 2012, so v primerjavi z 
letom 2011 pomembno po-
slabšale rezultate poslova-
nja. Po pokritju vseh odhod-
kov in davka od dobička so 
sicer izkazale neto čisti dobi-
ček, ki je bil za 64 odstotkov 
manjši od neto čistega do-
bička prejšnjega leta.

Pri tem so družbe s pozi-
tivnim poslovnim izidom 
čisti dobiček povečale za 61 
milijonov evrov ali za dva od-
stotka, hkrati so družbe z ne-
gativnim poslovnim izidom 
čisto izgubo povečale kar za 
652 milijonov evrov ali za 39 
odstotkov.

Znesek čiste izgube v letu 
2012 v višini 2,3 milijarde 
evrov je bil celo za 157 mili-
jonov evrov ali 7,3 odstotka 
večji od zneska čiste izgube 
družb, izkazanih v letnih po-
ročilih za leto 2011 (2,17 mi-
lijarde), v katerih so bile za-
jete tudi izgube družb, nad 
katerimi je bil v letu 2012 
uveden stečajni postopek in 
zato niso predložile letnih 
poročil za leto 2012.

Največ neto čistega dobič-
ka so imele gorenjske druž-
be s področja predelovalnih 
dejavnosti oziroma druž-
be iz proizvodnje izdelkov 
iz gume in plastičnih mas. 
V informaciji o poslovanju 
poslovnih subjektov v letu 
2012 na Gorenjskem Ajpes 
ne objavlja individualnih po-
datkov o gospodarskih druž-
bah, predvidevamo pa, da so 

na povečan dobiček najbolj 
vplivale družbe Goodyear 
Dunlop Sava Tires, Savatech 
in Veyance Tehnologies.

Največ neto čiste izgube 
so v regiji lani imele druž-
be s področja finančne in za-
varovalniške dejavnosti, sle-
dile so jim družbe s podro-
čja trgovine, vzdrževanja in 
popravila motornih vozil, 
gradbeniš tva in gostinstva. 
Tu ni težko ugotoviti, da sta 
največja izgubaša družba za 
upravljanje Sava in trgovec 
Merkur.

Največ neto čiste izgube so 
imele družbe iz občine Naklo 
(Merkur), največ neto čiste-
ga dobička pa družbe iz obči-
ne Škofja Loka (LTH Ulitki, 
Filc, Knauf Insulation). Čisti 
dobiček so najbolj povečale 
družbe v občinah Gorje in Tr-
žič, medtem ko so čisto izgu-
bo občutno povečale družbe 
v občinah Žiri (Alpina), Go-
renja vas – Poljane (Marmor 
Hotavlje) ter družbe v občini 
Naklo (Merkur).

Največji vpliv na rezul-
tate je imelo 54 velikih 

gospodarskih družb, ki za-
poslujejo skoraj 43 odstot-
kov delavcev in ustvarijo do-
brih 46 odstotkov vseh pri-
hodkov (skupni prihodki go-
renjskih družb so lani znaša-
li 5,6 milijarde evrov ali od-
stotek več kot leto prej). Neto 
dodana vrednost na zaposle-
nega na Gorenjskem je zna-
šala 36.685 evrov ali skoraj 
pet odstotkov več kot leto 
prej. Na domačem trgu so se 
prihodki povečali za štiri od-
stotke, na tujih za odstotek. 
Največji izvozniki prihaja-
jo iz občin Kranj in Jesenice 
(Acroni, član skupine SIJ – 
Slovenske industrije jekla).

Povprečna mesečna plača 
na zaposlenega je lani zna-
šala 1.440 evrov oziroma se 
je malce povečala, kar pa ob 
2,6-odstotni rasti življenj-
skih potrebščin pomeni re-
alno znižanje. Poslovni regi-
ster Slovenije za Gorenjsko 
izkazuje, da je bilo lani vpi-
sanih 580, izbrisanih pa 364 
gospodarskih družb. Za tri-
deset družb je bil uveden ste-
čajni postopek. Informacija 
o poslovanju gospodarskih 
družb v Republiki Sloveniji 
v letu 2012 je objavljena na 
spletnem portalu Ajpes.

Gospodarstvo tudi lani v izgubi
�1. stran

Samo Lesjak

Kranj – Medtem ko je topel 
sredozemski val dosegel 
skandinavske dežele, kjer 
temperature dosegajo bli-
zu 30 stopinj Celzija, pa pri 
nas še vztraja hladno vreme 
z veliko količino padavin, 
celo snegom, ki je ob koncu 
maja presenetil tudi Gorenj-
ce. Tako se je meja sneženja 
najniže spustila 24. maja, 
ko je na Voglu zapadlo kar 
pol metra snega, snežilo pa 
je tudi na širšem območju 
Kranjske Gore in Bohinja, 
kjer pa je sneg pobelil travo 
vse do okoli 500 metrov nad-
morske višine.

Sicer smo podobne pro-
dore hladnega zraka, ki je 
območje Alp dosegel iznad 
polarnih predelov Atlanti-
ka, v preteklih letih v dru-
gi polovici maja že beležili, 

seveda pa niso zelo pogo-
sti. Denimo 30. maja leta 
2006 je snežilo na plano-
tah Notranjske med 700 in 
800 metri nad morjem, leta 
1969 pa je sneg 20. maja za-
padel celo v Ljubljani. Ta-
krat ga je v Ratečah zapadlo 

5 centimetrov, na Brniku 4 
centimetre, v Škofji Loki 3, 
v Ljubljani 8, v Moravčah 5, 
na Rakitni 24 centimetrov, 
ponekod na Pohorju pa celo 
pol metra. V Ratečah so leta 
1953 izmerili 3 centimetre 
snega celo 3. junija.

Pa vendar je letošnje celo-
letno temperaturno povpre-
čje blizu dolgoletnim pov-
prečjem. »Ob koncu aprila 
in prvi polovici maja je bilo 
nadpovprečno toplo obdo-
bje in tako se obdobna vre-
menska nihanja nekako iz-
ravnajo,« pojasnjuje mete-
orolog Branko Gregorčič. 
S prvim junijem se je zače-
lo meteorološko poletje, po 
besedah Gregorčiča pa tre-
nutne napovedi ne kaže-
jo, da bi bili kmalu deležni 
kakšnega vročinskega vala, 
temveč se bo nadaljevalo za 
ta letni čas relativno hladno 
vreme. »Kljub vsemu pa se 
v prihodnjih dneh obeta po-
stopen porast temperatur, ki 
se bodo ustalile tam okoli 22 
stopinj Celzija. Letošnje po-
letje tako po vsej verjetnosti 
ne bo tako vroče kot lansko,« 
še dodaja Gregorčič.

Junij bo vendarle toplejši
Vreme v mesecu maju je bilo pri nas bolj muhasto, lahko rečemo kar aprilsko, predvsem pa je ob koncu 
meseca tudi ponekod na Gorenjskem presenetil sneg do nižin. Kot kaže, bo junij vendarle toplejši.

Junijsko sonce bo počasi vendarle stopilo pred kratkim 
zapadli sneg. / Foto: Gorazd Kavčič

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je na četrtko-
vi seji sprejela predlog spre-
memb in dopolnitev zako-
na o gozdovih. Glavna spre-
memba je uvedba t. i. pre-
voznice, to je dokumenta, 
ki mora spremljati gozdne 
sortimente, naložene na vo-
zilu, ali med samim prevo-
zom. S tem naj bi zagotav-
ljali sledljivost lesa iz goz-
da do kupca in tako zmanj-
šali nezakonito sečnjo, iz-
voz hlodovine in sivo eko-
nomijo ter izboljšali plače-
vanje davščin. Prevoznica 
naj bi vsebovala podatke o 
izdanem dovoljenju zavoda 
za gozdove za posek lesa, o 
dobavitelju in kupcu, o vr-
sti in količini gozdnih sorti-
mentov ter o datumu, času 
in namenu prevoza lesa, ki 
se prvič daje na trg ali je na-
menjen začasnemu skladi-
ščenju pred prvo prodajo 
ali za lastno uporabo. Pre-
voznik bo moral imeti pre-
voznico pri sebi, evidenco o 
prometu z lesom naj bi vo-
dil in upravljal zavod za goz-
dove. Za kršitve so zagrože-
ne visoke kazni – od 2.000 
evrov za posameznike do 
150.000 evrov za podjetja 
in podjetnike, poleg tega pa 

je predviden tudi odvzem 
lesa. Za nadzor nad izvaja-
njem določb o prevoznici 
naj bi bili poleg gozdarske 
inšpekcije pristojni še poli-
cija in carinski organi.

Druga pomembna spre-
memba zadeva gradnjo goz-
dnih prometnic. Po sedanji 
zakonodaji je za izdajo do-
voljenja za gradnjo gozdnih 
cest potrebno soglasje vseh 
lastnikov gozdov na trasi na-
črtovane ceste, v praksi pa se 
je izkazalo, da je zaradi raz-
drobljenosti zasebnih goz-
dov in velikega števila lastni-
kov težko pridobiti soglasje 
od vseh, še posebej v prime-
rih, če ni rešeno dedovanje 
in so lastniki v tujini ali med-
sebojno sprti. Predlagani za-
kon problem rešuje tako, da 
za gradnjo ceste predvide-
va soglasje lastnikov več kot 
dveh tretjin gozdov na trasi 
predvidene ceste. 

Predlagane zakonske 
spremembe tudi dopuščajo 
možnost, da Sklad kmetij-
skih zemljišč in gozdov Re-
publike Slovenije sklene z 
Zavodom za gozdove Slove-
nije pogodbo o opravljanju 
strokovnih nalog v okviru iz-
vajanja nadzora nad konce-
sijami v gozdovih v državni 
lasti.

Prevoz lesa le  
s »prevoznico«
Da bi zagotovili sledljivost lesa iz gozda do 
kupca, vlada predlaga uvedbo t. i. prevoznice. 
Za gradnjo gozdnih prometnic bo po novem 
dovolj že soglasje dveh tretjin lastnikov gozdov na 
predvideni trasi.

Na dobičkonosnost družb na Gorenjskem so lani najbolj 
vplivale družbe Goodyear Dunlop Sava Tires, Savatech in 
Veyance Tehnologies, po občinah pa prednjači Škofja Loka 
z družbami LTH Ulitki (na sliki), Filc in Knauf Insulation. 
Med izgubarji najbolj izstopata Sava in Merkur. / Foto: Gorazd Kavčič

Delež Gorenjske glede na Slovenijo

prihodki 
(vse v tisoč evrov)

odhodki neto dodana 
vrednost

čisti dobiček čista izguba

Gorenjska 5.625.045 5.596.974 1.396.017 192.624 197.061

Slovenija 78.773.504 78.011.666 16.534.646 2.654.444 2.322.063

Delež 7,1 7,2 8,4 7,3 8,5

Vir: Ajpes
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Drage pletilje, 
dobimo se jutri,  
v sredo,  
5. junija,  
ob 17. uri  
v avli  
Gorenjskega  
glasa. Copatke 
bomo zavijale.

Copatki za novorojenčke
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Marjana Ahačič

Žirovnica – Dolina Završnice 
je že dolgo priljubljena točka 
za rekreacijo in piknike, ob-
čina Žirovnica pa si zadnjih 
nekaj let prizadeva, da bi ta 
del še relativno neokrnjene 
narave po eni strani zaščiti-
la in po drugi zagotovila ure-
jeno izkoriščanje. Tako so že 
pred dvema letoma v dolini s 
pomočjo evropskih sredstev 
že uredili parkirišče, ta ko-
nec tedna pa bodo odprli še 
rekreacijski park.

V okviru projekta so tako 
uredili dobra dva kilometra 
dolgo trimsko stezo ob po-
toku Završnica z 12 postaja-
lišči, tri prostore za piknike 
s kapaciteto do 20 oseb, večji 
prireditveni prostor za 300 
do 400 oseb, otroško igri-
šče, dve odbojkarski igrišči 
na mivki in sanitarije. V re-
kreacijskem parku bo delo-
val še gostinski lokal, v pri-
hodnje pa naj bi uredili tudi 
že obstoječe nogometno igri-
šče. Park upravlja domače 
športno društvo TVD Parti-
zan Žirovnica. Da zagotovijo 
dokončno ureditev območja, 
bo občina Žirovnica še letos 

z lastnimi sredstvi rekon-
struirala cesto do Završnice, 
za kar bodo potrebovali ne-
kaj več kot 600 tisoč evrov.

»Gost pride v Žirovnico 
zato, da uživa v neokrnje-
ni naravi,« je prepričan žu-
pan Leopold Pogačar, za-
dovoljen, da bo park uprav-
ljalo prav domače športno 
društvo. »Zadovoljen sem, 
da smo bili v zadnjih letih 

zelo uspešni pri pridobiva-
nju evropskih sredstev, saj 
smo od leta 2007 počrpali 
že več kot 6 milijonov evrov 
različnih sofinanciranj; ne 
le za infrastrukturo, am-
pak tudi za druge, tako ime-
novane mehke projekte, ki 
predstavljajo dodano vre-
dnost v smislu ponudbe re-
kreacije in zdravega načina 
življenja. 

Kot je povedala Maja Zu-
pan, direktorica Zavoda za tu-
rizem in kulturo Žirovnica, je 
bil zavod nosilec projekta ure-
ditve rekreacijskega parka v 
okviru slovensko – italijan-
skega projekta Slow tourism. 
Za 159 tisoč evrov vredno in-
vesticijo je 85 odstotkov sred-
stev namenila Evropska uni-
ja, deset država, preostalih 
pet pa občina Žirovnica. 

Uredili rekreacijski park
Priljubljena izletniška točka v dolini Završnice je vendarle dočakala celostno ureditev. Rekreacijski park 
bodo odprli to soboto, ob Dnevu športa in rekreacije ter zaključku Triatlona Karavanke. Župan Žirovnice 
Leopold Pogačar je prepričan, da ureditev omogoča izkoriščanje in obenem zaščito tega bisera 
neokrnjene narave.

V soboto bodo tudi uradno odprli rekreacijski park v dolini Završnice, ki je že dolgo 
priljubljena rekreacijska točka za domačine in okoliške prebivalce.

Urša Peternel

Jesenice – Skoraj štiristo 
učencev Osnovne šole Pre-
žihovega Voranca z Jesenic 
ima v letošnjem šolskem 
letu subvencionirano šol-
sko malico. To je kar dve 
tretjini vseh, kar govori o 
socialnem položaju družin, 
iz katerih prihajajo. A da 
se prav nobeden od učen-
cev ne bi čutil prikrajšane-
ga, so pred štirimi leti na 
šoli ustanovili šolski sklad, 
ki je do danes zares lepo za-
živel. Po besedah ravnatelja 
šole Roberta Kerštajna se v 
sklad namreč vsako leto na-
teče kar okrog 15 tisoč evrov; 
vanj nekateri starši in de-
lavci šole prispevajo po ne-
kaj evrov redno vsak mesec, 
poleg tega pa skoraj štiri ti-
soč evrov vsako leto zbere-
jo tudi s papirnimi akcija-
mi. Na šoli so namreč pravi 
rekorderji v zbiranju stare-
ga papirja in zagnani učen-
ci ga vsako šolsko leto zbe-
rejo skoraj 40 ton! Otroci so 

res motivirani in v času ak-
cije živijo za zbiranje stare-
ga papirja. Dovažajo ga na 
vse možne načine, z avto-
mobili, kamioni, celo vozič-
ki ... Razred, ki zbere največ 
papirja, dobi tudi posebno 
nagrado ravnatelja – name-
sto pouka lahko en dan pre-
živijo, kot želijo sami, deni-
mo na izletu, pikniku ... K 
sodelovanju v papirji akciji 
pa so na pobudo pomočni-
ce ravnatelja Jelke Kusterle 
povabili tudi stanovalce ene 
od jeseniških stolpnic – pod 
hišne nabiralnike v stolpni-
ci so namestili dve škatli, v 
kateri lahko stanovalci odvr-
žejo reklame, časopise ... Ko 
se škatli napolnita, ju hišnik 
shrani v kleti stolpnice, nato 
pa v času papirne akcije šola 
poskrbi za prevoz do zaboj-
nika. »Samo od reklam in 
časopisov se je nabralo štiri 
tone papirja! To je fantastič-
na akcija,« je povedala Jelka 
Kusterle, ki si želi, da bi k 
sodelovanju pritegnili še ka-
kšno od jeseniških stolpnic. 

Denar iz šolskega sklada 
razdelijo v skladu s pravil-
nikom, del za opremo, de-
nimo nakup garderobnih 
omaric, del za spodbuja-
nje nadarjenih učencev, za-
dnja leta pa gre vse več de-
narja za otroke iz socialno 
ogroženih družin, ki jim iz 
sklada plačajo šole v naravi, 
ekskurzije, celo učbenike, 

zvezke in torbe. »Kjer star-
šem zmanjka denarja, vsko-
či šolski sklad. In glede na 
to, da vse več staršev ostaja 
brez služb, je to vzvod, s ka-
terim vendarle lahko poma-
gamo učencem in jim omo-
gočimo čim bolj enakoprav-
no udeležbo v vseh dejav-
nostih,« še poudarjata Ker-
štajn in Kusterlova.

S starim papirjem nad socialno stisko
Na jeseniški osnovni šoli, kjer imajo veliko socialno ogroženih otrok, z zbiranjem starega papirja – na 
leto ga zberejo kar 40 ton, polnijo šolski sklad. Pomagajo jim tudi stanovalci ene od stolpnic, ki so 
zbrali kar štiri tone reklam, časopisov ... 

Na šoli so pravi rekorderji v zbiranju starega papirja in 
zagnani učenci ga vsako šolsko leto zberejo skoraj 40 ton.

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Glavna 
tema četrtkove seje bohinj-
skega občinskega sveta je bil 
rebalans proračuna občine. 
Zaradi rebalansa se je zata-
knilo že pri sprejemanju 
dnevnega reda seje, kasneje 
pa tudi pri razpravi, in sicer 
o postavki o povečanju pri-
hodkov od prodaje stavbnih 
zemljišč za 100 tisoč evrov. 
Postavka tolikšno povečanje 
predvideva za prodajo preo-
stalega dela nepremičnine 
in zemljišča na parcelah na 
Veglju, kjer je lokal v trenu-
tnem upravljanju župana in 
njegove soproge, znesek pa 
po gradivu predstavlja raz-
liko od stvarnega vložka do 
celotne cene oziroma pla-
čilo poravnave. Kot je deja-
lo več svetnikov, omenjene 
postavke ne razumejo, zato 
proračuna niso hoteli pod-
preti, na koncu pa so se od-
ločili za prestavitev glasova-
nja. »Žal mi je, da nekateri 
svetniki, ki že več mandatov 
sedijo v svetu, ne razumejo, 
da je proračun oz. rebalans 

proračuna plan, ne pa izve-
dena dejstva,« je ob tem de-
jal župan Franc Kramar in 
dodal, da ve, kaj svetnike 
moti, a da bo to pod poseb-
no točko dnevnega reda ene 
od naslednjih sej. Kramar je 
še dejal, da razmišlja o tem, 
da bi na podlagi stvarnega 
zakonika vložil zahtevo za 
priznanje preteklih vlaganj 
v objekte na Veglju.

Nasprotovanje rebalansu 
proračuna je pojasnila tudi 
občinska svetnica iz vrst 
SDS Marija Ogrin. »Prora-
čun je temeljni dokument 
občine, zato se pri tem poču-
timo odgovorne. Pomisleki 
so glede prodaje parcel, za 
katere nismo dobili ustre-
zne dokumentacije,« je de-
jala.

Če rebalans proračuna ne 
bo sprejet, se lahko pojavijo 
težave pri delovanju prora-
čunskih porabnikov v obči-
ni, vendar kot kaže, do tega 
ne bo prišlo, saj je za danes 
popoldne sklicana izredna 
seja, na kateri bodo svetniki, 
kot kaže, le odločali o predlo-
gu rebalansa proračuna.

O rebalansu  
na izredni seji
Bohinjski občinski svet je zaradi postavke v 
proračunu o sto tisoč evrih prihodkov od prodaje 
nepremičnin in zemljišča na Veglju prestavil 
glasovanje o rebalansu proračuna. O njem bodo 
odločali danes na izredni seji.

Komisija za odlikovanja pri občini Naklo, ki jo vodi pod-
župan Albin Golba, je soglasno potrdila dobitnike letošnjih 
občinskih priznanj, prav tako so jih potrdili tudi občinski 
svetniki na majski seji občinskega sveta. Zlato plaketo občine 
Naklo bo ob občinskem prazniku meseca junija prejel Jože 
Mohorič, dolgoletni športni delavec in kulturnik, aktivni član 
pri Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Naklo in Moto 
društvu Oldteimer Naklo, napovedovalec in soavtor alma-
naha Šport v Naklem v letih 1936-–2006 in soavtor knjige o 
Naklanski železnici. Srebrno plaketo bo prejel Ženski zbor 
Dupljanke, ki je lani praznoval dvajsetletnico uspešnega de-
lovanja in bil že večkrat nagrajen, tudi z zlatim priznanjem na 
mednarodnem tekmovanju  Praga Cantat v Pragi leta 2011. 
Bronasto plaketo bo prejela Stanka Malovrh, ki je že več 
kot 50 let članica PGD Duplje, članica Društva upokojencev 
Naklo, članica OZ Rdečega križa Kranj in predsednica Rde-
čega križa Duplje in Rdečega križa občine Naklo. Bronasto 
plaketo bo prejel tudi Janez Kuhar, ki je član PGD Naklo že 
polnih 63 let in vodi društveno veteransko desetino. Spo-
minsko priznanje bosta dobila Turistično društvo Naklo, ki 
letos praznuje petdesetletnico, in Košarkarski klub Naklo, 
ki praznuje štiridesetletnico. S. K.

Naklo

Letos šest občinskih nagrajencev
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Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 57/12, 109/12) in 12. ter 78. člena statuta Občine 
Naklo (Uradni list RS, št. 88/07, 16/2012) župan Občine Naklo s tem 

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi

DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA  
PROSTORSKEGA NAČRTA NA8 ASFALTNA BAZA

I. člen
Občina Naklo naznanja javno razgrnitev:
– dopolnjenega osnutka OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NA-
ČRTA NA8 ASFALTNA BAZA (v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelala družba 
DOMPLAN, D. D., pod številko projekta UD/439-108/10, aprila 2013.

II. člen
Gradivo iz prve točke bo javno razgrnjeno od 12. 6. 2013 do 15. 7. 2013 v 
času uradnih ur, v prostorih Občine Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo in na 
spletni strani naklo.si.

III. člen
Javna obravnava bo potekala v ponedeljek, dne 17. 6. 2013, ob 17. uri v pro-
storih Občine Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo, v kletni sejni sobi.

IV. člen
Vsebina OPPN obsega odstranitev obstoječe Asfaltne baze, sanacijo obmo-
čja in izgradnjo nove stanovanjsko poslovne soseske, s pripadajočo infra-
strukturo. 

V. člen
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pisne pripombe in pre-
dloge k razgrnjenemu gradivu na naslov Občina Naklo, Stara cesta 61, 4202 
Naklo s pripisom: »Pripombe na javno razgrnitev OPPN Asfaltna baza«, ali pa 
jih na mestu javne razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb in predlogov. Rok za 
dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve 15. 7. 2013.

VI. člen
Župan Občine Naklo bo po končani javni razgrnitvi zavzel stališča do pri-
pomb in predlogov javnosti. Stališča do pripomb in predlogov bodo objav-
ljena na spletni strani naklo.si.

Številka: 3505-0003/2011-34
Datum: 30. 5. 2013

Župan Občine Naklo
Marko Mravlja, l. r.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Kako oživiti mestni 
promet in kako se izogniti 
gneči na parkiriščih, je že 
nekaj časa tematika razprav 
v večini mest, v Kranju pa so 
jo zadnja leta skušali reševa-
ti predvsem z ugodnimi ce-
nami vozovnic. Simbolične 
cene so pri nekaterih sicer 
naletele na odobravanje, bili 
pa so tudi takšni, ki so zato 
manj zaslužili, saj so jim de-
lodajalci za prevoz na delo 
plačevali manj, oni pa so se 
prej in kasneje na delo vozi-
li s kolesi ali osebnimi av-
tomobili, saj so bile avtobu-
sne linije redke, prav tako pa 
za nekatere preveč oddalje-
ne. Tako je bilo večkrat sli-
šati očitke, da so v nekaterih 
krajevnih skupnostih pri-
krajšani za ugodne poveza-
ve z mestom, z avtobusno in 
železniško postajo, šolami, 
športnimi dvoranami in po-
dobno.

Zato so se lani, ko je po de-
setih letih potekla koncesij-
ska pogodba z Alpetourom 
– potovalno agencijo in so 
jo podaljšali za eno leto, na 
kranjski občini sklenili, da 
temeljito proučijo, kaj stori-
ti, da bo mestni promet bolj 
zanimiv za občane. To pa 
pomeni, da bi avtobusi vozi-
li bolj polni in bi bili stroški 

prevozov manjši za koncesi-
onarja in občino. Po oceni 
stanja so k sodelovanju pri-
tegnili tudi občane ter pri-
pravili predlog novega odlo-
ka glede mestnega potniške-
ga prometa, ki je tudi podla-
ga za pripravo razpisa za no-
vega koncesionarja. Prejšnji 
teden so kranjski svetniki 
odlok tudi sprejeli.

Najpomembnejša novost 
so nekatere nove linije. Tako 
naj bi sedanje linije 1, 2 in 
3 nadomestila krožna lini-
ja številka 15, ki bi potekala 

med Centrom, Primsko-
vim, Planino in Železni-
ško postajo, med delavni-
kom pa naj bi avtobus kro-
žil vsake pol ure. Podaljšali 
naj bi liniji 7 do postajališča 
Tatinec in po novem predlo-
gu tudi linijo 8 do krožišča 
Zorman v Medvodah. Linijo 
12 naj bi podaljšali do Besni-
ce in Podblice, liniji 4 naj bi 
dodali postajališče pred Su-
pernovo, prav tako pa naj bi 
podaljšali njeno obratova-
nje. Pomembna novost za 
domačine bo tudi nova linija 

Kranj–Letenice-Golnik-Go-
riče-Svarje-Trstenik-Povlje-
-Babni vrt-Žabje-Čadovlje-
-Tenetiše-Kranj, prav tako 
pa naj bi postavili nekaj no-
vih avtobusnih postajališč.

Zahteva občine do kon-
cesionarja, ki bo skrbel za 
mestni potniški promet, 
je tudi, da bi bile linije čim 
bolj usklajene z medkrajev-
nim prevozom, pa tudi da bi 
bila najvišja cena za dnevno 
vozovnico 1 evro, za meseč-
no 10 evrov, za letno pa 95 
evrov. 

Več linij za več potnikov
Kranjski mestni potniški promet naj bi v tem in prihodnjem letu poživili z nekaterimi spremenjenimi 
in novimi linijami, spremembe pa so nastale tudi v sodelovanju z domačini v oddaljenejših krajevnih 
skupnostih.

Mestni potniški promet naj bi v prihodnjih mesecih približali uporabnikom. / Foto: Tina Dokl

Ana Šubic

Tržič – Z veselico in prika-
zom dejavnosti gasilsko-re-
ševalnih organizacij v obči-
ni Tržič so minulo soboto v 
Prostovoljnem gasilskem 
društvu Tržič (PGD) skleni-
li praznovanje 130-letnice or-
ganiziranega gasilstva. Trži-
čani so se ob koncu 19. stole-
tja začeli vse bolj zavedati, da 
se morajo v skrbi za svoje pre-
moženje začeti organizirano 
boriti proti požarom. V ta na-
men so 4. aprila 1883 na po-
budo župana in tovarnarja K. 
B. Mallyja ustanovili društvo 
Požarna bramba Tržič, ki je 
na začetku štelo 33 gasilcev.

PGD Tržič sodi med naj-
starejša prostovoljna gasil-
ska društva na Gorenjskem. 
Danes povezuje okoli 90 čla-
nov, od tega je 39 operativnih 
gasilcev. »Veliko v lagamo 
v mlade. Za podmladek se 
nam ni treba bati, imamo ga 
veliko,« je dejal predsednik 

PGD Marko Mirt. Kot je 
pou daril, so bili zadnjih pet 
let v  društvu zelo dejavni: 
»Leta 2010 nam je s pomo-
čjo občine in Gasilske zveze 
Tržič uspelo kupiti novo ga-
silsko vozilo s cisterno, sami 
pa smo zbrali dovolj denarja 

še za nakup poveljniškega 
terenskega vozila. Tako lah-
ko bolje in hitreje posreduje-
mo ob intervencijah. Imamo 
pa še starejšo avtocisterno, 
ki jo bo v bližnji prihodno-
sti treba zamenjati.« Veliko 
pozornosti so posvetili tudi 

prenovi gasilskega doma na 
Balosu, kjer so na novo ure-
dili komandno sobo, obnovi-
li delavnico, pisarniški pro-
stor in sanitarije, pred me-
secem dni pa so zamenjali 
še dotrajana okna in vrata. V 
prihodnjih letih načrtujejo 
še obnovo fasade, strehe in 
preostalih prostorov.

Visok jubilej društva so tr-
žiški gasilci zaznamovali z 
več prireditvami. V začetku 
maja so pripravili Florjano-
vo procesijo in gasilsko zbir-
ko v Tržiškem muzeju. Sle-
dila je slavnostna seja s po-
delitvijo zahval in priznanj 
društva zaslužnim članom, 
Franci Mikulandra pa je pre-
jel priznanje Gasilske zveze 
Slovenije. Jubilej so v soboto 
počastili še z veselico in v ar-
nostnim dnevom na parki-
rišču bivše BPT, kjer so obi-
skovalcem prikazali delo ga-
silcev, ki so ponavadi prvi na 
kraju nesreče, in drugih re-
ševalnih služb.

Tržiški gasilci stavijo na mlade
Prostovoljno gasilsko društvo Tržič, eno najstarejših na Gorenjskem, letos praznuje 130-letnico.

Marko Mirt, predsednik PGD Tržič / Foto: Tina Dokl

Direkcija RS za ceste je pred začetkom poletne planinske se-
zone poskrbela za obnovo v jesenski vodni ujmi zelo poškodo-
vane ceste v dolino Vrata. »Zelo sem vesel, da so se tako hitro 
odzvali. Veliko zaslug za to imata gotovo tudi Planinska zveza 
Slovenije in predvsem Planinsko društvo Dovje–Mojstrana, ki 
je ves čas opozarjalo na problem. Cesto bo sicer nekoč treba 
urediti do te mere, da bo manj dela z vzdrževanjem, kar pome-
ni, da bi jo bilo potrebno asfaltirati. A tega v današnjih časih, ko 
ni denarja niti za sanacijo zares dotrajane državne ceste skozi 
Zgornjesavsko dolino, na kratki rok seveda ne moremo priča-
kovati,« je povedal župan Kranjske Gore Jure Žerjav. Zadnje 
neurje je odneslo tudi nekaj brvi čez reko Bistrico v Mojstrani. 
»Projekt obnove brvi pri Fabriki je v proračunu in ga bomo 
čim prej izpeljali, pri tem pa računamo tudi na sredstva, ki 
jih za sanacijo posledic poplav namenja država. Pohodna Pot 
triglavske Bistrice, ki vodi do slapu Peričnik, pa je, odkar so s 
prostovoljnim delom postavili brv, ki jo je odnesla voda, prav 
tako že prehodna,« je še povedal Žerjav. M. A.

Mojstrana

Obnovljena cesta v Vrata

Cesta v dolino Vrata je po jesenski vodni ujmi spet 
prevozna.

V četrtek, 6. junija, bodo v Sokolskem domu ob 19. uri odprli 
razstavo Poljski dnevi v Škofji Loki, ki jo skupaj pripravljata Vele-
poslaništvo Republike Poljske v Ljubljani in Občina Škofja Loka. 
Dogodek bodo začeli s koncertom Izebele Kniaz, nato pa sledi 
odprtje treh razstav, med njimi tudi razstave Poljske znamenitosti 
pod okriljem Unesca. Lani so razstavo o znamenitostih, ki so 
pod zaščito Unesca, priredili skupaj s češkim veleposlaništvom. 
Razstavi o znamenitostih pod Unescovo zaščito imata za Škofjo 
Loko še poseben pomen, je ob predstavitvi junijskih prireditev v 
Sokolskem domu povedala Andreja R. Megušar s škofjeloške ob-
čine, saj so letos Ločani oddali vlogo za umestitev Škofjeloškega 
pasijona kot žive dediščine na poseben seznam Unesca. D. Ž.

Škofja Loka

Poljski dnevi v Škofji Loki
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petek, 7. junij 2013, ob 19.30
V primeru slabega vremena bo prireditev ob isti uri v Športni dvorani Trata pri Škofji Loki.

ŠKOFJA LOKA, Mestni trg
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Generalni pokrovitelj: 

Občina Škofja Loka
Medijski pokrovitelj:

OB�INA
ŠKOFJA LOKA

Gostje večera
nagrajenci slovenskih festivalov 2012: 

Zabavni program:  

 

VESELI BEGUNJČANI (Večer slovenskih viž v narečju)  

Ans. PRLEŠKI KVINTET (Števerjan)

Ans. NEMIR   (Vurberk) 

Ans. PETKA  (Ptuj) 

Ans.  PAJDAŠI (Slovenska polka in valček)

 ZLATA MARTINC z Ans. SREDENŠEK 
 Ans. BITENC 
 Ans. JELŠA 
 Ans. JOC BEND
 Ans. ERAZEM 
 Ans. VIKEND
 Ans. JURČKI 
 Ans. NE ME JUGAT 

ANDREJ ROZMAN - ROZA
Organizatorja:

Jasna Paladin

Kamnik – Kriminalistična 
preiskava v zvezi s strokov-
nim izvajanjem dveh vzgoji-
teljic v vrtcu Zarja, ki naj bi 
neprimerno umirjali nemir-
nega štiriletnika (v zimskem 
času sta ga zaprli na teraso), 
še ni končana, so pa ugoto-
vitve nadzora, uvedenega po 
uradni dolžnosti, sporočili z 
Inšpektorata RS za šolstvo 
in šport.

Kot so zapisali, vzgojite-
ljica in njena pomočnica v 
času nadzora v vrtcu nista 
več opravljali svojega dela, 
saj sta podali pisno odpoved 
delovnega razmerja, zato so 
potrebne poizvedbe opravili 
pri vodstvu vrtca in zaposle-
nih. Ugotovili so, da je bil en 
otrok enkrat poslan na tera-
so pri odprtih vratih, da dru-
ge domnevne nepravilnosti 
strokovnih delavk (lepljenje 
ust malčkom) niso bile po-
trjene in da so vse aktivno-
sti vrtca po seznanitvi z do-
mnevnimi nepravilnostmi 
potekale v smislu varovanja 
pravic otrok in niso bile v na-
sprotju s šolsko zakonodajo.

A ugotovitve inšpektorata, 
kot kaže, niso dovolj, da bi se 
stvari, ki so vrtec v središče 

medijske pozornosti posta-
vile že konec aprila, povsem 
umirile. »Lastnik vrtca je 
dobil več anonimnih pisem 
z grožnjami, da je potreb-
no odstaviti ravnateljico in 
sprejeti v delovno razmerje  
vzgojiteljici, ki sta pisno po-
trdili izločanje otroka na te-
raso v zimskem času in po-
dali odpoved delovnega raz-
merja, v nasprotnem prime-
ru sledijo medijske diskre-
ditacije. To grožnjo anoni-

mni pisci tudi uresničuje-
jo. Vrtec je prejel tožbo ene 
od vzgojiteljic, ki je podala 
odpoved delovnega razmer-
ja in sedaj želi službo na-
zaj, nismo pa prijeli nobe-
ne pritožbe s strani zaposle-
nih, tudi ne pritožbe, veza-
ne na domnevni mobing. Z 
zaskrbljenostjo spremljamo 
stopnjevanje neutemeljenih 
javnih obtožb, ki pretresa-
jo vrtec, starše naših otrok 
in lokalno skupnost. Ne gle-
de na pritiske in napoveda-
ne osebne diskreditacije, ka-
terih ozadje nam ni znano, 
si vrtec še naprej prizadeva 
delovati v dobrobit otrok,« so 
sporočili iz vrtca Zarja, kjer 
so ob nedavnem vpisu malč-
kov za novo šolsko leto zase-
dli vsa prosta mesta.

Vzgojiteljici tožita 
vrtec Zarja
Zdaj že nekdanja vzgojiteljica Zasebnega vrtca 
Zarja in njena pomočnica, ki sta zaradi domnevno 
neprimernega ravnanja podali odpoved, vrtec 
tožita in želita službo nazaj. Inšpekcijski nadzor 
nepravilnosti v ravnanju vodstva vrtca ni pokazal.

Jasna Paladin

Mengeš – Mengšani svoj ob-
činski praznik praznujejo v 
spomin na rojstvo sloven-
skega pisatelja in zgodovi-
narja Janeza Trdino, ki se je 
v Mengšu rodil 29. maja leta 
1830. V sredo so praznik za-
znamovali s slavnostno pri-
reditvijo v kulturnem domu, 
katere vrhunec je bila podeli-
tev občinskih priznanj.

Zlato priznanje Občine 
Mengeš je župan podelil Av-
gustu Alešu iz Topol, ki je 
zaslužen za razvoj gasilstva 
v kraju, saj je v gasilske vr-
ste vstopil že pred šestdese-
timi leti. Tudi sicer je v kra-
ju pustil neizbrisen pečat. 
Sodeloval je pri gradnji prve 
avtobusne postaje v Topo-
lah, pri gradnji novega ga-
silskega doma, pri obnovi 
vodnjaka, postavitvi kapeli-
ce sv. Lucije z okolico in tra-
siranju pešpoti od Topol do 
mlinčkov pod Strmico v so-
sednji občini. Aktiven je tudi 
v Športnem društvu Topole, 

kot nekdanji član vaškega 
odbora pa je zaslužen pred-
vsem za uspešno gradnjo 
komunalne infrastrukture 
v Topolah. Srebrno prizna-
nje je prejel trener Smučar-
sko skakalnega kluba Men-
geš Aleš Selak za izjemno 
uspešno delo z mladimi 

skakalci, bronastega pa Ciri-
la Dermas tja za aktivno delo 
v Turističnem društvu Men-
geš, Karitas in drugih podro-
čjih prostovoljstva. Podelje-
ni so bili tudi trije znaki Ob-
čine Mengeš – prejeli so jih 
mlada kolesarka Katja Je-
retina, vodja mladinskega 

centra Blanka Tomšič in An-
ton Skok iz Loke pri Mengšu.

V kulturnem programu 
so sodelovali člani Mešane-
ga pevskega zbora Svoboda 
Mengeš in mezzosopranistka 
Ines Osina, prireditev pa se je 
nadaljevala s spomladanskim 
koncertom Mengeške godbe.

Zlato priznanje Avgustu Alešu
Na slavnostni prireditvi ob letošnjem prazniku občine Mengeš je župan Franc Jerič podelil šest 
občinskih priznanj.

Letošnji občinski nagrajenci skupaj z županom Francem Jeričem / Foto: Tina Dokl

Jasna Paladin

Kamnik – Praznovanje viso-
kega jubileja so kamniški 
godbeniki začeli že v petek 
s slavnostnim koncertom in 
slovesno akademijo v Domu 
kulture Kamnik.

Na slovesnosti, ki so se je 
udeležili številni vidni gos-
tje, med drugimi predse-
dnik Državnega zbora Jan-
ko Veber, oba kamniška po-
slanca Matej Tonin in Brane 
Golubovič in župan Marjan 
Šarec, ki je bil tudi slavnos-
tni govornik, so godbeni-
ki podelili Gallusove znač-
ke, odlikovanja slovenskih 
godb in Adamičeve značke 
za več kot tridesetletno so-
delovanje v godbi. Slednje 
so prejeli Robert Kodrič, 
Ignac Zupan in Boris Selko 
– vrsto let tudi predsednik 
Mestne godbe Kamnik. V 
soboto se je praznovanje 
nadaljevalo pod šotorom 
na Trgu prijateljstva z nek-
daj že zelo priljubljeno, zdaj 
pa obujeno zabavno glasbe-
no prireditvijo Veselo v Ka-
mnik, kjer je poleg kamni-
ških godbenikov in mažo-
retk nastopilo še deset dru-
gih glasbenih skupin. Še po-
sebej pestro pa je bilo nato 

v nedeljo, ko so slavljenci 
pripravili pravi godbeniški 
spektakel, kot so ga poime-
novali – povorko dvanajstih 
godb z okoli štiristo godbe-
niki. Vabilu so se odzvale 
godbe iz Komende, Vodic, 
Mengša, Lukovice, Domžal, 

Moravč, Stranj, Vevč, Diva-
če in Šentjerneja ter Godba 
Slovenskih železnic. V rit-
mu koračnic so se v družbi 
kamniških mažoretk spre-
hodile po Šutni do Glavnega 
trga, kjer so pred številnimi 
poslušalci in pod taktirko 

dirigenta kamniške godbe 
Martina Dukariča družno 
zaigrale nekaj skladb. Da je 
bilo vseh štiristo godbeni-
kov usklajenih, se je Duka-
rič povzpel na res vidno me-
sto in to kar s pomočjo gasil-
ske avtolestve.

Godbeniki napolnili Kamnik
Člani Mestne godbe Kamnik so ta konec tedna praznovali 165-letnico godbeništva v Kamniku. Vrhunec 
tridnevnega dogajanja je bila nedeljska povorka dvanajstih godb, ki so skupaj zaigrale na Glavnem trgu.

V nedeljo so v središču Kamnika odmevale koračnice, za kar je v čast jubileja Mestne godbe 
Kamnik poskrbelo okoli štiristo godbenikov.

»Z zaskrbljenostjo spremljamo stopnjevanje 
neutemeljenih javnih obtožb, ki pretresajo vrtec, 
starše naših otrok in lokalno skupnost.«
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Najbolje prodajan terenec v Sloveniji*

Kiina vozila imajo rekordno nizko porabo, 7-letno 
garancijo in maksimalnih 5 zvezdic po EURO NCAP-u.

Najsodobnejša hibridna tehnologija omogoča, da do 
hitrosti skoraj 100 km/h vozilo poganja zgolj električni 
motor. Edini luksuzni hibrid s 7-letno garancijo in prodajno 
ceno na ravni dizelske različice. Kia, ker nizka poraba in 
najnaprednejša tehnologija ne smeta biti luksuz!

Najbolj atraktiven športni terenec na trgu navdušuje z 
bogato serijsko opremo in nepremagljivo ceno. 
Vrhunski in dinamični dizajn, prepričljivi bencinski in 
dizelski motorji z zavidljivo nizko porabo goriva ter 
inteligentnim sistemom aktivnega pogona na vsa štiri 
kolesa »Dynamax«.

Prostorski presežki, brezkompromisna varnost in popolno 
udobje že v najosnovnejši različici. Najsodobnejši motorji 
novemu cee'd-u omogočajo kar 20 % nižjo porabo od 
svojega predhodnika. 
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POVPREČNA
PORABA GORIVA ODcee’d 1.6 CRDi 3,7l/100 km

POVPREČNA
PORABA GORIVA ODOptima 1.7 CRDi 4,9l/100 km

POVPREČNA
PORABA GORIVA ODSportage 1.7 CRDi 5,3l/100 km

www.kia.si

PREHITITE
VIŠJI DDV!

Samo do 30. junija!

ENOSTAVNO IN 
PREGLEDNO EOM=0%
BREZ POLOGA - 0 EUR, BREZ OBRESTI - 0%, BREZ STROŠKOV - 0 EUR

V

ZE ZA199 EUR V

ZE ZA 399 EUR V

ZE ZA 299 EUR

ZE ZA NEVERJETNIH 

139 EUR MESECNO

V

V

POPOLNOMA NOVI

Dinamičen, športen in temperamenten.

MEDVODE: ČREŠNIK 01/361-22-50; KRANJ: NASMEH 04/235-17-77; BLED: AMBROŽIČ 04/574-17-84

KIA - NAJVEČ AVTA ZA VAŠ DENAR

Kombinirane porabe goriva: 3,7 – 8,2 l/100km, emisije CO2: 97 – 195 g/km.
*Po stat. podatkih o novoreg. vozilih v RS (ARDI) za leto 2012 in 2013. Akc. ponudba velja za nakup novega vozila KIA cee'd, Rio, Sportage, Optima ML 2013 po ponudbi prodajalca ob sklenitvi pogodbe o finanč. leasingu preko VBS Leasinga d.o.o., Hypo Leasinga d.o.o. in Summit Leasing Slovenija 
d.o.o.. Financ. zajema: obdobje financ. do 84 mesecev (velja za model pro_cee'd, ostali modeli odplač. doba do 60 mesecev), fiksna OM 0%, EOM 0%, stroški odobritve 0 EUR. Primer izračuna za KIA pro_cee'd 1.4 CVVT LX Fun s ceno 11.690 EUR (MPC 12.490 EUR - Joker popust "Staro za novo" 
400 EUR - Joker "Iz zaloge" 400 EUR - Joker "0% financ"), z odplač. dobo 84 mes. ter 0% pologom, je obrok leasinga 139 EUR/mesec in fiksna OM 0%, stroški financ. 0 EUR, EOM 0%, skupaj za plačilo potroš. je 11.690 EUR, kar je enako nabavni vrednosti vozila. Cena za KIA cee'd 1.4 CVVT LX 
Fun 11.950 EUR (MPC 12.850 EUR – Joker popust »Iz zaloge« 400 EUR – Joker »Družina« 500 EUR – Joker »0% financ.«), z odplač. dobo 60 mes. ter 0% pologom, je obrok leasinga 199 EUR/mesec. Cena za KIA Sportage 1.6 GDI Fun 17.990 EUR (MPC 19.990 EUR – Joker popust »Iz zaloge« 
1.000 EUR – Joker »Krpan« 1.000 EUR – Joker »0% financ.«), z odplač. dobo 60 mes. ter 0% pologom, je obrok leasinga 299 EUR/mesec. Cena za KIA Optima 1.7 CRDi SX 23.990 EUR (MPC 25.990 EUR – Joker popust »Iz zaloge« 1.000 EUR – Joker »Staro za novo« 1.000 EUR – Joker »0% financ.«), 
z odplač. dobo 60 mes. ter 0% pologom, je obrok leasinga 399 EUR/mesec. MPC cene vsebujejo vse dane popuste in prihranke in ne vključujejo kovinske barve in stroška priprave vozila. Akcija EOM 0% velja od 6. 4. do 30. 6. 2013. Financ. se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. 
Vse ostale info. o porabi goriva in emis. CO2 so na voljo v priroč. o varčni porabi goriva in emis. CO2, na prod. mestu in na www.kia.si/emission. Pogoji garanc. so na voljo v garanc. knjižici vozila, oz. pri poobl. zastopniku vozil Kia. Slike so simbolične. KMAG d.d., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

KMAG d.d., Leskoškova 2, Ljubljana, 01/58-43-425

www.facebook.com/KIASlovenija
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Jože Marinček

Kranj – Od četrtka do nede-
lje so v olimpijskem baze-
nu letnega kopališča v špor-
tnem centru Kranja pote-
kali boji na prvem od treh 
kvalifikacijskih turnirjev za 
uvrstitev na prvenstvo sta-
rega kontinenta prihodnje 
leto v Budimpešti. V konku-
renci reprezentanc Belorusi-
je, Francije, Moldavije, Švice 
in Ukrajine je naša reprezen-
tanca pod vodstvom trenerja 
Primoža Troppana in njego-
vega pomočnika Igorja Belo-
fastova po štirih zmagah in 
enemu porazu osvojila odlič-
no drugo mesto. Naši so na-
mreč na uvodni tekmi 13 : 4 
premagali Belorusijo, nato 

19 : 5 še Moldavijo. Sledila je 
tekma, polna napak, in Fran-
cija je zasluženo zmagala z 9 
: 4. Po tem porazu so se fantje 
zbrali in zaigrali še boljše ter 
s kar 17 : 9 premagali Švico.

»Na splošno sem zado-
voljen z igro. Pokazali smo, 
da lahko na trenutke zaigra-
mo zelo dobro in kvalitetno, 
včasih pa tudi nekoliko slab-
še. Sedaj nas čaka zaključek 
letošnjega prvenstva oziro-
ma sezone 2012–2013, po-
tem pa sledi drugi kvalifika-
cijski turnir. V tem trenut-
ku se še ne ve, kje točno bo. 
Pristop bo moral biti enak 
kot sedaj ali pa celo boljši, saj 
so fantje tega sposobni. Prav 
tako moramo dvigniti raven 
naše igre. Da smo izgubili 

proti Franciji, pa je dejstvo, 
da Francija, za razliko od nas, 
veliko več vlaga v vaterpolo,« 

je po končanem turnirju po-
vedal selektor naše reprezen-
tance Primož Troppan.

Drugo mesto za naše vaterpoliste

Na letnem bazenu v Kranju so si naši vaterpolisti pred 
nadaljevanjem kvalifikacij konec tedna priborili drugo 
mesto. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Minulo soboto in ne-
deljo je v kranjskem pokri-
tem olimpijskem bazenu 
potekalo tradicionalno tek-
movanje za pokal Kranja v 
plavanju. V soboto je za naj-
boljši dosežek dneva poskr-
bel Damir Dugonjić, ki je 
na 50 metrov prsno plaval 
28,01. Zanimiva je bila tudi 
tekma v ženski konkuren-
ci, kjer je Jeseničanka Anja 
Klinar (PK Gorenjska banka 
Radovljica) na 200 metrov 
prosto premagala Raven-
čanko Mojco Sagmeister. 
Anja je nato dvakrat zmagala 

v nedeljo, ko je bila najbolj-
ša na 400 metrov prosto in 
400 metrov mešano.

Tudi drugi slovenski re-
prezentanti so si pribori-
li nekaj zmag, prav tako so 
napredek pokazali naši mla-
di plavalci. Za vse bo zno-
va priložnost, da se izkažejo 
ta konec tedna, saj se v četr-
tek na olimpijskem bazenu 
v Radov ljici začenja odprto 
absolutno prvenstvo Slove-
nije Mobitel 2013. Organi-
zatorji iz PK Gorenjska ban-
ka Radovljica vabijo na zani-
mive obračune ter na četrt-
kovo odprtje tekmovanja, ki 
se bo začelo ob 17. uri. 

Plavali so za pokal Kranja

Anja Klinar se je konec tedna vrnila z višinskih priprav  
in kljub poškodovani rami odlično nastopila na tekmovanju 
v Kranju. / Foto: Tina Dokl

Minuli petek se je naša nogometna reprezentanca v Bielefeldu 
pomerila z reprezentanco Turčije in jo premagala z 2 : 0. Čeprav 
varovanci selektorja Srečka Katanca na prijateljski tekmi niso 
dobili točk za uvrstitev na svetovno prvenstvo, pa je bila zmaga 
pomembna za potrebno samozavest, ki jo ekipa potrebuje pred 
novo kvalifikacijsko tekmo, ki jo ta petek čaka na Islandiji. Prav 
tako so za novo tekmo potrebne temeljite priprave, ki jih te dni 
nadaljujejo tudi na kranjski nogometni zelenici. V. S.

Kranj

Zmaga nad Turčijo pomembna za samozavest

Po petkovi tekmi s Turčijo naša nogometna reprezentanca 
spet vadi v Kranju. / Foto: Tina Dokl

Od minulega petka naprej je znano, da tudi v novi sezoni 
jeseniško hokejsko moštvo ne bo nastopalo v mednarodni 
ligi EBEL. Kot je znano, so se že med tednom nastopanju 
odpovedali v klubu Jesenice mladi, ki ga vodi Miha Rebolj, kot 
so sporočili z vodstva lige, pa tudi Slavku Kanalcu oziroma 
kateremu koli drugemu ni uspelo izpolniti zahtev in zagotoviti 
denarja za nastopanje. Tako bo v novi sezoni v ligi EBEL, ki 
se bo začela 8. septembra, igralo enajst moštev. Zagrebški 
Medveščak se namreč seli v KHL, edina slovenska ekipa v ligi 
EBEl pa bo še naprej Telemach Olimpija. V. S.

Jesenice

Liga EBEL tudi letos brez Jeseničanov

Naša odbojkarska reprezentanca nadaljuje zmagoviti niz. Po-
tem ko je uspešno opravila kvalifikacije za svetovno prvenstvo, 
se je minulo nedeljo izkazala v prvi tekmi dodatnih kvalifikacij 
za nastop na evropskem prvenstvu v Kaštel Šučurcu. Z odlično 
igro so naši premagali Hrvaško s 3 : 1 (-22, 16, 16, 19). Naši 
pa s tem vsega dela še niso opravili, saj bodo na povratni 
tekmi v Stožicah morali zmagati še enkrat, ali pa vsaj dobiti 
zlati niz. V. S.

Split

Pomembna zmaga naših odbojkarjev

Minuli konec tedna je v španski Sevilli potekalo evropsko pr-
venstvo v veslanju, ki se ga je udeležila tudi naša reprezentan-
ca. Po težavah zaradi bolezni so sicer malce drugače sestavili 
čolne od sprva načrtovanih, tudi izkupiček na prvenstvu pa 
je bil slabši od načrtov. Tako je dvojni četverec, v katerem so 
veslali Aleš Zupan, Jan Špik, Gašper Fistravec in Luka Špik, 
sicer zmagal v B finalu in zasedel skupno sedmo mesto, ni pa 
se mu uspelo uvrstiti v finale, kar je bil njihov cilj. »Z vožnjo v 
B finalu smo lahko zadovoljni, ostaja pa grenak priokus, saj bi 
bili s takšnim veslanjem verjetno konkurenčni v finalu. Polfina-
le se nam je žal ponesrečil, vendar tako pač je. Verjamem, da 
so se mlajši v čolnu iz tega veliko naučili, nenazadnje sem se 
tudi sam,« je po tekmi povedal Luka Špik. V B finalu je nastopil 
tudi lahki skifist Rajko Hrvat in zasedel skupno osmo mesto, 
tekmovanje v C finalu pa končal lahki dvojni dvojec. »V celoti 
nismo izpolnili zastavljenega načrta, torej dveh uvrstitev v A 
finale in ene v B. Če pa pogledam nastopa dvojnega četverca 
in lahkega enojca v B finalu, lahko rečem, da nista bila daleč 
od svojega maksimuma. V vsakem primeru pa se bo morala v 
nadaljevanju splošna forma pri vseh poboljšati,« je ob koncu 
prvenstva poudaril Selektor Miloš Janša. V. S.

Bled

Veslači razočarani z evropskega prvenstva

Miroslav Cvjetičanin

Kranj – Dvainštiridesetletni, 
energični Dušan Kosić med 
Triglavane ne bi nikoli pri-
šel, če ne bi verjel, da so dobro 
moš tvo. Zaveda se, da ga čaka 
še veliko dela, vendar tega se 
ne boji. Njegov glavni cilj je 
na tribune kranjskega stadio-
na spet pripeljati navijače. To 
pa moštvu lahko uspe zgolj z 
všečnimi igrami. »Publike, ki 
se dobro spozna na nogomet, 
je v Kranju veliko, prav tako je 
veliko takih, ki niso strokov-
njaki, vendar ločijo »igro« od 
»neigre« in prav igra je ma-
gnet za dober obisk tribun 
vsakič, ko Triglav igra doma. 
Ekipa je dobra, to je letos prvič 
dokazala z doseženimi točka-
mi, ki so zagotovile zanesljiv 
obstoj v ligi. Vendar to za to 
ekipo ni dovolj,« pravi Kosić.

Ko je sedel na Triglavo-
vo klop, je bil na dvanajstih 
od štirinajstih letošnjih tek-
mah zadovoljen z igro večine 
igralcev. Trdi, da so to opazi-
li tudi gledalci. Rezultati so 
bili zelo dobri in kazalo je, da 
bo Triglav sezono končal viš-
je od pričakovanj. Hkrati so 
zanesljive točke obstoja med 
najboljšimi močno »zmeh-
čale« noge in s tem tudi mo-
čan odklon od dogovorjene-
ga. Zadnji tekmi z Muro in 
Olimpijo sta bili za Dušana 
Kosića neprepoznavni ali 
še bolje rečeno nedopustno 
katastrofalni. Večino svojih 
igralcev na teh dveh tekmah 
enostavno ni prepoznal. 

In ker je Kosić tiste vrste  
profesionalnega trenerja, ki 
ne tolerira tako močnih ni-
hanj in odstopanj od dogo-
vorov, je zdaj v času premora 

močno zaskrbljen za start 
nove sezone. Kot človek, ki 
stoji na realnih tleh, se dobro 
zaveda, pod kakšnimi pogoji 
igrajo igralci. Ve, da igrajo za-
stonj, da so člani kluba z naj-
manjšim proračunom, da so 
mladi, že utrujeni od težke se-
zone, da so stalno igrali pod 

pritiskom obstanka v ligi in še 
kaj bi se našlo.

Dušan Kosič pravi, da bo 
za naslednjo sezono zbral od-
ločne fante, ki bodo na račun 
všečnih, borbenih, dobrih 
iger mogoče kdaj pa kdaj žr-
tvovali tudi kakšno točko v 
negativnem smislu, vendar 
bodo s tem načinom igranja 
igrali pred množičnejšo pu-
bliko in igrali bodo tako, da 
bodo lahko pokazali in doka-
zali vse svoje znanje. »To pa 
se lahko doseže zgolj z opti-
mističnim, napadalnim in 
motiviranim bojem proti vsa-
kemu nasprotniku,« dodaja 
Kosič in zaključuje z beseda-
mi, da mora Triglav biti »naj-
višji« v Sloveniji, čeprav se to 
zdaj sliši smešno in nemogo-
če, ampak  žoga je okrogla 
in v nogometu je z dobrim de-
lom vse mogoče.

Želi si všečnih iger
Dušan Kosić, ki je spomladi prevzel ekipo nogometašev Triglava, si želi, da bi navijači znova  
napolnili tribune kranjskega stadiona.

Dušan Kosić / Foto: Tina Dokl

Športna zveza Tržič in vrtec Tržič sta organizatorja 7. Teka po 
ulicah Tržiča in odprtega državnega prvenstva v cestnih tekih 
in hoji za veterane. Prireditev se bo s prvim startom družin z 
otroki za stolpnico začela ob 18. uri, zadnji start bo ob 18.35. 
V prijavnici se bo moč za tek prijaviti v petek med 16. in 17. 
uro. V. S.

Tržič

Tekače v petek vabijo v Tržič
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Miroslav Cvjetičanin

Bled – »Navzočnost podjetij, 
ki imajo afiniteto do športa 
ter timskega dela, je pokaza-
la, da pravi podjetneži ne vi-
dijo ovir v slabih razmerah, 
če jim organizatorji pripravi-
jo dobre pogoje,« je povedal 
glavni organizator iz Rodeo 
Trade, d. o. o. – Šport ob jeze-
ru, Damijan Ambrožič. S po-
močjo Banke Koper so že pe-
tič organizirali Poslovni tek 
trojk na Bledu.

Letos je organizator mo-
ral postaviti limit sodelujo-
čih na 65 podjetij iz vse Slo-
venije. Na koncu pa se je nav-
kljub zgolj trem stopinjam 
nad ničlo, dežju in vetru na 
startu pojavilo kar 71 trojk. 
Poslovni tek je postal simbol 
timskega dela zunaj poslov-
nih prostorov. Z reklom: če 
držimo skupaj v pisarni ali 
delavnici, potem bomo tudi 
v tekaških copatih, ne glede 
na vremenske razmere. »Ni 

slabega vremena, samo sla-
ba oprema je,« pa je že zna-
no reklo Damijana Ambroži-
ča in ekipe, ki vsako leto na 
Bledu pripravijo kopico od-
mevnih tekaških prireditev. 
Trojke so se skupaj ogrevale 
pred startom in skupaj grele 
v cilju, tek pa je moral vsak-
do izmed treh opraviti sam. 
Vsak je moral preteči en krog 
iz Regatnega centra v smeri 
Zake, okoli celega jezera na-
zaj v veslaški hram. Tekače 
sta s starta nagnala predse-
dnik Slovenske atletske zve-
ze Grega Benčina ter pred-
sednik Atletske zveze Fin-
ske Antti Pihlakoski. Spe-
cialni gost pa je bil najbolj-
ši košarkar Union Olimpi-
je in član državne reprezen-
tance, ambasador posebnih 
športnih očal za voznike Se-
rengeti Jaka Blažič. Tekmo-
vanje je na tej prireditvi do-
brodošlo, vendar zgolj za-
radi družbene angažirano-
sti oz. dobrodelnosti. Tokrat 
so tekači zbrali skoraj 2.300 
evrov za Center za usposab-
ljanje, delo in varstvo Ma-
tevža Langusa v Radovljici 
(CUDV). Center pomaga pri 
usposabljanju, vzgoji in izo-
braževanju, rehabilitaciji in 
negi otrok, mladostnikov in 
odraslih z zmerno, težjo in 
najtežjo motnjo v duševnem 
razvoju.

Pogostitev so zgledno in 
okusno pripravili Sava hoteli 
Bled, zato je vsak tekač prejel 
v slast originalno blejsko kre-
mno rezino in topel obrok ter 
darilno vrečko z dobrotami 
vseh pokroviteljev prireditve.

V troje se teče topleje
Kljub neobičajno nizkim temperaturam ob koncu maja so poslovneži tekli okoli Blejskega jezera.

Tek poslovnih trojk so tudi srečanja med poslovnimi partnerji.

Poslovna dekleta so rekla, da mraz sploh ni ovira.

Damijan Ambrožič predaja 
zbrani denar za CUDV. Nič kaj premražene zmagovalke

Igor Drakulič

Škofja Loka - Organizator-
ji letošnjega Teka štirih mo-
stov, ki bo 15. junija 2013 v 
Škofji Loki, so s sponzorji in 
partnerji poskrbeli za lepe 
nagrade, vrhunske tekaške 
majice Asics in vrhunska 
športna sončna očala Bol-
le. Med najboljše in tiste, ki 
bodo po času najbližji zlati 
sredini, bodo razdelili doda-
tno vrhunsko športno opre-
mo znamk Asics, Puma, 
Sau cony, TrekSta, Mico, Si-
gma, ZeroRH+ in druge. 
Večino omenjenih blagov-
nih znamk bo mogoče tudi 

testirati in kupiti (s 15 do 20 
odstotkov popusta) na tržni-
ci športne opreme in storitev 
na startno-ciljnem prostoru. 
Fakulteta za šport bo četrto-
uvrščenim v treh najštevil-
nejših kategorijah med mo-
škimi in ženskami podari-
la meritev aerobnih sposob-
nosti. »Nagrada« za starše 
bo tudi brezplačno večerno 
varstvo in športna animaci-
ja otrok v izvedbi Športne-
ga centra Fakultete za šport. 
Organizatorji bodo izbirali 
najboljšo fotografijo s teka, 
Asics pa bo avtorjem treh 
najboljših fotografij podaril 
športne copate po izbiri. 

Tek štirih mostov:  
nagrade, darila, popusti

Na lanskem Teku štirih mostov je nagrade in  
kolajne najboljšim podelil naš najboljši sprinter Matic  
Osovnikar. / Foto: Tomaž Lunder

Marjana Ahačič

Žirovnica, Bled – Na novo ure-
jena dolina Završnice je dobro-
došla za celoten gorenjski turi-
zem, dokaz za to pa je veliko 
zanimanje za prvi Triatlon Ka-
ravanke, ki bo v soboto, 8. ju-
nija, povezal Bled, Gorje in Ži-
rovnico. Namenjen je rekrea-
tivcem, ki se bodo pomerili v 
treh disciplinah: veslanju, ko-
lesarjenju in teku, začel se bo s 
štartom ob 11. uri v Veliki Zaki 
na Bledu.

»Pričakujemo okoli 200 
športnih navdušencev, ki 
bodo s kajakom 5,2 kilome-
tra veslali po Blejskem jeze-
ru, nato prekolesarili 14 ki-
lometrov do Završnice in za 
konec pretekli 3,2 kilometra 
dolgo pot do Valvasorjevega 

doma, pri čemer bodo mora-
li premagati 551 višinskih me-
trov,« je povedala Maja Zu-
pan, direktorica Zavoda za tu-
rizem in kulturo, ki skupaj s 
15 različnimi društvi organi-
zira prireditev. »Velike prire-
ditve, kot je prireditev treh ob-
čin, Triatlon Karavanke 2013, 
zahtevajo zanesljivo, marljivo 
in iznajdljivo ekipo, ki poga-
nja celotno organizacijo. Pro-
stovoljci so pomemben in ne-
pogrešljiv člen tekočega pote-
ka prireditve. Še posebej hva-
la za trud, čas, dobro voljo in 
energijo PGD Zasip, PGD Re-
čica, PGD Srednja vas, Vitezi 
dobrega teka, PGD Rečica, 
ŠRD Lokvanj, PGD Zg. Gor-
je, PGD Podhom, PGD Za-
sip, PGD Zabreznica, PGD 
Smokuč, KK Završnica, TVD 

Partizan, GRS Radovljica, PD 
Radovljica, Sportini Turizem 
Bled, Aljoši Žnidar, Valenti-
nu Rezarju, Ivanu Arnšku, 
Klemenu Dolencu, Boštja-
nu Tržanu, Andriji Brčinović, 
Ervinu Becu, Urošu Jenkole-
tu, Klemenu Verbiču, Nejcu 

Kiklju ter drugim prostovolj-
cem, ki so kakorkoli pomagali 
pri izvedbi prireditve.«

Zaključek prvega Triatlona 
Karavanke bo v Završnici, v 
novem rekreacijskem parku, 
ki ga bodo uradno odprli prav 
v soboto.

Vse nared za Triatlon Karavanke
Prireditev, katere poudarek je na druženju in doživljanju dežele, bo s tremi disciplinami – veslanjem, 
kolesarjenjem in gorskim tekom – povezala žirovniško, gorjansko in blejsko občino.

Tekaški del trase je speljan po Rudni poti na Valvasorja.

Miroslav Cvjetičanin

Nemilje – Šesti rekreativni 
tek, ki šteje za gorenjski po-
kal 2013, je spet zbral vso do-
mačo tekaško smetano. Špor-
tno društvo Bela peč–Podbli-
ca se je izkazalo z organizacijo 
predvsem zato, ker niti letos ni 
pozabilo na najmlajše tekačice 
in tekače, ki so se pomerili na 
450, 900 in 1350 metrov dol-
gih progah. Zbralo se je nekaj 
manj kot sto mladih, ki so bili 
razdeljeni v devet starostnih 
skupin. Zmagovalci v svojih 
starostnih kategorijah so tako 
postali: Ema Pogačnik (Zg. Be-
snica), Nace Flajnik (Gorenj-
ski glas), Tonka Šmid (OŠ Sel-
ca), Mark Zupančič (KGT Pa-
pež Kamnik), Ana Hafner (ŠD 
Kondor Godešič), Anže Gros, 

Špela Zorjan, (oba NŠD Med-
vode), Bine Flajnik (Gorenj-
ski glas), Andraž Maier (AK 
Radov ljica).

Starejši tekači so se pome-
rili v dvanajstih kategorijah. 
Premagati so morali 7,5-ki-
lometrsko progo od Nemilj 
do vrha Mohorja, kar pome-
ni, da so morali premaga-
ti kar 450 višinskih metrov. 
Najboljši med sedemdeseti-
mi moškimi je bil Marjan Zu-
pančič (KGT Papež Kamnik), 
drugi je bil Marko Pintar (ŠD 
Sorica), tretji pa Uroš Berton-
celj (ŠD Kondor, ŠD Koloka). 
Med ženskami je bila najhi-
trejša Anica Klinar (Zgornje 
Gorje), druga je v cilj pritekla 
Barbara Markun (Gorenjski 
glas) in tretja Dragica Kustec 
(Škofja Loka).

33. Tek na Mohor
Eden od najstarejših tekov v Sloveniji je tudi  
letos lepo uspel.

Neulovljiva: Anica Klinar in Marjan Zupančič / Foto: Jana Vidic
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Suzana P. Kovačič

Križe – Območno združenje 
Rdečega križa (OZ RK) Tr-
žič in Izpostava Uprave RS 
za zaščito in reševanje Kranj 
sta organizirala XVIII. re-
gijsko preverjanje usposob-
ljenosti ekip prve pomo-
či Civilne zaščite in Rdeče-
ga križa v soboto na različ-
nih lokacijah v Križah. Pre-
verjanja usposobljenosti se 
je udeležilo največ ekip do-
slej, kar petnajst. »Ekipe, ki 
vadijo čez celo leto, s tem do-
bijo priložnost pokazati svo-
je znanje na realistično pri-
kazanih delovnih točkah in 
ker je več ekip zbranih na 
enem mestu, lahko znanje 
tudi malce primerjajo med 
seboj. Sploh pa ni namen 
tekmovanje, ampak prever-
janje usposobljenosti sode-
lujočih, ki prostovoljno na-
menjajo svoj čas tej huma-
nitarni dejavnosti. Napre-
dek je viden, pridružujejo 
se novi člani in še vedno je 
opazna tudi pripravljenost 
lokalnih skupnosti in Rde-
čega križa, da sofinanci-
rajo usposabljanje in opre-
mo prostovoljcev,« je pove-
dal Jernej Hudohmet, vodja 

Izpostave Uprave RS za za-
ščito in reševanje Kranj.
V soboto so imeli štiri delov-
ne točke, na vsaki se je po-
javila neka nevarna snov. 
Ena točka na primer je bila 
locirana pri plinski posta-
ji; režiran je bil nepoobla-
ščen vstop v plinsko posta-
jo, zaradi uporabe odprtega 
ognja je prišlo do eksplozi-
je, v kateri so bili ljudje ope-
čeni in zastrupljeni z oglji-
kovim monoksidom. »Pri 
tem se izkaže timsko delo. 
Res da je to vaja, vendar so 
te ekipe lahko zelo koristna 
pomoč profesionalni službi 
ob množičnih nesrečah ali 
naravnih katastrofah. Šteje 
tudi zavest, da so vsi udele-
ženci prostovoljci, ki poma-
gajo tudi v lokalnih skupno-
stih ... Več ko imamo takih, 
boljše se počutimo. Nihče v 
ekipi ni profesionalec, npr. 
zdravnik ali učitelj prve po-
moči, pravilo pa je, da ima-
jo udeleženci opravljen 80-
urni tečaj prve pomoči, s ka-
terim pridobijo licenco bol-
ničarja. Vsaka ekipa ima pet 
do sedem članov,« je povzel 
Boštjan Terbovc, vodja oce-
njevalcev, in dodal, da so k 
usposabljanju v prvi pomoči 

vabljeni že mladi od petnaj-
stega leta dalje.
Tudi sekretarka OZ RK Tržič 
Noelle Kavčič in Boris Plav-
šič v imenu Rdečega križa 
Slovenije sta pohvalila ude-
ležbo, Plavšič je še dodal, da 
od maja do konca junija pote-
kajo regijska preverjanja po 
Sloveniji ter da bo 19. držav-
no preverjanje usposobljeno-
sti ekip prve pomoči oktobra 

v Velenju. Na državnega se 
je z največ točkami uvrstila 
OZ RK Kranj – ekipa 1, ki bo 
zastopala gorenjsko regijo. 
Če sklenemo  dogodek z be-
sedami vodje ekipe Prosto-
voljnega gasilskega društva 
Podhom Jerneja Kocjančiča: 
»Organizacija je super, nam 
pa je preverjanje usposoblje-
nosti predvsem izziv in nad-
gradnja našega znanja.«

Motorist zapeljal med otroke
Na srečo je bila to le režirana situacija na regijskem preverjanju usposobljenosti iz prve pomoči, 
na katerem se je najbolje odrezala prva ekipa Območnega združenja Rdečega križa Kranj. Toliko 
prijavljenih ekip, kot jih je bilo letos, še niso imeli. 

Ekipo OZ RK Radovljica (na sliki) je vodil Sašo Čotar. Na tej 
delovni točki so se otroci igrali na igrišču pred vrtcem, ko 
je mednje zapeljal motorist, potem ko se je na njegovem 
motorju poškodovala ročka za plin. V vaji so ponesrečene 
otroke zaigrali učenci OŠ Križe. 
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Andraž Sodja

Jesenice, Žirovnica – V pe-
tek, le malce pred poldne-
vom, je v poslovalnico Go-
renjske Banke na Tavčarjevi 
cesti na Jesenicah vstopil ne-
znani ropar in z grožnjo, ki 
jo je podkrepil s pištolo, od 
zaposlenih zahteval denar. 
Ko so mu denar izročili, je 
peš pobegnil v neznano. Ko-
liko denarja je odnesel, po-
licisti v interesu preiskave 
ne izdajo, neuradno pa smo 
izvedeli, da gre za več tisoč 
evrov oziroma si je storilec 
pridobil veliko premoženj-
sko korist.

»Storilec je visok okoli 180 
centimetrov in močnejše po-
stave,« so po ropu sporočili 
iz Policijske uprave Kranj. 
Policisti so zaprli vse ceste 
na območju Jesenic in pre-
gledovali vozila, s katerimi 
bi storilec lahko pobegnil, 
vendar ga do včeraj še niso 
našli. Le nekaj ur kasneje je 
neznanec oropal še trgovino 
Mercator na Breznici pri Ži-
rovnici. Tudi v tem primeru 

je ropar vstopil v trgovino in 
prodajalkama zagrozil s pi-
štolo ter zahteval denar. Kot 
smo izvedeli, je bil tokrat 
njegov plen manjši, komaj 
nekaj sto evrov.

Osumljenec naj bi bil vi-
sok okoli 180 cm, po ropu 
pa je pobegnil z osebnim av-
tomobilom srebrne barve. 
Trgovki sta bili po ropu še 
v šoku, kljub temu pa smo 
uspeli izvedeti, da je bila oro-
pana trgovina že v preteklo-
sti tarča roparjev, enega so 
policisti ujeli. Tudi ob tem 
ropu so policisti zaprli ceste, 
ki bi jih ropar lahko uporabil 
za pobeg, v zraku je bil tudi 
policijski helikopter, vendar 
po zadnjih informacijah sto-
rilca še niso ujeli.

Ali med obema ropoma 
obstaja povezava, policisti še 
raziskujejo, zato prosijo vse, 
ki imajo kakršnekoli infor-
macije, naj jih sporočijo na 
najbližjo policijsko postajo, 
na številko 113 ali anonimni 
telefon 080 1200, ki klicate-
lju zagotavlja popolno ano-
nimnost. V dveh mesecih 

so se tako na Jesenicah ozi-
roma bližnji okolici zvrsti-
li že trije ropi, saj je 5. aprila 
neznanec oropal poslovalni-
co Delavske hranilnice na Je-
senicah. Policisti ob tem sve-
tujejo potencialnim žrtvam, 
da naj med ropom ne izzi-
vajo storilca z nepotrebnimi 
gibi, kretnjami in vpitjem, 

pozorno naj ga poslušajo in 
naj izvršijo njegove ukaze. 
Nikoli naj ne reagirajo po-
gumno in nepremišljeno. 
Poskušajo naj si zapomniti 
njegov osebni opis: zunanji 
videz, postavo, starost, oble-
ko (naj jih ne zavedejo izsto-
pajoči kosi oblačil), izrečene 
besede, naglas, narečje. 

Dva oborožena ropa v nekaj urah
V petek so imeli jeseniški policisti polne roke dela. Dopoldne je neznani oboroženi ropar oropal 
poslovalnico Gorenjske banke na Jesenicah, popoldne pa je neznanec oropal še trgovino na Breznici.

Malce pred 17. uro je v petek neznani storilec oropal 
trgovino Mercator na Breznici pri Žirovnici. / Foto: Andraž Sodja

Kranjski prometni policisti so minuli konec tedna na Kidričevi 
cesti v Kranju ustavljali 18-letnega voznika kolesa z motor-
jem. Mladenič policistov ni upošteval, saj je vožnjo nadalje-
val. Celo več, ni upošteval prometne signalizacije, vozil je po 
nasprotnem smernem vozišču, brez veljavnega vozniškega 
dovoljenja, moped tudi ni bil registriran. Po krajši vožnji je 
18-letnik kolo z motorjem odvrgel in začel bežati peš, vendar 
so ga policisti s hitro intervencijo dohiteli in tudi prijeli. V 
policijskem postopku so ugotovili, da je bilo kolo z motor-
jem, ki ga je uporabljal voznik, ukradeno. Zato so ga zasegli, 
o njegovem ravnanju pa obvestili preiskovalno sodnico in 
državno tožilko. Zaradi prekrškov v prometu so mu policisti 
izdali plačilni nalog z globo 1.620 evrov, zaradi kaznivega de-
janja pa bo še kazensko ovaden. Policisti so kolo z motorjem 
že vrnili lastniku. B. B.

Kranj

Ukradel moped, nato bežal

Kranjski policisti so bili v petek okoli 19. ure obveščeni, da je 
neznani storilec v Cerkljah na Gorenjskem odtujil prikolico za 
prevoz vozil in z dejanjem lastnika oškodoval za okoli 2.000 
evrov. B. B.

Cerklje

Ukradli prikolico za prevoz vozil

Neznana ženska je v soboto dopoldne po medvoških stano-
vanjih prodajala ženska oblačila. Oškodovanka, ki je opravila 
nakup, je do bližnjih sosedov skočila po drobiž, vmes pa je 
neznana prodajalka izkoristila njeno nepazljivosti in jo okra-
dla. Iz odklenjenega stanovanja je vzela 300 evrov gotovine 
in izginila. Policija jo še išče. B. B.

Medvode

Tatica ropa po stanovanjih

Boštjan Bogataj

Kranj - V soboto dopoldne je 
traktorist s prikolico na mo-
stu pri Planiki v Kranju prebil 
varnostno ograjo in zapeljal v 
Savo. Policisti so bili o nesre-
či obveščeni ob 10. uri, na re-
ševanje so takoj prihiteli tudi 
kranjski poklicni gasilci in z 
vrvno tehniko in pomočjo po-
tapljačev rešili tako 44-letnega 
voznika, kasneje pa iz Save po-
tegnili še traktor in prikolico.

Policisti so ugotovili, da je 
traktorist iz okolice Kranja 
kar dvakrat kršil prometna 

pravila: ni upošteval prepo-
vedi prometa za vozila, kate-
rih skupna dovoljena masa 
presega 1,5 tone, in tudi, da 
ni vozil varno v prometu, saj 
je med vožnjo zapeljal na 
skrajni rob vozišča.

Voznik je imel v izdiha-
nem zraku 0,21 miligrama 
na liter alkohola, a je izpol-
njeval pogoje za udeležbo v 
prometu. Žal se je lažje te-
lesno poškodoval, nastala 
je materialna škoda na vozi-
lu in mostu. Policisti so ga 
oglobili z 280 evri. Most bo 
do nadaljnjega zaprt.

S traktorjem se je prevrnil

Kranjski poklicni gasilci so voznika traktorja rešili iz deroče 
Save, kasneje tudi traktor, s katerim je prebil ograjo mostu 
ob Planiki v Kranju in zgrmel v reko. / Foto: GRS Kranj
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Z MLADEGA ODRA
V soboto sta svoji letni produkciji pre-
mierno predstavili skupini, ki obiskuje-
ta gledališke delavnice CKD pri kranj-
ski izpostavi JSKD; Kranjske čebelice in 
Persone.
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ZAČENJA SE 
CARNIOLA
V mesecu juniju bo tradicionalni 
Festival Carniola ulice starega mes-
tnega jedra Kranja znova polnil z 
raznolikim kulturno-glasbenim 
programom. 
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LJUDJE

PRIHAJA RUDOLPH!
Med ljubitelji kuharskih oddaj je zavr-
šalo: »V Slovenijo prihaja Rudolph 
van Veen!«, med tistimi, ki imajo radi 
kuhinjo Uroša Štefelina, pa, da sedaj 
njegove kreacije lahko okušajo v zno-
va oživljeni Vili Podvin. 

18

Alenka Brun

O
dločili smo 
se, da jih obi-
ščemo na ge-
neralki – ne-
kaj ur, preden 

je šla oddaja v živo in ste jo 
lahko spremljali iz domačih 
naslanjačev v petek zvečer na 
Televiziji Slovenija.

Kljub temu da je bilo vre-
me prej marčevsko kot junij-
sko, med nastopajočimi ni-
smo videli kislih obrazov.

Tokrat je potekal tudi za-
ključek natečaja Na zdravje 
– razglednica Slovenije. Za 
veliki pokal natečaja se je po-
tegovalo petnajst skupin iz 
vse Slovenije, kjer smo bili 

Gorenjci dobro zastopani. 
Simona Vodopivec je s svo-
jim bendom pela o Radol ci, 
ansambel Viharnik je pripo-
vedoval zgodbo o Kamniku, 
ansambel Zarja o Tržiču, an-
sambel Kdo so pa to iz Men-
gša je zapel To smo pa mi, 
ampak na koncu so zmaga-
li Koprčani Nočni skok s pe-
smijo Ribe, ribe, ribe, ribe.

Tako je voditelj oddaje Boš-
tjan Romih s svojimi prijate-
lji Majči, Strašnima Jožeto-
ma, gasilcem Sašom in po-
štarjem Peško še zadnjič go-
stil glasbene goste, lahko pa 
mirno rečemo, da je bila od-
daja Na zdravje! ena najbolj 
gledanih glasbenih oddaj 
zad njih let. In v šestih letih je 
bilo teh oddaj več kot dvesto, 

kar štirikrat je z gledalci sko-
čila v novo leto, dobila viktor-
ja za najpopularnejšo televi-
zijsko oddajo, kar dva pa njen 
voditelj Boštjan Romih. Od-
daja je gostila glasbenike od 
ljudske in narodnozabavne 
zvrsti, pa vse do pop in rock 
izvajalcev. Obiskal jih je tako 
Jan Plestenjak, s svojim obi-
skom pa počastil celo sam 
Slavko Avsenik in ustvarjal-
cem izrazil poklon in zahva-
lo za njihovo delo.

Avtor oddaje Na zdravje! in 
član priljubljenih Čukov Jože 
Potrebuješ pravi: »Z njeno 
predhodnico smo ravno tako 
dopolnili šest let, tako da da-
nes, ko zaključujemo, niti ne 
vemo, ali smo vesli ali žalos-
tni.«

O prihodnosti je razmiš-
ljal, vendar se bo s tem re-
sneje začel ukvarjati ta te-
den, ker so nekatere televizi-
je pokazale interes za sode-
lovanje.

»Ker gre za tedensko odda-
jo, to pomeni garanje, bi si pa 
vzel malo pavze, da bi se po-
svetil glasbi, kar je moja prvo-
tna naloga. Da pa sem se lotil 
tega projekta, pa je bila pred-
vsem želja, da dokažemo, da 
se slovenska glasba posluša, 
gleda in da se z lahkoto posta-
vi ob bok drugim glasbenim 
zvrstem. In mislim, da so se 
razmere v tej smeri v zadnjih 
letih spremenile, da smo na-
redili veliki korak naprej, k 
temu pa je pripomogla tudi 
naša oddaja.«

NA ZDRAVJE IN ADIJO!
Pa je odšla, priljubljena zabavno–glasbena oddaja Na zdravje!, ki ste jo lahko več kot šest let spremljali 
na Televiziji Slovenija. Zadnjo oddajo so snemali v Poletnem gledališču Studenec pri Domžalah, izbrali 
zmagovalno pesem Na zdravje – razglednica Slovenije in se poslovili v velikem slogu.

Strašna Jožeta, Peška, Sašo in Majči v svoji ‘gasilski’ vlogi na generalki, kjer so bila zimska oblačila nujen del opreme 
nastopajočih. / Foto: Tina Dokl

V zaodrju: Prleški kvintent  / Foto: Tina Dokl

Miha in Klemen sta se ravno še nasmehnila  
v fotografski aparat, ko so ju ostali Erazmovci že klicali  
na oder. / Foto: Tina Dokl

Simona Vodopivec v družbi Otroške folklorne skupine  
Voše / Foto: Tina Dokl

Blažu, ki je sicer član Modrijanov, je v mrazu delala družbo 
tipkovnica na telefonu ... / Foto: Tina Dokl
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Samo Lesjak

F
estival Carniola v 
organizaciji Art 
centra in Zavoda za 
turizem Kranj bo 
prehod iz pomladi 

v poletje popestril z več kot 
petindvajsetimi dogodki, ki 
bodo potekali na šestih pri-
zoriščih v starem mestnem 
jedru Kranja.

Glasbeni del programa 
bodo med drugim zastopa-
li mednarodno uveljavlje-
na skupina Zebra Dots, ki 
bo na festivalu predstavila 

svojo plesno plat in pozitiv-
no energijo, ki so ju vkovali v 
singla ‘Walking On A Chan-
ce’ in ‘Don’t Try’. Po paleti 
od rocka do jazza in vse do 
funka se je v soboto že spre-
hodila litijska skupina Ma-
grateja, Nana Milčinski pa 
nas bo popeljala po akor-
dih hrepenenja v obliki šan-
sonov v sklopu koncerta ‘Še 
ena pomlad’. Za glasbene 
navdušence pa bodo poskr-
beli še Jure Tori Trio, Katale-
na, Zlatko Kavčič in Boštjan 
Gombač ter mnogi drugi. 
Posebno glasbeno in vizu-
alno poslastico pa pripravlja 

skupina The Tide, ki bo v 
sklopu Festivala Carniola 
predstavila pesmi iz prihaja-
jočega albuma v sodelovanju 
s priznanima oblikovalce-
ma Kitsch-Nitsch. Gledali-
ške odre bodo zasedli kranj-
ski gledališčniki. Prešerno-
vo gledališče bo uprizorilo 
predstavo Marlene Dietrich, 
njihov podmladek, Mladin-
ski oder, pa se bo predsta-
vil s Flisarjevo dramo Nora 
Nora. Za zvrhano dozo sme-
ha pa bodo poskrbeli komiki 
KUD KIKS na Stand UP ve-
čeru in improvizatorji s svo-
jo improvizirano najstniško 

dramedijo – NAJS. Festi-
val tudi letos ni pozabil na 
najmlajše, ki se bodo lah-
ko glasbeno udejstvovali 
na delavnicah Muzikarnice 
in ustvarjali z vsestransko 
umetnico Aljo Starc.

Festival Carniola tako 
ohranja svoj tradicional-
ni koncept, ki je zastavljen 
tako, da obiskovalci po-
leg kakovostnega kultur-
no-umetniškega programa 
lahko hkrati občudujejo tudi 
kulturno dediščino mesta 
Kranj, saj imajo vsa prizo-
rišča zgodovinski izvor in s 
tem poseben čar.

ZAČENJA SE CARNIOLA
V mesecu juniju bo tradicionalni Festival Carniola ulice starega mestnega jedra Kranja znova polnil z 
raznolikim kulturno-glasbenim programom. Ta bo tradicionalno sestavljen iz koncertov, gledaliških 
predstav, delavnic in dogajanja za otroke.

Kranjska skupina The Tide bo v petek, 14. junija, v Letnem 
gledališču Khislstein predstavila svež material. 

Skupina Katalena bo nastopila zadnji dan festivala Carniola, 
v soboto, 30. junija, v Layerjevi hiši. / Foto: arhiv festivala (Luka Kaše)

KOLOSEJ DE LUX, KRANJ

Torek, 4. 6.
19.30 PREKROKANA NOČ 3
16.10, 18.40, 21.10 POZABA
17.00, 21.30 HITRI IN DRZNI 6
16.40, 21.20 PADEC OLIMPA
19.00 JACK, MORILEC VELIKANOV

Sreda, 5. 6.
19.30 PREKROKANA NOČ 3
16.10, 18.40, 21.10 POZABA
17.00, 21.30 HITRI IN DRZNI 6
16.40, 21.20 PADEC OLIMPA
19.00 JACK, MORILEC VELIKANOV

Četrtek, 6. 6.
19.40 ČAS PO ZEMLJI
15.10 SKRIVNOSTNI VARUHI GOZDA
21.30 ZLOBNI MRTVECI
17.00, 19.15 ZAVETJE
21.00 POZABA
19.00 KLIC V SILI
21.40 PREKROKANA NOČ 3
17.10 HITRI IN DRZNI 6
16.45 JACK, MORILEC VELIKANOV

Petek, 7. 6.
19.40 ČAS PO ZEMLJI
15.10 SKRIVNOSTNI VARUHI GOZDA
21.30 ZLOBNI MRTVECI
17.00, 19.15 ZAVETJE
21.00 POZABA
19.00 KLIC V SILI
21.40 PREKROKANA NOČ 3
17.10 HITRI IN DRZNI 6
16.45 JACK, MORILEC VELIKANOV

Sobota, 8. 6.
19.40 ČAS PO ZEMLJI
13.10, 15.10 SKRIVNOSTNI VARUHI GOZDA
21.30 ZLOBNI MRTVECI
14.45, 17.00, 19.15 ZAVETJE
21.00 POZABA
19.00 KLIC V SILI
21.40 PREKROKANA NOČ 3
17.10 HITRI IN DRZNI 6
14.30, 16.45 JACK, MORILEC VELIKANOV

Nedelja, 9. 6.
19.40 ČAS PO ZEMLJI
13.10, 15.10 SKRIVNOSTNI VARUHI GOZDA

21.30 ZLOBNI MRTVECI
14.45, 17.00, 19.15 ZAVETJE
21.00 POZABA
19.00 KLIC V SILI
21.40 PREKROKANA NOČ 3
17.10 HITRI IN DRZNI 6
14.30, 16.45 JACK, MORILEC VELIKANOV 

PLANET TUŠ, KRANJ

Torek, 4. 6.
18.10, 19.10, 20.20, 21.20 
PREKROKANA NOČ 3
20.55 VELIKI GATSBY, 3D
16.00 ARBITRAŽA
17.00 SKRIVNOSTNI VARUHI GOZDA, 3D, sinh.
16.15 BALKANSKA BOJEVNICA
15.30 HIPNOTIZER
18.20, 20.00, 21.00 HITRI IN DRZNI 6
16.05 KLIC V SILI
18.15 ZVEZDNE STEZE: V TEMO, 3D
18.10 VAJE V OBJEMU

Sreda, 5. 6.
18.10, 19.10, 20.20, 21.20 
PREKROKANA NOČ 3
20.55 VELIKI GATSBY, 3D
16.00 ARBITRAŽA
17.00 SKRIVNOSTNI VARUHI GOZDA, 3D, sinh.
16.15 BALKANSKA BOJEVNICA
15.30 HIPNOTIZER
18.20, 20.00, 21.00 HITRI IN DRZNI 6
16.05 KLIC V SILI
18.15 ZVEZDNE STEZE: V TEMO, 3D
18.10 VAJE V OBJEMU 

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 7. 6.
19.00 SKRIVNOSTNI VARUHI GOZDA, 3D, sinh.
21.00 ZVEZDNE STEZE: V TEMO, 3D
Sobota, 8. 6.
16.30 SKRIVNOSTNI VARUHI GOZDA, 3D, sinh.
18.30 ZVEZDNE STEZE: V TEMO, 3D
21.00 NE
Nedelja, 9. 6.
16.30 SKRIVNOSTNI VARUHI GOZDA, 3D, sinh.
18.30 NE
21.00 HITCHCOCK

KINO SPORED

4 3 7 9
1 9 7

2 8
8 7
7 4 1 6 8 3

9 5
4 5
5 6 1

6 7 4

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

9 3 2 6 4
1 7 3 8

8 1 4 9 7
2 3 5 1
6 4
8 6 9 5

5 7 1 6 9
3 4 2 6
6 2 8 3973582614

264179538
815463927
429735186
756218493
138694752
587341269
341926875
692857341

435621789
189743256
762859314
816532497
574196832
923487165
291364578
348975621
657218943

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 
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S koncertom Severe in Gala Gjurin so se v kranjskem Klu-
Baru začeli glasbeni sobotni večeri pod zvezdami, na ka-
terih bodo ugodili raznovrstnim žanrskim okusom, pou-
darek pa bo na kombinaciji kakovostne avtorske glasbe 
ter večnih uspešnic za vse generacije. Za prvi koncert v 
nizu glasbenih večerov z okusom, ki bodo potekali vsako 
soboto do septembra, sta poskrbela Gal Gjurin, slovenski 
multiinstrumentalist, pevec, producent, pesnik, sklada-
telj, in Severa Gjurin, prav tako prvovrstna pevka in glas-
benica – tudi tokrat sta s pesmimi Kadar sva sama, Kaj vse 
bi dal, Čas bo na moji strani in drugimi ustvarila odlično 
glasbeno harmonijo. V juniju se bodo predstavili še sku-
pina Bog Bards z irsko glasbo (8. junij), Prelude Band z 
rock hiti (15. junij), Jože Žvokelj s prijatelji bo 22. junija 
predstavil svežo avtorsko ploščo Metulj v vetru, zad njo 
soboto v juniju pa bo nastopil duo Julija in Aljaž. S. L.

Večeri z okusom

Popolna glasbena harmonija – Gal in Severa Gjurin v 
KluBaru / Foto: arhiv koncerta (Primož Pičulin)

Čeprav so poletne temperature še daleč, na Gorenjskem 
že čutimo pridih vročih dalmatinskih ritmov. Tako je v so-
boto v Lango baru v Šenčurju potekala prava Dalmatinska 
fešta v znamenju morskih specialitet in zimzelene dalma-
tinske glasbe. Kot zanimivost so Godlerji na ogled pripe-
ljali svojo barko, vse skupaj pa se je nadaljevalo s plesom 
ob glasbi dua Tip Top. Ljubitelji Dalmacije pa bodo prišli 
na svoj račun tudi ta konec tedna, ko bo v petek in soboto 
v Zarici pri Kranju pod zares velikim šotorom igrala in pela 
dalmatinska Klapa Sol iz otoka Paga. S. L.

V dalmatinskih ritmih

Za brezhiben potek fešte je skrbel šef Benjamin, za 
dalmatinske in pop ritme pa je bil zadolžen DJ Seba.

Konec tedna se obeta bogat program na odru kranjske-
ga Letnega gledališča Khislstein: v četrtek bo nastopila 
skupina Dan D, v petek bo s predstavo Muska od A do Ž 
gostoval Lado Bizovičar, v soboto pa bo koncert Vlada Kre-
slina z Beltinško bando. Začetek prireditev ob 21. uri. S. L.

Pester konec tedna na Khislu
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Igor Kavčič

S
obotni dvojni gle-
dališki program 
so pripravili v ob-
močni izpostavi 
Javnega sklada za 

kulturne dejavnosti Kranj. 
Na Centru za kulturne de-
javnosti, ki deluje pod okri-
ljem sklada, namreč že dru-
go leto pod umetniškim 
mentorstvom Domija Vrez-
ca deluje otroška dramska 
skupina Kranjske čebelice, 
letošnjo jesen pa je v sklopu 
gledaliških delavnic z istim 
mentorjem začelo sodelova-
ti še Kulturno društvo Figu-
ra, ki se je v soboto predsta-
vilo kot mladinska dramska 
skupina Persone.

Najprej so na oder stopile 
»tamale«, generacijsko zelo 
raznolika skupina radoživih 
deklet, zbranih v roj Kranj-
skih čebelic. Če so lani odr-
ski led prebile s komedijo 
Anica, jim je letos Domi Vre-
zec za nalogo namenil zah-
tevnejšo temo. S čebelica-
mi se je lotil priredbe že več 
kot štirideset let ene najbolj 
priljubljenih knjig za mla-
de, Kästnerjeve Dvojna Loti 
(pri nas z naslovom Dvojči-
ci). Nemško zgodbo je Vre-
zec preselil v Kranj in na 
slovensko obalo. Enajstlet-
ni Liza iz Kranja in Loti iz 
Münchna se srečata v otro-
ški koloniji na morju, kjer 
spoznata, da sta dvojčici in 
da prva živi pri očetu, druga 
pa pri mami. Punci se odloči-
ta zamenjati svoji vlogi. Sle-
di srečni konec, saj dekleto-
ma starša spet uspe spraviti 
skupaj. Vrezcu je s čebelica-
mi uspelo pripraviti simpa-
tično in duhovito predstavo 
z iskrivimi dialogi in pevsko 
koreografskimi vložki (Sa-
nja Manojlović). Tako so se 

na odru izkazale tako starej-
še kot mlajše čebelice. Nalo-
go sta odlično opravili odrski 
dvojčici Živa Pogačnik in Ka-
tja Balanč, prav tako tudi ma-
mica in očka, Izza Ločnikar 
in Vesna Balanč, ter še dve 
odrasli vlogi, očkova ljubica 
Lučka Verčič in vzgojiteljica 
Vanja Manojlović. Nepogre-
šljiv pa je bil tudi šop prijate-
ljic obeh dvojčic: Ula Avgu-
štin, Ela Parteli, Nuška Šenk, 
Eva Špik, Gala Okorn, Katju-
ša Šenk in Zoja Jenko. 

Za njimi so na oder sto-
pile najstnice z že izdelani-
mi osebnostmi, kot bi lahko 
sklepali iz imena, ki so si ga 
nadele, Persone namreč. V 
predstavi Otroci včerajšnje-
ga sonca so publiko v štirih 
dejanjih popeljale v štiri raz-
lična obdobja zadnjih štiride-
setih let. V avtorskem besedi-
lu Domija Vrezca so na odru 
najprej podoživele sedem-
deseta leta in čas otrok cve-
tja, nato punk generacijo sre-
di osemdesetih, slovensko 
osamosvojitev s hip hopom 
in gruneom in nenazadnje 
današnji čas računalniške 

generacije, ko je vse v glav-
nem »bv«. Glasbeni slog, z 
različnimi izvedbami pesmi 
Navadna pesem in eden od 
siceršnjih »manj pomemb-
nih« praznikov sta bila rde-
ča nit vseh omenjenih obdo-
bij, punce pa so ob tem izpo-
stavljale značilnosti družbe-
nega življenja posamezne-
ga obdobja v polpretekli zgo-
dovini. Persone so pokazale, 

da jim poleg igranja ni tuje 
tudi igranje instrumentov 
in ubrano petje in ob dej-
stvu, da v zadnjih letih v Kra-
nju in okolici različne gleda-
liške skupine mladih rastejo 
kot gobe po dežju, se za žen-
ski igralski kader res ni po-
trebno bati. Katja Štular, Sa-
nja Manojlović, Katja Koma-
tar, Branka Pestar in Vesna 
Makarić to potrjujejo.

Z MLADEGA ODRA
V soboto sta svoji letni produkciji premierno predstavili skupini, ki obiskujeta gledališke delavnice  
CKD pri kranjski izpostavi JSKD; Kranjske čebelice in Persone.

Simpatičen roj Kranjskih čebelic se je predstavil s komedijo 1+1=4, priredbo znane knjige 
Ericha Kästnerja Dvojna Loti. / Foto: Igor Kavčič 

Srednješolke v skupini Persone so v igri Otroci včerajšnjega 
sonca pokazale številne svoje talente. / Foto: Igor Kavčič

V Mestni hiši v Gorenjskem muzeju je na ogled razstava 
z naslovom Vojaki na ozemlju Slovenije od 1. do 21. stole-
tja. Figure vojakov, ki prikazujejo razvoj vojaških uniform 
in opreme različnih vojska na slovenskem ozemlju skozi 
dve tisočletji, je iz gline izdelal dipl. ing. arh. Alojz Pre-
mrov. Avtor je idejo za izdelavo figur dobil ob prebiranju 
strokovne vojaške literature, predvsem tiste o razvoju uni-
form in opreme. Omejil se je na ozemlje današnje Slove-
nije, med leti 2008 in 2011 pa je nastala velika vojska kar, ki 
šteje kar 390 figur vojakov. Več o ideji, izdelavi in pomenu 
figur vojakov slovenske vojske v reportaži v petkovi števil-
ki Gorenjskega glasa. I. K.

Kranj

Vojaki na ozemlju Slovenije

Alojz Premrov je v treh letih izdelal kar 390 unikatnih 
figur slovenskih vojakov. / Foto: Igor Kavčič

V Galeriji Planika v prostorih nekdanje tovarne Planika v 
Kranju je na ogled razstava fotografij avtorja Boštjana Se-
verja z naslovom Siesta. Razstavljena dela niso običajne 
potopisne fotografije, saj avtor z njimi poskuša približati 
neko lahkotnost bivanja v krajih, kjer je potoval. Vsaka fo-
tografija s seboj nosi svojo zgodbo. I. K.

Kranj

Fotografije Boštjana Severja

Fo
to

: B
oš

tj
an

 S
ev

er

V spomin na veliko ime slovenskega himalajizma Nejca 
Zaplotnika Gorenjski muzej v četrtek, 6. junija, ob 19. uri 
v Mestni hiši vabi na odprtje razstave Mogočne stene, Vr-
hunski uspehi slovenskih alpinistov v Himalaji. Slavnos-
tni govornik na odprtju bo Tone Škarja, načelnik Komisije 
za odprave v tuja gorstva, razstavo bo odprl župan Mes-
tne občine Kranj Mohor Bogataj. Razstavo sta pripravili 
muzealki Jelena Justin in Monika Rogelj. I. K.

Kranj

Razstava Mogočne stene

Jutri, v sredo, 5. junija, ob 19. uri bodo v Galeriji Ivana 
Groharja odprli razstavo kovaških, livarskih in varilskih 
izdelkov umetnostne obrti Sekcije Plamen pri Društvu za 
varilno tehniko Ljubljana. Predstavilo se bo deset avtorjev 
iz različnih koncev Slovenije. I. K.

Škofja Loka

Kuj me življenje, kuj …



14 TOREK_04. 06. 2013

Vodi mi pota

Tretje tisočletje je,
človek si išče tolažbe.
Pred oltarno postavljeno podobo
se množica ozira v njene oči.
Glasno moli
in sliši se »Zdrava Marija«,
vmes petje »Ave Marija«.

Brezmadežna gospa
se ozira na vdane ji molivce.
Romarica, deklica zala,
ozirajoč se v oči prelepe
Svete gospe,
začuti mehkobo v telesu,
ustnice tiho zašepetajo
»Blažena, zahvaljujem se ti 
za pogum, za vero,
za prijateljstvo,
za nov začetek življenja«

Prostor ji zastre množica,
umakne se na zunanjo svetlobo,
se ozre v nebesno sinjino, dahne
»Mati ti Božja,
vodi mi misli,
moja dejanja in pota,
vse moje tuzemsko življenje«.
Tiho odide.

Tilka Gider

Vera v dobro, v vesolje, v Marijo, vse to je vera v nekaj po-
zitivnega in vsi tisti, ki imamo del tega, smo lahko srečni, 
kajti nikoli nismo zares sami. Metka
Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov  
pes mi.mla dih@gma il.com ali pis no na na slov:  
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj.

RUBRIKO MULARIJA ureja 
Dina Kavčič. Pišite ji na 

dina.kavcic@g-glas.si ali na 
koticek@g-glas.si.

tedenski koledar
 vzhod zahod 

4. 6. tor. Franc 5.13 20.48
5. 6. sre. Valerija 5.12 20.49
6. 6. čet. Norbert 5.12 20.50
7. 6. pet. Robert 5.12 20.50
8. 6. sob. Medard 5.11 20.51
9. 6. ned. Primož 5.11 20.52
10. 6. pon. Marjeta 5.11 20.52

desetdnevna vremenska napoved
Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja Ponedeljek Torek Sreda Četrtek  
4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. 8. 6. 9. 6. 10. 6. 11. 6. 12. 6. 13. 6.

9/20 °C 11/21 °C 11/22 °C 12/23 °C 11/22 °C 12/23 °C 10/22 °C 11/22 °C 12/21 °C 13/20 °C 

PESMI MLADIH

12
EUR

Obseg: kar 256 strani

Redna cena knjige je 14,90 EUR.  
Če knjigo kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu je cena le 

Otroci bodo v tem 
priročniku spoznavali 
najpogostejše in 
najbolj zanimive 
rastlinske in živalske 
vrste, šolarjem bo 
v pomoč pri učni 
snovi. Opisi v 
knjigi so pregledni 
in jedrnati, 
zelo uporabne 
so natančne 
ilustracije in 
navodila Naredi 
sam!, Si vedel? 
in Dobro 
poglej!
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem 
glasu, Bleiweisova 4 v Kranju, jo 
naročite po tel. št. 04/201 42 41 ali 
na: narocnine@g-glas.si.
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»Sanjal sem o treh belih 
podganah. Bile so v nekem 
prostoru, gledal sem jih in 
šel za njimi. Kaj se je zgodi-
lo z dvema, ne vem, eno med 
njimi pa sem hotel pograbi-
ti, pa je dobesedno izpuhte-
la v nič.« Aleš

Dragi Aleš, podgane so na 
splošno zelo nepriljubljeni 
obiskovalci naših sanj. Naj-
večkrat imajo namreč opo-
zorilno funkcijo. Konkretno 
lahko predstavljajo neprave-
ga prijatelja in opozarjajo na 
mrežo spletk in laži, ki se tke 
okoli nas. Iz psihološkega 
vidika pa predstavljajo naše 
dvome, strahove in prikri-
te skrbi, ki glodajo in naje-
dajo dušo in nam tako poča-
si jemljejo voljo ter življenj-
sko energijo. Seveda pa je 
za razlago najpomembnej-
še samo sanjsko dogajanje. 
Tvoje podgane so bile bele in 
tako predstavljajo rešitev iz 

duševne stiske, kar potrjuje 
tudi njihovo število. Število 
tri velja že od nekdaj za ma-
gično in sveto, v sanjah pa 
je simbol duha in ustvarjal-
ne energije. Tri bele podga-
ne torej simbolizirajo notra-
nji, miselni in čustveni pre-
mik, ki ti bo pomagal ustva-
riti nekaj čisto novega, kar ti 
bo prineslo zadovoljstvo in 
uspeh. Tvoje skrbi in boja-
zni pa bodo pri tem dobese-
dno izpuhtele v nič.

»Bila sem pri nekem mor-
ju, podobno je bilo nekak-
šnim fjordom, čeprav jih v 
živo še nisem videla. Voda 
je bila kristalna, hodila sem 
po njej. Tam sem tudi ime-
la nekakšno hiško oziroma 
naj bi bila neka lopa, a je po-
tem nisem našla, ko je pri-
šla neka nepremičninska 
agentka, vse je bilo nekako 
zavito. Ko sva reševali ne-
kaj s papirji, pa tako ali tako 

ničesar nisva mogli urediti, 
saj jaz nisem imela nobenih 
pravih papirjev. No, na kon-
cu, najbolj živa stvar, ki se je 
spominjam, ko sem plezala 
po skali, ki je kar rezala obla-
čila, sem zaslišala dojenčka, 
kako se vali v morje. Rešila 
sem ga, in s tem dojenčkom 
sem se zbudila. Po občutku 
naj bi bila deklica.« Anita

Draga Anita, sanjsko oko-
lje v tvojih sanjah je zrcal-
na slika tvoje notranjosti. 
Kristalno čista voda je sim-
bol čistih misli in kaže, da v 
sebi nosiš upanje in optimi-
zem, pa naj bodo zunanje 
okoliščine takšne ali drugač-
ne. Hoja po vodi simbolizira 
željo po ustvarjanju novega 
in drugačnega, prav tako pa 
napoveduje zelo ugodno ob-
dobje, srečo v zakonu in hi-
tro reševanje težav. Vendar 
pazi – čeprav so ti okolišči-
ne zelo naklonjene, utegneš 

utrpeti finančno ali materi-
alno škodo. Nepremičnin-
ska agentka te svari pred 
neprevidnostjo ali lahko-
miselnostjo pri podpisova-
nju pogodb. Tudi manjka-
joči in neurejeni papirji na-
migujejo na neko nepremiš-
ljenost, s katero bi si lahko 
nakopala kup nepotrebnih 
težav. Plezanje po skali na 
splošno kaže, da si močna 
osebnost s trdnimi prepriča-
nji. Skala pa ti je obenem re-
zala oblačila, kar simbolizi-
ra nujnost, da nekatera svo-
ja stališča na novo premisliš 
in spremeniš, saj so že zasta-
rela in te ovirajo pri napre-
dovanju. Reševanje dojenč-
ka simbolizira tvojo notra-
njo dušo (višji jaz), ki zahte-
va, da vsak trenutek preživiš 
smiselno. Zato nikar več ni-
česar ne odlagaj in začni ure-
sničevati vse svoje dobre na-
mere že danes. Želim ti vse 
dobro!

Anita Di Grazia

POVEJ, KAJ SANJAŠ …

Tako je pel Kekec in čisto prav ima. Če sami pri sebi poskr-
bimo, da smo dobre volje, nam niti vreme ne more do žive-
ga, s prijaznim nasmeškom pa marsikomu polepšamo dan. 
Čeprav se včasih moramo kar malo potruditi in se prisiliti v 
pozitivno razpoloženje, se vsekakor splača in se obrestuje, 
če ne prej, pa konec dneva, ko z dobrim občutkom ležemo v 
posteljo in zaspimo. Danes si lahko preberete, kako je dobra 
volja videti v Smledniku, v prihodnji številki pa bomo objavili 
simpatično zgodbico sedemletne Anje o njenem mucku. 

DOBRA VOLJA JE 
NAJBOLJA

Dan dobre volje na OŠ Simona Jenka Smlednik

Razredničarka nam je povedala, da bomo prosti dan, ki 
smo ga imeli med prvomajskimi počitnicami, nadome-
ščali v soboto, 25. maja – imeli bomo Dan dobre volje. 
Glavna organizatorka je bila učiteljica Urška Cibašek. 
Lahko smo se odločili, kaj bomo počeli. Fantje iz našega 
razreda smo imeli na razpolago prodajanje sladoleda, 
šport in postavljanje odra. Te stvari smo delali, dokler se 
ni začelo dogajanje na odru. Za začetek nas je nagovoril 
ravnatelj. Zapeli so nam otroci iz vrtca, nato se je začel 
družinski kros, za katerega se je bilo treba predhodno 
prijaviti. Kros je potekal tako, da je teklo več družinskih 
članov, najmanj dva. Čas se je štel, dokler niso vsi člani, 
ki so tekmovali, prišli skozi cilj. Nato sta nam zapela oba 
šolska zbora (otroški in mladinski). Imeli smo tudi veliko 
plesnih točk. Zaplesale so nam plesalke iz plesne šole 
Latino, iz plesne šole Bleščica in spoznali smo zumbo 
za vse generacije. Zaigrali so nam glasbeniki iz glasbene 

šole Piano forte iz Trboj. Vmes pa so prišli tudi gasilci 
iz PGD Smlednik, ki so pokazali, kako ne smemo gasiti 
olja, ki se vžge v posodi na štedilniku. Kmalu so razglasili 
zmagovalce družinskega krosa, nato pa je bila na sporedu 
točka, ki jo je čakalo zelo veliko ljudi: Jenko ima talent. Na 
njem so nastopili učenci naše šole, ki so predstavili, kaj 
znajo. Popoldne so bile tudi razne ustvarjalne delavnice, 
športne aktivnosti in razni drugi dogodki od jahanja do 
golfa, razstave spačkov, predstavila pa so se tudi turistič-
na društva. Zvečer so nam zaigrale šolske glasbene skupi-
ne. Vsi so zelo lepo nastopili in imeli smo tudi dva gosta: 
skupino Tangenta iz OŠ Trzin in skupino Divji dečki iz OŠ 
Vižmarje Brod. Naslov koncerta je bil Špil za nakup glas-
bil, saj so se zbirali prostovoljni prispevki, zbrani denar 
pa je bil namenjen šolskemu skladu. Gregor Žebovec, 8. r

Smleški trubadurji; za pevci stoji kitarist Gregor Seme, 
tudi mentor vseh glasbenih skupin na šoli.
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»Nasvet«

Znova se obračam na vas za 
pomoč. Z vašimi odgovori 
ste mi že pomagali. Letos 
imamo namen naprej dogra-
jevati hišo. Malo me skrbi, ali 
se nam bo izšlo, tako glede 
izvedbe kot glede financ. Za-
čelo se ni prav spodbudno. 
Prav tako me zanima, kako 
mi kaže v ljubezni.

Malo ste se ustrašili, da ste 
se lotili prevelikega projekta. 
Nikar. Vse bo šlo po načrtu. 
Tako glede same izvedbe 
in tudi finančno. Ne vidim 
nobenih težav, kljub zače-
tnim blokadam. V ljubezni 
sanjate, ampak sanje lahko 
postanejo resničnost. Malo 
boste spremenili smer, se is-
kreno vprašali, česa si želite, 
in čaka vas veliko preseneče-
nje. Želim vam vse lepo.

»Več vprašanj«

Že ste me razveselili z vašimi 
odgovori in spet se obračam 
na vas. Zanima me za hčer, 
kdaj se ji kaže nosečnost? Sin 
in njena partnerka imata že 
dva otroka in si želita še ene-
ga. Kdaj se jima želja izpolni? 
Zanima me, kako mi kaže v 
službi, ker se poslovanje pod-
jetja vse bolj slabša. Potem 
me zanima za mamo. Njej je 
vedno dolgčas. Bojim se, ko 
se bo sin preselil, kaj bo z njo. 
Čeprav še vse uredi sama, je 
njen problem, da hoče druž-
bo in nujno mora biti še kdo v 
hiši. Kakšni problemi in kdaj 
me čakajo z mamo? Drugi 
problem je mož. Zdravje se 
mu vse bolj slabša. Moje po-
moči za ohranjanje boljšega 
zdravja ne sprejema. Kakšna 
bo najina zveza v prihodnje? 
Veselim se vaših odgovorov. 

V Kranju so se 25. maja poročili Robert Prešeren in Darja 
Zaplotnik, Dejan Milutinović in Branka Stanojević ter Jože 
Žibert in Zala Nahtigal, v Preddvoru Igor Košir in Mojca 
Čerin, Primož Cuderman in Darja Penšek ter Sebastijan 
Novak in Ines Rozman, na Brdu pri Kranju Gorazd Ropret 
in Urška Gregorčič, Tomaž Razinger in Špela Mladenovič 
ter Janez Eržen in Dina Al Nawas, na Zgornji Beli Anže Do-
bida in Emina Kurtović, na Šmartjetni Gori Uroš Ahačič in 
Andreja Cof, na Jesenicah Miha Bertoncelj in Špela Čop 
ter Mujo Ćufurović in Almira Nisević, v Tržiču pa Franc 
Bombek in Urška Kavar ter Mitja Papler in Nataša Kle-
menc. V Škofji Loki so se 1. junija, poročili Janez Rihtaršič 
in Tanja Thaler ter Aleš Bogataj in Tjaša Novak.

Mladoporočenci

www.gorenjskiglas.si

NOVO  DARILO ZA  NOVE  NAROČNIKE 
GORENJSKEGA GLASA

Darilni bon za vedeževanje pri  
vedeževalki Tanji (tel.: 040 514 975)

TANJA ODGOVARJA
tanja.70@hotmail.com

Vaša hči trenutno daje dru-
gim stvarem prednost v živ-
ljenju. Nosečnost ji vidim v 
roku treh let. V mesecu ok-
tobru bo prišla v obdobje, ko 
si bo želela vse spremeniti, 
tudi svoje cilje in želje. Bodi-
te ji v oporo, da se bo lažje 
odločala. Sinu se želja po še 
enem otroku lahko izpolni že 
v tem letu v mesecu avgustu 
ali septembru. V tej službi 
ostanete vse do upokojitve. 
Poslovanje podjetja se bo 
drugo leto precej izboljša-
lo, kaže se finančni razcvet 
in vsi strahovi glede tega se 
odstranijo. Tudi samo delo 
bo s tem postalo veliko lažje 
in umirjeno. Na splošno ste 
velikokrat pod raznimi stresi 
in preveč žalostni. Nujno si 
morate vzeti čas, ki bo name-
njen samo vam. Vaša mama 
si res želi stalne družbe in 
hitro se počuti osamljeno. 
Posebnih težav z njo vam ne 
vidim. Ko se vaš sin odseli 
od nje, bo vaša sestra prvič 
prisiljena, da tudi sama kaj 
naredi za mamo. Ostanite 
v ozadju in naj se le ona po-
trudi. Tako ne bo več imela 
časa za razne spletke, ki vam 
grenijo življenje. Res je, kot 
pravite, mož je zelo nave-
zan na sorodnike, od vedno. 
Tukaj imate zvezane roke in 
zadnji čas je, da se zaradi 
tega nehate obremenjevati, 
ker ne boste ničesar dosegli. 
Tudi vaš trud, da mu poma-
gate spremeniti način življe-
nja zaradi njegove zdravja, je 
žal zaman. Tako se je odločil 
sam, vi pojdite svojo pot na-
prej. Vajina zveza v prihod-
nje bo boljša, kot je bila, saj 
ne boste več v ospredje dajali 
njega, ampak sebe. Lepo vas 
pozdravljam in vam želim 
vse lepo.

Alenka Brun

D
a bi njuno poro-
ko lahko opisala 
z g lasbo, meni 
Vanjina mama. 
»Pri njiju se vse 

vrti okrog glasbe. Že zaro-
čila sta se na slavnem Abby 
 Roadu v Londonu, kjer so 
Beatlesi posneli večino svo-
jih hitov. S Kreslinovo pe-
smijo Dan neskončnih sanj 
pa sta tudi dobila temo za po-
roko – neskončnost.«

V enem letu, kar sta bila 
zaročena, pa je bila poroka le 
ena od mnogih stvari, s ka-
terimi se je mladi par ukvar-
jal. Z letošnjim februarjem 
sta se namreč odločila sledi-
ti svojim sanjam in se prese-
lila v Nemčijo, v Darmstadt. 
Vanja je po izobrazbi magis-
trica poslovnih ved, trenu-
tno zaposlena na GSI, kjer 
sodeluje pri izgradnji nove-
ga modernega znanstvene-
ga objekta, ki se lahko pri-
merja s pospeševalnikom v 
Zernu; Kristjan pa fizik, ki 
na istem inštitutu dela dok-
torat iz napredne tehnike 
zdravljenja raka.

Najprej sta se bodoča že-
nin in nevesta želela poročiti 

v Vili Bled, pa žal to ni bilo 
izvedljivo, tako da sta mla-
doporočenca imela poročni 
obred v Grand Hotelu Topli-
ce. Poročno slavje se je na-
daljevalo v Hotelu Triglav 
Bled, kjer je po večerji sledila 
zanimiva zabava, saj so ime-
li svatje določen dress code: 
predpisani kos garderobe za 
dame je bil klobuk, za mo-
ške pa posebne, nenavadne, 
živahne nogavice. »Žele-
la sva nekaj posebnega, kar 
bo še dodatno poživilo dan. 

Poleg tega pa sva še svate s 
tem malo zaposlila.«

Pri Vanji je v šopku kra-
ljevalo pisano cvetje: rume-
ne, rdeče, oranžne dalije; za 
poročno obleko pa je izbrala 
belo barvo. Poročna torta je 
prispela na mizo točno opol-
noči, v zahvali pa sta ženin 
in nevesta med drugimi za-
hvalila tudi njuni poročni or-
ganizatorki Petri Čuk, ki je 
na njun dan poskrbela, da je 
vse teklo tako, kot je moralo. 
Vanja in Kristjan sta se 

poročila na isti dan kot Kris-
tjanova starša in starša nje-
govega očeta. In kako sta se 
spoznala onadva? Na videz 
sta se poznala iz osnovne 
šole, vendar so se njune poti 
razšle, ko sta odšla na raz-
lični srednji šoli in fakulte-
ti. Nato pa je Kristjan orga-
niziral deseto obletnico vale-
te, kjer sta se spet srečala in 
se v trenutku zaljubila.  Le-
tos pa sta, ravno na dan mla-
dosti, svojo zvezo nadgradi-
la še s poroko.

VSE SE VRTI OKOLI GLASBE
Sedemindvajsetletna Vanja Erjavec in Kristjan Anderle sta se poročila doma, tam, kjer so njune 
korenine, ulice in ljudje, ki so ju oba zaznamovali in jim pomagali postati to, kar sta  – na Bledu.
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Takole pa so se ob šestdesetletnici šolanja na Industrijski kovinarski šoli ISKRA v Kranju zbrali ‘veterani’ v kranjski gostilni 
pri Viktorju. Šolanje so zaključili leta 1953. V takrat treh razredih je bilo skupno vpisanih 91 učencev, po šestdesetih letih 
jih je živih še petdeset. Bili so in so še iz vse Slovenije, pa tudi od drugod, izven Slovenije, so bili takrat vpisani v omenjeni 
letnik. Njihova generacija naj bi ne imela nobenega dekleta v razredu, medtem ko sta bili leto za njimi vpisani dve. »Ena je 
postala drejarka, ena pa električarka,« nasmejano doda Ludvik Gorjanc./ Foto: Tina Dokl
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GENERACIJA OSEMINŠESTDESET …

Konec tedna se je v besniškem rekreacijskem centru Vogu zbralo šest razredov, ki so šolanje v OŠ Simon Jenko zaključili leta 1982/83. Tako je okoli sto sicer povabljenih – srečanja se je 
udeležilo nekaj manj nekdanjih sošolcev – obelodanilo spomin na valeto, na čase, ko so se njihove poti po končani osnovni šoli v večini razšle. / Foto: AB

Razredi 4. a, 4. b in 4. c so maturirali na kranjski Gimnaziji leta 1963. Prejšnji teden jih je ob njihovem jubileju v 
gimnazijski knjižnici sprejel ravnatelj Franci Rozman, gimnazijski dekliški pevski zbor pa jim je pripravil krajši glasbeni 
program. Pesem Poletna noč je nekdanjim maturantkam v oči privabila celo solzo ali dve. Uradnemu delu je po 
sprejemu sledilo sproščeno druženje in ogled nekdaj njihove gimnazije. A. B. / Foto: Tina Dokl

Kolesarska sekcija društva upokojencev Preddvor želi svoji predsednici Anici Celar Gorza ob njenem okroglem jubileju 
vse najboljše in veliko kolesarskih užitkov. / Foto: arhiv DU Preddvor

Okroglih sedemdeset let je praznovala vedno 
nasmejana Slavka Langus iz Radovljice. Za največje 
presenečenje sta poskrbeli hčerki, ko sta na slavje 
skrivaj povabili sorodnike z Dolenjskega. Kosilo in 
druženje, na katerem ni manjkalo smeha, petja in 
dobre volje, je trajalo vse do večernih ur. Na sliki: 
Slavka in Jaka / Foto: Dina Kavčič

Minuli teden smo na Gorenjskem dobili 33 novih prebival-
cev. V Kranju se je rodilo 13 dečkov in 11 deklic. Najtežji je 
bil deček, ki je tehtal 4170 gramov, najlažjemu dečku pa 
je tehtnica pokazala 1650 gramov. Na Jesenicah je prvič 
zajokalo 7 dečkov in 2 deklici. Najtežji je bil deček s 4030 
grami proodne teže, najlažjemu dečku pa je babica nateh-
tala 2870 gramov.

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

Poroke, rojstva, obletnice, zabave ...Poroke, rojstva, obletnice, zabave ...
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1. nagrada: 2 vstopnici za koncert Eroike, 2. in  
3. nagrada: 2 vstopnici za nastop folklornega  
ansambla Chaika. 
Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte-
vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po š-
lji te do ponedeljka, 17. junija 2013, na Go renj ski 
glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve 
lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa 
pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

www.tourism-kranj.si

DAN D - Tiho
6.6. ob 21.00 uri

VLADO KRESLIN 
&  Beltinška  banda

8.6. ob 21.00 uri

Festival Carniola The TIDE
14.6. ob 21.00 uri

21.6. ob 21.00 uri

CHAIKA 
(Odessa, Ukrajina)

28.6. ob 21.00 uri

EROIKA
29.6. ob 21.00 uri

STAR  FOTR

Državni folklorni 
ansambel

Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim, 
Petrol Servisih in v Kranjski hiši.

PERPETUUM 
JAZZILE

12.7. ob 21.00 uri
Vocal ectasy

19.7. ob 21.00 uri

GIBONNI 

PERPETU
6.7. ob 21.00 uri

STAND UP
Gostje iz HR, SRB, BIH in MK

D
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Z oskarjam nagrajeni igralec Philip Sey-
mour Hoffman (45) je priznal, da je lani po 
23 letih znova poskusil kokain in končal na 
desetdnevnem zdravljenju. Igralec, ki se 
je v mladosti zdravil zaradi jemanja pre-
povedanih substanc, je jemal zdravila na 
recept, kar ga je, kot pravi, speljalo na stara 

pota. Ves čas mu je ob strani stala družina in prijatelji, zato 
je danes zopet »čist«. Trenutno snema film The Hunger 
Games: Catching Fire, ki bo premierno izšel novembra.

Znova podlegel kokainu

V 91. letu starosti je umrla igralka Jean 
Stapleton, najbolj znana po vlogi Edith 
Bunker iz priljubljene serije All in the Fa-
mily iz sedemdesetih. Stapletonova je v 
seriji igrala med leti 1971–1979 in bila za 
vlogo nagrajena s tremi emmyji. Kariero 
je začela pri rosnih osemnajstih. Pojavila 

se je v mnogih broadwayjskih igrah, kot so Damn Yankees, 
Funny Girl, Bells Are Ringing in Juno. Umrla je naravne 
smrti na svojem domu v New Yorku.

Umrla igralka iz serije All in the Family

Nekdanji košarkar NBA Mookie Blaylock 
(46) je po hudi prometni nesreči, v kateri 
je življenje izgubila 43-letna sopotnica so-
udeleženega avta, poškodovan pa je tudi 
voznik soudeleženega avta, v kritičnem 
stanju. V policijskem poročilu je jasno za-
pisano, da je Blaylockovo vozilo prečkalo 

sredinsko črto in čelno trčilo v nasproti prihajajoč kombi. 
Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, tuji mediji pa poročajo, 
da je košarkar v preteklosti imel več epileptičnih napadov. 

Blaylock po nesreči v kritičnem stanju

Ameriški igralec in komik Dick Van Dyke 
(87) je po sedmih letih odkril razlog kro-
ničnih glavobolov in utrujenosti. »Kot 
kaže, so moji zobni vsadki iz titana razlog 
mojih glavobolov,« je razkril igralec, ki je 
zaradi slabega zdravstvenega stanja mo-
ral odpovedati nastop na prireditvi, kjer 

bi prejel nagrado za življenjsko delo združenja filmskih in 
televizijskih igralcev.

Zobni vsadki vzrok za glavobole

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

V 
Brdih so slavnos-
tno obelodanili, 
da bo nekdanji 
tokaj, pa potem 
sauvignonass, 

pa še kakšno posebno ime 
so vinarji našli zanj, dobil 
ime jakot. Domiselna pre-
metanka je naletela na pozi-
tiven odziv.

Ljubljano pa je pred ne-
kaj dnevi obiskal slavni ni-
zozemski Foxov kuhar iz 
programa 24Kitchen Ru-
dolph van Veen. Na pred-
stavitev za medije in povab-
ljene goste je v petek v Kri-
stalno palačo prišlo veliko 

njegovih oboževalcev, v so-
boto na Kongresni trg pa kar 
množica. Sam nad odzivom 
sicer ni skrival navdušenja, 
je bil pa mogoče nad priljub-
ljenostjo vseeno malce pre-
senečen.

V petek se je odločil, da 
predstavi jed, primerno za 
piknik: havajske zvitke z 
rakci, rižem, morsko travo 
in mangom; nato pa še šam-
panjsko rižoto, kjer pri upo-
rabi penečega vina ni bil prav 
nič skop. Celotni dogodek je 
povezovala Anja Križnik To-
mažin, med najbolj vročimi 
oboževalci pa sta bila v pr-
vih vrstah športnik Filip Fli-
ser in pevka Alenka Godec. 
V soboto pa je Rudolph za 

množico sredi prestolnice 
pripravil princeske s sirom, 
piščančnji zavitek presene-
čenja s solato iz testenin in 
čokoladne rezine z oreščki. 
Kot večino kuharjev, ki obi-
ščejo Slovenijo, je tudi njega 
navdušila potica.

Sedaj Vila Podvin, restav-
racija z vrtom in sobami, je 
na prvega junija doživela po-
novno odprtje. Njena nova 
najemnika, Marcela Klofu-
tar in Uroš Štefelin sta se 
odločila, da združita moči 
in se pogumno spopadeta 
z novim izzivom – kar Vila 
dejansko je. Želita združiti 
lokalno s slovenskim, hra-
no z vsem, kar pričara užit-
ke, lahko boste povprašali po 

receptih, kupili sestavine, ki 
bodo uporabljene pri kuhi 
... Nadgrajujeta zgodbo, ki 
smo jo spremljali v Hotelu 
Triglav Bled, domačinom 
pa se želita približati s tradi-
cionalno kuhinjo, kosili, ki 
bodo cenovno ugodna. 

Vila je bila dobre dve leti 
prazna, zadnji, ki je tu re-
snično kuhal in ustvarjal, pa 
je bil pred leti chef Janez Bra-
tovž alias JB, ki je bil ob odpr-
tju Vile tudi prisoten. Pošalil 
se je, da bi on imel odprtje na 
petek, saj bi imel naslednji 
dan naročeno že kakšno po-
roko. Veseli se njunega spo-
padanja z izzivom in meni, 
da če bo komu uspelo, po-
tem bo to Marceli in Urošu. 

PRIHAJA RUDOLPH!
Med ljubitelji kuharskih oddaj je završalo: »V Slovenijo prihaja Rudolph van Veen!«, med tistimi, ki 
imajo radi kuhinjo Uroša Štefelina, pa, da se sedaj njegove kreacije lahko okušajo v znova oživljeni Vili 
Podvin. Za nameček pa je s 1. junijem svoja vrata odprla Vila Bled, Brda pa so dobila jakot.

Rudolph van Veen / Foto: Tina Dokl Anja Križnik Tomažin, Filip Fliser in Alenka Godec /  Foto: Tina Dokl

Na kuharski predstavitvi za medije je bila prisotna tudi 
Manca Izmajlova s svojim soprogom. / Foto: Tina Dokl

Od odprtju Vile Podvin so za meso in ribo skrbeli trije znani 
kuharji: Igor Jagodic, Bine Volčič in Dušan Božič. 

Marcelin oče s soprogo in Uroševa starša v družbi sina, 
chefa Uroša Štefelina: Marjana, Zdravko, Olga in Simon

Bratranca: direktor TNP Martin Šolar in gurman, znan 
slovenski poznavalec dobrih vin in hrane Tomaž Sršen

Severino bi lahko upravičeno poimenovali kar 
'balkanska Madonna'. Prejšnji teden je napolnila 
Stožice, pod taktirko umetniškega vodja Tomaža 
Pandurja pa obiskovalcem pod odrom pričarala dve uri 
emocij. O tem, da je bil koncert res nekaj posebnega, 
govori že njena obleka. / Foto: KT
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Ob praznovanju 110. 

obletnice tovarne Peko 

vam v branje ponujamo 

zgodbo o podjetniku 

Petru Kozini, ki je iz 

nič ustvaril tovarno, o 

njegovi življenjski poti in 

o poslovni dediščini, ki 

jo je zapustil po nenadni 

smrti leta 1930. Kozina 

je poleg čevljev prodajal 

tudi zobotrebce, 

slamnike, glavnike in 

druge deželne izdelke. 

Veliki posli so se  

sklepali tudi na Bledu. 

Knjiga bo razširila 

vašo splošno 

razgledanost z zgodbo 

o pionirju slovenskega 

podjetništva.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Redna cena knjige je 19,90 EUR. 
Če knjigo kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po 
tel.:04/201-42-41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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16,90
EUR

Od prigrizkov in juh do sproščenih kosil, večerij 
ter sladic, ob katerih se cedijo sline. Marie Claire 
Sveže + lahko vam ponuja več kot 100 hitrih in 
okusnih idej za jedi.

Redna cena knjige je 19,99 EUR. Če knjigo kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

Nedelja – kosilo: goveja juha s špinačnimi žličniki, puranji 
zrezki v čebulni omaki, pražen krompir, glavnata solata, pita z 
rabarbaro; večerja: narezek, skutni namaz, zrnat kruh, jogurt.
Ponedeljek – kosilo: zelenjavna juha s sirovimi žličniki, pope-
čena govedina iz juhe, pire krompir, berivka v solati; večerja: 
ocvrti bezgovi cvetovi v testu za palačinke, kompot.
Torek – kosilo: korenčkova juha z zdrobom, piščančja rižota, 
rdeča pesa v solati; večerja: široki rezanci z maslenimi drob-
tinicami, jabolčna čežana.
Sreda – kosilo: goveji golaž s svežo papriko, polenta s parme-
zanom, radič s fižolom v solati; večerja: jajčne omlete z beluši 
in zelišči, zrnat kruh, bela kava. 
Četrtek – kosilo: kremna juha iz bučk, ocvrt piščanec, dušen 
zeliščni riž, radič s krompirjem v solati; večerja: mlečna (pro-
sena) kaša, mleko ali kakav.
Petek – kosilo: paradižnikova juha z rižem, oslič z blitvo, 
krompir v koscih, jagode; večerja: prepečene skutne palačin-
ke, marelični kompot.
Sobota – kosilo: ričet z zelenjavo in suho svinjino, jagodna 
rulada; večerja: ocvrta zelena s sirom, okisan krompir z mlado 
čebulo.

Pita z rabarbaro

Krhko testo zgnetemo iz 25 dag moke, 16 dag masla ali 
margarine, 8 dag sladkorja, 1 jajca, 1 žlice limoninega soka, 
1 žlice vode, pol zavitka pecilnega praška in ščepca soli. 
Ohladimo ga v hladilniku, nato pa razpolovimo, oba dela 
razvaljamo in z enim obložimo model, po njem razdelimo 
nadev in pokrijemo z drugo polovico testa. Robove spodnje 
in zgornje plasti testa dobro stisnemo, po vrhu pa naredimo 
nekaj luknjic, da bo lahko uhajala para.  Zgornjo plast testa 
pomočimo z vodo. Pito damo v dobro ogreto pečico in peče-
mo okoli 50 minut; zadnje pol ure temperaturo zmanjšamo 
na 180 stopinj C.
Nadev: 50 dag rabarbarinih stebel olupimo, narežemo na 2 
do 3 cm dolge koščke, in jih vmešamo v penasto zmes, ki 
smo jo naredili iz 1 jajca, 1 rumenjaka, 25 dag sladkorja, malo 
pomarančne lupinice, 2 žlic moke in ščepca soli.

Jagodna rulada

Potrebujemo: 750 g jagod, 4 jajca, 125 g sladkorja, nastrgano 
limonino lupino, 75 g moke, 1 noževo konico pecilnega praška, 1 
žlico olja, četrt litra sladke smetane.
Jagode operemo, očistimo, osušimo. Rumenjake penasto 
umešamo s 4 žlicami mlačne vode. Počasi dodamo 4 žlice 
sladkorja in limonino lupinico. Beljake stepemo v sneg in 
vmešamo 2 žlici sladkorja. Sneg damo na jajčno kremo, na-
njo presejemo moko in pecilni prašek ter narahlo zmešamo. 
Pekač obložimo s peki papirjem, nanj razporedimo maso in 
postavimo v vročo pečico; pečemo pri 200 stopinjah C 10 do 
15 minut. Pečen biskvit prevrnemo na kuhinjsko krpo, ki smo 
jo potresli s preostankom sladkorja. Peki papir odstranimo, 
s krpo zvijemo biskvit v rulado in počakamo, da se ohladi. 
Potem jo spet razvijemo, namažemo s stepeno smetano, na-
njo pa položimo razpolovljene jagode (2 žlici smetane in 8 
lepih jagod pustimo za okras). Biskvit spet zvijemo in rulado 
okrasimo s smetano in jagodami.
Dober tek!

Pavla Kliner

Tarumena detelja 

Zadnja dva tedna smo se z 
veliko vnemo posvečali črni 
– to je deteljici z rdečimi so-
cvetji, te dni pa nas navdu-
šuje tudi njena živahna so-
rodnica iz družine metulj-
nic – pravi ranjak (Anthyl-
lis vulneraria). Njegova gla-
vičasta socvetja močno spo-
minjajo na socvetja črne de-
telje, le da so rumena do ru-
menkasto oranžna – zaradi 
slednjega se ga je posrečeno 
prijelo ljudsko ime »tarume-
na detelja«. Podobne ranja-
ku so druge rumenocvetne 
vrste rastlin iz družine me-
tuljnic, predvsem poljska in 
zlata detelja, ki pa imata za 
večino detelj značilne troj-
nate liste. Po barvi, nikakor 
pa ne po obliki socvetij, je 
ranjak podoben tudi še eni 
svoji – nekoliko bolj čislani 
sorodnici – medeni detelji. 
Sicer pa v Sloveniji raste šest 
podvrst ranjaka, ki se razli-
kujejo po obliki listov, raz-
poreditvi dlačic in barvi cve-
tov. Najpogostejši je pravi 
ranjak (Anthyllis vulneraria 
ssp. vulneraria), v gorah pa 
pogosto naletimo tudi na ni-
zek in z dlakami porasel alp-
ski ranjak (Anthyllis vulne-
raria ssp. alpestris).

Varuje pred uroki

Čeravno ranjaka v zdravilne 
namene skorajda ne uporab-
ljamo, je bil svoj čas čislano 
zdravilno in  čarovno zelišče. 

Po starih verovanjih naj bi va-
roval ljudi in živino pred uro-
ki, zato so z njim večkrat v 
letu pokadili hišo in hlev. Bre-
je krave so polili z ranjakovim 
čajem, saj naj bi olajšal telitev. 
Tudi sicer je ranjak kot izvr-
stna krmna rastlina zelo pri-
ljubljen pri živini. Obožujejo 
ga zlasti ovce. Cvetovi ranjaka 
so bogata paša za čebele, čmr-
lje in metulje.

Pomočnik pri poškodbah 
in postu

Že po imenu je sklepati, da 
so ranjak v ljudskem zdravil-
stvu uporabljali predvsem za 
celjenje ran. Na rane so po-
ložili zmečkane rastlinice ali 
obkladke iz ranjakovega čaja. 
Za spiranje ran se je močno 
obnesel tudi poparek iz ra-
njaka in trpotčevih listov. 
Naše babice, še bolj pa praba-
bice, vedo povedati, da so ra-
njak zaradi čistilnega učinka 
uživali zlasti ob spomladan-
skem postu. Z grgranjem po-
parka so lajšali vnetja v žre-
lu in ustni votlini. Notranje 
so z njem krepili želodec in 
odpravljali zaprtje. Dekleta 
so z njegovo pomočjo ohra-
njala lepo, sijočo polt in od-
pravlja prve znake staranja. 
Tudi ljudje, ki so imeli teža-
ve s kožo, so se radi obračali 
k ranjaku po pomoč. Ranjak 
deluje tako, da kožo balan-
sira in jo pripravi, da zopet 
začne opravljati svoje prvo-
tne funkcije. Zaradi slednje-
ga ga vse bolj uporabljajo v 
naravni kozmetiki.

Naberimo, posušimo, 
pripravimo

Kdor bi rad preizkusil 
ugotovitve naših prednikov 
na svoji koži, naj med ju-
nijem in septembrom vza-
me pot pod noge in na bliž-
njih sončnih travnatih pobo-
čjih ali v svetlem gozdu na-
bere ranjakovih glavičastih 
socvetij. Trgamo samo so-
cvetja, ki še niso odcvetela 
in v njih ni veliko oranžno 
rjavih, že odcvetelih cvetov. 
Cvetne glavice posušimo na 
toplem in senčnem mestu. 
Čaj pripravimo kot popa-
rek: dve čajni žlički posuše-
nega in zdrobljenega zelišča 
prelijemo s skodelico vrele 
vode in po 10 do 15 minutah 
precedimo. Pijemo po dve 
do tri skodelice čaja na dan. 
Tak čaj je dober za izpiranje 
ran, pa tudi za notranjo upo-
rabo pri omenjenih težavah. 

Ranjakov čaj je prijetno bla-
gega okusa z nežnim cve-
tličnim priokusom. Ker pa 
je okus samega ranjaka pre-
malo izrazit, ga je modro 
mešati s kakšno bolj aro-
matično rastlinico. Ranjak 
s svojimi velikimi rumeni-
mi cvetnimi glavicami poži-
vi različne čajne mešanice in 
jih polepša.

Rumeno-rdeča 
kombinacija

Okusen in čudovit čaj 
za čiščenje krvi, povečanje 
moči, splošno dobro poču-
tje in dober želodec dobimo, 
če zmešamo posušena so-
cvetja ranjaka in črne detelje 
ter meliso. Da bo čaj še oku-
snejši in zdravju koristnejši, 
mu lahko dodamo še druge 
travniške rastline, denimo 
rman, marjetico, navadno 
črnoglavko  

Ranjak poživi in poceli
Kaj lahko na kratko zapišemo o ranjaku, rastlinskem krasotcu z velikimi rumenimi cvetnimi glavicami, 
ki poživi domala sleherni travnik? Zdravju koristen, prelep in živahen, pa vendar prezrt pri zeliščarjih, 
kaj šele pri navadnih smrtnikih. Zaradi imena, ki nedvoumno nakazuje na njegovo področje uporabe, se 
sem ter tja spomnimo nanj pri izpiranju ran, ne zavedamo pa se, da nam lahko učinkovito očisti tudi kri 
in podeli še druge moči.

Nabiramo samo socvetja, ki še niso odcvetela in v njih ni 
veliko oranžno rjavih, že odcvetelih cvetov.
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Morda potrebujete
prevoz po nujnih 
opravkih?

Pokličite!

in se pridružite akciji
 

ki povezuje prostovoljne voznike 
s starejšimi, ki potrebujejo prevoz.

Več informacij: www.prostofer.si

Prostoferji, potegujte se za 
privlačne nagrade, ki jih bodo 
zagotovili sponzorji akcije.

Ste pripravljeni kot 
prostovoljni voznik 
priskočiti na pomoč starejšim, 
ki potrebujejo prevoz?
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Skupina slikarjev z 
okvaro vida pri medobčin-
skem društvu deluje od leta 
2008, doslej so se predsta-
vili že na desetih skupin-
skih razstavah v več gorenj-
skih krajih, pred časom tudi 
v Hiši kulture Gorenjski 
glas. Razstava je za njih pra-
znik, potrditev in uspeh, je 
v imenu osmerice slabovi-
dnih ustvarjalcev ob odprtju 
povedala Janka Kus, kranj-
ski župan Mohor Bogataj pa 
je dejal, da razstava dokazu-
je, da tudi ljudje s slabšim 
vidom lahko marsikaj lepe-
ga ustvarijo. Razstava in sre-
čanje v kranjski knjižnici pa 
je bila tudi priložnost, da se 
seznanijo z možnostmi, ki 
jih knjižnica ponuja slabovi-
dnim bralcem.

Damjana Mustar iz Mes-
tne knjižnice Kranj je pove-
dala, da imajo vrsto tehnič-
nih pripomočkov, s katerimi 
lahko berejo slabovidni, od 
samodejnega čitalnika, elek-
tronskega povečevala, raču-
nalnika s programom »govo-
rec«, kompleta lup do predva-
jalnika zvočnih knjig in raz-
ličnih »tipank«. »Poleg teh-
ničnih pomagal imamo tudi 
usposobljene ljudi za sprem-
stvo, možnost dostave knjig 
na dom, prirejamo lahko tudi 

bralna srečanja za slepe in sla-
bovidne. Želimo si njihovega 
obiska, vemo pa, da je priti 
do nas včasih problem, saj so 
med drugim odvisni od svojih 
spremljevalcev,« je še poveda-
la Mustarjeva.

Slikarjem Ani Šter, Ani-
ci Grebenc, Bojanu Pavli-
ču, Janki Kus, Martini Sku-
bic, Meri Tišler, Milki Jug 
in Nataliji Žitnik Metaj so 
pri ustvarjanju poleg njiho-
vega društva v pomoč tudi 
pri Ljudski univerzi Jese-
nice, ki z njimi sodeluje v 

okviru svojih programov, pa 
tudi mentorji, ki so jih po-
peljali v svet barv, da z nji-
mi pričarajo cvetje, pokra-
jine, tihožitja. To so Stojan 
Rutar, Vinko Hlebš, Ivan Ži-
bert in trenutno Marjeta Žo-
har. Hvaležni pa so tudi svo-
jim sprem ljevalcem. Bojanu 
Pavliču, ki ima le še odstotek 
vida, pri izbiri (in popravlja-
nju) barv pomaga žena Al-
bina. »Pripravim mu bar-
ve, povem, kje je katera, on 
pa s svojim talentom zlahka 
vleče poteze,« pove Albina 

Pavlič, ki se je ob možu tudi 
sama navdušila za slikanje. 
»Dober občutek imam še od 
prej, ko sem bolje videl, sedaj 
pa pri slikanju potrebujem 
nekaj pomoči,« pravi Bojan, 
ki tokrat razstavlja sliko oba-
le s sprehajalcema in podo-
bo Prešerna. Prešeren je bil 
tudi tema njihovih delavnic, 
saj je skupina sodelovala na 
natečaju Iskanje Prešernove 
podobe. Dve njihovi podobi 
(Meri Tišler in Lilijane Sku-
bic) sta objav ljeni tudi v knji-
žici s tem naslovom.

Razstava je za njih potrditev
Skupina slabovidnih ljubiteljskih slikarjev, članov Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj,   
je v Mestni knjižnici Kranj odprla še eno skupinsko razstavo.

Glavnina skupine slabovidnih slikarjev ob svojih slikah, razstavljenih v dvorani Mestne 
knjižnice Kranj / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Kranj – Druščina, ki je pred 
nekaj dnevi naredila posta-
nek na Gorenjskem glasu v 
Kranju, se je odločila za izlet 
iz Škofje Loke na Bled. Voz-
nik je bil Ivo Berčič, sopotni-
ce pa Meri Bozovičar, Mari-
ja Šmid in Zinka Štibelj. Go-
spe so s svojimi številnimi 
dejavnostmi lahko vzgled 
upokojencem, kako se ak-
tivno preživlja jesen življe-
nja na več področjih; lahko 
je to nedeljska čajanka, so-
delovanje v bralnem krožku 
ali pa telovadba in tudi joga. 
Tokrat so se odločile za kre-
mno rezino in kavico na Ble-
du, za prevoz so se dogovo-
rile z Ivom Berčičem. Nji-
hovo poznanstvo seže dol-
go nazaj.

Za to, da starejši poiščete 
prevoz pri Prostoferu, to je 
prostovoljnem šoferju, niti 
najmanj ni nujno, da se po-
znate med seboj. Akcija Pro-
stofer poteka v okviru mreže 

MATIjA, ki preko klicne-
ga centra povezuje starejše 
s ponudniki pomoči in sto-
ritev. V akciji že sodelujejo 
številne seniorske, nevladne 
in prostovoljske organiza-
cije. Kako deluje Prostofer? 
Uporabnik, ki potrebuje pre-
voz, pokliče na brezplačno 

številko 080 10 10, v komu-
nikacijskem centru pa mu 
posredujejo kontaktne po-
datke voznikov iz sezna-
ma registriranih prostovolj-
nih šoferjev. Uporabnik in 
prostofer se sama dogovo-
rita za prevoz, tudi za pogo-
je prevoza. »Med starejšimi 

so osebe, ki potrebujejo pre-
voz, pa ne morejo ali nočejo 
obremenjevati sorodnikov 
ali uporabljati javnih prevo-
zov. Na drugi strani pa so 
mnogi starejši še vedno ak-
tivni vozniki in pripravlje-
ni pomagati drugim. Akcija 
nagovarja oboje – s tem pa 
tudi spodbuja mobilnost in 
socialno vključenost starej-
ših,« je povedal Igor Draku-
lič iz podjetja CareDesign, ki 
so ga ustanovili kot družbe-
no odgovorno podjetje z na-
menom, da ustanovi platfor-
mo MATIjA.

Ivo Berčič, ki je gospe pe-
ljal na Bled in so se mu za to 
oddolžile s kremno rezino in 
kavo, pa razmišlja še korak 
dlje: »Želel bi, da to postane še 
bolj instituticionalizirano, da 
bi se v tej skrbi za starejše lah-
ko kdo zaposlil in od tega živel 
kot socialni podjetnik.« Tudi 
on ugotavlja, da je druženje ti-
sto, kar starejšim manjka, in 
predvsem predlaga še več iz-
letov, ki poživijo človeka. 

Dober dan, potrebujem prevoz
Akcija Prostofer povezuje starejše, ki radi vozijo, in tiste, ki potrebujejo prevoz po opravkih …

Od leve Meri Bozovičar, Marija Šmid, Zinka Štibelj in  
Ivo Berčič na izletu s postankom na Gorenjskem glasu  
v Kranju / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Kranj - »Zadnjih deset let se 
srečujemo vsako leto,« je 
povedal Vili Tomat na ne-
davnem jubilejnem sreča-
nju v piceriji Gorenc v Kra-
nju. Šestdeset let je namreč, 
kar je prva generacija dija-
kov tedanje tekstilne šole v 
Kranju zaključila štiriletno 
šolanje. Šola se je imenova-
la Državni tekstilni tehni-
kum in je bila še na lokaci-
ji današnje Tomšičeve uli-
ce v starem mestnem je-
dru Kranja. Leta 1953 je di-
plomski izpit opravilo triin-
trideset dijakov, ki so zaklju-
čili odseka tkalski ali apre-
terski (tekstilna kemija, op. 
a.) tehnik. Razrednik tkal-
skega odseka je bil strokov-
ni učitelj Viljem Štiglic, ra-
zrednik apreterskega odse-
ka pa prof. inž. Demeter Ki-
movec. Kot se spominja To-
mat, je bilo dijakov iz Kra-
nja bolj malo, večina jih je 

prišla iz drugih krajev Slo-
venije in Jugoslavije in so 
stanovali v dijaškem domu 
na Zlatem polju. Diploman-
ti tekstilne šole takratne in 
tudi prejšnjih generacij so 
bili cenjeni strokovnjaki, 
mnogi so bili na vodilnih 
položajih v kamniškem Svi-
lanitu, blejskih Vezeninah, 
Dekorativni Ljubljana, dva 
dijaka sta postala doktor-
ja znanosti  Slavko Zalo-
kar je bil župan, kot primer, 
da so iz generacije izšli tudi 
kasnejši predstavniki jav-
nega življenja. »Ob petdese-
tletnici se nas je zbralo dva-
indvajset, zdaj pa le še dva-
najst. Čeprav so šli naši na-
pori v zgodovino, ker teks-
tilne industrije praktično 
ni več, pa prijateljstvo v ge-
neraciji ni šlo v pozabo. Ne-
kateri se dobivamo celo več-
krat na leto in opazujemo, 
kako smo se spremenili,« je 
še dejal Tomat do naslednje-
ga snidenja.

Obujali spomine 
na šolske dni
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Obrtna zbornica Radovljica 
združuje štiri občine: Bohinj, 
Gorje, Bled in Radovljico.  
Šteje kar 11.000 članov raz-
ličnih panog. Vsako leto orga-
niziramo dva izleta z name-
nom medsebojnega druženja 
in spoznavanja različnih 
zanimivih krajev Slovenije in 
tudi zunaj nje. Vodja izletov 
je bivši predsednik v pokoju 
g. Janez Pretnar, ki odlično 
pozna kraje in zgodovino 
Slovenije in tudi zunaj nje. 
Letošnji spomladanski izlet je 
bil namenjen ogledu Celovca 
in sedeža celovške škofije v 
Krki. Tu je zadnja leta pre-
živela v velikem ženskem 
samostanu edina slovenska 
svetnica, kneginja Hema. 
Korošci sicer trdijo, da je to 
njihova svetnica, ker je žive-
la s svojim možem Viljemom 
na Koroškem, za tiste čase v 
Karantaniji. Sicer pa je bila 
rojena okrog l. 980 na Koz-
janskem, blizu Podsrede, na 
gradu Pilštajn. Z možem 
Viljemom sta imela veliko 
posestev in sta bila zelo bo-
gata. Po smrti kneza Vilje-
ma je Hema svoje bogastvo 
namenila Cerkvi, ki ji je bila 
zelo vdana. Umrla je okoli 
leta 1045 v Krki. Tudi njen 
sarkofag s posmrtnimi ostan-
ki je v kripti cerkve v Krki. Za 
blaženo je bila razglašena 
v 14. stoletju, leta 1938 pa 
jo je takratni papež Pij XII. 
razglasil za svetnico. Beati-
fikacija je trajala torej skoraj 
šeststo let.
Ko smo zapustili Krko, smo 
se v Celovec peljali mimo Go-
sposvetskega polja, kjer so v 
času Karantanije ustoličeva-
li  koroške in slovenske kne-
ze. Znameniti knežji kamen 
je danes v občinski stavbi, 
kamor ga je dal prenesti po-
kojni Jörg Heider. Dvorano, 
kjer je ta kamen, smo si z 
zanimanjem ogledali, saj je 
na stenah razstavljenih kar 
660 avstrijskih grbov. Poleg 
te dvorane je tudi parlamen-
tarna dvorana koroške dežel-
ne vlade.
Ogledali smo si še središče 
Celovca z znamenitim zma-
jem Lintwernon. Tu je tudi 
kip cesarice Marije Terezije, 
ki je bila rojena davnega leta 
1717 in je vladala kar štiride-
set let. V poznih popoldanskih 
urah smo se skozi karavanški 
predor vrnili na izhodiščno 
točko v Radovljico.

Lep pozdrav

Ciril Zupan

Avstrijska 
Koroška, 
sorodna deželaKmetijsko gozdarska zbornica 

je postala »tovarna« direktor-
jev, saj so v zadnjih osmih le-
tih zamenjali kar štiri. Kako 
tudi ne, saj je to dobra služba, 
za prihodek skrbi država z za-
konskim določilom o obveznem 
članstvu, članarina je odvisna 
od katastrskega dohodka, če ne 
gre drugače, jo izterjajo, tudi z 
rubeži. Kaj nam zbornica daje 
v zameno, ne vemo. 
Zelo previdno so začeli govo-
riti o povečanju katastrskega 
dohodka, z njim se bo poveča-
la tudi članarina. Kako zvita 
in zahrbtna poteza MKO in 
KGZ, poslanci tako ali tako ne 
bodo spraševali, kaj to pomeni 
za kmete. Namesto da bi do-
mačim pridelovalcem hrane 
ponudili olajšave, gre Slovenija 
v nasprotno smer. 
Dajmo KGZ več sredstev, kme-
ta pa še bolj obdavčimo, saj je 
pomembnejša »režija« v Ljub-
ljani kot pa kmetje, ki skrbijo 
za prehransko verigo. Drugače: 
uničimo še tisto, kar še gre, res-
da tudi s pomočjo svetovalcev 
in pospeševalcev, ki na terenu 
delajo s kmeti. 
Od katastrskega dohodka so 
odvisni kmetijski in gozdarski 
davki, tudi prispevek za zbor-
nico. Ni pomembno, ali z zbor-
nico sodeluješ, pomembno je, da 
plačaš. MKO in KGZ bo tako 
z enim udarcem ubila kar tri 
muhe (davke) naenkrat.
Spoštovani poslanci, ki zasto-
pate gorenjsko regijo: prosim 
vas, da za povečanje katastr-
skega dohodka ne dvignete 
roke takoj, naj vam prej razlo-
žijo, koliko bo zbranih doda-
tnih sredstev, v kakšen namen 
bodo šla, kako bodo razdeljena 
po regijah in koliko odstotkov 
bo nazaj dobil kmet v obliki 
subvencij in brezplačnih na-
svetov. 
Predlagam, da glasujete proti 
zakonsko določenemu zbor-
ničnemu prispevku, naj bo v 
prid kmetov, ne pa KGZ. S 
povečanim prispevkom se bodo 
takoj dvignile plače in regresi, 
ostalo bo za razne nagrade 
nadzornim svetom v KGZ, 
kmet – pridelovalec pa bo pote-
gnil »ta kratko«. Kakšne plače 
si bodo razdelili, pa tako ali 
tako ne bomo izvedeli.
Če se veliko kmetov strinja s po-
večanjem katastrskega dohodka 
in s tem davkov, potem se opra-
vičujem, ker potem premalo po-
znam vse koristi, ki nam jih po-
nuja KGZ. Svetujem pa lahko, 
da naj vam KGZ vsaj izračuna 
novi katastrski dohodek, da se 
boste prepričali sami.

Slavko Škofic, Brezje

Višji katastrski 
dohodek

PREJELI SMO

Simon Šubic

Kranj – Finančna in gospo-
darska kriza, kot kaže, ne 
vpliva kaj dosti na razcvet 
spletnih portalov, ki ponuja-
jo skupinske spletne nakupe 
po občutno znižanih cenah, 
tudi več kot za 50 odstotkov. 
Spletnih ponudnikov različ-
nih kuponov in popustov je 
v Sloveniji vse več, samo ob 
krajšem pregledovanju sve-
tovnega spleta smo jih našte-
li okoli štirideset. Vse več je 
tudi uporabnikov teh porta-
lov. Zadnji rezultati Trženj-
skega monitorja so tako po-
kazali, da je v zadnjem letu 
vsak četrti spletni nakupova-
lec kupil vsaj en tovrsten ku-
pon, kar pomeni približno 
sto tisoč potrošnikov v po-
pulaciji od 18 do 65 let. Po-
trošniki so največ kuponov 
kupili za potovanja in poči-
tnice (42 odstotkov), za ra-
zne izdelke (27 odstotkov) 
ter gostinske (27 odstotkov) 
in kozmetične storitve (21 
odstotkov).

Pred poletno sezono na 
spletnem portalu 1nadan.si, 
ki je na slovenskem trgu pri-
soten že skoraj tri leta, naj-
več kuponov prodajo v kate-
goriji potovanja, sicer pa je 
med potrošniki najbolj za-
želena ponudba različnih re-
stavracij, je pojasnil direktor 

podjetja Dino Ivan Tot. Po 
njegovem mnenju spletna 
prodaja kuponov prinaša 
koristi tako potrošnikom kot 
ponudnikom storitev oziro-
ma izdelkov. »Uporabni-
ki dobijo kvalitetne storitve 
in se razvajajo s 50 odstot-
kov popusta na redno ceno, 
ponudnikom storitev pa za-
gotovimo prepoznavnost in 
povečamo prodajo,« je dejal.

Da so nižje cene oziroma 
manjša obremenitev dru-
žinskega proračuna glavni 
motiv za nakup kuponov, 
pa meni tudi Andrej Iskra iz 
podjetja Privoščite. Na nji-
hovem spletnem portalu 
Privoščite.si prodajo največ 
kuponov iz segmenta hra-
na in pijača, največ prihod-
kov pa imajo s prodajo tu-
rističnih aranžmajev. »Rav-
no pred dnevi smo recimo 
v ogromnem številu (več 
kot 6000 plačanih) proda-
li vstopnic za kopanje v Ter-
mah Snovik.«

Pred bližnjo poletno se-
zono so ponudbo kuponov 
za turistične aranžmaje pod 
drobnogled vzeli tudi v Zvezi 
potrošnikov Slovenije (ZPS) 
in ugotovili, so cene turistič-
nih aranžmajev na teh por-
talih praviloma res nižje 
kot pri klasičnih agencijah, 
vendar pa številne vključu-
jejo le namestitev. Pri tem 

opozarjajo, da imajo kupci 
teh kuponov največ težav z 
rezervacijo prostega termi-
na, zato je priporočljivo, da 
pred nakupom kupona po-
trošniki neposredno pri po-
nudniku aranžmaja preveri-
jo razpoložljive termine, na 
ta način pa je dobro preveri-
ti tudi samo ceno ter kaj ta 
vključuje. »Če ugotovite, da 
kupona ne morete izkoristi-
ti, lahko odstopite od pogod-
be v 14 dneh po nakupu, po-
nudnik skupinskih spletnih 
nakupov pa vam mora denar 
vrniti za opravljeni nakup,« 
svetujejo na ZPS.

»Število nezadovoljnih ku-
p cev je zelo nizko, ko pa se 
pojavi kakšna težava, 1nadan.
si posreduje v iskanju rešitve 
med ponudnikom storitve 
in kupcem,« zagotavlja Dino 
Ivan Tot in potrošnikom sve-
tuje, naj se pred nakupom ku-
pona prepričamo, da z njim 
želeno storitev ali izdelek res 
kupujemo, natančno pa je 
treba preveriti tudi vse pogoje 
ponudbe. Tudi Andrej Iskra s 
Privoščite.si pravi, da se jim 
zelo redko zgodi, da objavijo 
zares zavajajočo ponudbo, saj 
izvajajo vse ukrepe, da do to-
vrstnih dogodkov ne pride.

Preveriti, kaj kuponi nudijo
V zadnjem letu se je za sodelovanje v skupinskih spletnih nakupih po občutno znižanih cenah odločilo 
že okoli sto tisoč spletnih nakupovalcev. Pred nakupom kupona je dobro prebrati vse pogoje ponudbe.

Med kupci spletnih kuponov so najbolj priljubljena 
potovanja in počitnice, za med pa gre tudi ponudba 
restavracij. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Kranj – V okviru letošnje-
ga ekokviza, ki je name-
njen učencem šestega, sed-
mega in osmega razreda, so 
obravnavali teme, povezane 
z zdravjem in dobrim poču-
tjem, energijo in trajnostno 
mobilnostjo. Med desetimi 
najboljšimi ekipami, ki so 
se uvrstile na državno tek-
movanje, je bila tudi tričlan-
ska ekipa osnovne šole Ško-
fja Loka – Mesto.

Za državno tekmovanje so 
morale ekipe pripraviti tudi 
manjši raziskovalni projekt. 
Letošnji ekoizziv, so poja-
snili organizatorji, so pri-
pravili na temo učinkovite 

uporabe elektronskih na-
prav in njihove reciklaže. 
»V sodobnem svetu teleko-
munikacijske naprave po-
leg komunikacije ljudem 
omogočajo tudi delo in za-
bavo. Tovrstna visokoteh-
nološka oprema pa za svo-
je delovanje potrebuje na-
pajanje oziroma energijo, ki 
je velik strošek za uporabni-
ka.« Pred tekmovalce so zato 
postavili izziv pripraviti kre-
ativne in obenem uporab-
ne ideje, kako z učinkovito 
uporabo omenjene opreme 
zmanjšati porabo električ-
ne energije in vseh vrst bate-
rij. Tričlanska ekipa osnov-
ne šole Škofja Loka – Mesto 
je ob tem opozorila tudi na 

zmanjšanje onesnaževanja 
z odplakami, pri čemer ima 
ključno vlogo recikliranje. 
Za ohranitev našega planeta 
so zato predlagali predvsem 
lastno ozaveščenost, pripo-
ročajo pa tudi izklapljanje 
naprav po uporabi, popolno 
napolnitev naprav šele ob 
njihovi popolni izpraznitvi 
in uporabo baterij, ki se po-
novno polnijo. Več bi bilo po 
njihovem treba storiti še na 
področju splošnega osvešča-
nja potrošnikov.

Soorganizator ekokviza 
je bil Telekom Slovenije, ki 
je že peto leto omogočil or-
ganizacijo in izvedbo eko-
kviza prek spleta. Na držav-
nem tekmovanju so namreč 

učenci v polfinalnem delu 
odgovarjali na trideset vpra-
šanj prek računalnika. Ra-
zen tega so zmagovalnim 
šolam namenili šest tisoč 
evrov za naložbe, s katerimi 
bodo še prijaznejše do oko-
lja. Z ekokvizom želijo pou-
dariti, je dejal podpredse-
dnik uprave Telekoma Slo-
venije Zoran Vehovar, da se 
jim zdi najpomembnejše, 
da se z odgovornim odno-
som do okolja seznanijo in 
izobrazijo že najmlajši. Pre-
pričan je, da s tem spremi-
njajo tudi svet. »Pridoblje-
no znanje namreč oblikuje 
njihov pogled na svet in vre-
dnote ter s tem njihovo rav-
nanje,« je dodal Vehovar.

Za odgovoren odnos do okolja
Na državno tekmovanje v ekoznanju se je uvrstila tudi ekipa iz osnovne šole Škofja Loka – Mesto.  
V letošnjem ekokvizu se je sicer pomerilo 4653 osnovnošolcev iz 170 osnovnih šol.
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Vodja proizvodnje m/ž (Žiri) 
V enoti proizvodnja boste odgovorni za planiranje, organiziranje, vodenje in 
kontroliranje procesov s področja proizvodnje s ciljem izvajanja zastavljenih 
planov proizvodnje; spremljanje novosti in uvajanje sodobnih rešitev v proi-
zvodnjo, spremljanje kazalnikov uspešnosti. Poclain Hydraulics, d. o. o., Indu-
strijska ulica 2, 4226 Žiri. Prijave zbiramo do 08. 06. 2013. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Samostojni prodajni predstavnik skupine FMG m/ž (Ljubljana, Kranj) 
Za lastne potrebe skupine FMG iščemo kandidate za delovno mesto samostoj-
nega prodajnega predstavnika za vse sektorje, ki jih pokrivamo. FMG kadrovska 
agencija, d. o. o., Koroška cesta 53c, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 29. 06. 2013. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec na zlaganju m/ž (Škofja Loka) 
Za uspešno proizvodno podjetje z Gorenjskega iščemo delavce na zlaganju m/ž. 
Redna zaposlitev z možnostjo dolgoročnega sodelovanja v urejenem podjetju. 
Naton, d. o. o., Cesta 24. junija 25, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 27. 06. 2013. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnolog in konstrukter m/ž (Škofja Loka) 
Smo kakovosten in uspešen proizvajalec tlačnih orodij in ulitkov iz magnezije-
vih in aluminijevih zlitin za avtomobilsko industrijo. K sodelovanju vabimo am-
bicioznega strokovnjaka za delovna mesta tehnolog in konstrukter. Pričakujemo: 
ustrezno izobrazbo: VII. stopnja, aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika, 
poznavanje tehnologij in materialov v orodjarstvu. Prednost imajo kandidati z de-
lovnimi izkušnjami s področja orodjarstva. LTH Ulitki, d. o. o. (LTH Castings, d. o. 
o.), Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 10. 06. 2013. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Orodjar in CNC operater m/ž (Gorenjska) 
Zaposlimo novega sodelavca za delovno mesto Orodjar in CNC operater z naj-
manj enoletnimi izkušnjami. ADECCO H.R., d. o. o., Slovenska cesta 41, 1000 Ljub-
ljana. Prijave zbiramo do 23. 06. 2013. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Usklajevalec linijskih prevozov – pripravnik m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: visoko izobrazbo prometne smeri, poznavanje dela z računalnikom, 
znanje najmanj enega tujega jezika, zanesljivost in natančnost. Alpetour Potoval-
na agencija, d. d., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 22. 06. 2013. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec ERP sistema SAP m/ž (teren po Sloveniji) 
Pričakovana specialistična znanja in vrline: skrb za zadovoljstvo kupcev, zaznavanje 
prodajnih priložnosti, realizacija plana prodaje ... Actual I.T., d. d., Ferrarska ulica 14, 
6000 Koper. Prijave zbiramo do 15. 06. 2013. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Ključavničar – varilec – monter m/ž (Kranj) 
Zaradi povečanja obsega dela zaposlimo ključavničarja – varilca – monterja m/ž 
za nedoločen čas. Tark, d. o. o., Planina 3, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 21. 06. 
2013. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za kemikalije m/ž (Jesenice) 
Na območju Gorenjske iščemo primernega kandidata za zasedbo delovnega me-
sta »Strokovni sodelavec za kemikalije«. Več na portalu mojedelo.com. ISS Facility 
Services, d. o. o., Tržaška cesta 37a, 2000 Maribor. Prijave zbiramo do 19. 06. 2013. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kovinostrugar m/ž (Kranj) 
Iščemo samostojnega kovinstrugarja z izkušnjami na krivuljnih stružnicah. Pri-
čakujemo: izkušnje z delom na stružnih avtomatih, ki niso računalniško krmilje-
ni (krivuljnikih) – obvezno! Samostojnost pri celotnem postopku priprave izdel-
ka na krivuljnih strojih (izbira orodij in nastavitev stroja) – obvezno! MANPOWER, 
d. o. o., PE Kranj, Koroška cesta 14, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 16. 06. 2013. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Programer CNC-rezkalnega stroja z MasterCam m/ž (Kranj) 
Naloge: CNC-rezkanje (samostojno programiranje 2D oblik in rezkanje po naprej 
pripravljenih 3D programih), opravljanje meritev (avto-kontrola), pomoč pri vzdr-
ževanju, popravilih in spremembah orodij. Pričakujemo najmanj V. stopnjo stroj-
ne usmeritve, dve leti delovnih izkušenj s programiranjem in poznavanjem teh-
nologije rezkanja. Zaposlitev za nedoločen čas po preizkusni dobi. Rodex, d. o. 
o., Ljubljanska 24a , 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 12. 06. 2013. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

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

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov Kažipot 
brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni na-
slov kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Ubrane misli
Dovje – V Kulturnem domu se bo v petek, 7. junija, ob 18. 
uri začelo srečanje ljudskih piscev z naslovom Ubrane misli.

Predstavitev filma in knjige
Preddvor – V prostorih Info centra Preddvor bo jutri, v sre-
do, 5. junija, ob 17. uri predstavitev filma Narcise brez kraja, 
narcise vsepovsod in knjige V Rovtih nad Jesenicami. Pred-
stavitev bo vodil Metod Rogelj, univ. dipl. biologije. 

Telesna podoba in samospoštovanje
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi danes, v torek, 4. junija, ob 16. uri na brezplač-
no predavanje prof. psih. ped. Katarine Lavš Mejač z naslo-
vom Telesna podoba in samospoštovanje, ki bo v prostorih 
društvene pisarne v Kranju, Oldhamska 14 (pri Vodovo-
dnem stolpu).

Predavanje o Jordaniji prestavljeno
Zelenica – Gorniški učni center Zelenica sporoča, da je za-
radi sneženja potopisno predavanje o Jordaniji prestavljeno 
na petek, 7. junija, ob isti uri.

Brihtin dan in diplome
Jesenice – Iz Občinske knjižnice Jesenice vabijo na Brihtin 
dan, ki bo v četrtek, 6. junija, ob 17. uri v Kinu Železar. Zaba-
val nas bo Zavod Enostavno Prijatelji s predstavo Pika Noga-
vička v čarovniški šoli. Sledi podelitev Brihtinih diplom vsem 
rednim obiskovalcem dejavnosti za otroke.

Ljudsko petje v hiši čez cesto 
Šenčur – V hiši čez cesto na Pipanovi 56 bo v petek, 7. juni-
ja, od 19.30 do 21. ure še zadnjič v tej sezoni ljudsko petje. 
Nadaljevanje bo sledilo septembra. Naslednji petek, 14. ju-
nija, pa vabijo vse, ki ste kdaj koli hodili na ljudsko petje v 
hišo čez cesto, na videoprojekcijo vašega petja.

Bralna urica
Preddvor – V okviru junijskih bralnih uric bodo otroci v so-
boto, 8. junija, ob 10. uri v Info centru prisluhnili pravljici 
Pitovi novi prijatelji.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či lo za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na Bleiweisovi cesti 4, v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cena ogla sov in po nudb v ru bri ki je iz red no ugod na. 

predstavila Gašper Zakotnik in Matjaž Hafner v sodelova-
nju z Odborom za muzej športa v Škofji Loki. Pogledali si 
boste tudi filmski posnetek intervjuja novinarja Gorenjske 
TV z Borisom Strelom, ki ga je leta 2002 pripravil Pavel 
Dobovšek. Prireditev bo v petek, 7. junija, ob 19. uri v So-
kolskem domu. 

OBVESTILA

Odprta vrata Avsenikove šole
Begunje – V petek, 7. junija, od 13. ure dalje bo v Glasbeni 
šoli Avsenik v Begunjah dan odprtih vrat, ko bo mogoče v 
živo spoznati delovanje zasebne glasbene ustanove in zve-
deti za pogoje vpisa. Ob 17. uri pa bo v Muzeju Avsenik 
zaključni koncert učenk in učencev glasbene šole. 

Predstavitev projekta ReAge
Tržič – Ljudska univerza Tržič vabi na predstavitev projekta 
ReAge, v katerem poleg Slovenije sodelujejo še Velika Bri-
tanija, Nizozemska, Romunija, Poljska in Grčija. Prireditev 
bo V Pollakovem salonu Tržiškega muzeja danes, v torek, 4. 
junija, ob 20. uri. 

Prvi taijiquan in qigong dnevi Slovenije
Tržič – V okviru 1. taijiquan in qigong dnevov Slovenije 
bo ena od predstavitev teh veščin tudi v Tržiču, in sicer 
v četrtek, 6. junija, ob 20. uri na travniku ob igrišču OŠ 
Bistrica

Srečanje ljudi, obolelih na ščitnici
Kranj – Društvo Metuljčica – skupina za samopomoč pri 
obolenjih ščitnice Kranj sporoča, da bo zadnje srečanje pred 
počitnicami v ponedeljek, 10. junija, ob 18. uri v prostorih 
OŠ Simon Jenko Center pri Prešernovem gaju. Dodatne in-
formacije lahko dobite po tel.: 031/689 127 – Tanja.

KONCERTI

Predošk  smn
Predoslje – Z jubilejnim koncertom ob 35-letnici bodo fol-
klorniki Iskraemeca zopet prikazali novo področje folklor-
no-plesnega uprizarjanja. Na koncert z naslovom Predošk  
smn vabijo v soboto, 8. junija, ob 20. uri na župnijsko poses-
tvo Predoslje pri Kranju. 

Gala koncert
Radovljica – Zavod Chopinov zlati prstan Radovljica in Vele-
poslaništvo republike Poljske v Sloveniji ob srečanju Upra-
ve Mednarodnega združenja Chopinovih društev vabita na 
Gala koncert, ki bo v četrtek, 6. junija, ob 20. uri v Radov-
ljiški graščini. Nastopili bodo: Manca Izmajlova, mezzoso-
pran, Vera Danilova, sopran, Erik Šuler, klavir, Benjamin Iz-
majlov, violina.

Koncert komornega zbora Mysterium
Radovljica – Zavod Chopinov zlati prstan v soboto, 9. juni-
ja, ob 20. uri v Radovljiško graščino na koncert Komorne-
ga pevskega zbora Mysterium Kranj z zborovodkinjo Urško 
Štampe, nastopili pa bosta tudi mag. Francka Šenk, sopran, 
ter Gašper Jereb, klavir.

Pesem združuje
Kranj – Akademski pevski zbor France Prešeren Kranj 
pod vodstvom Mateja Penka v večletnem ciklu Pesem 
združuje tokrat gosti Šaleški akademski pevski zbor Ve-
lenje z dirigentko Danico Pirečnik. Koncert bo v petek, 7. 
junija, ob 19.15 v dvorani Mestne knjižnice Kranj. Vstop 
je prost.

Nastop učencev glasbene šole
Tržič – Jutri, v sredo, 5. junija, boste ob 18. uri v dvorani Glas-
bene šole Tržič lahko prisluhnili nastopu učencev glasbene 
šole. Vstop je prost. 

Koncert Alenke Gotar in Lucienne Lončina
Tržič – Koncert Alenke Gotar in Lucienne Lončina bo v Kul-
turnem centru Tržič v soboto, 8. junija, ob 20. uri. 

RAZSTAVE

Razstava ilustracij Vena Dolenca 
Tržič – Tržiški muzej vabi na odprtje razstave ilustracij iz 
zakladnice slovenskih pripovedi in koncert avtorja Vena Do-
lenca, ki bo v četrtek, 6. junija, ob 18. uri v galeriji Atrij Ob-
čine Tržič.

O tulpi Tinci
Tržič – V organizaciji Mestne kavarne in pod pokrovitelj-
stvom Občine Tržič si boste lahko v soboto, 8. junija, ob 10. 
uri pred Mestno kavarno na Trgu svobode (v primeru dež-
ja pa v Kulturnem centru Tržič) ogledali kratko igro o tulpi 
Tinci. Skupaj s tulpo Tinco in njenimi prijatelji bodo otroci 
lahko posadili svojo

Tek po ulicah Tržiča in državno prvenstvo  
za veterane
Tržič – V petek, 7. junija, bo v organizaciji Športne zveze 
Tržič in Vrtca Tržič po tržiških ulicah potekal že 7. tek po 
ulicah Tržiča in državno prvenstvo za veterane v cestnih 
tekih in hitri hoji. Na štiristo metrov dolgi progi pa se 
bodo lahko pomerile tudi družine z otroki. Več informacij:  
sportna.zveza.trzic@t-2.net, 051/354 064.

Ob 68. obletnici osvoboditve taborišča 
Mauthausen 
Ljubelj – V spomin na 68. obletnico osvobodite podružnice 
koncentracijskega taborišča Mauthausen pod Ljubeljem bo 
spominska slovesnost s kulturnim programom pri spomeni-
ku Obtožujem v soboto, 8. junija, ob 11. uri.

Prva obletnica ustanovitve NK Tržič 2012
Tržič – Nogometni klub Tržič 2012 vabi na športne in dru-
žabne prireditve, ki jih v soboto, 8., in nedeljo, 9, junija, v 
počastitev prve obletnice ustanovitve prirejajo na igrišču 
pred osnovno šolo Bistrica.

IZLETI

Na Abram
Preddvor – Planinska sekcija Preddvor vabi v soboto, 8. juni-
ja, na planinski izlet na Abram. Izlet je primeren za vsakogar 
in nudi lepe razglede na Vipavsko dolino. Prijave sprejema 
na 041/835 112 Borut. 

Sovodenj–Cerkljanski vrh–Nova Oselica
Kranj – Iz Društva upokojencev Kranj vabijo v četrtek, 13. 
junija, na pohod na relaciji Sovodenj–Cerkljanski vrh–Nova 
Oselica. Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred Creine, nezah-
tevne hoje bo za največ štiri ure.

PREDAVANJA

V spomin na Borisa Strela
Škofja Loka – Smučarski klub Alpetour v spomin na naj-
uspešnejšega loškega smučarja Borisa Strela pripravlja 
predstavitev zgodovine smučanja v svetu in v Loki. Povabi-
li so priznanega strokovnjaka in duhovitega pripovedoval-
ca Aleša Gučka. Domači del smučarske zgodovine bosta 



OSTALO
PRODAM

MINI kuhinjo, zložljiv kavč, malo rab-
ljen, cena za oboje 250 EUR, tel.: 
040/908-242 13002188

STARINE
PRODAM

STARINSKO spalnico (postelja, 
omare, nočne omarice), staro več kot 
100 let, masiva, odlično ohranjena, 
tel.: 041/893-138 13002128

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI
SONČNA očala tudi z vašo dioptrijo 
v Optiki Aleksandra, Qlandia Kranj in 
Kamnik ter Center Interspar Vič. www.
optika.si, tel. 04/234 234 2.  
 13002195

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

LABRADORCE zdravih delovnih 
staršev (psica - tekma po krvni sledi, 
pes - reševalec) z odlično telesno in 
delovno oceno. Lastna vzreja že več 
kot dvajset let, cena 600 EUR, tel.: 
041/657-175. 13002077

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

HIDRAVLIČNI cepilniki drv, 13, 17, 
21 in 25 ton ter transportni trakovi za 
transport drv in senenih bal. Kozina 
Kranj, d.o.o., Pintarjeva ul. 5, Kranj, 
tel.: 041/652-285 
 13002199

PAJEK Sip in samonakladalko za seno, 
tel.: 041/865-675  
 13002217

KUPIM

NAKLADALKO za seno, lahko 
nedelujočo in tračni obračalnik, tel.: 
031/220-731 13002213

TRAKTOR Deutz, Zetor, IMT, Ursus, 
Tomo Vinkovič, lahko v slabšem stanju 
in brez dokumentov, tel.: 070/410-
588 13002068

TRAKTOR Zetor, IMT, Deutz, Ursus ali 
podobno ter kiper prikolico Tehnostroj, 
tel.: 051/639-777  
 13002092

TRAKTOR in kmetijske stroje, lahko v 
okvari, tel.: 031/500-933  
 13002214

TRAKTOR lahko je Zetor, IMT, Deutz, 
Ursus, Univerzale ali TV, tel.: 041/235-
349 13002215

PRIDELKI
PRODAM

ODLIČNO domače žganje - sadjevec, 
tel.: 041/419-888 13002209

VZREJNE ŽIVALI
OSLIČKA s papirji prodam ali menjam 
za drva ali telička ali kaj drugega, cena 
po dogovoru, tel.: 041/758-958  
 13002202

PRODAM

ČB TELIČKO, staro 7 dni, AP kontrola, 
tel.: 041/418-616  
 13002211

KOKOŠI nesnice, tik pred nesnostjo, 
tel.: 070/545-481 13002218

TELIČKO simentalčko, staro 14 dni, 
tel.: 04/53-33-409 
 13002210

PODARIM

PRAŠIČE 60 kg težke, tel.: 030/367-
549 13002216

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

MLADEGA fanta ali dekle zaposlimo 
za občasno delo v B baru v Retečah. 
Bisaž, d.o.o., Virmaše 180, Šk. Loka, 
tel.: 040/231-017  
 13002159

ZAPOSLIMO delavca za prodajo pe-
kovskih izdelkov na terenu - od vrat do 
vrat, zaželene izkušnje. Hitri kruhek, 
Mirzet Bajrovič s.p., Strahinj 4, Naklo, 
tel.: 040/908-242  
 13002189

24/7 ENGLISH osvaja svet - osvojite 
ga še vi! Vaša priložnost za uspeh in 
zaslužek. Prošnje na  Zdene Brovč 
s.p., Virmaše 170, Škofja Loka, tel.: 
040/304-270 
 13002206

IŠČEM

IŠČEM DELO - pri družinskih opravilih 
in pri oskrbi vašega otroka - zanesljivo, 
tel.: 051/256-605  
 13002204

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela, no-
tranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 13002033

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 
 13002198

ADAPTACIJE, hiš, kopalnic, stanovanj. 
Beljenje sten, fasad, zidarska, gradbe-
na, elektro, vodovodna krovsko klepar-
ska dela, ugodno. Brezobrestni kredit 
do 3 let, tel.: 031/879-739, www.
komplet-plus.si 
 13002200

BARVANJE napuščev in fasad ter vsa 
notranja slikopleskarska dela vam nudi 
Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 179, Na-
klo, tel.: 031/392-909  
 13002066

EKOCLEAN, d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič vam ponuja čiščenje, razrez cis-
tern, filtracijo, prevoz in odkup kuril-
nega olja, tel.: 041/989-987 
 13002197

FLORIJANI, d. o. o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakovan-
je dvorišč, tel.: 041/557-871  
 13002194

POSEK lesa in cepljenje drv. Branko 
Maček s.p., Žabnica 11, Žabnica, tel.: 
041/756-449  
 13002205

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogrevan-
ju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Karkol, d.o.o., 
Ul. Toma Brejca 14, Kamnik, tel.: 
031/720-141 
 13002190

IŠČEM

IŠČEM upokojeno medicinsko sestro 
(gospo brez obveznosti) za pomoč, 
gospodinjska dela in družbo. Zaželen 
vozniški izpit, tel.: 05/38-08-095 
 13002125

RAZNO
PRODAM

OKRASNI kozolec, primeren za vrt 
ali oglaševanje manjših plakatov, tel.: 
04/51-41-286 
 13002208

KUPIM

LEP kovinski delovni ponk in prodam 
elektromotor 7.5 kw, tel.: 040/354-
085 13002201

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

Tja daleč smo dan pred njenim 60. rojstnim dnevom mnogo pre-
zgodaj pospremili našo

Marijo Guštin, ml.
iz Struževega pri Kranju

Dragi sorodniki, prijatelji, sošolci, sodelavci, znanci, sosedje, vaščani, 
ki ste nam pristopili v najtežjih trenutkih. Nam izrekli pozornost in 
spodbudo, ustna in pisna sožalja in mnogo toplih besed. Vsem, ki 
ste darovali cvetje in sveče in jo v tako velikem številu pospremili na 
njeni zadnji poti, iskrena hvala.
Preveč vas je bilo, da bi lahko vse imenovali. Prepričani smo, da v 
srcu čutite, da je ta zahvala namenjena tudi vam.

Vsi njeni
Struževo, 31. maja 2013

Ni večje bolečine
kot v dneh žalosti
nositi v srcu
srečnih dni spomine
(Dante)

 Male ogla se spre je ma mo: 
za ob ja vo v petek – do srede  
do 14. ure in za ob ja vo  
v to rek do petka do 14. ure!  

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek, 
petek nep rekinjeno od  
7. do 15. ure, sreda od  
7. do 16., sobote, nedelje in 
prazniki zaprto.

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@g-glas.si

Rezultati 44. kroga – 2. junija 2013
2, 11, 22, 24, 25, 31, 34 in 28

Lotko 6 7 4 1 3 1
Loto PLUS: 4, 5, 18, 24, 26, 27, 32 in 25

Sklad 45. kroga za Sedmico: 1.030.000 EUR
Sklad 45. kroga za Lotka: 450.000 EUR
Sklad 45. kroga za PLUS: 455.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

ATRIJSKO, pritlično, dvosobno 
stanovanje oddam na Planini 1 v Kran-
ju, tel.: 040/647-609  
 13001880

HIŠE
V RADOVLJICI prodam ali oddam hišo 
z vrtom, tel.: 041/774-377  
 13002004

POSESTI
PRODAM

BAŠELJ - zazidljiva, 1.550 m2, ravna, 
sončna, komunalno opremljena, ugod-
no, tel.: 04/20-11-866, 051/343-
969 13002173

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

POSLOVNE PROSTORE v IOC Inteks 
na Savski cesti 34 Kranj (bivša Trenča) 
oddamo, velikosti od 80 do 500 m2. 
Cena 2,95 EUR/m2  mesečno, tel.: 
041/426-898 13001554

MOTORNA VOZILA
AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

LETNE gume, nizko presečne, 195 x 
50 R15«, alu platišča, 13« - 4 x 100, 
4 kom., 14« - 4 x 100, 2 kom, tel.: 
041/294-388 13002212

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

AVTOMOBILI celi ali poškodovani, la-
hko tudi z okvaro motorja, od let. 1997 
dalje, tel.: 051/657-607, Marjan  
 13002196

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo v 
okvari, od letnika 2000 dalje, plačilo z 
gotovino, tel.: 040/325-128  
 13000267

STROJI IN ORODJA
PRODAM

STAREJŠI skobelnik - mizarsko de-
lovno mizo, tel.: 04/51-41-286 
 13002207

STAREJŠO stružnico, za kovino, lahko 
les, kamen, Voklo 58, tel.: 040/208-
163 13002219

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9 
- 12 m, tudi neobeljene, SES, d. o. 
o., Opekarska ul. 22, Maribor, tel.: 
02/61-31-583, 031/339-928,  Danilo 
Šeško 13002151

KURIVO
PRODAM

DRVA - metrska ali razžagana, možna 
dostava, tel.: 041/718-019 13002191

BUKOVA drva, cena 55 EUR, mešana 
drva, cena 40 EUR, možnost razreza in 
dostave, tel.: 040/338-719 13002192

SUHA bukova ali hrastova drva po 
ugodni ceni, tel.: 041/635-97413002203

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

SEDEŽNO garnituro z ležišči - trosed, 
dvosed in fotelj, cena 300 EUR, tel.: 
040/908-242 13002187
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BALET
6. 6. 2013 ob 19.15 uri

PRENOS V ŽIVO IZ ST. PETERSBURGA

CELJE, MARIBOR, KRANJ, KOPER, NOVO MESTO

L ABODJE JEZERO

V ŽIVO

Člani Humanitarnega društva Lions klub Brnik bodo v sode-
lovanju z Občino Cerklje in Zavodom za zdravstveno varstvo 
Kranj tudi letos pripravili tradicionalno humanitarno prireditev 
Hodim, da pomagam – Gibanje v zdravem okolju s pohodom 
trojk v nordijski hoji. Dogodek bo v soboto, 8. junija, na Domačiji 
Vodnik v Adergasu. Pohodniki bodo lahko izbrali med krajšo 
in bolj ravninsko sedem kilometrov dolgo potjo ali daljšo bolj 
hribovito potjo, dolgo približno deset kilometrov; start za vse 
bo ob 10. uri. Startnina za trojke je 30 evrov, otroci do 15. leta se 
bodo lahko trojkam kot dodatni udeleženci priključili brezplačno. 
Zbrana sredstva bodo organizatorji tudi letos namenili za ceplje-
nje otrok proti klopnemu meningoencefalitisu pa tudi OŠ Helene 
Puhar Kranj za pomoč otrokom s posebnimi potrebami. Pohodu 
bo sledilo družabno srečanje z malico, srečelovom in glasbo. J. P.

Adergas

Hodim, da pomagam – letos že četrtič

Člani Športno kulturnega društva Perovo bodo v nedeljo, 9. 
junija, organizirali celodnevno prireditev Perovanje. Prireditev 
bo potekala na več prizoriščih na Spodnjem in Zgornjem Pero-
vem, in sicer na območju Zikove ulice, pri gasilskem domu PGD 
Kamnik, pri Grošanovi kmetiji, pri perovski brvi, na Korenovi 
domačiji in na sprehajalni poti in travniku ob graščini Zgornje 
Perovo. Pestro dogajanje z ustvarjalnimi delavnicami, plesnimi 
in glasbenimi nastopi, otroškim bolšjakom, športnimi turnirji, 
maratonom za najmlajše, košnjo po starem, gasilci, srečelo-
vom, stojnicami in številnimi drugimi aktivnostmi bo potekalo 
med 10. in 19. uro. J. P.

Kamnik

Perovo v znamenju Perovanja
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Anketa

Jože Kastelic, Kranj:

»Če bo že moral poseči v po-
kojnine, naj to naredi propor-
cionalno z osebnimi dohodki 
oziroma z višino pokojnin. In 
to enkrat in potem naj bo mir. 
Žalostno je, da nam kar na-
prej nekaj jemljejo.«

Anton Rampre, Kranj:

»Od tistih, ki imajo večje 
pokojnine, bi lahko zahtevali 
več, kot pa od tistih s pov-
prečno. Če bo treba. Najbolj 
fino bi bilo, da bi se kaj po-
govarjali o tem. Kako pa bo s 
tem, pa mi mali  ne vemo.«

Jože Mali, Sebenje:

»Pošteno smo delali in po-
šteno zaslužili pokojnino. Na 
področje pokojnin ne bi sme-
li posegati. Če pa se temu ne 
morejo izogniti, pa naj ne bo 
za vse enako. Različne ukre-
pe sem že občutil.« 

Janez Pirc, Črnuče:

»Bilo bi boljše, da bi vzeli 
tistim, ki imajo več. Kaj naj 
nekdo, ki ima petsto evrov 
pokojnine? Kaj boš takemu 
jemal. Naj vzamejo tistim, 
ki imajo več kot tisoč ali več 
evrov pokojnine.«

Alenka Brun

EU je ocenila naše ukrepe za 
rešitev makroekonomskega 
neravnotežja sicer za ustre-
zne, dobili pa smo kar ostra 
priporočila s konkretnimi 
roki. Finančni minister Uroš 
Čufer pa je že napovedal, da 
bodo verjetno morali breme 
krize nositi tudi upokojenci.
Foto: Tina Dokl

Zakaj bi spet 
jemali?

Ivan Penko, Ljubljana:

»Vedno smo plačevali in 
zdravstveno in socialno zava-
rovanje. Zakaj bi nam sedaj 
to jemali? Naj raje naredijo 
tako, da bo čim več zaposle-
nih in bo denarja zadosti. In 
malo manj naj pokradejo.«

info@g-glas.si
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

8/21 °C 10/22 °C8/18 °C

Suzana P. Kovačič

Zgornja Besnica – Po Besni-
ški dolini se je v nedeljo raz-
legel zvok harmonike. Po-
tekalo je 22. gorenjsko pr-
venstvo harmonikarjev in 
5. mednarodno tekmova-
nje harmonikarjev za pokal 
Kranja ter izbirno tekmova-
nje za 33. Zlato harmoniko 
Ljubečne. Nastopilo je ne-
kaj manj kot šestdeset har-
monikarjev vseh genera-
cij, od osemletnikov do go-
spodov, ki jih štejejo čez se-
demdeset, osemdeset let in 
še vedno odlično raztegne-
jo meh, saj ljubezen do tega, 
med Slovenci najbolj raz-
širjenega ljudskega inštru-
menta, nosijo v srcu.

Prireditev sta pripravi-
la Turistično društvo (TD) 
Besnica in Krajevna sku-
pnost Besnica v sodelova-
nju z Mes tno občino Kranj 
ter KUD Ljubečna. »Namen 
te kulturno turistične ozi-
roma glasbene prireditve je 
popularizirati igranje frajto-
narice in prispevati k dvigu 
kakovosti igranja,« je pou-
daril strokovni vodja tek-
movanja Janez Fabijan. Na-
stope je ocenjevala strokov-
na komisija; predsednik ko-
misije Vinko Šorli, profe-
sor na Akademiji za glasbo 

v Ljubljani ter člani, profe-
sorja glasbe v Glasbeni šoli 
Škofja Loka Denis Kokalj in 
Jernej Hostnik ter harmoni-
kar Dejan Kušer, ki je bil tudi 
selektor za Zlato harmoniko 
Ljubečne. Komisijo je s svo-
jim nastopom najbolj pre-
pričala petnajstletna Anja 
Koračin s Trate pri Gorenji 
vasi, tako zelo, da je Anja po-
stala absolutna zmagoval-
ka gorenjskega prvenstva za 
leto 2013 in zmagovalka 5. 
mednarodnega tekmovanja 
za pokal Kranja. Anja Kora-
čin je prepričala tudi komi-
sijo za nagrado občinstva, v 
kateri so bili harmonikar in 

klarinetist Primož Berton-
celj, citrarka Marjetka Gni-
dovec in harmonikarka An-
dreja Starman. 

Občinstvo je z aplavzi na-
gradilo vsak nastop. V sku-
pini v starosti do dvanajst 
let je slavil Luka Mlakar, v 
skupini od 12. do 16. leta je  
slavila Anja Koračin, v sku-
pini od 16. do 45. leta je stro-
kovno komisijo najbolj nav-
dušil Jan Zadnikar, v sku-
pini harmonikarjev od 45 
do 65 let Marijan Rozman, 
v skupini nad 65 let pa Jože 
Dolenc. Erik Šavron se je 
najbolje odrezal v skupi-
ni gostov. Po tekmovalnem 

delu je zbrane zabaval An-
sambel Štima. Za prireditvi-
jo, ki je odlično uspela, sto-
ji številna ekipa. Del nje je 
prizadevni predsednik TD 
Besnica Miha Sušnik, ki si 
najbolj želi, da bi se praznik 
frajtonaric v Besniški dolini 
razlegal še dolgo. Dan pred 
gorenjskim prvenstvom 
harmonikarjev je TD Besni-
ca na prireditvenem prosto-
ru pod šotorom na šolskem 
igrišču pripravilo tudi Veli-
ko otroško zabavo z delavni-
cami, v soboto zvečer pa so 
besniški gasilci organizirali 
veselico z Ansamblom Saše 
Avsenika. 

Veliko slavje Anje Koračin
Petnajstletna Anja Koračin je na prazniku frajtonaric v Zgornji Besnici s svojim nastopom prepričala 
tako strokovno komisijo kot komisijo občinstva.

Od leve Janez Fabijan, Anja Koračin po nastopu ter Miha Sušnik / Foto: Tina Dokl

Danes bo sprva oblačno, nato pa se bo delno zjasnilo.  
Popoldne bo možna kakšna kratka ploha. Jutri in v četrtek 
bo dopoldne sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s 
posameznimi nevihtami. Malo topleje bo.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Davčna uprava je v 
petek po pošti poslala na na-
slove 486.662 davčnih za-
vezancev še drugi in hkrati 
zad nji sveženj informativ-
nih izračunov dohodnine za 
leto 2012. V tem svežnju so 
tudi izračuni za zavezance, 
ki so v začetku aprila preje-
li napačen izračun dohodni-
ne zaradi napačnega podat-
ka o starševskem nadome-
stilu (porodniški) in je bila 
to edina napaka.

Zavezanci so informativni 
izračun prejeli včeraj ali ga 
bodo v teh dneh, tisti, ki so 
registrirani v sistem eDavki, 
pa ga že od petka dalje lah-
ko pogledajo na svojem ra-
čunalniku. Če se z izraču-
nom strinjajo, jim ni treba 
storiti ničesar in izračun bo 

v tridesetih dneh od dneva 
odpreme samodejno postal 
dohodninska odločba. V pri-
meru, da podatki niso pra-
vilni ali so pomanjkljivi in je 
dohodnina odmerjena pre-
visoko ali prenizko, morajo 
najpozneje do 1. julija na po-
sebnem obrazcu vložiti ugo-
vor, sicer jim grozi globa od 
400 do 1.200 evrov. Izra-
čunu ni treba ugovarjati, če 
razlika med zneski v infor-
mativnem izračunu in zne-
ski iz obvestil izplačevalcev 
ne presega enega evra. Davč-
na uprava bo preveč plačano 
dohodnino vrnila na raču-
ne 26. julija, zadnji rok za 
doplačilo pa je 31. julij. Za-
vezanci bodo tokrat skupno 
morali doplačati nekaj več 
kot 55 milijonov evrov, drža-
va pa jim bo vrnila skoraj 163 
milijonov.

V drugem svežnju veliko 
več vračil kot doplačil

Občina Naklo je v petek dobila gradbeno dovoljenje za vrtec, ki 
ga bodo zgradili ob Domu starejših v Naklem, v nastajajočem 
medgeneracijskem središču. Župan Marko Mravlja je povedal, 
da aktivnosti že potekajo naprej, da se zaključuje priprava 
javnega razpisa za izbor izvajalca del, saj načrtujejo, da bodo 
prve otroke v novi vrtec sprejeli s prvim septembrom 2014. 
Gradnjo desetoddelčnega vrtca v Naklem so občinski svetniki 
potrdili s finančno konstrukcijo v občinskih proračunih v letih 
2013 in 2014. »Vrednost naložbe je ocenjena na 3,5 milijona 
evrov, od tega je za 2,5 milijona evrov predvidenega kredita, 
ostali del bo občina zagotovila iz lastnih sredstev,« je še po-
vedal župan. S. K.

Naklo

Gradbeno dovoljenje za vrtec


