
9
7

7
0

3
5

2
6

6
6

0
1

8

73 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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AKTUALNO

Primanjkuje 
celo zdravil
Da so gripa in podobne viroze v 
porastu, kaže tudi podatek, da so 
na trgu pošla zdravila s paraceta-
molom. V enotah Kranjskih vrtcev 
je bilo v petek odsotnih 37 odstot-
kov otrok, res pa vsi starši ne spo-
ročijo vzroka odsotnosti.

2

GORENJSKA

Višja vstopnina  
in nove naložbe
Potem ko so na Blejskem gradu 
lani končali obsežen investicijski 
cikel, vreden skoraj dvanajst mili-
jonov evrov, so se letos lotili pri-
prave projektne dokumentacije za 
gradnjo dvigala in urejanja širšega 
grajskega kompleksa.

4

GORENJSKA

Na Kliniki Golnik  
odprli novo lekarno
Na Kliniki Golnik so odprli nove 
prostore za pripravo zdravil za sis-
temsko zdravljenje raka. Pridobi-
tev je dragocen kamenček v moza-
iku kompleksne obravnave bolni-
kov z rakom.

5

KRONIKA

Odškodnina  
še visi v zraku
Državno odvetništvo se je pritoži-
lo na vmesno sodbo kranjskega 
okrožnega sodišča, ki je družini 
Eržen jeseni priznalo odškodnino 
zaradi negativnega vpliva viadukta 
Peračica na njihovo hišo.

12

VREME

Danes in jutri bo delno 
jasno s spremenljivo 
oblačnostjo. V večjem delu 
Gorenjske bo suho.  
V četrtek bo sončno. 

–1/ 8 °C
jutri: delno jasno

Priloga:

LOČANKA

Urša Peternel,   
Vilma Stanovnik

Vrba, Kranj – Sončen in to-
pel februarski dan, več tisoč 
obiskovalcev, rekordno šte-
vilo pohodnikov po Poti kul-
turne dediščine, številni te-
kači in prešerno vzdušje – 
vse to je zaznamovalo osre-
dnjo slovesnost ob kultur-
nem prazniku v Vrbi. Slav-
nostna govornica je bila 
umetnica Lara Jankovič, ki 
je svoj nagovor naslovila Na 
krilih kulture. Kot je menila, 
smo žal na teh krilih obstali, 
celo začeli padati. Med dru-
gim je opozorila, da drvimo 

v tujost, razprodajamo vse, 
kar je slovensko, tujcem. »A 
ta tujec ne bo imel nikoli pra-
vega odnosa do naše kultu-
re in jezika,« je opozorila. V 
mnogih podjetjih govorijo v 
tujem jeziku, mladi se bolje 
izražajo v angleškem jezi-
ku, zaradi tehnologije je pol 
mladih tako rekoč nepisme-
nih; ker tipkajo, ne znajo več 
pisanih črk. Tudi umetnost 
po njenem mnenju posta-
ja industrija nizkotnih pro-
duktov zgolj za plitko zaba-
vo množic, ki po trenutnem 
užitku pustijo človeka še bolj 
izpraznjenega. To zabavo pa 
množice potrebujejo, ker so 

»same, prav tako kot ume-
tnost in kultura, vklenjene 
in upognjene pod težo de-
magogije te neoliberalne ka-
pitalistične družbe, ki nudi 
suh kruh in slabih iger. Mor-
da pa moramo spet odkrivati 
lepote kulture in spoštovati 
njene dragocenosti, kot mo-
ramo iskati in negovati lepo-
to v sebi, ter spoštovati sebe 
in sočloveka.« Prešernovo 
poezijo je recitirala Tina Go-
renjak, nastopili sta skupina 
Katalena in Mešana pevska 
skupina dr. France Prešeren 
Žirovnica - Breznica.

Prešerno vzdušje v Vrbi in v Kranju
Ob slovenskem kulturnem prazniku se je na Gorenjskem zvrstilo veliko 
število dogodkov, še posebej prešerno je bilo v Vrbi in v Kranju. V Kranju je 
Prešernov smenj znova privabil množico obiskovalcev.

Na Kranjski smenj je, ob lepem vremenu, v soboto prišlo blizu trideset tisoč obiskovalcev 
od blizu in daleč. / Foto: Primož Pičulin43. stran

Vilma Stanovnik

Jesenice – Minuli konec te-
dna je na Jesenicah pote-
kal predkvalifikacijski olim-
pijski turnir, na katerem si 
je naša hokejska reprezen-
tanca priborila vstopnico 
na sklepne kvalifikacije za 
olimpijske igre, ki bodo av-
gusta na Norveškem. Odlič-
ni nastopi na dirki po Valen-
cii so tudi za kolesarjem Ta-
dejem Pogačarjem, ki je tre-
tjič v karieri slavil na enote-
denskih dirkah. Prvo zmago 
v tej zimi pa si je na Norve-
škem na tekmi svetovnega 
pokala v telemarku priboril 
Jure Aleš.

Zmagovit športni konec tedna
Naša hokejska reprezentanca je na predolimpijskem turnirju osvojila prvo mesto, prvo zmago v tej 
sezoni v telemark smučanju je slavil Jure Aleš, na dirki po Valencii pa je zmagal Tadej Pogačar.

V dvorani Podmežakla so si naši hokejisti s prvim mestom prislužili nastop na sklepnem 
kvalifikacijskem olimpijskem turnirju. / Foto: Gorazd KavčičVeč na strani 9

   Za novince več mest kot lani
   Nasvet: ob vpisu mislite tudi na poklic
   Tisoč novih štipendij
   Nov poklicni program
   Inovativna praksa: s prakso do kadrov
   Izobraževanje letos končuje prva   
 generacija vajencev

Šolski glas
od 13. do 21. strani

Veter pustošil tudi 
po gozdovih

stran 6
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ANDREJA JEŽ z Vodic.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

AKTUALNO info@g-glas.si

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 31. januarja 2020, prej-
meta majico oddaje Dobro jutro, ki jo podarja RTV Slovenija, 
Tončka Novak iz Mavčič in Boris Koselj iz Žirovnice, Kariteyevo 
maslo Yanumi pa Mira Petrič iz Kranja. V nagradni igri, ki 
je bila objavljena 4. februarja 2020, prejme dve vstopnici za 
koncert Vlada Kreslina Blaž Roblek iz Preddvora. Nagrajencem 
čestitamo!

Nagrajenci

Televizija Slovenija bo na obeh tekmah za svetovni pokal v 
ženskem alpskem smučanju (veleslalom in slalom – 15. in 
16. februar 2020), ki bosta tokrat v Kranjski Gori, proizvajalec 
mednarodnega TV-signala (host broadcaster). To pomeni, 
da bodo proizvedeni signal preko satelitov poslali vsem me-
dijskim družbam po svetu, ki imajo pravice za predvajanje 
teh vsebin. Televizija Slovenija se pri vsakokratni produkciji 
mednarodnega TV-signala drži strogih standardov, ki jih pre-
dnjo postavljajo mednarodna smučarska organizacija in la-
stniki televizijskih pravic. Osnovna vodila so kakovost, najvišji 
profesionalni standardi in spoštovanje končnega uporabnika 
njihovih storitev, torej gledalk in gledalcev. 

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
potovalni set. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno od-
govorili na vprašanje: Kje običajno poteka Zlata lisica? Od-
govore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 17. februarja 
2020, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, 
ali na koticek@g-glas.si.

Zlata lisica tokrat v Kranjski Gori

 

Jože Košnjek

Brezje – Na Prešernov dan 8. 
februarja je umrl član Fran-
čiškove družine na Brezjah, 
pater dr. Leopold Grčar. Ro-
jen je bil maja leta 1939 v oko-
lici Laškega. V frančiškanski 
red je vstopil leta 1954. Nato 
je študiral, diplomiral na Te-
ološki fakulteti v Ljubljani in 

pridobil magistrski in dok-
torski znanstveni naziv. 

Pokojni pater je s svojo be-
sedo in ljubeznijo do sočlove-
ka pomagal mnogim ljudem. 
Vesel je bil vsakega človeka, 
tako v cerkvi in spovednici 
ali zunaj nje, in vsakemu je 
namenil iskren frančiškan-
ski pozdrav Mir in vse dobro. 
Od otroštva naprej pa so bile 

njegova velika ljubezen jasli-
ce. Sam jih je postavljal, raz-
iskoval njihovo preteklost, 
pisal o njih, organiziral obi-
ske razstav jaslic in bil pobu-
dnik za ustanovitev Društva 
prijateljev jaslic. Tudi Mu-
zej jaslic na Brezjah je njego-
vo delo. Decembra leta 2018 
so na Brezjah izdali njego-
vo knjigo Postavimo jaslice. 

V njej je med drugim zapi-
sal, da za nobenega človeka 
ni večjega doživetja kot sre-
čanje z jaslicami. Pokojni pa-
ter je bil zadnja leta tudi orga-
nizator tradicionalnih Brez-
janskih pogovorov. Lanske 
so bile njegove zadnje, zanje 
pa je izbral zanimivo temo: 
Frančiškovi bratje v odnosu 
do drugačnih. 

Umrl je pater Leopold Grčar
Bil je eden najboljših slovenskih raziskovalcev in poznavalcev jaslic ter pobudnik za ustanovitev Muzeja 
jaslic na Brezjah.

Pater dr. Leopold Grčar / Foto: Romarski urad Brezje

Suzana P. Kovačič

Jesenice, Radovljica, Kranj, 
Tržič– Pediatri v Zdravstve-
nem domu Jesenice poroča-
jo, da je zadnje tri tedne bi-
stveno povečana pojavnost 
gripe in prehladnih obolenj 
pri otrocih, predvsem v šoli. 
»Tako je na Jesenicah in tudi 
v Žirovnici, nekoliko manj 
pa se pojavljajo taki bolniki 
iz vrtcev,« je sporočil direk-
tor ZD Jesenice prim. Saša 
Letonja, dr. med., in dodal, 
da je takih obolenj več kot v 
primerljivem obdobju lani. 
V Srednji šoli Jesenice je de-
nimo število manjkajočih 
dijakov višje kot v lanskem 
letu, v večini pa podobno kot 
v prejšnjih letih.

Vseh vzrokov izostanka 
otrok ne vedo

V Vrtcu Radovljica je bilo 
januarja letos zabeleženih 
dvajset primerov gripe v sta-
rostnem obdobju tri do šest 
let in štirje primeri v staro-
stnem obdobju od enega do 
treh let starosti. V enakem 
časovnem obdobju lani niso 
imeli podatkov o obolelih za 
gripo. A kot so poudarili v 
Vrtcu Radovljica (tudi v Vrt-
cu Tržič in Kranjskih vrtcih), 
ne razpolagajo z realnimi po-
datki glede števila bolezni, 
saj starši ne sporočijo vedno 
vzroka otrokovega izostanka. 
Ravnateljica Kranjskih vrtcev 
mag. Tea Dolinar svetuje, naj 
starši vrtec čim prej obvestijo 
o vrsti nalezljive bolezni, za 
katero je zbolel njihov otrok.

Ukrepi v vrtcih 

»Kadar otrok v vrtcu nena-
doma  zboli oziroma obsta-
ja sum, da gre za nalezljivo 
bolezen, pokličemo starše in 
glede na bolezenske znake 
izvedemo ukrepe za prepre-
čevanje širjenja nalezljivih 

bolezni (poostren higiensko-
-sanitarni režim, razkuževa-
nje površin, poostrena oseb-
na higiena ...). Na oglasne 
deske izobesimo obvesti-
lo o pojavu nalezljive bolez-
ni z navodili in priporoči-
li ter pošljemo informaci-
jo staršem preko e-obvestil. 
Starši imajo veliko vlogo pri 
preprečevanju širjenja na-
lezljivih bolezni in okužb v 
vrtcu. Z upoštevanjem pri-
poročil glede ponovne vklju-
čitve otroka po preboleli bo-
lezni v vrtec pa pomembno 
prispevajo k zmanjšanju tve-
ganja za širjenje bolezni v 
vrtcu,« so sporočili iz Vrtca 
Radovljica in enako velja tudi 
za ostale vrtce. 

Manjkalo skoraj štirideset 
odstotkov otrok

Ravnateljica Kranjskih 
vrtcev je še povedala, da je 
največjo odsotnost, predvi-
doma zaradi bolezni, v njiho-
vih enotah vsako leto opazi-
ti januarja in februarja, tako 
je tudi letos: »Letošnja od-
sotnost je v zadnjih dveh te-
dnih za od pet do sedem od-
stotkov večja od odsotnosti v 
enakem obdobju lani, je bila 
pa letos za skoraj enak od-
stotek manjša v delu januar-
ja.« Desetega januarja je bilo 

odsotnih 20 odstotkov otrok, 
sedmega februarja že 37 od-
stotkov otrok. 

Medtem pa v Vrtcu Tržič 
(še) ne opažajo večjega pad-
ca števila otrok zaradi gri-
pe, januarja je bilo večje šte-
vilo drugih viroz in prehlad-
nih obolenj, je sporočila Ka-
tja Eler, organizatorka zdra-
vstveno-higienskega režima 
v Vrtcu Tržič. »Vzgojiteljice 
o bolezenskih stanjih, poleg 
že omenjenih ukrepov, ved-
no obvestijo tudi čistilke, ki 
poskrbijo za pogostejše pra-
nje igrač ter posteljnine v do-
tičnih skupinah. Prostori se 
tudi pogosto in bolj intenziv-
no zračijo,« je dodala.  

Slovenija na vrhu po 
obolevnosti

Po podatkih Nacionalne-
ga inštituta za javno zdrav-
je (NIJZ) je število bolnikov 
z gripi podobno boleznijo v 
začetku februarja še nara-
slo. Najbolj prizadeti so ot-
roci, stari do 14 let, beleži-
jo pa tudi večji porast gripi 
podobnih bolezni pri mla-
dostnikih, starih od 15 do 18 
let. Slovenija spada med šti-
ri države v Evropi, ki so po-
ročale o visoki ali zelo viso-
ki pojavnosti gripe, poleg nas 
še Bolgarija, Luksemburg, 

Turčija. Največji dvig pojav-
nosti gripi podobnih bolez-
ni je v osrednjeslovenski in 
gorenjski regiji. Virus gripe 
so  v začetku februarja doka-
zali v 40 odstotkih testiranih 
vzorcev; med vzorci, odvzeti-
mi v primarnem zdravstvu, 
je bilo 80 odstotkov pozitiv-
nih na gripo, med vzorci, ki 
izhajajo iz bolnišnic, pa 35 
odstotkov. Največ v odvzetih 
vzorcih je bilo influence tipa 
A (v 82 odstotkih), dokazali 
so tudi influenco tipa B. 

Trenutno sirupov ni, 
svečke omejeno

Direktorica Gorenjskih le-
karn Romana Rakovec, mag. 
farm., je potrdila, da so se na 
trgu pojavile t. i. defekture 
zdravil s paracetamolom – 
trenutno niso dobavljivi si-
rupi, svečke pa v zelo ome-
jenih količinah. »V Gorenj-
skih lekarnah smo do sedaj 
te manke reševali z magi-
stralno izdelavo svečk s para-
cetamolom (120 mg za otro-
ke), dve jakosti teh svečk pa 
izdeluje tudi naš galenski la-
boratorij (60 mg za dojenčke 
in 500 mg za odrasle). Zato 
lahko rečem, da v neki obli-
ki bodo Gorenjci dobili zdra-
vilo s paracetamolom, če ga 
bodo potrebovali. Ni pa nuj-
no, da ravno v najbolj zaže-
leni, to je v obliki sirupa. Si-
rupa magistralno še nismo 
izdelovali, smo se pa loti-
li nekih poskusov, če najde-
mo ustrezno rešitev, bomo 
šli tudi v to. Izdelava siru-
pa tehnološko sicer ni nič 
problematična, problem je, 
kako prekriti izjemno gre-
nak okus paracetamola,« je 
pojasnila Romana Rakovec 
in dodala, da ne pomni, da bi 
kdaj doslej zmanjkalo zdra-
vil s paracetamolom. Glav-
ni vzrok za to naj bi bilo letos 
večje obolevanje otrok, kar ni 
ravno običajno. 

Primanjkuje celo zdravil
Da so gripa in podobne viroze v porastu, kaže tudi podatek, da so na trgu pošla zdravila s 
paracetamolom. V enotah Kranjskih vrtcev je bilo v petek, 7. februarja, odsotnih 37 odstotkov otrok, res 
pa vsi starši ne sporočijo vzroka odsotnosti.

Ko zbolimo za gripo ali podobnimi virozami, ostanemo 
doma, pijemo dovolj tekočine in lajšamo simptome. 

Kranj – Kmetijsko gozdarski zavod (KGZ) Kranj bo od 17. 
do 19. februarja organiziral 15-urno osnovno usposabljanje za 
uporabnike sredstev za varstvo rastlin. Usposabljanje bo pote-
kalo v prostorih Kmetijsko gozdarske zadruge Sloga Kranj na 
Primskovem, vse tri dni od 13. do 18. ure. Udeleženci bodo na 
podlagi usposabljanja pridobili potrdilo, ki jim bo omogočilo na-
kupovanje vseh registriranih fitofarmacevtskih sredstev. Dodatne 
informacije o usposabljanju daje Marija Kalan iz KGZ Kranj (tel. 
št. 04/280 46 32, elektronski naslov marija.kalan@kr.kgzs.si).

Usposabljanje o sredstvih za varstvo rastlin 
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KOMENTAR
Igor Kavčič

Da koder sonce hodi
 … prepir iz sveta bo pregnan, 

v sedmi kitici Zdravljice svoj up 
v verz polaga pesnik, katerega 
smrt od leta 1945 naprej vsako 
leto počastimo s praznikom slo-
venske kulture in dela prostim 
dnem. Z osamosvojitvijo leta 
1991 je sedma kitica Zdravlji-
ce postala državna himna in 
jo slišimo ob različnih prilo-
žnostih, na primer ko skupaj 
praznujemo in smo ponosni 
na skupnost, v kateri živimo. 
Kadar smo uspešni, nam jo 
igrajo tudi drugje po svetu. V 
zadnjih dneh se je pela pesniku, 
slovenski kulturi in umetnikom 
v čast.

Zdravljica je napitnica, pe-
snik v njej nazdravlja veseli 
družbi prijateljev (kitice celo 
spominjajo na obliko vinske ku-
pice), ženski lepoti, vsem dob-
rim ljudem, a je tudi politična 
pesem, v katero avtor z mislijo 
na takratno slovensko naci-
onalno vprašanje mojstrsko 
prenaša tri postulate francoske 
revolucije – svobodo, bratstvo 
in enakost. V pesmi začutimo 
in prepoznamo vizijo, željo po 
točno določenem cilju, v katere-
ga je pesnik trdno upal in smo 
ga sicer mnogo let kasneje, a 
vendarle tudi dosegli. Ne le z 
ustanovitvijo svoje države, am-
pak tudi z lastno kulturo, ki je 
kljub okoliščinam, te ji posebej v 
prejšnjem stoletju niso bile ved-
no naklonjene, ne le obstala, 
ampak tudi rasla in se razvi-
jala. Lep dokaz za to so vsako-
letni izjemni umetniki, ki jim 
strokovne komisije upravnega 
odbora Prešernovega sklada 

namenijo najvišje nagrade za 
njihova vrhunska umetniška 
dela in življenjske prispevke k 
slovenski umetnosti. Od leta 
1947 do 2020 je bilo podeljenih 
344 Prešernovih nagrad in 541 
nagrad Prešernovega sklada, 
skupaj 885, kar za tako maj-
hen narod ni malo.

Pa vendarle, kot je v nagovo-
ru na podelitvi nagrad dejala 
predsednica upravnega odbora 
Prešernovega sklada Ira Ra-
tej: »Nekaj bridko ironičnega 
je v tem, da mora vsakokratni 
govornik na predvečer kultur-
nega praznika prepričevati 
ljudstvo in izvoljene zastopni-
ke, kako nujna je umetnost za 
identiteto posameznika in za 
obstoj naroda. Prav tragiko-
mično je, da leto za letom bolj 
ali manj borbeno s tega mes-
ta utemeljujemo razloge za 
obstoj umetnosti, medtem ko 
v prvi vrsti sedi osem izjemnih 
umetnic in umetnikov, ki so 
s svojimi umetninami trajno 
obogatili slovensko kulturno 
zakladnico.« Bo prišel kdaj 
čas, ko govorniku ne bo treba 
braniti nagrajencev, njihovih 
ustvarjalnih moči in umetni-
ških potenc, o katerih tako 
jasno govorijo njihova dela, 
ampak se jim bo le v imenu 
vseh nas globoko priklonil, jim 
čestital in od politične prešel k 
oni drugi vsebini Zdravljice? 
Naj prosto po Prešernu zato 
naše upe ubesedim nekoliko 
drugače – da koder sonce hodi, 
umetnika poklic bo spoštovan. 
Najprej od nas, ljudi, in posle-
dično torej tudi od države.

Ob tem velja omeniti, da 
je bila letošnja prireditev v 
Vrbi prva, odkar sta obči-
na in ministrstvo za kultu-
ro lani od sosedov Prešer-
nove hiše odkupila nepre-
mičnine v neposredni bliži-
ni Prešernove rojstne hiše. 
Tako so letos lahko razširi-
li prizorišče, neoviran je bil 
tudi prehod do cerkvice sv. 
Marka. Kot je dejal žirov-
niški župan Leopold Poga-
čar, »smo tako našli mir vsi: 
mi, ki skrbimo za Prešer-
novo dediščino, obiskoval-
ci Vrbe in bivša lastnika«. V 
sodelovanju z ministrstvom 
bodo, je napovedal župan, v 
naslednjih dveh letih ure-
dili objekte, jih namenili 
predstavitvi kulturne dediš-
čine ter poskrbeli za ponud-
bo in dobro počutje obisko-
valcev Vrbe. Ko bo zgrajena 
še obvoznica, ki bo speljala 
promet stran od kulturnih 
spomenikov, bodo s tem pri-
dobili kakovosten prostor za 
kulturno-turistični razvoj 
Vrbe, je dejal.

Prešernov smenj je 
polnoleten

Prešernov smenj v Kranju 
je z leti postala ena najbolj 
prepoznavnih prireditev ob 
slovenskem kulturnem pra-
zniku. »Danes pričakujemo 
med dvajset in trideset tisoč 
obiskovalcev. Ne le iz Kranja 
in Slovenije, temveč iz cele-
ga sveta. Danes je v Kranju 
resnično velik praznik, ki 
ga složno soustvarjamo šte-
vilne organizacije in posa-
mezniki,« je v pozdravu obi-
skovalcem letošnjega Pre-
šernovega smnja poudaril 
direktor Zavoda za kultu-
ro in turizem Kranj Tomaž 
Štefe in dodal, da je bilo za 

organizacijo takšnega do-
godka potrebno veliko tru-
da, pri prireditvi pa sodelu-
je več kot sto petdeset orga-
nizacij in več kot sedemsto 
posameznikov. »Danes so 
odprti vsi kulturni hrami v 
mestu, ob sprehodu v mes-
tu si je moč ogledati preko 
sto dvajset stojnic z različni-
mi ponudbami, udeležiti se 
je moč vodenih ogledov, odi-
ti v rove in pokusiti dobrote 
iz domače kuhinje,« je po-
nudbo Prešernovega smnja 
opisal Tomaž Štefe, kranjski 
župan Matjaž Rakovec pa je 
poudaril, da ob slovenskem 
kulturnem prazniku Kranj 

doživi takšne utrip, kot bi si 
ga želeli vedno. 

»Ta dan vse poti vodijo 
in vabijo v Kranj. Bogati se-
jemski ponudbi smo dodali 
vrsto prireditev, ki Kranj po-
lepšajo in naredijo za kul-
turno središče Slovenije,« 

je poudaril Matjaž Rakovec 
in dodal: »Rad bi se zahva-
lil vsem ustvarjalcem, ki so 
omogočili, da v Kranju dob-
ro v srcu mislimo, da v Kra-
nju združujemo prešer-
ne ljudi, kajti Kranj je in bo 
vedno ostal prešerno mesto. 
Prav tako bi rad povedal, da 
kulturne ustvarjalnosti ne 
potekajo samo danes, am-
pak vsak dan in to je največje 
bogastvo in moč Kranja, ki 
se bo, skupaj s celotno Go-
renjsko, potegoval za laska-
vi naziv Evropska prestolni-
ca kulture leta 2025.«

Obiskovalci, med nji-
mi tudi častni pokrovitelj 

dogodka, predsednik Repu-
blike Slovenije, Borut Pahor, 
so preko celega dneva lahko 
obiskali številne kulturne 
dogodke, tudi letos pa je bilo 
veliko zlasti v Mestni knji-
žnici Kranj, kjer je bila ti-
skarna Jožefa Blaznika, po-
tekala je Prešerna ustvarjal-
nica za otroke, v nabiti pol-
ni dvorani pa je navdušila 
bitka pesnikov, improvizi-
rana predstava KUD Kiks, 
v kateri je na koncu z grom-
kim aplavzom zmagal Janez 
Meglič - Štef oziroma Kri-
stjan Kolar in prejel nagra-
do poet leta.

Slovesnosti ob kulturnem 
prazniku so se nato nadalje-
vale v Galeriji Prešernovih 
nagrajencev, kjer so spreje-
li Prešernove nagrajence ter 
nagrajence Prešernovega 
sklada. Na ogled je bila tudi 
fotografska razstava Toneta 
Stojka »Portreti Prešerno-
vih nagrajencev 2020«. Sle-
dil je program v Prešerno-
vem gledališču, kjer so prip-
ravili pogovor z nagrajen-
ci, Shod muz na kranjskem 
Parnasi pa se je zaključil s 
sprejemom in druženje de-
lavcev v kulturi ter ljubitelji 
kulture.

Prešerno v Vrbi in v Kranju
31. stran

Slavnostna govornica v Vrbi je bila umetnica Lara Jankovič. / Foto: Gorazd Kavčič

Del Poti kulturne dediščine je prehodil tudi jeseniški župan 
Blaž Račič z ženo Marto, sinom Majem in hčerko Ano. Kot 
je dejal, imajo običaj, da na kulturni praznik jutro začnejo z 
recitacijo slovenske poezije. / Foto: Gorazd Kavčič

Minister za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Zoran Poznič je položil venec k spomeniku na 
grob dr. Franceta Prešerna v Prešernovem gaju. / Foto: Primož Pičulin

Sobotni obisk v Vrbi je bil rekorden, našteli so 
štiri tisoč obiskovalcev, ki so jim predstavili bogato 
kulturno dediščino, čebelarsko tradicijo, kulinariko 
in naravne lepote vasi pod Stolom. Po Poti kulturne 
dediščine se je podalo več kot 1600 pohodnikov, je 
povedal Matjaž Koman, direktor Zavoda za turizem in 
kulturo Žirovnica.
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OBČINA ŠENČUR
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur

OBVESTILO O JAVNEM  RAZPISU  
ZA  ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV  
PRIZNANJ OBČINE ŠENČUR ZA LETO 2020 

Obveščamo vas, da je spletnih straneh Občine Šenčur www.
sencur.si. objavljen razpis  za zbiranje predlogov za podelitev 
priznanj Občine Šenčur za leto 2020.

Pogoji, postopek in način podeljevanja priznanj so opisani v 
objavljenem razpisu na oglasni deski in na spletnih straneh ob-
čine Šenčur. 

Predlagatelji morajo svoje pobude pisno posredovati do 11. 
marca 2020 do 12. ure, na naslov: Občina Šenčur, Kranjska 11, 
4208 Šenčur s pripisom »PRIZNANJA OBČINE ŠENČUR 2020«.

 Župan 
            Ciril Kozjek

Izberite  
 letošnje  

darilo

 
               

avtomatski  
dežnik

– 25 %

www.gorenjskiglas.si

Popust in darilo veljata le za fizične osebe.  
Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

 
 

nakupovalna vreča +  
kava 250 g

univerzalno  
čistilo + mikrokrpa

Četrt leta  
zastonj 
Dragi naročniki, v letu 2020  
bo izšlo 105 številk Gorenjskega glasa.  
Cena ene številke je 1,85 evra, celoletna  
naročnina brez popusta znaša 194,25 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo 
kar 25-odstotni popust, kar pomeni  
prihranek v višini 48,56 evra, za letno  
naročnino pa boste odšteli le 145,69 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine  
boste lahko v naših prostorih tudi popili kavico 
ter izbrali eno od daril na fotografiji.

Vabljeni na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
Kranj, v drugem nadstropju, pon.–čet.  
od 8. do 16. ure, ob sredah do 17. ure, v petek 
do 15. ure. Se vidimo!

steklenica

Mateja Rant

Bled – Na Blejskem gradu 
so lani našteli skoraj 584 ti-
soč obiskovalcev, tako da je 
Zavod za kulturo Bled samo 
z vstopnino na grad ustva-
ril pet milijonov evrov pri-
hodkov. To jim po besedah 
direktorja zavoda Matjaža 
Završnika omogoča izved-
bo vseh investicij z lastni-
mi sredstvi. Doslej so v ob-
novo gradu vložili že okrog 
dvanajst milijonov evrov, 
snujejo pa že nove naložbe, 
pri čemer so se zdaj usme-
rili predvsem v širši grajski 
kompleks. V prihodnjih pe-
tih letih, napoveduje Zavr-
šnik, naj bi v grad in njego-
vo neposredno okolico vloži-
li še dodatnih od trideset do 
štirideset milijonov evrov.

Letošnje leto so sicer na 
gradu začeli z devetodstot-
nim upadom števila obisko-
valcev v primerjavi z enakim 
obdobjem lani, kar pa Zavr-
šnik pripisuje predvsem sla-
bi zimi in posledično slab-
šemu obisku zimskih smu-
čarskih centrov v okolici Ble-
da, zaradi česar je na Bledu 
manj dnevnih obiskoval-
cev iz teh krajev, ki smuča-
nje združijo še z obiskom 
gradu. Po drugi strani pa 
so v zadnjem obdobju pre-
jeli kar nekaj uglednih na-
grad, med drugim je prizna-
na ameriška popotniška re-
vija Conde Nast Traveler 
Blejski grad skupaj s Pred-
jamskim gradom uvrstila v 
izbor 24 najlepših gradov v 
Evropi, kar naj bi se po Zavr-
šnikovih besedah odrazilo 

tudi v večjem obisku. »Biti 
v taki družbi za nas pome-
ni veliko odgovornost, zato 
bomo še povečali že zdaj vi-
sok standard urejenosti, saj 
ne želimo razočarati obisko-
valcev,« obljublja Završnik. 
Zato ga tudi ne skrbi, da bi 
koga od obiska gradu odvr-
nile višje cene vstopnic, ki so 
jih uvedli letos, in sicer se je 
vstopnina za odraslega povi-
šala z 11 na 13 evrov. »Višino 
vstopnine smo zdaj le izena-
čili z drugimi primerljivimi 
gradovi po državi in bližnji 
okolici.« Vstopnine, je pou-
daril, so namreč njihov edi-
ni vir za upravljanje gradu in 
naložbe vanj. 

Grajsko stavbo so v preteklih 

letih v celoti obnovili, čaka jih 
le še gradnja dvigala. Letos naj 
bi pripravili vso potrebno do-
kumentacijo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, na ka-
tero računajo v prihodnjem 
letu. Gradnja naj bi se začela 
jeseni prihodnje leto, konča-
la pa poleti 2022. V drugi po-
lovici leta se bodo po pričako-
vanjih lotili urejanja Mrakove 
domačije, do leta 2021 pa naj 
bi uredili tudi parkirišče za 
avtomobile pod gradom po-
leg lani urejenega postajališča 
za avtobuse. »V zimskem ob-
dobju pa bosta obe parkirišči 
predstavljali osnovni logistič-
ni center za potrebe svetovne-
ga prvenstva v biatlonu febru-
arja 2021 na Pokljuki.«

Najštevilnejši gostje na 
Blejskem gradu so Korejci, 
ki predstavljajo kar 21 odstot-
kov vseh obiskovalcev, sledi-
jo obiskovalci iz Združenih 
držav Amerike, Velike Brita-
nije in Italije. »Obiskovalci 
iz azijskih držav so za Blejski 
grad pomembni gostje, zato 
smo prav na željo dveh korej-
skih agencij v teh dneh v vse 
sanitarije na gradu namestili 
razkuževalce za roke v odziv 
na izbruh novega koronaviru-
sa,« je razložil Završnik. Sicer 
pa za zdaj še nimajo nobenih 
odpovedi azijskih gostov, je 
poudaril, do preteklega tedna 
so imeli celo petdeset obisko-
valcev iz Kitajske več kot v ena-
kem obdobju lani.

Višja vstopnina, nove naložbe
Potem ko so na Blejskem gradu lani končali obsežen investicijski cikel, vreden skoraj dvanajst milijonov 
evrov, so se letos lotili priprave projektne dokumentacije za gradnjo dvigala in urejanja širšega 
grajskega kompleksa.

Na Blejskem gradu so lani našteli krepko čez pol milijona obiskovalcev. / Foto: Primož Pičulin

Urša Peternel

Jesenice – Komunalne sto-
ritve na Jesenicah se bodo 
podražile. Jeseniški občin-
ski svetniki so potrdili pred-
log podražitve, ki bo v velja-
vo stopila v dveh delih, prvi 
del 1. marca, drugi del pa 1. 
januarja prihodnje leto. Po 
dvigu cen naj bi se položnice 
(pri štiričlanski družini) zvi-
šale za dobrih deset evrov.

Zvišale se bodo cene go-
spodarskih javnih služb od-
vajanja odpadne vode, zbira-
nja odpadkov in oskrbe s pi-
tno vodo. Predlog je povzro-

čil kar nekaj razburjenja med 
občinskimi svetniki, na janu-
arski seji so podražitev tako 
po burni razpravi zavrnili. 
Tudi tokrat so nekateri člani 
občinskega sveta menili, da 
je podražitev nesprejemlji-
va, saj da je javno komunal-
no podjetje Jeko v prejšnjih 
letih poslovalo pozitivno. 

Direktor podjetja Jeko 
Uroš Bučar je pojasnil, da 
je podjetje res poslovalo us-
pešno, da pa mora biti vsak 
proces pozitiven, štiri dejav-
nosti pa so že nekaj let ne-
gativne. Spremembe so zato 

potrebne, ker obstoječe cene 
ne omogočajo nadaljnjega 
pozitivnega poslovanja go-
spodarske javne službe.

Jeseniški župan Blaž Ra-
čič je pojasnil, da podjetje 
izgubo iz nekaterih dejavno-
sti krije s tem, da več odlaga 
na deponijo, zaradi česar se 
ta hitreje polni. »To prehitro 
polnjenje moramo ustaviti, 
na ta način pa se izgubi pri-
hodek, ki bi ga lahko pora-
bili za pokrivanje izgube, ki 
nastaja,« je dejal. Kot je do-
dal, bi do uskladitve cen mo-
ralo priti že v preteklih letih. 
Osnovna dilema pri tem pa 

je, ali dvigniti ceno občanom 
na položnicah ali pa naj ob-
čina iz proračuna zagotavlja 
sredstva za pokrivanje pri-
hodnjih izgub podjetja.

Nekateri občinski svetni-
ki so ob tem tudi menili, da 
je nesprejemljivo, da zvišu-
jejo cene komunalnih stori-
tev, medtem ko se Jeseniča-
ni še vedno soočajo s smra-
dom z deponije Mala Me-
žakla. Na koncu so večinsko 
podprli podražitev, ki je bila 
potrebna tudi zaradi poveča-
nja stroškov plač zaposlenih 
v komunalnem podjetju. 

Deset evrov več za 
komunalo
Stroški komunalnih storitev se bodo v jeseniški 
občini precej povišali. Podražitev bo v veljavo 
stopila v dveh delih, po dvigu naj bi se položnice 
štiričlanske družine zvišale za dobrih deset evrov.

Za včeraj napovedano stavko v Jeko je stavkovni 
odbor preklical, v petek je namreč svet ustanoviteljev 
podpisal soglasje direktorju za sklenitev aneksa k 
Podjetniški kolektivni pogodbi in s tem za dvig plač.

Jesenice – Irena Lačen Benedičič bo tudi prihodnjih pet let 
opravljala funkcijo direktorice Gornjesavskega muzeja Jese-
nice. Nov mandat bo nastopila 3. marca, so sklenili jeseniški 
občinski svetniki na februarski seji.

Nov mandat direktorici Gornjesavskega muzeja



5Gorenjski glas
torek, 11. februarja 2020 info@g-glas.si

Javni poziv za izvedbo 
podjetniških mentoriranj 
in svetovanj ekspertov
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZA GORENJSKO, BSC KRANJ 
IN KOVAČNICA – PODJETNIŠKI INKUBATOR KRANJ, NOSILEC 
PROJEKTA SUBJEKTI INOVATIVNEGA OKOLJA ZA GORENJSKO, 
JE OBJAVILA JAVNI POZIV ZA VPIS V BAZO MENTORJEV IN 
EKSPERTNIH SVETOVALCEV.
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NAMEN POZIVA

Predmet javnega poziva je vzpostavitev baze svetovalcev in mentorjev za 
izvedbo podjetniških mentoriranj in svetovanj ekspertov v okviru operacije 
SIO-BSC-2020-22, s pomočjo katere se na Gorenjskem vzpostavlja podjetniški 
inkubator. Mentoriranje se izvaja v obliki poglobljenega individualnega dela s 
predstavniki ciljnih skupin, v trajanju 20-70 ur v obdobju najmanj treh mesecev, s 
strani enega mentorja. Mentor zagotavlja potrebna znanja in usmerja podjetnika/
podjetniško skupino z namenom oblikovanja učinkovitega poslovnega modela 
in izboljšanja poslovanja. Svetovanje ekspertov je svetovanje na področju 
specialnih znanj na posameznih področjih. Individualna obravnava podjetnika/
podjetniške skupine ni časovno omejena.

Pogoj za mentorje in ekspertne svetovalce v okviru operacije SIO-BSC-2020-22 
je vpis v evidenco mentorjev in strokovnjakov za startup in scaleup podjetja pri 
SPIRIT Slovenija, Javna agencija.

ROK ZA PRIJAVO

Ponudnik lahko odda ponudbo do 31.12.2022, do konca trajanja izvajanja 
operacije SIO-BSC-2020-22. Odpiranje ponudb bo potekalo vsak zadnji delovni 
dan tekočega meseca.

Javni poziv in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani Regionalne 
razvojne agencije Gorenjske, BSC Kranj: www.bsc-kranj.si

Dodatne informacije na elektronskem naslovu: nives.justin@bsc-kranj.si (Nives 
Justin) ali 04/ 28 17 247.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj in Kovačnica – podjetniški 
inkubator Kranj vabita podjetniške mentorje in ekspertne svetovalce k prijavi na

JAVNI POZIV ZA IZVEDBO PODJETNIŠKIH MENTORIRANJ  
IN SVETOVANJ EKSPERTOV

Aktivnosti BSC Kranj v okviru operacije »SIO-BSC-2020-22« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz  
Evropskega sklada za regionalni  razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 

politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Suzana P. Kovačič

Golnik – Novi prostori bol-
nišnične lekarne Klinike 
Golnik ustrezajo visokim 
zahtevam evropskih in slo-
venskih standardov za pri-
pravo citostatikov in drugih 
novejših zdravil za sistem-

sko zdravljene raka. Kot je 
na četrtkovem odprtju po-
vedal doc. dr. Aleš Rozman, 
direktor Klinike Golnik, že-
lje po teh prostorih segajo že 
približno petnajst let nazaj. 
Tedaj so namreč visoko to-
ksične citostatike pripravlja-
li še na oddelku 200 (kjer so 
zdravili bolnike s pljučnim 
rakom) v preprosti komori 
oddelčne ambulante, kar je 
predstavljajo visoko tvega-
nje tako za osebje kot pravil-
nost priprave samih zdravil. 
»Kasneje se je priprava zdra-
vil selila v lekarno v roke far-
macevtov, sedaj, po vseh teh 
letih pa dobivamo za to bolj-
še in ustreznejše prostore. 
Projekt se je pospešil v letu 
2015, ko je Lekarniška zbor-
nica Slovenije izdala zahteve 
za ureditev prostorov za pri-
pravo citostatikov. Leto kas-
neje smo že pridobili grad-
beno dovoljenje, projekt je v 

veliki meri sofinanciralo mi-
nistrstvo za zdravje. Grad-
bena dela in opremljanje so 
bila zaključena konec pre-
teklega leta, vzporedno s 
tem smo pripravili protoko-
le za delo v teh posebnih po-
gojih, vsak čas pričakujemo 
tudi verifikacijo s strani mi-

nistrstva za zdravje. Prosto-
ri imajo dovolj kapacitete, da 
s pripravo zdravil pokrijemo 
gorenjsko regijo, z manjši-
mi dopolnitvami  smo lahko 
v pomoč tudi dodatnim na-
ročnikom,« je pojasnil Aleš 
Rozman in poudaril, da se 
visoko usposobljena ekipa 
kliničnih farmacevtov po-
leg priprave zdravil vključu-
je tudi v multidisciplinarno 
delo pri obravnavi bolnikov 
na oddelkih, ki prejemajo ta 
zdravila. S tem imajo zago-
tovljeno še višjo stopnjo var-
nosti in obravnavo bolnikov.

V investicijo je približno 
715 tisoč evrov prispevalo mi-
nistrstvo za zdravje, še prib-
ližno 80 tisoč evrov je zago-
tovila Klinika Golnik. »Rek-
li boste, da je bil projekt re-
aliziran v obdobju, ko se de-
lež bolnikov, ki prejemajo ci-
tostatsko terapijo, zmanjšu-
je na račun tarčnih zdravil 

in imunoterapije. Naložba 
ni bila zaman, saj tudi nova 
zdravila, vključno s pričako-
vano gensko terapijo, zah-
tevajo pripravo v posebnih 
pogojih čistega okolja,« je 
še poudaril direktor Klini-
ke Golnik in pridobitev oce-
nil kot dragocen kamenček v 

mozaiku kompleksne obrav-
nave bolnikov z rakom. »Rak 
z napredkom v znanosti po-
staja vse bolj ozdravljiva bo-
lezen. Na Kliniki Golnik 
imamo v to trdno vero, saj 
imamo iz preteklosti že eno 
takšno izkušnjo. Ko so gradi-
li te zidove, je bila tuberkulo-
za rak tistega časa, ki je terjal 
veliko število življenj. Z na-
predkom znanja smo priš-
li do zdravil in načinov ob-
vladovanja, česar se kma-
lu nadejamo tudi pri pljuč-
nem raku,« je sklenil Aleš 
Rozman.

Še pred odprtjem novih 
prostorov je imela preda-
vanje Sistemsko zdravlje-
nje raka pljuč včeraj, danes 
in jutri prof. dr. Tanja Ču-
fer, prim. mag. Jurij Fürst iz 
ZZZS pa je predstavil vidik 
zdravstvene zavarovalnice 
pri financiranju onkoloških 
zdravil.

Odprli novo lekarno
Na Kliniki Golnik so odprli nove prostore za pripravo zdravil za sistemsko 
zdravljenje raka. Pridobitev je dragocen kamenček v mozaiku kompleksne 
obravnave bolnikov z rakom.

Od leve direktor Klinike Golnik Aleš Rozman, predstavnica ministrstva za zdravje Simona 
Hribar Motore, pomočnik direktorja za upravno in poslovno področje Klinike Golnik Marko 
Rupret in vodja lekarne Janez Toni /Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Tržič – Na nedavni seji 
Sosveta starejših Občine 
Tržič je bila osrednja tema 
priprava na izvedbo projek-
ta Prostofer, ki bo zaživel v 
drugi polovici marca. »Ve-
seli me, da smo opravili 
poglobljeno in konstruktiv-
no razpravo, rešili preostale 
dileme in odprta vprašanja 

ter dorekli plan izvedbe pro-
jekta posebnega prosto-
voljskega prevoza, projekta 
Prostofer,« je povedal pred-
sednik Sosveta starejših Ob-
čine Tržič in tržiški podžu-
pan Jure Ferjan. Prepričan 
je, da bodo s to storitvijo, ki 
bo za uporabnika brezplač-
na, olajšali vsakdan marsi-
kateremu starejšemu. Di-
rektor Zavoda Zlata mreža 

Miha Bogataj je podrobne-
je predstavil izobraževanje, 
ki čaka prostovoljne vozni-
ke. Teh je v tržiški občini v 
tem trenutku že 21, še vedno 
pa se lahko prijavite. V pro-
računu Občine Tržič je za iz-
vedbo projekta Prostofer le-
tos namenjenih 5000 evrov, 
po Ferjanovih besedah se 
znesek po potrebi lahko po-
veča. 

Začetek projekta Prostofer
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Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, 
Uradni list RS, št. 61/2017) župan Mestne občine Kranj s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi elaborata 

lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 1343

I. 

Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev elaborata lo-
kacijske preveritve za gradnjo dveh individualnih stanovanj-
skih hiš na zemljiščih parc. št. 536/9 in 536/11, obe k. o. 2132 
Bitnje, skupaj s pobudo investitorja.

Namen elaborata lokacijske preveritve je individualno odsto-
panje od prostorsko izvedbenih pogojev glede tipa in lege 
objekta ter velikosti glede na določila veljavnega Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 
EUP BI 42 – Zgornje Bitnje (Uradni list RS, št. 38/17; v nadalj-
njem besedilu OPPN) za del območja EUP BI 42 – ZGORNJE BI-
TNJE, na funkcionalnih enotah FeS1/1 in FeS1/2.

II.

Elaborat lokacijske preveritve bo javno razgrnjen od 
19. februarja 2020 do 6. marca 2020 v času uradnih ur, v  
prostorih Mestne občine Kranj, Urad za okolje in prostor  
(l. nadstropje), Slovenski trg 1, 4000 Kranj in na spletni strani 
občine http://www.kranj.si.

III.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico podati pisne  
pripombe in predloge na elaborat lokacijske preveritve. 

Pripombe in predlogi se lahko do vključno 6. marca 2020 po-
dajo pisno ali ustno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knji-
go pripomb in predlogov, lahko pa se pošljejo na naslov: Me-
stna občina Kranj, Urad za okolje in prostor, Slovenski trg 1, 
4000 Kranj s pripisom »Pripombe na javno razgrnitev elabo-
rata LP z ID št. 1343« oz. na elektronski naslov mok@kranj.si.

IV.

To naznanilo se objavi v Gorenjskem glasu in na spletnih  
straneh Mestne občine Kranj, http://www.kranj.si.

V.

Župan Mestne občine Kranj bo po končani javni razgrnit-
vi zavzel stališča do pripomb in predlogov javnosti. Stališča  
do pripomb in predlogov bodo objavljena na spletni strani 
www.kranj.si.

Številka: 350-32/2019-23
Datum: 6. februar 2020
 Matjaž Rakovec
 Župan
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Močan veter je prej-
šnji teden povzročil škodo 
tudi v gozdovih na Gorenj-
skem. Po prvi oceni zavoda 
za gozdove je izruval, polomil 
ali kako drugače poškodoval 
okrog osemdeset tisoč kubič-
nih metrov dreves, od tega se-
demdeset tisoč »kubikov« na 
kranjskem gozdnogospodar-
skem območju in približno 
deset tisoč na blejskem. 

Med podrtim drevjem 
prevladuje smreka

Na kranjskem območju 
so nastale najobsežnejše po-
škodbe v ravninskih gozdo-
vih v okolici Šenčurja, Brni-
ka in Brega ob Savi, samo na 
območju med Planino v Kra-
nju in Brnikom je poškodo-
vanih okrog petdeset tisoč 
»kubikov« drevja. Na tem 
območju je veter večinoma 
podiral posamična dreve-
sa, na nekaterih mestih pa 
so nastali tudi več hektar-
jev veliki »goloseki«. V šir-
ši okolici Kranja, to je na ob-
močju od Krvavca do Jamni-
ka in Škofje Loke, je veter 
podrl okrog deset tisoč ku-
bičnih metrov, še približ-
no toliko pa tudi na preos-
talem območju kranjskega 
gozdnogospodarskega ob-
močja. Po krajevnih enotah 
(KE) je slika približno taka: 
v gozdovih KE Kranj je po-
škodovanih okrog šestdeset 

tisoč »kubikov« dreves, v KE 
Preddvor 4500, v KE Tržič 
4000, v KE Železniki tisoč 
in v KE Poljane okrog petsto 
kubičnih metrov. Med podr-
tim drevjem je največ, okrog 
90 odstotkov, smreke, vmes 

pa so tudi listavci, predvsem 
veliki jesen, ki ga je v zadnjih 
letih močno prizadela bole-
zen jesenov ožig. Kar zade-
va vrsto poškodb, prevladu-
jejo izruvana in polomljena 
drevesa, ki predstavljajo veli-
ko nevarnost za izvajalce pri 
poseku in spravilu poškodo-
vanega drevja.

Sanacijo je treba končati 
do sredine maja 

V kranjski območni eno-
ti zavoda za gozdove pozi-
vajo lastnike gozdov in lo-
kalne skupnosti, da pred-
nostno zagotovijo prevo-
znost gozdnih cest in da pot-
lej čim prej začnejo sanaci-

jo. Posek in spravilo poško-
dovanega drevja lahko zač-
nejo že pred izdajo odločbe 
zavoda za gozdove, morajo 
pa o tem prej obvestiti svoje-
ga revirnega gozdarja. »Hit-
rost sanacije je pomembna 

predvsem zaradi nevarnos-
ti, da se bodo spomladi v po-
škodovanih iglavcih močno 
razmnožili podlubniki in 
povzročili dodatno ekonom-
sko in tudi ekološko škodo. 
Zaradi prepočasne sanacije 
poškodovanih gozdov lahko 
v ravninskih gozdovih izgu-
bimo velik del smreke,« opo-
zarjajo v kranjskem zavodu 
za gozdove, kjer so že dolo-
čili roke za posek in spravi-
lo poškodovanega drevja. V 
lažje dostopnih gozdovih in 
v gozdovih, kjer so poškodo-
vana le posamezna drevesa, 
je večino del treba narediti 
do konca marca, sicer pa je 
sanacijo treba zaključiti do 
sredine maja. 

Delo v poškodovanih 
gozdovih je nevarno

Kaj ob vetrolomu svetuje-
jo v zavodu lastnikom goz-
dov? Na območjih, kjer so 
obsežnejše poškodbe sesto-
jev, jim svetujejo, da se orga-
nizirajo in izvedejo posek s 
strojem (harvesterjem). Tis-
tim, ki niso vešči zahtevne-
ga dela v poškodovanih goz-
dovih, svetujejo, naj za dela 
raje najamejo poklicne izva-
jalce, ki so za to dobro uspo-
sobljeni in opremljeni. Tudi 
na območjih, ki jih veter ni 
močno prizadel, jim svetu-
jejo, da pregledajo gozdove, 

zlasti sestoje iglavcev, saj 
vsaka prezrta poškodovana 
smreka predstavlja nevar-
nost za nastanek novega ža-
rišča lubadarja.

Bled: poškodbe razpršene 
po širšem območju

Na blejskem gozdnogo-
spodarskem območju je mo-
čan veter po oceni tamkaj-
šnje enote zavoda za gozdo-
ve poškodoval okoli deset ti-
soč kubičnih metrov dreves. 
Poškodovana drevesa so raz-
pršena po Pokljuki, Jelovici, 
Mežaklji in po pobočju Ka-
ravank, medtem ko v nižin-
skih gozdovih ter v Bohinju 
in na območju Jesenic ni 
omembe vrednih poškodb. 
Obsežnejših površin poško-
dovanih gozdov ni, večja ko-
ličina poškodovanega drevja 
na enem mestu (okoli dves-
to »kubikov«) je na Pokljuki, 
nekoliko večjo gostoto posa-
mičnih izruvanih dreves so 
opazili na pobočju Jelovice, 
kjer so ostali od lubadarja 
zdesetkani sestoji. Kot ugo-
tavljajo v blejski območni 
enoti zavoda za gozdove, bo 
spravilo posamičnih podrtih 
dreves zamudno in za lastni-
ke ekonomsko nezanimivo 
delo, prav zato pa takšna dre-
vesa ob nepravočasnem po-
seku in spravilu lahko posta-
nejo nova žarišča lubadarja.

Veter pustošil po gozdovih
Veter je po prvi oceni zavoda za gozdove poškodoval na Gorenjskem okrog osemdeset tisoč kubičnih 
metrov gozdnih dreves, od tega največ, približno petdeset tisoč »kubikov«, v gozdovih med Kranjem in 
Brnikom. V zavodu pozivajo lastnike k čimprejšnjemu poseku in spravilu poškodovanega drevja.

Veter je ruval drevesa, nekatera so padla tudi čez cesto. Na sliki: podrto drevje na cesti 
med Britofom in Šenčurjem. / Foto: Gorazd Kavčič

V kranjski območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije 
prosijo obiskovalce gozdov, da se zaradi lastne varnosti 
in nemotene sanacije gozdov izogibajo območjem 
poškodovanih gozdov. Veliko še stoječih dreves ima 
poškodovane korenine, v krošnjah je tudi veliko 
odlomljenih vej, ki predstavljajo nevarnost za zdravje 
in življenje ljudi. V vetrovnih razmerah odsvetujejo 
vsakršno delo in gibanje v poškodovanih gozdovih.

Jasna Paladin

Kamnik – Člani Sveta KS 
Podgorje, ki so se na župa-
na Mateja Slaparja obrnili s 
podpisi nezadovoljnih Pod-
gorcev in grožnjo, naj cesto 
skozi vas obnovijo čim prej, 

sicer bodo odstopili, so v svo-
jem zadnjem predlogu obči-
ni zapisali, naj se v letošnjem 
letu obnovi 300-metrski od-
sek, nadaljnjih 300 metrov 
pa v letu 2021, in sicer ne gle-
de na višino potrebnega pro-
računskega denarja. Župan 

Matej Slapar jim je v odgo-
voru pojasnil, da bodo letos 
poskusili zgraditi čim večji 
del trase, obljub za leto 2021 
pa ne more dajati, saj so pro-
jekti odvisni od usklajeva-
nja vseh svetniških skupin in 
krajevnih skupnosti. »Vašo 

pobudo bomo skušali ume-
stiti v predlog proračuna za 
leto 2021,« med drugim pra-
vi župan. Kot nam je pojasnil 
predsednik KS Podgorje Bo-
ris Mikuš, se bodo člani Sve-
ta KS o nadaljnjih korakih do-
govorili v sredo zvečer.

Občina predloga Podgorcev ne podpira v celoti

Vilma Stanovnik

Kranj – Kot smo poročali, je 
pri nekdanjem Planetu Tuš, 
sedaj Planetu Kranj, veter 
prejšnji teden odnašal ploš-
če, vendar pa je bil objekt 
nato že naslednji dan znova 
odprt za obiskovalce. 

»Sanacija sicer ni še pov-
sem končana in tudi končna 

škoda še ni znana, nevar-
nosti pa ni več nobene. Vsi 
lokali, vključno s prenovlje-
nim bovling centrom in bi-
ljardom, delajo po običaj-
nem urniku in so odprti 
vsak dan,« je povedal novi 
najemnik Borut Janc in do-
dal, da je trenutno zaprta le 
živilska trgovina, ki jo pre-
navljajo.

V Planetu Kranj je živahno

Planet Kranj po sredinem vetru sedaj dela po običajnem 
urniku. / Foto: Gorazd Kavčič
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BAU SALLINGER  GMBHS

BAU SALLINGER  GMBHS
Na področju visoke gradnje takoj zaposlimo:

delovodjo na gradbišču m/ž  
(tudi s celo delovno ekipo), Vorarbeiter m/w (auch mit Partie)

zidarje – gradbene delavce/delavce za
izdelovanje opažev/pomožne delavce m/ž

Facharbeiter/Schaler/Hilfsarbeiter m/w
Delo obsega gradbena in sanacijska dela na naših gradbiščih na avstrijskem Koroškem.
Nudimo vam: . plača za delovodje na gradbišču 16,57 EUR bruto na uro
 . plača za zidarje – gradbene delavce 16,12 EUR bruto na uro
 . plača za pomožne delavce 12,50 EUR bruto na uro
V primeru boljše kvalifikacije in ustreznih delovni izkušenj plačamo tudi več. 

Prosimo, javite se nam v nemščini na:

Bau Sallinger GmbH, Klagenfurter Straße 12, A-9556 Lepo Polje / Liebenfels
Ing. Elisabeth VAVPIC, tel.: +43 4215 2263 ali +43 664 8346974

e-pošta: elisabeth.vavpic@sallinger-bau.at

Na področju visoke gradnje takoj zaposlimo:

vodjo projektov na gradbišču m/ž  
(visoka gradnja)

Bau-und Projektleiter GU m/w (Hochbau)

Delovne naloge: vodenje in izvajanje gradbenih projektov (izvajanje ponudb, načrtovanje, 
kontrola stroškov, obračunavanje, tehnična dokumentacija, kontrola terminov), kontrola 
gradbišč in obravnava razpisov

Od vas pričakujemo: odgovornost, sposobnost vzpostavljanja kontaktov, sposobnost 
delati v timu, prednost je poznavanje programske opreme MS Office, Auto CAD in Auer 
Success, vozniško dovoljenje kategorije B in zaključena tehnična izobrazba

Nudimo vam: mesečno plačo najmanj 2.656,00 EUR bruto (A3) oz. 3.783,00 EUR (A4). 
V primeru boljše kvalifikacije plačamo tudi več. Nudimo vam delo za nedoločen čas.  

Prosimo, javite se nam v nemščini na:

Bau Sallinger GmbH, Klagenfurter Straße 12, A-9556 Lepo Polje / Liebenfels
Ing. Elisabeth VAVPIC, tel.: +43 4215 2263 ali +43 664 8346974

e-pošta: elisabeth.vavpic@sallinger-bau.at
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Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Stečajni up-
ravitelj Janez Pustatičnik je v 
prejšnjem tednu podal otvo-
ritveno poročilo v zvezi s ste-
čajem letalske družbe Adria 
Airways in njene hčerinske 
letalske šole. Kot je razvidno 
iz opisa stečajne mase, ki ga 
podaja v poročilu, otvoritve-
na bilanca propadlega letal-
skega podjetja znaša dobrih 
6,2 milijona evrov. Približ-
no polovico te vrednosti oz. 
3,15 milijona evrov predsta-
vlja Adriina poslovna stav-
ba s pripadajočimi zemljiš-
či, kjer se nahajajo parkirna 
mesta, namenjena uporab-
nikom stavbe, ter zelenica 
in parcela s parkiriščem, na-
menjenim za oddajo.

Stečajno maso predstavlja 
tudi stanovanje v Ljubljani 
v vrednosti dobrih 46 tiso-
čakov in apartma v Čatežu 
v vrednosti dobrih 19 tisoč 
evrov. Ostala oprema in na-
prave so ocenjene na skupno 
vrednost nekaj manj kot 258 
tisočakov. 

Sicer pa stečajni upravitelj 
v opisu stečajne mase nava-
ja še dovoljenja za opravlja-
nje letalskih prevozov, zlasti 

spričevalo letalskega prevo-
znika, ki jih je konec januar-
ja sicer na javni dražbi odku-
pila družba Air Adriatic po-
slovneža Izeta Rastoderja za 
45 tisoč evrov. 

Blagovna znamka Adria 
Airways, d. o. o., je ocenje-
na na sto tisoč evrov, poleg 
tega pa je imela Adria tudi 
pravice in licence za razne 
informacijske programe, 

ki zaradi manjše možnos-
ti unovčitve premoženja v 
stečajnem postopku za zdaj 
niso del stečajne mase.

Adria je tudi lastnik druž-
be za vzdrževanje letal Adria 
Airways Super MRO, Adria 
Airways Kosova ter lastnik 
družbe Phen X Technologi-
es v Švici, za katero upravite-
lju še ni uspelo pridobiti po-
slovne dokumentacije.

Kot poudarja stečajni up-
ravitelj, gre za zelo obsežen 
in zahteven stečajni posto-
pek z vidika panoge, v kateri 
je posloval stečajni dolžnik, 
kot tudi posebne zakonoda-
je v zvezi s panogo, prav tako 
pa gre za zelo obsežen ste-
čaj z vidika prijavljenih ter-
jatev ter tudi iz ugotavlja-
nja premoženja, postopek 
pa ima še mednarodni ele-
ment. Prav zaradi zahtev-
nosti pa določeno premože-
nje, med katerimi navaja re-
zervne in druge dele za leta-
la, še ni bilo ocenjeno.

Kot je nedavno za Delo 
povedal Pustatičnik, policija 
preiskuje tudi sum zlorabe 
položaja in poslovne goljufi-
je ter tatvino pet tisoč evrov 
iz trezorja po stečaju prevo-
znika. 

Stečajni upravitelj Blaž 
Poljanšek pa je objavil otvo-
ritveno poročilo Adriine le-
talske šole. Večino stečaj-
ne mase predstavljajo šti-
ri športna letala, katerih li-
kvidacijska vrednost je bila 
ocenjena na dobrih 108 ti-
soč evrov. Kot je razvidno iz 
otvoritvene bilance, celotna 
sredstva letalske šole znaša-
jo dobrih 173 tisoč evrov.

V stečajni masi šest milijonov
Premoženje Adrie Airways znaša 6,2 milijona evrov. Stečajni upravitelj Janez Pustatičnik pa poudarja, 
da gre v primeru stečaja propadlega letalskega prevoznika za zahteven in obsežen stečajni postopek.

Letalski prevoznik Adria Airways je od konca septembra v 
stečaju. / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Vodice – Vodiški župan Aco 
Franc Šuštar je v začetku ja-
nuarja na ministrstvi za in-
frastrukturo ter okolje in 
prostor in Družbo RS za av-
toceste (Dars) naslovil ur-
genco s pozivom za čim hi-
trejše nadaljevanje pro-
jekta izgradnje obvoznice 
mimo Vodic. Hkrati je še 
pred odstopom vlade Mar-
jana Šarca ministrici za in-
frastrukturo Alenki Bratu-
šek predlagal tudi, da se do 
izgradnje obvoznice pre-
pove vožnja težkih tovor-
nih vozil nad 7,5 tone no-
silnosti na Kamniški cesti 

skozi Vodice. »S tem ukre-
pom boste bistveno bolje 
zaščitili naše otroke, občane 
in našo podtalnico, ki trenu-
tno nima nikakršnih vodo-
varstvenih ukrepov v prime-
ru nesreče in razlitja nevar-
nih tekočin v okolje,« je za-
pisal v pismu, v katerem je 
znova pozval k čimprejšnji 
pridobitvi gradbenega dovo-
ljenja in okoljevarstvenega 
soglasja ter začetku del. Od-
govora s strani ministrstva 
pa v Vodicah še niso dobili.

Kot je znano, je Agenci-
ja RS za okolje 19. decem-
bra lani izdala sklep, da je 
za obvoznico treba izves-
ti presojo vplivov na okolje 

ter pridobiti okoljevarstveno 
soglasje, ki je bilo že prido-
bljeno leta 2011, a je zaradi 
neaktivnosti državnih insti-
tucij poteklo. Dars tako na-
daljuje pridobivanje gradbe-
nega dovoljenja po integral-
nem postopku, ki združuje 
postopka izdaje gradbenega 
dovoljenja in presoje vplivov 
na okolje.  

»Glede na to, da je bila pro-
jektna dokumentacija v zad-
njih dveh letih že večkrat do-
polnjena, predvidevamo, da 
rezultati presoje vplivov na 
okolje ne bodo podali novih 
zahtev po novih dopolnitvah 
načrtov, elaboratov, študij. 
V tem primeru ocenjujemo, 

da bi vlogo za izdajo gradbe-
nega dovoljenja po integral-
nem postopku lahko oddali 
v prvi polovici tega leta,« so 
v pismu Občini Vodice zapi-
sali na Darsu.

Kot je v pismu pristojnim 
institucijam še napisal Šu-
štar, občinska uprava skoraj 
vsakodnevno prejema po-
bude in prošnje občanov za 
ureditev nevarnih prome-
tnih razmer v Vodicah, civil-
ne iniciative, nekateri posa-
mezniki in občinski svetni-
ki pa nameravajo še stopnje-
vati pritiske ter izvesti nove 
proteste in zapore cest, v pri-
meru, da se bo gradnja obvo-
znice bistveno zavlekla.

Želijo prepoved težkih tovornjakov
V Vodicah pozivajo k prepovedi tovornega prometa nad 7,5 tone na Kamniški cesti, medtem Dars 
ocenjuje, da bi vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja lahko oddali še v prvi polovici tega leta.

Kranjska Gora – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj in Turistično 
društvo Kranjska Gora vabita v petek, 14. februarja, ob pol 
desetih dopoldne v prostore Občine Kranjska Gora na pre-
davanje z naslovom Fitofarmacevtska sredstva za vrtičkarje. 
Predavala bo Marija Kalan, specialistka za rastlinsko pridela-
vo v kmetijsko-gozdarskem zavodu, ki bo predstavila naravi 
prijazne načine zatiranja bolezni in škodljivcev v vrtovih ter 
varno uporabo sredstev za varstvo rastlin.

O fitofarmacevtskih sredstvih za vrtičkarje

Kamnik – Člani Sadjarsko-vrtnarskega društva Tunjice vabijo 
na tradicionalni praktični prikaz obrezovanja sadnega drevja 
in jagodičevja. Prikaz bo v soboto, 15. februarja, od devete do 
dvanajste ure, že drugo leto zapored v sadovnjaku Samostana 
Mekinje. Sadjarji namreč želijo ta prostor oživiti in ga na ta 
način predstaviti kot učni sadovnjak v mestu. Tudi letos bo 
svoje teoretično znanje in praktične veščine z zbranimi delil 
dr. Jan Bizjak.

Praktični prikaz obrezovanja sadnega drevja

Domžale – V okviru Srečanj pod slamnikom bodo v Slamni-
karskem muzeju v Domžalah v sredo, 12. februarja, ob 18. uri 
gostili Boruta Peršoljo, ki bo spregovoril o tem, zakaj in kako 
je Velika planina tudi domžalska. Peršolja, doma v Domža-
lah, je magister geografskih znanosti, vodnik Planinske zveze 
Slovenije in inštruktor planinske vzgoje, soavtor Planinske 
šole, Vodniškega učbenika ter knjige Slovenske gore, avtor 
številnih znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov o gorah 
in gorništvu, snovalec domžalskih gorniških večerov ter pisec 
bloga Razgledi. Z gostom se bo pogovarjala Cveta Zalokar.

Pod slamniki tudi o Veliki planini

Maja Bertoncelj

Medvode – Občina Medvode 
je leta 2018 sprejela Odlok o 
občinskem prostorskem na-
črtu Občine Medvode. V po-
stopek je bilo tekom priprave 
zajetih in obravnavanih 725 
zasebnih pobud, ki so bile 
prejete od leta 2006 do kon-
ca leta 2013. V lanskem letu 

je občina začela postopek 
priprave Odloka o spremem-
bah in dopolnitvah Odloka o 
občinskem prostorskem na-
črtu. Rok za oddajo pobud za 
spremembo so podaljšali, in 
sicer jih lahko podate še vse 
do petka, 28. februarja, če že-
lite, da bodo obravnavane v 
tem postopku sprememb in 
dopolnitev.  

Podaljšali rok za oddajo 
pobud za prostorski načrt

Suzana P. Kovačič

Tržič – V petek, 7. februarja, 
je odločitev o izbiri izvajalcev 
za projekt Zelena naselja – 
Ureditev parka in površin za 
pešce in kolesarje na obmo-
čju BPT Tržič postala pravno-
močna. Izbrana sta dva izva-
jalca, podjetji CVP in Lavaco. 
Predmet naročila je ureditev 
parka na vzhodnem delu ob-
močja BPT, znotraj katerega 

namerava občina umestiti ur-
bano ureditev parka s progra-
mom javnih površin, otroško 
igrišče in rekreacijski poligon 
za kolesarje. Gradbena dela z 
dobavo in montažo urbane 
opreme in igral prevzema 
podjetje CVP v višini dobrih 
287 tisoč evrov, medtem ko 
bo rekreacijski poligon za ko-
lesarje (t. i. pumptrack) uredi-
lo podjetje LAVACO v višini 
dobrih 9000 evrov.

Urejanje območja BPT se 
nadaljuje
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Igor Kavčič

Kranj – Štirinajst sonetov in 
v zaključnem petnajstem 
magistralnem sonetu ak-
rostih Iščem te, o, Parnas. 
Skupaj kar 210 verzov v zah-
tevni pesniški obliki, ki vse-
kakor ni običajna za mlado-
stnike, ki se poskušajo v pi-
sanju pesmi. Dominik Pod-
logar, dijak iz 3. a na Gim-
naziji Kranj, pesmi piše že 
nekaj let, sprva sicer v pros-
tem verzu, sčasoma pa se je 
odločil, da bo stopil stopni-
co višje in poskusil s katero 
od uveljavljenih pesniških 
oblik.

»Za pisanje sonetnega ven-
ca sem se odločil že v osnov-
ni šoli, saj smo obravnava-
li večino Prešernovih pesmi, 
tudi Sonetni venec. Ta dolga 

in zahtevna pesnitev je name 
naredila velik vtis, in ker sem 
že prej pisal posamezne prep-
rostejše pesmi in sonete, sem 
si zadal izziv napisati tudi 
sonetni venec,« pojasni Do-
minik, ki si je za pisanje sone-
tnega venca vzel čas in je vsak 
verz skrbno premislil, preden 
ga je zapisal. »Začetni soneti 
so nastali že v prvem letniku, 
osrednji in končni del sone-
tnega venca pa sta nastala v 

drugem letniku, tako da sem 
pesnitev končal marca 2019. 
Nerad sem posamezne sone-
te puščal nedokončane, ko 
sem določen sonet začel pi-
sati, sem ga tudi končal. Upo-
števal sem vsa pravila sone-
tnega venca, ki jih je v sloven-
sko poezijo uvedel že Preše-
ren, pazil sem torej na razpo-
reditev rim, stopico in na to, 
da se vse skupaj ujema z ma-
gistralnim sonetom.«

Seveda je slovenščina 
eden njegovih priljubljenih 
predmetov, a ne edini. Obi-
skuje krožek ustvarjalnega 
pisanja pri profesorici slo-
venščine Bernardi Lenaršič, 
kjer dodatno pili pesniške 
veščine. Da zapisani verzi v 
njegovem sonetnem vencu 
še kako »stojijo« tudi po vse-
binski plati, potrjuje njego-
va učiteljica filozofije: »Ne-
mogoče je reči, da je njego-
vo pisanje zgolj naivno mla-
dostniško. Dominik mojstr-
sko vihti pero mladega poe-
ta, ki sicer v sonetnem ven-
cu pesni o stiskah in vzhiče-
nosti pesniškega ustvarja-
nja, ki ga prepričljivo poveže 
s slovenskim jezikom in do-
moljubjem, kar pa lahko ra-
zumemo tudi kot metaforo 
za življenje samo.« 

Dominik pravi, da je tudi 
sicer njegov odnos do po-
ezije in proze zelo dober. 
»Rad berem prozo, malo 
bolj kot poezijo, poezijo 
pa pišem. Zdi se mi, da je 
slovenščina zelo lep jezik, 
kar bi rad dokazal s svojim 
sonetnim vencem. S svoji-
mi pesmimi bi rad pokazal 
tudi, da so celo tiste najbolj 
klasične in formalne obli-
ke poezije (sonetni venec, 
sonet, glosa, gazele …) pri-
merne za ustvarjanje tudi v 
današnjem času in da nam 
slovenski jezik to omogo-
ča,« še dodaja kranjski gi-
mnazijec, ki bo to pomlad 
prestopil v polnoletnost. 
Kako je v soboto preživel 
slovenski kulturni praznik, 
ga še vprašam, pa mi od-
govori, da precej običajno. 
»Ker sem Kranjčan, sem šel 
malo pogledat Prešernov 
smenj, ki je tudi letos imel 
veliko ponudbe. Zdi se mi, 
da bi slovenski ljudje mora-
li biti na naš jezik, kulturo 
in umetnost vedno ponos-
ni, in ne le na ta slovenski 
kulturni praznik.«

V iskanju Parnasa
Dominik Podlogar je po Prešernovem vzoru 
spesnil svoj Sonetni venec.

Dominik Podlogar, tretješolec Gimnazije Kranj /Foto: osebni arhiv

Igor Kavčič

Kranj – V petek, na predve-
čer slovenskega kulturne-
ga praznika, so na osrednji 
slovesnosti v Cankarjevem 
domu podelili letošnji Pre-
šernovi nagradi – fotogra-
fu Stojanu Kerblerju in ba-
letnemu koreografu, ple-
salcu, dramaturgu ter rež-
iserju Milku Šparembleku 
– ter šest nagrad Prešerno-
vega sklada: režiserju Roku 
Bičku, kostumografu Ala-
nu Hranitelju, igralki Nini 
Ivanišin, akordeonistu Luki 
Juhartu, prevajalki Suzani 
Koncut in grafičnemu obli-
kovalcu Nejcu Prahu.

Proslava in umetniški pro-
gram večera, pod zasnovo in 
režijo se je podpisal uveljav-
ljeni režiser Vito Taufer, sta 
nagovarjala tako publiko v 
dvorani kot širše občinstvo, 
ki je dogodek spremlja-
lo preko radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov ozi-
roma spleta. Prireditev je v 
zanj značilnem prešernem 
tonu vodil igralec Tadej Toš, 
ki je v uvodu v bluzovskem 
slogu odpel tudi Prešerno-
vo pesem »Kam?«. V nada-
ljevanju so bodisi s Prešer-
novimi bodisi z drugimi pe-
smimi nastopili še Magni-
fico in Aleksander Pešut - 
Schatzi, Matej Puc, Urška 
Arlič Gololičič, Vasko Ata-
nasovski v kvartetu z Žigo 
Golobom, Miho Petricem 
in Marjanom Stanićem ter 
Komorni pevski zbor Kon-
servatorija za glasbo in balet 
Ljubljana pod taktirko Am-
broža Čopija. Premierno je 
bila izvedena skladba »Kli-
čem vas«, ki jo je na pod-
lagi pesmi Srečka Kosove-
la za sopran, mešani pevski 

zbor, saksofon in šaman-
ski boben uglasbila sklada-
teljica Nane Forte. Z zadnjo 
pesmijo o ljubezni je večer 
zaključil Iztok Mlakar. Ob 
podeljevanju nagrad so po-
tekali tudi kratki filmski iz-
seki s predstavitvami nagra-
jencev.

Še enkrat znova pa se je 
pokazalo, da nas, Sloven-
ce, tako kot marsikaj druge-
ga razdvajajo tudi proslave, 
saj so se v dneh kasneje raz-
vile številne debate o »pre-
lahkotnosti« programa, 
predvsem pa o skladbi Oj, 
kako, ki sta jo izvajala Ma-
gnifico in Schatzi. O učin-
ku govorov in komentarjih 
ob tem je govorila tudi slav-
nostna govornica in pred-
sednica Upravnega odbora 
Prešernovega sklada Ira Ra-
tej: »Ali imajo ti govori kak-
šen učinek? Je po teh govo-
rih v knjigarnah, gledali-
ščih, operah, galerijah, ki-
nodvoranah kaj več obisko-
valcev? Ali ti govori sproži-
jo spremembo kulturne po-
litike? Prav nič od tega. Edi-
ne merljive rezultate učinka 
teh govorov dokumentirajo 
samo spletni forumi, kjer se 
približno 24 ur po proslavi 
anonimni davkoplačevalci 
vneto kosajo med sabo, kdo 
med njimi bo še bolj žaljivo 
zabelil zmerljivke na račun 
umetnikov. Ob tem se pri-
dušajo, češ za kakšne nepo-
trebne stvari se vendar tra-
ti denar, ki ga neprostovolj-
no namenjajo državi v ob-
liki davkov in prispevkov. 
Naj torej tiste med vami, ki 
se sprašujete, zakaj morate 
plačevati za tisto umetnost, 
ki se vas ne dotakne, vam 
ni všeč ali je ne razumete, 
spomnim, da plačujete tudi 

za vse medicinske posege 
in specialiste, ki jih ne bos-
te nikoli potrebovali.«

Nagrajenci so si ogledali 
svoje portrete

Druženje z letošnjimi la-
vreati se je naslednji dan na-
daljevalo v Kranju. Nagra-
jenci, zaradi drugih obve-
znosti sta manjkala Milko 
Šparemblek in Alan Hra-
nitelj, so si najprej ogledali 
svoje portrete na ulični ga-
leriji Na mestu ob Mestni 
knjižnici Kranj, bili navdu-
šeni in se ob njih tudi foto-
grafirali. Po sprehodu skozi 
mesto jih je v Galeriji Prešer-
novih nagrajencev sprejel in 
nagovoril njen vodja Marko 
Arnež. V galeriji že enajst 
let dan po podelitvi nagrad 
predstavljajo nagrajence, 
osmo leto pa so na ogled nji-
hovi portreti, ki jih je posnel 
fotograf Tone Stojko. Fo-
tografira jih od leta 1996, 

doslej jih je pripravil približ-
no dvesto, so v lasti galerije 
in jih hranijo v fototeki Go-
renjskega muzeja. 

Tokrat je na ogled 26 fo-
tografij, po tri vsakega pre-
jemnika Nagrade Prešer-
novega sklada in štiri obeh 
Prešernovih nagrajencev. 
Nagrajenci so si z navdu-
šenjem ogledali portre-
te, iz katerih seva sprošče-
nost in mladostna energi-
ja portretirancev. Kot je po-
vedal Stojko, je samo Sto-
jana Kerblerja fotografiral 
pet ur, napravil pa je nekaj 
sto posnetkov. Fotografije 
z nekaj izjemami običajno 
posname v ateljeju in not-
ranjih prostorih, te pa so ve-
činoma v črno-beli tehniki. 
Že ob 13. uri pa so v Gale-
riji Prešernovih nagrajen-
cev Kranj predstavili pesni-
ško zbirko Tišina v motni 
poletni noči lanskoletnega 
nagrajenca Prešernovega 
sklada Jureta Jakoba.

Ob portretih nagrajencev
Po proslavi in podelitvi nagrad na predvečer slovenskega kulturnega praznika v Cankarjevem domu v 
Ljubljani so nagrajenci po tradiciji zadnjih let naslednji dan obiskali Kranj.

Ob razstavi portretov letošnjih lavreatov sta se v pogovor 
zapletla minister za kulturo Zoran Poznič in avtor fotografij 
Tone Stojko. / Foto: Primož Pičulin

»Rad berem prozo, malo 
bolj kot poezijo. Poezijo 
pa pišem.« Igor Kavčič

Kranj – Fakulteta za organi-
zacijske vede Univerze Ma-
ribor, Zveza kulturnih dru-
štev Kranj in Glasbena šola 
Kranj so tudi letos organi-
zirali Akademijo ob sloven-
skem kulturnem prazni-
ku Sledi poeta. Prisotne so 
s svojimi nastopi navdušili 
učenci in učenke Glasbene 
šole Kranj, pevski zbor Glas-
bene sole Kranj in dijaki Gi-
mnazije Kranj. Z Akademijo 
ob slovenskem kulturnem 

prazniku, ki je potekala v 
knjižnici fakultete, sta orga-
nizatorja ponovno dokazala 
in pokazala, da Kranj Aka-
demijo ima in da so mešča-
ni na to lahko ponosni. V bo-
gatem programu, ki so ga iz-
vedli nastopajoči, so se strni-
le misli in pogledi v pretek-
lost, v čas Franceta Prešer-
na. Skozi melodijo, izraz-
nost nastopajočih in pred-
vsem skozi tančico vseh, 
ki so dogodku prisostvova-
li, so bili letos res številni 
obiskovalci in nastopajoči 

priča dogodku, na katere-
ga je mesto Kranj lahko po-
nosno. 

Organizatorji so večer 
zaključili z željo, da se ob 
letu osorej pred slovenskim 

kulturnim praznikom zopet 
snidemo na fakulteti, kjer 
bodo ustavili čas še več obi-
skovalcem ter jim pričarali 
dih kulture in umetnosti v 
pravi veličini.

Sledi poeta
Minuli četrtek so na Fakulteti za organizacijske 
vede že tradicionalno pripravili Akademijo ob 
slovenskem kulturnem prazniku.

Mladi so pričarali čudovit večer v čast Prešernu in slovenski 
kulturi. / Foto: arhiv FOV
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Jesenice – Od četrtka do ne-
delje je v dvorani Podme-
žakla potekal hokejski tur-
nir olimpijskih predkvalifi-
kacij skupine G, na njem pa 
so nastopile reprezentance 
Hrvaške, Japonske, Litve in 
Slovenije.

Varovanci našega selek-
torja Matjaža Kopitarja so 
se v četrtek najprej pome-
rili z ekipo Litve ter zmaga-
li prepričljivo z 12 : 2. Veli-
ko podporo s tribun so imeli 
naši hokejisti nato na petko-
vi tekmi proti reprezentanci 
Hrvaške, na koncu pa so sla-
vili z rezultatom 7 : 0.

Kot je bilo pričakovati, je 
bila odločilna tretja tekma, 
ko so se naši risi v nedeljo 
zvečer pomerili z ekipo Ja-
ponske. Borbeni Japonci so 
povedli in vodili vse do dru-
ge tretjine, ko so naši ven-
darle izenačili. Čeprav so bili 
večino časa pred golom Ja-
poncev, so naši hokejisti nji-
hov odpor dokončno zlomi-
li šele v zadnjem delu tekme, 
na koncu pa so slavili s 6 : 2.

»Takšen turnir je vedno 
težak, saj devetdeset odstot-
kov časa igraš v napadalni 
tretjini, vseeno pa se treseš 
za zmago. Na današnji tek-
mi proti Japonski smo bili 
po prejetem golu tudi malce 
nervozni in tekma naenkrat 

ni bila več enostavna. Fan-
tje so se kljub temu bori-
li in niso popuščali, zadeli 
so gol in potem je igra ste-
kla ter vse je postalo lažje,« 
je po zadnji tekmi z Japon-
sko povedal Matjaž Kopitar 
in dodal: »Sedaj smo naredi-
li zgolj tisto, kar se je priča-
kovalo. Če ne bi, bi bili zelo 
razočarani.«

Tako so slovenski hokeji-
sti osvojili prvo mesto in si 
zagotovili uvrstitev na odlo-
čilni kvalifikacijski turnir, ki 
bo avgusta na Norveškem. 
Tam se bodo naši pomerili 

z domačini, Danci in Ko-
rejci, le prvo mesto pa vodi 
na olimpijske igre v Peking 
2022.

»Do sedaj sem za repre-
zentanco igral le še na sve-
tovnem prvenstvu, zato sem 
bil vesel povabila na kvalifi-
kacije za olimpijske igre. To 
je gotovo nekaj posebnega,« 
je povedal 26-letni repre-
zentant Luka Kalan, ki zad-
njo sezono igra v močni polj-
ski ligi, v moštvu Unia Oswi-
ecim. »Želim si, da z repre-
zentanco nastopim tudi 
na domačem svetovnem 

prvenstvu in da nam uspe, 
da se znova uvrstimo v elitno 
skupino. Seveda pa si želim 
tudi prvega nastopa na olim-
pijskih igrah,« je tudi pove-
dal Luka Kalan.

O novem izzivu, doma-
čem svetovnem prvenstvu, 
pa seveda dela načrte tudi že 
selektor Kopitar: »Fantom 
sem zaželel čim boljši za-
ključek sezone v klubih, čim 
manj poškodb in čim več go-
lov. Želim si, da pridejo prip-
ravljeni za svetovno prven-
stvo, tam pa bomo znova ig-
rali po najboljših močeh.«

Še bliže olimpijskim igram
Naša hokejska reprezentanca si je na domačem ledu v Podmežakli s tremi zmagami in prvim mestom 
v svoji skupini priborila uvrstitev na odločilni turnir olimpijskih kvalifikacij, ki bo avgusta na Norveškem.

Naši hokejisti so na domačem turnirju v Podmežakli premagali tudi trdožive Japonce  
in se veselili prvega mesta. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – S tekmo med 
ekipama Gorenje Velenje 
in Celje Pivovarna Laško, 
ki se je končala z neodloče-
nim rezultatom 23 : 23, se je 
sredi minulega tedna začel 
17. krog lige NLB. Zanimiv 
prvenstveni krog, v katerem 

je Maribor Branik z 28 : 32 
izgubil z Jeruzalemom Or-
mož, Koper je bil doma slab-
ši od Rika Ribnica z 19 : 22, 
Krka je doma premagala Slo-
venj Gradec s 34 : 28, Dobo-
va pa Butan Plin Izola s 25 
: 21, se je v soboto zaklju-
čil s tekmo v dvorani Poden 
v Škofji Loki, kjer je ekipa 

Urbanscape Loka gostila 
Trimo Trebnje.

Trebanjci, ki so na četr-
tem mestu prvenstvene le-
stvice, so trdi nasprotniki, 
kar se je izkazalo tudi tokrat. 
Vseeno so varovanci doma-
čega trenerja Roberta Begu-
ša v prvem delu srečanja ve-
čino časa vodili in tudi v pol-
času so imeli gol prednosti. 
V nadaljevanju je potekal boj 
za vsako žogo, domači roko-
metaši pa se niso predali. V 
razburljivi končnici so gosti 
povedli s 24 : 23, Ločanom pa 
je uspelo izenačiti in imeti 
žogo tudi za zmago. Žal jim 
gola ni uspelo zadeti, vsee-
no pa so se na koncu veselili 
trdo prigarane točke.

»Glede na to, da smo v 
prvem polčasu vodili, z re-
zultatom ne morem biti za-
dovoljen. Glede na to, da so 
v drugem delu nasprotniki 
vodili že za štiri gole in smo 
na koncu imeli celo napad 

za zmago, pa sem lahko za-
dovoljen. Še posebej zato, 
ker je bilo v ekipi znova de-
vet mladincev, kar ni v nobe-
nem drugem moštu. Zato je 
za nas vsaka točka zlata vre-
dna,« je po tekmi povedal 
trener Robert Beguš.

Z dvema zmagama, kar še-
stimi neodločenimi rezulta-
ti in devetimi porazi Ločani 
ostajajo na desetem mestu 
prvoligaške lestvice, v petek 
pa gostujejo pri zadnjeuvr-
ščeni ekipi Butan Plin Izola. 
»Vsaka tekma je za nas nova 
priložnost in želimo si osva-
jati nove točke. Vemo, da bo 
to težko, saj je liga zelo ize-
načena. Na žalost imamo 
nekaj poškodovanih igral-
cev, kar pa je sreča za tiste, 
ki dobijo priložnost, da se iz-
kažejo. Tako so trije mladin-
ci danes odigrali celo tekmo, 
kar pa je za prihodnost mo-
štva zelo dobro,« je še dodal 
trener Beguš.

Zlata vredna točka je ostala doma
Škofjeloški rokometni prvoligaši so minulo soboto gostili ekipo Trima Trebnje, po napetem zaključku 
tekme pa so se domačini veselili pomembne točke.

Škofjeloški rokometaši so v boju z ekipo Trima Trebnje v 
soboto iztržili pomembno točko. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik 

Kranj – V Rjukanu na Nor-
veškem se je nadaljeval sve-
tovni pokal v telemarku. Kra-
njčan Jure Aleš je bil v sprin-
tu najprej četrti, nato tretji, na 
sobotni tekmi na paralelnem 
sprintu pa je prvič v tej sezoni 
stal na najvišji stopnički zma-
govalnega odra. »Presrečen 
sem, da sem končno pokazal, 
da spadam na sam vrh. Po 
devetem mestu v kvalifikaci-
jah me ni nič zaskrbelo, imel 
sem dober občutek že zjutraj, 
in če ne bi bilo pribitkov, bi bil 
povsem blizu najhitrejšemu. 
Ker sem vedel, da bodo tek-
movalci, ki bodo imeli pred-
nost pri izbiri proge, izbrali 

rdečo, sem se sam že v prvi 
vožnji, ko sem bil jaz tisti, ki 
je imel prednost pri izbiri, od-
ločil za modro. Odlično sem 
našel linijo predvsem v dru-
gem delu proge po skoku in 
veliko hitrosti sem prenesel 
iz obrata v tek. V polfinalu 
sem sicer začutil močno bo-
lečino v hrbtu, vendar sem si 
rekel, da moram zdržati. Od-
lično sem odpeljal še finale 
in sem res zelo vesel,« je po 
tekmi povedal Jure Aleš, ki 
je tako osvojil četrto zmago 
v svetovnem pokalu in hkra-
ti osmo slovensko.

Konec tega tedna najboljše 
telemark smučarje in smu-
čarke čakajo tekme v Ober-
jochu v Nemčiji.

Zmaga Jureta Aleša

Komenda – Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates), 21-letni ko-
lesar s Klanca pri Komendi, je bil najboljši na dirki po Valencii. 
Zmago si je privozil z uspehom na sobotni kraljevski etapi s 
ciljem na Sierra de Bernii, v nedeljo pa je v peti etapi od Pa-
terne do Valencie, ki jo je dobil Nizozemec Fabio Jakobsen 
(Deceuninck - Quick Step), zadržal rumeno majico vodilnega 
in slavil tretjič v karieri na enotedenskih dirkah. Od preostalih 
Slovencev je Jan Polanc, sicer Pogačarjev moštveni kolega, v 
skupnem seštevku zasedel 14. mesto, Matej Mohorič (Bah-
rain - McLaren) je bil 24., Luka Mezgec (Mitchelton - Scott) 
pa je bil na koncu 77.

Tadej Pogačar najboljši po Valencii

Železniki – Prejšnji teden je na sedežu Rokometne zveze Slo-
venije potekal žreb parov osmine finala Pokala Slovenije. Od 
gorenjskih ekip si je mesto med šestnajstimi ekipami priborilo 
le moštvo Alplesa Železnikov, ki v državnem prvenstvu nasto-
pa med drugoligaši. Tekme so na sporedu 11. marca, ekipa 
Alplesa Železnikov pa se bo pomerila s Slovenj Gradcem.

V rokometnem četrtfinalu tudi Alples Železniki

Kranj – V soboto so vaterpolisti AVK Triglav odigrali tekmo 12. 
kroga v drugem delu regionalne vaterpolske lige. Obračun z 
ekipo Zemun Bosal so v Beogradu izgubili z rezultatom 20 : 
6 (3 : 0, 5 : 2, 5 : 1, 6 : 3). 

Nov poraz Triglava v regionalni ligi

Kranjska Gora – Minuli petek je Mednarodna smučarska zveza 
skupaj z mariborskimi organizatorji 56. Zlate lisice zaradi ne-
ugodne vremenske napovedi tekmi v veleslalomu in slalomu 
preselila v Kranjsko Goro. Potekati bi sicer morali ta konec te-
dna v Mariboru. Kot je povedal generalni sekretar tekmovanja 
Srečko Vilar, so zaradi selitve razočarani, a bodo naredili vse za 
dobro tekmo na drugi lokaciji. »Vsi odgovorni smo si bili enotni, 
da glede na razmere ne tvegamo z organizacijo tekmovanja v 
Mariboru, saj bi s tem sredi sezone lahko izgubili tekmovalni 
konec tedna za izvedbo ženskega svetovnega pokala. Zahva-
ljujoč takšni odločitvi bo tekmovanje vseeno mogoče izvesti v 
Sloveniji,« je pojasnil snežni kontrolor Markus Mayr. Tako se 
mariborska Zlata lisica se 56 letih tokrat že osmič seli v Kranjsko 
Goro. Prvič se je to zgodilo leta 1976, nazadnje pa pred dvema 
letoma. Ker so hoteli v Kranjski Gori naslednji teden povsem 
polni, bodo smučarsko karavano naselili na Bledu, vse že kup-
ljene vstopnice pa bodo veljale tudi na novem prizorišču.

Lisičke na Gorenjskem
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G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Grega Flajnik

Simathlon – virtualna kolesarska igra

Ko sem iskal informaci-
je o programih za simula-
cijo kolesarjenja na sobnih 
kolesih, sem zasledil, da tri-
je fantje razvijajo program 
Simathlon, s katerim lahko 
simuliramo vožnjo na kole-
sih. Zdelo se mi je zanimi-
vo, da fantje na Gorenjskem 
znajo sprogramirati pro-
gram, ki nam je lahko v po-
moč in motivacijo pri trenin-
gih. Dogovorili smo se za te-
stiranje.

»S kolesarsko simulacijo 
Simathlon lahko opremimo 
katero koli že obstoječe sob-
no, cestno kolo ali tudi dru-
go fitnes napravo, kot na pri-
mer tekaško stezo, eliptič-
ni trenažer, veslaško napra-
vo,« pravi Primož Zorko, ki 
je idejni vodja projekta.  

Simathlon je nezahtev-
nemu uporabniku bolj pri-
jazen kot programi »za 
prave kolesarje«, ki lahko 

uporabnika s svojimi nešte-
timi funkcijami celo zmede-
jo. Program trenutno omo-
goča, da na ekranu sprem-
ljamo hitrost vrtenja peda-
lov, iz česar so izračunani 
hitrost vožnje, čas vadbe in 
prevožena razdalja, za bolj 
napredne pa tudi moč pri-
tiskanja na pedale. Med vr-
tenjem pedalov se kolesar-
ju kažejo slike virtualne 
pokrajine in spreminjajo 

različni vremenski pojavi in 
deli dneva (sonce, dež, dan, 
noč), snovalci pa obljublja-
jo, da bodo v prihodnje sli-
ke še bolj realne, saj da bodo 
celo uporabili posnetke naj-
bolj zahtevnih cestnokole-
sarskih poti v Sloveniji, kot 
je na primer cesta na Vršič. 
Trenutno lahko program 
istočasno uporabljata dva 
uporabnika in se pomeri-
ta v hitrosti vrtenja pedalov. 

V prihodnje bodo program 
pripravili tako, da bo lahko 
istočasno tekmovalo osem 
ali več uporabnikov. S tem 
bodo lahko v fitnes studiih 
med skupinsko vadbo orga-
nizirali pravo tekmovanje in 
se pri tem zabavali. 

Med testiranjem sem 
osebno mogoče najbolj po-
grešal, da program ne krmi-
li trenažerja tako, da bi za-
vora na trenažerju ustrezno 
zavirala in otežila kolesarje-
nje glede na naklon ceste, ki 
se kaže na ekranu. Po kon-
čani vadbi ni analize podat-
kov in program ne omogo-
ča statistike treninga za več 
dni zapored. A snovalci tega 
niti ne želijo, saj, kot pravijo, 
je njihova tržna prednost, da 
lahko njihov program upo-
rabljajo povprečni uporab-
niki prav na vseh sobnih ko-
lesih. »Naš cilj je, da vzposta-
vimo univerzalno omrežje 

izbranih fitnesov po Slove-
niji. Naša rešitev omogoča, 
da lahko uporabnik s svoji-
mi prijatelji in drugimi re-
kreativci tekmuje tako znot-
raj fitnes centrov kot na kate-
rikoli poljubni lokaciji, kjer 
je sobno kolo opremljeno s 
sistemom Simathlon. Raz-
lična fizična pripravljenost 
pri tem ni ovira, saj se za ge-
neriranje hitrosti uporablja 
podatek o hitrosti obračanja 
pedalov (in ne stopnje obre-
menitve – Watt),« pravi Pri-
mož Zorko.

Simathlon priporočamo 
manj zahtevnim kolesar-
jem, ki že imajo sobno kolo 
in se med vrtenjem pedalov 
želijo predvsem zabavati. Za 
zdaj morajo imeti še senzor 
za zaznavanje hitrosti vrte-
nja pedalov in program, ki 
ga lahko najdete na spletni 
strani https://simathlon.
com/shop/.

Proizvajalci lahko v film dodajo logotipe oglaševalcev.

Jelena Justin

Gore sosednje Avstrije so 
pozimi priljubljeni cilji tur-
nih smučarjev in krpljarjev. 
Tokrat bomo obiskali t. i. Se-
etalske Alpe, ki so del Labot-
niških Alp. Labotniške Alpe 
so del severnih apneniških 
Alp, ležijo pa na ozemlju av-
strijskih dežel Koroške in 
Štajerske. Sestavlja jih več 
gorskih skupin z značilni-
mi planotastimi vršnimi 
deli, zato so tako priljublje-
ne med zimsko sezono. Nji-
hov najvišji vrh je Zirbitz-
kogel, ki bo naš glavni cilj. 
Obenem bomo obiskali še t. 
i. Ostri kot oz. Scharfes Eck. 

Če se na pot podajamo iz 
Kranja, je najbližje, če gre-
mo čez Ljubelj, nadaljuje-
mo skozi Celovec do kra-
ja Mühlen, kjer zavijemo 

na gorsko cesto, ki nas pri-
pelje do višine 1600 m in 
koče Tonnerhütte, kjer je 
naše izhodišče. Iz Kranja 
do izhodišča je 126 kilome-
trov. Urejeno je tudi manjše 
smučišče, primerno pred-
vsem za družine. Ob smu-
čišču se tudi sankajo. Od 
koče gremo levo in sledimo 
oznakam za Zirbitzkogel in 
Zirbenweg, ki je označena 
kot pot za krpljarje. V spo-
dnjem delu se pot povzpne 
skozi gozd, hodimo prav-
zaprav po eni od tematskih 
poti. Ko dosežemo zasneže-
no cesto, ji sledimo mimo 
vikendov, nato pa zavijemo 
desno in pridemo na travna-
to planjavo, kjer se nam po-
kažeta naša današnja cilja. 
V tem delu dosežemo tudi 
poletno, markirano pot na 
Zirbitzkogel. Gremo mimo 

razgledne ploščadi Herter 
Höhe. Kakšne bodo razme-
re, je seveda odvisno od de-
beline snežne odeje. Le-
tos na začetku januarja je 
bilo pogorje precej spiha-
no in ponekod ledeno, tako 
da je bila potrebna popolna 
zimska oprema, krplje niso 
prišle v poštev. Po markirani 
poti se vzpenjamo, prečimo 
pobočje precej proti vzhodu. 
Počasi se približujemo gre-
benu. Sledi turnih smučar-
jev dajejo slutiti njihovo pot 
do vrha, a če nismo smučar-
ji in imamo zimsko opremo, 
je še kako priročen direktni 
vzpon proti vrhu. Direkten 
vzpon proti vrhu je strm, 
naklona je precej. Dereze in 
cepin so nujni! Ko doseže-
mo vrh strmine, pred seboj 
zagledamo ogromen križ, 
do katerega se sprehodimo 
skoraj po ravnem. Vrh nag-
radi s čudovitim razgledom, 
saj se vidijo Nizke in Visoke 
Ture, Kamniško-Savinjske 
Alpe, Karavanke, Julijske 
Alpe. Ja, ko smo prvič nek-
je, se je treba malce orienti-
rati, kaj pravzaprav vidimo, 
saj imajo z vsake strani gore 
povsem drugačno podobo. 
Z vrha sestopimo do koče 
Zirbitzkogelschutzhaus 
oz. Helmut Erd Schutzha-
us. Tik pred kočo zavijemo 
levo in prečimo severozaho-
dno pobočje Zirbitzkogla. Z 
desne bo verjetno prihajalo 

precej turnih smučarjev, ki 
goro obiščejo iz področja 
Sabathy. Po grebenu nada-
ljujemo vse do radarske po-
staje na Ostrem kotu oz. na 
Scharfes Eck. Še eden od vr-
hov, ki jih kazi navlaka so-
dobnega časa. Pa vendar, ra-
darji in antene so bili odeti v 
led in sneg, veter je izobliko-
val zanimive skulpture, tako 
kot jih zna le mati narava. 

Na Schrfes Eck je spelja-
na tudi »zratrakirana« ces-
ta, očitno za potrebe vreme-
noslovcev. Začetek sestopa 
začnemo po cesti, nato pa 
sestopamo strmo po zasne-
ženem pobočju. Previdno! 
Prečimo pobočje in izgub-
ljamo višino, dokler ne pri-
demo do znane, markirane 
poti z vzpona. Ko dosežemo 
razgledno ploščad Herter 

Höhe, nadaljujemo mimo 
nje levo navzdol. Pot je mar-
kirana, verjetno bomo vide-
li tudi sledi turnih smuči. 
Precej hitro dosežemo smu-
čišče, ob robu katerega se 
spuščamo proti izhodišču.

Nadmorska višina: 2396 m
Višinska razlika: 905 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Zirbitzkogel (2396 m n. m.) in Scharfes Eck (2364 m n. m.)

Spihana vrhova
Danes bomo obiskali Avstrijo in se povzpeli na dva vrhova, ki sta priljubljena 
med turnimi smučarji in krpljarji, kar pa ne pomeni, da se vrhov pozimi ne 
da osvojiti tudi peš. 

Pogled na vrhova iz doline: desno je Zirbitzkogel, levo Scharfes Eck. / Foto Jelena Justin

Vrh Zirbitzkogla. / Foto Jelena Justin

Po grebenu še na Scharfes Eck, kjer se vidi radarska postaja. / Foto Jelena justin
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Maja Bertoncelj

Kranj – Osmi februar je bil 
tudi planinski praznik. V 
soboto so namreč Planin-
ska zveza Slovenije, Sloven-
ska karitas, Združenje slo-
venskih katoliških skavtinj 
in skavtov ter Zveza tabor-
nikov Slovenije na Maribor-
ski koči na Pohorju podpisa-
li dogovor o sodelovanju svo-
jih prostovoljcev pri izvedbi 
inkluzijskih pohodov, sku-
pina slepih in slabovidnih pa 
je v njihovi družbi prehodi-
la prvi del Slovenske planin-
ske poti, kar pomeni zače-
tek triletnega projekta z od-
borom Planinstvo za invali-
de in Kulturno-prosvetno in 
športno rekreativnim dru-
štvom slepih in slabovidnih 
Karel Jeraj.

»Planinska zveza Sloveni-
je oziroma njen odbor Pla-
ninstvo za invalide v sode-
lovanju s partnerji že več let 
izvaja aktivnosti za invalide/
osebe s posebnimi potreba-
mi, najodmevnejša je akcija 

Gluhi strežejo v planinskih 
kočah, dobro so obiskani 
tudi inkluzijski pohodi, na-
menjeni tako invalidom kot 
neinvalidom. Da bi lahko to-
vrstno planinsko možnost 
preživljanja prostega časa 
ponudili še širši skupnos-
ti, je potrebno večje število 
prostovoljcev,« pojasnjuje-
jo na Planinski zvezi Slove-
nije, zato so v soboto podpi-
sali že omenjeni dogovor, ki 
je osnova za skupno delova-
nje prostovoljcev v teh orga-
nizacijah.

Prva priložnost za sodelo-
vanje je bil projekt Slepi/sla-
bovidni po Slovenski planin-
ski poti 2020–2022, ki se je 
začel prav v soboto na Pohor-
ju. »Prostovoljci bodo nepo-
grešljivi tudi pri izvedbi pro-
jekta Gibalno ovirani gore 
osvajajo, pod okriljem kate-
rega bodo septembra omo-
gočili obisk gora tudi gibalno 
oviranim. Letos bo minilo 58 
let od prvega organizirane-
ga pohoda slepih na Triglav, 
kar je bila spodbuda za odbor 

Planinstvo za invalide ter 
Kulturno-prosvetno in špor-
tno rekreativno društvo sle-
pih in slabovidnih Karel Je-
raj, da slepim in slabovidnim 
ponudijo možnost prehodi-
ti Slovensko planinsko pot, 
najbolj priljubljeno vezno 
pot v Sloveniji ter eno najsta-
rejših v Evropi in na svetu. Ta 
se začne v Mariboru in pote-
ka čez Pohorje, Kamniško-
Savinjske Alpe, Karavanke 
in Julijske Alpe ter se prek 
predalpskega hribovja spu-
sti na Kras in konča na De-
belem rtiču ob Jadranskem 
morju. Označena je z rdeče-
-belo Knafelčevo markacijo 
in dodano številko 1,« so še 
povedali na Planinski zvezi 
Slovenije. Prvo leto projekta 
bodo slepi in slabovidni pla-
ninci v Dnevnik s Slovenske 

planinske poti predvidoma 
odtisnili 22 žigov, po začet-
ku na Pohorju se bodo mar-
ca povzpeli na Slavnik, junija 
na Nanos, do preostalih točk 
Slovenske planinske poti na 
Pohorju in Uršljo goro, juli-
ja načrtujejo vzpon na Okre-
šelj, Kamniško sedlo, Be-
gunjščico, Veliki vrh, Zeleni-
co in Stol, avgusta do Trigla-
vskih jezer in Komne, datum 
za obisk Slovenskega planin-
skega muzeja, Vrat in izvira 
Soče pa bodo določili nakna-
dno. 

S Planinske zveze Sloveni-
je še sporočajo, da kdor koli 
bi se želel, bodisi kot udeleže-
nec bodisi kot spremljevalec, 
pridružiti projektu, se lahko 
za informacije obrne na e-na-
slov ss.spp2020.22@gmail.
com. 

Inkluzijski pohodi za vse 
Podpisan je dogovor o sodelovanju prostovoljcev pri izvedbi inkluzijskih pohodov. Skupina slepih 
in slabovidnih je v njihovi družbi že prehodila prvi del Slovenske planinske poti, kar pomeni začetek 
triletnega projekta. Pohodi bodo tudi na Gorenjskem. Nanje se lahko podate kot udeleženci ali kot 
spremljevalci, prostovoljci.

Prvo leto projekta bodo slepi in slabovidni planinci v 
Dnevnik s Slovenske planinske poti predvidoma odtisnili 
dvaindvajset žigov. / Foto: arhiv Pin OPP

Planinska zveza Slovenije oziroma njen odbor 
Planinstvo za invalide v sodelovanju s partnerji že več 
let izvaja aktivnosti za invalide/osebe s posebnimi 
potrebami. Najodmevnejša je akcija Gluhi strežejo v 
planinskih kočah.

Naslednji inkluzijski pohod bo 21. februarja Po 
čebelji poti v Ljubljani, udeležile se ga bodo lahko tudi 
osebe na invalidskih vozičkih. Prvi letošnji pohod 
na Gorenjskem bo 11. julija, ko se bodo udeleženci 
podali v Kamniško-Savinjske Alpe, in sicer do 
Frischaufovovega doma na Okrešlju in Kamniške 
koče na Kamniškem sedlu. Dne 18. in 19. junija so v 
koledarju Roblekov dom na Begunjščici, Begunjščica/
Veliki vrh, Planinski dom na Zelenici in Prešernova 
koča na Stolu, 8. avgusta Koča pri Triglavskih jezerih, 
Dom na Komni ali Koča pod Bogatinom, za 5. 
septembra je načrtovan inkluzijski pohod – Gibalno 
ovirani gore osvajajo v Tamar, naknadno pa bodo 
določeni datumi za obisk Slovenskega planinskega 
muzeja in Aljaževega doma v Vratih.

Suzana P. Kovačič

Rateče – Na Turizmu Kranj-
ska Gora so uvedli novost, 
GPS-sledilec, ki kaže trenu-
tno urejenost smučarskote-
kaških prog. Že v večernih 
urah lahko na njihovi sple-
tni strani spremljate teptal-
ni stroj med pripravo proge 
za naslednji dan. »Na Nor-
veškem, kjer je smučarski 
tek ena izmed najbolj pri-
ljubljenih zimskih aktivno-
sti, je aplikacija pravi hit. 
GPS-sledilec, ki je vgrajen v 
teptalni stroj, aplikaciji pri-
kazuje svoje gibanje. Apli-
kacija je na voljo na Norve-
škem in v dolini Engadin 
v Švici in po novem tudi v 

Kranjski Gori. Gre za testno 
verzijo, ki je za zdaj dostop-
na le v norveščini, v pripra-
vi je že nadgradnja v angle-
škem jeziku,« so sporočili 
iz Turizma Kranjska Gora. 
Za lažjo uporabo aplikaci-
je so pripravili mini slovar-
ček v norveško-slovenskem 
jeziku; npr. løyper je teka-
ška proga, turens lengde je 
dolžina ture, ny fallende je 
novozapadli sneg, finkornet 
pomeni fino zrnat ... V smu-
čarskotekaškem centru Ra-
teče - Planica je bilo konec 
tedna urejenih 7,8 kilome-
tra prog, od tega 5,5 kilome-
tra od Ledin do meje z Itali-
jo in 2,3 kilometra v Nordij-
skem centru Planica. 

GPS-sledilec kaže 
urejenost tekaških prog

Maja Bertoncelj

Kranjska Gora – Kranjska 
Gora bo letos obogatena še z 
enim atraktivnim športnim 
mednarodnim dogodkom. 
Med 23. in 25. majem bo po-
tekal Spartan Race Slovenia. 
Gre za največjo svetovno se-
rijo tekov z ovirami, kot pra-
vijo organizatorji, podobno, 
kot je ironman med triatloni. 

Program bo namenjen 
tako profesionalnim teka-
čem – z več rekreativnimi od-
tenki vmes – kot otrokom. 
Spartan zgodba se je začela 
v gorovjih Vermonta, kjer je 
Joe DeSena, odličen tekmo-
valec na pustolovskih tekmo-
vanjih, postavil temelje tek-
movanj in blagovne znam-
ke Spartan. Lastnosti ude-
ležencev tovrstnih preizku-
šenj so predvsem vztrajnost, 

vzdržljivost in nepopustlji-
vost. Organizatorji pravijo, 
da je Spartan svetovno naj-
bolj prepoznano tekmova-
nje v teku čez ovire. Z več 
kot dvesto tekmovanji letno 
in tremi ključnimi forma-
ti, ki se nadgrajujejo v raz-
daljah in številu ovir, ponu-
ja izziv množici udeležencev 
z različnimi sposobnostmi. 
Na trasah so številne ovire, 
kot so blatne jame, bodeča 
žica, različne prepreke, ple-
zanje po vrvi ... Z vsem tem 
se bodo udeleženci letos spo-
padli tudi na Gorenjskem.

Ambasadorka dogodka je 
Rea Kolbl, diplomantka Ber-
keleyja in Stanforda ter naša 
edina ultratekačica in tekmo-
valka v tekih z ovirami najviš-
jega svetovnega ranga. Z lah-
koto prevrača tudi 180 kilo-
gramov težke pnevmatike.

»Špartanci« letos prvič  
tudi v Sloveniji
Kranjska Gora bo maja prizorišče posebne 
športne preizkušnje – Spartan race Slovenia.

Maja Bertoncelj

Šenčur – Konec januarja so 
se v kulturni dvorani v Šen-
čurju na letnem srečanju 
zbrali člani ŠD BAM.Bi iz 
Trboj.

Podelili so priznanja 
vsem pohodnikom, ki so 
uspešno opravili eno izmed 
stopenj pohodniške tran-
sverzale. Skupaj jih je bilo 
192, od tega rekordnih 40 
otrok. Najuspešnejša po-
hodnika za leto 2019 sta 

Tomislav Majnarič iz Del-
nic in Martina Učakar iz 
Domžal. Diamantno pri-
znanje je prejelo enajst po-
hodnikov. Razglasili so tudi 
najuspešnejšega kolesar-
ja in kolesarko. To sta Uroš 
Verčič in Vida Ceglar. Pri-
znanja najboljšim je podelil 
župan Občine Šenčur Ciril 
Kozjek. ŠD BAM.Bi ima evi-
dentiranih skoraj sedemsto 
članov, v preteklem letu jih 
je bilo aktivnih 366. V Poka-
lu Slovenije so med ekipami 

osvojili skupno drugo mes-
to in kar 78 posamičnih uvr-
stitev na stopničke. Za nji-
mi je še ena uspešna sezo-
na, kar je potrdil tudi pred-
sednik društva Aleš Kalan 
in povedal nekaj več o ciljih 
za leto 2020: »Letos načrtu-
jemo izvedbo celotnega re-
pertoarja, kot smo ga vaje-
ni že vrsto let. Jubilejno po-
hodniško transverzalo smo 
že začeli. Letos je spremem-
ba v nabiranju točk za sta-
rejše in kot noviteta BAM.

Bi Jakobov krog. Dvajse-
tega aprila gremo v okviru 
21. BAM.Bi Dalmacija to-
ura od italijanske Pise pre-
ko Ancone do Dalmacije. 
Krompirjev pokal BAM.Bi 
v Voklem bo 17. maja, Ko-
lesarski festival na Krvavcu 
z vzponom in enduro dir-
ko pa 29. in 30. avgusta. Le-
tos se bomo še bolj aktivno 
vključili v Krompirjev dan v 
Šenčurju, ki bo 20. junija. V 
načrtu je izvedba kolesarje-
nja za vse. Z Občino Šenčur 

smo v dogovorih za izgra-
dnjo kolesarskega poligo-
na (pumptracka). Če bo lo-
kacija ustrezna in bodo za 
to vsa dovoljenja, bi moral 
biti objekt zgrajen do konca 
leta. Veliko aktivnosti bomo 

letos namenili tudi kolesar-
ski varnosti. V izdelavi pa so 
tudi že kolesarski dresi z no-
vim dizajnom.«

Letno srečanje je popestril 
program, uradnemu delu pa 
je sledilo še druženje.

Bambiji na letnem srečanju
Za najuspešnejša kolesarja v letu 2019 so razglasili Uroša Verčiča in Vido Ceglar. Letos bodo veliko 
aktivnosti namenili tudi kolesarski varnosti.

Razglasili so tudi najboljše pohodnike. / Foto: arhiv ŠD BAM.Bi
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Radovljica – V odškodninski 
pravdi, ki jo je družina Eržen 
sprožila zoper državo za pla-
čilo odškodnine za zmanjša-
no vrednost svoje nepremič-
nine zaradi izgradnje via-
dukta Peračica v letu 2011, je 
prišlo do novega zasuka. Po-
tem ko je kranjsko okrožno 
sodišče oktobra lani z vme-
sno sodbo odločilo, da Er-
ženovim pripada odškodni-
na, se je državno odvetništvo 
nanjo kasneje pritožilo. V 
državnem odvetništvu so v 
pritožbi navedli, da je prvo-
stopenjsko sodišče zmotno 
ugotovilo dejansko stanje in 
zmotno uporabilo material-
no pravo, prav tako pa sodi-
šču očitajo procesne kršitve. 
O pritožbi bo odločalo višje 
sodišče v Ljubljani.

Družina Eržen od drža-
ve zahteva 114.380 evrov 
odškodnine za svojo hišo 
ob viaduktu Peračica, v ka-
teri življenje ni več mogo-
če in je hiša že več let praz-
na. Po gradnji viadukta jim 

je namreč usahnil edini vir 
vode na parceli, poleg tega 
bi bilo bivanje v hiši nev-
zdržno, saj jim na parce-
lo z viadukta padajo poško-
dovani deli in registrske ta-
blice z avtomobilov, stekle-
nice in drugi predmeti, po-
zimi pa tudi splužen sneg, 
je navedeno v tožbi. Za na-
meček je s 70-metrskega vi-
adukta skočilo že več samo-
morilcev, eden je celo pristal 
le deset metrov pred pragom 
hiše.

Vili Eržen, ki je po pokoj-
nem očetu Ladislavu Erže-
nu podedoval hišo in v ime-
nu družine nadaljuje oče-
tov boj z državo, je na obrav-
navi odškodninskega zah-
tevka na kranjskem sodišču 
julija lani povedal, da jih še 
posebej boli, ker je drža-
va povsem drugače ravna-
la v primerljivem primeru 
ob dobra dva kilometra od-
daljenem 35-metrskem via-
duktu Dobruša v Mošnjah, 
kjer so hišo družine Pav-
lič, v katero so se zateka-
li brezdomci in odvisniki, 

odkupili za 340 tisoč evrov 
in jo porušili.

Zakaj država ni odkupi-
la nepremičnine Erženo-
vih, čeprav se nahaja znot-
raj 40-metrskega varovalne-
ga pasu ob avtocesti? Na so-
dišču je bilo povedano, da va-
rovalni pas za viadukte ni iz-
recno določen, hiša Erženo-
vih pa v lokacijskem načrtu 
ni bila predvidena za ruše-
nje. Toda sprva je bila načr-
tovana le rekonstrukcija sta-
rega viadukta iz leta 1967, a 
so ga nazadnje podrli in na 
njegovem mestu zgradili 
nov, večji viadukt, ki se je za 
odstavni pas še približal hiši 
Erženovih. 

Državno odvetništvo v pri-
tožbi na vmesno sodbo med 
drugim zatrjuje, da neko-
liko širši viadukt ne more 
predstavljati večje motnje 
za hišo Erženovih kot sta-
ri, manjši viadukt. Na ugo-
tovitev prvostopenjskega 

sodišča, da so padci samo-
morilcev eden bistvenih, če 
ne največji negativen vpliv 
na bivanje v hiši Erženovih 
pod viaduktom, pa je držav-
no odvetništvo med drugim 
navedlo, da sodišče ni na-
vedlo, kolikšno je zadostno 
število padcev samomoril-
cev z viadukta, da bi to lah-
ko šteli za bistveno utemelji-
tev odškodninskega zahtev-
ka. V državnem odvetništvu 
so tudi prepričani, da so Er-
ženovi odškodninsko tož-
bo vložili prepozno. Sami 
namreč štejejo, da bi moral 
zastaralni rok začeti teči že 
leta 1967, ko je bil postavljen 
viadukt Peračica, in ne šele 
leta 2011, ko so ga rekonstru-
irali. Prvostopenjsko sodiš-
če se je sicer postavilo na sta-
lišče, da je bil leta 2011 pos-
tavljen nov viadukt, od tedaj 
pa je tudi začel teži zastaral-
ni rok za vložitev zahtevka za 
odškodnino. 

Odškodnina še visi v zraku
Državno odvetništvo se je pritožilo na vmesno sodbo kranjskega okrožnega sodišča, ki je družini Eržen 
jeseni priznalo odškodnino zaradi negativnega vpliva viadukta Peračica na njihovo hišo. 

Vili Eržen in njegova mati Slavica ne moreta razumeti, zakaj 
je država v njihovem primeru ravnala drugače kot v primeru 
hiše pod viaduktom Dobruša. / Foto: arhiv GG

V državnem odvetništvu menijo, da je zastaralni rok za 
vložitev odškodninskega zahtevka začel teči že leta 1967, 
ko je bil zgrajen stari viadukt Peračica, in ne 2011, ko so ga 
postavili na novo. / Foto: arhiv GG

Simon Šubic

Ljubljana, Pirniče – Nekda-
nja slovenska reprezentant-
ka v skokih s padalom Ire-
na Avbelj je dosegla novo so-
dno zmago v boju z državo 
za odškodnino in rento zara-
di posledic hudega padca na 
evropskem prvenstvu v Ki-
kindi leta 2011. Vrhovno so-
dišče je po poročanju Dnev-
nika namreč zavrnilo zahte-
vek državnega odvetništva 
po reviziji postopka, v kate-
rem je nekdanja vrhunska 
športnica iz Pirnič od drža-
ve že pravnomočno iztožila 

odškodnino v višini 75 tisoč 
evrov in 500 evrov mesečne 
rente. 

Avbljeva je najuspešnejša 
slovenska tekmovalka v sko-
kih s padalom, ki je samo na 
svetovnih prvenstvih osvojila 
dvajset zlatih, deset srebrnih 
in tri bronaste kolajne. Slove-
nijo je ves čas zastopala kot 
pripadnica Slovenske vojske, 
tako je bilo tudi na evropskem 
prvenstvu v Kikindi v Srbiji 
avgusta 2011, ko so ji dve se-
kundi pred pristankom od-
povedali mehanizmi za pri-
stajanje. Avbljeva je zato pri 
veliki hitrosti priletela na tla 

in se zelo hudo poškodova-
la, posledice pa čuti še da-
nes. Prestati je morala kar 
18 operacij na levi nogi, des-
nem kolenu in hrbtu, zaradi 
poškodb pa je športno karie-
ro končala in je zdaj invalid-
sko upokojena. 

Poročali smo že, da je Av-
bljeva leta 2014 vložila od-
škodninsko tožbo proti mi-
nistrstvu za obrambo, ker je 
do hudega padca na evrop-
skem prvenstvu v Kikindi 
prišlo med delovnim časom, 
saj je bila takrat uslužbenka 
Slovenske vojske, sicer ci-
vilnega tekmovanja pa se je 

udeležila na podlagi dveh 
ukazov njenih nadrejenih, 
je zatrjevala v tožbi. Z njo je 
zahtevala odškodnino zara-
di poškodb, izpada dohodka, 
stroškov zdravljenja in dru-
gih nematerialnih stroškov. 
Državno odvetništvo je njen 
odškodninski zahtevek ves 
čas zavračalo, ker da temelj 
za odškodnino ne obstaja. 
Poskusi poravnave do sedaj 
niso bili uspešni.

Najprej je bila uspešna v 
postopku na delovnem in so-
cialnem sodišču v Ljublja-
ni, tožba je postala pravno-
močna novembra lani, ko jo 

je potrdilo tudi višje sodišče. 
Avbljevi tako pripada 75 ti-
soč evrov odškodnine in sko-
raj 500 evrov mesečne rente, 
zaradi dolgega sodnega pro-
cesa pa ji je po grobih ocenah 
pripadlo še za 25 tisoč evrov 
zamudnih obresti. Držav-
no odvetništvo je nazadnje 

na vrhovno sodišče vložilo 
še zahtevek za revizijo po-
stopka, ki pa so ga vrhovni 
sodniki pred kratkim zavr-
nili. Ugotovili so, kar je ves 
čas trdila tudi sama tožnica, 
namreč da je bila njena po-
škodba posledica nesreče pri 
delu. 

Nova sodna zmaga Avbljeve
Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevek državnega odvetništva za revizijo postopka, v katerem je nekdanja 
padalka Irena Avbelj od države že pravnomočno iztožila 75 tisoč evrov odškodnine in 500 evrov rente. 

Tudi vrhovni sodniki so odločili, da se je Irena Avbelj (na 
sliki) poškodovala v svojem delovnem času. / Foto: Gorazd Kavčič

Vrtača – V nedeljo dopoldan se je na območju Vrtače huje 
poškodovala tuja planinka, ki je zdrsnila na spolzki podlagi. 
Pri daljšem drsenju na nevarnem območju sta jo pod potjo 
opazila dva planinca, ki sta se zato hitro »vkopala« v sneg in 
jima jo je uspelo ustaviti ter zadržati do prihoda reševalcev. 
Brez njiju bi drsela še dlje. Z vojaškim helikopterjem je bila 
odpeljana v zdravstveno ustanovo.

Planinki je zdrsnilo

Vilma Stanovnik

Kranj – Gorenjski policisti 
so v minulih dneh obravna-
vali več nesreč na smučišču. 
V dveh nesrečah sta smučar-
ja padla sama. Pri enem se 
sumi na zlom noge in ključ-
nice, pri drugem pa na pra-
ske po glavi. V tretji nesreči 
sta dva smučarja trčila med 
sabo. Utrpela sta lažje po-
škodbe glave. Krajši čas sta 
bila oba tudi nezavestna. 
Smučala sta brez čelad.

Prav tako se je smučar 
poškodoval v nedeljo zve-
čer, ko je pri zadnji vožnji s 

prijateljem zamenjal smu-
či. Vezi niso bile nastavljene 
zanj, zato so se mu odpele in 
ga porezale.

»Smučarje opozarjamo 
na upoštevanje pravil varne-
ga smučanja in na smučanje 
s prilagojeno hitrostjo glede 
na znanje, opremo, psihofi-
zične zmožnosti ter razme-
re in zasedenost na smu-
čišču. Zelo je priporočljiva 
in za določene starosti smu-
čarjev tudi obvezna uporaba 
zaščitne opreme – vsaj čela-
de, ki varuje glavo pred trki 
in padci,« priporočajo poli-
cisti.

Več nesreč smučarjev
Konec tedna so policisti obravnavali več nesreč 
smučarjev, nekaj je tudi poškodovanih.

Škofja Loka – Škofjeloški policisti so konec tedna obravnavali 
nesrečo pri delu na strehi v Fužinah pri Trebiji v Poljanski 
dolini. Lastnik objekta je pri menjavi strešnikov med obnovo 
zdrsnil s strehe in z višine padel na tla. Po prvih podatkih je 
huje poškodovan. Medicinsko pomoč so mu nudili reševalci 
NMP Škofja Loka, posadka s helikopterjem Slovenske vojske 
pa je poškodovanca prepeljala v UKC Ljubljana.

Padel je med obnovo strehe

Rodica – Včeraj dopoldne je pri železniški postaji na Rodici 
vlak zbil žensko. Ta je utrpela hujše poškodbe in bila prepe-
ljana v UKC Ljubljana. Kot so sporočili policisti, je po do sedaj 
zbranih obvestilih 20-letna ženska prečkala tire na nezavaro-
vanem prehodu. V tem trenutku je iz smeri Domžal pripeljal 
vlak in trčil vanjo. 

Vlak je povozil žensko

Bohinj, Mojstrana – V nedeljo zvečer je voznik v divjad trčil 
v Bohinju. Prav tako je bila nesreča v trku z divjadjo na Belci, 
nato pa še v Mojstrani. »Vozniki, prilagodite hitrost in bodite 
pozorni na mestih, kjer običajno srečujete divjad in kjer ceste 
potekajo skozi gozdove ali mimo travnikov,« svetujejo policisti.

Divjad na cesti
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Vse o izobraževanju za mlade in odrasle                            FEBRUAR 2020

Naši dijaki so aktivni na mnogih področjih. 
Več kot tretjina dijakov ima status športni-
ka. Ob pomoči učiteljev in koordinatorjev 
uspešno usklajujejo športne in šolske obve-
znosti. Športniki so v vseh oddelkih in ne le 
v športnem, ki je edini športni oddelek v 
strokovnih gimnazijah v Sloveniji. Januarja 
2020 so v švicarski Lozani potekale mladin-
ske olimpijske igre. Od 39 mladih športni-
kov, ki so zastopali Slovenijo, je bilo naših 
dijakov 15. Tudi v preteklosti so se na naši 
gimnaziji šolali mnogi izvrstni športniki in 
dobri dijaki. Biatlonec Alex Cisar je v letu 
2019 postal zlati maturant, poleg tega je 
osvojil tudi dve zlati odličji na mladinskem 
svetovnem prvenstvu v biatlonu in srebrno 
na ekipni tekmi.  
Na GFP se trudimo dijakom omogočiti, da 
razvijejo čim več različnih potencialov, zato 
pouk neprestano posodabljamo in ga prila-
gajamo zahtevam sodobne družbe, tudi z 
izobraževanjem na daljavo in interdiscipli-
narnimi tematskimi sklopi. 
Podobne možnosti šolanja kot športniki ima-
jo tudi glasbeniki, likovniki, fotografi, razisko-
valci … Pri pridobivanju umetniških izkušenj 
dijaki sodelujejo s priznanimi umetniki. Sli-
karji Likovnega društva Kranj so nam podari-
li že več stalnih razstav, ki krasijo stene šol-
skih hodnikov. Slikarju Klavdiju Tutti smo 
hvaležni za didaktično donacijo likovnih del, 
ki je prva didaktična likovna zbirka na sre-
dnji šoli. Odlična umetniška zbirka je zbrana 
na 1500 kvadratnih metrih hodnikov naše 
šole, v njej je zastopanih skoraj 40 umetnikov 
in več kot 100 umetniških del. 
Na šoli smo zelo ponosni tudi na glasbenike. 
Nekateri se vzporedno šolajo, poleg GFP obi-
skujejo še konservatorij. Glasbenici sestri 

Gaja in Lana Jarc sta se vzporedno šolali, 
gimnazijo pa zaključili kot zlati maturantki. 
Trenutno harfist Jernej Mišič poleg gimnazi-
je obiskuje še akademski študij v Italiji. 
Da so naši dijaki poleg šole odlični tudi na 
mnogih drugih področjih, dokazuje podatek, 
da so se v letu 2019 kar trije naši dijaki od 20 
uvrstili v ožji izbor finalistov projekta »Mladi 
upi«: Peter Krajnc (sabljanje), Naj Mekinc (de-
skanje na snegu) in Jernej Mišič (harfa). Jer-
nej in Naj sta ob zaključku izbora prejela 
sredstva, s katerimi bosta lažje nadaljevala 
svojo glasbeno in športno pot. 

Na GFP smo vedno znali prisluhniti potre-
bam dijakov in njihovim interesom, to je pre-
poznala tudi strokovna javnost. Leta 2019 so 
za delo s športniki prejeli certifikat »Špor-
tnikom prijazno izobraževanje«, ki ga po-
deljuje Olimpijski komite Slovenije. 
Na Gimnaziji Franceta Prešerna se trudimo 
dijakom nuditi najboljše pogoje za izobraže-
vanje in vzpostavljati temelje medsebojnega 
spoštovanja in odprtega dialoga. Tudi v pri-
hodnje bomo gradili take pogoje dela, ki 
bodo dijakom omogočali razvijati njihova 
močna področja, hkrati pa bodo pridobili 
ustrezno izobrazbo. 

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj (GFP)
Na Gimnaziji Franceta Prešerna bomo v šolskem letu 2020/21 tako kot  
do sedaj vpisovali v tri programe: gimnazijo, ekonomsko gimnazijo in  
športni oddelek ekonomske gimnazije.

Mateja Rant

Na spletni strani ministrstva 
za izobraževanje, znanost in 
šport je od sredine januarja 
dostopen razpis za vpis novin-
cev v srednješolske programe 
za prihodnje šolsko leto. 
Osnovno šolo v letošnjem šol-
skem letu zaključuje 18.053 
učencev (lani 17.684), ki bodo 
lahko kandidirali na skupno 
23.782 (lani 23.756) vpisnih 
mest na srednjih šolah.
V programih splošnih in stro-
kovnih gimnazij je skupaj 
razpisanih 7106 (lani 7134) 
mest, in sicer v programih 
splošnih gimnazij 5716 (lani 
5800) mest, od tega enako 
kot lani 476 v zasebnih šolah, 
v programih strokovnih gim-

nazij, kamor sodijo tehniška 
gimnazija, umetniška gimna-
zija in ekonomska gimnazija, 
pa 1390 (lani 1334) mest. V 
programih srednjega strokov-
nega izobraževanja bo novin-
cem na voljo 9348 (lani 9320) 
mest, v programih srednjega 
poklicnega izobraževanja 
6672 (lani 6646) mest, v pro-
gramih nižjega poklicnega 
izobraževanja pa je tako kot 

lani razpisanih 656 mest. Po-
leg mest, namenjenih učen-
cem, šole razpisujejo še me-
sta za programe poklicno-teh-
niškega izobraževanja, po-
klicne tečaje in maturitetne 
tečaje, po katerih se izobražu-
jejo dijaki, ki so že pridobili 
določen poklic, vendar želijo 
svoje izobraževanje še nad-
graditi ali pa želijo pristopiti k 
opravljanju splošne mature. 

V gorenjski regiji je za nada-
ljevanje izobraževanja po 
končanem programu sre-
dnjega poklicnega izobraže-
vanja v programih poklicno-
-tehniškega izobraževanja na 
voljo 336 vpisnih mest, za 
maturitetni tečaj 72 mest in 
za poklicne tečaje 34 mest.
Z novim šolskim letom se 
bo na Biotehniškem centru 
Naklo začel izvajati nov pro-
gram mehanik kmetijskih 
in delovnih strojev, tudi v 
prihodnjem šolskem letu pa 
se bodo dijaki v nekaterih 
izobraževalnih programih 
na določenih šolah lahko iz-
obraževali v vajeniški obliki. 
V vajeniški obliki se bodo 
programi mizar, oblikovalec 
kovin-orodjar in strojni me-

hanik izvajali tudi v Šolskem 
centru Škofja Loka, slikople-
skar-črkoslikar, zidar in ele-
ktrikar pa v Šolskem centru 
Kranj. Kot pojasnjujejo na 
ministrstvu, se vajeniška 
oblika izobraževanja od ob-
stoječe šolske oblike izobra-
ževanja razlikuje samo v 
tem, da se večji del izobraže-
vanja izvede pri delodajalcu. 
Delodajalce, pri katerih so 
na voljo vajeniška učna me-
sta, lahko kandidati najdejo 
na spletni strani ministrstva 
za izobraževanje in na pove-
zavi www.mojaizbira.si, se-
znam se sproti dopolnjuje.
Prijave za vpis v programe 
nižjega, srednjega poklicnega 
in strokovnega izobraževanja 
ter gimnazije bodo na sre-

dnjih šolah sprejemali do 2. 
aprila. Kandidati, ki se bodo 
želeli prijaviti v program, za 
katerega je treba izpolnjevati 
še posebne vpisne pogoje ozi-
roma je treba opraviti preiz-
kus nadarjenosti, se morajo 
za preizkus prijaviti najkasne-
je do 4. marca, preizkuse 
bodo šole izvajale med 11. in 
21. marcem. Po končanem 
prijavnem roku bo ministr-
stvo za izobraževanje, zna-
nost in šport najkasneje do 8. 
aprila na svojih spletnih stra-
neh objavilo stanje prijav za 
vpis po posameznih progra-
mih oziroma šolah, najkasne-
je do 17. aprila pa bo znana 
odločitev o morebitnem 
zmanjšanju obsega razpisa-
nih mest.

Za novince več mest kot lani
V gorenjski regiji v letošnjem šolskem letu osnovnošolsko izobraževanje končuje 1941 učencev. V gorenjskih srednjih šolah jim bo na voljo 2458 vpisnih mest.

Podrobnejša pojasnila o vpisu in izobraževanju 
ter druge informacije bodo prihodnji 
srednješolci lahko dobili na informativnih 
dnevih, ki jih bodo šole večinoma organizirale v 
petek, 14. februarja, ob 9. in 15. uri ter v soboto, 
15. februarja, ob 9. uri.
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petek, 15. februar in sobota, 16. februar |  www.sckr.si

|  www.sckr.si

	Î mehatronika
	Î informatika	
	Î elektroenergetika
	Î ekonomist	
	Î varovanje
	Î organizator	socialne	mreže
	Î poslovni	sekretar

Programi: ekonomski tehnik, admin-
istrator, trgovec, ekonomski tehnik – 
poklicni tečaj, frizer, gradbeni tehnik, 
tesar, slikopleskar - črkoslikar, zidar, 
pečar - polagalec keramičnih oblog, po-
močnik pri tehnologiji gradnje.

Programi: računalnikar,
tehnik računalništva, elektrikar, 
elektrotehnik, mehatronik operater,
tehnik mehatronike.

	Î mehatronika
	Î elektrotehnika
	Î računalništvo

	Î tehniška	gimnazija

	Î ekonomija
	Î trgovina
	Î frizerstvo
	Î gradbeništvo
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petek ob 9.00 in ob 15.00 
sobota ob 9.00

Kidričeva cesta 55, Kranj

petek ob 10.30 in ob 16.30 
sobota ob 10.30

Kidričeva cesta 55, Kranj

petek ob 9.00 in ob 15.00 
sobota ob 9.00

Kidričeva cesta 55, Kranj

petek ob 9.00 in ob 15.00 
sobota ob 9.00

Cesta Staneta Žagarja 33, Kranj

SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA

STROKOVNA GIMNAZIJA

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

SREDNJA EKONOMSKA, STORITVENA 
IN GRADBENA ŠOLA

VEČ KOT GIMNAZIJA ZA BODOČE INŽENIRKE IN INŽENIRJE

Strokovna tehniška gimnazija 
ŠC Kranj je več kot gimnazija, 
saj poleg kakovostnega gimna-
zijskega programa ponuja tudi 
možnost poglabljanja znanja 
na strokovnih področjih elek-
trotehnike, računalništva in 

strojništva. Naša gimnazija je 
namenjena fantom in dekle-
tom, ki imajo radi naravoslovje 
in jih zanimajo tehnična podro-
čja in moderne tehnologije. 
Naši dijaki skozi inovativne me-
tode in oblike dela pridobivajo 

znanja, s katerimi bodo lahko 
uspešni pri nadaljnjem študiju 
in se bodo sposobni soočati z 
izzivi sodobne družbe. Med na-
šimi nekdanjimi dijaki so uspe-
šni inženirji, piloti, podjetniki, 
profesorji, ekonomisti, glasbe-
niki, učitelji, doktorji znanosti… 
Drage devetošolke, dragi de-
vetošolci, postanite del naše 
uspešne zgodbe tudi vi!

Srednja tehniška šola Kranj je 
postala sinonim za usposoblje-
ne kadre s področja elektroteh-
nike, mehatronike in računal-
ništva. V razvojni strategiji šole 
ima povezovanje šolstva in go-
spodarstva zelo pomembno 
vlogo. Našim dijakom omogo-
čamo strokovni pouk v sodob-
no opremljenih učilnicah, kar 
potrjujejo CNC center obdelo-
valnih tehnologij, linija izdela-
ve tiskanih vezij, učilnica za 
robotiko in avtomatizacijo, 
možnost vajeniške oblike izo-
braževanja… Samostojno delo 
in naloge dijakov razvijamo v 
učno izdelovalnem laboratoriju, 
ki je odprt za dijake tudi v popol-
danskih urah. Izdelki, ki jih nare-

dijo dijaki sami, so največja potr-
ditev pridobljenega znanja v 
šoli. Zato vas vljudno vabimo na 
INFORMATIVNE DNEVE, kjer 
bodo predstavljene zanimive 
zaključne naloge dijakov in 
tudi uspešne poti dijakov, ki 
so svoje šolanje nadaljevali na 
različnih tehniških fakultetah.

ODLOČI SE ZA POKLIC PRIHODNOSTI!

Case study ali študija primera 
je posebna pedagoška meto-
da, ki temelji na realni situaciji 
in s katero se dijaki v timu ali 
samostojno postavijo v vlogo 
podjetnika. S svojimi predlogi 
poskušajo poiskati najboljšo 
rešitev, ki jo predstavijo komi-
siji in predstavnikom podjetij, 

ki so realno situacijo tudi po-
dali. Skozi študijo primera dija-
ki poleg mreženja z delodajalci 
pridobijo veščine in znanja s 
področja timskega sodelova-
nja, spretnosti za reševanje 
kompleksnih nalog, komunika-
cije in javnega nastopanja, iz-
najdljivosti, ustvarjalnosti itd.

Na nedavnem tekmovanju sta 
našo šolo zastopali ekipi progra-
ma ekonomski in gradbeni tehnik. 
Dekleta 3.a ekonomskega tehni-
ka: Neja Brauc, Ana Parežanin, 
Maja Pratljačić, Tamara Rejc in 
Tina Stanonik so pod mentor-
stvom Nine Hladnik in Gabrijele 
Jošt s svojo rešitvijo prepričale 
komisijo in osvojile 1. mesto.

CASE STUDY – DO POKLICA S SODOBNIMI METODAMI POUKA 

Na 29. tehniškem posvetova-
nju vzdrževalcev Slovenije 
je  Višja strokovna šola ŠC 
Kranj  dobila  zlato priznanje 
kot najboljša izobraževalna 

institucija 2019 za področje 
elektroenergetike.
Naš diplomant  Aljaž Šubic  je 
za svoje diplomsko delo z na-
slovom Izdelava SCADE za čr-

pališča Komunale Kranj na 
državnem tekmovanju za naj-
boljšo inovacijo s področja 
vzdrževanja dosegel 2. mesto, 
diplomant  Tomaž Škufca  pa 
za svojo nalogo 3. mesto.
Mentor obema diplomskima 
nalogama je bil naš predava-
telj  Robert Šifrer, univ. dipl. 
inž.

ZLATO PRIZNANJE ZA VIŠJO STROKOVNO ŠOLO ŠC KRANJ 
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Petek, 14. 2. 2020, 
ob 9.00 in 15.00, 
mednarodna matura 
ob 13.10

Sobota, 15. 2. 2020, 
ob 9.00, 
mednarodna matura 
ob 11.00

INFORMATIVNI DAN 
GIMNAZIJE 
KRANJ

Gimnazija Kranj
Koroška cesta 13, 4000 Kranj
t: +386 (0)4 281 17 10
f: +386 (0)4 201 22 55
e: gimnazija.kranj@guest.arnes.si

Postani
Gimnazijec.
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Na Gorenjskem delujejo tudi trije waldorfski vrtci:  
v Kranju, Radovljici in na Jesenicah.

Waldorfska šola Ljubljana, enota Gorenjska, Naklo, 
Glavna cesta 13, informacije: 041 415 726; gorenjska@waldorf.si

WALDORFSKA ŠOLA IN VRTEC NA GORENJSKEM

Vzgoja in šola 
otrok  
za celovit razvoj in 
sodobno družbo.

Ponujamo drugačen pristop k vzgojno – izobraževalnemu procesu: 
	 	naša pedagogika temelji na poznavanju in upoštevanju duhovno – duševnega  

in telesnega razvoja otrok,
	 otroke vzgajamo v sočutju do sočloveka, v spoštovanju do narave…, 
	 v učnem procesu je poudarek na kvaliteti in ne na kvantiteti,
	 	učno snov približujemo na zanimiv način, ki zajema mišljenje otrok, njihovo  

ustvarjalnost in gibanje. 
	 	ne uporabljamo že napisanih učbenikov, otroci sami aktivno sodelujejo pri nastajanju 

lastnih učbenikov. S tem si krepijo samozavest in samozaupanje.

Za šolsko leto 2020/21 vpisujemo otroke v 1. razred in tudi v vse ostale razrede osnovne šole.

Suzana P. Kovačič

Naklo – Srednja šola Bioteh-
niškega centra (BC) Naklo je 
v stalnem stiku z organizaci-
jami s področja kmetijstva in 
obrati s kmetijsko mehaniza-
cijo in delovnimi stroji pred-
vsem z Gorenjske in Ljublja-
ne z okolico. Kot so sporočili 
iz šole, so jih predstavniki, ki 
se ukvarjajo z mehanizacijo 
kmetijskih strojev, že več let 
opozarjali, da imajo težave z 
zaposlovanjem usposoblje-
nih mehanikov kmetijskih 
strojev v svojih delavnicah, 
predvsem pa na terenu. Vsi 
omenjeni gospodarski su-
bjekti zelo občutijo primanj-
kljaj tega poklica in so že v 
neformalnih razgovorih dali 
pobudo, naj začne Srednja 
šola BC Naklo izobraževati za 
ta poklic. Tako je s soglasjem 
pristojnega ministrstva pro-
gram že objavljen v Razpisu 
za vpis v srednje šole in dija-
ške domove za šolsko leto 
2020/2021. 

V Srednji šoli BC Naklo so 
povedali, da je že osem pod-
jetij na Gorenjskem zagoto-
vilo, da bodo v prihodnje 
potrebovali kader s pokli-
cem mehanik kmetijskih in 
delovnih strojev. Šola je do 
zdaj tudi že dobila sedem 
podpisanih soglasij, da lah-
ko praktični pouk za dijake 
srednje šole BC Naklo orga-
nizirajo in izvajajo v sed-
mih obratih, kjer bi se isto-
časno lahko usposabljalo 17 
dijakov. To so podjetja Cre-
ina Lokaterm Kranj, Gra-
pak Naklo, Agromehanika 
Hrastje, Interexport Ko-
menda, Gorenc Cerklje, 
Mehanizacija Miler, PE Ko-
menda in Klasje Kranj. Za 
vsakega dijaka posebej bo 
narejen osebni izobraževal-
ni načrt.
Ravnateljica Srednje šole 
BC Naklo Andreja Ahčin je 
v pogovoru s predstavnikom 
Združenja proizvajalcev in 
uvoznikov kmetijske in goz-
darske tehnologije Žigom 

Kršinarjem med drugim iz-
vedela, da so podjetja glede 
na to, da je bil program me-
hanik kmetijskih in delov-
nih strojev do zdaj samo na 
Štajerskem, zaposlovala tudi 
druge profile izobrazbe. 
Praksa zaposlovanja pa je 
pokazala, da se novi kadri, ki 
prihajajo iz kmetijskih šol 
ali kmetij, veliko hitreje in 
lažje uvedejo na takšno de-
lovno mesto in začnejo sa-
mostojno delati. "Danes ser-
visiranje kmetijske mehani-
zacije ni več vezano samo na 
delavnico, ampak je zelo ve-
liko dela na terenu – v obliki 
potujoče delavnice, ki jo iz-
vaja en delavec – serviser. 
Zato se za delo na terenu 
porabi veliko več časa," je 
bila prav tako skupna ugoto-
vitev iz omenjenega pogovo-
ra.
Dijaki bodo v Srednji šoli 
BC Naklo po njihovih napo-
vedih in pričakovanjih pri-
dobili osnovna znanja iz po-
dročja kmetijske mehaniza-

cije, za specializacijo pa bi 
se dijaki odločili sami, glede 
na potrebe in interes: ali bolj 
v traktorje ali različne pri-
ključke. V tem delu bi delo-

dajalci sodelovali s tehnično 
podporo pri praktičnem izo-
braževanju, saj si šola tako 
delavnico z vsemi stroji in 
pripomočki danes zelo tež-

ko privošči. "Napredku v 
tehnologiji in razvoju pa je 
treba stalno slediti," sta še 
izpostavila Kršinar in Ahči-
nova.

Nov poklicni program
Srednja šola Biotehniškega centra Naklo za šolsko leto 2020/21 vpisuje v nov triletni poklicni program mehanik kmetijskih in delovnih strojev. Ta je prvi 
na Gorenjskem. Šola je že dobila sedem soglasij podjetnikov, da lahko praktični pouk za dijake organizirajo in izvajajo v sedmih obratih.

Danes servisiranje kmetijske mehanizacije ni več vezano samo na delavnico, ampak je 
zelo veliko dela na terenu – v obliki potujoče delavnice, ki jo izvaja en delavec – serviser. 

Mateja Rant

Štipendije za deficitarne po-
klice so namenjene dija-
kom, ki se izobražujejo za 
poklice, ki jih na trgu dela 
primanjkuje glede na potre-
be delodajalcev. Višina me-
sečne štipendije znaša 
102,40 evra. Dijaki bodo vlo-
go lahko oddali od 15. junija 
do vključno 25. septembra.
Za štipendije za deficitarne 
poklice je na leto namenje-
nih okrog 3,5 milijona evrov. 
Kot so pojasnili pri ministr-
stvu za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možno-
sti, približno 1,2 milijona 
evrov zagotavljajo za okrog 
tisoč novih štipendij letno, 
dodatnih 1,5 milijona evrov 
pa zagotavljajo za izplačilo 
štipendij vsem štipendis-
tom, ki izpolnjujejo pogoje 
za nadaljnje prejemanje. 

Štipendije bo mogoče prido-
biti za 22 deficitarnih pokli-
cev: kamnosek, mehatronik 
operater, izdelovalec kovin-
skih konstrukcij, inštalater, 
oblikovalec kovin-orodjar, 
elektrikar, avtokaroserist, 
pek, slaščičar, mesar, tape-
tnik, mizar, zidar, tesar, kle-
par-krovec, izvajalec suho-
montažne gradnje, slikople-
skar-črkoslikar, pečar, goz-
dar, dimnikar, steklar in 
tehnik steklarstva. Če bo 
sklad prejel več vlog, kot je 
na voljo sredstev, bodo vloge 
razvrščali na podlagi višje 
povprečne ocene v zaključ-
nem razredu osnovne šole 
in višje povprečne ocene iz-
birnih predmetov v zaključ-
nem razredu osnovne šole 
oziroma strokovnih pred-
metov v zaključnem razredu 
nižjega poklicnega izobraže-
vanja.

Štipendijo bodo dijaki preje-
li za celotno obdobje izobra-
ževanja in jo bodo lahko 
prejemali hkrati z vsemi šti-
pendijami, razen s kadro-
vsko. V zadnjem letniku je 
zadnje izplačilo štipendije 
za mesec junij. Kot še poja-
snjujejo na skladu, prejema-
nje štipendije za deficitarne 
poklice ne vpliva na višino 
otroškega dodatka, ravno 
tako ne vpliva na višino pla-
čila dohodnine. V primeru, 
da dijak ponavlja isti letnik 
oziroma ne izpolnjuje pogo-
jev za napredovanje v višji 
letnik, lahko štipendijsko 
razmerje miruje, vendar ne 
več kot eno leto. 
Kot so še navedli na ministr-
stvu za delo, družino, social-
ne zadeve in enake mo-
žnost, je večina deficitarnih 
poklicev še vedno na ravni 
sekundarnega poklicnega in 
strokovnega izobraževanja. 
V preteklem obdobju se je 
vpis v nekatere programe že 
povečal, na primer v progra-
me mizar, oblikovalec ko-
vin-orodjar in mehatronik 
operater, medtem ko pri ne-
katerih poklicih tudi štipen-
dije niso spodbuda za porast 
vpisa, kot na primer za po-
klic dimnikarja, izdelovalca 
kovinskih konstrukcij, kle-
parja-krovca in tapetnika, še 
ugotavljajo na ministrstvu.

Tisoč novih štipendij
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike 
Slovenije je konec januarja objavil razpis za štipendije za deficitarne poklice 
za prihodnje šolsko leto.

Štipendije bo mogoče pridobiti za 22 
deficitarnih poklicev: kamnosek, mehatronik 
operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij, 
inštalater, oblikovalec kovin-orodjar, elektrikar, 
avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, 
mizar, zidar, tesar, klepar-krovec, izvajalec 
suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, 
pečar, gozdar, dimnikar, steklar in tehnik 
steklarstva.
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STRAHINJ 99, 4202 NAKLO, www.bc-naklo.si 

DIJAKI SREDNJE ŠOLE in GIMNAZIJE SO AKTIVNI  
TUDI NA PODROČJU KULTURE in ŠPORTA

V Biotehniškem centru Naklo že tradici-
onalno adventni čas pričnemo dobro-
delno. Organiziramo dobrodelni večer, 
kjer nastopajo dijaki, nekdanji dijaki ter 
zunanji gostje, ki s petjem in plesom pri-
čarajo čudovit večer. S prodajo vstopnic 
in donatorskimi sredstvi zbiramo denar 
v šolski sklad, ki je namenjen za pomoč 
dijakom iz socialno šibkih družin. 
V četrtek, 28. novembra 2019, je bil v 
športni dvorani Biotehniškega centra Na-
klo že 11. dobrodelni večer z naslovom 
Hrana je glasba za telo, glasba je hrana za 
srce. Živimo v času, ko se žal premalo za-
vedamo, da bi morala biti hrana vredno-
ta. Vse prepogosto pa je za vse nas po-
polnoma samoumevna. Imamo srečo, da 
živimo v delu sveta, kjer hrane načeloma 
ne primanjkuje, čeprav smo vsak dan pri-
ča tudi preštevilnim žalostnim zgodbam 
družin, ki živijo vse prej kot v izobilju. Ta 
večer so bile besede včasih odveč, saj sta 
glasba in ples postala naša hrana – sim-
bol umetnosti in ljubezni. 
Večer so popestrile tudi tri plesalke, naše 
dijakinje, ki že nekaj let uspešno usklaju-
jejo šport in šolo. Povprašali smo jih, 
kako jim to uspeva.

Teja Gajski, dijakinja 3. letnika gimnazi-
je: »Treniram že deseto leto v Plesnem klu-
bu Tržič. Treninge imam 5-krat ali celo 
6-krat tedensko po dve uri dnevno. Delijo 
se na kondicijske, tehnične in gimnastične 
– pogosto ob sobotah opravim še trening 
v gimnastičnem centru v Ljubljani, da 
usvojim osnove akrobatike. Sem članica 
slovenske reprezentance. S plesalcem Ja-
kom Jordanom pleševa skupaj šele pet 
mesecev, vendar sva se takoj ujela in tre-
nutno sva zmagovalca Pokala Slovenije. 

Šolo in šport usklajujem brez večjih težav, 
seveda pa si moram narediti dober mesečni 
plan, v katerem uskladim učenje in trenin-
ge. Sicer imam status športnika A, vendar 
mislim, da bi zmogla tudi brez njega. Raz-
mišljam, da bi šolanje nadaljevala na Fakul-
teti za šport v Ljubljani.«

Justyna Karolina Juralewicz in Klara Žos 
sta sošolki, dijakinji 4. letnika gimnazije. 
Justyna: »Jazz balet sem pričela trenirati, ko 
sem se preselila s Poljske v Slovenijo in treni-
ram že 7 let. Treninge imam trikrat na teden 
po eno uro in pol v Blejskem plesnem studiu 
Radovljica. S tekmovalnimi nastopi sem pre-
nehala in sedaj plešem samo še 'za dušo'«

Klara Žos: »Treninge imam trikrat tedensko 
po uro in pol, treniram pa že 5 let. S plesom se 
ukvarjam ljubiteljsko in ne tekmovalno, saj 
mi to predstavlja sprostitev. Zato pri usklaje-
vanju treningov in šole nimam težav, ples mi 
daje energijo, da se lahko posvetim učenju.«

 PRISRČNO VABLJENI NA INFORMATIVNE DNEVE
BIOTEHNIŠKEGA CENTRA NAKLO

petek, 14. 2. 2020,  
ob 9.00 in 15.00 Srednja šola in gimnazija ter Izobraževanje odraslih,

ob 17.00 Višja strokovna šola;

sobota, 15. 2. 2020,  
ob 9.00 Srednja šola in gimnazija ter Izobraževanje odraslih,

ob 11.00 Višja strokovna šola;

marec 2020, termini za  
Postani dijak za en dan na Srednji šoli in gimnaziji BC Naklo

 www.bc-naklo.si 
Dijaki in mentorji, študentje in predavatelji vas bodo popeljali skozi šolske prostore,  

delavnice in vam predstavili izobraževalne programe:

SREDNJE ŠOLE  
in GIMNAZIJE:

- Strokovna gimnazija

- Živilstvo in prehrana
- Kmetijstvo
- Hortikultura
- Naravovarstvo

VIŠJE STROKOVNE 
ŠOLE:

- Hortikultura
-  Upravljanje podeželja  

in krajine 
-  Naravovarstvo  

(redni in izredni študij)

IZOBRAŽEVANJA  
ODRASLIH:

V vse izobraževalne programe 
se lahko vpišete tudi odrasli. 
Izvajamo številne aktualne in 
praktično naravnane TEČAJE 
ter STROKOVNE SEMINARJE.

NOVO v šolskem letu 2020/2021 
3-letni poklicni program (SPI):   

Mehanik kmetijskih in delovnih strojev

UČENJE Z DELOM
To šolsko leto smo začeli z aktivnim poučeva-
njem podjetnosti z metodo 'učenje z delom'. 
Dijaki so v okviru zavoda za spodbujanje 
podjetnosti mladih JA Slovenija odprli svoja 
lastna dijaška podjetja, z njihovo pomočjo pa 
začenjajo svojo podjetniško pot. To šolsko leto 
delujejo štiri dijaška podjetja: Orchideus (de-
koracija poslovnih in zasebnih prostorov), Pen-
cimals (izdelava peresnic iz odpadnega blaga), 
PROfit (beljakovinske čokoladice z dodatkom 
suhega sadja) in Žlica okusa (zelenjavna me-
šanica v soli).

Neža in Jan, dijaka Srednje šole  
in gimnazije BC Naklo, pri pakiranju  
zelenjavne mešanice za juho

»Študij na Višji strokovni šoli Biotehniškega centra Naklo je zanimiv zaradi kombinacije  
teorije in prakse, kakovostnega predavateljskega kadra in raznolikosti predavanj. Poleg tega 
lahko študentje med študijem odidejo na Erasmus+ mobilnost z namenom praktičnega izo-
braževanja ali študija. To priložnost sem izkoristila tudi sama, ko sem šla za pol leta na študijsko 
izmenjavo v Prago.« Katja Keržič, diplomantka - inženirka kmetijstva in krajine
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Aktualno

Vsako leto znova se veselimo najrazličnejših uspehov naših dijakov.  
Naj jih navedemo le nekaj:
  vsakoletne nagrade Območne občinske obrtne zbornice Škofja Loka najboljšim trem 

ustvarjalcem na področju lesarstva in strojništva na razstavi dijakov ŠC Škofja Loka 
  nagrada podjetja Tri krone za inovativnost za univerzalno fitnes napravo (strojništvo)
  nagrada Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za »naj izdelek« mladega 

udeleženca  na razstavi Čar lesa v Ljubljani l. 2018 (lesarstvo)
  1. mesto na tekmovanju v poklicnih spretnostih Sloskills 2016 in  

udeležba na evropskem prvenstvu v Göteborgu (lesarstvo) 
  1. mesto na  tekmovanju v poklicnih spretnostih  Sloskills 2018 in  

udeležba na evropskem tekmovanju  v Budimpešti (lesarstvo)
  1. mesto na  tekmovanju v poklicnih spretnostih  Sloskills 2020 in  

udeležba na evropskem tekmovanju v Gradcu (lesarstvo)
  1. nagrada za finančno smiselno rešitev podjetja Domel (dijaško podjetje Sesalko) 

in zelo uspešna predstavitev v Bruslju (strojništvo)
  1. mesto na tekmovanju dijaških podjetij Slovenije  leta 2018 (podjetje Teglc) in 

sodelovanje na evropskem tekmovanju v Beogradu (lesarstvo)
  2. mesto na svetovnem prvenstvu v odpiranju  fizikalnih sefov 2019 v Izraelu 

(strojništvo)

Lahko bi naštevali še naprej, a je dovolj za potrditev, da s kakovostnim poukom,  
dobrimi medsebojnimi odnosi, skupno zavzetostjo dijakov in učiteljev v dobro  
opremljenih delavnicah in drugih učnih prostorih zmoremo premikati meje vedno 
višje. Dijaki vsako leto znova  bolj navdušujejo s svojo ustvarjalnostjo in prepričani 
smo, da jim to med drugim omogoča prav naša šola. 

Zato pridite na informativne dneve, da se prepričate o povedanem, da začutite utrip 
šole in pridobite še več  informacij iz prve roke.

Šolski center je primeren za vse, ki jih zanima lesarstvo, tapetništvo ali strojništvo.

Obe srednji šoli ponujata programe nižjega, poklicnega, poklicno-tehniškega in  
srednjega strokovnega izobraževanja in usposabljata za različne poklice:

SREDNJA ŠOLA ZA LESARSTVO:
 lesarski tehnik, SSI in PTI
 mizar – tudi vajeniška oblika
 tapetnik
 obdelovalec lesa 

SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO:
 strojni tehnik, SSI in PTI
 oblikovalec kovin – orodjar, tudi vajeniška oblika
 inštalater strojnih inštalacij
 strojni mehanik – tudi vajeniška oblika
 avtoserviserni tehnik, PTI
 avtoserviser
 avtokaroserist
 pomočnik v tehnoloških procesih

Vajeniška oblika izobraževanja: pogoj za vpis je sklenjena pogodba z delodajal-
cem; praktično usposabljanje se  izvaja samo pri delodajalcu in obsega polovico časa 
izobraževanja; poklicno usposabljanje je denarno nagrajeno.

Dijaški dom omogoča bivanje oddaljenih dijakov v eno- in dvoposteljnih sobah.

Višja strokovna šola izvaja višješolska programa za strojništvo in lesarstvo.

VABIMO VAS NA INFORMATIVNE DNEVE V PETEK IN SOBOTO, 
14. IN 15. FEBRUARJA 2020:

Srednja šola za strojništvo:  
Podlubnik 1b, petek ob 9. in 15. uri (velika predavalnica v pritličju ŠC)  

ter sobota ob 9. uri (predavalnica v MIC-u)
Srednja šola za lesarstvo: Kidričeva c. 59 (Trata),  

petek ob 9. in 15. uri ter sobota ob 9. uri
Višja strokovna šola: Podlubnik 1b, petek ob 11. uri in 16.30  ter sobota ob 11. uri

Dijaški dom: Podlubnik 1b, petek od 8. do 17. ure ter sobota od 8. do 13. ure
Parkiranje na parkirišču ŠC Škofja Loka je zagotovljeno do zasedbe mest – dovoz iz smeri Novi svet.

Šolski center Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka,  
T: 04/506 23 00, info@scsl.si, www.scsl.si

Ko se veselje do dela z lesom ali kovino poveže  
z znanjem, pride do izjemnih rezultatov

Mateja Rant

Zveza za tehnično kulturo 
Slovenije (ZOTKS) je prete-
kli teden razglasila zmago-
valce 8. državnega tekmova-
nja iz znanja naravoslovja, 
ki je namenjeno dijakom 
prvega in drugega letnika 
srednjih šol.
Za zlata in srebrna prizna-
nja se je na državnem tek-
movanju na ljubljanski fa-
kulteti za kemijo in kemij-

sko tehnologijo v nalogah s 
področja biologije, kemije in 
fizike pomerilo 91 dijakov iz 
vse Slovenije. Najboljših šest 
tekmovalcev z državnega tek-
movanja se je uvrstilo v izbor 
za ekipi, ki bosta Slovenijo 
zastopali na 18. evropski na-
ravoslovni olimpijadi EUSO 
od 10. do 16. maja na Če-
škem, med njimi tudi Jernej 
Oblak z Gimnazije Škofja 
Loka. "Slovenija bo s svojimi 
tekmovalci letos na olimpija-

di sodelovala že štirinajstič," 
so pojasnili pri ZOTKS in 
dodali, da so slovenske ekipe 
na evropski naravoslovni 
olimpijadi doslej osvojile šti-
rinajst bronastih, deset sre-
brnih in dve zlati odličji. 
Odlično znanje naravoslovja 
so pokazali tudi dijaki prvih 
letnikov srednjih šol, so poja-
snili pri ZOTKS. Najbolj se 
je izkazal Žan Ambrožič z 
Gimnazije Kranj, ki je osvojil 
prvo mesto.

Vstopnica za olimpijado
Na državnem tekmovanju iz znanja naravoslovja se je med najboljših šest 
uvrstil tudi Jernej Oblak z Gimnazije Škofja Loka.

Mateja Rant

Registrirani športniki s statu-
som dijaka in študenta so od 
prvega februarja dalje upra-
vičeni do brezplačne vozov-
nice za potovanja, ki so pove-
zana s športom, tako imeno-
vane vozovnice Slovenija, so 
pojasnili na ministrstvu za 
infrastrukturo. Z omenjeno 
vozovnico bodo upravičeni 
do brezplačnega prevoza na 

vseh registriranih linijah jav-
nega medkrajevnega linij-
skega avtobusnega in železni-
škega prevoza v notranjem 
cestnem in železniškem pro-
metu. "Vozovnica bo športni-
kom omogočala prevoz od 
doma do krajev vadbe, tekmo-
vanj in drugih aktivnosti, po-
vezanih s športom." Vsi regi-
strirani športniki s statusom 
dijaka in študenta, ki sicer 
uporabljajo letne relacijske 

vozovnice za dnevno medkra-
jevno potovanje od doma do 
šole, so februarja avtomatično 
prejeli omenjeno vozovnico 
Slovenija. Vsi, ki imajo me-
sečne ali polletne vozovnice 
za dnevna potovanja, bodo 
vozovnice Slovenija dobili ob 
nakupu vozovnice za nasle-
dnje obdobje, tisti, ki doslej 
niso imeli subvencionirane 
vozovnice, pa morajo oddati 
vlogo za subvencionirano vo-
zovnico in nato z nakupom 
relacijske vozovnice prejmejo 
tudi vozovnico Slovenija, so 
razložili na ministrstvu.

Vozovnice Slovenija
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Gimnazija Škofja Loka v šolskem letu 2020/2021 vabi k vpisu:
 140 dijakov v  program  gimnazija in  
 28 dijakov v program klasična gimnazija. 

V programu gimnazija razpisujemo različne oddelke:
	 naravoslovni oddelek
	 splošni oddelek 
	 oddelek za dijake s statusom športnika
	 evropski oddelek 

Dijaki se učijo angleščino, vsem pa ponujamo izbiro drugega 
tujega jezika. Izbirajo lahko med nemščino, francoščino,  
ruščino in španščino.  

Dobri odnosi in kvaliteten pouk.
Znanje, odgovornost, spoštovanje, strpnost, pogum. 
100% uspeh  dijakov na spomladanski maturi 2019.
V preteklem šolskem letu: 8 medalj na mednarodnih  
olimpijadah, 3 državni prvaki in 43 zlatih priznanj na državnih 
tekmovanjih iz znanja.
Edina gorenjska šola s programom klasična gimnazija. 
Pester program obveznih in izbirnih vsebin.
Mednarodno sodelovanje z gimnazijami iz Nemčije, Češke, 
Danske, Anglije, Španije in Srbije, sodelovanje dijakov tudi v 
okviru evropskih izobraževalnih programov Erasmus+.
Prilagoditve za dijake s posebnimi potrebami.
Možnost sodelovanja v narodnih izmenjavah in projektih. 
Razvejana prostovoljska dejavnost in organizacija okroglih 
miz, razstav, predavanj in delavnic. 

Kranjska cesta 24, 4240 Radovljica ... 04 5370 600 ... www.sgtsr.si

Maša Likosar

Kranj – Tretjo soboto v janu-
arju je Klub študentov Kranj 
(KŠK) v prostorih Gimnazi-
je Franceta Prešerna letos že 
dvajsetič pripravil neformal-
ni informativni dogodek 
Študenti dijakom. Dijaki so 
dobili informacije iz prve 
roke – podali so jih študen-
tje iz 33 različnih fakultet 
ljubljanske, mariborske in 
primorske univerze. Letos 
so se prvič predstavile tudi 
Teološka fakulteta, Fakulte-
ta za zdravstvo Angele Bo-
škin in Akademija za glas-
bo. Študentje so dijakom 

predstavili različne progra-
me, prednosti in slabosti, 
spregovorili o samih pred-
metih, urnikih, obštudijskih 
dejavnostih, študentskem 
življenju ter o možnostih za-
poslitve, ki se odprejo z do-
ločeno izobrazbo. "Dijaki 
naj ob vpisu razmišljajo ne 
zgolj o fakulteti, temveč tudi 
o poklicu, ki bi ga želeli 
opravljati celo življenje," je 
dijakom svetovala organiza-
torka Eva Flajnik in še pove-
dala, da so večje zanimanje 
pokazali za Biotehniško in 
Ekonomsko fakulteto.
Študent Nace Bertoncelj iz 
Fakultete za elektrotehni-

ko, ki se je pred štirimi leti 
tudi sam udeležil nefor-
malnega informativnega 
dne, je poudaril podatke, 
ki bi jih vsak dijak moral 
vedeti, preden se odloči za 
vpis. "Pojasnil sem jim, 
kakšna je težavnost fakul-
tete, saj si sam kot dijak 
nisem predstavljal, kako 
zahteven in težaven je lah-
ko študij, kje je lokacija fa-
kultete, katere programe 
ponuja, predmetnik in ur-
nik ter sistem izpita in ko-
lokvija. Dijake pa je tudi 
zanimalo, ali so profesorji 
zahtevni in 'zateženi'," je 
povedal Bertoncelj. 

Na dogodku, ki je po ocenah 
Flajnikove privabil okoli 
400 obiskovalcev, so lahko 
pridobili tudi informacije o 
študiju v tujini, izmenjavah 
v okviru programov Era-
smus+ in bivanju v študent-
skih domovih. Na stojnicah 
so imeli možnost opraviti 
test karierne usmeritve, 
spoznati višje in visokošol-
ske zavode ter študentski 
servis. "Odločitev študija je 
težka. Če se ne boš opremil 
z informacijami iz prve roke 
in vprašal, kar te zanima, ti 
bo zagotovo lažje," je pouda-
rila ekipa Študenti dijakom 
2020.

Mislite tudi na poklic 

Ana Konjar, Šenčur: "Želim si pridobiti širši pogled na 
študentsko življenje in pridobiti informacije več fakultet. Ta 
dogodek mi omogoča tudi udeležbo na predstavitvi več 
programov. Zanima me predvsem, kakšne so možnosti 
zaposlitve po dokončanem študiju. Odločam se med 
študiji zgodovine, jezikov ali enega od programov na 
Fakulteti za družbene vede. Na koncu bo odločilna 
ustreznost urnika in vseh predmetov." / Foto: Tina Dokl

Tija Viktorija Vauhnik, Radovljica: "Prednost neformalnega 
dne je, ker informacije podajo študenti, ki imajo izkušnje s 
fakulteto. Tako lahko pridobiš podatke z druge perspektive, 
ne le s strani profesorjev, ki stanje običajno olepšajo. 
Povprašala sem, koliko časa ti na dnevni ravni vzame 
učenje in koliko prostega časa si lahko privoščiš. Udeležila 
se bom tudi informativnega dneva, da si bom lahko 
ogledala prostore fakultete." / Foto: Tina Dokl

Timotej Kralj, Komenda: "Pametno se mi zdi, da se pred 
samim vpisom opremim s čim več relevantnimi podatki. 
Pozanimal sem se predvsem, kašne so možnosti zaposlitve 
po dokončanju študija. Na fakulteti bi želel začutiti udobje, 
da se bom dobro počutil med sošolci in profesorji, saj bom 
tam vendarle preživel več let. Zanimam se za študij 
arhitekture, ekonomije ali organizacijskih ved." / Foto: Tina Dokl 

Roman Stjepanović, Škofja Loka: "Zanimajo me različni 
programi, predvsem družbene in organizacijske vede, a 
nisem še popolnoma odločen, kam se bom vpisal. Rad bi 
pridobil čim več podatkov, tako bo moja odločitev lažja in 
odločna. Slišal sem namreč, da se številni kmalu po tem, 
ko začnejo študirati, premislijo in prepišejo na drugo 
fakulteto. Na mojo odločitev bo vplivala omejitev in število 
vpisanih na fakulteto." / Foto: Tina Dokl

ANKETA
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Inovativna praksa

Mateja Rant

"Pogosto se dogaja, da se posa-
mezniki pri opravljanju prakse 
v podjetjih ukvarjajo s stvarmi, 
ki nimajo nobene povezave z 
delom, ki naj bi ga opravljali v 
prihodnje, recimo kuhajo kavo 
ali kopirajo dokumente. Pri 
nas pa delajo točno tisto, zaradi 
česar so prišli na prakso," je 
bistvo njihove inovativne de-
lovne prakse, ki so jo poimeno-
vali Let's boost!, strnila mene-
džerka za srečo v podjetju Ur-
ška Stanovnik. Prakso so v tej 
obliki doslej izvedli štirikrat, v 
tem času pa se je na praksi v 
njihovem podjetju zvrstilo 16 
oseb. To se je izkazalo za učin-
kovit način pridobivanja novih 
kadrov. "Z osmimi posame-
zniki nadaljujemo sodelova-
nje, pri čemer smo štiri že za-
poslili pri nas."
Na prakso študente sprejmejo 
dvakrat na leto, spomladi in po-
leti, traja pa tri mesece. Prakti-
kanti, navadno jih je od dva do 
pet, v podjetju preživijo osem 
ur na dan, tako da jih obravna-
vajo kot svoje zaposlene. V 
času prakse opravljajo natanko 
tista dela, za katera je bila tudi 
razpisana praksa, v njihovem 
primeru je to programiranje, 
digitalni marketing, prodaja in 
vodenje projektov. "Naš cilj je 
namreč na ta način pridobiti 
kader, s katerim bomo lahko 
sodelovali na dolgi rok," je po-
jasnila Urška Stanovnik. Za 
praktikante vnaprej pripravijo 
program in jim dodelijo men-
torja, omogočijo pa jim tudi 
izkušnjo z realnim projektom. 

"Zato smo si omislili brezplač-
ni projekt izdelave spletne stra-
ni za eno od nevladnih organi-
zacij, ki jo izdelajo praktikanti 
sami ob podpori mentorjev," je 
razložila Urška Stanovnik in 
dodala, da to praktikantom pri-
naša zelo dober občutek, ker 
lahko dejansko vidijo rezultate 
svojega dela.
Prvi teden prakse je namenjen 
uvajanju, ko praktikanti najprej 
spoznajo podjetje ter vodje od-
delkov in delo po posameznih 
oddelkih. "Organiziramo tudi 
več delavnic, skozi katera prido-
bijo znanja, ki jih na fakultetah 
ne nudijo, kot je recimo upra-
vljanje s časom, upravljanje s 
stresom, vodenje sestankov, 
komunikacija s strankami in 
druge delovno specifične zadol-
žitve." Nato jih razporedijo po 
posameznih oddelkih, kjer do-
bijo mentorja in program dela. 
"Zelo se potrudimo, da ves čas 
dobivajo povratne informacije 
o svojem delu, enkrat na mesec 
tudi pisno. Obenem pa nam 
praktikanti redno predstavljajo 
tudi svoja pričakovanja," je ra-
zložila Urška Stanovnik. Tovr-
stna praksa je po njenem pre-
pričanju dober način, da že 
vnaprej preizkusijo potencial-
ne sodelavce in preverijo njiho-
vo motiviranost, obenem pa 
imajo tudi praktikanti v treh 
mesecih dovolj časa, da ugoto-
vijo, ali jim ustreza delo v nji-
hovem podjetju. V marcu bodo 
na prakso znova sprejeli dva 
kandidata, in sicer na področju 
programiranja, poleti pa naj bi 
se jim pridružili trije kandidati 
še na drugih področjih. 

S prakso do 
kadrov
V škofjeloškem podjetju Optiweb študentom nudijo delovno prakso,  
v okviru katere lahko pridobijo konkretne izkušnje in kompetence,  
ki jih bodo potrebovali za določeno delovno mesto. Praktikante v podjetju Optiweb obravnavajo enako kot svoje zaposlene. / Foto: arhiv podjetja Optiweb

SPLOŠNI ODDELEK

MOŽNOST PRIDOBIVANJA DODATNEGA ZNANJA S PODROČJA 

NARAVOSLOVJA, UMETNOSTI, INFORMATIKE IN TUJIH JEZIKOV

ŠPORTNI ODDELEK

SMO EDINA GORENJSKA SPLOŠNA GIMNAZIJA S ŠPORTNIM 

ODDELKOM

MATURITETNI TEČAJ

varna in urejena šolaü
odlični pogoji za delo in ü
izvajanje pouka v 
dopoldanskem času
odlični športniki so odlični dijakiü
izvajanje  dopolnilnega in ü
dodatnega pouka 
možnost pridobivanja ü
dodatnega znanja s področja 
naravoslovja, umetnost, 
informatike, jezikov 
možnost izobraževanja na ü
daljavo
nadpovprečni uspeh na maturiü
dijaki dosegajo odlične rezultate ü
na državnih in mednarodnih 
tekmovanjih iz znanja in športa 
dijakom so ponujene številne ü
obšolske dejavnosti s področja 
znanosti, kulture in športa
napovedano ustno ocenjevanje ü
pri vseh predmetih in v vseh 
oddelkih
šola je dostopna za gibalno ü
ovirane dijake
sodelovanje v številnih projektihü
dijakom nudimo za malico šest ü
menijev

brezplačna izposoja učbenikov ü
iz učbeniškega sklada za dijake 
1. letnika

Informativni dan
v petek, 14. 2. 2020

 
ob 9.00 in 15.00    in

v soboto, 15. 2. 2020
ob 9.00 uri

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
BIVANJE V DIJAŠKEM IN ŠTUDENTSKEM DOMU  

JE POT K SAMOSTOJNOSTI  IN ODGOVORNOSTI. 
DIJAKOM kranjskih srednjih šol nudimo bivanje in kvalitetno 
prehrano, pomoč pri učenju in šolskem delu, organizirane 
prostočasne dejavnosti. Bivanje za drugega in naslednje otroke iz 
iste družine v kateremkoli dijaškem domu je subvencionirano. 
 

ŠTUDENTOM je na voljo bivanje v apartmajih ali enoposteljnih sobah.  
Dijaki in študenti v dijaških domovih imajo za pot domov ob vikendih 
možnost nakupa vozovnic po subvencionirani ceni.  

 
 

Kidričeva cesta 53 

4000 Kranj  
tel. 04 / 20 10 430   

info@dsd-kranj.si    

www.dsd-kranj.si/ 
 

 
DŠD KRANJ stoji v soseski Zlato polje, v neposredni bližini 
Gimnazije Franceta Prešerna, Šolskega centra Kranj in Fakultete za 
organizacijske vede. Do Gimnazije Kranj je 10 minut hoda, do 
Biotehniškega centra Naklo vozi šolski avtobus. Bližina šol ne 
zahteva zgodnjega vstajanja, omogoča obiskovanje krožkov, 
prostočasnih dejavnosti in inštrukcij, ni izgube časa na vožnji in 
čakanja na avtobusnih postajališčih… 
 

 
             
          

               

                
 

 
PO DODATNE INFORMACIJE STE VABLJENI 

 

v petek, 14. februarja 2020, od 8. do 18. ure,  
in v soboto, 15. februarja 2020, od 8. do 12. ure. 

 

DOBRODOŠLI V DŠD KRANJ! 
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Podjetniški center Kranj, C. Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
www.tales.si | tecaji@tales.si | 040 778 875 

Nabrusimo jezik. Z vami smo že 28 let.

EDINSTVENI JEZIKOVNI TEČAJI 

Usvajanje znanja jezika na izviren, zabaven in učinkovit 
način, s primerno zahtevnostjo in z izzivi za najboljši napredek. 

Priprave na maturo, certifikate (FCE, CAE, TEFL …)

TEČAJI ZA PODJETJA, SKUPINE in 
POSAMEZNIKE (ang, nem, špa, ita, ruš …).

NOVO! ALBANŠČINA in SLOVENŠČINA 
            za skupine, podjetja, individualno …

Tečaji potekajo v prijetnem okolju Podjetniškega 
 centra Kranj, parkirišče je zagotovljeno.

tudi z 
naravnimi  

govorci

Dijaški dom VIÈ
Gerbièeva ul. 51 / a 1000 Ljubljana•

T: 01 47 901 11  F: 01 47 901 36•
ddv.info@guest.arnes.si  www.dd-vic.si•

Naš dom stoji na Vièu, med zelenicami 
športnega parka, proè od mestnega hrupa, 
a obenem blizu centra mesta in številnih 
srednjih šol.

Dijaški dom Viè zagotavlja varno zavetje 
dijakinjam  in dijakom, ki nadaljujejo šolanje 
v slovenski  prestolnici, omogoèa uspešno 
šolanje in prijetno bivanje.

Po obveznih uènih urah in brezplaènih 
inštrukcijah se naši dijaki in dijakinje 
sreèujejo pri interesnih dejavnostih, kjer se 
sprošèajo in razvijajo svoje interese.

Mateja Rant

Določeni izobraževalni pro-
grami so se na posameznih 
šolah v šolskem letu 
2017/2018 začeli poskusno 
izvajati tudi v vajeniški obli-
ki. Že prvo leto so v vajeni-
ški obliki začeli izvajati pro-
gram oblikovalec kovin – 
orodjar tudi v Šolskem cen-
tru Škofja Loka. V vajeniški 
obliki se bo v prihodnjem 
šolskem letu tako kot v leto-
šnjem izvajalo že dvanajst 
programov.
"Glede na dosedanje izku-
šnje tako delodajalci kot šola 
pozdravljamo to obliko izo-
braževanja, pa tudi vsi va-
jenci, ki smo jih anketirali, 
bi se še enkrat odločili za 
vajeništvo," je poudarila rav-
nateljica srednje šole za 
strojništvo Mojca Šmelcer. 
Vajeništvo namreč dijakom 
omogoča izobraževanje v re-
alnem delovnem okolju, 
kjer se z delodajalci dogo-
varjajo, na katerih delovnih 
mestih bi želeli graditi po-
klicno kariero. "Obenem pa 
jih prav nič ne omejuje, če 
bi želeli nadaljevati izobra-
ževanje," je prednosti vaje-
ništva razložila Mojca Šmel-
cer. V prvi generaciji se je za 
vejeniško obliko izobraževa-
nja odločilo 24 dijakov. Med 
njimi sta tudi Jaka Valter in 
Luka Rebernik, ki sta že 
opravila tudi praktični del 
izpita v podjetju. Jaka Valter 

je pojasnil, da se je za vaje-
ništvo odločil, ker ga delo 
veseli, saj je že prej pomagal 
v domačem podjetju, a je že 
pridobljeno znanje želel še 
nadgraditi v podjetju, ki se 
ukvarja s podobno dejavno-
stjo kot njihovo. Pod okrilje 
so ga vzeli v škofjeloškem 
podjetju Ines, kjer so ga naj-
prej temeljito seznanili z de-
lom po vseh oddelkih, nato 
pa se je lotil še povsem kon-
kretne naloge izdelave hi-
dravličnega cilindra, ki je 
del njihovega prodajnega 
programa. Njegov mentor v 
podjetju je bil Tomaž Tav-
čar, ki prednosti vajeništva 
vidi predvsem v tem, da jim 

to omogoča kontinuirano 
delo z dijaki po pol leta sku-
paj, tako da lahko dijaki na 
koncu že marsikaj pokažejo. 
"Tisti, ki prihajajo na prakso 
samo za teden ali dva, se ko-
maj dobro navadijo na sis-
tem dela v našem podjetju, 
pa že odidejo." Tudi pred-
stavnica podjetja Anita Rant 
se je strinjala, da so po polle-
tni praksi dijaki že povsem 
samostojni pri opravljanju 
določenih nalog, zato so jih 
po končanem izobraževanju 
pripravljeni tudi zaposliti, če 
bi jih zanimalo delo v njiho-
vem podjetju. "V treh letih 
šolanja leto in pol preživijo 
pri nas, zato nanje gledamo 

kot na ostale zaposlene ozi-
roma postanejo del kolekti-
va," je še dodal Tavčar. 
Z izkušnjo, ki jo je dobil pri 
opravljanju prakse v podje-
tju Toporš, je zelo zadovo-
ljen tudi Luka Rebernik. 
"Spoznal sem delo orodjar-
ja. S tem delom prej nisem 
imel nobenih izkušenj, sko-
zi program vajeništva pa 
sem pridobil toliko znanja, 
da lahko delo danes opra-
vljam povsem samostojno," 
je pojasnil Rebernik, ki se je 
za vajeništvo navdušil na in-
formativnem dnevu. Direk-
tor podjetja Toporš Marjan 
Valjavec ga je pohvalil, da ga 
je delo zelo zanimalo, nav-

Izobraževanje letos končuje prva 
generacija vajencev
V Šolskem centru (ŠC) Škofja Loka v letošnjem šolskem letu izobraževanje končuje prva generacija vajencev, ki so se šolali v programu  
oblikovalec kovin – orodjar. Na njihovi šoli se sicer ta čas izobražuje polovica vseh vajencev v Sloveniji.

dušen je tudi nad njegovo 
samostojnostjo. "Že na po-
govor glede vajeništva je pri-
šel sam," je bil presenečen, 
saj ugotavlja, da nekatere 
mlade danes starši spre-
mljajo celo na fakulteto. Po 
Valjavčevih besedah se jim 
zdi vajeništvo tudi dobra 
oblika pridobivanja kadra, 
saj jim je v interesu, da sami 
vzgojijo prihodnje sodelav-
ce. Luka Rebernik je imel v 
njihovem podjetju možnost 
spoznati vse delovne opera-
cije pri brizganju plastike in 
je na koncu že povsem sa-
mostojno upravljal celo 
CNC-stroj. Tudi Mojca 
Šmelcer glede na dosedanje 
izkušnje ugotavlja, da v pod-
jetjih z vajenci navežejo zelo 
pristne odnose in vzpostavi-
jo medsebojno zaupanje.
Ravnatelja srednje šole za 
lesarstvo Milana Štigla vese-
li, da je gospodarstvo v nji-
hovem okolju začutilo prilo-

žnosti, ki jih ponuja vajeni-
ška oblika izobraževanje. 
"Vajeništvo se je pri nas do-
bro prijelo, medtem ko po-
nekod drugod po Sloveniji 
ni tako. To dokazuje tudi 
podatek, da v okviru Šolske-
ga centra Škofja Loka izo-
bražujemo polovico vseh 
vajencev v Sloveniji." Koor-
dinator vajeništva v šoli Ivan 
Mavri je ob tem poudaril, da 
vajeništvo ponuja številne 
prednosti tako za podjetja 
kot dijake. "Dijaki lahko na 
strokovnem področju veliko 
hitreje napredujejo kot v 
šoli, saj imajo v podjetjih 
stik tudi z najnovejšimi teh-
nologijami, ki jim v šoli tež-
ko sledimo." Pri delu v pod-
jetju tako hitreje pridobivajo 
nova znanja in spoznavajo 
nove trende. "Temu primer-
ni so tudi zaključni izdelki 
dijakov, mnogi med njimi 
namreč postanejo del pro-
dajnega programa podjetja."  

V Šolskem centru Škofja Loka imajo dobre izkušnje z vajeniško obliko izobraževanja, 
zadovoljni so tako delodajalci kot vajenci. / Foto: Gorazd Kavčič

V ŠC Škofja Loka bodo za vse prihodnje dijake, 
ki bodo pokazali zanimanje za vajeništvo, v 
aprilu pripravili skupni sestanek z delodajalci, 
na katerem se bodo lahko dogovorili za 
sodelovanje. 
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Suzana P. Kovačič

Tržič – »Raje kot v sme-
tnjak nas vrzi v lonec.« Naj-
več v gospodinjstvu na-
mreč lahko prihranimo 
ravno v kuhinji, je opozori-
la Katja Sreš. Kar polovica 
vse zavržene hrane nastane 
doma. Predavateljica je 
med zbrane v veliki sejni 
sobi tržiške občine slikovi-
to podelila številne uporab-

ne nasvete, dobro načrtova-
nje pa je ključno. Preveri-
mo stanje v shrambi oz. 
hladilniku in vključimo v 
tedenski jedilnik tudi hra-
no, ki nam je ostala, npr. 
zelene odrezke od zelenja-
ve porabimo za juhe, oma-
ke, iz olupkov domačega 
krompirja naredimo čips. 
Banane ločimo od šopa, 
ker na ta način ne bodo 
tako hitro zrele ... »Na pod-
lagi tedenskega jedilnika 
pripravimo tudi nakupoval-
ni listek, ki ga ne smemo 
pozabiti doma, ker je to naš 
najboljši prijatelj v trgovi-
ni,« svetuje Sreševa. 
Ekologi brez meja so od leta 
2014 nacionalna Zero wa-
ste organizacija, ki je del 
evropske Zero waste mreže. 
»Zero waste dobesedno po-
meni nič odpadkov. Odpad-
ki sicer vedno bodo, gre 
samo za to, kaj naredimo z 
njimi. Kaj naredi vsak od 
nas za to, da bi jih bilo čim 
manj na odlagališčih in v 
sežigalnicah. Zato kupuj-
mo premišljeno, ne kupuj-
mo stvari, ki jih ne potrebu-
jemo, ponovno uporabimo, 
kupujmo iz druge roke, iz-
menjujmo. Ogromno je al-
ternativ in vsak si izbere ti-
sto, kar lahko najbolj uskla-
di s svojim življenjem.« 

Sreševa tudi pravi, da se 
lahko dobijo krasni kosi 
oblačil, iz katerih so že 
zdavnaj sprane kemikalije 
in so prijaznejša do zdravja. 
Plenice za enkratno upora-
bo lahko nadomestijo pral-
ne plenice, kapsule za kavo 
naj bodo iz biorazgradljivih 
materialov, gospodinjske 
folije se že dobijo iz okolju 
prijaznih materialov za več-
kratno uporabo, učinkovito 

čistilo pripravimo kar doma 
(iz alkoholnega kisa, sode 
bikarbone, citronke) ... 
»V Sloveniji se lahko po-
hvalimo z ločenim zbira-
njem odpadkov in ohranjaj-
mo to. V kuhinji lahko še 
več dobrega naredimo s 
kompostiranjem,« je ome-
nila predavateljica. A njeno 
prvo priporočilo je: »Ko se 
odločimo za Zero waste, ži-
vljenja ne postavimo na gla-
vo čez noč. Uporaben pri-
ročnik je Dom brez odpad-
kov avtorice Bee Johnson, 
ki je na začetku totalno pre-
tiravala ... učimo se iz nje-
nih napak. Bea je ugotovila, 
da s tem, ko pazi, kaj kupu-
je, prihrani 40 odstotkov 
vseh gospodinjskih stro-
škov.« 
»Najpreprostejše oblike 
igrač pri otrocih najbolj raz-
p lamti jo  domiš l j i jo ,  
nanje se tudi najbolj naveže-
jo. Pospravite ali podarite ti-
ste igrače, za katere je otrok 
premajhen.« Katja Sreš je 
omenila spletni portal poda-
rimo.si, ki je namenjen da-
rovanju ra b ljenih predme-
tov, ter spletno stran www.
manjjevec.si, ki objavlja 
mojstre, ki še znajo kaj po-
praviti, objavlja trgovine z 
izdelki brez embalaže, izme-
njevalnice oblačil ... 

Prazen koš,  
polna denarnica
Na nedavnem dobro obiskanem predavanju  
v Tržiču je Katja Sreš iz organizacije Ekologi  
brez meja govorila o tem, kako imeti manj 
navlake, prihraniti denar v gospodinjstvu in  
imeti več časa zase.

Predavanje v Tržiču je organiziralo Društvo ZA razvoj 
Tržiča v sodelovanju z Ekologi brez meja, Komunalo Tržič 
in Občino Tržič.

Maja Bertoncelj

Medvode – Slovenski kul-
turni praznik so počastili 
tudi v občini Medvode. 
Osrednja občinska priredi-
tev je bila v petek, na njej pa 
so že tradicionalno podelili 
priznanja za delo in dosež-
ke na kulturno-umetni-
škem področju, ki se ime-
nujejo pletenice. 
Pletenici za posebne do-
sežke sta prejela Zavod 
CCC za projekt Hiša na 
hribu in Roman Veras za 
izjemno delo na področju 
likovne umetnosti in lut-
karstva v preteklem letu. 
Pletenico za življenjsko 
delo je posthumno prejela 
Brigita Juvan, vsestranska 
umetnica iz Spodnjih Pir-
nič, za dolgoletno delo na 
področju ohranjanja kul-
turne dediščine in ročnih 
spretnosti v občini Medvo-
de. Priznanje je prevzela 
njena vnukinja Petra Ju-
van. Pletenico za življenj-
sko delo je prejela tudi Til-

ka Jamnik iz Verja, in sicer 
za dolgoletno izjemno delo 
spodbujanja kulture branja 
tudi v občini Medvode. Za-
radi njene službene odso-
tnosti je priznanje prevzela 
vnukinja Lia Jamnik.
Dogodek je bil obogaten s 

kulturnim programom, 
slavnostni govornik pa je 
bil župan Medvod Nejc 
Smole. »Kultura je bila, je, 
mora biti in bo ostala iskra 
v narodu. Če je dovolj ljudi 
kulturnih, potem se za na-
rod ni bati. Vsi izzivi, ki pri-

hajajo, bodo vezani na to, 
ali bomo znali to iskro, to 
kulturo negovati v sebi, jo s 
ponosom izražati, biti po-
nosni na vse tisto, kar so 
nam ljudje z velikim srcem 
znali priboriti,« je med dru-
gim dejal Smole.

Podeljene letošnje pletenice
V Medvodah so podelili priznanja za delo na kulturno-umetniškem področju v preteklem letu.

Podelili so štiri pletenice: dve za posebne dosežke in dve za življenjsko delo. / Foto: Peter Košenina

Janez Kuhar

Adergas – Dramska skupina 
KUD Pod lipo Adergas, ki je 
zelo dejavna že 83. leto, vsa-
ko leto pripravi do štiri gleda-
liške predstave za odrasle in 
otroke. Letošnja komedija 
Ljudmile Novak želi obisko-
valce razvedriti in jim pove-
dati, da so med predniki tudi 
nekoč živeli umetniki, ki so s 
svojimi talenti vnesli v druž-
bo veliko dobrega in s tem 
ponesli ime svojega kraj v 
svet. Žal so ti pomembni lju-
dje tistega časa pozabljeni, 
zamolčani, prezrti. Prav na 
to želi na komičen oziroma 
šaljiv način opozoriti kome-
dija avtorice Ljudmile Novak. 
Skupaj se bo na adergaškem 
odru predstavilo petnajst 
igralcev. Učiteljico Meto igra 
Anja Jerina, njenega moža 
Jakoba Nejc Selan, njuno 
hčerko Lucijo pa Sara Roz-
man. V drugi družini igra 
mamo Mojco Katarina Jen-
ko, njenega moža Gašperja 
Luka Jerina, njuno hčerko 
Rahelo pa Patricija Bolka. 

Soseda Šimna igra Žan Sirc, 
tajnika krajevne skupnosti 
Matija pa Aljaž Ribnikar. V 
vlogi Parazajda, predsednika 
zavoda za ohranjanje kultur-
ne dediščine, se bo na odru 
predstavil Rudi Sirc, gospa 
ministrica za kulturno dedi-
ščino je Ksenija Rozman, ka-

pelnika godbe pa Luka Re-
bernik. V predstavi sodeluje-
jo tudi vaška dekleta in vašča-
ni Babnega Vrha. Za luč in 
glasbo bo skrbel Primož Sirc, 
šepetalka pa bo Monika Rib-
nikar. Igro je režiral Silvo 
Sirc, ki je v 42 letih režiral že 
145 dramskih del oziroma 

predstav; Sirc je izdelal tudi 
sceno.  Komedijo bodo pre-
mierno uprizorili v domači 
dvorani v Adergasu v soboto, 
15. februarja, ob 19. uri, po-
tlej pa jo bodo ponovili še v 
nedeljo, 16. februarja, ob 16. 
uri ter na pustno soboto, 22. 
februarja, ob 19. uri. 

Premiera komedije v Adergasu
Dramska skupina Kulturno umetniškega društva Pod lipo Adergas bo v soboto v domači dvorani v 
Adergasu premierno uprizorila komedijo Ljudmile Novak Umetnik na poiskanju.

Člani dramske skupine KUD Pod lipo Adergas na vaji pred premierno uprizoritvijo 
komedije Umetnik na poiskanju

Dovje – V petek, 14. februarja, ob 19.30 bo v Aljaževem pro-
svetnem domu na Dovjem monokomedija Alje Kapun Ži-
vljenje v rož'cah. Rezervacije sprejemajo na e-naslov kud.
dovje@gmail.com in po telefonu na številko 040 791 593

Življenje v rož'cah na dovškem odru
Poljane – V kulturnem domu v Poljanah danes ob 19. uri 
pripravljajo zbor krajanov naselij Predmost in Hotovlja. Po-
svetili se bodo javni razsvetljavi na območju Predmosta in 
Hotovlje ter kolesarski povezavi po Poljanski dolini.

Zbor krajanov v Poljanah
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Pr' Matičku v Kranju so se odločili, da na Prešernov dan 
povabijo na Francetov in Julijin meni v času kosila. Zapi-
sali so, da vabijo na Prešerno južino. Z uporabljenimi 
starimi izrazi so nas spomnili na preteklost. Na Franceto-
vem meniju smo prebrali, da na mizo pride najprej sirova 
lizika v družbi presne zelenjave. Potem so sledili: žemlja 
in zajčja pašteta s suho češpljo, obara iz telečjega vratu 
s cmočki, mesna klobasa v testu s potenstanim zeljem 
in ženofom, repincelj s kuhanim jajcem ter za konec še 
štrudelj iz skute in namočenih fig. Tudi Julijin meni se je 
začel z liziko, nadaljeval s pašteto iz rakov z belo žemljo, 
pa župo rdečega zelja s skutnimi knedli. Potem so pos-
tregli z zlatošco kuhano na plavo in s poparjeno zelenjavo 
ter krompirjem s putrom. Zraven ni manjkal že omenjeni 
repincelj oziroma motovilec, za sladico pa smo se »Julije« 
sladkale s Prešernovo figo s cimetovo zmrzlino.

Kosilo za Julijo in Franceta

Zlatovšca, kuhana na plavo, s poparjeno zelenjavo ter 
krompirjem s putrom in repincelj z jajcem 

Maša Likosar

M
anca Špik in 
skupina Eros 
letos sodelu-
jeta že tretjič. 
Prvi skupni 

projekt so predstavili predla-
ni, ko so Štajerci – tenorista 
Matej Dolar in Miha Lesjak, 
baritonist Dejan Korenak in 
basist Jože Sadek – stali ob 
boku Gorenjke na Popevki. 
Nedolgo zatem pa presenetili 
s skupnim duetom Bela bar-

ka, skladbo preteklega polet-
ja, ki je dokončno zaznamo-
vala njihovo skupno usodo. 
Tokrat se Manca in člani sku-
pine Eros v februarju in mar-
cu podajajo na veliko skupno 
koncertno turnejo, poime-
novano Mediteranski večer, 
ki bo zajela šestnajst krajev 
po vsej Sloveniji. V izbranih 
večjih krajih se jim bo kot 
posebni gost pridružil pril-
jubljeni hrvaški pevec Mar-
ko Škugor, ki je pevsko kari-
ero začel s klapskim petjem 

in kot solist leta 2013 zastopal 
Hrvaško na Evroviziji.

Manca Špik, ki je samo-
stojno glasbeno pot začela 
pred petnajstimi leti na festi-
valu Melodij morja in sonca, 
je pred turnejo po Sloveniji 
dejala: »Duet s skupino Eros 
Bela barka je prerasel v tesno 
sodelovanje in prijateljstvo, 
zato je nastopil pravi čas, da 
gremo stopničko naprej in se 
podamo na skupno turnejo. 
Obenem je pravi čas, da lju-
dem, svojim poslušalcem, 
razkrijem, kdo sem, da jim 
povem kakšno osebno zgod-
bo, in mislim, da so koncer-
ti več kot odlična priložnost. 
Želim si, da bodo obiskovalci 
skupaj z nami odpeli najve-
čje mediteranske in domače 
pesmi. Zanje smo pripravili 
več kot eno uro in pol čudovi-
tih skladb, med njimi najve-
čje moje uspešnice in uspe-
šnice skupine Eros.« Manca 
Špik za leto 2020 že napove-
duje izid tretjega albuma, na 
katerem bo tudi njen aktu-
alni singel z mediteranskim 
pridihom – Serenada.

Erosi, ki imajo v primerja-
vi z Manco nekoliko krajšo 

glasbeno pot, so konec lan-
skega leta izdali novo skladbo 
z naslovom Le bog ve, kako te 
ljubim. Svoje prve oboževal-
ce so pridobili s priredbami, 
med katerimi sta tudi nepo-
zabni Njej in Šum na srcu, 
sloves romantikov pa jim je 
ob drugih pomagala ustvari-
ti avtorska skladba Kako naj 
jo pozabim. Fantje so deja-
li, da se z lepimi pričakova-
nji podajajo na prvo skup-
no turnejo z Manco Špik, in 
obenem izrazili upanje, da 
ta ne bo zadnja. Zaupali so 
nam še, da si v tem zimskem 

obdobju lahko obetamo pole-
tno in ljubezensko obarvane 
koncertne večere.

Skupno turnejo bodo 
Manca Špik in člani skupi-
ne Eros začeli na valentino-
vo, v Avditoriju Portorož, še 
isti konec tedna nadaljeva-
li v rogaški Kristalni dvora-
ni in športni dvorani v Slo-
venskih Konjicah, kjer se bo 
odvil poseben koncert v sklo-
pu turneje, saj bodo glavno 
besedo prevzeli člani skupi-
ne Eros. Gre namreč za že 
tretje tradicionalno Valen-
tinovo z Erosi, z letošnjim 
koncertom bodo fantje obe-
ležili šestletnico delovanja 
in Valentinov pridih poleg 
Mance obogatili tudi z gosto-
ma iz Dalmacije in Dejanom 
Vunjakom. Prvi mediteran-
ski večer na Gorenjskem bo 
v Cerkljah na Gorenjskem, 
in sicer 28. februarja. Sledi-
jo Murska Sobota, Ajdovšči-
na, Novo mesto, Celje, Ptuj, 
Bovec, Litija, Lendava in 22. 
marca v Domžalah. Zadnji 
konec tedna v marcu bodo 
nastopili še v Metliki, 28. 
marca še enkrat na Gorenj-
skem – na Bledu, zadnji kon-
cert pa bo v Pivki.

MEDITERANSKI VEČERI
Manca Špik in člani skupine Eros se februarja odpravljalo na prvo skupno koncertno turnejo, ki so jo 
poimenovali Mediteranski večer. Ponekod se jim bo pridružil tudi hrvaški pevec Marko Škugor. 

Manca Špik in Dejan Vunjak, ki se bo kot gost pridružil na 
koncertu v Slovenskih Konjicah / Foto: Primož Pičulin 

Člani skupine Eros se prvič odpravljajo na skupno 
koncertno turnejo z Manco Špik. / Foto: Primož Pičulin 

Marko Škugor je lansko leto, 
ob tridesetem rojstnem 
dnevu, izdal svojo dvajseto 
skladbo z naslovom Deset 
angelov. / Foto: Primož Pičulin 
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Igor Kavčič

O
d mesta Sol-
vang, kalifor-
nijske Dan-
ske v malem, 
smo se pos-

lovili z ogledom bližnje far-
me nojev. Opazovanje teh 
velikanskih ptičev od blizu 
je nekaj posebnega. Seve-
da je njihov teritorij z vseh 
strani ograjen – kadar so 
noji lačni, znajo biti precej 
»sivni«. Menda kavsnejo 

tako močno, da lahko ubije-
jo leva, prav tako nima smis-
la pred njimi bežati, saj naj-
hitrejši drvijo tudi do 70 
km/h. Z nakupom porcije 
hrane smo se lahko na last-
ne oči prepričali, kako dru-
gačen je noj, če je lačen, poz-
dravili smo še njihove soro-
dnike emuje v sosednji sta-
ji in se zapeljali naprej pro-
ti Los Angelesu. Tja smo se 
vračali po dveh tednih pote-
panja po zahodu Združe-
nih držav, čakal nas je polet 
nazaj v Evropo.

Za zadnji dan smo si izbra-
li center Los Angelesa, tako 
imenovani downtown, in ga 
z obiskom velike galerije The 
Broad ter Zadnje knjigarne 
(The Last Bookstore) predv-
sem plemenitili z umetno-
stjo. Ob avtocesti, ki s seve-
ra vodi v mesto, nas je spo-
toma zvabil tako imenovani 
The Getty. Na griču (vstop je 
zastonj, stane pa parkirišče 
in obvezna vožnja z vzpenja-
čo) se nahaja obsežen kom-
pleks z galerijami, razisko-
valnim centrom, dvorano, 
razkošnimi vrtovi, skulptu-
rami na prostem … Imenu-
je se po bogatašu Jeanu Pau-
lu Gettyju, ki je sicer veljal 
za skopuha – znana je zgod-
ba o ugrabljenem vnuku, za 
katerega je na koncu s teža-
vo plačal odkupnino (menda 
je šlo le za posojilo otrokove-
mu očetu). Bil pa je tudi zbi-
ralec umetnin in iz zapušči-
ne so dvajset let po njegovi 
smrti zgradili ta veliki ume-
tniški kompleks in tja prese-
lili tudi umetniško zbirko. 
Gre večinoma za evropsko 

umetnost, slike, risbe, skul-
pture, fotografije znanih 
avtorjev, zanimanje pa vzbu-
ja tudi pogled na visoke zgra-
dbe losangeleškega centra 
mesta in na terasaste griče 
Bel aira z domovanji premo-
žnih zvezdnikov.   

V »downtownu« nedaleč od 
Staples centra, kjer hokej igra 
naš Anže Kopitar, se nahaja 
muzej sodobne umetnos-
ti The Broad. Imenuje se po 
ustanoviteljih Eliju in Edythe 
Broad. Gospod velja za 78. 
najbogatejšega Američana 
in z ženo že pol stoletja zbi-
ra umetnine sodobnih ame-
riških avtorjev. V zbirki, ki je 
vsak teden v povprečju večja 

za novo delo aktualnega ume-
tnika, je okrog dva tisoč del 
več kot dvestotih avtorjev. V 
muzeju verjamejo, da najbo-
ljše kolekcije nastajajo vzpo-
redno z aktualnimi umetni-
ki, zato so usmerjani v sodo-
bno umetnost. Lahko si pred-
stavljate, s kakšnim navduše-
njem smo si ogledovali dela 
umetnikov, kot so Jean-Mic-
hel Basquiat, Andy Warhol, 
Jeff Koons, Roy Lichtenstein, 
Jasper Johns, Barbara Kruger 
… Za zbirko na 4545 kvadra-
tnih metrih, odprli so jo leta 
2015, ni vstopnine, je pa tre-
ba prej rezervirati za obisk, 
saj je v galerijah lahko naen-
krat le točno določeno število 

obiskovalcev. V centru mes-
ta, kjer sicer kraljujejo viso-
ke stavbe s sedeži podje-
tij, je v starejši zgradbi tudi 
tako imenovana Zadnja knji-
garna (The Last Bookstore). 
Knjigarna, tu so naprodaj 
tako nove kot oz. predvsem 
rabljene plošče in DVD-ji, je 
pravi bralski raj. Ob tem, da 
na policah lahko najdeš mar-
sikaj po zelo nizkih cenah, 
navdušujejo prave instalacije 
iz odsluženih knjig. Za nekaj 
dolarjev sta nam v nahrbtnik 
padla znana naslova Canter-
buryjske zgodbe in Čakajoč 
Godota, sicer pa je že sam 
sprehod po knjigarni prava 
paša za oči.

Amerika od Jimija do Jima (14)

DAN ZA UMETNOST

Balonski pes je eno najbolj znanih del Jeffa Koonsa. 

Igrivi knjižni razgledi v Zadnji knjigarni (The Last Bookstore) /Foto: Igor Kavčič

Vsaka pot 
se nekje začne,
nekje se konča.

Moja pot
ni tvoja
in tvoja ni moja.

Sta se prekrižali, 
zakaj,
dobro vem.

Se bosta razšli,
zakaj,
ne vem.

Naj tvoj korak
bo lahek,
tvoja pot naj bo ravna.

Mateja

Pot

PESMI MLADIH

Poti nas družijo in včasih tudi razhajajo. Vsak zakaj ima 
svoj zato. Poti pa je vedno več, ni samo ena. Želim vam 
malo strmin in veliko ravnine na poteh. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov:  
pes mi.mla dih@gma il.com ali na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

Mateja Rant

P
rireditev ob kultur-
nem prazniku so v 
OŠ Franceta Pre-
šerna letos izpelja-
li na nekoliko dru-

gačen način. »Zamislil sem 
si jo kot čisto nasprotje kla-
sičnim proslavam s pevskim 
zborom in recitacijami. Seve-
da smo vključili tudi recitaci-
je, saj pri Prešernu ne more-
mo mimo tega, a v ospredje 
smo postavili, da smo skoraj 
edini narod, ki ima kultur-
ni praznik na dan umetni-
kove smrti, in da človeka zač-
nemo ceniti šele, ko umre,« 
je performans Memento Dr. 
Presheren predstavil njegov 
avtor Marko Kern. Navdih 
za naslov si je izposodil pri 
Prešernovi pesmi Memen-
to mori, a raje kot smrti so se 
posvetili življenju pesnika.

V predstavi so tako s pri-
dihom sodobnosti in kan-
čkom intelektualnega 
humorja povzeli manj zna-
na, tudi zamolčana dejstva o 

Francetu Prešernu. Tako so 
na odru recitirali tudi njego-
ve bolj žgečkljive rime, ki so 
jih povzeli po antologiji slo-
venske pornografske poe-
zije, v kateri je po Kerno-
vih besedah tudi malo »grd« 
Prešeren. »Za koga je bilo 
to mogoče šokantno in kon-
troverzno, a tudi to je ta gos-
pod, ki je bil nekoč na ban-
kovcu za tisoč tolarjev.« Za 

osnovo pripovedi o Prešerno-
vem življenju so sicer vzeli 
knjigo Ivana Sivca Resnica o 
Prešernu, ki v ospredje pos-
tavlja manj znana dejstva o 
Prešernu. »Mnogi recimo ne 
vedo, da se je na Dunaju sre-
čal tudi z bratoma Grimm,« 
je izpostavil Kern. O Prešer-
novem življenju sta pripove-
dovala Luka Sonc in Erik Žit-
nik, prvi kot Prešeren, drugi 

pa kot njegov alter ego v podo-
bi Povodnega moža. Za pope-
stritev so poskrbele še tri Pre-
šernove muze Ema Bergant, 
Ema Maček Jerala in Tia Per-
ko, ki so izvedle Prešerno-
ve uglasbene pesmi Pismo 
domačim, Apel in čevljar in O 
Vrba. Prvi dve je v rap in bluz 
preoblikoval Marko Kern, za 
zadnjo pa so uporabili prire-
dbo Vlada Kreslina.

DRUGAČEN PREŠEREN
V Osnovni šoli (OŠ) Franceta Prešerna Kranj so ob kulturnem prazniku pripravili odrski performans 
z naslovom Memento Dr. Presheren, v okviru katerega so občinstvo skozi življenje največjega 
slovenskega pesnika popeljali na malce bolj neobičajen način.

Snovalci letošnje nekoliko drugačne proslave ob slovenskem kulturnem prazniku v OŠ 
Franceta Prešerna / Foto: Gorazd Kavčič

Za popestritev so poskrbele Prešernove muze. 
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TVatikan
Vatikan je država in kot 

verski center krščanstva ena 
izmed najbolj vplivnih v zaho-
dnem svetu. Vatikan (Sta-
to della cita del Vaticano) je 
bila prvotno skupina papeš-
kih zgradb in cerkva v Rimu, 
obdana od 9. stoletja z obzid-
jem. Papeštvo je igralo skozi 
zgodovino izredno pomem-
bno vlogo, od njegovega vpli-
va pa je bila odvisna tudi 
pomembnost Rima, ki je sča-
soma postal središče, najprej 
Evrope, kasneje pa je bil tudi 
širšega pomena. Nastal je rek: 
»Vsa pota vodijo v Rim.«

Rimski cesar Oton I. je sicer 
potrdil obstoj papeške države 
že leta 962, Italija pa praktič-
no priznava Vatikan kot drža-
vo šele od 11. februarja 1929, 
ko je Musolinijeva vlada skle-
nila z Vatikanom tako imeno-
vano lateransko pogodbo. Z 
njo je Italija priznala Vatikan 
in polno papeško suverenost 

v središču Rima na desnem 
bregu Tibere, z okoli 1025 
prebivalci. Laterantsko pogo-
dbo je sklenil papež Pij IX., 
potem ko so se odnosi med 
Vatikanom in Italijo zelo zao-
strili, ker papež ni priznal pri-
ključitve Rima in ozemlja 
nekdanje srednjeveške drža-
ve k Italiji.

S pogodbo (konkorda-
tom) in finančno koncenzi-
jo je bil Vatikan priznan za 
povsem samostojno drža-
vo pod oblastjo papeža, ven-
dar v miniaturni velikos-
ti 44 hektarjev. S konkor-
datom pa je rimskokatoliš-
ka vera postala edina drža-
vna vera. Italija je Vatikanu 
izplačala veliko vsoto v goto-
vini in vrednostnih papirjih 
in tako poravnala zahtevano 
odškodnino. Vatikan ima 
svojo železniško in radijsko 
postajo, poštno službo, svoj 
denar ... Za politične zadeve 

skrbi državni sekretar, vodil-
ni organi pa so še kongrega-
cije, posamezni uradi in tri-
bunali. Papež je vrhovni 
poglavar in njegova oblast je 
formalno neomejena.  

Jedro državice je papeška 
palača, ki so jo začeli zidati 
leta 1146, dokončali pa šele v 
14. in 15. stoletju. Sestavljajo 
jo številne stavbe in dvorane, 
v katerih hranijo veliko ume-
tniških in kulturnih dragoce-
nosti. Pod vatikansko upravo 
je še 13 cerkva in mnogo dru-
gih ustanov v Rimu in Itali-
ji. Dne 19. februarja 1984 je 
bil med Vatikanom in Ita-
lijo sklenjen popravek late-
ranskega sporazuma, ki je še 
bolj omejil vatikanske ugod-
nosti in pravice. Spremem-
be so se nanašale predvsem 
na razmerje med cerkvijo 
in državo. Katoliška veroiz-
poved ni več edina priznana 
veroizpoved v Italiji.

Anekdote slavnih
   Aleksander Dumas starejši je bil eden najplodovitejših 

pisateljev vseh časov, saj je izdal okoli 1200 knjig. Lite-
rarni zgodovinarji trdijo, da mnogih ni napisal sam, 
ampak so jih po njegovih navodilih mladi pisatelji. 

  Ko je nekoč spet izšel eden njegovih romanov, je 
Aleksander Dumas srečal sina in ga vprašal: »Si 
prebral mojo najnovejšo knjigo?« Sin mu je odgovo-
ril: »Ne, pa ti?«

   Nemški kancler Konrad Adenauer je zaupal svojim 
strankarskim kolegom svoje izkušnje: »Nikoli se ne 
prepirajte z otroki in časniki! Otroci vržejo na kon-
cu kamen, časniki pa imajo vedno zadnjo besedo!«

Smeh ni greh
   Sodnik: »Moža pa vam res ni bilo treba kar ubiti.« 

»Sam je to hotel. Rekel mi je, da bom prišla do krz-
nenega plašča samo preko njegovega trupla.«

   V poznih nočnih urah pristopi k sosednji mizi buj-
na svetlolaska in reče neznanemu moškemu: »Vso 
noč ste me slačili s pogledi. Prosim, če me oblečete, 
ker moram domov.«

Samo Lesjak

R
deča nit tokratne-
ga programa je 
skrivnost avtor-
stva znamenite 
stropne poslika-

ve Celjski strop, ključnega 
kulturnega spomenika Cel-
ja. Strokovnjaki umetnost-
ne zgodovine, kot so France 
Stele, Emilijan Cevc in Ivan 
Stopar so v preteklosti zago-
varjali različne teze, najno-
vejša študija Daše Pahor pa 
je datacijo postavila v dvaj-
seta leta 17. stoletja in avtor-
ja poslikave umestila v krog 
slikarjev, ki so delali za dvor 
Rudolfa II. v Pragi.

Kot obljubljajo organi-
zatorji, se obeta vsebinsko 
bogat program, ki združu-
je dimenzije neba in zem-
lje, vse od Leclairja in Corel-
lija pa do Telemanna in Bac-
ha. Uvodna skladba, Leclair-
jeva sonata, se začne z izrazi-
to basovsko linijo, ki se sko-
zi celotni prvi stavek znova 
in znova dviga k zgornjim 
glasovom. Predstavlja ele-
ment zemlje, trdno podla-
go, na kateri skladba sto-
ji. Trio sonata je tako kakor 
človek, ki se postavi pokonč-
no z nogami na tleh, da bi se 
lahko ozrl v nebo in segel po 
zvezdah z obema rokama. 

Dlani, polne zvezd, pred-
stavljata dva solistična par-
ta (flavta in violina), kot trup 
pri telesu pa v trio sonatah 
zemljo in nebo povezuje 
čembalo, ki igra tako basov-
sko linijo kot tudi tone v viš-
jih legah. Stavki z različni-
mi razpoloženji predstav-
ljajo obdobja življenja, skozi 
katera potujemo od prvega 
pa do zadnjega tona – veno-
mer v iskanju in raziskovan-
ju človeškega in božanskega 
v nas samih.

Luka Železnik je študi-
ral flavto v Ljubljani, v Stutt-
gartu in na dunajski univer-
zi za glasbo kot štipendist 

ministrstva za kulturo. Izpo-
polnjeval se je tudi v igranju 
na baročno flavto in na moj-
strskih tečajih ter zasebnih 
urah pri številnih prizna-
nih flavtistih. Sodeluje v več 
orkestrih in komornih zase-
dbah.

Matej Haas je študiral na 
Univerzi Mozarteum v Sal-
zburgu pri Igorju Ozimu 
ter na glasbeni akademiji v 
Baslu pri Rainerju Schmid-
tu. Kot koncertni mojster 
in solist sodeluje s številni-
mi domačimi in avstrijskimi 
orkestri ter kot asistent pou-
čuje violino na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani.

Čembalistka Eva Dolinšek 
je z odliko magistrirala na 
Akademiji za glasbo pri prof. 
Egonu Mihajloviću. Zaradi 
izjemnih umetniških dose-
žkov in izkazane odličnos-
ti magistrskega izpita je pre-
jela diplomo summa cum 
laude. Njena aktivnost se na 
področju oživljanja in razis-
kovanja stare glasbe nadal-
juje v obliki številnih solisti-
čnih in komornih koncertov 
v okviru abonmajev ter stro-
kovnih predavanj. Že vrsto 
let je umetniški vodja baro-
čni komorni skupini Musica 
nucis ter asistentka za pod-
ročje čembala na Akademi-
ji za glasbo v Ljubljani. Poleg 
udeležb na poletnih šolah 
svoje znanje redno nadgra-
juje pri mednarodno prizna-
nem francoskem čembalis-
tu in dirigentu Christophu 
Roussetu. Pred štirimi leti je 
izdala svojo prvo zgoščenko z 
naslovom Barok.

Violončelist Sebastian Ber-
toncelj je reden gost na doma-
čih in tujih odrih, kjer sode-
luje z orkestri in priznanimi 
dirigenti. Poleg dolgoletnega 
študija pri prof. Milošu Mlej-
niku na ljubljanskem Kon-
servatoriju in Akademiji za 
glasbo se je izpopolnjeval še 
v Stuttgartu, Luzernu in Salz-
burgu. Intenzivno se posveča 
komorni glasbi.

MED NEBOM IN ZEMLJO
Glasbena popotovanja Kristalnega abonmaja v loškem Sokolskem domu se bodo nadaljevala v sredo, 
12. februarja, ob 19.30 s koncertnim večerom, na katerem bodo nastopili štirje izjemni glasbeniki: Eva 
Dolinšek, Luka Železnik, Matej Haas in Sebastian Bertoncelj.     

Nagrajenka mednarodnih tekmovanj Eva Dolinšek 
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Preddvor – V petek, 14. februarja, bo ob 19. uri v Kultur-
nem domu koncert legendarnega pevca Vlada Kreslina. 
Tokrat se bo občinstvu za valentinovo predstavil v najma-
njši možni izvedbi, popolnoma sam, seveda s svojo nepo-
grešljivo kitaro. V koncertnem večeru bo glasbo prepletal 
s poezijo. Glasbo, ki jo poje in ustvarja že od časa skupine 
Martin Krpan, in prekmursko ljudsko pesem, ki jo oživlja 
z legendarno Beltinško bando, bo Vlado torej podčrtal z 
branjem pesmi in zgodb iz svojih zbirk Pojezije in Venci 
– Povest o Beltinški bandi. Višina tako zazveni skupaj z 
Venci, Cesta z Micko, vmes pa bodo številne anekdote ter 
šaljive prigode Kreslinove pestre življenjske poti.

Zaljubljeni v Preddvor

Vlado Kreslin prihaja v Preddvor. / Foto: Primož Pičulin

Podljubelj – Vsak izmed nas ima svojo življenjsko zgodbo, 
pot, ki jo prekinjajo padci in kasneje nadaljujejo vzponi. 
Takšno pot so Pevke ljudskih pesmi KD Folklorne skupi-
ne Karavanke iz Tržiča enkrat že prikazale lansko leto, in 
sicer na samostojnem koncertu, poimenovanem Prišle 
so nove novice. V tem mesecu koncert ponavljajo in lepo 
vabijo v svojo družbo v soboto, 15. februarja, ob 18. uri v 
Dom krajanov Podljubelj. Zgodbe, ki so vpletene v doga-
janje, so resnične, zbrane prav za to priložnost pri naših 
babicah in dedkih, zato imajo še večjo vrednost. Po kon-
certu sledi sladkanje z dobrotami iz šestdesetih!

Prišle so nove novice

Ljubljana – V četrtek, 13. februarja, ob 20. uri bo tržiška 
zasedba TMS Crew na odru Cvetličarne združila moči z 
zasedbama Paraf in Niet na tradicionalnem AntiValenti-
novem koncertnem večeru.

AntiValentinovo s TMS Crew
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PRAZNOVANJA

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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TANJIN KOTIČEK

Iščemo gorenjske smolčke!
Po podatkih Statističnega urada RS na Gorenjskem živi 129 
oseb, rojenih 29. februarja. Če ste tudi vi smolček ali poznate 
kakšnega, nam to, prosimo, čim prej sporočite po e-pošti na: 
dina.kavcic@g-glas.si ali po klasični pošti na Gorenjski glas, 
Nazorjeva ulica 1, Kranj. Smolčke bomo povabili na srečanje 

in jih predstavili v časopisu.

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i  

Alenka Brun

L
ucija Roblek, roje-
na Žibert, je lani 
decembra dopolni-
la sedemdeset let. 
Njen soprog Janez 

Roblek je od nje starejši dve 
leti. Oba izhajata iz kmeč-
kih družin  s Suhe pri Pre-
dosljah, kjer živita še danes 
in kjer sta se tudi spoznala: 
Lucija se je rodila na domači-
ji Pr’ Dolnu, kot deseti otrok, 
Janez pa kot prvi Pr’ Polovc. 
Ločil ju je le potok Belca.

Ko sta se poročila, je dobila 
Lucija zemljišče od staršev in 
tam je zrasel dom zakoncev 
Roblek. Usodni da sta dahni-
la 31. januarja 1970 v Kranju. 
Imela sta bolj skromno poro-
ko, in ker so bili časi takšni, 
si tudi poročnega potovanja 
nista mogla privoščiti. 

Še isto leto se jima je avgu-
sta rodila hčerka Mateja, ki 
bo letos dopolnila petde-
set let, štiri leta kasneje pa 
sin Boštjan. Roblekova ima-
ta tudi vnukinjo Anjo, ki v 
aprilu pričakuje dojenčka 
in vnuka Nejca, ki je priden 
študent.

Lucija je vse do upokojitve 
delala v Iskratelu kot meha-
nikarica telefonskih naprav, 
Janez pa je bil v Ikosu zapos-
len kot vodja skladišč, po ste-
čaju Ikosa pa je bil vzdrževa-
lec v kranjski Roni.

Zakonca Roblek imata in 
spet nimata prostega časa na 
pretek, pravijo njuni najbli-
žji, saj ko se ljudje upokoji-
jo, je splošno znano, da akti-
vnim kaj hitro začne prima-
njkovati časa. Pa tudi doma 
je treba kaj postoriti po hiši 
in njeni okolici, kar je Jane-
zova naloga. Lucija pa vest-
no opravlja vsa ostala gospo-
dinjska dela in opravlja dela 
na vrtu.

Zlato poroko sta zakon-
ca Roblek praznovala prve-
ga februarja letos, v družbi 

vseh, ki so jima blizu. V cer-
kvi sv. Siksta v Predosljah 
sta obnovila cerkveno zao-
bljubo, nato pa je sledilo 
poročno slavje na Domači-
ji pr’ Matjaž v Struževem, 
kjer ni manjkalo dobre jeda-
če in pijače. Vmes so se zvr-
stili govori, voščila, zahvale 
in seveda tudi darila. Za piko 
na i pa sta zlatoporočenca 
na mizo dobila kar dve tor-
ti: eno za petdeset let poro-
ke, drugo pa je dobila Lucija 
za rojstni dan, decembrskih 
sedemdeset let.

VZELA STA SE LUČKA IN IVKO
Lucija in Janez Roblek s Suhe pri Predosljah sta pred kratkim praznovala petdeseto obletnico zakona. 
Zlatoporočenca večina pozna in ju tudi kliče po imenih Lučka in Ivko.

Lucija in Janez Roblek sta 
se poročila 31. januarja 
1970. / Foto: osebno arhiv

Zlatoporočenca Roblek sta obnovila poročno zaobljubo v cerkvi sv. Siksta v Predosljah.  

Fo
to

: P
ri

m
ož

 P
ič

ul
in

Tudi danes imamo pismo 
bralke, ki se je obrnila na 
rubriko, kjer se učimo branja 
kart. 
»Spoštovana gospa Tanja. 
Leto, ki ga zaključujemo, 
zame ni bilo prijazno. Zgodi-
lo se mi je več slabih stvari, 
zato je prav, da ga bo hitro 
konec, in upam, da bo priho-
dnje boljše. Zanima me, kaj 
me čaka v prihajajočem letu, 
izbrala sem si sedem kart in 
vas prosim za napoved: Mis-
lec, Oficir, Duhovnik, Pismo, 
Zvestoba, Božje oko, Vdova. 
Zahvaljujem se vam in vam 
želim veliko osebne sreče.« 
Mislec premišljuje in dela 
načrte za prihodnost. Za 
nekaj časa napoveduje umik 
v svoj svet, kar je dobro. Da 
boste na različnih nivojih 
zrasli, dasta vedeti Oficir 
in Duhovnik. Duhovnik pri-
naša duhovne modrosti in 
vrednote, Oficir pa poslov-
ne projekte, v katerih boste 
blesteli. V Pismu so dobre 
novice in sporočila, ki vas 
razveselijo. Od osebe, ki vam 
veliko pomeni. V Zvestobi 
so pozitivni ljudje, ki vam 
stojijo ob strani in vas ne 

pustijo same. Je opozorilo, 
da morate še naprej verjeti 
vase in ne odstopati od svo-
jih načel in želja. Božje oko 
vemo, da je najboljša karta, 
in ta vam prinaša vse dobro: 
slabi dogodki se končujejo 
in na obzorju je sonce. Na 
veliko stvari boste začeli gle-
dati drugače. Vdova prikazu-
je vašo osamljenost in ob 
pogledu na ostale karte naz-
nanja konec slabega obdob-
ja. Čaka vas dobro leto, ste 
tik pred spremembami, ki 
bodo močno vplivale na vas. 
Ostanite to, kar ste, in vse bo 
dobro in prijazno. 
Pišite na naslov tanja.70@
hotmail.com ali na Gorenj-
ski glas, s pripisom »šola 
vedeževanja in s svojo šifro, 
pošljite tri, pet ali sedem 
poljubnih kart, ali pa za dru-
ge sisteme, ki ste jih že do 
sedaj spoznali. 

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Anka Zaspanka«
Najprej vam bi zaželela uspeš-
no, srečno in predvsem zdravo 
novo leto. Hvala vam za vse 
spodbudne besede, ki nam jih 
namenjate, ko ne vidimo več 
poti naprej, in vesela bi bila 
vašega odgovora. Lansko leto 
je bilo v vseh pogledih slabo. 
Kot da bi mi enostavno padel 
mrak na oči, vsa energija je 
šla iz mene in enostavno sem 
obstala na mrtvi točki. Zato 
vas, Tanja, sprašujem, kako 
mi kaže v ljubezni. Moja slu-
žba in zdravje? Hčerina šola in 
ljubezen?
So trenutki ali obdobja, ki so 
naporna tako ali tako. In vse 
to je narejeno tako, da nam 
jemlje energijo. Vaša mrtva 
točka, na kateri stojite, se 
bo kmalu začela obračati v 
pozitivno smer. Pa poglejva 
najprej ljubezen. Prijatelju 

ogromno pomenite in sedaj, 
ko ste mu povedali določene 
stvari, je osamljen in vas zelo 
pogreša. To obdobje mu bo 
dalo vedeti, da mora določe-
ne stvari nujno spremeniti, 
če si želi ostati in biti z vami. 
Pustite mu še malo časa, ne 
drezajte vanj, skratka pusti-
te ga pri miru, da čisto sam 
pride do zaključkov. V priho-
dnosti vaju vidim skupaj, saj 
se imata rada, in pripravljen 
bo narediti veliko več, kot je 
do sedaj. Res je, kot pravite, 
da je bivšemu možu žal za 
marsikaj, ampak nazaj se ne 
glede na vse ne boste vra-
čali. Nikakor ne boste ostali 
sami. Glede službe ne vidim, 
da bi vas moglo kaj skrbeti. 
Zdravstveno stanje se vam 
je že in se še bo izboljšalo in 
takih izkušenj, ki ste jih ime-
li prejšnje leto, ne bo več. 

Samo tako naprej. Hčerka je 
zelo obremenjena in glede 
šole je jezna nase, saj ve, da 
je veliko premalo vložila, in 
zato tudi rezultati niso mogli 
biti najboljši. Šolo bo nare-
dila, od zdaj naprej je videti, 
da bo vse skupaj vzela bolj 
resno in odgovorno. Poklic 
bo vezan na izobrazbo in bo 
zadovoljna. Pri zdravju razen 
psihičnih bremen ne bo nič 
narobe. Njena ljubezen še 
spi. Ob pravem času bo tudi 
njeno srce zaigralo, letos 
morda še ne, naslednje leto 
pa vsekakor. Želim vam vse 
lepo in hvala za lepe želje.

»1969«
Že večkrat ste mi odgovorili 
in vedno so bili vaši odgovori 
pravilni. Vi mi pomenite rešil-
no bilko oziroma svetlo luč v 
temi. Tokrat bi rada, če mi 

napišete kaj več za prijateljico. 
Zanima jo, kdaj približno dobi 
službo. Ali lahko še pogledate, 
kako ji v prihodnje kaže v pri-
vatnem življenju. 
Prijateljica bo dobila zapo-
slitev prej kot v roku pol leta 
in bo več kot zadovoljna. 
Drugače pa je njeno osebno 
življenje. Kot ste že napisali, 
si enostavno ne predstavlja 
življenja brez moža, ne gle-
de na vse njegove napake. 
Res je, da ima nad njo veliko 
moč in jo je zaradi tega na 
različne načine razvrednotil. 
Ampak nima moči, da bi kar-
koli spremenila, niti ne prave 
želje, da bi bilo drugače. S 
tem, ko dobi zaposlitev, se 
ji bo končno začelo obračati 
na bolje. Novo okolje in lju-
dje ji dajo nove poglede in ji 
bo s tem marsikaj lažje. Tudi 
odločati se. Srečno.

V soboto, 1. februarja 2020, sta na Bledu zakonsko zvezo 
sklenila Marko Petrović in Nina Volk, v Radovljici pa Zoran 
Piškur in Vanja Tarman.

Mladoporočenci

V zadnjem tednu se je na Gorenjskem rodilo 39 novo-
rojenčkov. V Kranju je na svet prijokalo 16 dečkov in 12 
deklic. Najtežji je bil deček s 4870 grami, najlažji pa prav 
tako deček, ki je ob rojstvu tehtal 2820 gramov. Na Jeseni-
cah so se rodile 3 deklice in 8 dečkov. Najtežji je bil deček, 
ki je ob rojstvu tehtal 4000 gramov, najlažja pa deklica, ki 
ji je tehtnica pokazala 2830 gramov.

Novorojenčki

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

www.gorenjskiglas.si
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Sem več, kot pričakuješ!
Novi Volkswagen T-Cross že za 16.206 EUR. 
Obiščite naš salon z vozili Volkswagen in ga 
zapeljite na testno vožnjo.

Emisije CO2: 118−107 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,1−4,1 
l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0355−0,0253 
g/km. Število delcev: 0,00042−0 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Nekatera prikazana 
oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna.

Novi T-Cross

VW_Dilerski_TCross_2017_98x204.indd   1 07/02/2020   11:38

Rešitve križanke (geslo, se  stavljeno 
iz črk z oštevilčenih polj in vpisano 
v kupon iz križanke) pošljite do sre-
de, 26. februarja 2020, na Gorenjski 
glas, Nazorje va ulica 1, 4000 Kranj. 
Rešitve lahko oddate tudi v nabiral-
nik Gorenjskega glasa pred poslov-
no stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Delavska c. 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si

1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW T-CROSS
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila E-GOLF 
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas
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Na 92. podelitvi oskarjev je na veliko 
presenečenje, s kar štirimi kipci, najve-
čji zmagovalec postal film Parazit, ki je 
kot prvi tujejezični film v zgodovini prejel 
oskarja za najboljši film, režijo, tujejezič-
ni film in izvirni scenarij. V kategoriji za 

najboljšo moško in žensko glavno vlogo sta slavila Joaqu-
in Phoenix ter Renee Zellweger, oskarja za stransko vlo-
go pa sta domov odnesla Brad Pitt in Laura Dern. Izmed 
desetih nominacij prav nobenega oskarja ni prejel film 
Irec, film Joker pa izmed enajstih nominacij le za najbo-
ljšega igralca.

Film Parazit zmagovalec oskarjev

V stočetrtem letu starosti je umrl igralec, 
producent in režiser Kirk Douglas. Zaigral 
je v več kot osemdesetih filmih, bil trikrat 
nominiran za oskarja, toda kipec je prejel 
šele leta 1996, in sicer za življenjsko delo. 
Med drugimi je zaigral v filmih Šampion, 

Mesto iluzij in Sla po življenju, za katere je bil tudi nomi-
niran za oskarja. Njegova kariera je trajala šestdeset let, 
najbolj je bil prepoznaven po vlogi v filmu Spartak.

Poslovil se je Kirk Douglas

Rihanna (31) bo na 51. podelitvi nagrad, 
ki jih podeljuje združenje NAACP, pre-
jela predsednikovo nagrado. Rihana je 
prodala več kot dvestopetdeset milijo-
nov plošč po vsem svetu in za svoje delo 
prejela devet grammyjev. Poleg tega je 

tudi uspešna podjetnica, ki ima svojo kozmetično znam-
ko, linijo spodnjega perila, sodeluje z modno hišo Louis 
Vuitton in je velika humanitarna aktivistka.

Rihanna prejemnica nagrade

Ameriška pevka Janelle Monáe (34) je pri-
znala, da se je zaradi morske diete zastru-
pila z živim srebrom. »Začutila sem svojo 
smrt,« je povedala pevka, ki več podro-
bnosti ni razkrila. Velike količine živega 
srebra, ki jih vsebujejo predvsem ribe in 

morski sadeži, lahko povzročijo resne okvare živčnega 
sistema. Pevka želi postati mamica in biti pred zanositvi-
jo čim bolj zdrava.

Dieta jo je skoraj stala življenja

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

D
el radijske eki-
pe Gorenca je 
že lani dokazal, 
da so lahko kos 
različnim izzi-

vom. Tako je Maja Tekavec 
na Prešernovem smenju 
eno uro plesala brez prestan-
ka, Urša Mlakar kot prava 
gasilka pogasila požar s cev-
jo v Begunjah, Peška pa je 
na drsalkah izvedel odlično 
točko med hokejskim derbi-
jem na Jesenicah. Letos pa 
so se na Gorencu odločili za 
malce drugačen pristop; da 
s poslušalci zamenjajo vlo-
ge in tako so bili radijci tisti, 

ki so izzvali poslušalce, vse 
skupaj pa izpeljali v dvojini.

Prvi izziv je gostil Kranj. 
Na njem je Tea Petrovski 
imitirala Heleno Blagne na 
video karaokah v priljublje-
nem kranjskem lokalu. Pos-
lušalce je izzvala, naj v due-
tu eden izmed njih kot Hele-
nin brat Hajni z njo zapoje 
pesem Srebrna reka. Čast 
izzivalca je pripadla Tržiča-
nu Samu Žgalinu, tudi čla-
nu skupine NI Band, ki se 
je v tej vlogi dobro znašel. 
Nastopajoča sta za vse lepot-
ne dodatke, vokalne sposob-
nosti in blišč prejela glasen 
aplavz publike. 

Mi smo se odločili, da si 
ogledamo naslednja dva 

izziva. Franc Pestotnik - 
Podokničar je izzval poslu-
šalca Aljaža Pirca iz Pred-
dvora, da aktualni mis Slo-
venije Špeli Alič pripravi 
podoknico bolje, kot to lah-
ko naredi on sam. Živah-
no dogajanje pred Lakner-
jem na Kokrici so popestrili 
še Trio Šubic, folkloristi FS 
Lesce in FS Ajda iz Besni-
ce, katere član je tudi Aljaž. 
Izkazalo se je, da je podokni-
ca še vedno priljubljena, saj 
na dogodku obiskovalcev ni 
manjkalo. Aljaž pa je mladi 
dami na Laknerjev »gank« 
po lestvi dostavil tudi šopek. 

Za zadnji izziv pa so si 
radijci zamislili tek v pla-
vutih. V avli kranjskega 

Planeta Tuš sta se pomeri-
la radijski tehnik Žan Kol-
man in poslušalec Igor Dež-
man z Zgoše pri Begunjah. 
Da je bilo vse skupaj še bolj 
napeto, so snovalci izziva 
dodali še kakšno simpatič-
no oviro. Tako je tekmoval-
cema pot otežil postavljen 
poligon, zamislili so si tudi 
limbo ples. V izvirni šport-
ni disciplini se jima je lahko 
pridružil, kdor je želel; dogo-
dek so pospremili veseli rit-
mi harmonikarja Gašperja 
Komaca iz Križev, Tim Gou-
verneur pa se je odlično zna-
šel v vlogi Franca Koširja. V 
»flop-flop stilu« se je preiz-
kusil tudi sam vodja Goren-
ca, Andrej Grims.

JANUARSKO VESELJE
Ekipa Radia Gorenc je izpeljala akcijo Zabava v dvoje – si upaš. Poskrbela je, da se zabava decembra ni 
zaključila in da moto Radia Gorenc, kjer pravijo, da širijo veselje, resnično drži.

Preddvorski vasovalec Aljaž se se je na Kokrici oglasil s 
šopkom. / Foto: Primož Pičulin

Aktualna mis Slovenije Špela Alič in Franc Pestotnik - 
Podokničar / Foto: Primož Pičulin

Brez lestve seveda ni šlo. / Foto: Primož Pičulin K plavutim sodi tudi potapljaška maska ... / Foto: Primož Pičulin

Že brez ovir bi bilo zabavno, z njimi je bilo še bolj. 
Tekmovalca sta se trudila po najboljših močeh. 

Ekipa izziva v teku s plavutmi, v sredini pa vodja radia 
Andrej Grims, ki se je tudi preizkusil v »flop-flop stilu«. 

Novinarko in voditeljico Jerco Zajc Šušteršič smo 
v fotografski objektiv ujeli na osrednji prireditvi 
Občine Medvode ob kulturnem prazniku, ki jo je tudi 
povezovala. / Foto: Peter Košenina
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KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

n JAZ, MIDVA IN MI

Pomaranče in limone
Je tudi vam poznana tis-

ta akcija, ko kupiš toliko po-
maranč, kolikor jih spraviš 
v eno vedro? Cenovno kar 
ugodno, sploh če primer-
jamo s ceno drugega sadja. 
Vendar po nekem času se 
samih pomaranč lahko že 
malce naveličamo ali pa jih 
je treba hitro uporabiti. Nič 
zato, specimo pomarančni 
kolač, zaradi katerega bomo 
še bolj vzljubili tisto poma-
rančno vedro.

Za pripravo pomarančne-
ga kolača potrebujemo: 350 
g pšenične moke, 4 jajca, 
200 g sladkorja, 400 g pa-
sirane skute, 120 g masla 
sobne temperature, 1 pecil-
ni prašek, 1 vaniljev sladkor, 
120 ml sveže iztisnjenega 

pomarančnega soka, sok pol 
limone, lupinico 1 pomaran-
če, ščepec soli.

Moko zmešamo s pecil-
nim praškom, soljo in po-
marančno lupinico. Penas-
to vmešamo maslo skupaj 
s sladkorjem in vaniljevim 
sladkorjem. Nato med stal-
nim mešanjem dodajamo 
jajca in nato prilijemo po-
marančni ter limonin sok 
in vmešamo skuto. Posto-
poma dodajamo še mešani-
co moke. Pripravljeno maso 
vlijemo v namaščen podol-
govat model in pečemo v 
pečici, segreti na 170 °C, od 
30 do 40 minut. Čas peke je 
odvisen od velikosti peka-
ča. Da je biskvit pečen, se 
prepričamo z zobotrebcem. 

Kolač ohladimo in po želji 
potresemo s sladkorjem v 
prahu. 

Za pripravo limoninih 
piškotov potrebujemo: 300 g 
pšenične moke, 50 g škroba, 
150 g masla sobne tempera-
ture, 70 ml svežega limoni-
nega soka, lupinico 1 bio li-
mone, 1 vrečko vaniljevega 

sladkorja, 100 g sladkorja v 
prahu, ščepec soli.

Moko presejemo, ji pri-
mešamo pecilni prašek, li-
monino lupinico, škrob, sol, 
vaniljev sladkor in sladkor 
v prahu. Dodamo na kocke 
narezano maslo in prilije-
mo limonin sok. Vse skupaj 
zgnetemo v testo in iz njega 

oblikujemo dva debelejša 
svaljka. Tako oblikovano te-
sto zavijemo v folijo in pos-
tavimo v hladilnik za dve uri. 
Ohlajeno testo narežemo na 
pol centimetra debela kole-
sa in jih polagamo na pekač, 
prekrit s peki papirjem. Pe-
čemo v pečici, ogreti na 180 
°C, 10 minut. 

Da bi se za valentinovo posladkali ali presenetili najbližje, bomo 
prekinili serijo receptov, ki nam pomagajo krepiti imunski sis-
tem. K njim se bomo vrnili v času, ko bo za nami že pust in bo 
nastopil post.

Jajčni srčki za zajtrk

Potrebujete toliko velikih rezin toasta, kolikor vas bo za zajtrkova-
lo. Rezinam z modelčkom v obliki velikega srca izdolbite sredice 
in jih shranite. V ponev vlijte nekaj olja, nanj položite rezino toasta 
in jo na rahlo popecite z ene strani. Nato jo obrnite, v luknjo ubijte 
jajce ter ga specite oziroma ocvrite. Izdolben srček iz krušne 
sredice popecite zraven. Ko je jajce pečeno, vse skupaj dajte na 
krožnik, potresite s soljo, peteršiljem ali kako drugo začimbo ter 
postrezite s pečenim krušnim srčkom, ki bo služil za »tunkanje«.

Beli ognjeni srčki

To so neke vrste pralineji, ki so narejeni iz bele čokolade in 
brusnic. Potrebujemo 60 g suhih brusnic, ki jih narežemo in 
pomešamo z dvema žlicama sadjevca, češnjevca ali brinovca. 
Če ne želimo uporabiti alkohola, uporabimo vodo ali ničesar, 
vendar je potem treba srčke kmalu pojesti. Pustimo stati vsaj 
pol ure, da se dobro prepojijo. 225 g bele čokolade nalomimo na 
koščke in jo skupaj s 15 g kokosovega olja stopimo v vodni kopeli 
na majhnem ognju. Ko se čokolada nekoliko ohladi, jo najprej 
damo po pol žličke v prožne silikonske modelčke v obliki srčka. 
Nato po njej razdelimo po pol žličke narezanih brusnic, čez pa 
zopet damo pol žličke čokolade. Nadaljujemo, da porabimo vse 
sestavine. Dobimo od 15 do 20 pralinejev. Srčke damo za 20 
minut v zamrzovalnik, da se čokolada strdi, potem pa jih damo 
iz modelčkov in jih shranimo na hladnem v tesno zaprti škatli.

Valentinova čokoladna torta z jagodami

S čokolado in jagodami za valentinovo ne morete zgrešiti, če 
imate pa še tortni pekač v obliki srca, pa bo popolno. Le še torta 
mora biti okusna ... V skledi penasto umešamo 100 g surovega 
masla, dodamo 100 g sladkorja v prahu, jajce in žlico sesekljane 
limonine lupinice. Ko je zmes rahla, med mešanjem prilijemo 5 
žlic mleka, dodamo 30 g kakava in 120 g presejane moke, ki smo 
ji dodali četrtino pecilnega praška. Dobro zmešamo in stresemo 
v pomaščen, s peki papirjem obložen tortni model. Pečemo v 
srednje vroči pečici dobrih 30 minut. Pečeno torto ohladimo, 
damo iz modela, odstranimo peki papir, jo položimo na dno 
posode za torto in jo zopet damo v tortni model. Za nadev vza-
memo pol kilograma svežih ali odmrznjenih odcejenih jagod. 
Jagode zmešamo z električnim mešalnikom, damo v kozico, 
pristavimo na ogenj, dodamo 100 g sladkorja in malo segreva-
mo, da se sladkor stopi. En zavitek želatine v prahu pripravimo 
po navodilih in jo dodamo jagodam. Ohlajen nadev nalijemo na 
vrhnjo plast torte in damo čez noč v hladilnik, da se strdi. Preden 
torto postrežemo, odstranimo tortni model in jo premažemo z 
2,5 dl oslajene stepene sladke smetane ter okrasimo s svežimi 
jagodami, malinami, rdečimi žele bomboni, dekorativnimi srčki, 
čokoladnimi mrvicami in podobnim …

Mojca Logar

Preživeli smo še en dela prost 
dan, ki ga posvetimo pretežno 
kulturi. Pravi zgodovinski ču-
dež je preživetje Slovencev kot 
naroda na prepihu Evrope. 
Najpomembnejša dejavnika 
ohranjanja naroda sta prav 
jezik in kultura. Zelo smo lah-
ko ponosni, da imamo en dela 
prost dan namenjen prav kul-
turi. Brez negovanja kulture in 
lastnega jezika nas zagotovo 
ne bi bilo več. Vsi imamo nalo-
go, da svojo kulturo negujemo. 
Lahko z drobnimi rečmi, bra-
njem časopisa, knjige, poslu-
šanjem pesmi, sodelovanjem v 
kulturnem društvu, lepim iz-
ražanjem brez vulgarnih tujk 
in kletvic, ki so prisotne povsod. 

Učitelji imamo srečo, da 
smo ob kulturnem prazniku 
deležni proslave že v šoli. Če 
drugega ni, prireditev v šoli 
je zagotovo. Zvečer me pok-
liče prijateljica in pravi: »Če 
imaš čas, morava biti v eni 
uri v Železnikih. Tam igrajo 
Županovo Micko.« In sva šli. 
Ravno so pevci odpeli Zdra-
vljico, ko sva vstopili v dvorano. 
V zadnji vrsti je bilo še nekaj 
sedežev prostih in predali sva 
se Linhartu in domačim igral-
cem. Imenitni so bili. Besedilo 
je povsem originalno, v igro so 
vključili veliko komične mimi-
ke. Nasmejal si se ob pogledu 
na igralce ali ob vsebini. Še iz 
šole sem se spomnila nekaj stav-
kov, nova priložnost pa staro 
znanje obogati, ga nadgradi. 
Tako je klasično delo vedno ak-
tualno. Ljubiteljska društva so 
tisto, kar drži podeželske ljudi 
skupaj, in kultura jih bogati. 
Čestitke vsem in vsakomur, ki 
se udejstvujejo na odru ali le 
kot gledalci v dvorani. 

V soboto dopoldan sva obi-
skala Prešernov smenj v Kra-
nju. Svoj standardni obhod 
sva naredila takoj zjutraj, ko 
so mnogi obrtniki in rokodelci 
še urejali svoje stojnice. Med-
tem ko sva midva že posedela 
ob kavi in figovi torti, je mno-
žica ljudi šele vstopala v stari 
Kranj. Bojda je bilo obisko-
valcev obilo, 20.000. Kako si 
vsi želimo, da bi bilo mestno 
jedro celo leto polno ljudi in 
stalnih obiskovalcev, ne le ob 
prireditvah in posebnih do-
godkih. 

Najboljši del letošnjega 
kulturnega užitka je bil kon-
cert slovenskih samospevov. 
V ljubljanski operi sta na-
stopila Mojca Bitenc Križaj 
in Domen Križaj. Slovenski 
samospevi so mi vedno ljubi, 
ob kulturnem prazniku so še 
posebej primerni. Ko poslu-
šaš ta dva mlada solista, ti 
zastane dih. Občutki navdu-
šenja, občudovanja, čudenja, 
dobrohotnosti so prevzemali 
celo dvorano. Oba sta zdrav-
nika in solopevca. Nastopa-
ta doma in v tujini. V svojih 
rosnih letih imata za seboj 
nemalo nastopov, tekmovanj, 
priznanj in nagrad. Kako so 
mladi danes sposobni, ambi-
ciozni, prodorni. Hkrati pa 
sta tako preprosta, naravna. 
Blagor slovenskemu narodu, 
da ima tak podmladek. Bla-
gor staršem, učiteljem, vzgo-
jiteljem, šolam, ustanovam, 
društvom, družbi in okolju, 
da vzgajajo mlade in da ne-
katerim uspe tudi na tak na-
čin. Morda si Prešeren ob tem 
misli, to pa je uslišana ljube-
zen. Sem pisal tudi za take …

Prešernov dan

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Strahotno veliko se je spre-
menilo. Prej smo imeli trg 
Jugoslavije, sedaj cel svet. Prej 
smo z neslovenskimi kupci 
govorili največ srbohrvaščino, 
danes največ angleško in nem-
ško. Včasih je bilo več težke 
industrije, danes je vedno več 
storitvenih dejavnosti. Tudi 
izobrazbena struktura zapo-
slenih se je močno spremenila. 
Danes podjetja ne tarnajo, da 
je trga premalo, saj imamo 
na razpolago cel svet. Vedno 
večji problem je pomanjkanje 
ustreznih delavcev. In še do-
datna težava je – delavci pos-
tajajo »čudno zahtevni, celo 
predrzni« v svojih zahtevah.

Prejšnji teden sem predaval 
v mednarodnem podjetju. Tuji 
kapital je že ugotovil, pri nas 
pa lastniki podjetij, direktorji 
in vodje z manjšo zamudo sle-
dijo: pravi zaklad in pravo pre-
moženje podjetja so zaposleni. 
In kako zelo se je v zadnjih 
letih spremenilo. Še dobrih 
deset let nazaj je bilo delavcev 
preveč, danes jih primanjkuje. 
Še celo več – postavljajo »čud-
ne in predrzne zahteve«, želi-
jo biti upoštevani, spoštovani, 
želijo biti vodeni kot ljudje, 
in ne kot ničvredni podrejeni. 
Celo pričakujejo, da jim bo 
delodajalec omogočil osebno-
stno rast, ne samo zdravja 
na delovnem mestu s košari-
co sadja. Želijo, da si lastnik, 
direktor ali vodja vzame čas 
zanje, da lahko podajo svoje 
mnenje, želijo biti del ekipe, 
in nikakor nočejo biti v tiran-
skem odnosu. Predvsem mladi 
se niti ne pogajajo, preprosto 
dajo odpoved. Na vprašanje, 
kaj ni dobro, odgovorijo, da se 
ne počutijo dobro, da klima v 

podjetju ni spodbudna. Svoje 
znanje (pogosto še brez iz-
kušenj) želijo pokazati. Sicer 
gredo v drugo podjetje, v tuji-
no ali začnejo razmišljati o 
lastnem podjetju. Angleščino 
znajo kot slovenščino, imajo 
fakultete. Ne dopuščajo nečlo-
veškega ravnanja. 

Starejša generacija je bila 
pripravljena veliko potrpeti. 
Kar sprejemali smo avtori-
tarne šefe, se jim uklanjali 
in prenašali njihove (večkrat 
osebne) izpade. Mnogokje je 
še danes tako. Govorimo o 
trendu, ki se pospešeno doga-
ja. Starejša generacija je bila 
prežeta s strahom in smo 
menili, da je to edini način 
dela. Mladi se nasmehnejo 
in rečejo: »Čao, Lojze, lepo se 
imejte.« V zadnjih tridesetih 
letih še nismo imeli takšnega 
pomanjkanja delovne sile.

Zato dragi vodje! Kapo, čast 
in ponos dol ter stopite do svo-
jih zaposlenih. Vprašajte jih, 
kaj lahko storite, da se bodo 
oni bolje počutili v vašem od-
delku, v vašem podjetju. Kaj 
naj firma spremeni, da boste 
lažje delali, katere nesmisel-
nosti naj ukinete. Predlagajte 
krajši delovni čas in delo od 
doma. Bodite z njimi (iskre-
no) prijazni. Vsaj malo jih 
razumite v njihovih osebnih 
težavah. Ne bodite oholi hlo-
di v odnosih. Ljudje vam bodo 
mnogo več naredili, ko se boste 
začeli zanje iskreno zanima-
ti. Postavite v vašem podjetju 
na prvo mesto človeka in šele 
nato kapital. 

Naša podjetja

Janez Logar je terapevt  
v zakonsko in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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sudoku_LAZJI_20_12
NALOGA

3 8 4 5
1 7 4

7 6 2 3 8
9 5 6 1

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

4 2 7
5 3 8 4

sudoku_LAZJI_20_12

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_20_12
NALOGA

5 2 3

6 2 7
5 3 9 7

4 8 9 2 1 5
3 1 7 4

2 9 4

7 8 1

sudoku_TEZJI_20_12

REŠITEV

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

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. Sestavil: B. F.

TEŽJI  
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576289143
312475689
849613527
625341978
487962315
931857462
298134756
153726894
764598231
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NALOGA

3845
174

76238
9561

3745
6598
83416

427
5384
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REŠITEV

368419275
251837496
479625138
792358641
183764529
645192387
837541962
914286753
526973814

tedenski koledar
 vzhod zahod 

desetdnevna vremenska napoved

Torek
11. 2.

7/13 °C

Nedelja 
16. 2.

0/9 °C

Sreda 
12. 2.

Četrtek
13. 2. 

Petek
14. 2. 

Sobota
15. 2.

1/9 °C –3/9 °C 2/10 °C –1/10 °C

Ponedeljek 
17. 2.

Torek
18. 2.

Sreda
19. 2.

Četrtek
20. 2.

1/11 °C 0/12 °C –2/10 °C -1/11°C

11. 2.  tor. Marija 7.12 17.21

12. 2. sre. Damijan 7.10 17.23 

13. 2. čet. Katarina 7.09 17.24           

14. 2. pet. Valentina, valentinovo 7.07 17.25

15. 2. sob. Jurka  7.06 17.27

16. 2. ned. Julijana 7.04 17.28

17. 2. pon.  Silvin 7.03 17.30

GLEDALIŠKI SPORED

KINOSPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 12. 2.
14.00 1917
18.30 PTICE ROPARICE
20.30 ČAS DEKLIŠTVA
16.15 PODLI FANTJE ZA VEDNO

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 11. 2.
19.00 PARAZIT

Četrtek, 13. 2.
11.00 MOJ NAJBOLJŠI PROFIL
18.00 NESREČNIKI

Sobota, 15. 2.
16.00 TAČKE NA PATRULJI 2: 
PRIPRAVLJENI, DIRKA, REŠEVANJE!, sinhro.
18.00 PTICE ROPARICE
20.00 ŽVIŽGAČI

Nedelja, 16. 2.
16.00 TAČKE NA PATRULJI 2: 
PRIPRAVLJENI, DIRKA, REŠEVANJE!, sinhro.

18.00 PTICE ROPARICE
20.00 ŽVIŽGAČI

Ponedeljek, 17. 2.
10.00 LEVJI KRALJ, sinhro.
17.00 JEŽEK SONIC, sinhro.
19.00 PORTRET MLADENKE V OGNJU

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 12. 2.
15.40, 17.50, 20.00 PTICE ROPARICE
19.40 NESREČNIKI
21.00 OBSEDENOST
18.15 ČAS DEKLIŠTVA
17.20, 20.50 GOSPODJE
16.30 KOT ŠEF
18.30, 20.30 PODLI FANTJE ZA VEDNO
15.30, 17.00 TAČKE NA PATRULJI 2: 
PRIPRAVLJENI, DIRKA, REŠEVANJE!,  
sinhro.
16.15, 18.20 DOLITTLE, sinhro.

Organizatorji filmskih predstav si 
pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 11. februarja
19.30 Dušan Kovačevič: VOZI, MIŠKO!

Četrtek, 13. februarja
19.30 Siti Teater: SOLISTIKA

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la 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 Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov  
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Valentinov koncert z Vladom Kreslinom
Preddvor – V počastitev kulturnega praznika in praznika lju-
bezni vas vabimo na večer pesmi in poezije z Vladom Kres-
linom, ki bo v petek, 14. februarja, ob 19. uri v Kulturnem 
domu Preddvor. Vstopnice lahko še kupite v Piceriji Gorski 
privez.

Za otroke
Jesenice – Danes, v torek, 11. februarja, bodo nemške igralne 
urice, jutri, v sredo, 12. februarja, bodo ustvarjalne delavnice 
ob 17. uri, v četrtek, 13. februarja, bo ura pravljic ob 17. uri, v 
petek, 14. februarja, bo Brihtina pravljična dežela ob 10. uri.

Šenčur folkloro na ogled postavi
Šenčur – V četrtek, 13. februarja, bo ob 19. uri v dvorani 
Doma krajanov prireditev Šenčur folkloro na ogled postavi 
2020 v organizaciji Folklornega društva Šenčur. Nastopili 
bodo: Šolska folklorna skupina Knofki, Trbojske ljudske pev-
ke, Ljudski pevci Hiša čez cesto in Folklorno društvo Šenčur 
z Godčevskim sestavom, Trio z Joži in Folklorno skupino. 
Vstop bo prost.

Pogovorni večer z Markom Juhantom
Kranj – V sredo, 12. februarja, bo ob 19. uri v knjigarni Og-
njišče na Koroški cesti 19 pogovorni večer z Markom Juhan-
tom.

Stražiška tržnica
Kranj – V petek, 14. februarja, bo od 17. do 19. ure Stražiška 
tržnica, na kateri bo pestra ponudba lokalnih dobrot eko 
in konvencionalne pridelave. Ob 17. uri bo začetek prvega 
tekmovanja v pletenju za vse, ki radi vrtite pletilke. Mija 
Murvec z Jezerskega bo prestavila pridobivanja volne iz je-
zersko-solčavske ovce. Ob 18. uri bo predavanje in predsta-
vitev o kozolcev, ob 19.15 pa nastop Gašperjev. Vstop bo 
prost. 

IZLETI

Pohod Planica–Križna Gora
Kranj – Društvo diabetikov Kranj vabi na pohod Planica–
Križna gora, ki bo v soboto, 15. februarja. Pot je srednje 
zahtevna, hoje bo za dve uri. Pripravljajo tudi krajšo varian-
to – do cerkvice na Lavtarskem vrhu in nazaj. Pohod boste 

zaključili na Kmečkem turizmu Pr' Brčenk na Planici. Zbirno 
mesto bo pred Diabetičnim centrom v Kranju ob 9. uri. Pri-
jave sprejema Ivan na tel.: 031/485-490 do četrtka, 13. febru-
arja. Pohod bo ob vsakem vremenu, na lastno odgovornost 
in s primerno pohodno opremo (palice).

Domoznanski izlet v Radovljico
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi občane v soboto, 7. 
marca, na domoznanski izlet v Radovljico. Ogledali si boste 
lončarsko delavnico, lekarniški in alkimistični muzej in dva 
spomenika, delo Vurnikove delavnice in kiparja Jožefa Pav-
lina. Odhod avtobusa bo iz pred kulturnega Doma Janeza 
Filipiča ob 13. uri. Prijave sprejemajo v Gostilnici Kresnik v 
Naklem.

OBVESTILA

Obvestila Medobčinskega društva invalidov Kranj
Kranj – Medobčinsko društvo invalidov Kranj obvešča, da bo 
21. februarja ob 11. uri zbor članov v gostišču stari Mayer v 
zborni sobi na Glavnem trgu 16. Člane prosijo, da se na zbor 
prijavijo do 18. februarja v pisarni društva. Prijave sprejema-
jo tudi tudi za 7-dnevno rehabilitacijo članov v Moravskih 
toplicah od 28. aprila do 5. maja. Zaradi plačila rezervacije je 
nujna tudi prijava za 7-dnevno rehabilitacijo v Biogradu od 
5. do 12. septembra. Vse podrobne informacije lahko dobite 
vsak torek in četrtek od 15. do 17. ure v pisarni MDI Kranj na 
telefon 04/202 34 33.

PREDAVANJA

Vrt brez prekopavanja in pletja
Vodice – V Knjižnici Vodice bo v torek, 18. februarja, ob 19.30 
predavanje Jerneje Jošar z naslovom Vrt brez prekopavanja 
in pletja.

Neznana Indija
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, v torek, 11. 
februarja, ob 18. uri v Gostilnico Kresnik. Skupaj s popot-
nikom in fotografom Zoranom Furmanom boste obiskali 
severovzhod Indije in tamkajšnja plemena, ki jih obišče le 
peščica tujcev.

Pravilna rez rastlin za zdrav in obilen pridelek
Tržič – V sredo, 12. februarja, bo ob 19. uri v Knjižnici dr. 
Toneta Pretnarja strokovno predavanje Jana Bizjaka, doktor-
ja agronomije, z naslovom Pravilna rez rastlin za zdrav in 
obilen pridelek.

RAZSTAVE

Predstavitev in ogled razstave
Jesenice – Gornjesavski muzej Jesenice vabi na predstavi-
tev razstavnega kataloga akademske slikarke Marjance Da-
kskofler Savinšek, ki bo v četrtek, 13. februarja, ob 18. uri v 
Muzeju Kosova graščina. V sklopu predstavitve razstavne-

Mekinje – Ob zaključku projekta Odprta vrata kmetij bo LAS 
Srce Slovenije v Samostanu Mekinje v torek, 11. februarja, 
ob 11. uri pripravil okroglo mizo z naslovom Z znanjem in 
izkušnjami za zdravo Srce Slovenije. Svoje izkušnje in prime-
re dobrih praks bodo predstavile kmetije, ki so sodelovale v 
projektu, tudi tri iz občine Kamnik, in sicer Kmetija Pr' Ropet iz 
Volčjega Potoka, Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice in Ekolo-
ška kmetija Matevžuc iz Tuhinjske doline. Gostje okrogle mize 
bodo dr. Janez Bogataj, Domen Virant, Valentin Zabavnik, Jože 
Korošec in Barbara Lapuh iz Kmetijsko gozdarskega zavoda 
Ljubljana. Častna pokroviteljica dogodka ob zaključku projekta 
Odprta vrata kmetij je ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano dr. Aleksandra Pivec.

Okrogla miza o samooskrbi s hrano

M. R, M. A.

Škofja Loka, Radovljica - 
Skupnost občin Slovenije 
jutri že devetič zapored z ne-
katerimi občinami članicami 
organizira Dan odprtih vrat 
v občinah. Občanom bodo 
ob tej priložnosti predstavili 

najnovejše pridobitve in jih 
seznanili s prihodnjimi na-
črti v lokalnem okolju.

V Škofji Loki bodo obisko-
valce ob 9.15 sprejeli v glav-
ni pisarni občine, nato pa sle-
di ogled prostorov občinske 
uprave. Obiskovalci se bodo 
v nadaljevanju zbrali v veliki 

sejni dvorani občine, kjer jim 
bodo ob 9.40 predstavili dela 
in naloge občine, predstavili 
jim bodo tudi uspešno izve-
den projekt Vrtca Kamnitnik 
ter jih seznanili z aktualnimi 
in načrtovanimi investicij-
skimi projekti. Ves program 
bodo ponovili še ob 11.15.

Dan odprtih vrat bodo jut-
ri pripravili tudi v Občini Ra-
dovljica in Zdravstvenem 
domu Radovljica. V radovlji-
škem zdravstvenem domu 
bodo tako v telovadnici v no-
vem prizidku doma med 10. 
in 12. ter med 15. in 17. uro 
predstavili dejavnost kinezi-
ologov in Zdravstvenovzgoj-
nega centra. Odrasli bodo 
lahko v okviru dogodka tudi 
na kratko testirali svoje teles-
ne zmogljivosti. 

Občane vabijo na obisk
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

31Gorenjski glas
torek, 11. februarja 2020 MALI OGLASI malioglasi@g-glas.si

 Več prostih delovnih mest m/ž v Mercatorju (Kranj) 
V Hipermarketu Kranj Primskovo iščemo: mesarje, kuharje, prodajalce v ribarnici ter 
prodajalce. Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 
4. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kozmetik m/ž (Kranj ali Ljubljana) 
Opis nalog: postopki nege obraza in telesa – strokovno poznavanje in obvlado-
vanje različnih postopkov osnovne in napredne nege obraza in telesa, individual-
ni lepotni tretmaji za obravnavo estetsko-kozmetičnih težav strank ... dm drogerie 
markt, d. o. o., Litostrojska cesta 48, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 17. 2. 2020. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalka-lepotna svetovalka m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: najmanj srednješolsko izobrazbo, ljubezen do kozmetike in narave, 
smisel za delo z ljudmi, prijaznost in komunikativnost, smisel za timsko delo, samo-
iniciativnost in odlične prodajne veščine, pripravljenost na učenje, znanje angle-
škega jezika, obvladanje osnovnega dela z računalnikom in blagajno. Stillmark, d. 
o. o., Cigaletova 11, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 8. 3. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

IT in uporabniška podpora strankam m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Obseg dela: podpora uporabnikom preko telefona ali oddaljene povezave; proda-
ja, uvajanje in reševanje zahtev na terenu pri novih in obstoječih strankah; delo z 
bazami podatkov (SQL); delo v Vasco Windows poslovnih aplikacijah, spletnih apli-
kacijah in lastnih mobilnih Android rešitvah; sodelovanje pri razvoju novih in razši-
ritvi obstoječih projektov ... Vasco, d. o. o., Poslovna cona A 21, 4208 Šenčur. Prijave 
zbiramo do 8. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: ustrezno izobrazbo ustrezne smeri, ambicioznost pri delu, vsaj 2 leti de-
lovnih izkušenj, urejenost in komunikativnost. Slowatch, d. o. o., Podutiška cesta 152, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 11. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Univerzalni delavec m/ž (Škofja Loka) 
Od kandidatov pričakujemo: srednješolsko izobrazbo, zaželena izobrazba strojne 
ali elektro smeri; delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu v proizvodnji 
predstavljajo prednost; usmerjenost k skupnim ciljem; željo po dodatnem učenju 

in napredovanju; pripravljenost na večizmensko delo; znanje angleškega jezika; ra-
čunalniško pismenost. Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka. Prijave 
zbiramo do 6. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Izkušeni računovodja m/ž (Ukanc) 
Naloge: izvajanje operativnih nalog s področja računovodstva in financ, urejanje 
dokumentacije in knjiženje poslovnih dogodkov, vodenje glavne knjige, evidenc 
OS in obračun plač ... Nudimo zaposlitev za nedoločen čas, v urejeni in strokovni 
sredini, ki se zaveda pomembnosti osebnostnega in strokovnega razvoja vsakega 
zaposlenega. Vogel, d. o. o., Ukanc 6, 4265 Bohinjsko jezero. Prijave zbiramo do 14. 
2. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik/viličarist m/ž (Komenda) 
S korektnim in poštenim odnosom se trudimo pridobiti zaupanje strank, saj smo si 
zastavili dolgoročne cilje in nameravamo naš prodajni program dopolnjevati in ga 
prilagajati potrebam strank. DR KONEKT, d. o. o., Pod gabri 23, 1218 Komenda. Pri-
jave zbiramo do 19. 2. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Industrijski inženir (m/ž)/industrial engineer (m/f) (Brnik) 
Delo zahteva uporabo strokovnega znanja na področju načrtovanja in inženiringa, 
ki lahko vključuje snovanje, upravljanje ali vzdrževanje sistemov oziroma procesov 
ali izvedbo projektov za razvoj oziroma spreminjanje sistemov ali procesov oziro-
ma kakor je ustrezno. TNT Express Worldwide, d. o. o., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana. 
Prijave zbiramo do 18. 2. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strojni vzdrževalec m/ž (Kranj) 
Glavne zadolžitve: priprava strojev, orodij in materialov, pregled in skladiščenje re-
zervnih delov, pregled programa dela, menjava in nastavitev strojev ali orodij po 
dnevnih programih, samostojno odpravljanje ugotovljenih napak in okvar na stro-
jih. ContiTech Slovenija, d. o. o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 
20. 2. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Rezalec-operater na CNC stroju za razrez žic m/ž (Tržič) 
Od kandidata pričakujemo: osnovno usposobljenost za delo z računalnikom, pozi-
tivno naravnanost do dela in sodelavcev ... Cablex-T, d. o. o. , Cesta Ste Marie Aux Mi-
nes 9, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 6. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater/koordinator m/ž (Brnik) 
Iščemo dodatne sodelavce za razporejanje potnikov, voznikov in vozil z namenom 
zagotavljanja pravočasnega in varnega prevoza, organizacija in koordinacija de-
lovnega procesa shuttle prevozov, zagotavljanje odličnega poslovnega odnosa s 
prevozniškimi podjetji in vozniki.
Zup prevozi, d. o. o., Olševek 79, Olševek, 4205,  Preddvor. Prijave zbiramo do 6. 3. 
2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar A LA CARTE m/ž – Blejski grad 
Pričakujemo: zaključeno izobrazbo gastronomske ali živilske smeri, vsaj 2 leti izku-
šenj z delom v a la carte kuhinji, poznavanje področja priprave hrane ... JEZERŠEK 
GOSTINSTVO, d. o. o., Sora 1a, 1215  Medvode. Prijave zbiramo do 4. 3. 2020. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, d.o.o., Verovškova ulica 55,  
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (1200+)  
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

MojeDelo.com

predavanje
ODPLAKNIMO SEZONSKE BOLEZNI 
DOL Z NAŠIH ROK
Jana Lavtižar
torek, 11. 2., ob 18.00, dvorana

Mestna knjižnica Kranj • prireditve@mkk.si • www.mkk.si
• prijava na e-obveščanje: http://info.mkk.si • portal za 
otroke: www.modripes.si • spletni leksikon: www.gorenjci.si
Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni.

pogovor
NOVINARJEV KALEJDOSKOP: 
DR. SONJA MERLJAK ZDOVC
Darja Groznik, dr. Sonja Merljak Zdovc
sreda, 12. 2., ob 19.00, dvorana

predstavitev
POMISLEKI 
Gregor Čušin
četrtek, 13. 2., ob 19.00, dvorana
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Vse otroštvo se je 
upiral vsem pravilom, 
vedno je bil v opoziciji, 
vedno je bil drugačen. 
Mladi upornik se je 
razvil v najboljšega 
zagovornika v državi, 
postal in ostal je 
ikona slovenskega 
odvetništva. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

19,99246 strani, trda vezava

EUR

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

 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 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

Rezultati 12. kroga – 9. februar 2020
7, 14, 20, 26, 29, 30, 32 in 4

Loto PLUS: 6, 22, 24, 26, 27, 29, 39 in 10
Lotko: 5 6 9 4 1 6

Sklad 13. kroga za Sedmico: 540.000 EUR
Sklad 13. kroga za PLUS: 370.000 EUR
Sklad 13. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
NAJAMEM

GARSONJERO ali 1 sobno stanovanje 
v Kranju, tel.: 0590/16-701 20000338

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo s hišno številko. 
Celotna parcela je velikosti 4.546 m2. 
Nahaja se relaciji Bistrica ob Sotli - 
Kunšperk ob asfaltirani cesti in z javno 
razsvetljavo. Parcela je malo iz centra 
mesta, tel.: 041/614-974  
 20000342

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

POSLOVNI prostor 46 m2, v pritličju, 
za razne dejavnosti, v Kranju, Kidričeva 
2 - Zlato polje, tel.: 0701/248-868  
 20000339

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

VW Touran 1.9 TDi, letnik 2008, 
269.000 km, registriran do avgusta 
2020, tel.: 031/484-489 20000337

VW Touran 1.6 trendline, letnik 2007, 
bencin, 75 kw, 102 km, metalno sive 
barve, vlečna kljuka + dodamo 4 letne 
gume, tel.: 040/384-741, Primož  
 20000201

KUPIM

TERENSKO vozilo 4 x 4, lahko Dai-
hatsu feroza, Suzuki ali Toyota rav, tel.: 
041/680-684  
 20000349

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHA bukova metrska drva, možnost 
dostave po Gorenjski, cena 70 EUR/
m3, tel.: 041/822-754 
 20000348

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986  
 20000343

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KAVČ, dvosed in fotelj, višjega cenov-
nega razreda, za simbolično ceno, tel.: 
041/642-416  
 20000340

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430  
 20000324

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PODARITE odvečne knjige? Pokličite, 
pridem z veseljem jih odpeljem in ohra-
nim, tel.: 030/996-225  
 20000351

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 20000346

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR, prikolico, trosilec, koso, 
mulčar, motokultivator, frezo in ostale 
stroje, lahko v okvari, tel.: 041/407-
130  
 20000228

TRAKTOR s priključki ali samo traktor, 
tel.: 031/525-793  
 20000350

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega 5 mesecev, 
tel.: 04/57-23-129  
 20000341

JAGNETA, ugodno, tel.: 041/910-
234 
 20000344

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 
 20000301

KUPIM

BIKCA do 300 kg težkega, tel.: 
041/841-835 
 20000347

OSTALO
PRODAM

NA voljo imam samo še 80 kock ota-
ve in 20 kock pšenične slame, tel.: 
031/309-747 
 20000345

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO voznika tovornega vozila C in 
E kat., z opravljeno kodo 95, urejenim 
delovnim dovoljenjem v kolikor niste 
slovenski državljan. Zaželjene so de-
lovne iskušnje s tovornim vozilom, vsaj 
1 leto. Tadej Frakelj s.p., Studeno 24 
a, Železniki, tel.: 031/767-355 
 20000322

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje 
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki, 
... LEARD d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.: 
041/583-163 20000305

BELJENJE - Najcenejše in kvalitetno 
beljenje na Gorenskem - samo 1,70 
EUR. 2 krat pobeljeno z materijalom. 
Pokličite za brezplačni ogled in izmero. 
Korošec Mateja s.p., Glavarjeva 75, 
Komenda, tel.: 068/137-109 20000292

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč,, tel.: 041/557-871  
 20000302

ga kataloga bo sledilo javno vodstvo po razstavi jeseniške 
slikarke, živeče v Parizu, Marjance Dakskofler Savinšek. Po 
razstavi bo obiskovalce popeljal muzejski svetovalec Aljaž 
Pogačnik, kustos Gornjesavskega muzeja Jesenice.

Idrija in Žiri ob meji od 1941 do 1945
Žiri – Mlada zgodovinarja, Žirovka Maja Vehar in Idrijčan 
Matevž Šlabnik, sta pod mentorstvom dr. Božidarja Repeta v 
okviru svojega znanstvenega raziskovanja pripravila razstavo 
Idrija in Žiri ob meji od 1941 do 1945. Odprtje bo v petek, 14. 
februarja, ob 18. uri v Kulturnem središču Stare Žiri.

Vodstvo po razstavi Tomaža Furlana
Škofja Loka – Javno vodstvo po razstavi najnovejšega ume-
tniškega opusa Tomaža Furlana Zajtrk na jutranjem vlaku 
II. z umetnikom in kustosinjo razstave Barbaro Sterle Vu-
rnik bo v sredo, 12. februarja, ob 17. uri v Galeriji Ivana 
Groharja.

 

PREDSTAVE

Modra vrtnica
Šenčur – Šolska gledališka skupina Modra vrtnica ob svoji 
30-letnici vabi na premiero ljubezenske igrice z istim naslo-
vom. Predstava bo v petek, 14. februarja, ob 17. uri v Domu 
krajanov.
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Anketa

Anže Fijavž, Žalec:

V življenju sem le dvakrat te-
kel na smučeh. Na Jezersko 
sem prišel ravno z name-
nom, da ponovno poskusim 
in se bolje naučim, saj so tu 
prisotni učitelji. Pogoji so pri-
merni, proga je lepo urejena. 

Marko Turšič, Borovnica:

Snega je tu, v Parku Jezersko, 
za tek na smučeh dovolj. Pro-
go bi bila lahko le malo dalj-
ša. Običajno tečem trikrat na 
mesec, večkrat grem sicer na 
Pokljuko kot na Jezersko, ker 
je tam več snega.  

Alenka Rajšp, Jezersko:

Smučarski tek je odlična 
zimska rekreacija. Nisem naj-
bolj vešča, a tukaj, v Parku, 
me vedno podučijo o kakšni 
novi tehniki in pravilih. Proga 
je primerna tako za manj kot 
tudi tiste bolj izurjene. 

Alex Cisar, Britof:

Na Jezerskem vedno rad te-
čem na smučeh. Pretekla leta 
je bilo več snega in prog. Ta, 
ki je letos urejena, je kako-
vostno na visokem nivoju. 
Nima kamenja in ni bojazni, 
da bi si poškodoval smuči. 

Maša Likosar

Dolina Ravenske Kočne na Je-
zerskem je nekoč nudila obi-
lico snega in odlične pogoje 
ljubiteljem teka na smučeh. 
Danes domačini tekaško pro-
go tehnično zasnežijo. Obi-
skovalci Dneva teka na smu-
čeh so nam zaupali, kako 
so zadovoljni z urejenostjo.  
/ Foto: Gorazd Kavčič 

Tekaška proga je 
lepo urejena

Matej Jereb, Trebnje:

Izkoristil sem lep dan in v ob-
jemu jezerske narave užival 
v smučarskem teku. Letos 
je pomanjkanje snega, zato 
sem redkeje tekel na smučeh. 
Največ primernih prog je ure-
jenih ravno na Gorenjskem.

info@g-glas.si
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Jasna Paladin

Vir pri Domžalah – Da Vir te 
dni ni povsem običajen kraj, 
ampak prava pustna dežela, 
je mimoidočim jasno po ve-
liki maskoti Strička, ki stoji 
na virski lekarni, in po šte-
vilnih pustnih maskotah na 
drogovih javne razsvetljave 
vzdolž Bukovčeve ceste, do-
mačinom pa tudi po poseb-
nih pustnih zakonih, ki so v 
soboto vstopili v veljavo. In 
to s pravo povorko – v kateri 
ni manjkalo pustnih minis-
trov, pustne policije, kuren-
tov iz Ormoža, Godlarjev iz 
Šenčurja in tudi predstavni-
kov aktualne občinske ob-
lasti – glasno veselico in ura-
dno primopredajo oblasti. 
»Kdor ni za pusta, naj se od-
seli vse do avgusta,« sporo-
čajo v Pustni sekciji Striček.

V prihodnjih tednih bo na 
Viru še posebej slovesno, saj 
mineva trideset let, odkar so 
virski zanesenjaki pustu do-
ločili prav poseben namen. 
»Doslej ste vsa leta zapravili 
vse, kar smo vam predali, le-
tos vam v blagajni zato puš-
čamo trideset milijonov za 
trideset let, uživajte, zapravi-
te jih po pameti,« je ob pre-
daji oblasti prvemu možu 

pustne druščine Petru Kos-
cu - Pipiju, ki bo župan vse 
do 26. februarja, v šali dejal 
domžalski župan Toni Dra-
gar, nato pa resneje dodal: 
»Iskrene čestitke za tridese-
tletnico, dobri ste, vztrajajte 
naprej, Striček je zakon!«

Pustna dežela je tako zaži-
vela, vrhunec dogajanja pa 
bo na pustno soboto in nede-
ljo. V soboto, 22. februarja, 

ob 14.30 (zbor že uro prej) 
bo povorka otroških pustnih 
mask, ki bo krenila iz Češ-
minovega parka do priredit-
venega šotora na Viru, kjer 
bo sledila pustna zabava. 
Ob 16. uri bo veliko družin-
sko rajanje, ob 20. uri pa še 
pustovanje z Vilijem Resni-
kom in skupino Kingston. 
Osrednji pustni karneval, ki 
se je v tridesetih letih razvil 

v enega največjih v Sloveni-
ji, bo v nedeljo, 23. februarja, 
z začetkom ob natanko 14. 
uri in 30 sekund. Prijave za 
skupinske maske zbirajo na 
spletni strani; najboljša sku-
pinska maska bo nagrajena s 
tisoč evri. Pustno dogajanje 
se bo na Viru zaključilo s po-
kopom pusta in sežigom na 
Saharskem hribu na pustni 
torek, 25. februarja.

Oblast prevzele pustne šeme
Začelo se je »za hec«, pravijo v Pustni sekciji Striček z Vira, kjer že vrsto let prirejajo enega največjih 
pustnih karnevalov pri nas. Dva tedna pred pustno soboto so tradicionalno uvedli pustne zakone in od 
domžalskega župana Tonija Dragarja prevzeli ključ od občinske blagajne.

Domžalski župan Toni Dragar skupaj s podžupanjo mag. Renato Kosec in predsednikom 
KS Vir mag. Lovrom Lončarjem ob predaji občinske oblasti prvemu možu pustne 
druščine Petru Koscu - Pipiju

Danes in jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V 
večjem delu Gorenjske bo suho, le ponekod bodo manjše 
krajevne padavine. V četrtek bo sončno z občasno oblačnostjo. 
Izrazitega vetra ne bo.

Urša Peternel

Jesenice – Jeseniški občin-
ski svetniki so na seji prej-
šnji četrtek potrdili imena 
letošnjih občinskih nagra-
jencev. Najvišje priznanje, 
naziv častne občanke, bo ob 
občinskem prazniku prejela 
Rina Klinar. Kot so zapisali 
v obrazložitvi, je v preteklih 
45 letih z delom na novinar-
skem in publicističnem po-
dročju, na področju družbe-
nih dejavnosti in gospodar-
ske infrastrukture, z reševa-
njem gospodarskih težav in 
socialnih problemov, s pri-
zadevanji za mir ter z oza-
veščanjem o raku dojk nare-
dila veliko dobrega za ljudi 
v občini Jesenice in v Slove-
niji. K ugledu in prepoznav-
nosti občine Jesenice v slo-
venskem prostoru pa je pri-
spevala tudi s prostovoljnim 
delom v Območnem zdru-
ženju veteranov vojne za 

Slovenijo Zgornja Gorenj-
ska, v Slovenskem združe-
nju za boj proti raku dojk Eu-
ropa Donna, več desetletij pa 
je bila tudi aktivna krvodajal-
ka, za kar je leta 2019 preje-
la priznanje Rdečega križa 
Slovenije za 70-krat darova-
no kri.

Plakete občine bodo ob le-
tošnjem občinskem prazni-
ku prejeli: Sonja Ravnik za 
zdravstveno vzgojo, huma-
nitarnost in prostovoljstvo, 
Farno kulturno društvo Ko-
roška Bela ob dvajsetletnici 
delovanja za velik doprinos 
k razvoju ljubiteljske kultu-
re in društvenega udejstvo-
vanja ter mojster fotografije 
Fotografske zveze Slovenije 
in odličnik mednarodne fo-
tografske zveze FIAP, član 
Fotografskega društva Jese-
nice Aleksander Novak za 
uspehe na fotografskem po-
dročju in prenašanje znanja 
na mlade fotografe.

Častna občanka  
bo Rina Klinar
Plakete občine Jesenice bodo prejeli Sonja 
Ravnik, Farno kulturno društvo Koroška Bela in 
Aleksander Novak.

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Iz Smučarske 
zveze Slovenije so sporoči-
li, da predprodaja vstopnic 
za svetovno prvenstvo v po-
letih, ki bo v Planici od 19. do 
22. marca, poteka nad priča-
kovanji. Za tekmo v soboto, 
21. marca, so že razprodane 
vstopnice za vse tribune.

»Zelo se je povečala tudi 
predprodaja v tujini, kjer je 
na Poljskem prodanih že 
več kot 2500 vstopnic, 1600 
v Nemčiji in 1500 na Norve-
škem. Tudi za ostale dni je 
za mesta na različnih tribu-
nah na voljo le še nekaj vsto-
pnic. V zadnjem tednu se je 

povečala tudi prodaja vsto-
pnic za stojišča. Dokončno 
število obiskovalcev na pri-
zorišču bo sicer organizator 
določil 14 dni pred začetkom 
tekmovanja, saj bo treba 
upoštevati tudi vremenske 
vplive, ki lahko zmanjšajo 
možnost obiska gledalcev,« 
je pojasnil Tomi Trbovc iz 
Smučarske zveze Slovenije. 

Vse, ki si želijo ogledati 
tekme svetovnega pokala v 
poletih v Planici, zato pozi-
vajo, naj si vstopnice zago-
tovijo čim prej. Nižja cena 
vstopnic velja do konca pred-
prodaje, to je do 1. marca ozi-
roma do razprodaje prostih 
mest. 

Prodaja nad pričakovanji


