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

Porast mlajših  
brezdomcev 
Točne evidence števila brezdo
mnih v Sloveniji ni. Narašča števi
lo mlajših brezdomcev in oseb, ki 
imajo dolgotrajne težave v dušev
nem zdravju. V kranjskem zaveti
šču so bile pred nedavnim zasede
ne tudi ženske postelje.

2

GORENJSKA

Na parkirišču les,  
brunarica zaprta
Podjetnica Breda Bernik in lastnik 
zemljišča Agrarna skupnost Pod
koren ne najdeta skupnega jezika 
za nadaljnje sodelovanje na parki
rišču na vstopu v Zelence. Površi
no zdaj agrarna skupnost uporab
lja za skladiščenje lesa.

4

GORENJSKA

Najvišje priznanje  
Andreju Štremflju
Planinska zveza Slovenije je pode
lila priznanja za vrhunske dosežke 
v alpinizmu, športnem in lednem 
plezanju ter turnem smučanju za 
leto 2016 pa tudi za življenjsko 
delo v alpinizmu, s čimer so se 
poklonili Andreju Štremflju.

6

ŠOLSKI GLAS

Upoštevati želje in 
sposobnosti
Mladi naj si izberejo izobraževalni 
program, ki ga bodo zmogli oziro
ma jih res veseli, pred vpisom v 
srednjo šolo svetuje šolska peda
goginja in pomočnica ravnateljice 
v Osnovni šoli Toneta Čufarja Je
senice Sabina Rekar.

16

VREME

Danes in jutri bo zmerno 
do pretežno oblačno.  
V četrtek bo oblačno,  
občasno bo rahlo  
naletaval sneg. 

–3/3 °C
jutri: pretežno oblačno

Andraž Sodja

Kranj – Na kranjskem okro
žnem sodišču so v petek ob 
močno okrepljenem varova
nju opravili predobravnavni 
narok v primeru jeseniške 
deklice Aline, ki je julija lani 
v Kliničnem centru v Ljub
ljani podlegla poškodbam, 
ki sta ji jih domnevno zadala 
očim Mirzan Jakupi in mati 
Sandra Alibabić. Na zato
žno klop je sedel le obtoženi 
Jakupi, ki je krivdo zanikal, 
medtem ko naj bi bila mati 
umrle deklice po neuradnih 
informacijah visoko noseča 

in zato zaradi zdravstvenih 
razlogov nezmožna za ude
ležbo na sodnem postopku. 

Spomnimo: gre za odmev
ni primer s Slovenskega Ja
vornika, ki se je zgodil na za
četku lanskega poletja, ko 
je 4. julija v Kliničnem cen
tru v Ljubljani umrla dvele
tna deklica zaradi vrste hu
dih poškodb, ki naj bi ji jih v 
daljšem obdobju prizadejala 
mama in očim. Deklica naj 
bi imela polomljeno ključni
co in trtico, poškodbe reber 
in glave, storilca pa naj bi šele 
po dveh dneh, ko ni več kaza
la znakov življenja, poklicala 

reševalce in razložila, da je 
padla po stopnicah. Tožil
stvo obtoženima očita zane
marjanje mladoletne osebe 
in surovega ravnanja, šest 
kaznivih dejanj povzročitve 
lahke telesne poškodbe in 
kazniva dejanja povzročitve 
hude telesne poškodbe, po
sebno hude telesne poškod
be in posebno hude telesne 
poškodbe s smrtno posledi
co. Ta kazniva dejanja tožil
stvo očita obema, ni pa še ja
sno, ali bosta poskušala ob
tožena prevaliti krivdo drug 
na drugega. 

Očim umrle deklice obtožbe zanikal
Na predobravnavni narok, ki je potekal ob okrepljenem varovanju, je v petek 
prišel le očim umrle jeseniške deklice Mirzan Jakupi, saj naj bi bila mati 
Sandra Alibabič visoko noseča in posledično zaradi zdravstvenih razlogov 
nezmožna prihoda na kranjsko sodišče.

Redni obiskovalci sodnih obravnav na kranjskem sodišču ne pomnijo/-mo tako strogih 
varnostnih ukrepov in omejitev za novinarsko delo, kakršni so bili na petkovem 
predobravnavnem naroku za Mirzana Jakupija (v ozadju). / Foto: Gorazd Kavčič412. stran

Priloga:

Šolski glas
od 13. do 22. strani

Mateja Rant

Ljubljana – Na sinočnji slo
vesnosti v Ljubljani so pode
lili priznanja Blaža Kumer
deja za odlično partnerstvo 
pri razvoju in uvajanju novo
sti v vzgojnoizobraževalnih 
ustanovah v sodelovanju z 
Zavodom za šolstvo. Med le
tošnjimi prejemniki je tudi 
Osnovna šola Naklo, ki se v 
projekte zavoda za šolstvo že 
vrsto let vključuje predvsem 

zaradi novih znanj in metod 
dela, ki jih širijo svetovalci 
zavoda, so pojasnili v obra
zložitvi nagrade. »Strokov
ni delavci k razvoju posame
znih področij pripomorejo s 
sodelovanjem v predmetnih 
skupinah, avtorstvom učbe
nikov, strokovnimi članki, 
predavanji, izvajanjem se
minarjev in primeri dobre 
prakse.« Večletno uspešno 
delo se odraža tudi v uspe
hih učencev.

Kumerdejevo priznanje za 
Osnovno šolo Naklo

Maja Bertoncelj

Kranj – Slovenski športniki 
nas še naprej razveseljujejo. 
Veselili smo se tudi pretekli 
konec tedna. 

V petek je prvič v karieri 
zmagala smučarska tekači
ca Anamarija Lampič iz Val
burge. Najhitrejša je bila v 
sprintu v klasični tehniki. 
V Pjongčang, na prizori
šče olimpijskih iger prihod
nje leto, je odšla s ciljem, 
da se prvič uvrsti v finale, 
v nekoliko okrnjeni konku
renci pa dosegla nepričako
vano zmago. Njen uspeh 
je s šestim mestom dopol
nila Katja Višnar, s kate
ro sta bili skupaj peti v ne
deljskem ekipnem sprintu. 

V Združenih državah Ame
rike se je končalo svetovno 
mladinsko prvenstvo, na 

katerem so blesteli pred
vsem naši smučarski ska
kalci in skakalke. Jerneja 

Brecl, Katra Komar, Nika 
Križnar in Ema Klinec so na 
ekipni tekmi postale mla
dinske svetovne podprva
kinje, Žiga Jelar, Tilen Bar
tol, Aljaž Osterc in Bor Pav
lovčič mladinski svetovni 
prvaki, najboljša pa je bila 
tudi mešana ekipa v posta
vi Nika Križnar, Tilen Bar
tol, Ema Klinec in Žiga Je
lar. Za prihodnost sloven
skih smučarskih skokov se 
torej ni bati. 

Skakalci so sicer pretekli 
konec tedna leteli v Oberst
dorfu. Obakrat sta bila v de
seterici brata Prevc. Peter je 
bil četrti in šesti, Domen pa 
ob debiju na letalnicah peti 
in sedmi. Z 225 m je posta
vil svoj osebni rekord.

Športniki razveseljujejo z uspehi
Smučarska tekačica Anamarija Lampič je na olimpijski generalki v Južni Koreji v sprintu pritekla do prve 
zmage v svetovnem pokalu. Smučarske skakalke in skakalci dvakrat mladinski svetovni prvaki.

Anamarija Lampič je prvič zmagala na tekmi svetovnega 
pokala. / Foto: Gorazd Kavčič
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Knjigo prejme LEON TERAN iz Tržiča.

Dirigent prvega koncerta Simfoničnega orkestra RTV Slove-
nija v letu 2017 v sklopu abonmaja Kromatika bo v Angliji 
živeči Avstralec Matthew Coorey, kot solist na klavirju pa se 
bo predstavil Freddy Kempfl, ki je že v otroških letih zaslovel 
kot virtuoz. Koncert se bo začel v nenavadno ležernem in 
mističnem ozračju, z Debussyjevim Preludijem k Favnovemu 
popoldnevu. V drugi polovici bo koncert ponudil slikovite in 
poetične trenutke, od Ravelove miniature Dolina zvonov v 
Graingerjevi orkestraciji do Bártokove baletne suite Čudežni 
mandarin. Koncertu lahko prisluhnete v četrtek, 9. februarja 
2017, ob 19.30 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Vsi, 
ki bi si radi zagotovili vstopnico, pokličite blagajno Cankarje-
vega doma po telefonu 01 24 17 300. Več informacij najdete 
na simfoniki.rtvslo.si/kromatika.

RTV Slovenija 
podarja trem na-
ročnikom Gorenj-
skega glasa zgoš-
čenko Glasbene 
produkcije RTV 
Slovenija. V žrebu 
boste sodelovali, 
če boste pravil-
no odgovorili na 
vprašanje: Poleg 
abonmaja Kroma-
tika Simfonični 
orkester RTV Slo-
venija nastopa še 
v enem abonmaj-

skem sklopu. Kako se imenuje? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do srede, 15. februarja 2017, na naslov: Gorenjski glas, 
Bleiweisova 4, 4000 Kranj ali na koticek@g-glas.si.

Čudežni mandarin s Simfoničnim orkestrom 
RTV Slovenija

Pianist Freddy Kempfl

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

VSAK PRVI TOREK V MESECU

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

MALI OGLAS februar/17
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

❑ prodam          ❑ kupim          ❑ oddam          ❑ najamem    

❑ podarim           ❑ iščem           ❑ nudim          ❑ zamenjam

✂

RUBRIKA:

Vsebina:

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

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

✂

Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

Suzana P. Kovačič

Kranj – »Pred štirimi leti 
sem izgubila službo. Ime-
la sem resne zdravstvene te-
žave, poleg tega sem delala 
v moškem kolektivu, v ka-
terem se kot ženska nika-
kor nisem mogla dokazati. 
Deležna sem bila mobinga 
nadrejenih, potem še sode-
lavcev. Iz podjetja so me od-
pustili iz krivdnih razlogov, 
vendar sem s tožbo dokaza-
la, da krivdni razlogi niso bili 
utemeljeni. Nazaj v podjetje 
se seveda nisem vrnila, le 
kako naj bi se po vsem tem?« 
je pred kratkim v kranjskem 
Zavetišču za brezdomce pri-
povedovala petdesetletna 
ženska (njeno ime je znano 
novinarki), ki je v zavetišču 
kot brezdomka preživela po-
lovico lanskega leta. Najtež-
ja je bila ravno izguba služ-
be, je dejala, ker ji je ta zago-
tavljala preživetje, kajti bila 
je ločena, eksistenčno od-
visna zgolj od sebe. Zaradi 
zdravstvenih težav, ki še tra-
jajo, je postala tudi težko za-
posljiva. V stiski se je najprej 
zatekla v materinski dom, 
zatem v zavetišče za brez-
domce. »Prestopiti naš prag 
ni prijetno. Nihče k nam ne 
pride iz toplega na toplo, am-
pak takrat, ko pride do toč-
ke, ko ne gre več naprej. Po-
gosto tak človek potrebuje 
odmik, počitek, čas, da pri-
de k sebi – in to je tisti pra-
vi namen delovanja zaveti-
šča. Nekomu je dovolj teden 
ali dva, imamo pa dva brez-
domca, ki sta pri nas od za-
četka delovanja zavetišča 
leta 2008,« je povedala Ro-
mina Purič, vodja kranjske-
ga Zavetišča za brezdomce. 
Petdesetletna sogovornica 
je potrdila, da je najbolj pot-
rebovala pogovor in posluh, 
oboje je v zavetišču dobila. V 
pol leta je vsaj toliko »prišla 
k sebi«, da je našla majhno 
stanovanje, z nekaj več kot 

290 evri mesečne pomo-
či mora pokriti najemnino, 
stroške, hrano. 

V kranjskem Zavetišču 
za brezdomce imajo dvaj-
set moških postelj in šti-
ri ženske. V prvih januar-
skih dneh je bilo zasedenih 
15 moških postelj, presene-
tljiv pa je podatek, da so ime-
li v zadnjem obdobju večkrat 
zasedene vse ženske pos-
telje, je opozorila Puričeva, 
kar v preteklih letih ni bilo 
značilno.  

Pozimi več potreb po 
namestitvi

Po oceni ministrstva za 
delo, družino, socialne za-
deve in enake možnos-
ti je bilo leta 2016 v Slove-
niji 2766 oseb brez strehe 
nad glavo, ocena je bila na-
rejena na podlagi skupnega 
števila oseb, ki so vključene 
v posamezne programe za 
brezdomstvo. Leta 2010 jih 
je bilo »uradno« brez stre-
he nad glavo osemsto, po-
tem je število samo še naraš-
čalo, natančne evidence pa 

ni. Po oceni Društva Zveze 
izvajalcev na področju brez-
domstva in socialno ran-
ljivih skupin Brezdomni – 
do ključa je bilo v letu 2015 
brezdomnih oseb kar 4015, 
največ na območju ljubljan-
ske in mariborske občine. V 
zimskem času se povsod po-
večajo potrebe po namesti-
tvi, ženske pa praviloma iš-
čejo druge oblike pomoči in 
se le v skrajni sili zatečejo v 
zavetišče. Glede na porast 
revščine in povečanega šte-
vila brezdomcev so na mini-
strstvu povečali število pro-
gramov, ki nudijo obravna-
vo in strokovno pomoč brez-
domcem. Ti programi delu-
jejo v okviru zavetišč, spre-
jemališč, dnevnih centrov, 
informativnih pisarn in te-
renskega dela. Na držav-
nem nivoju je bila spreje-
ta tudi Resolucija o nacio-
nalnem programu socialne-
ga varstva za obdobje 2013–
2020, ki predvideva Mre-
žo programov za brezdom-
ce. Do leta 2020 naj bi ime-
li dvajset dnevnih centrov s 

programi preventivnega in 
svetovalnega dela, 18 zave-
tišč s kapaciteto 350 mest 
(zdaj imamo 12 zavetišč in 
en nastanitveni program s 
skupaj 269 kapacitetami), 
150 mest v programih na-
mestitvene podpore ter de-
set programov organizacije 
in izvajanja pomoči, podpo-
re in samopomoči, ki se or-
ganizirajo na območju več 
upravnih enot. 

Lani je ministrstvo za pro-
grame pomoči brezdom-
nim namenilo 1.164.207 
evrov, dobrih dvesto tisoč 
evrov več kot leto prej. V 
okviru 62 centrov za social-
no delo nudijo storitve prve 
socialne pomoči in osebna 
svetovanja, kamor sodi tudi 
pomoč osebam, ki so v po-
stopku deložacije. V prime-
ru kritja stanovanjskih stro-
škov imajo centri za social-
no delo možnost izplačeva-
nja izrednih denarnih soci-
alnih pomoči, eden izmed 
ukrepov za blaženje stisk 
ogroženih je bila že pomoč 
v hrani iz ukrepa EU. 

Porast mlajših brezdomcev 
V programe za brezdomne je bilo lani vključenih 2766 oseb, točne evidence dejanskega števila 
brezdomnih v Sloveniji ni. Narašča število mlajših brezdomcev in oseb, ki imajo dolgotrajne težave v 
duševnem zdravju. V kranjskem zavetišču so bile pred nedavnim zasedene tudi ženske postelje.

V kranjskem Zavetišču za brezdomce imajo 20 moških postelj in štiri ženske. V prvih 
januarskih dneh je bilo zasedenih 15 moških postelj, presenetljiv pa je podatek, da so imeli 
v zadnjem obdobju večkrat zasedene vse ženske postelje. / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Pred dnevi je za-
poslitveni portal Mojedelo.
com v Cankarjevem domu 
podelil priznanja najug-
lednejšim delodajalcem 
preteklega leta. V raziskavi, 
ki so jo izvedli že šestič, je 
sodelovalo več kot osem ti-
soč anketirancev, ki so pod-
jetja ocenjevali po različnih 

kriterijih in za najuglednej-
šega delodajalca že petič 
izbrali podjetje Krka, d. o. o. 

Kot je povedal dr. Boris 
Dular, direktor kadrovske-
ga sektorja pri novome-
škem farmacevtskem pod-
jetju, jim to uspeva z dob-
rimi medsebojnimi odno-
si, razvijanjem timskega 
dela in motiviranjem zapo-
slenih. 

Med prejemniki nagrad 
pa sta bili tudi dve gorenj-
ski podjetji. Sava Turizem, 
d. d./Sava Hotels & Resorts 
je prejelo nagrado najug-
lednejšega delodajalca v pa-
nogi turizem in gostinstvo. 
Aerodrom Ljubljana, d. o. o., 
pa je bilo že četrtič izbrano 
v družbo enajstih delodajal-
cev z najvišjim količnikom 
ugleda pri nas. 

Kot je povedal Zoran Sa-
vin, direktor zaposlitvene-
ga portala Mojedelo.com, ki 
je podeljevalo nagrade, gre 
kljub več tisoč anketirancem 
vsako leto za tesen rezultat 
– in tudi letos je bilo tako. 
»Znova se je izkazalo, da so 
najbolj priljubljene panoge 
farmacevtska pa tudi infor-
matika in telekomunikaci-
je,« je še dodal Zoran Savin.

Ugledni delodajalci tudi na Gorenjskem
Med najuglednejšimi slovenskimi delodajalci sta tudi Sava Turizem in Aerodrom Ljubljana.
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Danes zvečer bodo v Can-
karjevem domu znova 
podelili dve Prešernovi 

nagradi za življenjsko delo 
in šest nagrad Prešernovega 
sklada za vrhunske umetniške 
dosežke v zadnjih dveh letih. 
Če gre verjeti štirim strokov-
nim komisijam, ki upravnemu 
odboru Prešernovega sklada 
predlagajo imena, med kateri-
mi ta določi nagrajence, je le-
tošnji izbor dober in na mestu. 
Ampak ... Da bi še enkrat zno-
va v praksi potrdili naše sloven-
sko poreklo, tudi tokrat niso vsi 
nagrajenci po godu vsem. Ni 
prvič, saj smo v preteklih letih 
kar nekajkrat imeli »sporne« 
nagrajence. Pa ne toliko zara-
di kvalitete in cenjenosti njiho-
vega umetniškega dela, sloven-
ska »neprimernost« se vedno 
znova izračunava in meri na 
ideološki osnovi. Gre za čas, 
odkar smo v lastni državi. Ko 
pogledamo dlje nazaj, takih 
nasprotovanj, vsaj javnih, tako 
rekoč ni bilo, kljub temu da se 
je mnogokrat podeljevalo mimo 
komisij in predvsem zato, ker je 
umetnik pač naš. 

Prve nagrade so podelili leta 
1947, šle pa so tako nagrajen-
cem za umetniške kot znan-
stvene dosežke. Po Prešernu 
so jih začeli imenovati osem 
let kasneje, od leta 1961 naprej 
pa se nagrade podeljujejo le za 
področje umetnosti. Od osa-
mosvojitve naprej se vsako leto 
lahko podelita največ dve veliki 
in šest malih nagrad. Prešer-
novo nagrado je doslej prejelo 

372 ustvarjalcev, nekateri tudi 
dvakrat, med njimi pa našteje-
mo le 35 žensk. Nagrade Pre-
šernovega sklada so doslej šle v 
roke 538 ustvarjalcev oziroma 
kolektivov. V zadnjih petnaj-
stih letih so bili najpogosteje 
nagrajevani književniki in li-
kovni umetniki.

Z novim upravnim odbo-
rom, ki je začel delovati zadnjo 
jesen, so predlagane tudi spre-
membe Zakona o Prešernovi 
nagradi. Ta je trenutno v javni 
razpravi. Število strokovnih 
komisij naj bi s štirih razširili 
na šest. Vsaka komisija uprav-
nemu odboru lahko posredu-
je en predlog za veliko in dva 
predloga za malo nagrado, 
pri slednji se upošteva zadnje 
triletno obdobje umetniškega 
ustvarjanja. Bistvena novost 
predlaganega zakona pa je, 
da upravni odbor sprejema od-
ločitve o nagrajencih zgolj na 
podlagi predlogov strokovnih 
komisij. Tak način prekinja 
prakso izbire mimo stroke in 
»od zunaj«. To je nedvomno 
pomemben korak k demokra-
tizaciji podeljevanja nagrad in 
prva tretjina tega zapisa bo le 
še spomin. Poiščimo letos kul-
turo najprej v želji in v nadalje-
vanju tudi v moči, da se kljub 
medsebojnim različnostim 
o skupnih stvareh odločamo 
na demokratičen način in po 
točno določenih pravilih. Bo-
dimo tu najboljši – za vzor in 
v poduk drugim narodom. Vse 
namreč kaže, da gre svet žal v 
ravno nasprotno smer.

Nazaj k demokraciji

KOMENTAR
Igor Kavčič

Suzana P. Kovačič

Tržič – Igor Šoltes si je v pe-
tek ogledal proizvodnjo čev-
ljev Alje Viryent, ki je sep-
tembra lani najela približ-
no sto kvadratnih metrov v 
opuščeni proizvodni Peko-
vi stavbi v Tržiču. Seznanil 
se je s cilji in usmeritvijo in 
izrazil svojo podporo Aljine-
mu projektu, ki je usmerjen 
v ohranjanje čevljarske in-
dustrije. To je pomembno 
tudi z vidika ustvarjanja no-
vih delovnih mest in razvo-
ja območja, ki je znano prav 
po dolgoletni čevljarski tra-
diciji, kot je poudaril: »Tra-
dicija je začela izumirati na 
račun sodobnih tehnolo-
gij, vendar menim, da bodo 
ljudje spet začeli ceniti roč-
no delo, ki zagotavlja kvalite-
to v svetu množičnega potro-
šništva. Je pa res, da bo po-
treben še precejšen napor, 
da se tudi v to tržiško 'hišo 
duhov' vrne 'hiša življenja', 
da se pomaga začetni Alji-
ni ideji in da se zadeva razši-
ri na druge dejavnosti, ki so 
kompatibilne.«

Alja Viryent še vedno išče 
investitorja v širitev proizvo-
dnje, da pa so jo sploh lah-
ko zagnali s trenutno štiri-
mi zaposlenimi, nekdanji-
mi Pekovimi delavci, je prip-
ravila ponudbo serije dvesto 
parov ženskega in moške-
ga modela čevljev. Do zdaj 

so prodali 140 parov, pred-
vidoma ta teden naj bi če-
vlje prvim naročnikom tudi 
dostavili. Viryentova je na-
šim evropskim poslancem 
in poslancem državnega 
zbora poslala e-pošto, v ka-
teri jih je prosila, da bi pro-
jekt podprli z nakupom čev-
ljev. Obenem jih je povabi-
la na ogled proizvodne de-
lavnice, da bi videli, kaj de-
jansko delajo. Pričakovala 
je sicer večji odziv, med obi-
skovalci in kupci moškega 
para pa je bil Šoltes. »Vese-
la sem, da se je Igor Šoltes 
osebno odzval, pogovorila 

sva se tudi o možnostih pri-
dobitve evropskih sredstev. 
Imam idejo, kako bi se v tej 
stavbi lahko naredil grozd 
različnih gospodarskih de-
javnosti, kot so 'šuh' hotel, 
ortopedska klinika s poudar-
kom na rehabilitaciji, hkra-
ti bi se pri nas lahko naroči-
li čevlji po meri, tudi orto-
pedski, ki jih želimo razvija-
ti. Tu bi bil lahko tudi muzej 
s čevljarsko vsebino,« je pov-
zela Alja. 

Igor Šoltes se je zatem 
sestal z županom Borutom 
Sajovicem, župan je pove-
dal, da je Pekova stavba za 

zdaj še v dobrem stanju, a 
bo z vsako tako hudo zimo, 
kot je letošnja, v slabšem, 
zato prostori ne smejo os-
tati prazni. Pogovor je te-
kel o možnostih razvoja tr-
žiškega podjetništva in go-
spodarstva s poudarkom 
na turizmu in morebitnih 
vsebinah v nekdanjem ob-
močju BPT pa o pitni vodi, 
s katero se tržiška občina 
lahko pohvali. Šoltes je raz-
mišljal o možnostih, kako 
bi s sodelovanjem občine 
lahko pridobili evropska 
sredstva za ustrezno pri-
pravljene projekte. 

Izrazil podporo Aljini ideji
Evropski poslanec dr. Igor Šoltes je obiskal proizvodno delavnico čevljev oblikovalke Alje Viryent v 
Pekovi stavbi v Tržiču, zatem se je sestal še z županom Borutom Sajovicem. 

Alja Viryent in Igor Šoltes med ogledom proizvodne delavnice čevljev; Šoltes je njeno idejo, 
projekt podprl tudi z nakupom para moških čevljev. / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Kranj – Tudi letos bo osrednji 
dogodek ob slovenskem kul-
turnem prazniku danes zve-
čer v Cankarjevem domu 

tradicionalna slovesnost s 
podelitvijo Prešernovih na-
grad za življenjsko delo in 
nagrad Prešernovega sklada 
za vrhunske umetniške do-
sežke. Letos med nagrajenci 

sicer ni Gorenjcev, se pa 
bodo predstavili v sredo zve-
čer ob 18. uri v Prešernovem 
gledališču, kjer bo v okvi-
ru prireditve Shod muz na 
kranjskem Parnasi pogovor 

z njimi vodila Patricija Ma-
ličev. Pred tem se bodo po-
poldan v družbi ministra za 
kulturo Antona Peršaka in 
direktorjev kranjskih javnih 
zavodov v kulturi sprehodili 
po starem delu Kranja in si v 
Galeriji Prešernovih nagra-
jencev ogledali fotografsko 
razstavo Toneta Stojka Por-
treti Prešernovih nagrajen-
cev 2017. Kranj bo že do-
poldan v znamenju tradici-
onalne prireditve Prešernov 
smenj, ki jo bo med drugim 
obiskal tudi predsednik vla-
de dr. Miro Cerar.

Poleg Kranja bo eno osre-
dnjih prizorišč tudi Prešer-
nova rojstna Vrba, kjer prav 
na 8. februar v pesnikovi roj-
stni hiši vsako leto beleži-
jo največji obisk. Slovesno-
sti in proslave v čast Prešer-
nu in slovenski kulturi bodo 
večinoma v sredo pripravili 
tudi v drugih gorenjskih ob-
činah, krajih, v njih pa bodo 
sodelovala tako domača kul-
turna društva kot različni 
gostje, uveljavljeni sloven-
ski umetniki. Bogat izbor 
kulture je na voljo že od pre-
teklega konca tedna in se bo 
nadaljeval vse do nedelje. 

V čast Prešernu in kulturi
Številne prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku tudi na Gorenjskem

Prireditve, dogodki in razstave ob slovenskem kulturnem prazniku so se začeli že prejšnji 
teden. Med drugim smo prisluhnili pesmi Strunam v izvedbi Tilna Lotriča in Gašperja 
Jereba. / Foto: Igor Kavčič 
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JAVNI NATEČAJ ZA IZBIRO 
IMENA HRANILNICE SEMEN
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) in Ekosemena, 
Inštitut za ekološke raziskave in trajnostni razvoj, objavljata jav-
ni natečaj za izbiro imena hranilnice semen. Namen natečaja je 
izbrati ime, ki bo predstavljalo Hranilnico ekološko pridelanih 
semen kulturnih rastlin Zgornje Gorenjske. Z imenom želimo 
vzpostaviti lastno identiteto in prepoznavnost projekta, ki ga 
podpirajo vsi župani Zgornje Gorenjske: Ciril Globočnik iz ob-
čine Radovljica, Janez Fajfar iz občine Bled, Peter Torkar iz obči-
ne Gorje, Franc Kramar iz občine Bohinj, Leopold Pogačar iz ob-
čine Žirovnica, Tomaž Tom Mencinger iz občine Jesenice, Janez 
Hrovat iz občine Kranjska Gora. 

Izbirni postopek:
O izbiri treh najboljših imen bo odločala strokovna komisi-
ja članov hranilnice semen pri Razvojni Agenciji Gorenjske, 
končno odločitev pa bodo imeli župani, ki bodo izmed treh 
imen izbrali najboljše.
O izbiri bomo avtorje obvestili najkasneje do 7. marca 2017. Re-
zultati bodo objavljeni na spletni strani http://www.ragor.si/.

Nagrada:
Nagrada za tri izbrana imena bo zlati dukati v vrednosti 130 
evrov, ki jih bo podarila družba MORO. Dohodnino bo nagra-
jencem plačala družba Moro.

Pogoji za prijavo:
Na natečaj se lahko prijavijo fizične osebe s stalnim prebivališ-
čem v eni izmed omenjenih občin.

Rok za oddajo:
Predloge pošljite na naslov RAGOR (mag. Stevo Ščavničar), Spo-
dnji Plavž 24e, 4270 Jesenice najkasneje do 21. 2. 2017. Lah-
ko jih pošljete tudi po elektronski pošti na naslov stevo.scavni-
car@ragor.si do 23.59, v zadevo napišite NATEČAJ – HRANILNI-
CA SEMEN.
Poleg predloga napišite še svoje ime in priimek, naslov in kraj, 
telefon in naslov elektronske pošte.
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Marjana Ahačič

Podkoren – »Imamo narav-
ni park Zelenci, čudovito 
naravo, zaščiteno območje 
... tam nekje zadaj. Kjer so 
obiskovalci včasih parkira-
li, so neugledne železne špi-
ce. Letos je Občina Kranjska 
Gora lepo uredila poti skozi 
park, pa ne morete do njih, 
ker je tudi naša parcela, po 
kateri poteka dostop, zakoli-
čena s to nevarno 'ograjo',« 
je na problem, ki se v Zelen-
cih vleče že mesece, opozo-
rila Breda Bernik, zakupni-
ca zemljišča, na katerem sto-
ji zdaj zaprta okrepčevalnica 
v Zelencih.

Kupila objekt in ga 
legalizirala

Bernikova je objekt kupi-
la leta 2006 ter z Agrarno 
skupnostjo Podkoren obno-
vila in podpisala pogodbo o 
zakupu zemljišča. Objekt, 
ki je bil star 30 let, je obno-
vila, pridobila gradbeno in 
uporabno dovoljenje ter se 
z agrarno skupnostjo zače-
la dogovarjati, da bi si, ker 
je za parcelo pridobila sta-
tus gradbene parcele, deli-
li stroške za vzdrževanje do-
voza z glavne ceste na parki-
rišče. »Začeli smo z delom 
in izkazalo se je, da je po-
nudba v lokalu premajhna 
za preživetje dveh ljudi. Sku-
šala sem se povezati z LTO 

Kranjska Gora, da bi naredi-
li turistično ponudbo, ki bi 
zajemala zgodbo v Zelencih 
in Bar Zelenci kot turističen 
objekt. Do dogovora ni priš-
lo. AS Podkoren sem zato 
ponudila objekt v odkup in 
prekinitev pogodbe, odgo-
vora nisem dobila. Objekt je 
kasneje dala v najem. Naje-
mnik je dogradil pokrito te-
raso; po prenehanju najema 
naj bi mi prepustil dograjeni 
pomožni objekt, za katerega 
je bil dolžan priskrbeti ustre-
zno dokumentacijo,« poja-
snjuje Bernikova. Leta 2015 
je najemnik odpovedal na-
jem. »Novi najemnici sem 
lokal oddala kot ustrezen v 
prepričanju, da je njen pred-
hodnik uredil vse, kar je v na-
jemni pogodbi podpisal.«

Neuspešni dogovori za 
najem parkirišča

Kot pravi, se je z občino 
in agrarno skupnostjo žele-
la dogovoriti tudi za najem 
parkirišča, a neuspešno. 
»Dobila sem samo pošto, da 
mi bodo prekinili pogodbo 
o zakupu parcele – verjetno 
sedaj, ko je urejena. Napisa-
la sem šest prošenj za najem 
parkirišča, ki služi za obi-
skovalce Zelencev, bila pri 
prejšnjem in sedanjem žu-
panu občine, rezultat pa je 
bil le dopis odvetnika agrar-
ne skupnosti, da meni parki-
rišča ne dajo v najem,« pravi 

Bernikova in ob tem poudar-
ja, da je vse stroške pri ure-
janju parcele nosila sama, 
celo uvozno in izvozno pot 
ter prometno signalizacijo 
za parkirišče.

Želeli vstopni objekt, ne 
zgolj gostinskega lokala

Kot pravi odvetnik Agrar-
ne skupnosti Podkoren To-
maž Petrovič, je imela agrar-
na skupnost idejo, da bi bru-
narica ob vstopu v Zelence 
služila kot vstopni objekt v 
naravni rezervat, zaradi če-
sar je bila zakupnici odmer-
jena tudi le simbolična na-
jemnina, 420 evrov letno. 
»Ker je zakupnik med dru-
gim brez soglasja AS Podko-
ren nelegalno postavil mon-
tažni objekt, ki je sedaj kot 
črna gradnja vpisan na ne-
premičnini članov AS Pod-
koren, se je ta odločila dati 
zakupnici primeren rok za 
ureditev zadev, ki ga je ta 
ignorirala tako kot vse druge 
pozive AS Podkoren, zato je 
zakupna pogodba zaradi kr-
šitev razvezana,« pojasnjuje 
Petrovič. 

Parkirišče na drugi par-
celi, ki ni predmet zakupa 
in za katerega v AS Podko-
ren trdijo, da ga je kljub pre-
povedi uporabljala za svo-
je potrebe, pa AS Podkoren 
potrebuje za namen spra-
vila lesa, ki ga je bilo v Ze-
lencih in drugih gozdnih 

parcelah v lasti AS Podko-
ren treba spraviti zaradi lu-
badarja in posledic vetrolo-
ma. »Prostor je bil ustrezno 
označen in zavarovan, pri 
čemer je bilo zaradi vanda-
lizma treba ograjo večkrat 
popravljati, o čemer je bila 
redno obveščena tudi lokal-
na policija. Tudi pot, po ka-
teri bi bilo moč les odpeljati 
iz gozda, je zaradi lop in os-
tale navlake uničena,« še po-
jasnjuje odvetnik in poudar-
ja še, da je tudi po oceni Mi-
nistrstva za okolje in pros-
tor, upravljavca naravne-
ga rezervata, na tem mestu 

primeren manjši objekt, 
ki obenem funkcionira kot 
vstopni objekt z značilno 
ponudbo in navezavo na na-
ravni rezervat Zelenci.

Bernikova pravi, da bodo 
sicer nelegalno postavljeni 
prizidek podrli, a to verjetno 
ne bo rešilo vozla, ki je ohro-
mil prometni režim na par-
kirišču v Zelencih. Na Obči-
ni Kranjska Gora zatrjujejo, 
da so si prizadevali za rešitev 
problema, a doslej niso bili 
uspešni. »Strategije in vizi-
je glede naravnega rezerva-
ta očitno nima niti Občina 
Kranjska Gora, ki v vseh teh 

letih ni uspela predstaviti 
svojega pogleda in interesov 
z zadevnim prostorom,« ne-
aktivnost agrarna skupnost 
očita tudi občini. »Problem 
poznamo in žal nam je, da 
so se stvari zapletle tako, kot 
so se. Želeli bi pomagati pri 
konstruktivnem dialogu, 
prav tako tudi država,« pa 
pravi direktorica občinske 
uprave Vesna Okršlar. »Ze-
mljišče bi bili pripravljeni 
tudi odkupiti, a le po razum-
ni ceni. Dejstvo pa je, da gre 
pač za zasebno zemljišče, na 
katerega nimamo neposre-
dnega vpliva.«

Na parkirišču les, brunarica zaprta
Podjetnica Breda Bernik in lastnik zemljišča Agrarna skupnost Podkoren ne najdeta skupnega jezika za nadaljnje sodelovanje na parkirišču na vstopu v 
Zelence. Površino zdaj agrarna skupnost uporablja za skladiščenje lesa, gostinski objekt na vstopu v naravni rezervat pa je zaprt.

Sporno parkirišče na vstopu v naravni rezervat Zelenci

Urša Peternel

Jesenice – V sklopu Akcij-
skega programa varstva oko-
lja v jeseniški občini že dalj 
časa spremljajo, kako one-
snaženo je okolje v tem že-
lezarskem mestu in okoli-
ci. V prejšnjih letih so ana-
lize zemljin pokazale, da je 
zemlja na Jesenicah one-
snažena s svincem, cinkom, 
kadmijem, nikljem in arze-
nom, kar je posledica žele-
zarske industrije in prome-
ta. Zato so začeli analizirati 
tudi vsebnost težkih kovin 
v zelenjavi, ki raste v jeseni-
ški zemlji. Nazadnje so vzor-
ce zelenjave vzeli septembra 
lani, jih v analizo poslali v 
Kanado, rezultate pa prejeli 
pred dnevi. 

Vzorce solate in korenja 
so vzeli na osmih lokacijah 

(na vrtovih ob stanovanjskih 
objektih od Planine pod Go-
lico do Koroške Bele, Slo-
venskega Javornika, Blej-
ske Dobrave, Lipc, središ-
ča mesta), za primerjavo pa 
so v analizo vključili še vzor-
ce omenjenih dveh vrtnin 
iz dveh jeseniških trgovin. 
Prav solata in korenje naj bi 
namreč sodila med zelenja-
vo, ki ima velik sprejem ko-
vin v užitne dele. Tako so v 
analizo v Kanado poslali de-
set vzorcev solate in deset 
vzorcev korenja. 

In kaj so pokazali rezultati 
analiz? Rezultati so pokaza-
li, da mejne vrednosti za svi-
nec in kadmij niso bile pre-
sežene pri nobenem vzor-
cu solate. So pa bile doseže-
ne oziroma presežene mej-
ne vrednosti svinca pri dveh 
vzorcih korenja, in sicer 

presežena pri korenju, ki je 
raslo na vrtu na Dobravski 
ulici na Slovenskem Javor-
niku, dosežena pa pri vzorcu 
korenja, ki so ga nabrali na 
Lipcah. Pri korenju z jeseni-
ških njiv nikjer ni bila prese-
žena vrednost kadmija, je pa 
bila ta – zanimivo – preseže-
na pri v trgovini kupljenem 
korenju. Prav tako je bila pri 
obeh trgovinskih vzorcih ko-
renja dosežena mejna vred-
nost svinca. 

V sklopu analize so meri-
li tudi vsebnost cinka, mo-
libdena, bakra, niklja, kobal-
ta, arzena, kroma in živega 
srebra v zelenjavi, a pri teh 
elementih evropska ured-
ba sploh ne določa najvišjih 
dovoljenih oz. mejnih vred-
nosti, tako da ni mogoče dati 
ocene, ali so v solati in kore-
nju presežene ali ne.

Težke kovine v zelenjavi
Analiza vzorcev solate in korenja z jeseniških njiv je pokazala, da je bila v 
dveh vzorcih korenja presežena oziroma dosežena vrednost svinca. Tako 
vrednost kadmija kot svinca pa sta bili preseženi oziroma doseženi pri obeh 
vzorcih korenja, ki so ga – kupili v trgovini ... 

Preddvor – Ženski pevski 
zbor Josipine Turnograj-
ske Društva upokojencev 
Preddvor letos praznuje 25 
let delovanja. Ob jubileju in 
v počastitev kulturnega pra-
znika pripravljajo koncert, ki 
bo v nedeljo, 12. februarja, 
ob 16. uri v krajevnem domu 
v Preddvoru. Na koncertu 
bo poleg ducata »josipink« 
sodelovalo več gostov. Med 
njimi je šest mladih pevk iz 
OŠ Matije Valjavca Preddvor, 
Petra Lombar Premru iz KUD 
Matije Valjavca Preddvor, 
mladi harmonikar Gašper 
Seljak in trio Planika, ki ga 
sestavljajo Francka Šavs, Ci-
rila Klevišar in Pavle Marčun. 

Josipinke prepevajo 
četrt stoletja

Škofja Loka – V Centru sle-
pih, slabovidnih in starejših 
Škofja Loka bo danes ob 18. 
uri organiziran Alzheimer 
cafe, ki ga bo vodila predse-
dnica Spominčice Štefanija L. 
Zlobec. Govora bo o prepo-
znavanju demence in njenih 
prvih znakih.

Alzheimer cafe 
v Škofji Loki
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NOVO NA GORENJSKEM

Jeklenko Plindom  
vam pripeljemo na dom!

Dostava jeklenk na dom
Brezplačna številka:  

080 1228

Gospodinjski vžigalnik Plindom  
za prvih 250 naročnikov  
dostave jeklenke na dom!*

 * Akcijska ponudba velja od 26. januarja 2017 in velja za prvih 250 naročnikov dostave jeklenke na dom, 
na dostavne naslove področja 04 (Gorenjska) - do razdelitve zalog.

www.istrabenzplini.si

Cveto Zaplotnik

Kranj – Sloga je lani po treh 
kriznih letih spet poslova-
la pozitivno, to pa ji je tudi 
omogočilo začetek nove-
ga investicijskega ciklusa. 
Najprej se je lotila prenove 
trgovine kmetijsko-vrtnar-
skega centra na Primsko-
vem, kjer je preuredila not-
ranjost ter izboljšala ponud-
bo, še zlasti v Slogini špajzi, 
kjer ponuja pridelke in izdel-
ke s kmetij, po katerih je si-
cer zadnje čase med potro-
šniki vse več povpraševanja. 
Ko bo pridobila dovoljenja, 
bo uredila še streho na zuna-
njem delu vrta in na prosto-
ru pred trgovino. »S prenovo 
trgovine želimo privabiti na-
zaj predvsem člane zadruge 
pa tudi druge kupce iz naše 
občine in s širšega obmo-
čja,« je v petek, ob odprtju 
prenovljene trgovine, dejal 
predsednik zadruge Janez 
Porenta in dodal, da v zadru-
gi razmišljajo že tudi o ne-
katerih drugih investicijah, 

vse z lastnim denarjem – o 
prenovi trgovin v Šenčurju, 
na Dravskem polju in v Pre-
kmurju, o prenovi odkupne-
ga centra za žita v Cirkovcah 
ter o tem, da bi skupaj z Lo-
ško zadrugo ustanovili zbir-
ni center za živino. V Slogi 
so oživili tudi sodelovanje s 

sosednjimi zadrugami, z Lo-
ško zadrugo so o tem že pod-
pisali pogodbo in sodelova-
nje že daje rezultate, v pri-
hodnje pa ga želijo razširiti 
še na druge zadruge v soseš-
čini. Peter Vrisk, predsednik 
Zadružne zveze Slovenije, 
ki se je tudi udeležil odprtja 

trgovine, je ob tem dejal, da 
morajo zadruge okrepiti so-
delovanje, ne pa si medse-
bojno konkurirati, kot se 
tudi dogaja. Lani je bilo zara-
di nizke odkupne cene mle-
ka težavno leto, a kljub temu 
je večina zadrug v Sloveniji 
poslovala pozitivno. 

Začetek novih vlaganj
Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj je v petek odprla prenovljeno trgovino kmetijsko-vrtnarskega 
centra na Primskovem, s čimer je začela tudi nov investicijski ciklus.

V prenovljeni trgovini so izboljšali ponudbo, še zlasti v Slogini špajzi, kjer ponujajo pridelke 
in izdelke s kmetij.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Na prihodkov-
ni strani je proračun vreden 
3,7 milijona evrov, na od-
hodkovni 4,1 milijona. Šti-
risto tisočakov, prenesenih 
iz leta 2016, omogoča vsaj 
nekatere nujne investicije, 
je dejal župan Miran Zadni-
kar, ki sicer meni, da je pro-
račun težko sestaviti zaradi 
veliko želja in malo denarja. 
Poleg tega je »napihnjen« 
tudi zaradi predvidenih na-
ložb, za katere pričakujejo 
denar iz razpisov za nepo-
vratna sredstva (gre za re-
gijske projekte), vendar v ta 
priliv v Preddvoru bolj malo 
verjamejo. Še največja mož-
nost se obeta za projekt mo-
bilnost. Sicer pa so svetniki 
izvedeli, da je občinski pro-
račun za malenkost krepkej-
ši zaradi povprečnine, ki je v 
tem letu 530 evrov na prebi-
valca, kar občini prinese 35 
tisoč evrov več kot lani. Po-
leg tega je občina od države 
dobila tudi za 113 tisoč evrov 
brezobrestnega posojila, s 
katerim bo poplačala grad-
njo kanalizacije v zgornjem 
delu Tupalič.

Evropski denar so si-
cer pričakovali še za ure-
ditev otoka v reki Kokri, za 
že omenjeno mobilnost, za 
športni park Voke, za med-
generacijski center v gradu 
Dvor. Prijavili so se tudi na 
razpis za energetsko obnovo 
doma krajanov v Preddvoru, 
pričakujejo tudi denar fun-
dacije za šport za športna 
igrišča, na sofinanciranje 
računajo tudi za vodovod na 
Možjanci. Kar tretjino prora-
čunskega denarja še naprej 
porabijo za otroško varstvo, 

izobraževanje, prevoze ot-
rok ... Letos bodo ti izdatki 
še nekoliko večji, ker bodo 
v šoli zgradili dvigalo. Ne-
kaj manjših vlaganj bo tudi 
v jezero Črnava, župan pa po 
dveh desetletjih napoveduje 
tudi izdajo zbornika, ki ga 
bodo posvetili samostojno-
sti občine. Imenovan je prip-
ravljalni odbor: letos bodo 
pripravili avtorske prispev-
ke, drugo leto načrtujejo tisk 
in izdajo. Poskrbeli bodo za 
vzdrževanje cest v vaseh, ki 
so bile izpuščene v projek-
tu Infrastruktura Preddvor 
(Kokra, Možjanca, Potoče), 
za varnost pa za ureditev 
pešpoti med Preddvorom 
in Bregom, pločnika Bela–
Preddvor in pločnika v zgor-
njem delu Tupalič hkrati s 
fekalno kanalizacijo. V Va-
ličevi vili bodo uredili dvo-
je novih stanovanj. Težko pa 
bodo uredili zbirni center, 
saj investicija terja 400 tiso-
čakov, razen če bi šli v javno-
zasebno partnerstvo. Za na-
kup zemljišč za športni park 
Voke so rezervirali sto tiso-
čakov, enak znesek pa tudi v 
prihodnjem proračunu, tam 
bodo zgradili tudi most, vre-
den 50 tisoč evrov. 

O proračunu ni bilo veliko 
razprave, Primož Bergant iz 
Kokre pa je ponovil že lani iz-
ražen pomislek, da so vlaga-
nja v njihovo vas vselej vklju-
čena v postavko vzdrževanja 
cest, radi pa bi pregled, koli-
ko se bo iz proračuna sploh 
vlagalo v Kokro. Poleg tega 
je tudi vlaganje iz postavke 
vzdrževanja cest odvisno od 
volje posebnega odbora, ki 
deli ta sredstva. Lani so bili z 
njegovo odločitvijo sicer za-
dovoljni. 

Želja veliko, 
denarja malo
V Preddvoru so sprejeli letošnji proračun.

Ana Šubic

Železniki – Ekološki otok pri 
nekdanji Tehtnici v Železni-
kih bodo ukinili. Zaradi loka-
cije ob regionalni cesti se na-
mreč na njem nenehno po-
javljajo odpadki, ki tja ne so-
dijo. Za seboj jih večinoma 
puščajo izletniki, a kot pravi 
župan Anton Luznar, so za 
nesnago krivi tudi domači-
ni, kar se je pokazalo ob pre-
gledovanju vsebine na ekolo-
škem otoku s strani komunal-
nih delavcev. Problematika je 
po njegovem na tej lokaciji 
nerešljiva, zato bodo v krat-
kem ekološki otok umakni-
li. Preverili bodo, ali je v bliži-
ni možno dobiti primernejši 
in manj opazen prostor. Na ta 

način so namreč rešili proble-
matiko odlaganja vreč s smet-
mi na ekološkem otoku ob lo-
kalni cesti Šurk–Ravne, ki so 
ga prestavili, da ni bil več vi-
den z glavne ceste. »Če ustre-
zne lokacije ne bo možno do-
biti, bomo zabojnike presta-
vili na druge ekološke oto-
ke,« je napovedal župan. Te-
žave imajo sicer tudi na eko-
loškem otoku na začetku na-
selja Na plavžu, a o njegovem 
umiku ne razmišljajo, vseka-
kor pa ga bo treba odstraniti 
ob izgradnji obvoznice, je po-
vedal župan. Dodal je še, da je 
sicer lokacija pri Tehtnici bolj 
na udaru, saj je tam prvi eko-
loški otok, na katerega naleti-
jo izletniki na poti iz zgornje-
ga dela Selške doline.

Ekološkega otoka pri nekdanji Tehtnici ne bo več

Ekološki otok pri nekdanji Tehtnici bodo zaradi nenehnega 
pojavljanja nesnage ukinili. / Foto: Andrej Tarfila

Kranj – Okrožno sodišče v Kranju je na predlog upnice Banke 
Sparkasse, d. d, Ljubljana prejšnji torek začelo stečajni po-
stopek za družbo Proloco Jezersko z Zgornjega Jezerskega. 
Za stečajno upraviteljico je imenovalo Staško Mrak Jamnik. 
Upniki imajo zdaj tri mesece, do 3. maja, čas, da prijavijo 
terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice.

Proloco Jezersko v stečajnem postopku

Kranjska Gora – V Kranjski Gori se je na mednarodnem zim-
skem srečanju pretekli konec tedna srečalo več kot sto obrtnikov 
in podjetnikov iz Avstrije, Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovi-
ne, Srbije, Turčije in Slovenije. Udeležence je pozdravil tudi mi-
nister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, 
ki je izrazil zadovoljstvo nad dogodkom, za katerega meni, da 
predstavlja odlično priložnost za odpiranje novih poslovnih pri-
ložnosti. »Področje internacionalizacije je izredno pomembno, 
saj izvoz predstavlja kar sedemdeset odstotkov BDP. V vladni 
politiki predvidevamo nove ukrepe, med drugim spodbujanje 
partnerstev na tujih trgih in spodbujanje investicij. Odprli smo 
veleposlaništva v številnih tujih državah, vendar moramo tudi 
doma zagotoviti bolj spodbudno poslovno okolje. Prizadevamo 
si za zmanjšanje administrativnih ovir, bolj fleksibilno delovno-
pravno zakonodajo, proces pridobivanja gradbenih dovoljenj 
pa mora biti enostavnejši,« je še poudaril minister.

Poslovne priložnosti za obrtnike in podjetnike
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Upravljavec stroja za brizganje plastike m/ž (Radomlje) 
Pričakujemo: tri leta izkušenj enakega oziroma primerljivega delovnega mes-
ta, poznavaje procesa, orodij ter delovnih priprav in naprav za brizganje plasti-
ke, samostojno izvajanje dela, sposobnost timskega dela, inovativnost ter zani-
manje za nova znanja, natančnost, zanesljivost in odgovornost za kakovostno 
izvedbo dela. Zaposlitev za nedoločen čas, polni delovni čas, s poskusno dobo 
šest mesecev. Biplast, d. o. o., Kamniška 24, 1235 Radomlje. Prijave zbiramo do 
17. 2. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vojak m/ž (celotna Slovenija) 
Od vas pričakujemo: državljanstvo Republike Slovenije, zdravstvena sposob-
nost za opravljanje vojaške službe, najmanj srednja poklicna izobrazba, do kon-
ca leta zaposlimo kandidate, ki so v koledarskem letu izpolnili do 27 let. Mini-
strstvo za obrambo Republike Slovenije Slovenska vojska, Vojkova 55a, 1000 
Ljubljana. Prijave zbiramo do 6. 3. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Monter in serviser klimatskih naprav, hladilnih sistemov in toplotnih čr-
palk m/ž (Kranj) 
Zaradi povečanega dela bi radi med svoje vrste povabili kader, ki že obvlada ozi-
roma se je pripravljen usposobiti za dinamično delo na terenu. Klima Belehar 
prezračevanje in klimatizacija, d. o. o. , Savska Loka 21, 4000 Kranj. Prijave zbira-
mo do 24. 2. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Programer m/ž (Škofja Loka) 
Opal, d. o. o., vabi v svojo ekipo izkušenega programerja za sodelovanje pri ra-
zvoju poslovnega informacijskega sistema. Opal, d. o. o., Sv. Duh 274, 4220 Ško-
fja Loka. Prijave zbiramo do 26. 2. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Referent v prometni pisarni m/ž (Škofja Loka) 
Zaradi povečanega obsega dela zaradi nove zakonodaje v Avstriji zaposlimo re-
ferenta v prometni pisarni. Habjan Transport, d. o. o. Škofja Loka, Trata 50, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 3. 3. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni logist m/ž (Jesenice)
 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: univerzitetna ali visokošolska iz-
obrazba ekonomske ali tehnične smeri, poznavanje carinskih predpisov, aktiv-
no znanje dveh tujih jezikov (obvezno znanje angleškega jezika), poznavanje 
dela na računalniku, sposobnost za timsko delo, samoiniciativnost, natančnost 
in vztrajnost ... SIJ Acroni, d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave 
zbiramo do 10. 2. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja blagovne skupine m/ž (Naklo) 
Naloge delavca na delovnem mestu: vodenje produktne skupine področja stro-
ji in orodje, razvoj in obvladovanje blagovne skupine, pogajanja z dobavitelji ter 
skrb za realizacijo in doseganje ciljev. Merkur trgovina, d. d., Cesta na okroglo 7, 
4202 Naklo. Prijave zbiramo do 19. 2. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Projektant m/ž (Kranj)
 Pričakujemo: VII. stopnjo izobrazbe – diplomiran inženir strojništva, zaželene 
delovne izkušnje na podobnih delovnih mestih, dobro poznavanje področja 
konstruiranje/projektiranja strojev in naprav, zaželeno tudi poznavanje področ-
ja pnevmatike in hidravlike ... Savatech, d. o. o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj. 
Prijave zbiramo do 17. 2. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Izdelovalec gumenih izdelkov m/ž (Kranj)
 Pričakujemo: II., III. ali IV. stopnjo izobrazbe, zaželene delovne izkušnje v proi-
zvodnji (ni nujno), pripravljenost na delo v več izmenah (3- ali 4-izmensko delo), 
vestnost, veselje do dela, pridnost, odgovornost, osnovno poznavanje dela z ra-
čunalniškimi programi (MS Office) – urejevalniki besedil, preglednice. Savatech, 
d. o. o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 28. 2. 2017. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Prodajnik m/ž (Poljane nad Škofjo Loko) 
V podjetju Polycom Škofja Loka, d. o. o., zaposlimo kandidata na delovnem mes-
tu prodajnik. Delo bo enoizmensko in bo obsegalo skrb za nemoten potek pro-
dajne verige. Polycom Škofja Loka, d. o. o., Poljane nad Škofjo Loko 76, 4223 Po-
ljane nad Škofjo Loko. Prijave zbiramo do 14. 2. 2017. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Analitik na investicijah m/ž (Jesenice)
 Glavne naloge izbranega kandidata bodo: koordiniranje nabavnih in investicij-
skih procesov za različne družbe znotraj skupine SIJ, sodelovanje pri pripravi in-
vesticijskih predlogov, priprava mesečnih, kvartalnih in letnih investicijskih po-
ročil, priprava ocen stroškov investicij, priprava relevantnih prezentacij in po-
datkov (MS PowerPoint) za učinkovito odločanje ... SIJ, d. d., Gerbičeva 98, 1000 
Ljubljana. Prijave zbiramo do 10. 2. 2017. Podrobnosti 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

Jasna Paladin

Ljubljana – Najboljši alpini-
sti, športni in ledni plezal-
ci ter turni smučarji so se 
letos zbrali na Gospodar-
skem razstavišču v Ljubljani 

v okviru sejma Natour Alpe-
-Adria, med prejemniki pri-
znanj pa je bilo znova tudi 
več Gorenjcev.

Priznanje za najuspešnej-
šo alpinistko minulega leta 
je prejela Tjaša Jelovčan iz 
AO PD Kranj, ki je sezo-
no posvetila visokim alp-
skim skalnim stenam in jo 
okronala z vzponom po naj-
daljšem grebenu na Mont 
Blanc. Najuspešnejši alpi-
nist 2016 je postal Luka Lin-
dič (AO PD Celje - Matica), 
ki nase že nekaj let opozarja 
tudi na svetovni alpinistični 

sceni. Najperspektivnejši al-
pinistki 2016 sta naveza Ma-
rija Jeglič (AO PD Ljubljana 
- Matica) in Sara Jaklič (AO 
PD Kranj), najperspektiv-
nejši alpinist 2016 pa Mati-
ja Volontar (AO PD Jeseni-

ce). Priznanje za posebne 
dosežke v alpinizmu sta pre-
jela Aleš Česen (Alpski gor-
niški klub) in posthumno 
Domen Kastelic (Akadem-
ski AO).

»Še vedno neznansko rad 
plezam«

Posebno mesto med naj-
uspešnejšimi alpinisti je le-
tos zavzel šestdesetletni 
Kranjčan Andrej Štremfelj, 
ki je za svojo izjemno, šti-
rideset let trajajočo alpini-
stično pot prejel priznanje 

za življenjsko delo, ki ga je 
pospremil dolg aplavz vseh 
prisotnih. Z alpinizmom se 
je začel ukvarjati leta 1972, 
v zgodovino slovenskega al-
pinizma pa se je z zlatimi čr-
kami zapisal že pet let kasne-
je z zgodovinskim vzponom 
na vrh Everesta po zahodnem 
grebenu, ko sta z Nejcem Za-
plotnikom na vrhu sveta stala 
kot prva Slovenca. Enajst let 
pozneje je znova pisal zgodo-
vino na najvišjem vrhu sveta, 
ko sta se nanj povzpela z ženo 
Marijo in tako postala prvi za-
konski par, ki je osvojil vrh. 
Pol leta za tem je sledil tudi 
njegov največji uspeh, ko sta 
skupaj z Markom Prezljem 
preplezala novo smer na Juž-
ni vrh Kančdendzenge, za kar 
sta prejela zlati cepin. »Če me 
kdo vpraša, ali mi je lepše ob 
prejemu priznanja ali ko pri-
dem na neki vrh, ni dvoma, 
da mi je na vrhu lepše. Sla-
va je vendar najbolj pokvarlji-
vo blago, kar ga lahko dobiš, 
ob prejemu priznanja s stra-
ni stroke pa se seveda počutiš 
drugače. Od poškodb imam 
težave z obrabljenimi skle-
pi, zato zdaj bolj izbiram in 
se ne zapodim v vsako stvar, 
a še vedno neznansko rad 
plezam,« je povedal Andrej 
Štremfelj.

Najuspešnejša športna 
plezalka 2016 je pričakova-
no postala Janja Garnbret 
(Šaleški AO), presenečenja 

pa ni bilo niti med fanti, saj 
je priznanje za najboljšega 
prejel Domen Škofic (ŠPO 
PD Radovljica), prvi slo-
venski tekmovalec s skup-
no zmago svetovnega poka-
la v športnem plezanju. Pri-
znanja športnim plezalcem 
za vrhunske dosežke na tek-
movanjih so prejeli Tjaša 
Kalan (AO PD Kranj), Ju-
lija Kruder (ŠPO PD Celje 
- Matica), Mina Markovič 
(ŠPK Plus) z bronom s sve-
tovnega prvenstva in Urban 
Primožič (PK Škofja Loka), 
posebno priznanje je šlo v 

roke paraplezalcu Gregorju 
Selaku (ŠPD Gre gor). Pri-
znanja perspektivnim špor-
tnim plezalcem za rezultate 
na svetovnem in evropskem 
mladinskem prvenstvu in v 
evropskem mladinskem po-
kalu so prejeli Matic Kotar 
(ŠD Proteus), Mia Krampl 
(AO PD Kranj), Vita Lukan 
(ŠPO PD Radovljica), Luka 
Potočar (ŠPO PD Radovlji-
ca), Lučka Rakovec (ŠD Pro-
teus), Urška Repušič (ŠPO 
APD Kozjak Maribor) in 
Tjaša Slemenšek (Šaleški 
AO). Srebrni častni znak 

PZS sta v zahvalo za dolgo-
letno in uspešno zastopa-
nje barv slovenske članske 
in mladinske reprezentance 
v športnem plezanju prejela 
Urban Primožič in Jure Raz-
tresen (oba PK Škofja Loka), 
ki sta lani sklenila tekmoval-
no kariero.

Tudi priznanji za naju-
spešnejšega lednega plezal-
ca in najuspešnejšega turne-
ga smučarja minulega leta 
sta šli na Gorenjsko; prejela 
sta ju Janez Svoljšak (AO PD 
Kranj) in Nejc Kuhar (TSO 
PD Jezersko).

Najvišje priznanje Andreju Štremflju
Planinska zveza Slovenije je v četrtek podelila priznanja za vrhunske dosežke v alpinizmu, športnem in lednem plezanju ter turnem smučanju za leto 2016 
pa tudi za življenjsko delo v alpinizmu, s čimer so se poklonili himalajcu Andreju Štremflju.

Andrej Štremfelj, prejemnik priznanja za življenjsko delo v 
alpinizmu / Foto: Tina Dokl

Najboljši v lanskem letu: alpinistka Tjaša Jelovčan, športna plezalka Janja Garnbret, ledni 
plezalec Janez Svoljšak, alpinist Luka Lindič in Andrej Štremfelj (Domna Škofica in Nejca 
Kuharja na podelitvi ni bilo) / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so na zadnji seji sprejeli 
Odlok o programu opremlja-
nja in merilih za odmero ko-
munalnega prispevka za ob-
močje Občinskega podrob-
nega prostorskega načrta Av-
tobusni terminal. »Mestna 
uprava pripravlja potrebno 
dokumentacijo za gradnjo 
terminala in urejanje širše-
ga območja Zlatega polja. 
Za investicijo bomo pripra-
vili odlok o javno-zasebnem 
partnerstvu, o čemer bo od-
ločil mestni svet. Sledila bo 
objava razpisa in izbor izva-
jalca del ter pogodba, ki bo 
dana v obravnavo in sprejem 
mestnemu svetu,« je povedal 
župan Boštjan Trilar in pojas-
nil, da naj bi odlok o javno-za-
sebnem partnerstvu spreje-
mali v dveh mesecih. Slabše 
pa kaže glede začetka priprav 

na gradnjo regijskega večna-
menskega športno vadbene-
ga centra Kranj. Lani oktobra 
je namreč občina objavila jav-
ni poziv promotorjem k od-
daji vloge o zainteresiranosti 
za sklenitev javno-zasebnega 
partnerstva pri projektu. Rok 
za prijave je potekel sredi de-
cembra, na poziv pa se ni javil 
nihče. »Ker se v razpisanem 
roku ni prijavil noben promo-
tor, smo analizirali razloge za 
to. Ugotovili smo, da je tisto, 
kar zainteresirani najbolj po-
grešajo, ureditev kompleksa 
cenejših sob za tiste, ki bi ho-
dili v športni center na trenin-
ge. To bi bil istočasno priho-
dek za zasebnega partnerja. 
Tako bo sedaj uprava poziv 
promotorjem spremenila, v 
njem pa bo del prostorov na-
menjenih hotelski dejavno-
sti. Poziv bomo nato ponovi-
li,« je pojasnil župan Boštjan 
Trilar.

Javni poziv bodo spremenili
V Kranju potekajo priprave za gradnjo novega 
avtobusnega terminala, zanimanja za gradnjo 
regijskega večnamenskega športnega parka pa ni.
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SEJEM GRADITELJ v Celovcu
SEJEM GRADITELJ (HÄUSLBAUERMESSE) je strokovni 
sejem za gradnjo, obnovo in varčevanje energije. 

Od 10. do 12. februarja 2017 
se bo na 25.000 m2 pred-
stavilo 450 razstavljavcev 
s področja gradnje, obnove 
in varčevanja z energijo. Na 
sejmu bodo prisotni vsi vo-
dilni ponudniki. Ena osred-
njih letošnjih tem je streha. 
Vrhunski ponudniki s tega 
področja bodo obiskoval-
cem predstavili individual-
ne možnosti za gradnjo oz. 
obnovo strehe. Potekala 
pa bo tudi nagradna igra, 
na kateri lahko zadenete 
novo streho v vrednosti 
15.000 evrov. Pokrovitelj te 
nagradne igre je podjetje 
City-Dach. 

Na sejmu GRADITELJ si 
bo možno podrobno ogle-
dati produkte in rešitve 
z najrazličnejših temat-
skih področij, kot so npr. 
načrtovanje gradnje oz. 
renoviranja, gradnja kleti, 
zasnova strehe, okna, vrata, 
ograja, talne obloge, opre-
ma kopalnice, ogrevanje, 
najrazličnejše tehnologije 
za varčevanje z energijo ter 
še veliko drugega.

Sejemski prostor bo za 
obiskovalce odprt od 9. 
do 18. ure. Cena vstopni-
ce za odrasle je 8 evrov. Z 
objavljenim kuponom pa 
je cena vstopnice samo 3 
evre na osebo. Kupon velja 
za največ dve osebi. 

SEJEM
GRADITELJ

www.kaerntnermessen.at 10.-12. FEBRUAR 

LET

SEJMIŠČE CELOVEC

ZNIŽANA VSTOPNINA
Ob predložitvi tega kupona boste na vseh sejemskih 
blagajnah za vstopnico odšteli samo 3 evre 
namesto 8 evrov na osebo. 
(Velja za največ 2 osebi.) 
namesto za 8 € za 3 € 3,-€

ZA GRADNJO, RENOVIRANJE 

IN VARČEVANJE Z ENERGIJO
STROKOVNI SEJEM 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Zdravstveno 
varstvo je sicer samo eno od 
meril o stanju zdravja držav
ljanov, ki so jih v raziskavi 
strnili v 35 kazalnikov. Raz
iskavo, ki zajema 212 občin 
v Sloveniji in je prva, ki je iz
vedena za občine, je v Ško
fji Loki predstavila prim. 
Alenka Hafner, dr. med., iz 
kranjske enote Nacionalne
ga inštituta za javno zdrav
je. Povedala je, da so izsled
ki raziskave namenjeni od
ločevalcem v občinah, da bi 
skupaj z ostalimi dejavniki 
poskrbeli za krepitev zdrav
ja svojih prebivalcev.

Podlaga za strategijo 
zdravstva

 Podatki iz raziskave jim 
dajejo možnost načrtovanja 
strategij na področju zdrav
ja. O tem od lani resneje raz
mišljajo tudi v občini Škofja 

Loka, je dejal župan Miha 
Ješe, občina pa se bo aktiv
neje vključila v načrtovanje 
zdravstvenega varstva na po
budo zdravnikov iz tamkaj
šnjega zdravstvenega doma, 
ki zaradi kadrovske in pro
storske stiske vse težje dela
jo. Strateški pristop k zdrav
ju pa zahteva tudi pričakova
no večanje števila prebival
cev (priseljevanja in naravne
ga prirasta) in tudi večji delež 
starejšega prebivalstva.

Večja skrb pomoči na 
domu

Alenka Hafner je opozorila 
na zanimive ugotovitve o Go
renjski, ki na številnih pod
ročjih odstopa od slovenske
ga povprečja. Tako je denimo 
pri bolniških odsotnostih kar 
16 gorenjskih občin na bolj
šem od slovenskega povpre
čja: od šestih občin so na vrhu 
tri gorenjske: Preddvor, Že
lezniki in Žirovnica. Škofja 

Loka sicer ni nikjer povsem 
v vrhu, a večinoma značilno 
odstopa od slovenskega pov
prečja. Tako so denimo na 
področju zdravstvenega sta
nja in umrljivosti ugotovi
li, da je delež prebivalcev ob
čine, ki so svoje zdravje oce
njevali kot dobro, višji od slo
venskega povprečja. Bolniš
ka odsotnost delovno aktiv
nih prebivalcev je trajala pov
prečno 11 koledarskih dni na 
leto, v Sloveniji pa 13,7 dne
va. Delež oseb, ki prejema
jo zdravila zaradi povišane
ga krvnega tlaka, je bil nižji 
od slovenskega povprečja, za 
sladkorno bolezen prav tako. 
Nižja je tudi stopnja bolniš
ničnih obravnav zaradi srč
ne kapi, višji pa sta stopnja 
bolnišničnih obravnav za
radi zlomov kolka pri starej
ših ljudeh in stopnja umr
ljivosti zaradi samomora. 
Manj razveseljiv je tudi po
datek, da je delež uporabni
kov pomoči na domu nižji od 

slovenskega povprečja, med 
18 gorenjskimi občinami je 
po tem kazalcu Škofja Loka 
šele na 13. mestu. Manj kot 
odstotek prebivalstva je de
ležen pomoči na domu, po 
resoluciji o socialni varnosti 
2013 do 2020 pa naj bi bilo 
zajete 3,5 odstotka ciljne po
pulacije. Tega področja se 
bodo morali v občini Škofja 
Loka resno lotiti. 

Pri Svitu in Dori jih 
sosedje prehitevajo

In še nekaj podatkov s pod
ročja dejavnikov tveganja za 
zdravje in preventive: tele
sni fitnes otrok je bil v ob
čini Škofja Loka višji od slo
venskega povprečja. Delež 
kadilcev je bil 16, v Sloveniji 
pa 24odstoten. Stopnja bol
nišničnih obravnav zaradi 
poškodb v transportnih ne
zgodah je bila 2 na 1000 pre
bivalcev, v Sloveniji pa 1,8. 
Delež prometnih nezgod z 

alkoholiziranimi povzroči
telji je bil blizu slovenske
mu povprečju. Odzivnost 
v Programu Svit – preseja
nju za raka debelega črevesa 
in danke je bila 70, v Slove
niji pa 60,4 odstotka, v pro
gramu Zora (za raka mater
ničnega vratu) je bila 76,7, 
v Sloveniji pa 71,3 odstotka. 
Na tem področju jih močno 
prehitevajo v sosednjih obči
nah Žiri, Železniki, Gorenja 
vas  Poljane, ki v Sloveniji 
izrazito odstopajo.

Poleg pomoči na domu 
naj bi v Škofji Loki v prihod
nje izboljšali tudi preventiv
ne dejavnosti. Alenka Haf
ner opozarja na dejavnosti, 
ki so na voljo v zdravstve
novzgojnih centrih (na Go
renjskem jih deluje sedem), 
kjer so prebivalcem na voljo 
izobraževanja, svetovanja, 
delavnice s področja zdravja, 
v prihodnje pa jih namerava
jo še nadgraditi, zlasti s po
dročjem duševnega zdravja.

Ločani so dobrega zdravja
Celo odličnega ob dejstvu, da je zdravstvo povsod na Gorenjskem v primerjavi z ostalim v Sloveniji podhranjeno, da je manj 
zdravnikov, medicinskih sester in tudi bolniških postelj na prebivalca, smo slišali na predstavitvi raziskave Zdravje v občini, ki jo je 
za vso Slovenijo opravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Preddvor – Decembra je ob-
činski svet v Preddvoru na 
podlagi elaboratov, ki jih je 
predložila Komunala Kranj, 
sprejel nove cene odvajanja 
in čiščenja komunalnih od-
padnih voda. Te so se precej 
povečale, tudi na račun dej-
stva, da imajo v večjem delu 
občine novo komunalno 
infrastrukturo. Že takrat so 
se dogovorili, da bo občina 
te storitve subvencionirala v 
višini 40 odstotkov, za kar so 
predvideli tudi denar v prora-
čunu. Manjkal pa je formalni 
sklep, zato so formalnosti za-
dostili na februarski seji.   

O subvenciji za 
komunalne storitve

Kamniška Bistrica – Iz družbe 
Velika planina sporočajo, da 
so usposobili sistem za pro-
dajo vozovnic na Veliko plani-
no, ki ga je prejšnji ponedeljek 
uničil požar, prav tako kot tudi 
gostilno Pod žičnico. Prodajo 
vozovnic so uredili pri spodnji 
postaji nihalke. Poslovanje 
družbe, ki ima svoje prostore 
tik ob pogorišču, so v nekaj 
dneh usposobili ob pomoči 
podjetij, ki so jim pomagala 
pri obnovi električne napelja-
ve, telefonskih linij, interneta 
in pisarniških prostorov.

Sistem prodaje 
vozovnic spet deluje
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Igor Kavčič

Kranj – Potem ko so v zad-
njih letih na februarskih raz-
stavah v Galeriji Prešernove 
hiše v Gorenjskem muzeju 
posvečali več poudarka likov-
nim upodobitvam pesnika 
in podobam, ki so v različnih 
knjižnih izdajah spremljale 
njegove pesmi, pa na tokra-
tni razstavi združujejo poe-
zijo in glasbo. »Prva ideja za 

povezavo Prešerna in glasbe 
je zrasla v meni samem, saj 
se tudi sam ukvarjam z glas-
bo, solo petjem in igranjem 
klavirja. Hkrati pa se je tema 
uglasbitev Prešernovih pe-
smi kar sama ponujala v raz-
iskovanje,« je povedal avtor 
tokratne razstave, umetno-
stni zgodovinar Gašper Pe-
ternel, ki besedo gerlica po-
jasnjuje kot sinonim za sa-
mospev. Iz časa pesnikovega 

življenja ni veliko zapisov o 
uglasbitvah njegovih bese-
dil. Ena izmed uglasbitev naj 
bi bila na primer tista Mari-
je pl. Vest, ki je zapisala prvo 
melodijo Podoknice. Men-
da jo je njen brat Viktor pl. 
Vest, ki je bil skupaj s Pre-
šernom na dolžnosti naro-
dne straže, zapel tudi pesni-
ku. Melodija, napisana v lah-
kotnem tonu italijanske ro-
mance naj bi pesnika ganila 

do solz. Z uglasbitvami nje-
govih pesmi se je ukvarjala 
tudi Josipina Turnograjska, 
a njeni notni zapisni niso 
ohranjeni.

»Po marčni revoluciji je 
slovenski jezik praktično 
dobil krila, nekaj pa je bilo 
v tem tudi propagande, da 
je treba jezik spraviti v ljud-
ska srca, kar je bilo skozi pe-
sem najlažje. Izvajali so jih 
v okviru tako imenovanih 
čitalniških srečanj ali Be-
sed. Tako imajo uglasbitve v 
prvem obdobju zelo ljudski 
značaj, dejstvo pa je, da skla-
datelji v 19. stoletju niso bili 
sposobni zapisati skladb na 
zahtevnejše Prešernove pe-
smi,« pojasnjuje Gašper Pe-
ternel, ki je uglasbitve raz-
delil na tri obdobja. Prvemu, 
v katerem se srečamo z av-
torji, kot so Jurij Flajšman, 
Kamilo Mašek, Fran Vilhar, 
Davorin Jenko in bratje Ipa-
vec, je sledilo drugo obdob-
je, v katerega je uvrstil skla-
datelje, kot so Anton Lajovic, 
Fran Gerbič in Josip Michl, 
za tretje obdobje pa opre-
deljuje čas med obema voj-
nama in uglasbitve Bojana 
Adamiča, Lucijana Marije 

Škrjanca, Viktorja Parme 
in Marija Kogoja, ki so pri 
uglasbitvah že uporabili 
zbore in orkestre. Z njimi so 
na vrsto prišle tudi pesnitve, 
kot so Povodni mož, Sonetni 
venec, Krst pri Savici. 

»Razstava je strukturira-
na od glavnih skladateljev, ki 
so napisali tri, štiri skladbe, 
do tistih, ki so v svoje opu-
se vključili daljša dela, po-
vezana s Prešernovo poezi-
jo,« pojasnjuje sogovornik, 
ki je razstavi dodal tudi gla-
sovno dimenzijo. »Od vsa-
kega predstavljenih sklada-
teljev smo pripravili boljše 
izvedbe, ki jih izvajajo pev-
ci, kot so Juan Vasle, Anton 
Dermota, Marcos Fink, Ana 
Pusar Jerič in drugi. Skupaj 
je na voljo za poslušanje na 
slušalkah osem posnetkov, 
pripravili pa smo tudi video 
posnetek pesmi Luna sije v 
izvedbi enega od slovenskih 
ljubiteljskih zborov. Kot je 

še povedal Peternel, ga je po-
sebno presenetil češki skla-
datelj Josip Michl, ki se je 
po mnenju Marija Kogoja 
najbolj približal izrazu Pre-
šernove izpovedi v pesmih. 
»Njegove uglasbitve so ro-
mantične, kljub temu da so 
nastale šele po letu 1900. 
Izdal je štiri samospeve na 
Prešernovo poezijo. Pri tem 
je zanimiv njegov zapis ob 
uglasbitvah, ki ga je name-
nil pevcem in instrumen-
talistom v spremljavi, kako 
naj samospeve izvedejo. Če 
ne zmorejo tako, naj pesmi 
raje ne izvajajo, je posebej 
poudaril.« 

Na odprtju razstave sta ob 
spremljavi Gašperja Jereba 
obiskovalce v čas Besed po-
peljala pevca Tilen Lotrič s 
samospevoma Strunam in 
Ob slovesu ter Ana Benedik 
s pesmijo Nezakonska mati, 
oba iz razreda Janeza Ho-
stnika v Glasbeni šoli Kranj.

Kadar se poje Prešeren
V Galeriji Prešernove hiše je ob slovenskem kulturnem prazniku že tradicionalno na ogled razstava, 
povezana z dr. Francetom Prešernom. Tokrat je to kulturnozgodovinska razstava z naslovom 
Prešernova gerlica, samospev na Prešernovo poezijo.

Avtorja razstave Gašperja Peternela so še posebno navdušile uglasbitve češkega skladatelja 
Josipa Michla. / Foto: Igor Kavčič

Nekaterim uglasbitvam Prešernovih pesmi je na razstavi 
moč tudi prisluhniti. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Nova galerija v pro-
storih nekdanje prodajalne 
Bala (od tod tudi ime) v sta-
rem delu mesta Kranja te dni 
gosti drugo letošnjo razsta-
vo, tokrat multimedijskega 
umetnika Andreja Preglja 
iz Kopra, ki se predstavlja z 
avtorskim projektom Med 
in mleko. »Že od mladih let 
me je gnala želja po ustvarja-
nju. Pri tridesetih letih sem 
svoje želje začel uresničeva-
ti z oblikovanjem interier-
ja, foteljev, miz in podobno. 
Ta dela združujejo umetno-
stno komponento in praktič-
no ustvarjalnost,« avtor An-
drej Pregelj pojasnjuje prvo 
od treh polj svojega ustvarja-
nja, s katerimi se predstavlja 
v Kranju.

Drugi del razstave je na-
menjen sklopu z naslo-
vom Metal & recycling art. 
V njem recikliram tisto, kar 
mi je bilo pri roki oziroma 
je bilo moč najti na smetiš-
čih. Kot strojnik razumem 
te kovinske elemente, dele 
strojev in avtomobilskih 

motorjev in trud, ki je bil 
vložen v njihovo izdelavo. V 
vsakem elementu lahko pi-
šemo neko zgodbo,« dodaja 
Pregelj, ki se v tretjem sklo-
pu predstavlja s koncep-
tualno umetnostjo, kate-
re osrednji element je lopa-
ta. Skozi sarkazem kritizira 

in opozarja današnjo druž-
bo na njene težave. Te so 
po njegovem mnenju tudi v 
dejstvu, da ljudje enostavno 
nočejo več delati in se raje 
obračajo za lahkim zasluž-
kom oziroma k nečemu, kar 
je običajno v oblakih. Am-
pak medu in mleka ni brez 

delavnosti – brez lopate, če 
parafraziramo Pregljeve po-
stavitve, tudi lopate na kri-
žu, s katero opozarja na to, 
da smo Slovenci ustvarjalen 
in delaven narod, le za orod-
je moramo ponovno prije-
ti. Zanimiva razstava bo na 
ogled do 14. februarja.

Med, mleko in še kaj
V Galeriji Bala, za katere program skrbijo v kranjski območni izpostavi JSKD, so odprli razstavo skulptur 
Med in mleko avtorja Andreja Preglja.

Andrej Pregelj z eno od svojih duhovitih skulptur, v katerih ob sarkazmu ponuja tudi rešitve. 
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Celovec – Spomin na pesnika dr. Franceta Prešerna živi tudi 
med Slovenci na Koroškem. Letošnja osrednja svečanost ob 
kulturnem prazniku bo v četrtek, 9. februarja, ob 19. uri v 
veliki dvorani Doma glasbe v Celovcu. Četrtkova prireditev 
bo hkrati tudi prva v vrsti dogodkov ob 60. obletnic usta-
novitve Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu. Prireditelji 
proslave so Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji, generalni 
konzulat Republike Slovenije v Celovcu, Krščanska kulturna 
zveza in Slovenska prosvetna zveza iz Celovca. Udeležence 
slovesnosti, ki običajno do zadnjega sedeža napolnijo dvora-
no, bo nagovoril slovenski minister za kulturo Tone Peršak, 
glavna govornica pa bo Zalka Kuchling, ravnateljica slovenske 
gimnazije in poslanka deželnega zbora. V programu, ki ga bo 
povezoval Niko Kupper, bodo sodelovali pianist Tonč Feinig, 
tenorist Gabrijel Lipuš, violinistka Mira Gregorič, kitarista Sara 
Gregorič in Matija Ferk ter saksofonist Miha Vavti, ki so svojo 
glasbeno pot začeli v Slovenski glasbeni šoli na Koroškem.

Korošci v Prešernov spomin

Gorenje – Mešani pevski zbor Musica viva Kranj Primskovo 
z zborovodjo Alešem Gorjancem ob slovenskem kulturnem 
prazniku vabi na recital z naslovom O, domovina, ti si kakor 
zdravje, ki bo v sredo, 8. februarja, ob 19. uri v Galeriji Mizar-
stva Ovsenik v Gorenjah pri Kranju.

Zbor Musica viva ob prazniku

Kranj – Jutri, v sredo, 8. februarja, ob 11. uri bo v Mali galeriji 
Likovnega društva Kranj odprtje razstave članov društva na 
temo Apel podobo na ogled postavi. Za poročanje z razstav v 
organizaciji Likovnega društva Kranj bodo priznanje podelili 
novinarski kolegici Darji Kavaš. 

Apel podobo na ogled postavi

Kranj – Jutri, v sredo, 8. februarja, ob 12. uri bo v Galeriji dr. 
Ceneta Avguština v kranjski enoti Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine odprtje razstave likovnih del slikarke Milene Kafol 
in slikarja Mihe Perčiča. Umetnika bo predstavila umetnostna 
zgodovinarka Melita Ažman. 

Likovni razstavi Kafolove in Perčiča
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Maja Bertoncelj

Medvode – V Športni dvorani 
Medvode je v soboto in nede-
ljo potekalo šestdeseto držav-
no prvenstvo za člane v bad-
mintonu. 

Skoraj sedemdeset najbolj-
ših badmintonistov se je po-
merilo za naslove državnih 
prvakov v moški in ženski 
konkurenci posamezno in v 
dvojicah ter v mešanih dvo-
jicah. Izrazitih favoritov ni 
bilo, saj je mlada nadarjena 
generacija zelo enakovredna 
starejšim izkušenejšim tek-
movalcem. V boju za naslo-
ve so bili tudi člani domače-
ga BK Medvode. Med posa-
meznicami je naslov osvojila 
Kaja Stanković (BK Ljublja-
na), med posamezniki Ma-
tevž Bajuk (BK Mirna), pri 

mešanih dvojicah Urban Ko-
rel Turk (BK Mirna) in Ana 
Marija Šetina (BK Medvo-
de), pri ženskih dvojicah Lia 
in Iza Šalehar (BK Kočevje), 
pri moških dvojicah pa Miha 
Ivanič (BK Medvode) in An-
draž Krapež (BK Bit). 

Med posamezniki je bil 
domači adut prvopostavlje-
ni igralec Miha Ivanič tretji. 
Osemnajstletnik je na mla-
dinski svetovni jakostni le-
stvici lansko sezono končal 
med 15 najboljšimi na svetu, 
pokazal pa je tudi že odlično 
igro na mednarodnih član-
skih tekmovanjih. Med posa-
meznicami je bila druga do-
mačinka Ana Marija Šetina, 
sicer prav tako prvo postavlje-
na igralka, tretje mesto pa je 
osvojila njena klubska kolegi-
ca Petra Polanc.

Badmintonisti  
za naslove
Badmintonisti so se merili na šestdesetem 
državnem prvenstvu. Domačina na stopničkah.

Ana Marija Šetina in Miha Ivanič sta bila najboljša igralca 
domačega BK Medvode. / Foto: Peter Košenina

Škofja Loka – Slovenski tekmovalec v lednem plezanju Janez 
Svoljšak (AO PD Kranj), aktualni evropski prvak v težavnosti, 
je na svetovnem prvenstvu v močni konkurenci v francoskem 
Champagnyju končal tik pod stopničkami na četrtem mestu, kar 
je njegova najboljša uvrstitev v letošnji sezoni. »Vse tri smeri na 
prvenstvu sem plezal dobro. Vesel sem, da sem končno enkrat 
v letošnji sezoni dobro odplezal tudi finale. V močni konkurenci 
je malo zmanjkalo za stopničke, vendar sem glede na sezono z 
rezultatom zadovoljen,« je povedal 23-letni Škofjeločan.

Svoljšak na svetovnem prvenstvu četrti

Hokej na ledu – V Alpski hokejski ligi so bile v soboto odi-
grane tekme 4. kroga nadaljevanja tekmovanja. Ekipa HDD 
SIJ Acroni Jesenice je gostovala pri HC Pustertal Wolfe in po 
podaljšku izgubila s 5 : 4 (2 : 1, 0 : 2, 2 : 1, 1 : 0). V vodstvu je s 
14 točkami Rittner Buam, Jeseničani so z 9 točkami na tretjem 
mestu. Na tekmi 21. kroga državnega članskega prvenstva so 
prvi poraz zabeležili hokejisti Triglava. Z 1 : 5 so doma izgubili 
s HK Playboy Slavijo. Na Bledu so hokejisti HKMK Bled s 5 
: 2 premagali hokejiste KHL Zagreb. Naslednjo tekmo bodo 
Kranjčani odigrali v četrtek, ko bodo doma ob 18.15 gostili HK 
Crvena zvezda, Blejci pa v soboto gostujejo pri Slaviji.
Balinanje – Sobotni dvoboji 11. kroga balinarske Superlige so 
minili v znamenju velikega derbija vodilnih zasedb, v katerem 
je škofjeloška Trata v končnici strla odpor gostov iz Kobjegla-
ve. Obračuni med Trato in Hrastom so že nekaj sezon prave 
balinarske klasike in tudi na zadnjem dvoboju v Škofji Loki 
sta obe ekipi potrdili, da sta edini pravi kandidatki za naslov 
prvaka. Škofjeločani so bili boljši s 17 : 9.
Rokomet – Rokometaši so v državnem prvenstvu odigrali 
tekme 18. kroga. Škofjeločani so gostovali pri Dravi Ptuj in 
remizirali s 25 : 25 (15 : 15). Na lestvici vodi Riko Ribnica, Ur-
banscape Loka je na tretjem mestu. 

ŠPORT NA KRATKO

Maja Bertoncelj

Kranj – Petek, 3. februar-
ja 2017, bo za vedno ostal v 
spominu smučarske tekači-
ce Anamarije Lampič. Tak-
rat je 21-letnica iz Valburge 
pri Smledniku prvič zmaga-
la na tekmi svetovnega poka-
la, kot tretja Slovenka v smu-
čarskem teku po Petri Maj-
dič in Vesni Fabjan. Prev-
zela je tudi vodstvo v sku-
pnem seštevku svetovnega 
pokala med tekačicami do 
23 let. Da je tekaški biser, je 
znano že dolgo, že od takrat, 
ko je kot deklica začela s tre-
ningi v domačem tekaškem 
klubu v Medvodah, kasneje 
pa je prestopila v TSK Tri-
glav Kranj. Zmaga je še toli-
ko večja, če vemo za vse nje-
ne težave s srcem, zaradi če-
sar je bila dvakrat tudi ope-
rirana.

Odločala se je med 
Ameriko in Korejo

Njene priprave so bile v 
zadnjem obdobju usmerje-
ne prav v Južno Korejo, kjer 
bodo prihodnje leto olimpij-
ske igre. Na predolimpijski 
generalki v Pjongčangu, na 
kateri sicer ni bilo nekaterih 
najboljših sprinterk, je zab-
lestela v sprintu v njej ljubši 
klasični tehniki. V kvalifika-
cijah je dosegla deseti čas, v 
četrtfinalu je bila druga, zma-
gala je v polfinalni skupini in 
na koncu suvereno tudi v fi-
nalu, ki je bilo sploh njeno 
prvo. Doslej je bila najvišje na 
sedmem mestu lani, kakšno 
naključje: prav tako 3. febru-
arja, v Drammnu na Norve-
škem. »Zelo sem vesela. Moj 
cilj je bila uvrstitev v finale, 
zmaga pa je bila čisto nepri-
čakovana, tako da sem vese-
la še toliko bolj,« je Anama-
rija Lampič razmišljala dan 
po zmagi. Ta je bila suverena 

in taktična. Tako v polfinalu 
kot v finalu je začela v ozad-
ju, nato pa tudi na račun dob-
rih smuči in njenega dobrega 
smučarskega znanja deklasi-
rala konkurenco. »Proga je 
bila težka, zato sem zmeraj 
začela v ozadju in nato stop-
njevala,« je pojasnila. V is-
tem času kot tekme svetov-
nega pokala v Pjongčangu je 
potekalo tudi mladinsko sve-
tovno prvenstvo v Združenih 
državah Amerike, na kate-
rem bi lahko nastopila v kon-
kurenci do 23 let in se borila 
za svoje prvo odličje. »O tem, 
kaj naj izberem, je bilo veliko 
govora, ampak sem se sama 
na koncu odločila za Korejo 

in lahko rečem, da je bila od-
ločitev zelo pravilna,« je do-
dala nekaj besed na to temo. 
Je pa v ZDA nastopil njen 
brat Janez Lampič in v kon-
kurenci do 23 let v sprintu os-
vojil 15. mesto.

Zmaga Anamarije, ak-
tualne državne prvakinje v 
sprintu, na prizorišču pri-
hodnjih olimpijskih iger je 
dobra motivacija, s čimer se 
strinja tudi mlada tekačica: 
»Seveda sem sedaj še bolj 
motivirana, predvsem za 
naslednje leto za olimpijske 
igre, ne manjka pa mi moti-
vacije tudi za konec sezone 
in sploh za svetovno prven-
stvo v Lahtiju, kjer bo sicer 

sprint v prosti tehniki, a se s 
tem ne obremenjujem. Cilj 
na prvenstvu pa mi bo tudi 
nastop na 10 kilometrov v 
klasični tehniki.« Svetovno 
prvenstvo se bo na Finskem 
začelo konec februarja. V 
Južni Koreji so uspeh Lam-
pičeve v sprintu dopolnile še 
Katja Višnar, ki je bila v fi-
nalu šesta in je dosegla uvr-
stitev sezone, Alenka Čeba-
šek pa je osvojila 18. mesto. 
Za nov odličen rezultat sta v 
nedeljo poskrbeli Lampiče-
va in Višnarjeva, ki sta bili v 
ekipnem sprintu peti. 

Doma nazdravili po 
tekmi, včeraj sprejem

Lampičeva se je v Slove-
nijo vrnila včeraj zvečer in 
v domačem kraju so ji prip-
ravili sprejem. Njeno zma-
go so seveda z navdušenjem 
sprejeli tudi v športni dru-
žini Lampič. »Zaradi služ-
be sem si njen tek ogledal 
z zamikom. Zmaga je zago-
tovo presenečenje. V tej ne-
koliko okrnjeni konkurenci 
smo upali na njeno prvo uvr-
stitev v finale, tako visoko pa 
nismo letali. Tekmo gledam 
analitično in vedno sem ji re-
kel, da se zmaguje iz ospred-
ja. Ko smo se slišali, ni poza-
bila povedati, da se da zma-
gati tudi iz ozadja,« je bil iz-
jemno vesel oče Janez Lam-
pič, nekdanji odličen cestni 
kolesar. Z ženo Anko imata 
tri otroke in vsi trije so smu-
čarski tekači: najstarejša 
Anamarija in Janez sta čla-
na A-ekipe, najmlajša Tin-
kara pa je bila v soboto na dr-
žavnem prvenstvu mlajših 
kategorij na Pokljuki osma 
v konkurenci kar tridesetih 
mlajših deklic.

Svetovni pokal v smučar-
skem teku se bo ta konec te-
dna nadaljeval v estonskem 
Otepaeaeju.

Zmaga je bila nepričakovana
Anamarija Lampič se je v Južni Koreji veselila svoje prve zmage v svetovnem pokalu. Smučarska 
tekačica iz Valburge je bila najboljša v svoji paradni disciplini, sprintu v klasični tehniki.

Sprint v klasični tehniki je njena paradna disciplina,  
v kateri je decembra v Planici osvojila tudi naslov državne 
prvakinje. / Foto: Maja Bertoncelj

Izredno uspešen teden za  
HKMK Bled

V preteklem tednu so vse 
ekipe HKMK Bled uspešno 
nastopile na tekmah za 
državno prvenstvo in na 
mednarodnem turnirju v 
Zagrebu.
Mednarodnega turnirja 
v Zagrebu so se udeležili 
naši najmlajši hokejisti v 
kategorijah U10 in U8 in se 
pomerili z vrstniki iz Hrvaške, 
Madžarske, Italije, Bosne in 
Hercegovine ter iz Srbije. 
Na turnirju sta nastopili 
dve naši ekipi v kategoriji 
U8 in ena v kategoriji U10. 
Vse tri ekipe so se uvrstile v 

izločilne boje, to je med šest 
najboljših ekip na turnirju. 
Domov so se ponosni vrnili 
s pokalom in medaljami, za 
kar jim iskreno čestitamo. 
Ekipa v kategoriji U12 se 
je pomerila z mestnim 
tekmecem in slavila z 
visokih 30:0. Uspešno pa sta 
nastopili tudi obe ekipi v 
kategoriji U14 ter naši fantje, 
ki nastopajo v kategoriji 
U16. Od treh tekem so dve 
tekmi  dobili, enkrat pa 
so morali priznati premoč 
tekmecu. Vse čestitke pa 
tudi našemu članskemu 

moštvu, ki je premagalo 
ekipo Zagreba z rezultatom 
5:3. Vsi ti rezultati so več kot 

spodbudna popotnica za 
izločilne boje v državnem 
prvenstvu!

Še en uspešen nastop najmlajših na turnirju v Zagrebu 
/ Foto: Aleš Gruškovnjak
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Masaža AP-točke osrčnika Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  (6 )

Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Ste za to, da nadaljujemo 
z raziskovanjem akupre-
surnih točk (AP) ali »ener-
gijskih stikal« v našem tele-
su? Z masažo oziroma sti-
mulacijo AP-točk uravnava-
mo energijske pretoke v te-
lesu in notranjih organih. 
Pogledali si bomo nekatere 
najpomembnejše točke, kje 
jih lahko najdemo ter na ka-
tere pretoke v večjih prede-
lih našega telesa lahko delu-
jemo s stimulacijo teh AP-
-točk.

Najprej si oglejmo akup-
resurno točko, ki leži na 
notranji strani roke, dva 
prsta od pregiba zapestja 
navzgor proti komolcu (glej 
skico). Masaža/stimulacija 
te akupresurne točke PC6:
•  umirja tesnobo in boleči-

ne v prsih
•  umirja kolcanje
•  odpravlja in blaži strahove, 

razdražljivost, depresijo
•  uravnava energijske preto-

ke v prsnem košu
•  blaži težave s srcem (arit-

mija, angina pektoris)

Točka PC6 leži na meri-
dianu, ki z energijo primar-
no oskrbuje naš osrčnik. 
Kaj so meridiani? Meridia-
ni so energijske poti, ki po-
tekajo po celem telesu, po 
njih se neprestano pretaka 
in kroži življenjska energija 
či, ki tako pride do notranjih 

organov. Stimulacija točke 
PC6 zato vpliva na uravna-
vanje energije v celotnem 
predelu prsnega koša. Toč-
ko masiramo na obeh ro-
kah, 2–3 minute, 3-krat po-
novimo. Masiramo lahko 
tudi večkrat dnevno. Nalo-
ga osrčnika (perikarda) je 

zaščita našega srca. Osrčnik 
ima prek krvnožilnega siste-
ma vpliv na celotno telo. Pre-
toke energije osrčnika kot 
tudi drugih organov uravna-
vamo na več načinov:
•  z vajami
•  z masažo, stimulacijo AP-

-točk
•  z zmanjšanjem stresa
•  s primerno prehrano
•  z uravnavanjem čustvene-

ga počutja
•  z gibanjem 

Naši notranji organi so 
energijsko povezani tudi z 
mišicami. Z osrčnikom je 
povezana srednja zadnjična 
mišica. Kadar krepimo, raz-
tezamo to mišico, hkrati kre-
pimo tudi energijo osrčni-
ka, varujemo srce, krvnožil-
ni sistem in krepimo energi-
jo spolnih organov. 

Kadar se veliko smejimo, 
dvigamo energijo osrčnika. 

Še posebno pomembno 
je, da se smejimo tudi kadar 
smo slabe volje ali smo v ču-
stveni stiski. Ker nam tak-
rat seveda ni do smeha, se 

naučimo »smejati namen-
sko«. Možgani namreč ne 
ločijo, ali se smejimo, ker 
smo zadovoljni ali ker to de-
lamo zavestno, ter ne pre-
poznajo, da smo slabe volje. 
Zaznajo premike mišic in 
glede na te premike sproži-
jo tudi ukaz za proizvodnjo 
hormona sreče. 

Za pravilno delovanje na-
šega telesa je pomemb-
na tudi pravilna prehrana. 
Osrčnik krepimo s hrano 
grenkega okusa (rdeči ra-
dič, olive, koprive in čaj iz 
kopriv, amarant, kvinoja), 
hrana, bogata z E-vitami-
nom (lešniki, mandlji, pše-
nični kalčki, grah, zelenoli-
stna zelenjava). Pomembno 
je, da se pred jedjo umirimo, 
jemo z zadovoljstvom in uži-
vamo v hrani. Zamišljajmo 
si, kako z zaužito hrano telo 
oskrbimo z energijo za nje-
govo delovanje. 

Pa še »domača naloga« do 
naslednjič: energijo osrčnika 
krepim, ker se vsak dan vsako 
uro vsaj tri minute smejim.

Jelena Justin

V arheološki terminologi-
ji se izraz gradišče uporablja 
za prazgodovinsko postojan-
ko, tudi naselbino, ki je bila 
postavljena na vzpetini, ki jo 
ščiti obzidje ali obrambni ja-
rek. Na enem takih gradišč 
stoji cerkev Marije Snežne, 
ki jo bomo obiskali tokrat. 
Da pa izlet ne bo prekratek, 
ga bomo podaljšali na rob 
Kraškega roba in se zazrli v 
plodovito Rižansko dolino.

Po Primorski avtocesti se 
zapeljemo proti Kopru, ki 
jo zapustimo na izvozu Ko-
zina. V prvem križišču na-
daljujemo naravnost oz. po 
stari cesti proti Kopru. Po 

nekaj kilometrih zavijemo 
desno proti Podgorju. Zape-
ljemo po »deteljici« na dru-
go stran ceste, ki se povzpne 
in položi. Vozimo skoraj na-
ravnost, ko na desni najprej 
zagledamo smerokaz za vas 
Černotiče, kakšen kilometer 
naprej pa še odcep za Prapo-
če. Zavijemo desno, cesta se 
zoži in hitro smo na začetku 
vasi, kjer nas prometni znak 
usmeri levo na urejeno par-
kirišče. 

S parkirišča se spustimo 
do ceste, gremo po njej nekaj 
deset metrov, ko tik pred prvo 
hišo na desni strani, ko cesta 
zavija levo, mi zavijemo des-
no na makadamsko pot. Ho-
dimo skoraj naravnost mimo 

ograjenih polj, makadam se 
počasi spremeni v kolovoz 
in gradišče vidimo pred se-
boj. Na betonskem kamnu z 
oznako RV, kar pomeni Ri-
žanski vodovod, nas smero-
kaz usmeri levo. Znajdemo 
se znotraj ograje pašnika in 
sledimo markacijam, ki nas 
vodijo čez travnik, mimo bo-
rovcev, skozi tipičen kraški 
svet. Izgubiti se ne moremo, 
a bodimo pozorni na marka-
cije, saj nas kamniti svet lah-
ko hitro zavede. Zavita ste-
za skozi kraški gozd nas pri-
pelje do kolovoza, ki pride 
iz vasi Černotiče. Zavijemo 
levo in smo v dveh minut-
kah na vrhu pri cerkvici Ma-
rije Snežne. Cerkev je bila 

pozidana leta 1665, obnov-
ljena pa v 60. letih 18. stole-
tja. Na zahodni in južni stra-
ni cerkve so ohranjene ruše-
vine nekdanjega obrambne-
ga obzidja iz 15. stoletja. Vrh 
gradišča je precej poraščen, 
zato je žal razgled bolj skro-
men, a še vedno se nam od-
pre razgled na Černotiče in 
pogorje Slavnika. 

Z vrha sestopimo proti za-
hodu in ko markirana pot 
zavije desno proti Črnemu 
Kalu, mi previdno splezamo 
čez skalni rob in dosežemo 
kolovoz. Na njem se usme-
rimo levo in se vračamo na-
zaj proti vasi. Ko se kolovoz 
združi z makadamsko ces-
to, se začnemo spuščati po 

njej. A pozor! Ko nas marka-
cije usmerijo levo nazaj v vas, 
je na nasprotni strani bre-
ga tudi markacija, ki nas bo 
pripeljala do vrha Stene, do 
Zjata. Pred nami je zložen 
vzpon, ki mu sledi celo mal-
ce sestopa. Po sestopu nas idi-
lična steza čez borov gozdiček 
pripelje do Zjata, kjer se nam 
spet odpre pogled na Rižan-
sko dolino in koprski zaliv. In 
seveda – tisti znameniti pog-
led na viadukt Kastelec. Pod 
sabo zagledamo Hrastovlje 
pa vas Podpeč, nad katero kot 

gluhomen vojak stoji beneški 
obrambni stolp. 

Z vrha Zjata sestopimo po 
poti vzpona in ko dosežemo 
makadamsko cesto, jo preči-
mo in se skozi gozd spustimo 
do vasi Prapoče, ki jo doseže-
mo pri pokopališču. Spreho-
dimo se na drugi konec vasi, 
kjer nas čaka jekleni konjiček.

Nadmorska višina: 478 m
Višinska razlika: 150 m
Trajanje: 3 ure
Zahtevnost:  
z izjemo sestopa čez Steno

Planinski izlet: Marija Snežna na Gradišču (478 m) in Zjat (456 m)

Prazgodovinsko gradišče
Gradišče, ki je v času turških vpadov predstavljalo tudi utrjen tabor, kamor se je pred zavojevalci zateklo 
okoliško prebivalstvo. Kraški gozd, razgled in zgodovina. 

Markacija na kamnitem bloku Rižanskega vodovoda. Gradišče je vzpetina pred nami. Posledice ognjenih zubljev na poti na Zjat / Foto Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Grad – Zvoh night attack 
je bil tudi letos pravi nočni 
spektakel. Kdo bo prej na 
vrhu Zvoha: turni smučar 
ali gorski tekač? Lani so bile 
razmere bolj naklonjene te-
kačem, v soboto pa so na 
svoj račun prišli turni smu-
čarji, ki so se potegovali tudi 
za naslove državnih prvakov 
v vzponu. 

Luka Kovačič: »Ostal mi 
je naboj več za zmago.«

Štirideset turnih smučar-
jev in 112 gorskih tekačev se 
je pomerilo na 2,4 kilome-
tra dolgi progi s petsto vi-
šinskimi metri, ki je pote-
kala od zgornje postaje gon-
dole Krvavec do vrha smu-
čišča Zvoh, osvetljena pa 
je bila z baklami. To je bila 
tekma v pravih zimskih raz-
merah, saj je močno sneži-
lo, pihal je tudi veter. Na ci-
lju je bil prvi Kranjčan Luka 
Kovačič (19:55), ki je tako 

osvojil svoj prvi posamični 
naslov državnega prvaka v 
turnem smučanju. Ni pa iz-
boljšal lanskega časa najhi-
trejšega tekača Simona No-
vaka (19:38). »Turni smu-
čar sem šele drugo leto, pa 
sem v zadnjem tednu osvo-
jil kar dva naslova državne-
ga prvaka, tako da sem lahko 
res super zadovoljen. Zvoh 
night attack je bil tudi tokrat 
res neverjeten večerni spek-
takel. Že pred startom sem 
nekako vedel, da bo glav-
ni nasprotnik verjetno Nejc 
Kuhar – in po pravici pove-
dano, sem mu resno želel 
odvzeti primat na državnih 
prvenstvih v vzponu. Namu-
čil me je do zadnjega metra, 
a na koncu mi je ostal naboj 
več za zmago. Razmere so 
bile letos v primerjavi z lan-
skim letom malo bolj naklo-
njene turnim smučarjem, 
ampak glede na strmino po-
bočja mislim, da se vse ize-
nači, in zmaga fizično bo-
lje pripravljen atlet. Mis-
lim, da sem pokazal, da sem 

odlično pripravljen, in vese-
lim se že prihajajočega sve-
tovnega prvenstva, kjer me 
čaka boj s smetano tega le-
pega zimskega športa,« je 
bil zadovoljen Luka Kovačič. 
Za njim je bil kot drugi v ci-
lju Nejc Kuhar (20:01), prav 
tako na turnih smučeh, ki je 
tako sploh prvič izgubil pri-
mat najboljšega v tem špor-
tu v državi. »Snežni pogoji z 
mehkim snegom so bili vse-
kakor na strani turnih smu-
čarjev, kar se vidi tudi v re-
zultatih. Z Lukom sva trenu-
tno sredi tekmovalne sezo-
ne in oba tudi sicer odlično 
pripravljena. Zadnjih deset 
dni me je sicer mučila gripa 
in sem se šele nekaj ur pred 
tekmo odločil, da bom nasto-
pil. Odločitve ne obžalujem, 
saj sva se z Lukom borila do 
zadnjih metrov, zagotovo pa 

mi je bolezen pobrala nekaj 
moči. Čestitke Luku za prvi 
naslov državnega prvaka, ki 
pa zagotovo ne bo zadnji,« 
je dejal Nejc Kuhar, ki se 
prav tako pripravlja na sve-
tovno prvenstvo. Kot tret-
ji je bil na cilju prvi gorski 

tekač, Simon Alič (21:48). 
»Letos je bila proga res mal-
ce bolj naklonjena turnim 
smučarjem. Mislil sem, da 
mi bo šlo slabše, ker sem 
bil brez palic in zadnji me-
sec zaradi poškodbe nisem 
skoraj nič tekel. Očitno pa je 

še malo ostalo v nogah. Dru-
gače pa lepa zimska idila in 
dobra družba,« je bil zado-
voljen gorski tekač iz Vinha-
rij. Tretji turni smučar je bil 
v cilju Luka Mihelič (22:17), 
drugi in tretji tekač pa sta 
bila Simon Novak (22:35) 
in Aljaž Božič (22:38). Pri 
ženskah so bile najhitrej-
še turne smučarke Karmen 
Klančnik (25:50), Katarina 
Pritržnik (36:42) in Anja 
Merlak (39:19), najhitrejše 
gorske tekačice pa Avstrijka 
Marlies Penker (26:51) ter 
sestri Katja (29:14) in Tina 
Kozjek (30:42).

Organizatorji: »Se vidimo 
na Krvavec trail vikendu.«

Organizatorji ŠD Divji 
zajci in Kranjska zimska te-
kaška liga so bili zadovoljni. 
»Kljub slabi vremenski na-
povedi je bilo skupaj s poho-
dniki, navijači okrog dvesto 
petdeset udeležencev. Tek-
ma je potekala v pravem 
zimskem vzdušju, sneže-
nje, veter in mraz pa tek-
movalcev niso odvrnili. Su-
per je, da smučišče Krvavec 
živi tudi drugače, ne samo 
za smučanje. In pri organi-
zaciji so nam vedno v opo-
ro. Veseli nas, da je dober 
tudi odziv navijačev in kar 
nekaj se jih je povzpelo tudi 
na cilj,« je v imenu organi-
zatorjev povedal Klemen 
Udovič. Zvoh night attack 
se je zaključil s podelitvi-
jo in druženjem. Organiza-
torji pa že vabijo na Krvavec 
trail vikend, ki bo 27. in 28. 
maja. 

Na Zvohu letos prvi turni smučar
Nočni napad na Zvoh je uspel. Istočasno so startali gorski tekači in turni smučarji, ki so se merili tudi za državne naslove.  
Hitrejši pa so bili tokrat prvič slednji, a lanskega časa niso izboljšali. Tekmovanje je bilo v pravih zimskih razmerah.

Nočni napad na Zvoh je bil pravi zimski spektakel. / Foto: Primož Pičulin

Med seboj so tekmovali turni smučarji in gorski  
tekači. / Foto: Primož Pičulin

Simon Alič (levo) je bil najhitrejši med gorskimi tekači, Luka 
Kovačič pa med turnimi smučarji. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Kranj – Zanimiv večer z  
zvezdniki lige K40 (izbra-
ni so bili z glasovanjem) so 
pripravili organizatorji lani 
na novo ustanovljene rekrea-
tivne košarkarske lige na Go-
renjskem. V njej nastopajo 
moštva Kranjske Gore, Iha-
na, Team K40 Kranj, KRŠ 
(Klub radovljiških študen-
tov) in Spartans, ekipa Mla-
dosti pa je iz lige izstopila. 
Kljub temu da je tudi med 
rekreativnimi košarkarji še 

vedno precej želje po doka-
zovanju in tekmovalnosti, pa 
so organizatorji vse od lanske 
jeseni skrbeli, da je liga atrak-
tivna in popestrena z različ-
nimi dogodki. Eden takih je 
bil minulo soboto, ko so v te-
lovadnici dvorane gimnazi-
je Franceta Prešerna Kranj 
pripravili tako imenovali All 
star, na koncu pa je s 74 : 70 
zmagala ekipa Zahoda.

»Zadovoljen sem, ker je na 
tribune prišlo kar nekaj gle-
dalcev, pa tudi igralci obeh 
ekip so prikazali všečno 

košarko,« je povedal Rok 
Klemenčič, z dogodkom in 
organizacijo lige K40 pa so 
bili zadovoljni tudi igralci.

»Liga je zelo primerna za 
nas, ki smo zaključili profesi-
onalno kariero, vseeno pa še 
malce treniramo in se ukvar-
jamo s košarko. Organizira-
na je na dosti visokem nivoju, 
med nami je še vedno nekaj 
tekmovalnosti – in to je dob-
ro. Tudi današnji dogodek 
mi je všeč, saj je nekaj nove-
ga,« je povedal igralec Ihana 
Miha Leskovšek iz Domžal.

Nad sobotnim dogodkom 
so bili navdušeni tudi navi-
jači, ki so se med odmorom 
pomerili v nekaj zanimivih 
igrah, pri metu s sredine pa 
je zmagal Tjaž Rotar in za to 

dobil sto evrov. »Igram sicer 
za ekipo Triglav Kranj, ker 
smo imeli  tekmo včeraj, in 
ker imam pri ligi K40 veli-
ko prijateljev, pa sem prišel 
na prireditev. Na tekmi sicer 

koš s sredine igrišča bolj ma-
lokrat zadenem, letos sem 
ga zgolj enkrat. Tokrat pa mi 
je uspelo in sedaj bo seveda 
treba na večerjo s prijatelji,« 
je povedal Tjaž Rotar.

Tekme za košarkarske 
navdušence
Liga K40 za košarkarske rekreativce na Gorenjskem postaja vedno bolj 
priljubljena, za popestritev pa sta se v soboto zvečer v Kranju na tekmi 
zvezdnikov pomerili ekipi Vzhoda in Zahoda.

Ekipa Zahoda (v modrih dresih) je po zanimivi končnici ugnala ekipo Vzhoda. / Foto: Gorazd Kavčič
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Kranj – Na petkovem nadalje
vanju glavne obravnave od
škodninske tožbe Kranjča
na Dejana Savića, ki od dr
žave zahteva skoraj 165 tisoč 
evrov odškodnine (in obre
sti), se je med njegovo od
vetnico Anko Kozamernik 
in sodnico Jasno Levc Uršič 
močno iskrilo zaradi edinega 
prisotnega predstavnika jav
nosti, tj. avtorja tega prispev
ka. Odvetnica je namreč zah
tevala, da tožnika ter njego
vo zdajšnjo partnerico, s ka
tero ima tudi dva otroka, zas
lišijo za zaprtimi vrati, če
mur pa sodnica sprva ni na
meravala ugoditi. Savić je si
cer tožbo zoper državo vlo
žil potem, ko se je na podlagi 
sodb vrhovnega in ustavne
ga sodišča ugotovilo, da je bil 
leta 2010 skupaj s Stankom 
Radojevićem na kranjskem 
sodišču neupravičeno obso
jen zaradi povzročitve splo
šne nevarnosti, ker naj bi 15. 
maja 2009 pred kranjsko po
licijsko stavbo odvrgla ročno 
bombo, in bil zato tudi 21 me
secev neupravičeno zaprt.

Kranjska odvetnica je zah
tevo po izključitvi javnosti 
med zaslišanjem Dejana Sa
vića ter njegove sedanje par
tnerice utemeljila z razla
go, da bosta govorila pred
vsem o zdravstvenem stanju 

in psihičnih težavah, ki jih je 
tožnik imel po prihodu iz za
pora ter tudi zaradi nadalj
njega vpliva postopkov in 
pritiska javnosti, zato bi pri
sotnost javnosti pomenila 
hud poseg v osebnostne pra
vice tožnika, enake okolišči
ne pa naj bi nastopile tudi te
daj, ko bo sodišče pogledalo 
v njegovo zdravstveno karto
teko. »Pravica do zasebnosti 
je v primeru, ko ne gre za jav
no osebo, kar tožnik vseka
kor ni, močnejša pravica od 
obveščenosti javnosti,« je po
udarila Kozamernikova. 

Sodnica Levc Uršičeva je 
predlog za izključitev javno
sti najprej zavrnila, zato je 

odvetnica odgovorila z zah
tevo za njeno izločitev, ker 
da ni nobene pravne podla
ge, da sodišče ne bi zagoto
vilo spoštovanja zasebnosti 
tožnika in varovalo zaseb
no družinsko okolje. »Me
nim, da gre za očitno pri
stranskost in nedopusten, 
škodljiv pritisk na tožnika in 
njegovo družino, čemur bi 
se dalo z izključitvijo javno
sti izogniti. Menim, da je so
dnica Jasna Levc Uršič izra
zito pristranska in deluje iz 
neznanega razloga v škodo 
tožeči stranki,« je bila odloč
na odvetnica, ki je v podkre
pitev svojih trditev predla
gala, da naj sodišče prebere 

zapisnika s prvega in petko
vega naroka. 

Sodnica je predlog vzela 
na znanje, nato pa je name
ravala nadaljevati z zasliša
njem tudi ob prisotnosti no
vinarja, a je odvetnica zahte
vala, naj obravnavo prekine 
do odločitve predsednice so
dišča, sicer bi bila morebitna 
odločitev za izločitev sodni
ce »izvotljena«. »Jaz takega 
zakona ne poznam,« je od
govorila sodnica in razloži
la, da po zakonu lahko nada
ljuje s sojenjem vse do izdaje 
končne odločbe. Kozamer
nikova je odvrnila, da se za
kona ne sme brati tako »čr
kobralsko«, kar ne nazadnje 
tudi kaže na pristranskost 
sodnice. 

Sodnica je na zadnje na
vedbe odgovorila, da bo 
med zaslišanjem sama oce
nila, kdaj bo beseda nanes
la na občutljive podatke in je 
treba v tistem delu izključi
ti javnost. V sodno dvorano 
je nato poklicala prvo pričo, 
za katero se je izkazalo, da je 
še vedno Savićeva partneri
ca, čeprav iz navedb v tožbi 
izhaja, tako sodnica, da nis
ta več skupaj. Ta nova oko
liščina je nazadnje le preteh
tala, da se je sodnica odloči
la za začasno izključitev jav
nosti, odvetnica pa je potem 
tudi preklicala predlog o nje
ni izločitvi.

Tožnika zaslišali brez javnosti
Javnost ni smela prisluhniti zaslišanju Kranjčana Dejana Savića, ki toži državo za 165 tisoč evrov zaradi 
neupravičene obsodbe. 

Tožnik Dejan Savić in njegova odvetnica Anka Kozamernik 
sta sodnico prepričala, da javnost ne sme prisluhniti 
njegovemu zaslišanju, prav tako ne njegove zdajšnje 
partnerice.  

Triintridesetletni Jakupi, 
ki je doslej še nekaznovan, 
krivde za očitana kazniva de
janja ni priznal, obtožnice ni 
komentiral. »Ne vidim, da 
bi storil karkoli napačnega,« 
je dejal in sodnico Mileno 
Turuk prosil, naj se sodišče v 
zadevo poglobi in pride zade
vi do dna. Makedonski Alba
nec, ki je tudi sam oče dveh 
otrok, je z mamo nesrečne 
deklice Sandro Alibabić ži
vel v zunajzakonski skup
nosti. Za odsotno Alibabiće
vo, ki ima iz prejšnjega zako
na še tri mladoletne otroke in 
je enako kot Jakupi od 3. juli
ja lani v priporu, je sodnica že 
postavila sodnega izvedenca, 
ki bo ocenil, ali iz zdravstve
nih razlogov res ne more so
delovati na sodnem procesu. 
Sojenje bo sicer lahko steklo 
šele, ko bo opravljen predob
ravnavni narok tudi za Aliba
bićevo, kar pa se glede na in
formacije o njenem stanju 
lahko zavleče tudi za nekaj 
mesecev. 

Damjan Pavlin, Jakupijev 
zagovornik po uradni dolž
nosti, je po končanem pred
obravnavnem naroku po
jasnil, da je zanikanje kriv
de obdolženčeva pravica. 
Odločitev, kako bo potekala 
obramba in ali bo Pavlin os
tal njegov zagovornik tudi v 
času glavne obravnave, pa še 
ni znana, za zdaj pa pooblas
tilo za zastopanje ima.

Tožilka Tina Lesar kazno
valnega predloga v primeru 
priznanja krivde ni podala, saj 
po njenih besedah ni bilo in
dicev, da bi bil Jakupi priprav
ljen krivdo priznati: »Pogaja
nja so odvisna od interesa ob
toženih. Od zagovornikov ni
sem dobila nobenega predlo
ga, sama pa tudi nisem meni
la, da je to nujno potrebno v tej 
zadevi.« Kot je še dodala, taka 
ugotovitev velja za oba obtože
na. Na vprašanje, kakšni kaz
ni bo predlagala na koncu po
stopka, tožilka še ni želela od
govoriti: »Dokazi se še niso 
izvedli in ni jasno, kakšen bo 
izid postopka. Glede na zagro
žene kazni pa je kazen lahko 

precej visoka. Za najhujše de
janje je predpisana kazen od 
treh do 15 let, za drugo od ene
ga do 10 let zapora, za nasled
nje od pol leta do pet let in za 
zadnje denarna kazen ali ka
zen zapora do enega leta.«

Zaradi narave kaznivega de
janja in varstva pravice do dru
žinskega življenja, ki se nana
ša na druge otroke obtože
nih, je vrhovno sodišče medi
jem prepovedalo tudi slikanje 
ali fotografiranje obravnave. 

Zaradi velike odmevnosti pri
mera in številnih groženj po 
spletnih družbenih omrežjih, 
ki so se po minulem naroku 
znova okrepile, tudi s pozivi k 
linču obtoženih, so na kranj
skem sodišču v petek močno 
poostrili varovanje. Obtože
nega je tako celo v sodni dvo
rani pred prisotno javnostjo 
varovala vrsta varnostnikov, 
na sodišče pa so ga pripeljali 
s slepilnim manevrom skozi 
zadnja vrata.

Očim umrle deklice obtožbe zanikal
31. stran

Kranjska tožilka Tina Lesar Mirzanu Jakupiju in Sandri 
Alibabić očita storitev več kaznivih dejanj z elementom 
nasilja, med drugim tudi povzročitev posebno hude telesne 
poškodbe, ki je imela za posledico smrt dveletnega otroka. 
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Kranj – Komaj se je konec 
januarja končala preventiv
na akcija glede uporabe mo
bilnih telefonov v prometu, 
že se je včeraj začela nova 
enotedenska akcija, name
njena zagotovitvi večje var
nosti pešcev. Tudi tokrat 
bodo s poostrenimi nadzo
ri v njej sodelovali policisti, 
ki bodo nadzirali predvsem 
odnos voznikov do pešcev in 
upoštevanje prometnih pra
vil pri pešcih. Posebno po
zornost bodo posvetili upo
rabi odsevnih predmetov, 
pravilnemu ravnanju v ce
stnem prometu in upošteva
nju omejitev hitrosti v nase
ljih ter odstopanju prednos
ti pešcem pred označenimi 
prehodi s strani voznikov. 

Aktivnosti, ki bodo pote
kale do nedelje, so usmerje
ne predvsem v zmanjšanje 
števila prometnih nesreč 
z udeležbo pešcev in dvi
gu ravni varnosti te najra
nljivejše kategorije prome
tnih udeležencev. Samo na 

Gorenjskem se je namreč po 
podatkih Policijske uprave 
Kranj v obdobju 2013–2016 
zgodilo več kot 230 prome
tnih nesreč z udeležbo peš
ca. Osem pešcev je v teh ne
srečah umrlo, več kot 210 pa 
je bilo poškodovanih. Samo 
pet odstotkov trkov v pešce 
se je torej končalo z mate
rialno škodo. »Tak trend je 
tudi letos. Pešci so bili poš
kodovani v vseh nesrečah, 
kot glaven razlog pa se po
javlja izsiljevanje prednos
ti pešcem na prehodih za 
pešce, kar je tudi sicer eden 
od najpogostejših vzrokov 
za te nesreče,« je razložil Bo
jan Kos s PU Kranj. 

V januarski štirinajstdnev
ni preventivni akciji Vozimo 
pametno! so gorenjski poli
cisti zaradi rabe telefona 
med vožnjo obravnavali 251 
kršiteljev. Po vsej državi so 
policisti odkrili 4304 takšne 
kršitve oz. v povprečju vsaj 
300 na dan. V 3997 prime
rih so izdali plačilni nalog, 
327 voznikov pa so le opo
zorili. 

Zdaj pozornost pešcem

Simon Šubic

Kranj – V soboto so mora
li kranjski poklicni gasilci v 
Britofu posredovati zaradi 
uhajanja zemeljskega plina, 
na Olševku pa zaradi razlitja 
nafte v potok. V bližini sta
novanjskega objekta v Brito
fu je nekaj pred 22. uro ze
meljski plin začel uhajati za
radi poškodbe na plinovodu. 
Kranjski gasilci so zato zapr
li glavni ventil in izvedli me
ritve nevarnih plinov, zaradi 
potencialne nevarnosti za
strupitve in požara pa so pre
ventivno iz stanovanja eva
kuirali sedem stanovalcev. V 
hiši povečane koncentracije 

niso zaznali, zato so se sta
novalci kasneje lahko vrni
li v objekt. Na kraju dogod
ka sta bili prisotni policija in 
pristojna dežurna služba za 
plinovodna omrežja, ki so ji 
prepustili sanacijo poškod
be na plinovodu.

Na Olševku pa je okoli 17. 
ure prišlo do onesnaženja 
potoka z nafto. Kranjski in 
šenčurski gasilci so v potok 
postavili tri preklade in iska
li izvor onesnaženja. Po pe
tih urah so opravili pregled 
postavljenih preklad v po
toku, v katera se je ulovila 
manjša količina kurilnega 
olja. Intervencijo so nadalje
vali tudi naslednji dan.

Iz plinovoda uhajal plin

Postavljanje preklad v potok Olševnica / Foto: Gorazd Kavčič

Tacen – V petek je v Tacnu zapriseglo 56 novih pomožnih poli-
cistk in policistov, ki so uspešno končali 280-urno usposabljanje 
iz policijske taktike in oborožitve, policijskih pooblastil, uporabe 
borilnih veščin, prekrškovnega in kazenskega prava, krimina-
listike, informatike ter organizacije in nalog policije. Pomožni 
policisti so podpisali tudi pogodbo o zaposlitvi, ki velja pet let 
z možnostjo podaljšanja, vpokličejo pa jih lahko ob naravnih in 
drugih nesrečah, hujši ogroženosti javne varnosti, za zavaro-
vanje državne meje in v primerih izrednega ali vojnega stanja.

Prisegla prva generacija pomožnih policistov



Šolski glas je priloga Gorenjskega glasa Časopis izhaja občasno www.gorenjskiglas.siOdgovorna urednica: Marija Volčjak

Šolski glas
Vse o izobraževanju za mlade in odrasle                                  Februar 2017

GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA KRANJ (GFP)
Na Gimnaziji Franceta Prešerna se lahko šolate v treh programih: gimnazi-
ji, ekonomski gimnaziji in športnem oddelku ekonomske gimnazije. 

Na GFP veliko pozornosti namenjajo izobra-
ževanju dijakov športnikov. Gimnazija France-
ta Prešerna je gimnazija vrhunskih športnikov, 
saj so jo obiskovali športniki, kot so Peter 
Prevc, Jurij Tepeš, Žan Košir, Vesna Fabjan, 
Barbara Jezeršek, Maja Vtič, Primož Roglič, 
Peter John Stevens in mnogi drugi. Tudi da-
nes se na Gimnaziji Franceta Prešerna šola 
ogromno mladih perspektivnih športnikov – 
Domen Prevc, Bor Pavlovčič, Aljaž Osterc, 
Jaka Primožič … –, ki že v najstniških letih 
dosegajo neverjetne športne uspehe.

V športni oddelek ekonomske gimnazije vpi-
sujejo najboljše športnike, ki so uspešni v 
evropskem in svetovnem merilu. Drugače pa 
športnikom v vseh treh programih omogoča-
jo individualno prilagojen način dela in izo-
braževanje na daljavo. 
Dijaki pa niso uspešni le na športnem podro-
čju, ampak tudi na mnogih drugih. GFP obi-
skuje veliko dijakov, ki so umetniško nadarje-
ni. Dijaki se vzporedno šolajo, poleg gimnazi-

je obiskujejo tudi Konservatorij za glasbo in 
balet Ljubljana. Zavedajo se, da so za uspešno 
poslovno in športno pot potrebna podje-
tnost, ekonomska znanja, obvladovanje tujih 
jezikov. So ena redkih slovenskih šol, ki že de-
setletje omogoča opravljanje nemške jezikov-
ne diplome; uspešno opravljen mednarodni 
izpit Deutsches Sprachdiplom (DSD) omogo-
ča dijakom študij na nemških univerzah in 
dokazuje aktivno znanje nemškega jezika. 

Na GFP se jim zdi najpomembneje, da dijaki 
pridobijo toliko znanja, poguma in podje-

tnosti, da bi znali, predvsem pa si upali, raz-
viti svoje potenciale. V današnjem neverje-
tno hitro spreminjajočem se svetu morajo 
mladi  poleg dobrih ocen in uspeha na matu-
ri pridobiti predvsem znanje za življenje. 
Prav njihovi nekdanji dijaki so v zadnjih letih 
s svojim podjetniškim znanjem poskrbeli z 
razvojem elektronske redovalnice in dnevni-
ka (eAsistenta) za spremembe v slovenskem 
šolskem sistemu.

Mateja Rant

Mlade, ki letos končujejo 
osnovno šolo, v prihodnjih 
dveh mesecih čaka ena naj-
pomembnejših odločitev v 
življenju – kje nadaljevati 
izobraževanje. Vsaj tisti, ki 
se bodo odločili za vpis na 
gimnazijo, bodo odločitev o 
svojem poklicu lahko odloži-
li še za štiri leta. Pred še ve-
čjo dilemo so zato nabrž di-
jaki, ki morajo izbrati študij. 
Marsikdo si namreč zasta-
vlja vprašanje, ali naj pri iz-
biri pretehtajo zaposlitvene 
možnosti ali naj sledijo tiste-
mu, kar jih res veseli, čeprav 
to pomeni, da mogoče ne 
bodo dobili službe takoj po 
zaključku študija. Zato je 
tudi pomembno, da učenci 
in dijaki dobro spoznajo šolo 

oziroma program, za katere-
ga se odločajo, in zberejo 
čim več informacij, ki jim 
bodo olajšale izbiro.
A kateri so sploh tisti pokli-
ci, ki bodo iskani čez recimo 
deset let, ko bodo zdajšnji 
devetošolci, ki se bodo odlo-
čili tudi za študij, vstopali na 
trg dela? Na to nimajo na-
tančnega odgovora niti tisti, 
ki se poklicno ukvarjajo s 
svetovanjem mladim pri od-
ločanju o nadaljnjem šola-
nju. O potrebah na trgu dela 
je moč govoriti zgolj kratko-
ročno, dolgoročnim napove-
dim se izogibajo in raje go-
vorijo o znanjih oziroma 
kompetencah, ki bodo iska-
ne v prihodnosti. Zaključe-
na izobrazba postaja zgolj 
dobro izhodišče za načrtova-
nje prihodnje kariere posa-

meznika. Po mnenju stro-
kovnjakov bodo namreč po-
klici prihodnosti mešanica 
različnih znanj in veščin, 
zato bo na delovnem mestu 
prihodnosti pomembna 
predvsem fleksibilnost ozi-
roma sposobnost prilagaja-
nja. Malo verjetno je na-
mreč, da bodo tako kot še 
njihovi starši mogoče vse 
življenje opravljali zgolj en 
poklic. Zato najbrž ni smi-
selno, da bi se mladi že ob 
koncu osnovne šole obre-
menjevali, kateri poklic naj 
si izberejo, da bodo "zapo-
sljivi". Pomembneje je, da si 
izberejo šolo oziroma pro-
gram, ki jih res veseli in ki 
ustreza njihovim sposobno-
stim, saj bodo le tako zado-
voljni pri svojem delu in ga 
tudi kakovostno opravljali. 

Izbira za prihodnost
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LET US GROW

ŠOLSKI CENTER KRANJ

ŠOLSKI
CENTER
KRANJ

SREDNJA EKONOMSKA, 
STORITVENA IN
GRADBENA ŠOLA

STROKOVNA
GIMNAZIJA

SREDNJA ŠOLA
ZA ELEKTROTEHNIKO
IN RAČUNALNIŠTVO

VIŠJA
STROKOVNA
ŠOLA

MEDPODJETNIŠKI
IZOBRAŽEVALNI CENTER

IZOBRAŽEVANJE
ODRASLIH

ZA POKLICE
PRIHODNOSTI

ŠOLSKI CENTER KRANJ

ŠOLSKI CENTER KRANJ ŠOLSKI CENTER KRANJ

ŠOLSKI CENTER KRANJ

ŠOLSKI CENTER KRANJ

ŠOLSKI CENTER
KRANJ ZA POKLICE

PRIHODNOSTI

VIŠJA STROKOVNA
ŠOLA
ŠOLSKI CENTER KRANJ

Programi: ekonomski tehnik, 
administrator, trgovec,  
ekonomski tehnik – poklicni tečaj, 
frizer, gradbeni tehnik, 
slikopleskar - črkoslikar,  
pečar - polagalec keramičnih oblog, 
pomočnik pri tehnologiji gradnje.

vabi na informativne dneve
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Kidričeva cesta 55, Kranj
Petek, 10. februar 2017,
ob 9. uri in ob 15. uri
Sobota, 11. februar 2017, ob 9. uri

Kidričeva cesta 55, Kranj
Petek, 10. februar 2017,
ob 9. uri in ob 15. uri
Sobota, 11. februar 2017, ob 9. uri

Cesta Staneta Žagarja 33, Kranj
Petek, 10. februar 2017,
ob 9. uri in ob 15. uri
Sobota, 11. februar 2017, ob 9. uri

•	 mehatronika,
•	 elektrotehnika,
•	 računalništvo.

•	 ekonomija,
•	 trgovina,
•	 frizerstvo,
•	 gradbeništvo.

Kidričeva cesta 55, Kranj
Petek, 10. februar 2017,
ob 10.30 in ob 16.30
Sobota, 11. februar 2017, ob 10.30

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

Tehniška gimnazija Izbirna strokovna področja: 
elektrotehnika, mehanika, 
računalništvo.

•	 inženir/inženirka mehatronike,
•	 inženir/inženirka elektroenergetike,
•	 inženir/inženirka informatike,
•	 poslovni sekretar/sekretarka,
•	 ekonomist/ekonomistka,
•	 organizator/organizatorka socialne mreže,
•	 inženir/inženirka varovanja.

oglas_GG_2017.indd   1 1/30/2017   12:13:10 PM

Mateja Rant

Osnovno šolo v gorenjski re-
giji v letošnjem šolskem letu 
po podatkih ministrstva 
končuje 1859 učencev. V go-
renjskih srednjih šolah bo 
prihodnjim dijakom skupaj 
na voljo 2272 razpisanih 
mest. Vseh učencev, ki kon-
čujejo šolo, je sicer 17.448 
(lani 17.424). Skupno bodo 
lahko kandidirali na 23.440 
(lani 22.960) vpisnih mest v 
srednjih šolah. 
Od skupno 23.440 razpi-
snih mest je v programih 
splošnih gimnazij na voljo 
5736 mest (lani 5820), od 
tega 448 (lani 476) v zaseb-
nih šolah. V programih stro-
kovnih gimnazij, kamor so-
dijo tehniška, umetniška in 
ekonomska gimnazija, je 
razpisanih 1334 mest (lani 
1278). Skupaj je v progra-
mih splošnih in strokovnih 
gimnazij na voljo 7070 mest 
(lani 7098). V programih 
nižjega poklicnega izobraže-
vanja je razpisanih 640 
mest (lani 624), v progra-
mih srednjega poklicnega 
izobraževanja 6298 (lani 
6142) in v programih sre-
dnjega strokovnega izobra-
ževanja 9432 mest (lani 
9096). Poleg mest, name-
njenih učencem, šole razpi-
sujejo še mesta za programe 
poklicno-tehniškega izobra-
ževanja, poklicne tečaje in 
maturitetni tečaj, po katerih 
se izobražujejo dijaki, ki so 
že pridobili določen poklic, 
vendar želijo svoje izobraže-
vanje še nadgraditi ali pa že-
lijo pristopiti k opravljanju 
splošne mature. Za nadalje-
vanje izobraževanja po kon-
čanem programu srednjega 
poklicnega izobraževanja je 
v programih poklicno-tehni-
škega izobraževanja na voljo 

2812 (lani 2784) vpisnih 
mest. Za programe poklic-
nega tečaja je tako kot lani 
razpisanih 272 vpisnih 
mest, za maturitetni tečaj pa 
390 v javnih in 30 v zaseb-
nih šolah.
Pomembna novost letošnje-
ga razpisa je, da se bodo ne-
kateri izobraževalni progra-
mi v določenih šolah po-
skusno izvajali tudi v vaje-
niški obliki, poudarjajo na 
ministrstvu. Gre za progra-
me mizar, ki se bo v vajeni-
ški obliki lahko izvajal na 
Šolskem centru Novo me-
sto in na Šolskem centru 
Slovenj Gradec, program 
kamnosek, ki se bo v taki 
obliki izvajal na Srednji 
gradbeni, geodetski in oko-

ljevarstveni šoli Ljubljana, 
program gastronomske in 
hotelske storitve, ki se bo 
lahko v vajeniški obliki iz-
vajal na Srednji šoli Izola in 
na Srednji šoli za gostin-
stvo in turizem Radenci, in 
program oblikovalec kovin-
-orodjar, ki se bo v vajeniški 
obliki lahko izvajal v Šol-
skem centru Škofja Loka in 
Srednji poklicni in strokov-
ni šoli Bežigrad. "Vajeniška 
oblika izobraževanja se od 
šolske oblike izobraževanja 
razlikuje samo v tem, da se 
večji del izobraževanja izve-
de pri delodajalcu," poja-

snjujejo na ministrstvu. V 
vajeniški obliki izobraževa-
nja se namreč vsaj polovica 
izobraževalnega programa 
izvede kot praktično uspo-
sabljanje z delom pri delo-
dajalcih, okvirno 56 tednov 
v treh letih. V šolski obliki 
izobraževanja je ta delež 
precej nižji in znaša pov-
prečno 22 odstotkov oziro-
ma 24 tednov praktičnega 
usposabljanja z delom pri 
delodajalcih, so še pojasnili 
na ministrstvu.
V Biotehniškem centru Na-
klo je prihodnjim srednje-
šolcem na voljo 340 mest, v 
Ekonomski gimnaziji in sre-
dnji šoli Radovljica so razpi-
sali 112 mest, v Gimnaziji 
Jesenice pa bodo lahko vpi-

sali 102 dijaka. V Gimnaziji 
Franceta Prešerna v Kranju 
je prihodnjim dijakom na 
voljo 130 vpisnih mest, v Gi-
mnaziji Kranj so za priho-
dnje dijake razpisali 224 
mest, v Gimnaziji Škofja 
Loka pa 140 mest. V Srednji 
gostinski in turistični šoli 
Radovljica je na voljo 108 
vpisnih mest, v Srednji šoli 
Jesenice pa 210 mest. V Šol-
skem centru Škofja Loka so 
razpisali 378 vpisnih mest, 
54 več kot lani, v Šolskem 
centru Kranj pa je skupaj na 
voljo 528 vpisnih mest, 26 
več kot lani.

Letošnja novost 
vajenci
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na svoji spletni strani 
objavilo razpis za vpis v srednješolske programe in dijaške domove za 
šolsko leto 2017/18.  V gorenjskih srednjih šolah bo prihodnjim dijakom na 
voljo 2272 razpisanih mest, kar je osemdeset mest več kot lani.

Delež razpisanih mest za vpis

v srednješolske programe za 

šolsko leto 2017 / 2018

Gimnazijsko izobraževanje - 30%
Srednje poklicno izobraževanje - 27%

Srednje strokovno izobraževanje - 40%

Nižje poklicno izobraževanje - 3%

Vse srednje šole bodo organizirale informativni 
dan, na katerem bodo učenci lahko dobili 
podrobnejša pojasnila o vpisu in izobraževanju 
ter druge informacije. Informativna dneva bosta 
v petek, 10. februarja, ob 9. in 15. uri ter v 
soboto, 11. februarja, ob 9. uri. Posamezne šole 
bodo informacije o programih posredovale ob 
drugih urah ali na drugi lokaciji, kot je šola.
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Mateja Rant

Za izobraževanje v skupaj 49 
višjih strokovnih šolah, 29 
javnih in 20 zasebnih, od 
tega dveh s koncesijo, je sku-
paj razpisanih 12.572 mest 
za 33 različnih študijskih 
programov. V primerjavi s 
prejšnjim študijskim letom 
je za študente višjih šol po-
nujenih manj vpisnih mest, 
lani jih je bilo namreč 12.877. 
Za redne študente je v javnih 
in šolah s koncesijo razpisa-
nih 4155 mest (lani 4175), za 
izredne pa 3780 vpisnih 
mest (lani 3875). Ponudbo 
vpisnih mest za izredne štu-

dente dopolnjujejo zasebne 
višje strokovne šole, ki razpi-
sujejo še 4637 vpisnih mest. 
Število vpisnih mest v javnih 
višjih strokovnih šolah je naj-
večje v študijskih programih 
s področja tehnike, proizvo-
dne tehnologije in gradbeni-
štva in letos znaša 34,28 od-
stotka razpisanih mest za re-
dni in izredni študij. Kandi-
dati se lahko prijavijo v dveh 
prijavnih rokih, in sicer od 13. 
februarja do 8. marca ter od 
28. avgusta do 1. septembra. 
Na višjih strokovnih šolah 
bodo informativna dneva pri-
pravili v petek, 10. februarja, 
in v soboto, 11. februarja.

Največ mest na področju tehnike

Mateja Rant

Ministrstvo za izobraževa-
nje, znanost in šport je v za-
četku februarja objavilo prve 
razpise za vpis za prihodnje 
študijsko leto. Štirje javni vi-
sokošolski zavodi in trinajst 
zasebnih visokošolskih za-
vodov s koncesijo je skupaj 
razpisalo 18.895 vpisnih 
mest za redni in izredni štu-
dij, in sicer 17.172 mest za 
državljane RS in držav EU 
(14.507 mest za redni in 
2665 za izredni študij) ter 
1723 mest za tujce in Slo-
vence brez slovenskega dr-
žavljanstva (1254 mest za 
redni in 469 mest za izre-
dni študij). 

Trend zmanjševanja vpi-
snih mest se nadaljuje tudi 
s tem razpisom, poudarjajo 
na ministrstvu. V primerja-
vi z lanskim razpisom viso-
košolski zavodi razpisujejo 
494 vpisnih mest manj, saj 
je bilo lani razpisanih 
19.332 vpisnih mest za re-
dni in izredni študij. Priho-
dnji študenti bodo lahko iz-
birali študij na štirih javnih 
visokošolskih zavodih, to 
je Univerzi v Ljubljani, Uni-
verzi v Mariboru, Univerzi 
na Primorskem in Fakulteti 
za informacijske študije v 
Novem mestu, ter na 13 za-
sebnih visokošolskih zavo-
dih s koncesijo – Univerzi v 
Novi Gorici, Evropski prav-
ni fakulteti, Fakulteti za di-
zajn, Fakulteti za državne 
in evropske študije, Fakul-
teti za tehnologije in siste-
me, Fakulteti za tehnologijo 

polimerov, Fakulteti za 
uporabne družbene študije 
v Novi Gorici, Fakulteti za 
upravljanje, poslovanje in 
informatiko Novo mesto, 
Fakulteti za zdravstvene 
vede Novo mesto, Fakulteti 
za zdravstvo Angele Boškin, 
Gei College –  Fakulteti za 
podjetništvo, Mednarodni 
fakulteti za družbene in po-
slovne študije in Visoki šoli 
za varstvo okolja.
Prvi prijavni rok za vpis v 
dodiplomske in enovite ma-
gistrske študijske programe 
v študijskem letu 2017/18 
za javne in koncesionirane 
samostojne visokošolske za-
vode bo potekal od 6. febru-
arja do 3. marca, pojasnjuje-

jo na ministrstvu. Prijavo za 
vpis na želen visokošolski 
zavod morajo kandidati od-
dati prek elektronske vloge 
na spletnem portalu eVŠ. 
"Vsak kandidat lahko odda 
eno prijavo za vpis, kjer po 
prednostnem vrstnem redu 
izbere največ tri študijske 
programe, v katere se želi 
vpisati in za katere izpol-
njuje oziroma bo do rokov 
izpolnjeval pogoje za vpis," 
so razložili na ministrstvu 
in dodali, da je pomemben 
vrstni red izbranih študij-
skih programov, saj bo kan-
didat uvrščen v prvega, za 
katerega bo izpolnil vse po-
goje. Zato svetujejo, naj 
kandidati izberejo le tiste 
študijske programe, na ka-
terih želijo študirati in za 
katere bodo izpolnjevali po-
goje za vpis, sicer se želja 
ne bo upoštevala. 

Skoraj petsto mest 
manj kot lani

V prihodnjem študijskem letu je v dodiplomskih 
in enovitih magistrskih študijskih programih na 
voljo 18.895 vpisnih mest.

Podrobnejše informacije o posameznih 
študijskih programih bodo prihodnji študenti 
lahko dobili na informativnih dnevih, ki jih 
bodo visokošolski zavodi pripravili 10. februarja 
ob 10. in 15. uri ter 11. februarja ob 10. uri. 
Kandidati se bodo lahko seznanili z vpisnimi 
pogoji, možnostmi in pogoji študija, s poklici 
oziroma z delom, možnostmi zaposlovanja in 
nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi 
informacijami, ki so pomembne pri odločanju o 
študiju.

Število vpisnih mest v javnih višjih strokovnih šolah je 
največje v študijskih programih s področja tehnike, 
proizvodne tehnologije in gradbeništva (fotografija je 
simbolična). / Foto: Gorazd Kavčič

Ob informativnih dnevih, ki se bodo odvijali konec tedna, 
bodo dijakom na pomoč priskočili tudi v Študentski organi-
zaciji Univerze (ŠOU) v Ljubljani. Zanje so pripravili infor-
mativne brošure, s katerimi bodo lahko prihodnji študentje 
hitreje našli lokacije fakultet in ujeli pravi avtobus do njih. V 
brošuri, ki je že zdaj dostopna prek spleta, je namreč moč 
najti krajše opise fakultet, vozne rede vlakov in avtobusov 
ter zemljevid linij Ljubljanskega potniškega prometa. Poleg 
tega bodo lahko dijaki pridobili vse informacije o družini 
ŠOU v Ljubljani in storitvah, ki jih ponuja. "Na najbolj pre-
hodnih točkah v Ljubljani pa se bodo nahajali tudi naši in-
formatorji v prepoznavnih ŠOU-majicah, ki bodo na voljo za 
vsa ostala vprašanja," so še pojasnili pri ŠOU.

Brošure za prihodnje študente
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Vabljeni na INFORMATIVNI DAN, 
ki bo potekal v petek, 10. februarja v:

• Kranju ob 17. uri v Oranžeriji, 
 Predoslje 39, Brdo pri Kranju, 4000 Kranj

• Ljubljani ob 12. uri na Evropski pravni fakulteti, 
 Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana, predavalnica P4 
	 (dislocirana	enota	Fakultete	za	državne	in	evropske	študije	v	Ljubljani)

• Mariboru ob 17. uri na Fakulteti za državne 
 in evropske študije, 
 Črtomirjeva ulica 11, 2000 Maribor, velika predavalnica.

Fakulteta razpisuje v študijskem letu 
2017/2018 VpIsNA MEsTA zA 
NAsLEDNjE šTuDIjsKE pROgRAME:

• Univerzitetni program Javna uprava (70 brezplačnih* mest)
• Visokošolski program Upravno pravo (tudi za dijake s poklicno maturo)
• Magistrski program Javna uprava (70 brezplačnih* mest)
• Magistrski program Mednarodne in diplomatske študije 
  (70 brezplačnih* mest)
• Doktorski program Javna uprava
• Doktorski program Mednarodne in diplomatske študije T: 040 740 500 | www.fds.si

Redni* študij je brezplačen* (koncesioniran). 
Študij se izvaja v popoldanskem času v Kranju, Ljubljani in Mariboru. 
Predavanja lahko spremljate tudi na portalu www.euniverza.si.

Tudi za zApOsLENE IN BREzpOsELNE 
OsEBE RAzpIsujEMO BREZPLAČNA* 
VpIsNA MEsTA, zato k prijavi in vpisu vabimo vse, ki bi jim 
pridobljena izobrazba lahko omogočila boljšo usposobljenost za trg delovne 
sile doma in v tujini.

Mateja Rant

Na podlagi česa se otroci od-
ločajo za vpis v določeno 
srednjo šolo? 
"Odvisno od otroka do otro-
ka; mi jim poskušamo poda-
ti čim več informacij, potem 
pa zelo različno izbirajo, ne-
kateri glede na nasvete star-
šev, drugi glede na informa-
cije, ki jih dobijo na dnevih 
odprtih vrat po šolah in in-
formativnih dnevih. Nekate-
ri se ozirajo tudi na mnenja 
prijateljev, a se trudimo, da 
je tega čim manj, saj mora 
biti odločitev čim bolj indivi-
dualna. Učenec mora izbrati 
tisto, kar ustreza njegovim 
sposobnostim in željam." 

Ali otroci znajo že tako zgo-
daj prepoznati svoje močne 
lastnosti?
"Na žalost ne, znajo našteti 
svoja šibka področja, pri 
močnih pa se morajo kar po-
truditi, da jih poiščejo."
 
Na kakšen način jim je mo-
goče pomagati, da jih prepo-
znajo?
"Uporabljamo razne vpra-
šalnike, med drugim imajo 
na voljo program Kam in 
kako, izpolnijo lahko tudi 

test posebnih interesov, po-
magamo jim tudi prek indi-
vidualnih pogovorov."

Kako jim lahko svetujete 
oziroma jim pomagate pri 
sprejemanju končne odloči-
tve?
"Najprej jim ponudimo čim 
več splošnih informacij, po-
tem rešujejo teste, na koncu 
pa poskušamo na podlagi 
osebnega pogovora zožiti iz-
bor šol, na katere bi se želeli 
vpisati. Nekateri odločitev 
sprejmejo zelo hitro, že jese-
ni, drugi pa še na informa-
tivnih dnevih zbirajo infor-
macije o več programih in z 
odločitvijo počakajo vse do 
vpisov v aprilu." 

Kateri poklici so med otroki 
najbolj priljubljeni?
"Zdravstveni tehnik in vzgo-
jitelj predšolskih otrok pred-
vsem med dekleti, med fanti 
pa tudi poklici s področja 
strojništva. Pri izbiri nadalj-
njega šolanja še vedno naj-
bolj odločilno vpliva bližina 
šole, ki naj bi jo obiskovali."

Ali imajo učenci že v deve-
tem razredu pred očmi tudi 
svoj prihodnji poklic ali mo-
goče z izbiro gimnazije želi-

jo odložiti to odločitev še 
vsaj za štiri leta?
"Nekateri imajo že zelo na-
tančno začrtano poklicno 
pot, a kljub temu ni nujno, 
da si čez štiri leta ne bodo 
premislili. Tisti, ki so že zelo 
odločeni glede poklica, se po 
navadi vpisujejo bolj v tehni-
ške programe."

V zadnjem času se veliko 
govori o deficitarnih pokli-
cih. Koliko to vpliva na odlo-
čitev za določeno šolo?
"Ne vpliva, seznama defici-
tarnih poklicev niti ne po-
gledajo, čeprav jim povem 
zanj. Menim, da bi se pri 
tem morali bolj vključiti 
starši in sodelovati pri pred-
stavitvah, pogovorih ..." 

Kdaj se učenci obrnejo na 
vas oziroma v katerih prime-
rih najpogosteje potrebujejo 
pomoč pri sprejemanju od-
ločitev glede nadaljnjega šo-
lanja?
"Nekaj časa samo srkajo 
informacije, ko prihajam k 
njim v razred. Nekateri po-
tem že zgodaj sprejmejo 
odločitev, tisti, ki se ne mo-
rejo odločiti, pa januarja in 
februarja pridejo trkat na 
moja vrata. Najtežje je, ko 

ob izpolnjevanju vprašalni-
kov odgovarjajo samo, česa 
ne želijo. Če vsaj malo 
vedo, kaj bi radi počeli, jim 
lahko pomagaš, sicer je to 
precej težje. Sploh pri de-
kletih, ki imajo še manj iz-
bire pri poklicnih progra-
mih kot fantje."
 
In kako potem ravnate v ta-
kih primerih?
"Skupaj pripravimo ožji iz-
bor šol, ki so jim na voljo, 
potem jih napotim še na 
dneve odprtih vrat in infor-
mativne dneve, nato pa se je 
treba odločiti. Treba se je 
zavedati, da imajo nekateri 
tudi nerealne želje glede na 
svoj učni uspeh. Pri nas 
sploh Avstrija velja za neke 
vrste obljubljeno deželo. A 
na leto se v katero od avstrij-
skih šol vpišeta zgolj eden 
do dva dijaka."

Kaj torej svetujete mladim, 
ki so se znašli pred eno iz-
med zelo pomembnih izbir 
v svojem življenju?
"Naj si izberejo program, 
ki ga bodo zmogli, pa mo-
goče potem nadaljujejo po 
korakih naprej, oziroma 
naj izberejo res tisto, kar 
jih veseli." 

Upoštevati želje in sposobnosti
Mladi naj si izberejo izobraževalni program, ki ga bodo zmogli oziroma jih res veseli, pred vpisom v srednjo šolo svetuje šolska pedagoginja in pomočnica 
ravnateljice v Osnovni šoli Toneta Čufarja Jesenice Sabina Rekar.

Sabina Rekar / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Na spletni strani Javnega šti-
pendijskega, razvojnega, in-
validskega in preživninske-
ga sklada so konec januarja 
objavili razpis za pridobitev 
štipendij za deficitarne po-
klice za šolsko leto 
2017/2018. Štipendijo za 
deficitarne poklice bodo lah-
ko pridobili dijaki, ki bodo v 
šolskem letu 2017/2018 pr-
vič obiskovali prvi letnik sre-
dnjega poklicnega izobraže-
vanja in se bodo izobraževa-
li za poklice kamnosek, iz-
delovalec kovinskih kon-
strukcij, oblikovalec kovin 
orodjar, elektrikar, avtokaro-
serist, pek, mesar, mizar, 
zidar, klepar-krovec, izvaja-
lec suhomontažne gradnje, 
slikopleskar-črkoslikar, pe-
čar- polagalec keramičnih 
oblog, gozdar in dimnikar, 
po novem pa tudi tesarji, 
slaščičarji, tapetniki, meha-
troniki operaterji in inštala-
terji strojnih inštalacij.
S štipendijami za deficitar-
ne poklice želijo spodbujati 
vpis mladih v izobraževalne 

programe, ki izobražujejo 
za poklice, za katere na trgu 
dela primanjkuje kadra gle-
de na potrebe delodajalcev. 
Cilj je, da se zagotovi ustre-
zno število mladih z znanji, 
potrebnimi za obstoj in ra-
zvoj posameznih gospodar-
skih panog, poudarjajo na 
ministrstvu za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake 
možnosti. Vlogo za štipen-
dijo bo možno oddati od 15. 
junija do 20. septembra, 
sklad pa bo podelil tisoč šti-
pendij za deficitarne poklice 
v višini sto evrov mesečno. 
Ob tem so pri skladu pouda-
rili, da prejemanje štipendi-
je za deficitarne poklice ne 
vpliva na višino otroškega 
dodatka, prav tako ne na vi-
šino plačila dohodnine. Di-
jak lahko sočasno prejema 
državno štipendijo in šti-
pendijo za deficitarne pokli-
ce. Sredstva za štipendije 
bodo zagotovili iz Evropske-
ga socialnega sklada in sred-
stev ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, in sicer v 
višini 3,6 milijona evrov.

Sto evrov za dobro 
poklicno odločitev

Po novem bodo štipendijo za deficitarne poklice 
lahko prejemali tudi tesarji, slaščičarji, tapetniki, 
mehatroniki operaterji in inštalaterji strojnih 
inštalacij.

V podjetju Adria Airways Tehnika so svoja vrata odprli dija-
kom, ki se odločajo o svoji nadaljnji poklicni poti, da bi jim 
tako morebiti olajšali odločitev glede prihodnjega šolanja in 
poklica. Gostili so dijake petega letnika s Šolskega centra 
Ptuj ter jim omogočili ogled letal in drugih dejavnosti v pod-
jetju, pri čemer so si dijaki zlasti z navdušenjem ogledali 
pilotsko kabino in lokacijo črne skrinjice. "Tako so mladi 
spoznali, da lahko svojo kariero v letalski industriji zgradijo 
kar na domačih tleh," so poudarili v Adrii Airways Tehnika. 

Predstavili so jim delo v letalski industriji
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Mateja Rant

Za vpis v programe nižjega, 
srednjega poklicnega, stro-
kovnega oziroma tehniškega 
izobraževanja in gimnazije 
bodo šole sprejemale prijave 
do 4. aprila. Kandidati, ki se 
bodo želeli prijaviti v pro-
gram, za katerega je treba 
izpolnjevati še posebne vpi-
sne pogoje oziroma je treba 
opraviti preizkus nadarjeno-
sti ali spretnosti, se morajo 
za preizkus prijaviti najka-
sneje do 28. februarja. Preiz-
kuse bodo šole izvajale med 
6. in 18. marcem, kandidati 
pa bodo potrdila o opravlje-
nih preizkusih prejeli najka-
sneje do 27. marca.
Po končanem prijavnem 
roku bo ministrstvo najka-
sneje do 7. aprila na svojih 
spletnih straneh objavilo sta-

nje prijav za vpis po posame-
znih programih oziroma šo-
lah. Spremembo obsega raz-
pisanih mest oziroma zmanj-
šanje obsega razpisanih mest 
bodo objavili najkasneje do 
21. aprila. Če bo na šoli števi-

lo prijavljenih učencev za po-
samezni program tudi po 25. 
aprilu bistveno večje od pred-
videnega števila vpisnih 
mest, bo šola s soglasjem mi-
nistrice, pristojne za izobra-
ževanje, sprejela sklep o 

omejitvi vpisa oziroma spre-
membi obsega vpisa. O tem 
bodo učenci s strani šol obve-
ščeni najpozneje do 6. junija, 
ministrstvo pa bo 30. maja 
objavilo seznam šol, ki so 
prejele soglasje k omejitvi 

vpisa ali spremembi obsega 
razpisanih mest. O rezultatih 
prvega in drugega kroga iz-
birnega postopka bodo učen-
ci obveščeni na srednjih šo-
lah, na katerih so sodelovali v 
izbirnem postopku. Spodnje 

meje prvega kroga izbirnega 
postopka bo ministrstvo obja-
vilo na spletnih straneh 23. 
junija, drugega kroga pa 30. 
junija. Učenci, ki tudi v dru-
gem krogu ne bodo izbrani 
na nobeni od šol, ter učenci, 
ki se še nikamor niso prijavi-
li, se bodo lahko vpisali na ti-
ste srednje šole, ki bodo ime-
le še prosta mesta. Prosta 
vpisna mesta bodo objavljena 
na spletnih straneh ministr-
stva 5. julija. Srednje šole 
bodo na prosta mesta vpiso-
vale najdlje do 31. avgusta.
Za vpis v programe poklicno-
-tehniškega izobraževanja po 
zaključku triletnih progra-
mov srednjega poklicnega 
izobraževanja se lahko dijaki 
prijavijo do 19. maja. Rok za 
vpis v programe poklicnega 
tečaja in maturitetni tečaj pa 
je 5. september.

Šole prijave sprejemajo 
do četrtega aprila
Po končanem prijavnem roku bo ministrstvo najkasneje do 7. aprila na spletnih straneh objavilo 
stanje prijav za vpis po posameznih programih oziroma šolah.

Mateja Rant

Ob Slovenskem dnevu brez 
cigarete so v Mladinski zvezi 
Brez izgovora Slovenija 
predstavili raziskavo, ki jo je 
v sodelovanju z njimi de-
cembra lani izvedla ameri-
ška univerza John Hopkins. 
Na vzorcu devetdesetih 
osnovnih in srednjih šol v 
Sloveniji so zaznali 177 pro-
dajnih mest tobačnih izdel-
kov, kar predstavlja nekaj 
manj kot dve prodajni mesti 
na šolo.
Kot opozarjajo na zvezi Brez 
izgovora, je imelo kar 84 od 
90 šol oziroma 93,3 odstot-
ka šol v oddaljenosti do 250 
metrov prodajalno tobaka ali 
tobačnih izdelkov. Na števil-
nih prodajnih mestih v oko-
lici šol so zaznali tudi ogla-
ševanje tobačnih izdelkov. 
"Velika večina oziroma 160 
od 177 prodajaln je izdelke 
prikazovala in jih izposta-

vljala, kar spada med pozna-
ne taktike tobačne industrije 
za izrabljanje dodatnega 
prostora za namene pospe-
ševanja prodaje tobačnih iz-
delkov." Po besedah vodje 
raziskave Ashley Grant so 
predhodne raziskave doka-
zale, da izpostavljenost to-
bačnemu oglaševanju pove-
čuje verjetnost začetka kaje-
nja med otroci in mladostni-
ki, zadnja študija pa dokazu-
je, da se zelo škodljivi tobač-
ni izdelki in oglasi zanje 
nahajajo na območjih, ki so 
vidni in dostopni mladole-
tnim. Ob tem so pri Brez 
izgovora še poudarili, da so 
nevladne organizacije v 
okviru akcije "Skriti kupec", 
kjer so k sodelovanju pova-
bili tudi republiški tržni in-
špektorat, v letih 2015 in 
2016 ugotovile, da mladole-
tne osebe v več kot 95 od-
stotkih primerov brez težav 
dobijo tobačne izdelke. 

Mladi brez težav 
pridejo do cigaret

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija opozarja 
na prodajalne tobaka v neposredni bližini 
slovenskih šol.

Kandidati, ki se bodo želeli prijaviti v program, 
za katerega je treba izpolnjevati še posebne 
vpisne pogoje oziroma je treba opraviti preizkus 
nadarjenosti ali spretnosti, se morajo za preizkus 
prijaviti najkasneje do 28. februarja. Preizkuse 
bodo šole izvajale med 6. in 18. marcem.
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Reportaža

Poklicno in strokovno izobraževanje v novi dobi zaposlova-
nja pridobiva vse več zanimanja s strani delodajalcev. Vedno 
bolj so iskani kadri, ki imajo praktična in strokovna znanja ter 
delovne izkušnje v podjetjih. 
V Šolskem centru Škofja Loka smo na področju strojništva, 
avtoremontne dejavnosti in lesarstva zagotovili moderno 
učno okolje s sodobnimi tehnologijami in individualnim pri-
stopom. Izobražujemo mladino in odrasle, da se usposabljajo 
in razvijajo svoje sposobnosti, kreativnost, inovativnost in 
podjetnost tako v šoli kot pri delodajalcih doma in v tujini. 
Naši dijaki dosegajo odlične rezultate tudi na področju mate-
matike, fizike, angleščine in na tekmovanjih v različnih špor-
tnih panogah. Priložnost za osebni razvoj ponujamo vsem, ki 
so pripravljeni vložiti trud in delo ter skupaj s strokovno uspo-
sobljenimi profesorji in v sodelovanju z delodajalci,zgraditi 
temelje za odlično poklicno kariero.
V letošnjem letu bomo v Šolskem centru Škofja Loka vključe-
ni v pilotni projekt uvajanja vajeništva kot oblike izobra-
ževanja v srednjem poklicnem izobraževanju. Zato bomo 

STROJNIŠTVO
strojni tehnik (SSI)
strojni tehnik (PTI)

oblikovalec kovin – orodjar
inštalater strojnih inštalacij

pomočnik v tehnoloških procesih
inženir strojništva

AVTOREMONTNA DEJAVNOST 
avtoserviser

avtokaroserist
avtoserviserni tehnik (PTI)

LESARSTVO
lesarski tehnik  (SSI)
lesarski tehnik (PTI)

mizar
tapetnik

obdelovalec lesa
inženir lesarstva

Vabimo vas na informativne dneve v petek in soboto,  
10. in 11. februarja 2017:

SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO: Podlubnik 1b
petek ob 11. in 15. uri ter sobota ob 9. uri

SREDNJA ŠOLA ZA LESARSTVO: Kidričeva 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 in v soboto od 8. do 13. ure

Parkiranje je zagotovljeno do zasedbe mest na parkirišču 
ŠC Škofja Loka – dovoz iz smeri Novi svet. 

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

Mizarji in lesarski tehniki s prizadevnostjo in  
vztrajnostjo razvijajo ročne sposobnosti. Z uporabo  zna-
nja in s kreativnostjo na sodobnih strojih izdelajo unikatne 
in uporabne izdelke. 

Več kot polovico izobraževanja za poklic oblikovalec  
kovin-orodjar po sistemu vajeništva, bo vajenec opravil pri 
delodajalcu z verificiranim učnim mestom v Sloveniji ali v 
tujini in za to bo prejel tudi vajeniško nagrado. 

V ŠOLSKEM CENTRU ŠKOFJA LOKA SE 
LAHKO IZOBRAŽUJETE KOT VAJENEC

vsem mladim, ki si bodo želeli pridobiti poklic oblikovalec 
kovin-orodjar pretežno z delom in usposabljanjem v podje-
tjih to tudi omogočili. Vajenci bodo sklenili vajeniško pogod-
bo in se istočasno izobraževali v šoli in usposabljali v pod-
jetju, hkrati pa bodo dobili vajeniško nagrado. S postopnim 
vključevanjem v delovne procese  bodo vajenci prevzemali 
tudi odgovorne naloge v podjetju.
V Šolskem centru Škofja Loka ponujamo izobraževanje za 
široko paleto poklicev različnih stopenj zahtevnosti v pro-
gramih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter v 
programih poklicno tehniškega, srednjega strokovnega in 
višješolskega izobraževanja.

Urša Peternel

 "Namen prireditve je poka-
zati mladim, da na Jeseni-
cah obstajajo odlična podje-
tja in da dobrih delovnih 
mest ne bo manjkalo," je o 
namenu Zaposlitvenega 
sejma, ki je v petek potekal 
v Kolpernu na Jesenicah, 
povedal Stevo Ščavničar, di-
rektor Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske, ki je 
dogodek pripravila v sode-
lovanju z Mladinskim sve-
tom Jesenice in Coworkin-
gom Plavž. Tako so se na 
stojnicah predstavljala naj-
boljša jeseniška podjetja, 
kot so Sumida, KOV, SIJ 
Acroni in SIJ Elektrode, Da-
Matech, Niro Steel, TPJ in 
Hidria, poleg njih pa tudi 
drugi največji zaposlovalec 
v občini, Splošna bolnišni-
ca Jesenice. Na sejmu sta 
bili tudi obe jeseniški sre-
dnji šoli, to je Gimnazija 
Jesenice in Srednja šola Je-
senice.

"Sin Arnes obiskuje osmi 
razred, tako da doma že raz-
mišljamo, na katero srednjo 
šolo se bo vpisal. Zato sva 
tudi prišla, ker je še precej 
neodločen, razmišlja o sre-
dnji zdravstveni ali strojni 

šoli," je povedala mama 
Sadmira, ki je na sejem pri-
šla s sinom Arnesom. Za 
poklic strojnika se je odločil 
Florentin Pajaziti z Jesenic. 
"Hitro dobiš delo pa tudi 
plača je dobra," je utemeljil 

svojo izbiro. To drži, je za-
gotovil Anže Mrak iz jeseni-
škega podjetja KOV, saj 
iščejo strojne tehnike, inže-
nirje strojništva, obdeloval-
ce kovin, varilce, ključavni-
čarje ... 
Zaposlujejo tudi v podjetju 
Sumida, kjer so po besedah 
Vojka Čujovića samo v za-
dnjem letu zaposlili več kot 
sto novih sodelavcev. V pro-
izvodnji sicer zaposlujejo 
predvsem kader, pri kate-
rem zadošča osnovnošolska 
izobrazba, a zaposlujejo vse 
več strojnikov, mehatroni-
kov in elektrotehnikov. Tudi 
v podjetju Tehnični plini Je-
senice (TPJ) bodo zaradi 
upokojevanja v desetih letih 
morali zaposliti 25 ljudi, zla-
sti strojnih inženirjev, je po-
vedal Dušan Marjanovič. Na 
stojnici podjetij SIJ Acroni 
in SIJ Elektrode pa so mla-
dim želeli predstaviti pred-
vsem metalurški poklic. Me-
talurgov po besedah Stani-
slava Jaklja primanjkuje, 

priložnosti za delo pa imajo 
povsod po svetu. "Ko zaklju-
čiš metalurgijo in si dober, 
zaposlitev dobiš takoj!" je 
dejal.
Na sejmu je dvanajst štu-
dentov prostovoljcev pred-
stavljalo tudi fakultete, ki jih 
obiskujejo. Urban Mur s 
Hrušice je tako obiskovalce 
navduševal nad študijem fi-
zike, sam je že pred magi-
sterijem in načrtuje tudi 
doktorat, dela v raziskoval-
nem timu na fakulteti ... 
"Mladi ne vedo, da je fizika 
splošna znanost, v času štu-
dija pridobiš široko bazo 

znanj, naučiš se razmišljati, 
kako deluje svet. Fiziko po-
trebujejo v malodane vsaki 
industriji, v telekomunikaci-
jah, prometu, farmaciji, celo 
v zavarovalništvu, financah 
..." je dejal. Študentka pete-
ga letnika medicine Ana Še-
bat z Blejske Dobrave pa je 
predstavljala študij medici-
ne. "Moraš imeti smisel za 
človeka, logiko – ne smeš 
biti piflar, skratka, morajo te 
veseliti stvari, ki jih še ne 
veš," je dejala. "Učenja je si-
cer precej, a če se znaš orga-
nizirati in si razporediti čas, 
ni tako težko," je dodala. 

Zaposlitveni sejem
Na Jesenicah so se na Zaposlitvenem sejmu predstavljala najboljša jeseniška podjetja, ki bodo  
v prihodnjih letih zaposlovala zlasti strojnike, metalurge ...

Florentin Pajaziti z Jesenic se je na stojnici podjetja KOV 
zanimal za poklic strojnika. "Hitro dobiš delo pa tudi plača 
je dobra," je utemeljil svojo izbiro. V podjetju KOV sicer 
iščejo strojne tehnike, inženirje strojništva, obdelovalce 
kovin, varilce, ključavničarje ...

Študentka petega letnika medicine Ana Šebat z Blejske 
Dobrave je predstavljala študij medicine. "Učenja je sicer 
precej, a če se znaš organizirati in si razporediti čas, ni 
tako težko," je dejala in dodala, da sama razmišlja o 
specializaciji v urgentni medicini.
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Srednja gostinska in turistična šola Radovljica

GASTRONOM HOTELIR (usmeritev v kuharstvo ali strežbo)
GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK (usmeritev v gostinstvo ali turizem)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:

dolgoletna tradicija izobraževanja za poklice v gostinstvu in turizmu   poudarek na praktičnih predmetih, 

tujih jezikih, zgodovini, geografiji, podjetništvu   bogata ponudba obveznih in prostovoljnih ekskurzij po 

Sloveniji in tujini   udeležba na tekmovanjih s področja gostinstva in turizma   gastronomske pogostitve 

in turistične storitve izven šole   dobre možnosti za nadaljevanje šolanja, odlične možnosti za zaposlitev

KRANJSKA CESTA 24 I RADOVLJICA I www.sgtsr.si

BIVANJE V DIJAŠKEM DOMU JE LAHKO POT 
K SAMOSTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI.

Obenem bližina šol ne zahteva zgodnjega vstajanja, ni izgube časa  
na vožnji, čakanja na avtobusnih postajališčih …

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ
Kidričeva 53, 4000 Kranj, tel.04/2010-430, www.dsd-kranj.si

Dijakom kranjskih srednjih šol nudimo bivanje in prehrano,  
pomoč pri učenju in šolskem delu, organizirane prostočasne 

dejavnosti. Bivanje za drugega otroka je brezplačno.

Študentom so na voljo apartmaji ali enoposteljne sobe ter kosila 
na študentske bone. Kot hostel nudimo namestitev skupinam in 

tudi posameznikom (hostel@dsd-kranj.si).

V domski kuhinji lahko dobijo kosilo tudi zunanji abonenti.

DOBRODOŠLI V DŠD KRANJ!

Ana Šubic

Vem, da je zelo težko napo-
vedati, pa vendar: kateri so 
po vašem poklici prihodno-
sti?
"Da bom čim bolj točno od-
govoril, bom raje izpostavil 
kompetence prihodnosti. 
Poklici prihodnosti bodo 
vključevali znanje tujih jezi-
kov, opravljanje različnih 
storitev za starejše, ki jih je 
vse več, in informacijsko 
tehnologijo, torej fleksibil-
nost pri uporabi računalni-
ka. Za te tri kompetence si 
upam trditi, da bodo iskane 
čez pet in tudi deset let. Da-
leč bolj pomembno pa je 
vprašanje, kaj je mlademu 
všeč in ne, kje bo dobil zapo-
slitev. Glede slednjega se 
običajno s starši najbolj pre-
govarjamo. Otrokom seveda 
želijo stabilno prihodnost, a 
zaposljivi bodo tisti kadri, ki 
bodo res vedeli, kaj jim je 
všeč, kaj delajo zelo dobro, 
kje so tiste iskrice."

Kolikšen vpliv na izbiro izo-
braževalnega programa naj 
imajo torej zaposlitvene mo-
žnosti?
"Prav je, da se razmišlja o 
možnostih na trgu dela, ne 
nazadnje potrebujemo neko 
varnost, a na končno odloči-
tev bi morale večji vpliv ime-
ti želje in sposobnosti posa-
meznika. Čeprav je trg nasi-
čen z določenimi profili, 
sem prepričan, da bo na 
primer ekonomist, ki ima 
rad številke, ki počne kaj po-
dobnega tudi v prostem 
času, ki zna povedati, kaj 
praktičnega se je naučil na 
fakulteti, in ima še pravi od-
nos, kar pa je ključno, v 
dveh do treh mesecih dobil 

ne samo eno možnost, am-
pak bo lahko celo izbiral 
med njimi. Slediti je treba 
svojem veselju in zanima-
nju ter že med izobraževa-
njem začeti razmišljati, s 
čim postati boljši od konku-
rence na trgu dela. Že prek 
študentskega dela je možno 
dobiti različne reference, 
pohvale, formalna potrdila."

Tudi prostovoljno delo je 
lahko lepa referenca …  
"Res je, saj pokaže naše vre-
dnote in moder delodajalec 
zna to ceniti, mogoče celo 
bolj kot formalno izobrazbo. 
Mladi se na trgu dela ne mo-
rejo pohvaliti s 25 leti delov-
ne dobe, imajo pa druge 
prednosti: študentsko delo, 
teoretično podkovanost, pri-
stno željo in motivacijo po 
delu, kar je daleč največja 
prednost. Od mladih se ne 
pričakuje, da so kar takoj vr-
hunski strokovnjaki, temveč 
da so učljivi, odprti za stvari, 

da imajo sveže ideje in pred-
vsem, da imajo pravi odnos, 
da so zanesljivi. Važno je, da 
imajo kaj pokazati, in to ne 
samo diplome. Diploman-
tov je ogromno, a niso vsi 
enaki. Zavedati se morajo, 
da lahko sami ogromno sto-
rijo, da bodo bolj zaposljivi 
in zanimivi za delodajalce, a 
če začnejo o tem razmišljati 
pol leta po diplomi, je pre-
pozno. Že pred tem je treba 
biti odgovoren do sebe in 
svojega prostega časa. A 
nekdo, ki ne gre niti ven in 
je ves čas na računalniku, ki 
ne zna niti staršem ali dru-
gim pomagati in ne vidi v 
tem neke vrednosti, se mora 
pa vprašati, kje se vidi in kaj 
hoče iz sebe narediti."

Ali lahko mladi po nasvet 
glede nadaljevanja šolanja 
pridejo tudi k vam?
"Seveda. Za šolajočo mladi-
no, ki ne ve, kam bi se 
usmerila, imamo poseben 

interesni test Kam in kako?, 
ki je sicer dostopen tudi na 
spletni strani, vsekakor pa 
priporočam osebni obisk. Z 
učencem se najprej pogovo-
rim, kaj počne v prostem 
času, kaj ga veseli, da vidim, 
katere kompetence usvaja in 
pri katerem poklicu bi te pri-
šle prav. Nato izpolniva test, 
sestavljen iz 120 enostavnih 
vprašanj, program pa sestavi 
nabor poklicev, ki so kom-
patibilni z odgovori. Primer-
jam ga še s svojimi ugotovi-
tvami, nato pa se pogovori-
mo o prednostih in slabo-
stih posameznih poklicev 
ter izobraževalni poti, ki 
vodi do njih. Obisk karier-
nega središča svetujem tudi 
študentom, ki jim svetuje-
mo, kako izkoristiti prosti 
čas za nabiranje kompetenc, 
da bodo po koncu študija 
lažje dobili delo. Samo di-
ploma je res premalo."

Po katerih kadrih pa je tre-
nutno največ povpraševa-
nja?
"Trg dela ne miruje, zato je 
prav, da vemo, da možnosti 
so. Danes je na Gorenj-
skem skoraj petsto prostih 
delovnih mest za kadre raz-
ličnih ravni izobrazbe. Naj-
več povpraševanja je po de-
lavcih v proizvodnji na vseh 
ravneh: od običajnega dela 
za tekočim trakom do razvi-
janja, kjer so potrebni elek-
trotehniki in strojni profili. 
Stalno je na voljo delo v go-
stinstvu in turizmu, potre-
be so po mesarjih, prodajal-
cih, voznikih … Pri kadru 
na višji ravni izobrazbe pa 
so iskani inženirji iz podro-
čja strojništva, elektrotehni-
ke, tudi zdravniki in ostali 
zdravstveniki …"

Diploma je premalo
Pri izbiri ustrezne šole naj imajo poklicne želje mladega večjo težo od zaposlitvenih možnosti, pravi 
Uroš Kopavnik, vodja Kariernega središča Kranj pri območni službi zavoda za zaposlovanje.

Karierni svetovalec Uroš Kopavnik svetuje mladim, naj že v 
času šolanja svoj prosti čas izkoristijo za pridobivanje 
dodatnih referenc, s katerimi bodo postali bolj zaposljivi. 
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Trije učenci Osnovne šole Toneta Čufarja z Jesenic so nam 
zaupali, kje bodo nadaljevali šolanje.

Nekateri so že izbrali

Naja Varl: "Odločam se med dvema šolama, in sicer 
turistično v Radovljici in vzgojiteljsko na Jesenicah. 
Razmišljala sem, kaj bi želela delati oziroma kaj bi želela 
študirati, in na podlagi tega sem izbrala ti dve šoli. Kasneje 
bi namreč rada nadaljevala s študijem glasbe v Celovcu. 
Odločitev sem sprejela povsem samostojno."

Tamara Brkič: "Odločila sem se za srednjo vzgojiteljsko 
šolo v Ljubljani. Odločitev ni bila težka, saj se rada 
ukvarjam z otroki – rada se z njimi igram oziroma jim 
pomagam pri učenju, ko so starejši. Lani sem šla že na 
informativni dan na tej šoli in so me še dodatno prepričali."

Timotej Mlakar: "Odločil sem se za gimnazijo na 
Jeseniceah, saj že nekaj let vem, da želim študirati fiziko in 
matematiko, s tega področja bi rad tudi doktoriral. To me 
namreč zelo veseli, tudi starši me spodbujajo, ker vedo, da 
sem v tem dober. Rad bi postal profesor matematike na 
kateri od fakultet."
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Vajeništvo

Srednja šola Jesenice
Ulica bratov Rupar 2, 
4270 Jesenice
Tel.: 04/581 31 00, 
www.ssj-jesenice.si 

Informativni dan  
bo v petek, 10. 2. 2017, ob 9. in 15. uri  
in v soboto, 11. 2. 2017, ob 9. uri.

Srednja šola Jesenice je strokovna šola,  
ki izvaja izobraževanje za poklice:

 strojni tehnik
 mehatronik operater
 pomočnik v tehnoloških procesih
   srednja medicinska sestra/  

srednji zdravstvenik
 vzgojitelj predšolskih otrok

Mateja Rant

Vlada je na dopisni seji sre-
di januarja sprejela predlog 
zakona o vajeništvu, ki ga 
bodo poskusno začeli uva-
jati v prihodnjem šolskem 
letu. Po predlogu zakona 
bo imel vajenec status dija-
ka, ki se na delovnem me-
stu usposablja najmanj pet-
deset in največ šestdeset 
odstotkov izobraževalnega 
programa. Prvo leto načrtu-
jejo vključevanje vajencev v 
štiri programe srednjega 
poklicnega izobraževanja, 
program oblikovalec kovin-
-orodjar se bo v vajeniški 
obliki lahko izvajal tudi v 
Šolskem centru Škofja 
Loka.

"Vsekakor je to nova mo-
žnost za mlade, kako priti 
do poklica," meni direktor 
Šolskega centra Škofja Loka 
Martin Pivk, vprašanje pa je, 
dodaja, ali bodo dijaki in de-
lodajalci to izkoristili. Nekaj 
delodajalcev z njihovega ob-
močja je že izkazalo zani-
manje za vključevanje va-
jencev. "Tisti, ki se bodo od-
ločili za to, bodo morali na-
mreč do prvega septembra z 
dijaki podpisati pogodbe," je 
razložil Martin Pivk. Verja-
me, da bodo delodajalci k 
temu pristopili resno, saj so 
v zakonu predvideli varoval-
ke, na podlagi katerih bo 
možno pogodbo tudi preki-
niti. Že na prihajajočih in-
formativnih dnevih bodo 
učence seznanili z možno-
stjo, da bodo v programu 

oblikovalec kovin-orodjar iz-
vajali tudi vajeniško obliko 
izobraževanja, je pojasnila 
ravnateljica srednje šole za 
strojništvo Mojca Šmelcer. 
"Načrtujemo pa še poseben 
informativni dan na to temo 
samo za učence, ki se bodo 
vpisali v ta program." Priho-
dnji dijaki se bodo morali v 
prvi vrsti obrniti na deloda-
jalce, ki bodo izkazali inte-
res za vključevanje vajencev. 
"Mi smo že opravili določe-
na poizvedovanja pri deloda-
jalcih z našega območja, pri 
čemer so izkazali potrebe 
vsaj za polovico enega od-
delka, to je okrog šestnajst 
dijakov," je razložila Mojca 
Šmelcer. Pri delodajalcu naj 
bi se vajenci usposabljali 

najmanj deset tednov v po-
sameznem letniku. 
Vključitev v vajeništvo po 
predlogu zakona ne bo obve-
zna niti za delodajalce niti za 
dijake. Delodajalci, ki bodo 
želeli sodelovati pri izobraže-
vanju in usposabljanju vajen-
cev, bodo razpisali vajeniška 
delovna mesta, ki jih bodo 
predhodno verificirale zbor-
nice. Kandidati za vajeniška 
mesta se bodo lahko prijavili 
na ta vajeniška mesta, delo-
dajalci pa bodo sami izbrali 
vajence, s katerimi bodo skle-
nili vajeniško pogodbo za ob-
dobje šolanja. Med praktič-
nim usposabljanjem z delom 
pri delodajalcu pripada vajen-
cu vajeniška nagrada, ki bi ob 
polni prisotnosti vajenca na 
delovnem mestu v prvem le-
tniku šolanja znašala 250 

evrov, v drugem letniku 300 
evrov in v tretjem letniku 
400 evrov. Vajencu pripada 
tudi povračilo stroškov pre-
hrane in prevoza na delo. De-
lodajalce, pri katerih so na 
voljo vajeniška učna mesta, 
kandidati lahko najdejo na 
spletni strani ministrstva za 
izobraževanje, seznam pa 
sproti dopolnjujejo. 
Šole, ki bodo izvajale vajeni-
ško obliko izobraževanja, 
bodo izvajale tudi običajno 
šolsko obliko izobraževanja, 
v sklopu katere se praktično 
usposabljanje z delom pri 
delodajalcih izvaja na podla-
gi kolektivne ali individual-
ne učne pogodbe. "Obe obli-
ki izobraževanja, tako vaje-
niška kot šolska, sta si ena-

kovredni in zagotavljata 
udeležencem povsem enak 
standard izobrazbe, enako 
poklicno kvalifikacijo in 
enako možnost za nadalje-
vanje izobraževanja," pou-
darjajo na ministrstvu. 
Prednost vajeniške oblike pa 
vidijo v tem, da udeležencu 
omogoča zgodnejši stik s 
potencialnim delodajalcem 
in nabiranje praktičnih iz-
kušenj, ki so pomembne za 
poklicno kariero, kar po nji-
hovem povečuje možnosti 
za zaposlitev po končanem 
izobraževanju. Obenem 
bodo imeli v primeru omeji-
tve vpisa prednost pri vpisu 
v izbrani program kandida-
ti, ki bodo v roku predložili 
vajeniško pogodbo, to je naj-
kasneje do začetka izbirnega 
postopka oziroma 19. junija.

Poskusno uvajanje 
vajeništva
Vajeniško obliko izobraževanja bodo uvajali postopoma, prvo leto 
načrtujejo vključevanje vajencev v štiri programe srednjega poklicnega 
izobraževanja, in sicer oblikovalec kovin-orodjar, kamnosek, mizar in 
gastronom hotelir.

V Šolskem centru Škofja Loka bodo program oblikovalec kovin-orodjar po novem lahko 
izvajali tudi v vajeniški obliki. / Foto: Tina Dokl
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Prednosti
Gimnazije Jesenice

Mateja Rant

Na državnem tekmovanju, 
ki se je odvijalo 14. leto po 
vrsti, se je pomerilo 272 di-
jakov iz 53 šol. Odgovarjali 

so na vprašanja iz treh iz-
branih okoljskih tem. Letos 
so pod naslovom Včeraj – 
danes – jutri razmišljali o 
krožnem gospodarstvu in 
odgovornem ravnanju s hra-

no ter izumih in odkritjih iz 
preteklosti, ki še vedno obli-
kujejo našo sedanjost in pri-
hodnost, je pojasnil nacio-
nalni koordinator mednaro-
dnega programa Ekošola v 
Sloveniji Gregor Cerar. Te 
vsebine predstavljajo nad-
gradnjo šolskih vsebin, je še 
dejal in dodal, da na ta način 
želijo mlade ozaveščati o 
okoljskih temah in trajno-
stnem razvoju ter jih sezna-
njati z okoljskimi težavami, 
s katerimi se bodo srečevali 
v prihodnosti. Tudi zato ga 
veseli, da število sodelujočih 
dijakov iz leta v leto narašča.
Katere surovine in materiale 
lahko predelamo samo en-
krat, katere pa tudi deset- in 
večkrat? Na kaj smo pozor-
ni, ko kupujemo hrano in 
kaj bi dejansko morali upo-
števati? Kako pridobivamo 
biogorivo? Katere iznajdbe 
in izumi v preteklosti so bi-
stveni za naše življenje? To 
je le nekaj vprašanj, na kate-

re so morali znati odgovoriti 
dijaki na tokratnem Ekokvi-
zu za srednje šole, ki je eno 
izmed najbolj razširjenih 
tekmovanj o okoljskih te-
mah, ki ga v okviru medna-
rodnega programa Ekošola 
organizirajo od leta 2003. 
Dijaki se najprej pomerijo 
na šolskem tekmovanju, tri-
je z najvišjim številom točk 
v posamezni kategoriji pa se 
uvrstijo na državno tekmo-
vanje. Šolsko tekmovanje so 
organizirali 13. decembra 
lani, na njem je sodelovalo 
kar 2620 dijakov. Letos so za 
Ekokviz za dijake izbrali tri 
interdisciplinarne teme, ki 
zahtevajo povezovanje zna-
nja z različnih področij in ki 
kažejo na vplive našega delo-
vanja tudi globalno. "Na tak 
način želimo predvsem oza-
veščati mlade, kako velik uči-
nek ima lahko že majhen 
ukrep. Želimo, da bodo svoje 
znanje uporabili pri svojem 
delu in da ga bodo prenesli 

tudi na vrstnike, starše in 
prijatelje," je še dodal Cerar.
Okoljsko vzgojo poskušajo v 
tokratni šoli gostiteljici vna-
šati tudi v redne izobraževal-
ne vsebine in dijake ozave-
ščati prek številnih drugih 
dejavnosti na šoli. "Del tega 
so tudi razne zbiralne akcije, 
ki imajo včasih tudi humani-
tarno noto, kot recimo zbira-
nje odsluženih mobilnih te-
lefonov, kjer so denar name-
nili za pomoč socialno ogro-
ženim," je razložila ravnate-
ljica srednje ekonomske, 
storitvene in gradbene šole 
Nada Šmid. Obenem dijake 
spodbujajo k ekonomične-
mu ravnanju z energetskimi 

viri in pitno vodo. "V za-
dnjem času pa je v ospredju 
še skrb za naš šolski vrt in 
sadovnjak, v katerem smo 
posadili 12 sadik avtohtonih 
sadnih drevesnih vrst." Vse-
bine trajnostnega razvoja 
uvajajo tudi skozi odprti ku-
rikulum, kot recimo trajno-
stna načela ekološke gradnje. 
Del tega so predstavili tudi v 
okviru spremljajočih dejav-
nosti na Ekokvizu. Dijaki s 
področja gradbeništva so iz-
peljali idejo, da iz pollitrskih 
odpadnih plastenk zgradijo 
vrtni rastlinjak oziroma "pla-
stenjak", kot so ga poimeno-
vali, ki ga bodo spomladi po-
stavili na šolski vrt.

Mladi o okoljskih temah
Na Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli v Kranju so minulo sredo gostili državno 
tekmovanje za srednješolce v ekoznanju z naslovom Včeraj, danes, jutri. Dijaki so morali pokazati 
znanje s področja krožnega gospodarstva in odgovornega ravnanja s hrano.

Na Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli v Kranju 
so minulo sredo gostili 14. državno tekmovanje za 
srednješolce v ekoznanju. / Foto: Gorazd Kavčič

Dijaki so se lotili gradnje "plastenjaka". / Foto: Gorazd Kavčič
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Študenti dijakom

SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA LJUBLJANA, LITOSTROJSKA 53, 1000 LJUBLJANA
E-POŠTA: INFO@FRIZERSKA.SI    SFŠLJ
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PRISRČNO VABLJENI   
NA INFORMATIVNE DNEVE 

BIOTEHNIŠKEGA CENTRA NAKLO
petek, 10. 2. 2017, in sobota, 11. 2. 2017

(ure preverite na www.bc-naklo.si)

Dijaki in mentorji, študenti in predavatelji vas bodo popeljali  
skozi šolske prostore, delavnice in vam predstavili izobraževalne programe: 

SREDNJA ŠOLA
  Strokovna gimnazija
  Živilstvo in prehrana
  Kmetijstvo
  Hortikultura 
  Naravovarstvo 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
  Hortikultura 
   Upravljanje podeželja in krajine
  Naravovarstvo

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Srednja šola, tečaji, strokovni seminarji

Obiščite ŠOLO ZA ŽIVLJENJE in RAZVOJ.

BREZPLAČNA USPOSABLJANJA
Ste zaposleni, imate srednješolsko izobrazbo ali manj  
ter ste starejši od 45 let?

Pridružite se nam na brezplačnih usposabljanjih,  
ki jih organiziramo v okviru projekta  
Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske.
Začetni tečaj Računalniška pismenost za odrasle (marec–april)
Nadaljevalni tečaj Z računalnikom z roko v roki –  
za boljše komuniciranje (maj–junij)
Predelava mleka in predelava sadja (v marcu)
Usposabljanje iz pekarstva (april)

Več informacij: 080 3900, 041 499 934,  
tina.kosir@bc-naklo.si

Naložbo sofinancira Evropski socialni sklad ter 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Mateja Rant

Neformalni informativni 
dan so navadno pripravili te-
den dni pred uradnimi in-
formativnimi dnevi, letos pa 
so z dogodkom nekoliko po-
hiteli, saj se je odvijal že tre-
tjo soboto v januarju. Priho-
dnjim študentom so postre-
gli z informacijami o več kot 
35 študijskih smereh, veči-
noma fakultet Univerze v 
Ljubljani, za katere se odloči 
večji del gorenjskih dijakov, 
predstavili pa so tudi nekate-
re programe drugih univerz 
in samostojnih zavodov.
Število obiskovalcev na ome-
njenem dogodku iz leta v 
leto pada, z obžalovanjem 
ugotavlja organizator Jan 
Vidmar. K večjemu obisku 
ni prispeval niti nekoliko 
spremenjen koncept dogaja-
nja, ki je sicer še vedno teme-
ljilo na predavanjih nefor-
malne narave, na katerih so 
dijaki izvedeli, kateri pred-

met je najbolj zahteven, ali 
so predavanja obvezna, koli-
ko se je treba učiti, ali bodo 
po končani fakulteti dobili 
službo, kje jesti na študent-
ske bone, kje parkirati in po-
dobno. Obenem so visoko-
šolskim zavodom prvič po-
nudili možnost, da dijakom 
svoje programe približajo 
tudi prek stojnic. Dogodek 

so popestrili še z nagradno 
igro, v kateri je lahko sodelo-
val vsak dijak, ki je obiskal 
vsaj eno predavanje. Letos so 
po besedah Jana Vidmarja 
dijaki največ zanimanja po-
kazali za Biotehniško fakul-
teto iz Ljubljane, kjer je celo 
zmanjkalo sedežev za vse, ki 
so želeli prisluhniti predsta-
vitvi. Dobro obiskane so bile 

še predstavitve Filozofske fa-
kultete, Fakultete za šport in 
Veterinarske fakultete, ki so-
dijo pod Univerzo v Ljublja-
ni, veliko zanimanja je pože-
la tudi predstavitev Fakultete 
za varnostne vede Univerze v 
Mariboru. O svojih izku-
šnjah pri študiju je spregovo-
rilo 55 študentov, je še dodal 
Vidmar.

Študenti delili izkušnje
Letošnjega neformalnega informativnega dneva Študenti dijakom, ki ga je že sedemnjasto leto 
pripravil Klub študentov Kranj, se je po oceni organizatorja udeležilo približno dvesto prihodnjih 
študentov, ki so iskali informacije iz prve roke.

Letošnjega neformalnega informativnega dneva Kluba študentov Kranj se je udeležilo 
približno dvesto dijakov. / Foto: Tina Dokl

Katja Stanovšek, Kranj: "Udeležila sem se predstavitev 
biotehniške in filozofske fakultete, razmišljam o študiju 
biologije ali psihologije. Zdelo se mi je zanimivo, ker sem 
med drugim izvedela, kateri avtobusi vozijo do fakultete, 
kje dobiti učbenike in podobno. Z informacijami iz prve 
roke imaš kar boljši občutek."

Petra Boltez, Britof: "Na neformalni informativni dan sem 
prišla že lani, ker se odvija na naši šoli. Letos sem se še 
enkrat udeležila predstavitve biotehniške fakultete, zanimata 
me tudi študij sociologije na fakulteti za družbene vede in 
ekonomska fakulteta. Študentje zelo realno predstavijo študij."



Alenka Brun

V
zporedno je po
tekal tudi med
narodni stroko
vni Sejem oku
sov GAXTekspo 

2017, kjer so med drugim 
tekmovali v izdelavi sladole
da, iskali najboljšega picope
ka, tistega z največ smisla za 
kavo in barmana. In še kak
šen dodaten sladkorček je 
ponudil letošnji Sejem oku
sov. 

Sejem Natour AlpeAd
ra pa se je lani specializiral 
za ponudbo zelenega, aktiv
nega turizma. Na njem se je 
predstavilo ogromno ponu
dnikov iz Slovenije, Bosne 
in Hercegovine, Vojvodine, 
Hrvaške, Srbije, Makedoni
je, Italije, Albanije, Avstrije 
… Zanimive so bile stojnice, 
kjer so se predstavljali Indi
ja, Nepal s svojim Katman
dujem, Jordanija s pozab
ljenim ter izjemnim mes
tom Petra in Tunizija, kjer 
se je veliko ljudi ustavilo 

ob gospodu, ki je prikazo
val, kako nastajajo zanimi
vi izdelki njihove domače in 
umetnostne obrti. 

Sejmu se je lani prvič prid
ružila še butična borza Nato
ur. V prihodnjih letih želi
jo organizatorji ponudbo 

ra  zširiti na regijo AlpeJad
ran, kar bi poleg večjega šte
vila razstavljavcev pomeni
lo tu di večje zanimanje tujih 
agencij. Ponovno so podeli
li nagrado jakob za kakovost 
in odličnost v regiji AlpeJa
dran 2017, sejem pa je imel 

tudi pester strokovni in zaba
ven spremljajoči program.

Sejem okusov je bil vse 
dni izjemno dobro obis
kan, medtem ko je bil Nato
ur AlpeAdria deležen več
je pozornosti šele v drugem 
delu, v zadnjih dveh dneh.

AKTIVNO PREŽIVLJANJE 
PROSTEGA ČASA
Med 1. in 4. februarjem je ljubljansko Gospodarsko razstavišče gostilo osrednji turistični sejem  
v Sloveniji, mednarodni sejem in borzo za aktivno preživljanje prostega časa Natour Alpe-Adria. 

Kranjčani so s svojo Julijo in Prešernom vabili v gorenjsko prestolnico. 

Predsednik TD Tržič Peter Miklič in častni član društva 
Jernej Kosmač

V vlogi Požganca smo srečali Marcela Gomboca.

Ko se predstavlja Poljanska dolina, brez Mete (Lucija 
Kavčič) in Tavčarja (Janez Pelipenko) ne gre. Na fotografiji 
še župan občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež in 
direktorica občinske uprave Elizabeta Rakovec.

Cirila Dermastja v gorenjski narodni noši (TD Mengeš)
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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  

Alenka Brun

M
esto Halle 
ima tudi izje-
mno zani-
miv muzej, 
posvečen 

soli in tehničnim pripomo-
čkom v zvezi s pridobivan-
jem soli v teh krajih oziroma 
si sol deli prostor z razvojem 
tehnike nasploh. Nas je zani-
mal del, posvečen t. i. belemu 
zlatu, kjer obiskovalci lah-
ko do potankosti spoznajo 

zgodovino soli, ki je v prete-
klosti pomenila za Halle pre-
cejšnje bogastvo. V muzeju 
še danes proizvajajo sol po 
tradicionalni metodi, v njem 
pa lahko vidimo tudi, kako 
so v preteklosti živeli delavci, 
ki so bili vpeti v pridobivanje 
soli. Muzej gosti tudi različ-
ne razstave, na primer veliko 
modulno železniško make-
to, ki je na ogled od konca 
letošnjega januarja.

Mi smo spoznali pred-
vsem zgodovino soli in 
od vodnika, oblečenega v 

posebna oblačila takratne-
ga solnega bratstva – ljudi, 
ki so pridelovali sol – sliša-
li tudi zgodbo o ljudeh, pro-
izvodih, oblačilni kulturi in 
še marsičem. Seveda pa nis-
mo mogli mimo trgovini-
ce s spominki, kjer so danes 
naprodaj številne vrste soli v 
različnih embalažah: od obi-
čajne kuhinjske soli, grobo 
ali fino mlete, do kombina-
cij s česnom, poprom, zeli-
šči, posebej za paradižniko-
vo solato, ponujajo pa tudi 
odišavljeno, za »crkljanje« v 
kopalni kadi. Cene so seveda 
»muzejske«. Zato pa je okus 
na domači mizi potem dru-
gačen, saj je hrana soljena s 
posebno soljo: naravnost iz 
halskega solnega muzeja v 
Nemčiji.                      (Konec) 

Nemčija: Halle Saale (5)

BELO ZLATO

Muzej, posvečen tehniki in soli, v mestu Halle (Saale)

Izvedeli smo marsikaj o tehniki pridobivanja soli.Muzej pripoveduje tudi zgodbo o pretekli oblačilni kulturi.Belo zlato

Moj bratec Jakob
je zdaj še dojenček, 
a kmalu jedel 
bo korenček.

Ko star bo sedem let,
šel bo z mano v svet.

Naučil ga bom
nogomet
in šteti do deset.

Naučil ga bom
voziti kolo
in skupaj bova
naredila peščeni grad.

Moj bratec

PESMI MLADIH

Aleksander

Lepo je, ko starejši brat drži za roko mlajšega bratca in 
skrbi zanj, ga ima rad in mu je vzor. Še lepše pa je, ko o 
bratcu napiše pesmico, kot je to naredil Aleksander. Mali 
in veliki poeti, kje ste, da se poklonite Francetu Prešernu? 
Najlepši poklon so pesmi, ki ostanejo za vedno. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali na naslov 
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. 

Olivija, sedem let

Suzana P. Kovačič

Javni sklad za kultur-
ne dejavnosti, Obmo-
čna izpostava Tržič je 
petkova dopoldneva, 
27. januarja in 3. feb-

ruarja, posvetil območne-
mu pregledu otroške gleda-
liške ustvarjalnosti. V Kul-
turnem centru Tržič so nas-
topili dramski krožki in sku-
pine z Osnovne šole (OŠ) 
Križe s predstavo Saprami-
ška v režiji Andreje Poklu-
kar, OŠ Bistrica (od 3. do 5. 
razreda) s predstavo Gospod 
Cvik v režiji Monike Golma-
jer in Tanje Kralj, KUD Leše 
s predstavo Žabec in zaklad v 
režiji Katje Vrankar, OŠ Bis-
trica (predmetna stopnja) s 
predstavo Zakaj avto zjutraj 
noče vžgati v režiji Marije 
Bohinjec, OŠ Tržič (razred-
na stopnja) s predstavo Ostr-
žkove dogodivščine v reži-
ji Darka Mikulandre, POŠ 
Lom pod Storžičem je na 
oder postavila igro Miškin 

dežnik režiserk Katjuše Šli-
bar Nemec in Saše Rozman, 
OŠ Tržič (6. in 7. razred) Ko 
gozd utihne v režiji Blan-
ke Rejc in Azemine Cinac, 
prav tako OŠ Tržič (8. in 9. 

razred) predstavo Skrivnosti 
šolskega veceja v režiji Blan-
ke Rejc. Zaradi bolezni je 
odpadla predstava OŠ Tržič, 
igralske skupine Podruž-
nične šole Podljubelj. Oba 

dneva je prireditev povezo-
vala Tereza Gosar, mlade 
igralce je strokovno sprem-
ljal Matjaž Loboda.

Največ gledaliških skupin 
je bilo z OŠ Tržič s podruž-
nicama, v vseh njihovih gle-
daliških skupinah sodeluje 
75 učencev. »Učenci z vese-
ljem obiskujejo dramski 
krožek, učiteljice mentori-
ce jih znajo odlično moti-
virati. Že nekaj let zapored 
se z naše šole uvrščamo na 
gorenjsko Kekčevo srečan-
je. O tem odloča selektor, ki 
spremlja vse gledališke sku-
pine in poda mnenje o kva-
liteti igre. V aprilu že tradi-
cionalno naši mladi gleda-
liščniki svojo ustvarjalnost 
pokažejo tudi staršem na 
prireditvi Igrajmo se gleda-
lišče v tržiškem Kulturnem 
centru. Teme iger so največ-
krat spoznavanje različnih 
osebnosti, prijateljstvo, čis-
to srce, sreča, žarek sonca, 
upanje in veselje,« je pove-
dal ravnatelj OŠ Tržič Sta-
ne Grum.

OSVOJILI SO ODER
V Kulturnem centru Tržič so dva petkova dopoldneva posvetili otroški gledališki ustvarjalnosti. Mladi 
nastopajoči so dokazali, da se tudi za prihodnost tržiškega odra ne gre bati. 

Največ gledaliških skupin je bilo z OŠ Tržič s 
podružnicama, slika pa je s Kekčevega srečanja, na 
katerega se OŠ Tržič že tradicionalno uvršča. / Foto: arhiv OŠ Tržič

OTROCI USTVARJAJO
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Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 35 novorojen-
čkov. V Kranju se je rodilo 13 deklic in 12 dečkov. Najtežja 
je bila deklica s 4130 grami, najlažji deklici pa je tehtnica 
pokazala 2400 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 7 deklic 
in 3 dečki. Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 2800, naj-
težji deklici pa je babica natehtala 4110 gramov.

Novorojenčki

7. 2. tor. Egidij 7.17 17.16

8. 2. sre. Janez, slovenski kulturni praznik 7.15 17.18

9. 2. čet. Polona 7.14 17.19

10. 2. pet. Viljem 7.12 17.21

11. 2. sob.  Marija 7.11 17.22

12. 2. ned. Damijan 7.09 17.24

13. 2. pon. Katarina 7.08 17.25

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 8. 2.
20.00 PETDESET ODTENKOV TEME
13.30, 14.30, 16.20, 18.10 KROGI
17.25 JACKIE
21.10 ZLATO
19.15 NEVIDNO ZLO: ZADNJE POGLAVJE
15.30 XXX: REAKTIVIRAN
16.00, 20.00 DEŽELA LA LA
13.50 BALERINA IN VIKTOR, sinhro.
14.00 ZAPOJ, sinhro.
18.20 PR’ HOSTAR

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 8. 2.
20.00, 20.30, 20.50 
PETDESET ODTENKOV TEME
18.00, 20.15 KROGI 
16.40 JACKIE
21.10 NEVIDNO ZLO: ZADNJE POGLAVJE
19.10 XXX: REAKTIVIRAN
15.40 RAZCEPLJEN
13.40, 17.15 DRUŽINA BREZ ZAVOR
14.50 BALERINA IN VIKTOR, sinhro.

18.10 ZAKAJ RAVNO ON?
14.40, 16.50 ZAPOJ, sinhro.
13.40, 16.00 ZAPOJ, 3D, sinhro.
13.30, 15.25, 19.00 PR’ HOSTAR

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 8. 2.
19.00 PR’ HOSTAR

Četrtek, 9. 2.
19.00 TRGOVSKI POTNIK

Petek, 10. 2.
20.00 PETDESET ODTENKOV TEME

Sobota, 11. 2.
16.00 LEGO BATMAN FILM, sinhro.
18.00 PETDESET ODTENKOV TEME
20.15 MOLK

Nedelja, 12. 2.
16.00 LEGO BATMAN FILM, sinhro.
18.00 PETDESET ODTENKOV TEME
20.15 MOLK

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sreda, 8. februarja
11.00, 12.00, 13.00 Vodeni ogled Prešernovega gledališča (v dvorani PGK)
18.00 SHOD NA KRANJSKEM PARNASI  
(srečanje s Prešernovimi nagrajenci 2017, v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 7. februarja
19.30 TRIO (glasbena komedija)

Sreda, 8. februarja
19.30 Slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku in podelitev priznanj ZKD Jesenice 
(vstop prost)

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
7. 2. 

0/3 °C

Nedelja 
12. 2.

–4/1 °C

Sreda 
8. 2. 

Četrtek
9. 2. 

Petek
10. 2. 

Sobota
11. 2.

–3/2 °C –4/1 °C –4/2 °C –5/2 °C

Ponedeljek 
13. 2.

Torek
14. 2.

Sreda
15. 2.

Četrtek
16. 2.

–5/1 °C –6/1 °C –4/3 °C –1/4 °C

tedenski koledar
     vzhod zahod 

Samo Lesjak

P
ri letošnji prosla
vi so moči zdru
žili Osnovna šola 
Naklo, Podružni
čna šola Duplje, 

Občina Naklo in KTD Pod 
krivo jelko – predsednik 
društva Ivan Meglič je tudi 
vodil celotno kulturno prire
ditev. Po himni in uvodem 
svečanem nagovoru župa
na Marka Mravlje so oder 
zavzeli mladi pevke in pev
ci pod vodstvom mentorice 
Jane Lamberšek Starbek.

Ivan Meglič je nato spre
govoril o pomembnosti kul
turnega praznika, ki simbo
lizira večstoletno kulturno 
ustvarjanje, ohranitev jezika 
in posledično ohranitev duha 
celotnega slovenskega naro
da, predstavil pa je tudi osre
dnjega gosta proslave, barito
nista Domna Križaja. Nocoj 
imamo še posebno srečo ali 
privilegij, da je med nami 
mladenič, vzhajajoča evrop
ska operna zvezda, ki je svoje 
prve glasbene korake napra
vil prav na tem odru, v otroš
kem zboru dupljanske osno
vne šole. To je še en dokaz, 

kako pomembna je vloga 
lokalnega kulturnega delo
vanja in kako pomembna je 
podpora lokalne skupnosti 
amaterski kulturni dejavno
sti. Brez kulturnega ustvarja
nja v vaških okoljih tudi naj
večje svetovne galerije, oper
ne dvorane in gledališki odri 
nimajo nobenega smisla in 
nobene možnosti – s temi 
besedami je osemindvajset
letnega Domna Križaja pred
stavil Meglič.

Križaj je prejemnik mno
gih nagrad mednarodnih 

in domačih pevskih tek
movanj (Dunaj, Beograd, 
Udine, Rijeka, Maribor) ter 
finalist prestižnega tekmo
vanja Belvedere med 1300 
pevci z vsega sveta v Amster
damu. Je član mednarodne
ga projekta Young Singers 
Project, kjer je na Salzbur
ških slavnostih igrah nas
topal z največjimi ikona
mi opere, pripadla mu je 
tudi glavna vloga Jevgeni
ja Onjegina v istoimenski 
operi Čajkovskega na pole
tnem festivalu Zomeropera 

v Belgiji, za nemško televi
zijsko hišo SWR je nasto
pil v oddaji Mlade operne 
zvezde, v domačem pros
toru pa se je uveljavil z vlo
go Janeza v prvem izvirnem 
slovenskem muzikalu Cve
tje v jeseni. Je drugi študent 
opernega petja, ki si je pri
služil prestižno Prešernovo 
nagrado Univerze v Ljub
ljani.

Njegov tokratni nastop 
je minil v znamenju slo
venskih pesmi, ki pritiče
jo prireditvi ob kulturnem 
prazniku. Najprej je zapel 
pesem Benjamina Ipavca 
Bodi zdrava domovina, ki je 
posvečena naši domovini in 
jo na svojih številnih potova
njih po svetu močno pogre
ša. Nadaljeval je s samospe
voma, ki sta uglasbena po 
Prešernovih pesmih: Kam 
skladatelja Frana Gerbiča in 
Mornar Frana Serafina Vil
harja, ob klavirski spremlja
vi Nene Rion. Celoten kul
turni program, ki je vklju
čeval tudi pevske nastope in 
recitacije mladih učenk in 
učencev, je občinstvo spreje
lo z navdušenjem, kar je še 
dodatna potrditev kakovosti 
vseh nastopajočih.

MLADA OPERNA ZVEZDA
Glavni gost osrednje proslave Občine Naklo ob kulturnem prazniku, ki je letos potekala v Dupljah, je bil 
baritonist Domen Križaj.

Baritonist Domen Križaj se vedno bolj uveljavlja na 
mednarodnem področju opernega petja. Tokrat je navdušil 
na proslavi ob kulturnem prazniku v Dupljah. / Foto: Primož Pičulin

Lom pod Storžičem – KO RK Lom je konec januarja pripra-
vil tradicionalni Antonov dobrodelni koncert. Nastopili 
so otroci iz vrtca in šole, plesna skupina Country Freax, 
glasbena skupina Down 2 Music in Trio Šubic, za pose-
bno razpoloženje pa je poskrbel Vili Resnik s svojo pozi-
tivno energijo. Sledilo je prijetno druženje ob pogostitvi 
in glasbi. Z zbranimi prostovoljnimi prispevki bodo zopet 
peljali starejše krajane Loma na izlet, Mira Čemažar pa se 
je vsem vljudno zahvalila.

Antonov dobrodelni koncert

Mladi nastopajoči na odru z Vilijem Resnikom 
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Kranj – V petek, 10. februarja, bo ob 20. uri v lokalu Mit-
nica koncert zasedbe Lenart Krečič Kvartet. Poleg priz-
nanega saksofonista Lenarta Krečiča skupino sestavljajo 
še trobentač Tomaž Gajšt, basist Miha Koren in bobnar 
Marjan Loborec.

Lenart Krečič Kvartet v Mitnici

Ljubljana – Na nedavnem sprejemu naših bronastih roko-
metašev pred Mestno hišo v Ljubljani so nastopili tudi 
mnogi znani glasbeniki. Našemu fotografu Gorazdu Kav-
čiču je uspelo v objektiv ujeti pevca zasedbe Riblja čorba 
Boro Đorđevića in legendarnega pevca Magnifica.

Bronaste fante sprejeli tudi znani glasbeniki

Pevski duo je bil navdušen nad našimi športniki.
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Kranj – Danes, v torek, 7. februarja, bo ob 20. uri v Layer-
jevi hiši nastopila energična zasedba Čompe z igralcem 
Janezom Škofom na harmoniki in za mikrofonom.

Čompe v Layerjevi hiši

Kranj – Danes, v torek, 7. februarja, bo v Klubaru ob 21. 
uri nastopila domača zasedba Joške v'n, v soboto, 11. 
februarja, ob 21. uri pa bo oder zasedla latino skupina 
Cubismo.

Koncertna večera v Klubaru
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TANJIN KOTIČEK

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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Suzana P. Kovačič

Slovesna sveta maša, 
ki jo je daroval žup-
nik Janez Zupanc, 
je zahvala za vse 
v njunem življen-

ju. O pogledih ljubezni, ki 
je kovala skupno pot Marije 
in Rudolfa, je pripovedovala 
njuna hči Mojca, med dru-
gim je dejala: »Kaj žene člo-
veka, da vztrajata na skupni 
poti deset, dvajset ... petdeset 
let? Mar ni to ljubezen?« 

Marija, rojena Godnov, 
doma iz Čadovelj pri Trste-
niku, in Nakljanec Rudolf 
sta se spoznala leta 1965. 
Rudolf je svojo srčno izbran-
ko hodil z motorjem čakat 
pred tekstilno tovarno IBI, 
kjer je delala kot tkalka. Leta 
1967 sta se poročila na Brez-
jah, še istega leta se je rodil 
sin Boris, ki je po treh mese-
cih umrl. Leta 1970 se je 
rodil sin Drago, leta 1976 
hči Mojca. Po rojstvu hčer-
ke se je Marija zaposlila pri 
možu, ki je že imel kovaško 
obrt. Bila je gospodinja, in 
ko je bilo treba, je pomagala 
v delavnici, skrbela je tudi za 
knjigovodstvo. Hči Mojca, ki 
je sestavila življenjepis star-
šev, pravi, da je bila mama 
vedno rada urejena, sebi in 
drugim je sešila marsikate-
ro oblačilo, velik poudarek 
pa daje tradiciji. Pomaga-
la je pri varstvu vnukov, za 

kar jo občasno še prosijo. S 
posebnim veseljem se vsako 
leto pripravlja na pustovan-
je, koledovanje, srečanja sta-
rodobnikov. 

Rudolf je bil član Lovske 
družine Udenboršt. Navdu-
šen nad motorji se je pridru-
žil tudi Moto klubu Oldtajmer 
Naklo, za srečanja starodobni-
kov je navdušil celo družino. 
Že ko je kovaško delo z leti pre-
šlo v različno obdelavo kovin 
(šlosarijo), se je v domači dela-
vnici še vedno zakurilo ognji-
šče in je na nakovalu (ampu-
su) zapelo kladivo. Kovaških 
veščin je naučil sina in vnu-
ka. Izumil je marsikateri pri-
pomoček, orodje, pomaga-
lo. Leta 1971 je Rudolf naredil 

nosilno konstrukcijo za štiri 
nove zvonove v domači cerkvi. 

Mojca pravi, da je bil oče v 
svojih načelih strog in jasen, 
vendar darežljiv. V ključnih 
trenutkih se je vedno znal 
prav odločiti: »Najin oče je 
zelo inteligenten, s krasno 
pisavo. Z mami sta nama z 
Dragom vedno znala prisluh-
niti in nama po svojih močeh 
čim bolj pomagala. Za mamo 
velja, da malokdaj vrže puš-
ko v koruzo, toliko časa išče, 
da tudi najde. Je srčna, moč-
no razgledana.« Na dan zla-
te poroke sta bila Marija in 
Rudolf obdana z najdražji-
mi, s hčerko Mojco z možem 
Tomažem, sinom Dragom z 
ženo Špelo in vnuki Tadejem, 

Leo, Davidom, Jakobom, 
Ožbejem in Blažem. Prid-
ružili so se ostali sorodniki, 
sosedje, Marijine prijateljice 
s telovadbe, motoristični pri-
jatelji ... Sosedje so jima pri-
pravili šrango v stilu kovači-
je, saj Rudolf velja za zadnje-
ga pravega kovača v Naklem. 
Cerkveni obred sta z izjemni-
ma pevskima glasovoma pole-
pšala brata Urban in Domen 
Križaj. Zlatoporočenca sta bila 
ganjena nad vsemi lepimi tre-
nutki, spetimi v ta dan. Rudolf 
se je zahvalil tudi šoferjema, ki 
sta ju v starodobnih avtomobi-
lih pripeljala do cerkve. Najle-
pšo zahvalo pa je podaril Mari-
ji, ki »sodeluje« z njim toliko 
let in mu vedno stoji ob strani.

MAR NI TO LJUBEZEN?
Zlatoporočenca Marija in Rudolf Peric sta simbolno obnovila poročno zaobljubo v župnijski  
cerkvi sv. Petra v Naklem.

Marija in Rudolf Peric na sliki skupaj s »tamladimi« in župnikom Janezom Zupancem / Foto: Tina Dokl

Rudolf je zadnji pravi kovač v Naklem, zato so zlato      poro
čencema pripravili šrango v stilu kovačije. / Foto: Tina Dokl

Špalir po zaključku slovesne svete maše in čestitke 
motorističnih prijateljev zlatoporočencev Peric / Foto: Tina Dokl

V Kranju sta se 28. januarja 2017 poročila Alen Dizdarević 
in Sanela Džaferović.

Mladoporočenci

Pod geslom Leto 2017 je 
bralka izbrala tri karte in 
zanimajo jo, kaj ji prinaša 
prihodnost. Imamo karte 
Poroka, Darilo in Potova-
nje. Prva karta nam pove, da 
bralki veliko pomenita dom 
in družina na splošno. Da je 
trdnega značaja in da se lju-
dje velikokrat obračajo k njej 
po nasvete, tolažbo, družbo 
ali podobno. Darilo nam raz-
krije, da je romantična, pri-
jazna, odprtega srca in rok. 
Karta Potovanje predstavlja 
obe polovici, skladnost, da 
se sama s seboj počuti dob-
ro in tako deluje tudi navz-
ven. Je rada v gibanju, težko 
miruje in vedno se mora kaj 
dogajati. Če združimo vse tri 
karte, je napoved, kaj jo čaka 
v prihodnosti, prav lepa. 
Prihaja neko praznovanje v 
družinskem krogu. Pa tudi 
to, da se izpolni neka skri-
ta srčna želja. Sama karta 
Potovanje lahko prinaša 
tudi selitev oziroma odhod 
na boljše. Pod geslom Pole-
tje imamo karte Poroka, 
Nesreča, Hrepenenje, Upa-
nje in Pismo. Vprašanje bral-

ke je, ali se ji poletje izide po 
načrtu. Prve tri karte jasno 
pokažejo, da je bralka v tre-
nutnem odnosu nesreča, 
ima preveč omejitev, starih 
zamer in blokad. Poleti, kar 
vidimo v karti Upanje, dobi 
čustveno potrditev, in zmo-
gla bo preskočiti vse ovire, 
ki jih ima na svoji poti. Kar-
ta Pismo prinaša potrditev 
njene želje in novice o spre-
membah iz nasprotne sme-
ri. Kar naenkrat bodo odpr-
te vse možnosti, da stopi 
korak naprej in se začnejo 
odvijati pravi trenutki. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
com ali na Gorenjski glas s 
pripisom 'šola vedeževanja' 
in svojo šifro pošljite tri, pet 
ali sedem poljubnih kart ali 
pa karte za druge sisteme, ki 
ste jih že do sedaj spoznali. 
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Obupan«
Hvala vam za odgovore. Fir-
ma je šla v stečaj, ostala sem 
brez službe. Kako bo z menoj, 
nikar mi ne recite, da bom 
odvisna od moža. Psihično 
sem čisto na tleh. Prva hči je 
končno odšla na boljše, kaj pa 
zaposlitev? Kaj se obeta drugi 
hčeri, čisto nič ni od nje? Nje-
na diploma in če sploh kdaj 
pride k pameti?
Današnji čas je težek za mar-
sikoga in izguba zaposlitve 
je na prvem mestu, saj žal 
brez financ ne moremo žive-
ti, vsaj kvalitetno ne. Ne, ne 
boste odvisni od moževega 
denarja. Pred poletjem se 
vam obeta zaposlitev, in to v 
okolju, kjer se boste končno 
dobro počutili. Čakajo vas 
pozitivne spremembe. Umi-
rite se, vse bo še v redu. Prva 
hči dobi zaposlitev in končno 
tudi ona prevzame odgovor-

nost nad svojim življenjem. 
Druga hči se obnaša tako, 
kot da ji nič ni treba. Ne bom 
rekla, da ste tudi vi malo krivi 
za to, ampak morate jo pos-
taviti pred dejstvo, da brez 
nič ni nič. Diplomo bo nare-
dila in sčasoma bo tudi sama 
prišla do tega, da mora veli-
ko spremeniti, če hoče dobre 
rezultate. Časa se žal ne da 
prehiteti, ob svojem času pri-
de vse, tudi vaša sreča. Lepo 
vas pozdravljam.

»Pesimist«
Zelo rad prebiram vašo rubri-
ko in bi vam tudi jaz postavil 
nekaj vprašanj. Vprašal bi za 
zdravje, saj to je v življenju naj-
bolj pomembno, zadnje čase 
sem zaskrbljen. Ali se bomo še 
kdaj selili? Kaj pa zdravje za 
ženo in sina. 
Res je, kot pravite, zdravje je 
najpomembnejše. Če zdra-

vja ni, vse drugo ni pomem-
bno in je brez vrednosti. Kaj 
posebnega vam ne vidim in 
rekla bi, da vse težave, ki jih 
imate zadnje čase, izvirajo iz 
stresa, ki se vam je nabral. V 
primeru, da čakate neke izvi-
de, ne bodo negativni oziro-
ma se vam bo dalo pomagati. 
Po naravi ste zelo pozitivno 
usmerjeni in v vsaki stvari 
vidite dobro. Zadeva, ki se 
vrti okoli denarja, se bo rešila 
še bolje od pričakovanega in 
kaj kmalu se bo lahko zače-
la selitev hišo. Ta korak vam 
prinese veliko sprememb 
na različnih področjih. 
Zdravje pri ženi in sinu je v 
redu. Žena bo imela kmalu 
neki razgovor in morala se 
bo hitro odločiti, da prilož-
nost ne bo šla mimo nje. V 
mesecu marcu jo čaka lepo 
presenečenje. Nekdo od vas 
bo imel težave z očmi, a gre 

le za dioptrijo. Sin potrebuje 
veliko pozornosti, a s tem ni 
nič narobe. Želim vam vse 
dobro.

»Ljubezen 2017«
Draga Tanja, zanima me, ali 
bo v tem letu moja ljubezen 
napredovala. Ko gre kon-
čno korak naprej, gre kmalu 
zatem tri korake nazaj. Jaz pa 
si želim samo naprej. Kaj lah-
ko pričakujem, se bo vendarle 
odločil zame? Kaj pa jaz, bom 
zbrala pogum?
Vsak od nas išče izgovore, a 
ti izgovori so večinoma naši 
strahovi, ki si jih ne prizna-
mo. Zaradi tega stojimo na 
mestu, namesto da bi se 
naredili koraki naprej. On se 
je že zdavnaj odločil za vas 
in še pred poletjem bo polo-
žil karte na mizo. Potem ste 
na vrsti vi. In da, boste zbrali 
pogum. Srečno.



27

NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_07. 02. 2017

Nagrade:  
3-krat DARILNI BON ZA BVF VADBO V VREDNOSTI 10 EUR

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 22. 
februarja 2017, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

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

Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Mirjam Grilc
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12                50
EUR

Lokalno pridelana 
hrana je temelj 
zdravega  
prehranjevanja, 
predvsem so živila 
pridelana naravi 
prijazno, bolj 
polnega okusa in 
tudi nasitna. Kako 
pestre in zanimive 
obroke lahko 
pripravimo z zele-
njavo, kot glavno 
sestavino, vam 
ponujamo v novi 
knjigi z recepti za: 
25 domiselnih zaj-
trkov, 25 osvežilnih 
solat, 30 različnih 
juh, 15 zanimivih 
enolončnic, 40 
samostojnih jedi 
ter 25  sladic.

Cena knjige je

18 90
EUR

140 strani, 190 x 245 mm,  
mehka vezava

Knjiga Kuhajmo brez 
glutena je kuharski 
vodnik od nakupov 
do receptov. V knjigi 
boste našli napotke 
za osnove kuhanja, 
kakšna je idealna 
kuhinjska shramba, 
kje nakupujemo, 
kako pripravljamo 
jedi in najboljše 
recepte 100% brez 
glutena. 
Preko 50 receptov 
je razdeljeno na 
kruh in peciva za 
zajtrk, prigrizke, 
predjedi in jedi ter 
sladice.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

 

14   90
EUR

V knjigi Najboljše 
vegi jedi so zbrali 
najboljše brez-
mesne recepte iz 
revije Dober tek. 
Tu so prigrizki in 
zajtrki, ki nam 
dajo zagon, 
lahke solate, 
ki jih jemo za 
spremljavo, 
in krepkejše, 
ki so lahko 
cel obrok, 
dišeče juhe in 
enolončnice 
ter glavne 
jedi za vse 
priložnosti.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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Kylie Minogue (48) je razdrla 
leto dni trajajočo zaroko z Jos-
huajem Sassejem (29). Zahva-
lila se je za podporo, ljubezen 
in razumevanje glede novice, 
da sta se odločila končati raz-

merje. Drug drugemu želita le najboljše. Pred nama so 
nova obzorja, sonce vzide vsak dan, je zapisala pevka. 
Spoznala sta se v njegovem šovu Galavant pred dvema 
letoma, par pa sta postala septembra 2015.

Kylie Minogue razdrla zaroko

Podjetna devetnajstletnica Kylie Jenner 
lahko svojim lovorikam doda še eno. 
Dobila bo namreč svojo voščeno lutko v 
znamenitem muzeju Madame Tussauds 
v Londonu. Jennerjeva je v dokaz, da je 
delo njene dvojnice že v teku, z obože-

valci delila fotografijo na dan meritev, po katerih kasneje 
izdelajo lutko. Na rezultat bo morala najstnica še malce 
počakati, saj izdelava traja kar šest mesecev.

Voščena figura tudi za Kylie Jenner

Sedeminštiridesetletni raper Puff Diddy 
je z oboževalci na Instagramu delil foto-
grafije iz bolnišnice, kjer okreva po ope-
raciji kolena. »Zadnja operacija je za 
menoj. Rekli so, da ne bom nikoli več 
tekel. Odvrnil sem jim, da je hudič laž-

nivec. To je bila tretja operacija v enem letu. Počutim se, 
kot bi se še enkrat rodil. Nikoli ne jemljite stvari za samo-
umevne. Hvala zdravnikom, kirurgom in hvala bogu,« je 
zapisal raper in s svetom delil več fotografij.

Puff Diddy tretjič pod nož

Mariah Carrey (46) je skupaj z raperjem, 
znanim pod umetniškim imenom YG 
izdala novo pesem z naslovom I don't. 
Po uspešnici Infinity gre za njeno dru-
go skladbo v sklopu napovedane nove 
plošče. V spotu pevka nastopi v belem 

poročnem spodnjem perilu, kar lahko povežemo z njeno 
nesojeno poroko z milijonarjem Jamesom Packerjem.

Mariah Carrey izdala nov videospot

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

V 
Astorii so bodo-
čim nevestam 
in ženinom na 
ogled postavili 
vse, kar potrebu-

jejo za organizacijo poroke: 
od cvetličnih aranžmajev, 
poročnih pričesk in ličenja 
do poročnih prstanov, foto-
grafije, prevoza z limuzi-
no, tort, majhnih, a pomem-
bnih poročnih drobnarij, kot 
so poročni konfeti in podo-
bno. Nekaj razstavljavcev je 
bilo tudi takih, ki lahko pos-
krbijo za celotno izvedbo 
poroke – od ideje do konč-
nega 'da' pred oltarjem. 

Letos je bil poročni sejem 
enodneven, na njem pa smo 
opazili kar nekaj ponudni-
kov poročnih storitev, ki so 
se predstavili prvič. Dekle-
ta iz skupne Hera so na pri-
mer predstavljala svojo deja-
vnost: glasbeno spremlja-
vo pri poročnih obredih. 
Zakonca Jamšek prihaja-
ta iz Kamnika in sta zdru-
žila poročno fotografijo s 
profesionalnim ličenjem: 
Boštjan je fotograf, njego-
va soproga Maja pa vizažist-
ka. Ravno tako Kamničanka 
Tanja Ocepek je predstavi-
la svoj »kotiček cvetja in pet-
ja«. S preddvorskega konca, 
natančneje iz Tupalič, sta se 
oglasila Zdravko in Urška 

Krč iz cvetličarne Urška ter 
predstavila svojo cvetlično 
zgodbo.

Med starimi znanci sej-
ma smo lahko občudova-
li zlato ponudbo prstanov 
jeseniškega zlatarja Lavti-
žarja. Mateja in Dejan Ber-
guš sta doma v videoprodu-
kciji, Špela S. Ažman obliku-
je poročni dogodek po vaših 
željah, Matej Mišič in Boris 
Pretnar sta predstavila svo-
jo poročno fotografijo. Blej-
ski grad je imel tudi zanimi-
vo opremljena predstavnika, 
več o vsem pa so obiskovalci 
lahko povprašali Leo Ferjan. 
Cvetličar Tomaž Spaans je v 
sodelovanju z Astorio oziro-
ma Matejo Seničak z Višje 

strokovne šole za gostinstvo 
in turizem Bled, ki je tudi 
organizirala dogodek, pred-
stavil vintage pogled na cvet-
lično poročno pravljico. 

Bodoče neveste in ženi-
ni so se lahko pozanima-
li tudi o izposoji oblek, čev-
ljev, o moških oblekah, nare-
jenih po meri – o poročni 
modi nasploh; prisluhnili so 
Romani na kontrabasu in se 
posladkali s kremnimi rezi-
nami, za katere je poskrbela 
nihče drug kot Ema Pogačar.

Če ste poročni sejem v 
Astorii zamudili, lahko obi-
ščete jeseniškega v Kopler-
nu na Stari Savi, ki bo pote-
kal dva dni: v petek in sobo-
to, 10. in 11. februarja. 

VSE NA ENEM MESTU
Poročni sejem v hotelu Astoria na Bledu je že drugič odprl svoja vrata. Na njem so se predstavili 
številni ponudniki poročnih storitev, če ste ga zamudili, pa februarja napovedujejo poročni sejem tudi 
na Jesenicah. 

Mateja Berguš, Matej Mišič in Boris PretnarJulija Dovžan, Mateja Seničak in Ana Čović

Cvetličarna Urška: Tadeja Arzenšek in Zdravko Krč Mira Nastran in Nina Nadižar iz Frizerskega studia Magic

Jure Čižman (Mod’Art), Tomaž Spaans (Cvetličarna Spaans), 
Lea Ferjan (Blejski grad) in Marjan Cerar (Mops)

Poročna moda (obleke, nakit, čevlji, dodatki) je zanimala 
tudi dame iz Radovljice.

Kamničanka Maja Jamšek (34) je vizažistka, ki dobro 
pozna poročno ličenje. Pravi, da z ličili poudari 
lepoto neveste in na njen obraz pričara nežnost in 
ženstvenost, tako da se ta na svoj dan počuti kot prava 
princesa. / Foto: A. B.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: goveja juha z jetrnimi vlivanci, govedina iz 
juhe, pražen krompir, hrenova omaka s smetano, radič s fižo-
lom, jabolčna pita; večerja: narezek, francoska štruca, sadni sok
Ponedeljek – kosilo: korenčkova juha, sveža svinjska rebrca s 
kislim zeljem, krompir v kosih z ocvirki, sadni puding; večerja: 
koruzni kruh, jetrna pašteta, bela kava
Torek – kosilo: piščančja jetrca s srčki v omaki, kruhovi cmoki, 
cvetačna solata; večerja: ribji fileti po pariško, kitajsko zelje z 
vročim krompirjem, česnom in bučnim oljem v solati
Sreda – kosilo: jabolčna juha, pretaknjena pljučna pečenka, ita-
lijanski riž, ohrovtova potica, poljubčki, snežene kepe; večerja: 
nunski krofki, spenjeno mleko (jedi iz Prešernovih časov)
Četrtek – kosilo: porova juha, svinjski zrezki v naravni omaki, 
široki rezanci, mešana solata; večerja: kaša z jabolki in sme-
tano, bela kava
Petek – kosilo: paradižnikov sok z začimbami, šarenke, pečene 
na maslu, špinačni krompir, mešana solata; večerja: umešana 
jajca, ajdov kruh, mleko
Sobota – kosilo: ričet z zelenjavo in suho svinjsko kračo, okisan 
krompir, jogurtove miške; večerja: krvavice z dušeno repo, 
kruh, mošt

Juha z jetrnimi vlivanci

Potrebujemo: 1 jušno kocko, dobrih 100 g piščančjih jeter in 
srčkov, 1 jajce, 2 žlici drobtin, majaron, sol, poper, 1 žlico vode.
Jetrom in srčkom odstranimo tanke mrenice, jih narežemo na 
manjše koščke in jih z drugimi sestavinami vred zmeljemo v 
električnem mešalcu. Zmes mora biti tekoča. Iz jušne kocke 
pripravimo juho in vanjo vlivamo jetrno zmes. Vlivanci morajo 
le prevreti.

Sveža svinjska rebrca s kislim zeljem

Potrebujemo: 70 dag rebrc, 1 kg kislega zelja, 2 žlici moke, 1 dl 
smetane, 1 čebulo, 1 žlico masti, 1 žlico ocvirkov.
Na rebrca nalijemo vodo in jih skuhamo. Kuhana vzamemo iz 
juhe in jih shranimo na toplem. V juhi, v kateri so se kuhala rebr-
ca, skuhamo zelje in ga zgostimo z mešanico moke in smetane. 
Nato sesekljamo čebulo, jo svetlo rjavo opražimo in stresemo k 
zelju. Ko zelje s čebulo na kratko prevre, jed solimo. Zelje naj bo 
gosto. Kuhano zelje zvrnemo v skledo in nanj naložimo narezana 
rebrca. Zraven ponudimo krompir z ocvirki.

Kaša z jabolki in smetano 
(za tiste, ki bi se radi zredili)

Za 1 osebo potrebujemo: 3 g ovsenih kosmičev, 1 do 2 žlici vode, 
3 do 4 žlice smetane, 1 žlico medu, sok polovice limone, 200 g 
jabolk, 1 žlico zmletih lešnikov ali mandljev.
Smetano rahlo stepemo in zmešamo z limoninim sokom. 
Jabolko grobo naribamo. Vse sestavine zmešamo z dobro 
namočenimi kosmiči.

Mojca Logar

Krasni novi svet je roman, 
ki si ga bodo letošnji maturan-
ti dobro zapomnili, saj bodo s 
tem znanjem pisali esej in to 
bo njihova popotnica k zrelo-
stnemu izpitu. O tem romanu 
se pogovarjajo, razpravljajo, 
pišejo … 

Predstavo na temo Krasne-
ga novega sveta so pripravili 
tudi dijaki dramsko-gledališke 
smeri gimnazije v Ljubljani. 
Tja hodi naša Nika. Sedaj je 
že drugi letnik in na odru so 
imeli celo nekaj več prostora in 
časa. Ker knjige nisem prebrala 
v celoti, sem vprašala svoje di-
jake, maturante, naj mi malo 
razložijo vsebino. Kar vrelo je 
iz njih, da knjiga sploh ni sla-
ba, da jim je všeč, da so bili na 
čase pravzaprav besni in jezni, 
ker vidijo toliko podobnosti z 
današnjim časom. Alfe zaro-
dki so najpomembnejši. Ti vo-
dijo in diktirajo svetu. Sledijo 
jim bete, najnižje razviti so 
epsiloni, divjaki in poročevalci 
s terena. Sistem, ki nas kalu-
pi, je tukaj. Oplojevanje, uste-
kleničenje, predestiniranje … 
Določajo nivo kisika v embri-
jih, dodelijo jim njihovo delo, 
status, položaj … Vse skupaj se 
zdi tako utopično, neresnično, 
pa sploh ni tako daleč stran … 
Komu so v družbi namenje-
na najboljša mesta? Delajte 
po navodilih, kot od vas pri-
čakujejo, sledite reklamam, 
saj so namenjene vam, lastno 
mišljenje ni dovoljeno … Kdor 
se upira, je izobčenec, divjak. 
Čutiti pristno in naravno ni 
moderno, biti drugačen pome-
ni pokvariti povprečje. In spo-
štovati zakone narave je na-
zadnjaško, ko pa nam tehnika 

nudi vse, celo ljubezen in otro-
ke, tudi iz »steklenic«. Dobro 
vemo, kakšna dela večinoma 
opravljajo priseljenci, kakšna 
bodo namenjena beguncem 
in zakaj jih tako toplo vabijo 
medse. Kako je to avtor roma-
na vedel že leta 1932? Takrat 
je bila knjiga utopija, danes je 
realnost …

Ko sem spraševala Niko, 
kako je ona videla predstavo, 
je govorila le o prizoru, ki ga je 
odigral njen razred. O celoti se 
je malo nasmehnila. Še dobro, 
da sem popoldne še sama malo 
pobrskala o avtorju in delu. 
Tako sem letošnjo predstavo ra-
zumela bolje kot lanskoletno, 
kjer so igrali Pesmi štirih. Nav-
dušenje ob misli, da to klasično 
štirico poznam (Menart, Pav-
ček, Zlobec, Kovič), me je hit-
ro minilo, saj so povzeli nekaj 
sodobnega. Tako se človek nav-
dušuje nad delom, ki ga neka-
ko ne razume, pa ga pač mora 
pohvaliti, če v njem nastopa 
tvoj otrok. Od vsega sem naj-
bolj navdušena nad dejstvom, 
da predstavo delajo dijaki, ki 
so ta hip v šolskem procesu. Še 
vstopnine ni, niti prostovoljnih 
prispevkov, pa bodo izvedli de-
set ponovitev. Strokovni pred-
meti pomenijo oblikovanje gla-
su in giba, spretnosti s kamero 
in mikrofonijo, in to je njihovo 
delo. Torej Krasni novi svet in 
Alamut bosta letos navdiho-
vala maturante. Zagotovo se 
bo s knjigo spopadel tudi kdo 
od staršev. Morda celo babi ali 
dedi prebereta ali le obnovita 
nekoč že vedeno in mladini 
dokažeta, da le nista tako ne-
vedna, kot morda mislijo.

Krasni novi svet
Janez Logar

Ob gledanju predstave 
Krasni novi svet so se mi nehote 
porajale vzporednice z današ-
njim časom. Delo je napisano 
l. 1932, vsebina pa se nanaša 
na l. 2564. Ne vem, kako je 
možno, da je pisatelj že takrat 
slutil družbene spremembe 100 
let naprej. Govori o načrtnem 
in nenaravnem proizvajanju 
človeških bitij, da elita vzdržu-
je družbo, človek služi le proi-
zvodnji in uživanju, spolnost 
je dostopna povsod, ljubezen je 
prezirana, kdor pa čuti in lju-
bi, ga izženejo. 

Danes (še) ni tako. Zametki 
so pa že vidni. Čudimo se zna-
nosti, da naredi novo življenje 
brez spolnega odnosa, elite 
(zelo majhen del prebivalstva) 
še nikoli niso imele v lasti toliko 
premoženja, spolnost postaja 
potrošniško blago, še celo več. Z 
nekaj kliki jo imamo vedno na 
ekranih, ki nas spremljajo čisto 
povsod. Materialno še nikoli 
nismo tako dobro živeli. Hkra-
ti pa se oddaljujemo od svojega 
notranjega bistva, počela, za-
četka in konca – oddaljujemo 
se, da smo preprosto samo in 
najprej ljudje s svojimi naravni-
mi potrebami. Včasih so garali, 
da so preživeli, danes garamo, 
da imamo sploh še odnose. Pri 
starejši generaciji to ni še tako 
zelo očitno. V mnogih mlaj-
ših družinah je ekranov precej 
več, kot je ljudi v hiši. Ljudje se 
kot bitja odnosov oddaljujemo. 
Cena, ki jo plačujemo, je veli-
ka: še nikoli v zgodovini nismo 
pojedli toliko antidepresivov, še 
nikoli ni bilo toliko ljudi zasvo-
jenih z alkoholom, drogami, 
igrami na srečo, s spolnostjo, 
nismo si predstavljali, da bomo 

imeli toliko otrok, ki so kar na-
enkrat hiperaktivni, nemirni 
in z jeznimi izbruhi v šoli ali 
doma. In mi se delamo, kot da 
je vse v redu. Ali je vse v redu ali 
ni, pač ne moremo izmeriti le 
po košarici dobrin, ki jo lahko 
kupimo za povprečno plačo. 

Pomembno se mi zdi za-
vedanje, da dokler bomo mi 
predvsem trošili (prekomer-
no pili in jedli, potovali), se 
družba ne bo pritoževala nad 
smerjo, kamor gremo. Če si 
sami ne bomo izbrali drugač-
ne poti, nas bo družbeni vpliv 
posrkal vase. Odgovornost 
zase in za svoje potomce mo-
ramo prevzeti sami. Kaj lah-
ko storimo? Priznajmo drug 
drugemu, da smo ljudje in 
da bomo tako tudi živeli. Ne 
kot roboti. In se zavedajmo, 
da je nemogoče, da smo priš-
li na ta svet le zaradi scena-
rija: rojstvo, delo in trpljenje, 
smrt. Prav je, da se odločimo 
za drugačne vrednote in cilje. 
Izberimo si način življenja, ki 
nas bo povezoval. Še nikogar 
nisem slišal, da bi mu bilo na 
smrtni postelji žal, ker je pre-
malo gledal televizijo. Vem 
pa, da obstajajo ljudje, ki jim 
je bilo žal, da so življenje pre-
sedeli ali v pisarni ali pred ek-
rani. Do soseda nimamo da-
leč. Gotovo si imava ob kavici 
veliko povedati. Starejši kot 
smo, več imamo izkušenj. Ko 
si jih izmenjamo, je lažje in še 
zanimivo je poslušati nekoga. 
Za to ne potrebujemo navodil, 
niti nam tega z zakonom ne 
morejo usmerjati.

Kje smo zgrešili?

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

Orehovo pecivo in čokoladni kolač
Tako orehovo pecivo kot 

čokoladni kolač sta enostav-
na za pripravo. Obe sladici 
lahko brez problema postre-
žemo kot pecivo namesto 
piškotov, ker ju lahko jemo 
tudi z rokami. 

Za orehovo pecivo pot-
rebujmo: 3 jajca, pol lonč-
ka olja, 1 lonček sladkorja, 
2 jabolki, 1 lonček mletih 
orehov, 1 lonček pšenične-
ga zdroba, 1 vanilin sladkor, 
pol pecilnega praška, 1 zvr-
hano čajna žličko cimeta, 3 
žlice ruma; za preliv: 2 žlici 
marmelade, 100 g čokolade 
v prahu, 50 g masla ali mar-
garine.

Jabolki olupimo ter ju na-
ribamo. V skledi zmeša-
mo mlete orehe, pšenič-
ni zdrob, cimet in pecilni 

prašek. Rumenjake in belja-
ke ločimo. Iz beljakov stepe-
mo čvrst sneg. Rumenjake 
penasto stepamo s sladkor-
jem in vaniljevim sladkor-
jem vsaj 3 minute, da masa 
naraste. Prilijemo rum in 
olje ter premešamo. Med 
stalnim mešanjem posto-
poma dodajamo mešanico 
iz moke in nato primešamo 
jabolka. Nazadnje vmešamo 
še sneg iz beljakov. Maso 
vlijemo v namaščen pekač 
in pečemo v pečici, ogreti 
na 180 °C, 30–40 minut. Pe-
čen biskvit ohladimo ter ga 
po vrhu premažemo s čoko-
lado. V skodelici zmešamo 
čokolado v prahu in na košč-
ke narezano maslo ali mar-
garino. Stopimo nad vodno 
kopeljo in s tem prelijemo 

biskvit. Počakamo, da se čo-
kolada strdi, narežemo na 
kocke ter postrežemo.

Nasvet: Velikost lončka za 
odmerjanje sestavin naj bo 
približno 2 dl. Orehovo peci-
vo bo še posebej dobro, če zra-
ven postrežemo stepeno sme-
tano ali kepico sladoleda. 

Za pripravo čokoladnega 
kolača potrebujemo: 250 g 
temne čokolade (lahko upo-
rabimo jedilno), 250 g mas-
la, 250 g rjavega sladkorja, 
200 g moke, 5 jajc, 1 žlico 

kakava, 3 žlice ruma, 1 vani-
lin sladkor.

Moko presejemo ter ji pri-
mešamo kakav. Čokolado 
nadrobimo, maslo nareže-
mo na manjše kocke. V kozi-
ci nad vodno kopeljo skupaj 
stopimo čokolado in maslo 
ter nato nekoliko ohladimo. 
Jajca penasto stepemo s slad-
korjem in vaniljevim slad-
korjem. Prilijemo rum. Med 
stalnim mešanjem postopo-
ma dodajamo moko s kaka-
vom. Pekač premažemo z 

maslom in vanj vlijemo prip-
ravljeno maso. Kolač peče-
mo v pečici, ogreti na 180 °C, 
20 minut. Pečen kolač ohla-
dimo, narežemo na kocke ter 
postrežemo. 

Nasvet: Čas peke prilago-
dimo višini kolača. Če ima-
mo manjši model in tako po-
sledično višji kolač, podalj-
šamo čas peke za kakšno mi-
nuto. Če je sladica namenje-
na otrokom, rum izpustimo 
ali pa ga nadomestimo z ru-
movim sladkorjem.
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Izberite svoje letošnje darilo

bombažna brisača
      50 x 100 cm

knjiga
Ena žlahtna  
štorija

roman
Hči varuha spominov

avtomatski  
dežnik

Hči varuHa 
spominov

K i m  E d w a r d s

Prevedla Lili Potpara

Četrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2017 bodo izšle 104 številke Go-
renjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,  
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo kar 
25-odstotni popust, kar pomeni prihranek v 
višini 48,10 evra, za letno naročnino pa boste 
odšteli le 144,30 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste v naši 
avli lahko spili tudi kavico ter izbrali eno od sedmih daril 
(na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova 4 v  Kranju
(poleg lekarne in nebotičnika, nasproti glavne 
avtobusne postaje) vsak dan od 7. do 15. ure, 
ob sredah do 16. ure. Se vidimo!

Popust in darilo 
veljata le za 

fizične osebe.  
Daril ne  

pošiljamo po 
pošti. Količina 

daril je omejena.

Vedno aktualen 
priročnik, ki ga 
enostavno vzamemo 
s sabo v gozd, saj 
nam bo prišel prav 
za hitro in natančno 
določanje vrste gob. 
V priročniku najdemo 
več kot 700 fotografij 
in risb evropskih 
gob ter letno uro, ki 
na pregleden način 
prikazuje čas, ko 
gobo lahko najdemo 
v naravi.w
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                      + p oštnin a

10 
EUR

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

Redna cena priročnika je 12,50 EUR.  Če ga kupite ali naročite na  Gorenjskem glasu, je cena le

vodnik  
po naravi
Gobe

vodnik  
po naravi

Drevesa  
in grmi

kava Barcaffe 250 g

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke Gorenjskega gl asa, ki je 
bila objavljena v Loških novicah dne 17. januarja 2017 z geslom 
NAGRADE ZA LETNE NAROČNIKE, prejmejo knjigo Hrana kot 
zdravilo: Mojca Kunstelj, Kranj, Antonija Šmid, Selca in Janez 
Benedičič, Škofja Loka. Nagrajencem čestitamo!

TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA – FEBRUAR 2017
Vabimo vas, da se pridružite družini krvodajalcev in  

se udeležite februarske terenske krvodajalske akcije, ki bo:

V ČETRTEK, 9. FEBRUARJA 2017,  
v DOMU STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR, Potoče 2, Preddvor.

 Odvzemi krvi bodo v času od 7. do 13. ure.

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672 B
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov Kažipot 
brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni na-
slov kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE
 

Ob slovenskem kulturnem prazniku
Tržič – Danes, v torek, 7. februarja, bo ob 18. uri v dvorani 
Glasbene šole Tržič nastop učencev glasbene šole. Tržiški 
muzej vabi na Dan odprtih vrat: od 10. do 18. ure si lahko 
ogledate obrtne zbirke in Slovenski smučarski muzej. Ob 11. 
uri bo srečanje z umetnikom Valentinom Omanom v Galeriji 
Paviljon, v Germovki pa bo razstavljal KUD Ampus. V Domu 
Petra Uzarja Tržič bodo danes, v torek, 7. februarja, ob 16. 
uri nastopili člani ansambla Vaška godba, prebivalce doma 
bo obiskal tudi župan Borut Sajovic.

Dovje – KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana vabi jutri, v sredo, 
8. februarja, ob 19. uri v Kulturni dom uprizoritev dela Vinka 
Möderndorferja Ničesar ne obžalujem.

Škofja Loka – Danes, v torek, 7. februarja, bo ob 19. uri v Mi-
heličevi galeriji v Kašči literarni večer s pesnikom Milanom 
Debeljakom.

Reteče – Kulturno-umetniško društvo Janko Krmelj prireja 
jutri, v sredo, 8. februarja, ob 18. uri v veliki dvorani Kultur-
nega doma v Retečah Reteški kulturni večer.

Železniki – Danes, v torek, 7. februarja, bo ob 19. uri v Kul-
turnem domu Železniki proslava z naslovom Ženska v Pre-
šernovi pesmi. Jutri, v sredo, 8. februarja, pa od 18. ure dalje 

pred plavžem v Železnikih javno »kovanje pesmi« z naslo-
vom Pred plavžem mi pesem povej. 

Kranj – Župnija Kranj jutri, v sredo, 8. februarja, v cerkvi sve-
tega Kancijana med 11. in 13. uro pripravlja poseben kulturni 
program. Sodelovala skupina Dlan, sledil bo nastop Skup-
nosti Emanuel. Pri večerni maši, ki bo posvečena spominu 
na kulturnike, bo prepeval komorni zbor Gallus.

Visoko – KUD Visoko vabi na prireditev z naslovom Ena se 
tebi je želja spolnila ..., ki bo jutri, v sredo, 8. februarja, ob 18. 
uri v Domu krajanov Visoko. Vstop bo prost.

Poženik – Jutri, v sredo, 8. februarja, bo ob 19. uri v Domu 
krajanov Poženik Večer Prešernove poezije. 

Reteče – Jutri, v sredo, 8. februarja, bo ob 18. uri v veliki 
dvorani Kulturnega doma v Retečah Reteški literarni večer.

Kumerdejeva proslava in razstava
Bled – V četrtek, 9. februarja, se bo ob 18. uri v Knjižnici 
Blaža Kumerdeja Bled začela Kumerdejeva proslava in od-
prtje razstave Priznanja Blaža Kumerdeja Zavoda Republike 
Slovenije za šolstvo za leto 2016. 

Naše tovarne, naš ponos 

Radovljica – V četrtek, 9. februarja, bo ob 17. uri v Plesni 
dvorani Radovljiške graščine Muzejski večer, na katerem 
bo pogovor tekel o tovarnah Almira in in Iskra Mehanizmi. 
Ob 19. uri bo v galeriji Šivčeva hiša odprtje skupne razstave 
gorenjskih muzejev Naše tovarne, naš ponos – industrijska 
dediščina Gorenjske.

Za otroke
Tržič – Na otroškem oddelku tržiške knjižnice bodo učenci 
Osnovne šole Bistrica v četrtek, 9. februarja, ob 17. uri za 
najmlajše izvedli igrico Gospod Cvik.

Preddvor – Otroci v prostorih TIC Preddvor lahko v soboto, 
11. februarja, ob 10. uri prisluhnejo zgodbici z naslovom Mi-
ška in kamenček.

IZLETI

Planinarjenje po Romuniji
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj od 15. do 26. julija vabi 
na planinarjenje po Romuniji. Podrobnejša predstavitev pro-
grama bo v četrtek, 23. februarja, ob 17. uri v društveni pisar-
ni Planinskega društva Iskra Kranj na Laborah, kjer bo mož-
no oddati izpolnjeno prijavnico za potovanje. Sicer prijave 
sprejema Turistična agencija Oskar do vključno srede, 30. 
marca, oz. do zapolnitve predvidenih mest (45). O svoji pri-
javi obvestite tudi Saša Košnika. Dodatne informacije: Sašo 
Košnik, tel. 041 757 009, e-pošta saso.kosnik@infonet.si. 

Spominski pohod
Območno združenje VVS Zgornja Gorenjska organizira 8. fe-
bruarja 15. Pohod ob slovenskem kulturnem prazniku, ki je na-
menjen tudi spominu na pisatelja in filozofa Milana Farkaša, 
ustreljenega 28. junija 1991 v bojih za mejni prehod v Gornji 
Radgoni. Začetek pohoda bo ob 8. uri pred Srednjo gostinsko 
in turistično šolo v Radovljici. Ob 10.30 bo pri Prešernovemu 

spomeniku na Bledu krajša slovesnost, nato pa bodo poho-
dniki pot nadaljevali preko Piškovce v Vrbo in položili venec k 
Prešernovemu spomeniku ter prisostvovali osrednji proslavi, 
ki bo ob 13. uri. Slavnostni govornik bo pisatelj Tone Partljič.

11. Spominski pohod Štefana Bukovca
Križe – Planinsko društvo Križe jutri, v sredo, 8. februarja, 
ob 10. uri organizira 11. Spominski pohod Štefana Bukovca s 
Kriške gore na Tolsti vrh. Začetek pohoda bo ob 10. uri pred 
kočo na Kriški gori. Dodatne informacije: 031 622 291.

Na Sv. Lovrenca
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica vabi svoje člane na 
rekreativni pohod, ki bo v soboto, 11. februarja. Zbor bo ob 8. 
uri pred Domom krajanov na Kokrici, od koder se boste od-
peljali v Babni Vrt, od tam pa se peš povzpeli na Sv. Lovrenca.

PREDAVANJA

Kako z otrokom spregovoriti o spolnosti?
Selca – Družinska akademija – academia familiarum, Zavod 
za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti z elementi 
pedagogike skupnosti vabi v soboto, 11. februarja, od 9. ure 
do 11.30 v Krekovo dvorano (župnišče Selca) na predavanje 
Kako z otrokom spregovoriti o spolnosti? Predavateljici bo-
sta Katarina Nzobandora in Klara Križaj. 

Spoznajmo Saro

Jesenice – V Mladinskem centru Jesenice bo v četrtek, 9. 
februarja, ob 19. uri prvo v sklopu predavanj v družbi Sare 
Čučnik, ki želi svojo izkušnjo z boleznijo predstaviti v okviru 
treh druženj.

OBVESTILA

Družabno omrežje Facebook za starejše
Kranj – Na Ljudski univerzi Kranj vpisujejo v 10-urni brezplač-
ni tečaj Družabno omrežje Facebook za starejše, ki je nastal 
v okviru projekta Erasmus+ Računalniško opismenjevanje 
starejših odraslih. Računalniško predznanje ni potrebno. 
Vpis in informacije: 04 280 48 15 ali starejsi@luniverza.si.

V Medgeneracijskem centru Kranj
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bo danes, v torek, 
7. februarja, ob 18. uri uvodno srečanje z Majo Rogelj po 
načelih waldorfske pedagogike. V četrtek, 9. februarja, bo 
ob 12. uri delavnica Tehnična prva pomoč – računalništvo 
in telefonija, ob 17. uri pa predstavitev projekta Peko koope-
rative za ohranitev gospodarske in kulturne dediščine Peka 
ter nadaljevanje na novih temeljih. Prijave: 041 724 134 ali 
mck-prijava@luniverza.si.

Predstavitev knjige Bojana Fekonje odpade
Kranj – Knjigarna Ognjišče sporoča, da je avtor knjige 
Drobec usode in kanček nebes Bojan Fekonja zbolel, zato 
predstavitev knjige danes, 7. februarja, odpade.

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 Bleiweisovi cesti 4 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. 
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ZAHVALA

Poslovil se je 

Tone Jelovčan
Ob izgubi našega dragega se zahvaljujemo vsem, ki ste se poslo-
vili od njega, in vsem, ki ste ga v težkih trenutkih obiskovali in 
nam pomagali. Zahvala dr. Dolencu, dr. Lopuhovi, sestri Barbari, 
župniku Alojzu Snoju, Loški komunali in kvartetu Obzorje.
Hvala vsem. 

Žena Zofka, hčerka Juša in Janez
Podlubnik, 3. februarja 2017

Zapustil si ta
kruti svet,
odšel med zvezde
in angele živet. 

OSMRTNICA

V 84. letu starosti nas je zapustil dragi

Stanko Duboković
Od njega se bomo poslovili v soboto, 11. februarja 2017, ob 12. uri 
na pokopališču v Bitnjah pri Kranju. Žara bo od 9. ure dalje v 
tamkajšnji poslovilni vežici. 

Žalujoči vsi njegovi

Po kratki in hudi bolezni nas je zapustil dragi mož, oče, stari oče, 
brat, stric in tast

Franc Rupar
dipl. ing. kemije v pokoju iz Škofje Loke, Kidričeva cesta 21

Pogrebna sv. maša bo v torek, 7. februarja, ob 14.30 v cerkvi sv. 
Jakoba v Škofji Loki. Pogreb pokojnika bo ob 15.30 na pokopališču 
Lipica pri Škofji Loki.

Žalujoči: žena Vera, sin Andrej z družino, sestri Marinka in  
Nežka z družino, brat Janez in ostalo sorodstvo
Škofja Loka, Ljubljana, Trbovlje, Spodnja Luša

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu zapustil dragi oče, 
dedek in brat

Bogomil Malovrh
iz Frankovega naselja 108, Škofja Loka

Od njega se bomo poslovili v četrtek, 9. februarja 2017, ob 15. uri 
na pokopališču Lipica pri Škofji Loki. Žara bo od 10. ure dalje v 
tamkajšnji mrliški vežici.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA
 

Ob slovesu od dragega moža, očeta in sorodnika 

dr. Ljuba Sirca 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izražena ustna  

in pisna sožalja, za darovano cvetje in sveče. Posebej hvala predsedniku Republike 
Slovenije gospodu Borutu Pahorju za darovani venec, gospodu dr. Andreju Nagliču  

za opravljen cerkveni obred in spoštljiv nagovor, gospodu Francetu Cukjatiju za poslovilni 
govor, pevcem Kranjskega kvinteta, trobentaču gospodu Romanu Grabnarju ter pogrebni 

službi Komunale Kranj.

Žalujoča žena Susan v imenu vsega sorodstva
Kranj, 3. februarja 2017

Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

V SPOMIN OČETU

Milutinu Radojičiću
7. 2. 2016–7. 2. 2017

Bilo je nedeljsko jutro, ko si odšel.
Še sedaj Te vidim, z rokami na hrbtu, 

kot vsakič, ko si odhajal na vrt. 
Zgodaj, z vonjavami jutra, počasi. 
Odšel si, brez slovesa, k naši majki, 

svoji Mari, na vajin večni vrt.

Hči Dobrila z Remzom, vnuk Dejan z Barbaro in pravnuka Žan in Bor

Rezultati 11. krog – 5. februar 2017
4, 6, 14, 21, 33, 34, 38 in 31

Loto PLUS: 1, 10, 13, 19, 21, 33, 38 in 4
Lotko: 8 5 1 4 5 4

Sklad 12. krog za Sedmico: 570.000 EUR
Sklad 12. krog za PLUS: 540.000 EUR
Sklad 12. krog za Lotka: 660.000 EUR

LOTO

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

NEPREMIČNINE
HIŠE
PRODAM

V KRANJU prodam pritličje hiše, 
4-sobno stanovanje, klet in 210 m2, 
tel.: 031/449-093 
 17000430

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

R Scenic 1.4 B, let. 2001, klima, 
20.000 km, narejen velik servis, nove 
gume, reg. 2/2018, tel.: 040/285-
748 17000419

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9–11 
m (tudi neobeljene), 031/33-99-28, 
pisarna 02/61-31-583; SES, d.o.o., 
Opekarska ul. 22, Maribor 17000344

KURIVO
PRODAM

KVALITETNA, cepljena hrastova drva, 
metrska ali razžagana, po ugodni ceni, 
možna dostava, tel.: 041/639-348  
 17000425

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 17000416

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, dokumente in dru-
go, tel.: 030/670-770 17000426

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

GOZDARSKI traktor – goseničarja, 
tel.: 031/561-707 
 17000412

KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, lahko v okvari, tel.: 031/500-933 
 17000373

TRAKTOR Ursus, IMT, Zetor, Deutz, 
Štore, Univerzale, TV ali podobno ter 
kultivator Gorenje Muta, tel.: 031/851-
485 17000380

PRIDELKI
PRODAM

NEBALIRANO seno. Tenetiše–Golnik, 
tel.: 031/447-370 17000427

RDEČE in belo vino, tel.: 040/235-
594 17000423

SEMENSKI krompir, rdeči, Bellarosa 
35/45 mm, tel.: 051/641-172 
 17000424

SILAŽNE bale, ječmen in pšenico, 
tel.: 040/384-187 
 17000420

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

3 MESECE staro teličko ČB, tel.: 
031/827-556 17000415

BIKCA limuzin in belgijsko plavi, stari 4 
mesece, tel.: 041/912-135  
 17000428

BREJO zajkljo, cena 28 EUR, in zajca 
za pleme, tel.: 040/938-931  
 17000418

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave 
barve, pred nesnostjo, pripeljemo na 
dom, tel.: 041/710-113 17000372

MERJASCA mangolica, teža 150 kg, 
tel.: 041/358-082 
 17000414

PUJSKE mangolice, težke 25 do 30 
kg, za odojke ali nadaljnjo rejo, tel.: 
041/358-082 
 17000413

TELICO ali kravo simentalko, pred te-
litvijo, kravo s teletom, tel.: 041/229-
268  
 17000417

TELIČKO križanko RJ/ČB, staro 1 te-
den, Bohinj, tel.: 041/557-575  
 17000422

TELIČKO simentalko, staro 4 mesece, 
tel.: 041/756-022  
 17000431

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/503-623 17000378

BIKCA ali teličko, simental ali belgijski, 
star do 1 mesec, tel.: 041/912-135  
 17000429

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

REDNO zaposlimo delavko, ki je pri-
pravljena za prodajo dobrega in prodaj-
nega artikla po celotni Sloveniji. Dob-
ro plačilo, obvezen izpit B kat., avto 
nudi podjetje. Warmont, Rado Ovčar, 
s.p., Kajuhova 4, Slov. Konjice, tel.: 
041/667-958 
 17000410

ZAPOSLIMO voznika kamiona C ka-
tegorije, za dnevne vožnje. CCLAN, 
d.o.o., Kranj, Britof 182, Kranj, kontakt 
na cclan@t-2.si, tel.: 041/640-380  
 17000375

NIKAMED, d.o.o., Kidričeva c. 31, 
Kranj zaposlimo terenskega komer-
cialista. Nudimo dobre pogoje dela, 
stimulativno nagrajevanje in organizi-
ran prevoz. Kontakt: Aleš Rogelj, tel.: 
041/604-413 
 17000198

IŠČEM

IŠČEM dekle za delo v strežbi v baru 
Jordan, Boštjan Rep, s.p., Žiganja vas 
52 b, Tržič, tel.: 070/741-166  
 17000370

IŠČEM DELO – priložnostno delo: 
sekanje drv, delo na kmetiji ..., tel.: 
030/461-142 
 17000421

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela, no-
tranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 17000211

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 
 17000317

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 17000388

KERAMIČARSTVO Janez Kleč, s.p., 
Milje 77, Visoko vam nudi kvalitetno in 
ugodno polaganje keramičnih ploščic 
in adaptacije kopalnic, tel.: 051/477-
438 17000374

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 17000391
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Anketa

Andrej Šubic, Poljane:

»Vselej pomislim na kultu-
ro nasploh. Na ustvarjanje, 
umetniško izražanje in na 
mnoge umetnike, za katere 
vem, kako težko je njihovo 
preživetje. Pomislim pa tudi 
na pesmi in njih vsebino.«

Maja Mitrovič, Ljubljana:

»Prešerna smo veliko ome-
njali v osnovni šoli, ko smo 
se učili njegovih pesmi. Se-
veda mi prva pade na misel 
Zdravljica, ki je kot himna 
najbrž njegova najpogosteje 
izvajana pesem.«

Janez Plestenjak, Škofja 
Loka:

»Najprej pomislim na Urši-
ko zalo in Povodnega moža, 
na Turjaško Rozamundo, na 
Gloso, v kateri Apel podobo 
na ogled postavi. Njegove pe-
smi so trenutki za uživanje.«

Peter Bogataj, Trstenik:

»Seveda mi misli uidejo k 
Akademskemu pevskemu 
zboru France Prešeren, kate-
rega član sem od leta 1978. V 
zadnjem času sem nekoliko 
manjkal, komaj pa čakam, da 
se spet vrnem v zbor.«

Igor Kavčič

… pomislimo na njegove pe-
smi, na šolska leta, ko smo se 
jih z več ali manj veselja učili, 
na kulturo nasploh, največkrat 
se naš pesnik »oglasi« z dr-
žavno himno ob slovenskih 
športnih zmagah, ob čemer 
zaigra še slovenski ponos ...

Foto: Tina Dokl

Ko slišimo 
Prešeren ...

Janez Pelko, Škofja Loka:

»Pomislim, kako hudo mu 
je bilo v življenju in kaj vse 
je 'dal skozi', kaj ga je zazna-
movalo in zakaj je živel tako, 
kot je. Ni bil ravno srečen in 
jaz zagotovo ne bi zamenjal 
z njim.«

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK
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Danes in jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V četrtek bo 
oblačno, občasno bo rahlo naletaval sneg. Jutranje tempera-
ture bodo malo pod lediščem, dnevne pa nekaj stopinj nad 
njim. Bolj zimsko bo v gorah, kjer je tudi povečana nevarnost 
snežnih plazov.

Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Mengeš – V članku Staretov grad brez koz, objavljenem v 
prejšnji številki Gorenjskega glasa, je napačno zapisano, da 
se lastnik posestva Jure Berlot in Občina Mengeš ne moreta 
dogovoriti glede poti. V lanskem letu je bila namreč sklenjena 
sodna poravnava med občino in lastnikom. Dogovorjeno je 
bilo, da občina odstopi od tožbe za vrnitev drevoreda, po 
katerem poteka pot, in da ustavi vse izvršilne postopke zoper 
lastnika, ta pa na delu predmetne poti (drevoreda) podeli služ-
nost občini za namen zgraditve nadomestne sprehajalne poti. 
Vpletenim se opravičujemo za nenamerno napako.

Popravek: Staretov grad brez koz

Jože Košnjek

Ziljska Bistrica/Feistritz an 
der Gail – Slavko Mežek iz 
Krope, duša gibanja Kul-
tura – Natura, ki je bil leta 
1993 pobudnik za prvo izda-
jo monografije o slovenskih 
kozolcih in je tri leta kasne-
je v Baški grapi sodeloval pri 
ustanovitvi gibanja za ohra-
nitev slovenskega kozolca, 
je organiziral v soboto v gos-
tišču Stara Pošta v Ziljski 
Bistrici zanimivo prosla-
vo v počastitev slovenske-
ga kulturnega praznika. Po-
kroviteljstvo nad proslavo je 
prevzel slovenski generalni 
konzul v Celovcu Milan Pre-
dan. V hiši, ki sta jo kupila 
in rešila propada zakonca 
Pepca in Ludvik Druml ter 
jo spremenila v kulturno 
središče Ziljske doline in v 
zadnjo trdnjavo slovenstva 
na skrajni zahodni jezikov-
ni meji, je postavil razstavo 
o slovenskem kozolcu, iz-
jemnem primeru ljudske-
ga stavbarstva. Razstavo je 
dopolni kulturni program. 
Pepca, ki se je kot dekle iz 
Podna na koroški strani Lju-
belja vživela v ziljsko okolje, 
in mož Ludvik, domačin in 
po poklicu odvetnik, sta po-
vedala, da je bilo po vojni 

zaničevanje stare arhitektu-
re, večinoma slovenske, po-
vezano tudi z zaničevanjem 
slovenskega jezika. Kvin-
tet Vintgar z Blejske Dobra-
ve in kvartet mladih pevk in 
pevcev Oistrnix iz bližnjega 
Zahomca/Achomitza pa sta 
popestrila večer s koroškimi 
in uglasbenimi Prešernovi-
mi pesmimi. Nekaj poseb-
nega je bilo srečanje pred-
stavnikov vasi Rut in Grant 
iz Baške grape ter mesta 

Innichen oziroma San Can-
dido iz Pustriške doline/
Pustertala na skrajnem 
vzhodnem robu Južne Tiro-
lske na meji z Avstrijo, kjer 
izvira reka Drava. Ti kraji so 
zgodovinsko povezani. Dol-
goletni župan Innichena in 
ljubiteljski zgodovinar Jo-
sef Passler je povedal, da 
so iz teh krajev v 13. stoletju 
na željo oglejskega patriar-
ha Bertolda, ki je prijatelje-
val s salzburškim škofom, 

gospodarjem Pustriške do-
line, v Baško grapo preselili 
okrog 60 družin, ki so pose-
lile 13 vasi. Povsem enaka je 
zgodba Tirolcev iz Pustriške 
doline, ki so bili naseljeni na 
Sorici. Proslava je bila skle-
njena s trijezično recitacijo 
Zdravljice, ki so jo recitira-
li gostiteljica Pepca Druml, 
Slavko Mežek in Hans Sch-
mieder iz Innichena oziro-
ma San Candida, saj je Juž-
na Tirolska del Italije. 

Prešeren, kozolci in zgodovina
Na Stari Pošti v Ziljski Bistrici na Koroškem so v soboto na poseben način slavili Prešernov praznik. 
Zgodba o slovenskem kozolcu se je prepletala s slovensko pesmijo in Prešernom.

Na odru Kvintet Vintgar z Blejske Dobrave, pred njim pa Hans Schmieder, Pepca Druml in 
Slavko Mežek, ki so v italijanščini, nemščini in slovenščini prebrali Zdravljico.

Jasna Paladin

Kamnik – Danes, 7. februar-
ja, mineva 85 let od začetka 
slovenske hokejske zgodovi-
ne, saj je bila ta dan leta 1932 
na mestnem drsališču v Ka-
mniku odigrana prva ura-
dna tekma v hokeju na ledu 
v Sloveniji, in sicer med eki-
pama Kamnika in SK Ilirija 
iz Ljubljane. »Na tekmi, na 
kateri se je zbralo okoli 300 
gledalcev, igrali pa so po ta-
kratnih kanadskih pravilih, 
so zmagali hokejisti Iliri-
je z rezultatom 1:15. Po ne-
katerih podatkih so Kamni-
čani svoj edini gol dosegli z 
glavo, vendar pa je ta poda-
tek neverodostojen, saj ga 

mediji ne omenjajo. Poda-
tek o tekmi je mogoče najti 
v časopisu Jutro, sicer pa so 
začetki hokeja na ledu zaviti 
v gosto meglo, saj ne obsta-
ja arhiv, kjer bi se dalo stva-
ri preveriti, na spletu pa kro-
ži precej nepreverjenih in-
formacij o začetku hoke-
ja na ledu v Sloveniji. Tako 
so edini zanesljivi vir infor-
macij časopisni mediji, ki 
so takrat izhajali. Hokej na 
ledu se pri nas začne ome-
njati sicer že leta 1923,« nam 
je povedal hokejski navduše-
nec Andrej Špiler, ki Občini 
Kamnik predlaga, da bi na 
mestu, kjer je bilo leta 1932 
mestno drsališče, postavijo 
spominsko tablo.

Prva hokejska tekma je 
bila odigrana v Kamniku

Vilma Stanovnik

Kranj – Iz kranjske občine ob-
veščajo, da uporabniki stori-
tev Komunale Kranj lahko od 
minulega petka naprej prev-
zamejo po 15 kilogramov soli. 
Sol za posipanje je na voljo v 
zbirnem centru Zarica »V 
času nizkih temperatur so 
vozišča in pločniki lahko po-
ledeneli in spolzki. Javne po-
vršine očistijo in posujejo de-
lavci zimske službe Komu-
nale Kranj, za še večjo var-
nost pred vhodi, na stopni-
cah in dvoriščih pa lahko po-
skrbimo tudi sami. V želji, da 
preprečimo čim več neprije-
tnosti z zdrsi na poledenelih 
površinah in se pripravimo 

na nov hladni val, uporabni-
ki storitev Komunale Kranj 
lahko prevzamejo 15 kilo-
gramov soli. Sol za posipa-
nje je na voljo v zbirnem cen-
tru Zarica na naslovu Savska 
loka 33, Kranj. Prevzem soli 
je mogoč vsak dan med po-
nedeljkom in petkom med 7. 
in 15. uro, vsak prevzemnik 
pa mora s seboj prinesti svojo 
embalažo. Pred prevzemom 
soli se prevzemnik izkaže z 
osebnim dokumentom in 
zadnjim računom oziroma 
položnico za komunalne sto-
ritve. Sol bo mogoče prevzeti 
enkrat na leto, in sicer v času 
trajanja zimske službe od 15. 
novembra pa vse do 15. mar-
ca,« pojasnjujejo.

Po sol za posipanje


