
Kranj – V Šolskem glasu 
podrobneje predstavljamo 
razpise za vpis novincev v 
srednje šole in dijaške do-
move, višješolsko izobra-
ževanje ter dodiplomske 
in enovite magistrske štu-
dijske programe za prihod-
nje šolsko oziroma študij-
sko leto.

Podrobnejša pojasnila o 
vpisu in druge informacije 
o šolanju bodo bodoči dija-
ki in študenti lahko dobili na 
informativnih dnevih, ki so 

predvideni 17. in 18. febru-
arja. Srednje šole bodo pri-
jave za vpis sprejemale do 3. 
aprila, vpis v višje strokov-
no izobraževanje za prihod-
nje študijsko leto pa bo pote-
kal v dveh prijavnih rokih – 
prvi je od 20. februarja do 17. 
marca, drugi pa od 25. do 31. 
avgusta. O tem, na kaj je tre-
ba biti pozoren pred odloči-
tvijo za nadaljnje šolanje ozi-
roma študij, je spregovorila 
šolska svetovalna delavka iz 
Gimnazije Škofja Loka Saša 
Bogataj Suljanović.

Mateja Rant

Dan po katastrofalnem potresu, ki je minuli ponedeljek prizadel jugovzhod 
Turčije in severozahod Sirije ter pod ruševinami pokopal več deset tisoč ljudi, 
je bila v Turčijo kot reševalna pomoč napotena tudi slovenska enota Civilne 
zaščite z reševalnimi psi. Med njimi so bili trije Gorenjci, ki so z nami delili 
izkušnjo, na katero, kot so poudarili, tudi najbolj izurjeni vodniki reševalnih 
psov ne morejo biti dovolj dobro pripravljeni.

Kranj – Ekipo slovenske Ci-
vilne zaščite, ki je bila minu-
li torek napotena v Turčijo v 
okviru mehanizma Evrop-
ske unije na področju civil-
ne zaščite, je sicer sestavlja-
lo sedem vodnikov reševal-
nih psov, trije pogodbeni 
pripadniki Civilne zaščite in 
uslužbenec Uprave za zašči-
to in reševanje. Med njimi so 
bili tudi trije Gorenjci – Ma-
tjaž Bolka, Robert Anžič in 
Andrej Žunič, vsi člani Klu-
ba vodnikov reševalnih psov 

Kranj, ki deluje pod okri-
ljem Civilne zaščite Mestne 
občine Kranj.

Andrej Žunič in Matjaž 
Bolka sta kot vodnika reše-
valnih psov pripadnika eno-
te za iskanje in reševanje v 
urbanih okoljih (MUSAR), 
Robert Anžič pa je pogodbe-
ni pripadnik Civilne zaščite, 
ki se je enoti na poti v Tur-
čijo pridružil kot logistična 
podpora. Anžič je poleg tega 
vodnik reševalnega psa, zato 
je s seboj vzel svojo izurjeno 
psičko Rose in pomagal tudi 
z iskanjem. »Podali smo se v 

situacijo, na katero tudi naj-
bolj izurjeni vodniki reševal-
nih psov ne morejo biti do-
volj dobro pripravljeni. Po-
sledice potresa so namreč 
nepredstavljive, območje 
nesreče pa izredno zahtevno 
in praktično neobvladljivo,« 
je poudaril Andrej Žunič.

Slovenska enota je mi-
nuli torek iz Zagreba lete-
la najprej v Istanbul, od tod 
pa naj bi po prvotnih načrtih 
odleteli v Ankaro in tam nu-
dili pomoč, a se je načrt ne-
napovedano spremenil. Del enote Civilne zaščite z reševalnimi psi so bili tudi Matjaž Bolka, Robert Anžič in 

Andrej Žunič s svojimi reševalnimi psi Iro, Rose in Bliskom. / Foto: arhiv Roberta Anžiča

VREME

Danes bo pretežno jasno 
z jutranjo meglo po doli-
nah. Jutri in v četrtek bo 
pretežno jasno in čez dan 
razmeroma toplo.

jutri: pretežno jasno
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Maša Likosar

76 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Srednje šole v gorenjski regiji za prihodnje šolsko 
leto razpisujejo 2672 mest za novince. Več o tem 
pišemo v prilogi Šolski glas na straneh od 6 do 19.

Bližajo se 
informativni dnevi

AKTUALNO

V ambulanti za zdaj še 
ni povečanega obiska
Po tem, ko so se v več mestih po 
državi že odprle ambulante za ne-
opredeljene zavarovane osebe, je s 
1. februarjem začela delovati tudi v 
Kamniku, danes se odpira še v 
Zdravstvenem domu Kranj.

3

GORENJSKA

Godlarji zopet  
na oblasti
Minuli petek je šenčurski župan 
Ciril Kozjek predal ključ občinske 
blagajne častnemu odboru God-
larjev, ki bo na čelu šenčurske ob-
čine vse do pustnega torka. 
Vrhunca bosta na pustno soboto.

5

ŠPORT

Vsak dan se trudijo 
biti najboljši
Ob obletnici rojstva Stanka Bloud-
ka je minulo soboto na Brdu pri 
Kranju potekala že 58. slovesna 
podelitev Bloudkovih priznanj, 
zaslužili pa so si jih tudi gorenjski 
športniki in športni delavci.

21

ZANIMIVOSTI

Okusno, z vrtnico  
ali šopkom
Valentinovo je pri nekaterih pri-
ljubljen praznik, spet drugi pa me-
nijo, da gre za potrošniški običaj, 
ki smo ga uvozili iz Amerike. 
Majhna pozornost pa je vedno do-
brodošla, mar ne?

32

Posledice potresa so nepredstavljive

(02) 790 15 60, 031 733 637

ODKUP MESNATIH, DEBELIH IN ČRNIH KRAV!

Odkup celotnih govejih čred na gospodarstvu.  
PLAČILO TAKOJ!

AKTUALNO – prodaja 
MALIH BIKOV 200–300 kg

ODKUP KRAV do 4,00 €  
+ davek

Aktualne dnevne cene:

BIKI do 4,75 € + davek 
TELICE do 4,60 € + davek

Tedenska prodaja MALIH TELIČK; cca 200–250 kg!

Parmova ulica 53, SI-1000 Ljubljana

Zagotovljeno 
plačilo  

v dveh dneh 
na vaš bančni 

račun.

Želimo vam ljubeznivo valentinovo! Prilogi: LOČANKA deželne novice
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Psi enakovredni potniki
Po sprejemu kontaktne 

osebe iz Turškega organa 
za upravljanje nesreč in iz-
rednih razmer (AFAD) so 
enoto z letalskim prevozom 
pospremili v Adano, od tam 
pa so jo napotili v provinco 
Hatay. »Ko smo prišli na ob-
močje, je bilo med domači-
ni in reševalci še veliko upa-
nja. Žal pa je iz dneva v dan 
to upanje plahnelo,« je prve 
vtise z opustošenega obmo-
čja strnil Andrej Žunič, ki se 
je v Turčijo napotil s svojim 
reševalnim psom Bliskom.

Psi so s svojimi vodniki v 
letalu potovali v potniški ka-
bini, ne v tovornem delu, ter 
so bili po besedah Rober-
ta Anžiča enakovredni po-
tniki. To je potrdil tudi Žu-
nič, ki je dejal, da je bil od-
nos letalskega osebja in dru-
gih potnikov zelo prijazen 
in korekten. »Psom niti ni 
bilo treba nadeti nagobčni-
kov. Vsi smo bili deležni po-
sebne oskrbe. Tudi drugi 

potniki so bili do psov uvi-
devni. Nikogar ni motilo, da 
so z nami in da sedijo na se-
dežih,« je dejal Žunič.

Mesta praktično ni več
Ekipa je tri dni, od srede 

do petka, pomagala tamkaj-
šnjemu prebivalstvu s prei-
skovanjem prostorov, ruše-
vin in objektov. Delo je bilo 
zelo zahtevno, saj so objek-
ti na več sto kilometrih po-
rušeni. »Mesta praktično ni 
več, vse stavbe so neprimer-
ne za bivanje. Ni ne elektrike 
niti plina,« je povedal Matjaž 
Bolka, ki reševalne pse treni-
ra že trideset let.

Vsi trije so šli v Turči-
jo prostovoljno in kljub ne-
varnosti niso oklevali. »Ko 
pride do take situacije, eno-
stavno greš, da pomagaš. 
Ob tem čutiš neke vrste za-
dovoljstvo, tudi zato, da lah-
ko naši reševalni psi pokaže-
jo in dokažejo svoje znanje 
in sposobnosti v realni situ-
aciji. Vsi izpiti, usposablja-
nja in treningi se v takih pri-
merih izkažejo za izredno 
koristne,« je dejal Bolka, či-
gar psička Ira se je med iska-
njem poškodovala. »Za pse 
je bila situacija nedvomno 
stresna, a vsi so jo zelo dobro 
prenesli. Noben pes ni odpo-
vedal, vsi so bili ves čas polno 
operativni. Ira si bo sicer pri-
voščila nekaj počitka in spro-
stitve, ker pa ima poškodova-
no tačko, ji bomo zagotovili 

teden do dva 'bolniške',« je 
še dejal Bolka, ki je pohva-
lil tudi delo slovenske eki-
pe, saj je po njegovem mne-
nju delovala zelo usklajeno 
in enotno.

Do hujših poškodb na 
srečo ni prišlo

Andrej Žunič, ki je po iz-
obrazbi veterinar, je ob tem 
povedal, da so vsi psi dobi-
li manjše poškodbe, pred-
vsem lažje ureznine na bla-
zinicah tačk, do hujših pa na 
srečo ni prišlo. »Kot veteri-
nar sem bil zadolžen tudi za 
oskrbo psov. Njihove rane 
smo zašili in povili, tako so 
bili praktično vsi takoj zopet 
operativni in pripravljeni na 
novo iskanje,« je pojasnil. 
Psom so nekajkrat na tace 
nadeli zaščitne copate. »Ne-
kateri so nas spraševali, za-
kaj psi copat niso imeli nade-
tih ves čas. Pri tem moramo 
vedeti, da se psi s kremplji 
in blazinicami oprimejo po-
vršine in so zato mnogo bolj 
gibljivi in varni, če so tace 
proste. To je tudi razlog, da 
copat niso imeli konstantno 
na sebi,« je pojasnil Žunič.

Zagotovljena popolna 
varnost

Kljub oteženemu tran-
sportu in logistiki so lokal-
ni organi, predvsem tam-
kajšnja jamarska reševal-
na služba, ekipi zagotavlja-
li popolno varnost. »Nasta-
njeni smo bili v središču 
mesta, nihče od domači-
nov ni vedel naše lokacije 
bivanja. Bili smo skriti, kar 

nam je bilo v prid. Do mes-
ta iskanja so nas prevaža-
li v neoznačenih kombijih, 
zato smo bili še bolj zaščite-
ni. Pri tem nam je bila v iz-
redno pomoč lokalna jamar-
ska služba, ki nam je poma-
gala tako pri prevozu in na-
stanitvi kot tudi pri prevaja-
nju, saj so Turki zelo šibki v 

zanju angleščine,« je pripo-
vedoval Robert Anžič in na-
daljeval: »Domačini so reše-
valce nagovarjali, nas prosi-
li za pomoč, a vsem je eno-
stavno ne moreš zagotoviti. 
Bilo jim je nerazumljivo in 
hkrati popolnoma nespreje-
mljivo, da smo zapuščali ob-
močja, oni pa so ob tem še 
vedno pogrešali svojce in jih 
skušali najti.«

Delali so vse od jutra do 
mraka. V nočnem času so 
se zaradi svoje varnosti in 
varnosti psov umaknili v 
bazo. »Med domačini je na-
mreč vladala panika, bili so 
nestrpni, zato je bilo včasih 
njihovo ravnanje nekoliko 
nasilno, kar je bilo še bolj iz-
razito v nočnem času. Nekaj-
krat smo zaslišali tudi poke, 
a niti nismo zares pomis-
lili, da gre za streljanje, kar 
pa se je kasneje izkazalo za 
resnično,« je izkušnjo opisal 
Žunič, Anžič pa še navedel: 
»Ljudje so zjutraj polni upa-
nja in relativno mirni, a ko 
nastopi mrak, postajajo ved-
no bolj nervozni, saj se za-
vedajo, da je ponoči pomoč 
omenjena.«

Ekipa je bila izpostavljena 
tudi drugim nevarnostim, 
od razbitega stekla do ostrih 
predmetov, največjo pa so 
predstavljali popotresni su-
nki, a kljub temu med nji-
mi nista bila prisotna strah 
ali panika. »Na vsakem ko-
raku smo morali biti izred-
no previdni,« je poudaril 
Žunič. Vselej je ekipo eden 
od vodnikov opazoval in jih 
opozarjal na morebitne ne-

varnosti. »Že ob prvem is-
kanju je prišlo do popotres-
nega sunka in opazovalci so 
takoj dali znak za evakuaci-
jo. Stalno smo morali ime-
ti določeno vsaj eno varno 
mesto, kamor bi se lahko za-
tekli v primeru večje nevar-
nosti. Kasneje smo morali 
lastno varnost zanemariti, 

saj ponekod varnega mes-
ta ni bilo. Tudi to dejstvo 
smo morali sprejeti, saj 
jim pomoči kljub poten-
cialni nevarnosti enostav-
no nismo mogli odreči,« je 
opisal Žunič.

Slovenski psi med 
najbolje izurjenimi

Slovenski reševalni psi, ki 
so izurjeni za reševanje ži-
vih oseb, veljajo za ene naj-
bolje usposobljenih na sve-
tu, kar so dokazali tudi v Tur-
čiji. Na več območjih so jas-
no z glasnim lajanjem in ko-
panjem nakazali lokacijo 
potencialno živih oseb. »Psi 
so pri takih nesrečah nepo-
grešljivi, kajti s tehnični-
mi pripomočki niti ne mo-
reš zares dostopati do take-
ga terena, ki je zasut z ruše-
vinami,« je poudaril Anžič. 
Za njegovo psičko Rose je 
bilo to prvo večje reševanje, 
pri tem je utrpela le manjše 
odrgnine.

Slovenska enota, ki je ime-
la nalogo iskanja, je določi-
la potencialno lokacijo ži-
vih oseb, samo odkopava-
nje pa so prepustili turškim 
reševalnim enotam. »A ker 
so bile opremljene z zelo po-
manjkljivim orodjem, je bilo 

njihovo reševanje še toliko 
napornejše,« je dejal Žunič. 
Enota se je po vsaki preiska-
ni lokaciji takoj premaknila 
na drugo ruševino, zato niso 
bili deležni samega trenut-
ka osvoboditve osebe izpod 
ruševin. Tudi podatka, koli-
ko oseb je bilo dejansko re-
šenih z njihovo pomočjo, po 
Žuničevih besedah nimajo. 
»Vsi smo profesionalci, zato 
smo vedeli, da sočustvova-
nje in žalost ne smeta vpliva-
ti na naše delo. Pri nesrečah 
take razsežnosti moraš biti 
kljub vsej tragediji, ki se do-
gaja okoli tebe, popolnoma 
osredotočen in svojo energi-
jo usmeriti le v iskanje,« je 
še dejal Žunič in poudaril, 

da je bil prispevek slovenske 
ekipe velik. »A vseeno je bila 
naša pomoč le kaplja v mor-
je,« je dodal.

Zaradi varnosti odšli 
domov prej

V soboto se je ob podpo-
ri Slovenske vojske in leta-
la Falcon enota vrnila v Slo-
venijo. Mednarodne eno-
te za iskanje so se namreč 
zaradi zaostrovanja varno-
stnih razmer, poškodb in 
izčrpanosti začele umikati 
z območij potresa. »Varno-

stni vidik in poškodbe psov 
so bile tiste, ki so botrova-
le odločitvi, da območje za-
pustimo že v soboto,« je po-
jasnil Žunič. V Slovenijo so 
se vsi člani enote vrnili zdra-
vi, prav tako njihovi psi. »Mi 
se bomo naspali in spočili, 
a kako hudo je potres priza-
del Turke in Sirce, kakšno 

trpljenje jim je povzročil, 
tega si zares ne moremo 
predstavljati. Zgodila se jim 
je katastrofa, ki jim bo živ-
ljenje krojila še nekaj časa, 
sanacija pa bo dolgotrajna.«

Utrujeni in izčrpani
Kakšni pa so njihovi ob-

čutki ob vrnitvi v Sloveni-
jo? »Šele po vrnitvi smo se 
zavedeli, kako zelo utruje-
ni in izčrpani smo ter kako 
hude in resne so posledi-
ce potresa v Turčiji in Siri-
ji,« je odgovoril Robert An-
žič, ki ima sicer za seboj že 
več mednarodnih interven-
cij, a kot je poudaril, je bila 
ta zagotovo ena najtežjih in 
najzahtevnejših.

Posledice potresa so nepredstavljive

V nagradni igri, ki je bila objavljena 31. januarja 2023, prejme 
dve tradicionalni preddvorski posmodulji v Piceriji Gorski pri-
vez v Preddvoru Anica Celar Gorza iz Preddvora.
Nagrajenki čestitamo!

Nagrajenka

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

1. stran

»Ljudje so zjutraj polni 
upanja in relativno 
mirni, a ko nastopi mrak, 
postajajo vedno bolj 
nervozni, saj se zavedajo, 
da je ponoči pomoč 
omenjena.«

»Šele po vrnitvi v 
Slovenijo smo se 
zavedeli, kako zelo 
utrujeni in izčrpani smo 
ter kako hude in resne 
so posledice potresa v 
Turčiji in Siriji.«
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Knjigo prejme JOŽA MEGLIČ z Jezerskega.

Slovenski reševalni psi, ki so izurjeni za reševanje 
živih oseb, veljajo za ene najbolje usposobljenih na 
svetu, kar so dokazali tudi v Turčiji.

Na več območjih so slovenski psi z glasnim lajanjem in 
kopanjem nakazali lokacijo potencialno živih oseb. 
/ Foto: arhiv Roberta Anžiča

Reševalni psi so pri nesreči take razsežnosti izredno 
pomembni. / Foto: arhiv Roberta Anžiča

Psi so s svojimi vodniki v letalu potovali v potniški kabini. 
Na fotografiji Matjaž Bolka s svojo psičko Iro.  
/ Foto: arhiv Roberta Anžiča
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Kamnik – Kot je pojasnil di-
rektor kamniškega zdra-
vstvenega doma Sašo Rebolj, 
bo ambulanta pri njih obrato-
vala dvakrat tedensko po pet 
ur, in sicer ob ponedeljkih 
in sredah med 7.30 in 12.30. 
Ambulanta je v drugem nad-
stropju ZD Kamnik, naspro-
ti predavalnice Magnolija – 
ambulanta številka 6.

Na Kamniškem sicer po 
njegovih besedah ni veliko 
oseb brez izbranega osebne-
ga zdravnika. To bi se, kot je 
dodal, lahko zgodilo le paci-
entom ene od zdravnic am-
bulante družinske medicine, 
ki se je s 1. februarjem upo-
kojila, a še vedno dela v zdra-
vstvenem domu v obsegu šti-
rideset odstotkov. »Pričaku-
jemo, da se bodo do ambulan-
tne za neopredeljene oprede-
lili predvsem njeni pacienti, 
teh je približno 1400,« je de-
jal Rebolj, ki ne pričakuje po-
večanega obiska te ambulan-
te. »Pred odprtjem ambulan-
te za neopredeljene pri nas 
praktično ni bilo povpraševa-
nja po njej,« je še dodal.

Ambulanto za neoprede-
ljene v ZD Kamnik so prvi 
dan delovanja obiskali štirje 

pacienti, ki nimajo izbrane-
ga osebnega zdravnika. Že 
drugi dan pa zaradi admi-
nistrativno-tehničnih težav 
ambulantna ni obratovala, 
saj je – kot je pojasnil Rebolj 
– prišlo do neusklajene evi-
dence pri eni od ambulant 
družinske medicine.

Na Gorenjskem še 
več ambulant za 
neopredeljene

V ZD Kranj pa bo ambu-
lanta za neopredeljene zava-
rovane osebe začela delova-
ti danes, 14. februarja, poleg 
tega bo obratovala še v četr-
tek, 16. februarja, vsakič od 

14. do 19. ure. V tednu od 20. 
do 24. februarja bo odprta tri 
dni, in sicer v ponedeljek od 
10. do 12. ure, v sredo od 14. 
do 19. ure, v petek pa od 14. 
do 16. ure. V prihodnje naj bi 
na Gorenjskem vzpostavili 
še več ambulant za paciente, 

ki nimajo izbranega družin-
skega zdravnika, a kdaj na-
tančno, še ni znano. Ministr-
stvo za zdravje je sicer pred-
videlo dve ambulanti za ne-
opredeljene v ZD Kranj, po 
eno pa v ZD Jesenice, Rado-
vljica in Tržič.

Maša Likosar

V Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik je s 1. februarjem začela delovati ambulanta 
za neopredeljene zavarovane osebe. / Foto: Aleš Senožetnik

P olice nakupovalnih sre-
dišč že več tednov nosi-
jo težo ljubezni – težo 

bombonjer, plišastih igrač, srč-
kov na sto in en način, vrtnic 
ter drugih malenkosti, ki jih 
zaljubljeni pričakujejo in po-
darjajo na današnji dan. Pra-
znik svetega Valentina ozi-
roma valentinovo je že pred 
časom postalo sinonim za ob-
sesivno nakupovanje daril, s 
katerimi domnevno izkazu-
jemo ljubezen. Vse prepogos-
to je praznik enačen z zgolj še 
enim potrošniškim pojavom, 
ki trgovcem omogoča služenje 
mastnih denarcev, pozablja 
pa se njegov pravi izvor.

Valentinovo so v nekoliko 
drugačni obliki in pod dru-
gim imenom praznovali že 
stari Rimljani, ko so 15. febru-
arja obhajali tako imenovane 
luperkalije oziroma praznik 
pomladanske plodnosti in ro-
dovitnosti. Kasneje, z uvelja-
vitvijo krščanstva, so praznik, 
ki se je prestavil na 14. febru-
ar, začeli povezovati s svetim 
Valentinom. Legend in zgodb 
o »pravem« Valentinu je več, 
vendar so dandanes vse rela-
tivno pozabljene. Danes je pra-
znik predvsem priložnost, da 
bližnjim osebam, najpogosteje 
partnerju, izkažemo ljubezen. 
Vseeno pa se z vdorom potro-
šniške žlice, s katero zajemamo 
različne vidike vsakdanjega 
življenja, zdi, da je valentino-
vo postalo nekakšno tekmo-
vanje. Tekmovanje, v katerem 
se borimo, kdo bo kupil lep-
še, boljše, dražje in unikatnej-

še darilo ter kdo bo dobil lepše, 
dražje in bolj dišeče cvetje. V 
slovenski prostor je valentino-
vo v takšni obliki začelo prodi-
rati predvsem ob koncu 80. let 
preteklega stoletja z anglosa-
ških območjih, kamor se je sko-
mercializirano vtihotapilo iz 
Amerike. Pred vdorom kapi-
talizma smo Slovenci svetega 
Valentina povezovali z začet-
kom pomladi, veljal je namreč 
za prvega »pomladina«, in še 
danes poznamo rek, da Valen-
tin nosi ključ od korenin. Kljub 
senci, ki jo marketinški podvi-
gi mečejo na dan zaljubljen-
cev, pa je današnji dan vseeno 
tradicionalni obdarovalni pra-
znik, v okviru katerega si lah-
ko tudi s samo simbolnim da-
rilom izkažemo ljubezen ter 
naklonjenost. Darilo ne potre-
buje visoke cene na etiketi, da 
bi nosilo velik pomen.

Čeprav bi marsikdo rekel, 
da je valentinovo dodatna fru-
stracija za samske, saj jih »po-
cukrane« prodajalne, preže-
te z rdeče-rožnatimi odtenki 
ljubezni, na vsakem koraku 
opominjajo na današnji dan 
zaljubljencev, je ta dan lahko 
tudi dan, ko izkažemo ljube-
zen sebi. Najprej moramo ime-
ti zares radi sami sebe – se spo-
štovati, skrbeti za mentalno in 
fizično zdravje, graditi odno-
se z bližnjimi in se zavedati, 
da smo vredni ljubezni. Ljube-
zen do sebe naj bo tista, ki nas 
vodi skozi življenje. Le ko ima-
mo sebe dovolj radi, lahko na-
mreč to ljubezen delimo tudi z 
drugimi.

Srčki, rože, bombonjere ...

Po tem, ko so se v več mestih po državi že odprle ambulante za neopredeljene zavarovane osebe, ki 
so ostale brez osebnega zdravnika, je s 1. februarjem začela delovati tudi v Zdravstvenem domu (ZD) 
dr. Julija Polca Kamnik, danes se odpira še v ZD Kranj.

V ambulanti za zdaj še ni 
povečanega obiska

Bled – Kot je pojasnil Jaka 
Bassanese, vodja turistič-
ne infrastrukture na Infra-
strukturi Bled, ki upravlja 
smučišče Straža, naravni 
pogoji ne omogočajo ume-
tnega zasneževanja. »Tre-
nutno so sicer temperature 
dovolj nizke, da bi smučišče 
z umetnim snegom lahko 
zasnežili, a ker smo že sre-
di februarja, bi bilo to malce 
nesmiselno, saj smo že pri 
koncu zimske in s tem tudi 
smučarske sezone,« je dodal 
Bassanese.

Smučišče je sicer na-
zadnje obratovalo v sezoni 
2019/2020, kasneje pa je 
bilo zaradi epidemioloških 
razmer zaprto. Tedaj je bila 
smuka zadnjič na voljo tudi 
na smučišču Viševnik na 
Pokljuki, ki pa ga je letos 
Infrastruktura Bled v sode-
lovanju s Slovensko vojsko 

in podjetjem GG Bled zno-
va obudila. »Z obiskom Vi-
ševnika smo zelo zadovolj-
ni, veliko je namreč šolar-
jev in tečajnikov,« je dodal 
Bassanese.

Načrtovali obnovo Straže
Infrastruktura Bled je na-

črtovala delno obnovo smu-
čišča Straža, in sicer s po-
močjo sredstev iz razpisa, ki 

ga je objavilo ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehno-
logijo, s katerim so nameni-
li več deset milijonov evrov 
za krepitev odpornosti slo-
venskega turizma. »Obeta-
li smo si dobra dva milijona 
evrov, a teh sredstev žal nis-
mo dobili, zato smo na mini-
strstvo podali pritožbo, ki pa 
je bila zavrnjena,« je pojas-
nil Bassanese. Pred dvema 

mesecema so zato podali še 
tožbo zoper ministrstvo na 
upravno sodišče. »Menimo 
namreč, da smo bili z naši-
mi produkti, ki smo jih pri-
javili, upravičeni do sredstev 
na razpisu,« je poudaril.

Sredstva bi uporabili za 
razvoj poletnega turizma z 
obnovo poletnega sankali-
šča in uvedbo novih produk-
tov. »Na ta način bi poveča-
li zaslužek, ki bi ga namenili 
za obnovo sistema zasneže-
vanja. A ker sredstev nismo 
dobili, k obnovi ne moremo 
pristopiti, saj za nas predsta-
vlja prevelik finančni zalo-
gaj,« je pojasnil.

Investicija bi po Bassane-
sejevih besedah pomembno 
prispevala tudi k razbreme-
nitvi nekaterih turističnih 
točk na Bledu. »Ponudili bi 
namreč več raznolikih turi-
stičnih produktov, s tem pa 
turiste razpršili po celotnem 
območju,« je še dodal.

Zaradi neugodnih naravnih pogojev letos smučišče Straža nad Bledom ne obratuje.

Maša Likosar

Smučišče Straža ostaja zaprto
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S 1. februarjem je v ZD Kamnik začela veljati še ena 
novost. Njihova enota nujne medicinske pomoči se je 
vključila v sistem Dispečerska služba zdravstva (DSZ), 
ki v svoj sistem postopoma vključuje vse enote NMP v 
Sloveniji. Aktivacija njihove enote nujne medicinske 
pomoči bo tako odslej potekala izključno prek DSZ 
in enotne telefonske številke 112, lokacija ambulante 
NMP pa je še vedno v prostorih ZD Kamnik.

Smučišče Straža zaradi neugodnih naravnih pogojev ostaja 
zaprto. / Foto: Tina Dokl

KO MEN TAR
Nika Toporiš
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Trije veliki projekti  
v letošnjem proračunu
Največje letošnje investicije v Bohinju so zaključek gradnje vrtca v Bohinjski Bistrici, projekt kolesarske 
povezave z Bledom in izgradnja prizidka k Zdravstvenemu domu Bohinj.

Bohinjska Bistrica – Bohinj-
ski občinski svet je na janu-
arski seji v prvi obravnavi 
potrdil predlog občinskega 
proračuna za letošnje leto. 
Ta predvideva okoli 19 mili-
jonov evrov prihodkov oziro-
ma odhodkov občine.

Kot so pojasnili na bohinj-
ski občinski upravi, imata 
na relativno visok proračun 
tudi v letošnjem letu največ-
ji vpliv dve večji investiciji, to 
sta gradnja vrtca pri osnovni 
šoli v Bohinjski Bistrici, ki se 
počasi zaključuje, in projekt 
kolesarske povezave med 
Bohinjem in Bledom, ki ga 
občina pelje skupaj s sosed-
njim Bledom in državo.

Gradnja vrtca v Bohinjski 
Bistrici bi morala biti po na-
črtih končana že konec pre-
teklega leta, a se je projekt 
zaradi negotovih razmer v 
svetu in posledično težav v 
gradbeništvu nekoliko zav-
lekel. Vrednost celotnega 
projekta je okoli 6,8 milijo-
na evrov, pri čemer je obči-
na uspešno pridobila slabe-
ga 1,2 milijona evrov na raz-
pisu ministrstva za izobra-
ževanje, znanost in šport.

Celoten projekt izgradnje 
kolesarske povezave, ki je 
šel v izvedbo lansko jesen, 
je ocenjen na približno 18 
milijonov evrov, pri čemer 
bosta občini Bled in Bo-
hinj prispevali vsaka po mi-
lijon evrov, država 11,5 mi-
lijona evrov, preostanek pa 
EU. Z izvedbo projekta pa 

se prav zaradi zagotovlje-
nih sredstev iz evropskega 
sklada za regionalni razvoj 
mudi, saj je pogoj za pora-
bo evropskih sredstev izgra-
dnja kolesarske povezave do 
konca letošnjega leta.

Prav tako se nadaljuje že 
začeti projekt gradnje ur-
gentnega bloka v Zdravstve-
nem domu Bohinj, ki so ga 
začeli graditi jeseni. V njem 
bodo uredili izolacijski 
blok, ki je bil doslej začasno 

urejen v kontejnerju. Sku-
pna uporabna površina pro-
storov rekonstruiranega 
objekta znaša nekaj več kot 
110 kvadratnih metrov in bo 
obsegala ordinacijo s preve-
zovalnico in navezavo na ob-

stoječi objekt zdravstvenega 
doma, čakalnico, sestrsko 
sobo, sobo za dežurno ose-
bje, sanitarije za obiskoval-
ce ter prostor za komunal-
ne in infektivne odpadke, so 
pojasnili na občinski upravi 

in dodali, da bo v sklopu pro-
jekta končana tudi vsa zu-
nanja ureditev doma in ko-
munalni vodi, v načrtu pa 
je tudi rekonstrukcija par-
kirišča. Prizidek bo, če bo 
šlo vse po načrtih, zgrajen v 
dobrega pol leta.

Celoten projekt je vre-
den okoli 730 tisoč evrov, 
od tega je Občina Bohinj 
na razpisu ministrstva za 
zdravje uspešno pridobi-
la nekaj več kot 160 tisoč 
evrov nepovratnih sredstev, 
50 tisočakov bo prispevalo 
Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske, 100 tisoč evrov pa je na-
črtovanih iz sredstev, ki par-
kovnim občinam pripadajo 
po zakonu o Triglavskem 
narodnem parku.

Marjana Ahačič

Eden največjih projektov Občine Bohinj v zadnjem obdobju je zagotovo gradnja novega 
vrtca v Bohinjski Bistrici, ki se zdaj že bliža zaključku.

Radovljica – Starejši bodo 
tam lahko pridobili infor-
macije o storitvah, ki so jim 
na voljo, svetovanje in nu-
denje pomoči v osebni sti-
ski, pomoč pri izpolnjeva-
nju vlog za uveljavljanje pra-
vic, usmeritve v ustrezne in-
stitucije in tudi organizacijo 
ustrezne pomoči. Svetoval-
nico bosta vodili prostovolj-
ki, upokojeni socialni delav-
ki z dolgoletnimi izkušnja-
mi na področju socialnega 
varstva. Starejši bodo lahko 
v svetovalnico poklicali tudi 

po telefonu, po potrebi in na 
željo uporabnika pa bo orga-
niziran tudi obisk na domu.

Pomoč želijo omogočiti 
vsem starejšim

Kot poudarja Metoda 
Bole, dolgoletna prostovolj-
ka socialnovarstvenega pro-
grama društva upokojencev 
Starejši za starejše, ideja o 
svetovalnici izhaja prav iz iz-
kušenj tega projekta, v ka-
terem je v Radovljici trenu-
tno aktivnih 18 prostovolj-
cev. A kot ugotavljajo tudi v 
Radovljici, je zaradi varstva 
osebnih podatkov ta oblika 

pomoči vendarle omejena 
predvsem na člane društva. 
Glede na potrebe, ki so jih 
zaznale na terenu, pa jo že-
lijo prav z vzpostavitvijo sve-
tovalnice razširiti na čim šir-
ši krog ljudi.

Osamljeni, brez 
informacij, v stiski

»Prostovoljke, ki obisku-
jejo starejše in jim organi-
zirajo potrebno pomoč ali 
pa z njimi zgolj poklepeta-
jo, namreč poročajo, da so 
številni osamljeni, nimajo 
stikov s sorodniki, so brez 
socialne mreže, niso vešči 

administrativnih opravil, 
niso digitalno pismeni in 
se zato ne morejo naroči-
ti niti k zdravniku, nimajo 
na voljo informacij, se ne 
znajdejo in zaradi tega po-
gosto opuščajo preglede ali 
skrb za kvalitetno bivanje v 
starosti,« ugotavlja Manja 
Smisl Čufar, ena od dveh 
upokojenih socialnih de-
lavk, ki bosta od marca nap-
rej vsako sredo na voljo za 
nasvet in pomoč v svetoval-
nici Nitka, ki bo imela pros-
tor v medgeneracijskem 
centru Ljudske univerze 
Radovljica.

Svetovalnica bo brezplač-
na in popolnoma anonimna, 
strokovni delavci pa zaveza-
ni k varstvu osebnih podat-
kov, pri tem še poudarja dru-
ga od obeh svetovalk Bohana 

Petrovič, ki je bila pred upo-
kojitvijo zaposlena kot so-
cialna delavka v kranjskem 
domu za starejše občane.

Delež starejših narašča
Delež starejših sicer tudi 

v občini Radovljica naraš-
ča; v začetku lanskega leta 
je bilo v občini 23,2 odstot-
ka prebivalstva starejšega 

od 65 let, kar je nad sloven-
skim povprečjem, ki je 21,1 
odstotka. Tudi zato je v lo-
kalni skupnosti ustanovitev 
svetovalnice sprejeta z nak-
lonjenostjo. Svojo podpo-

ro so ji na nedavnem delov-
nem srečanju, ki so ga orga-
nizirali na Občini Radovlji-
ca, izrazili tako župan Ciril 
Globočnik kot predstavni-
ki vseh institucij, organiza-
cij in društev, ki v lokalnem 
prostoru izvajajo zdravstve-
ne in socialnovarstvene sto-
ritve ter programe, name-
njene starejšim.

Marca bo v Radovljici začela delovati svetovalnica za starejše, poimenovali so jo Nitka. Brezplačna 
svetovalnica bo v prostorih Ljudske univerze Radovljica delovala enkrat tedensko, in sicer vsako sredo 
med 10. in 12. uro.

Preddvor – Ta četrtek bodo ob 19. uri na gradu Dvor v Preddvo-
ru ponovno gostili Mario Ano Kolman, fitoterapevtko, pisa-
teljico in organizatorico potovanj v skrivnostno deželo Altaj. 
Ta dežela srečnih ljudi je že pred leti postala njen drugi dom. 
Altaj ji je za popotnico podaril neprecenljive zaklade: srečo, 
zdravje, modrost, ljubezen, blaginjo in svobodo. Svoja zna-
nja in doživetja želi Maria Ana Kolman deliti in tudi drugim 
odkriti čudovita naravna in duhovna bogastva te dežele. Na 
pogovornem večeru bo predstavila knjigo Altajske zgodbe in 
dva potovalna programa za letošnje poletje, nekaj besed pa 
bo namenjenih tudi Paktu miru, gibanju, ki sta ga v Altaju 
leta 1933 ustanovila zakonca Roerich z idejo, da bi postalo 
mednarodni center za razvoj kulture, znanosti in duhovnosti. 
Med pogovorom bo projekcija fotografij z lanskega potovanja.

Na gradu Dvor bodo gostili Mario Ano Kolman

Kranj – Društvo pljučnih in 
alergijskih bolnikov Slove-
nije, ki deluje že trideset let, 
pomaga lajšati življenje lju-
dem z boleznimi dihal, kot 
so astma, kronična obstruk-
tivna pljučna bolezen, aler-
gije, pljučni rak, redke pljuč-
ne bolezni ... Dejavno je tudi 
na Gorenjskem, kjer med 
drugim organizira rehabili-
tacijsko vadbo pod vodstvom 
fizioterapevtov. Vadba vklju-
čuje dihalne vaje, vaje za gib-
ljivost, moč in ravnotežje. V 
Kranju poteka v prostorih 

Medgeneracijskega centra 
Kranj, v Radovljici v prosto-
rih Ljudske univerze Rado-
vljica, v Škofji Loki pa v pro-
storih Združenja borcev za 
vrednote NOB Škofja Loka. 
Za člane društva je brezplač-
na, nanjo vabijo tudi nove 
člane oziroma vse, ki imajo 
težave z dihali. Jutri, v sredo, 
ob 17. uri pa v prostorih Če-
belarskega centra v Lescah 
pripravljajo tudi tematsko 
srečanje z naslovom Alergij-
ski rinitis in navzkrižne aler-
gije. Predavala bo specialist-
ka interne medicine in pnev-
mologije Nisera Bajrović.

V Kranju, Radovljici in Škofji Loki pripravljajo 
rehabilitacijsko vadbo pod vodstvom 
fizioterapevtov za bolnike z astmo, alergijami, 
pljučnim rakom ...

Vadba za ljudi  
z boleznimi dihal

Urška Peternel

Marjana Ahačič

Brezplačna svetovalnica za starejše

Gradnja vrtca v Bohinjski Bistrici bi morala biti po 
načrtih končana že konec preteklega leta, a se je 
projekt zaradi negotovih razmer v svetu in posledično 
težav v gradbeništvu nekoliko zavlekel. Vrednost 
celotnega projekta je okoli 6,8 milijona evrov.

Brezplačna svetovalnica za starejše bo od marca dalje 
delovala v prostorih Ljudske univerze Radovljica na 
Kranjski cesti 4 v Radovljici, in sicer vsako sredo od 
10. do 12. ure. Na svetovalki se starejši lahko obrnejo 
osebno ali po telefonu 040 159 755 oziroma elektronski 
pošti na naslov svetovalnica.nitka@gmail.com.

Jesenice – »Zgodba govori o treh tičih. Prijateljih, ki se vsako 
leto srečujejo v savni, edinem prostoru, kjer so tiči osvobojeni 
spodnjega perila. To jim daje priložnost za redka druženja, na 
katerih se lahko pogovarjajo o življenju, delu, radostih in mu-
kah ...« Takšen je opis avtorskega projekta z naslovom Tiči, ki 
bo na odru jeseniškega gledališča krstno in premierno »planil 
na svobodo« na valentinovo ob 19.30. Njegovi avtorji so Petja 
Kogovšek, Boštjan Smukavec in Matjaž Valentar, igrajo pa 
Gašper Stojc, Klemen Košir, Boštjan Smukavec in Petra Kržan.

Premiera na valentinovo



5Gorenjski glas
torek, 14. februarja 2023 info@g-glas.si

Šenčur – Po treh letih pre-
mora so Godlarji letos zno-
va prevz eli oblast in tako 
naznanili začetek pustnega 
časa, ko bo dovoljeno vse, 
kar ni izrecno prepovedano. 
Župan Ciril Kozjek je ključ 
občinske blagajne izročil 
princu Urošu in princesi 

Meliti Sitar, ob tem pa de-
jal, da jih čaka težka nalo-
ga. »Izročam vam namreč 
prazno občinsko blagajno, 
vi pa imate le deset dni časa, 
da jo oplemenitite in župa-
nu vrnete polno.«

Princesa Melita je ob tem 
spomnila, zakaj so bili God-
larji zadnjič na oblasti pred 
tremi leti. »Oblast nam je 

potem nataknila maske, 
zaklepali so nas v domove. 
Vsak dan znova so sledili 
novi ukrepi. Zmešnjavam 
ni bilo ne konca in kraja. To 
je bila godlja, ki je bila odlič-
na konkurenca naši najbolj-
ši godlji na svetu,« je deja-
la princesa. Princ Uroš pa je 
obljubil, da bodo v pustnem 
času po godlarsko vodili 

Šenčur, ki tako postaja go-
renjska prestolnica pustnih 
zabav. »Z občinsko blagaj-
no bomo ravnali skrbno in 
primerno za pusta, kar po-
meni, da bomo denar trošili 
izključno samo za dobro ka-
pljico in mastno hrano,« je 
zatrdil princ.

Pustna povorka Godlar-
jev se bo letos prvič predsta-
vila v soboto, 18. februar-
ja, ob 10. uri pred Superno-
vo Mercator Primskovo, isti 
dan ob 13. uri bodo obiskali 
cerkljansko občino, kjer se 
bodo ustavili pred Osnovno 
šolo Davorina Jenka. V ne-
deljo, 19. februarja, bo sle-
dila osrednja pustna povor-
ka, ki bo ob 13.33 krenila iz 
Srednje vasi proti središču 
Šenčurja. Na pustni torek, 

21. februarja, bo ob 18. uri 
pokop pusta, dan zatem pa 
bo Ciril Kozjek zopet prev-
zel občinsko blagajno, upa-
joč, da je v njej kakšen zlat-
nik ali evro več.

Kot je pojasnil predse-
dnik Društva Godlarji Ro-
bert Vehovec, bo povorko 
letos oblikovalo 25 različ-
nih tem, pri čemer bo naj-
več mask za otroke, kot so 
risani in pravljični junaki. V 
ospredju bo njihova masko-
ta gusarska ladja, pridružili 
se jim bodo klovni in bene-
ške maske. Kot je za God-
larje značilno, se bodo ob-
regnili tudi ob aktualne in 
pereče teme, pozabili pa ne 
bodo niti na koronavirus, ki 
je krojil čas, ko so Godlarji 
počivali.

Maša Likosar

Šenčurski župan Ciril Kozjek je ključ izročil princesi Meliti Sitar, saj naj bi bila ta bolj varčna 
in preudarja pri ravnanju z občinsko blagajno. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Minuli četrtek 
je minilo natanko 79 let od 
tragičnega dogodka, ko so za 
Kamnitnikom umorili pet-
deset talcev. »Deveti febru-
ar se je vse do danes vtisnil v 
spomin prebivalcem na ško-
fjeloškem območju in prebi-
valcem celotne Gorenjske. 
Petdeset talcev, ki jih je na-
cistični okupator pomoril na 
tej, še danes s krvjo prepoje-
ni slovenski zemlji, so Nem-
ci pripeljali iz Škofje Loke 
okolice Žirov, iz loških hri-
bov, Kranja, Tržiča, Kamni-
ka, Bleda, s pobočij Krvav-
ca in begunjskih zaporov. 
Domačini so morali pobi-
te domoljube gledati še nas-
lednji dan kot javno opozo-
rilo upornikom nacistične-
ga in fašističnega terorja ter 
z namenom širjenja strahu 
med ljudmi. Trpljenje civil-
nega prebivalstva je bilo in 
je še danes najtežja in naj-
bolj kruta plat vojne,« je 
številne zbrane, med njimi 
tudi sorodnike pomorjenih 

za Kamnitnikom, spomnil 
Branko Celar, med drugim 
veteran vojne za Slovenijo, 
državni odlikovanec, nekda-
nji uslužbenec Ministrstva 
za notranje zadeve ter član 
Policijskega veteranskega 
društva Sever Gorenjska.

Prav tako je povedal, da je 
bilo med drugo svetovno voj-
no samo na Gorenjskem us-
mrčenih 1270 talcev, in to 

predvsem zaradi upora pro-
ti okupacijskim oblastem, 
ki so jim izdatno pomagali 
tudi domači izdajalci. Celar 
je spomnil na nekatere pre-
lomnice slovenske zgodovi-
ne ter neuresničene zaveze 
razorožitve v svetu.

»Pred nami so tudi vpra-
šanja, kakšno popotnico v 
Sloveniji dajemo mladi ge-
neraciji, katere in kakšne 

vrednote naj sprejmejo, 
da jih bodo vodile pri sko-
rajšnjem uresničevanju in 
urejanju lastne domovine 
in države ter pri uresniče-
vanju nove svetovne ure-
ditve, ki je zaradi vojne v 
Evropi pred veliko preiz-
kušnjo glede uresničitve le-
pše in mirne prihodnosti,« 
je poudaril Celar in opozo-
ril: »Osamosvojitev ni ni-
kogaršnja last, je dobrobit 
vseh in vsakogar posebej. 
Veterani vojne za Slovenijo 
nočemo heroiziranja posa-
meznikov brez zgodovine 
naroda, temveč si želimo – 
tako kot v času osamosvojit-
venih procesov – svobodno 
in odprto družbo.«

Na slovesnosti, ki jo že 
vrsto let pripravljata Občina 
Škofja Loka in škofjeloško 
Združenje borcev za vred-
note NOB, so se žrtvam pok-
lonili s polaganjem vencev, v 
kulturnem programu pa so 
nastopili Mestni pihalni or-
kester in Kvartet Ultima in 
Jan Bertoncelj, ki je priredi-
tev tudi povezoval.

To je na slovesnosti v spomin petdesetim za Kamnitnikom ustreljenim talcem in štirim partizanom, 
ki so zgoreli v Veštrskem mlinu, poudaril Branko Celar, veteran vojne za Slovenijo in član Združenja 
policijskih veteranskih organizacij Slovenije.

Vilma Stanovnik

Na spominski slovesnosti za Kamnitnikom je zbrane 
nagovoril Branko Celar. / Foto: Tina Dokl

Želimo svobodno in odprto družbo
Godlarjem so se ob prevzemu oblasti pridružili tudi člani prijateljskega društva Pustna sekcija Striček z Vira. / Foto: Tina Dokl

Minuli petek je šenčurski župan Ciril Kozjek predal ključ občinske blagajne 
častnemu odboru Godlarjev, ki bo na čelu šenčurske občine vse do pustnega 
torka. Vrhunca bosta na pustno soboto s povorkama v Kranju in Cerkljah ter 
v nedeljo v Šenčurju.

Godlarji zopet na oblasti

Cerklje – Čebelarsko dru-
štvo in Osnovna šola Davo-
rina Jenka Cerklje sta se uvr-
stila v drugi krog razpisa za 
donacijo učnega čebelnja-
ka, namenjenega izobraže-
vanju v okviru čebelarskega 
krožka ter splošni promoci-
ji čebelarstva in čebeljih pri-
delkov v občini. Razpis je 
del projekta, s katerim Prva 
Osebna zavarovalnica v so-
delovanju s Čebelarsko zve-
zo Slovenije ozavešča o po-
membnosti čebel ter poma-
ga ohranjati slovensko čebe-
larsko tradicijo, in kot poro-
ča, je tokrat prejela rekordno 
število prijav. O prejemnikih 

treh čebelnjakov odloča gla-
sovanje, ki poteka do konca 
februarja, saj bo oddane gla-
sove prištela točkam, ki so 
jih društva dosegla v prvem 
(komisijskem) delu razpi-
sa, izbira četrtega pa je v ro-
kah zavarovalnice. Glaso-
vanje poteka na njeni sple-
tni strani, kjer so tudi pred-
stavljeni posamezni kandi-
dati. Cerkljansko društvo, 
ki je v letu 2020 zabeležilo 
stoletnico delovanja, s čebe-
larskim krožkom pa prenaša 
tradicijo in znanje na mlaj-
še generacije blizu štirideset 
let, je edino z območja Go-
renjske, ki se poteguje za nov 
učni čebelnjak. Uresničil bi 
njihovo veliko željo, pravijo.

Med kandidati za učni 
čebelnjak
Ana Jagodic Dolžan

Šenturška Gora – V četrtek, 16. februarja, ob 19. uri bo v Kra-
jevnem domu na Šenturški Gori predavanje o temeljnih po-
stopkih oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja (AED). 
Predaval bo zdravnik Domen Veternik, udeleženci pa bodo po 
demonstraciji lahko tudi sami preizkusili izvajanje oživljanja. 
Dogodek organizira Vaška skupnost Apno, ki razmišlja o tem, 
da bi v tem kraju namestili AED. Predavanju bo tako sledil po-
govor o smiselnosti nakupa naprave, ki lahko ponovno požene 
srce in s tem reši življenje. Kot še pojasnjujejo, je v primeru 
odločitve za nakup del sredstev mogoče pridobiti pri Rdečem 
križu, ostalo pa bi zbrali z donacijami podjetij oziroma občanov.

Prikaz uporabe defibrilatorja
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Ministrstvo za vzgojo in 
izobraževanje je v januarju 
objavilo razpis za vpis novin-
cev v srednje šole in dijaške 
domove za prihodnje šolsko 
leto. Podrobnejša pojasnila 
o vpisu in druge informacije 
o šolanju bodo prihodnji di-
jaki lahko dobili na informa-
tivnih dnevih, ki so predvi-
deni 17. februarja ob 9. in 15. 
uri in 18. februarja ob 9. uri.

Od skupno 25.560 razpi-
sanih mest je po podatkih iz 
razpisa v programih nižje-
ga poklicnega izobraževanja 
razpisanih 700 mest (enako 

kot lani), v programih sre-
dnjega poklicnega izobraže-
vanja 6872 mest (prav tako 
enako kot lani), v programih 
srednjega strokovnega izo-
braževanja 10.344 mest (lani 
10.176), v programih splo-
šnih gimnazij 5966 mest 
(lani 5976), od tega v zaseb-
nih šolah 476 (lani 504). V 
programih strokovnih gi-
mnazij, kamor sodijo Teh-
niška gimnazija, Umetni-
ška gimnazija in Ekonom-
ska gimnazija, je razpisa-
nih 1678 mest (lani 1474). 
Skupaj je v programih splo-
šnih in strokovnih gimnazij 
razpisanih 7644 mest (lani 

7450). Poleg mest, name-
njenih učencem, šole razpi-
sujejo še mesta za programe 
poklicno-tehniškega izobra-
ževanja (PTI), poklicne te-
čaje in maturitetni tečaj, po 
katerih se izobražujejo dija-
ki, ki so že pridobili določen 
poklic oziroma so že zaklju-
čili določeno srednješolsko 
izobraževanje, vendar že-
lijo svoje izobraževanje še 
nadgraditi ali pa želijo pris-
topiti k opravljanju splošne 
mature. V gorenjski regiji je 
za programe PTI razpisanih 
364 mest, za poklicne tečaje 
je na voljo 34 mest, za matu-
ritetni tečaj pa 72 mest.

Mateja Rant

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v januarju objavilo razpis za vpis novincev v 
srednje šole. Fotografija je simbolična. / Foto: Tina Dokl

V gorenjski regiji šolo zaključuje 2188 učencev, ki bodo lahko kandidirali tudi za 2672 razpisanih mest v srednjih šolah v gorenjski regiji.

Razpisali mesta za novo šolsko leto

GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA – ŠOLA MNOGOTERIH TALENTOV
V šolskem letu 2023/24 bomo na GFP devetošolce vpisali v šest oddelkov: dva oddelka gimnazije, dva oddelka ekonomske gimnazije,  
en športni oddelek gimnazije in en športni oddelek ekonomske gimnazije. V štirih splošnoizobraževalnih programih bo približno  
160 prostih mest za novince. Vsi programi se zaključijo s splošno maturo. 

Bodoči dijaki bodo lahko na Gim
naziji Franceta Prešerna izbirali 
med štirimi gimnazijskimi pro
grami. Vsi se zaključijo s splošno 
maturo, ki omogoča vpis na vse 
univerzitetne, visoke in višje štu
dijske programe. Na GFP se celo 
leto trudimo, da devetošolcem 
zagotovimo čim več informacij, ki 
jim olajšajo pomembno življenj

sko odločitev, kje nadaljevati 
izobraževalno pot. Za njih smo 
pripravili dneve odprtih vrat, na 
katerih smo predstavili naše pro
grame in delo, obiskali smo veli
ko osnovnih šol in jim predstavili 
GFP. V prihajajočem času sta naj
aktualnejša informativna dneva, 
ki bosta v petek, 17. februarja 
2023, ob 9. in 15. uri in v sobo-

to, 18. februarja 2023, ob 9. uri 
in na katera ste osnovnošolci vlju
dno vabljeni.
Leto 2022 je bilo za nas še prav 
posebej uspešno in svečano. 12. 
12. 2022 je Gimnazija Franceta 
Prešerna praznovala svoj dese
ti rojstni dan, kar smo počastili s 
slavnostno prireditvijo Prešernih 
10 let. Prvo generacijo gimna

zijcev smo vpisali v šolskem letu 
2013/14, in to en oddelek. Po 
desetih letih imamo v letošnjem 
šolskem letu vpisane že 4 oddel
ke splošne gimnazije, in sicer 3 
oddelke splošne gimnazije in 1 
športni oddelek splošne gimna
zije. V šolskem letu 2021/22 smo 
namreč pridobili še nov program, 
športni oddelek splošne gimna
zije. V ekonomski gimnaziji pa se 
dijaki šolajo že 26 let, od daljnega 
leta 1996.  Športni oddelek eko
nomske gimnazije je bil do sedaj 
edini športni oddelek v strokov
nih gimnazijah v Sloveniji. V njem 
se dijaki izobražujejo že 15 let.
Športna javnost je prepoznala 
naše kakovostno delo z dijaki 
športniki, zato smo prejeli cer
tifikat »Športnikom prijazno 
izobraževanje«, ki ga podelju
je Olimpijski komite Slovenije 
– Združenje športnih zvez. Leta 
2022 smo prejeli nagrado, ki smo 
se je še prav posebej razveselili. 
Nekdanji predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor nam je po
delil jabolko navdiha, državno 
priznanje za delo z mladimi špor
tnimi talenti. Nagrada predstavlja 
pohvalo mnogim generacijam 
učiteljev in vodstvu šole, da so z 
dijaki delali – in da še vedno de
lamo – dobro. Obenem je to tudi 

zaveza, da bomo morali v prihod
nje delati še boljše. 
Sistem dela, ki smo ga desetletja 
razvijali skupaj s športniki, us
pešno nadgrajujemo z dijaki, ki 
imajo ambicije tudi na drugih ži
vljenjskih področjih, npr. na glas
benem, likovnem, znanstvenem, 
podjetniškem ... Šolo so obisko
vali izvrstni umetniki, podjetniki, 
znanstveniki, prejemniki Miche
linovih zvezdic … Nekdanji dijak 
Jernej Mišič, eden najboljših slo
venskih harfistov, se je vzporedno 
izobraževal. V času gimnazijskega 
izobraževanja na GFP je obiskoval 
tudi Konzervatorij Jacopo Toma
dini v italijanskem Vidmu. Julija 
2022 je uspešno opravil maturo 
in čez tri mesece diplomiral. Svojo 
študijsko pot nadaljuje v Haagu. 
Naši dijaki glasbeniki, ki so se v 
preteklosti vzporedno šolali, so 
bili tudi zlati maturantje. 
Ponosni smo na naše dijake, ki so 
dejavni in uspešni na mnogih ži
vljenjskih področjih in ne le v šoli. 
Najpomembneje nam je, da dijaki 
poleg dobrih ocen in uspeha na 
maturi pridobijo dovolj znanja, 
poguma in podjetnosti, da želijo 
in upajo razviti svoje različne ži
vljenjske talente.

Devetošolci, postanite GFPjevci.

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 2023
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Največ mest za tehniko
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v začetku februarja objavilo razpis za vpis v višje strokovno 
izobraževanje za prihodnje študijsko leto.

Prosta mesta za vpis v višje 
strokovno izobraževanje je 
po podatkih ministrstva raz-
pisalo skupaj 45 višjih stro-
kovnih šol, in sicer 29 javnih 
in 16 zasebnih, od tega dve s 
koncesijo. Skupaj je v študij-
skem letu 2023/2024 na vo-
ljo 11.800 vpisnih mest.

Na javnih višjih strokov-
nih šolah in višjih strokov-
nih šolah s koncesijo je raz-
pisanih 4287 mest za redni 
študij. Javne višje strokov-
ne šole razpisujejo tudi 3338 
mest za izredni študij, po-
nudbo vpisnih mest za izre-
dne študente pa dopolnjuje-
jo še zasebne višje strokov-
ne šole, ki razpisujejo doda-
tnih 4130 vpisnih mest. Pri-
hodnjim študentom višjih 
strokovnih šol je na voljo 33 
različnih študijskih progra-
mov. Javne višje strokovne 
šole razpisujejo največ pro-
gramov na področju tehni-
ke in proizvodne tehnolo-
gije (34,67 odstotka) ter na 

področju storitev (26,01 od-
stotka), zasebne višje stro-
kovne šole pa na področju 
storitev (36,25 odstotka) in 
na področju družbenih, po-
slovnih upravnih ved (31,66 
odstotka). Več informacij o 
vpisu in študiju bo mogo-
če dobiti na Informativnih 

dnevih, ki bosta potekala v 
petek, 17. februarja, in v so-
boto, 18. februarja.

Kandidati se lahko prija-
vijo v dveh prijavnih rokih. 
Prvi je od 20. februarja do 
17. marca, drugi pa od 25. 
do 31. avgusta. Višje strokov-
ne šole bodo do 15. junija v 
prvem prijavnem roku ob-
vestile vse kandidate o roku 
za opravljanje preizkusa po-
sebne nadarjenosti oziroma 

psihofizične sposobnosti. 
Višješolska prijavna služba 
pa bo do 21. julija kandida-
te, ki so se za vpis prijavili 
s prvo prijavo, pisno sezna-
nila z izidom izbirnega po-
stopka. Sprejete kandida-
te bo k vpisu povabila višja 
strokovna šola, vpis bo po-

tekal do 22. avgusta. Podat-
ke o prostih mestih za drugi 
prijavni rok bodo objavili do 
24. avgusta na spletni stra-
ni višješolske prijavne služ-
be in na spletnih straneh viš-
jih strokovnih šol. Višje stro-
kovne šole bodo nato do 8. 
septembra v drugem prijav-
nem roku obvestile vse kan-
didate o roku za opravljanje 
preizkusa posebne nadarje-
nosti oziroma psihofizične 

sposobnosti. Višješolska 
prijavna služba bo kandida-
te, ki so se za vpis prijavili z 
drugo prijavo, pisno sezna-
nila z izidom izbirnega po-
stopka do 22. septembra. 
Vpis kandidatov, ki so izbra-
ni na podlagi prijave za vpis 
v drugem prijavnem roku in 
jih o tem obvesti višješolska 
prijavna služba, bo do 1. ok-
tobra. Izredni študenti pa se 
lahko na še prosta mesta vpi-
sujejo do 6. oktobra.

Na ministrstvu so ob tem 
še dodali, da zakon o višjem 
strokovnem izobraževanju 
določa, da se tisti, ki je bil 
že tri leta vpisan v študij-
ski program visokega šol-
stva, ne more vpisati v redni 
študij v višjem strokovnem 
izobraževanju. V prime-
ru omejitve vpisa pa imajo 
prednost pri vpisu v redni 
študij v izbirnem postop-
ku kandidati, ki pred tem še 
niso bili vpisani v redni štu-
dij v višjem strokovnem ali 
visokošolskem izobraževa-
nju v Sloveniji.

Mateja Rant

Nabor programov, ki se 
lahko na nekaterih šolah iz-
vajajo tako v šolski kot vaje-
niški obliki, se povečuje z 
dosedanjih 14 na 21 progra-
mov, so pojasnili na mini-
strstvu za vzgojo in izobra-
ževanje. Delodajalce, pri 
katerih so na voljo vajeni-
ška učna mesta, je mogoče 
najti na spletni strani mini-
strstva in na povezavi www.
mojaizbira.si.

V gorenjski regiji se tudi 
v vajeniški obliki izvajajo 
naslednji programi: mizar, 
oblikovalec kovin – orodjar, 
strojni mehanik, avtoservi-
ser, avtokaroserist, tapet-
nik in inštalater strojnih in-
štalacij na Šolskem centru 
Škofja Loka ter slikopleskar 
– črkoslikar, zidar, elek-
trikar in mehatronik ope-
rater na Šolskem centru 
Kranj. Kot pojasnjujejo na 

ministrstvu, se vajeniška 
oblika izobraževanja od 
šolske oblike izobraževa-
nja razlikuje samo v tem, 
da se večji del izobraževa-
nja izvede pri delodajalcu. 
»V vajeniški obliki izobra-
ževanja se namreč vsaj po-
lovica izobraževalnega pro-
grama izvede kot praktično 
usposabljanje z delom pri 
delodajalcih – okvirno 56 
tednov v treh letih, med-
tem ko je ta delež v šolski 
obliki izobraževanja nižji 
in znaša povprečno 22 od-
stotkov oziroma 24 tednov 
praktičnega usposablja-
nja z delom pri delodajal-
cih.« Prijavni in vpisni po-
stopek v izobraževalni pro-
gram, ki se bo izvajal tudi 
v vajeniški obliki, je pov-
sem enak kot prijavno-vpi-
sni postopek v izobraževal-
ni program, ki se bo izvajal 
v redni šolski obliki, so še 
dodali na ministrstvu.

Tudi v prihodnjem šolskem letu se bodo lahko 
dijaki na nekaterih šolah izobraževali v vajeniški 
obliki. Mreža vajeniških šol se nekoliko širi.

Vajeniški programi 
na Gorenjskem

Mateja Rant

INŠTRUKCIJE VSEH ŠOLSKIH
PREDMETOV 

ZA OSNOVNO IN SREDNJO ŠOLO

Pokličite nas za več informacij
in termin: 031 526 854

Poiščite nas na spletu:
www.rutina.si | info@rutina.si

Učencem priskočimo na pomoč z
rednimi ali občasnimi inštrukcijami
vseh šolskih predmetov. Lahko
individualno ali v paru s sošolcem/ko.

Najprej skupaj zakrpamo luknje v
znanju, nato učence učimo
samostojnega učenja in jim nudimo
podporo pri učnem procesu. Še posebej
pri mlajših učencih sodelujemo s starši.

Smo ekipa mladih, a izkušenih in
strokovnih učiteljev in učiteljic. Že 10 let
delujemo na Bledu v lastnih prostorih,
inštrukcije pa ponujamo tudi na daljavo.

Ponujamo tudi jezikovne tečaje za
posameznike in podjetja, poletne šole
tujih jezikov za otroke in prevajalske
storitve.

pripravi na maturo
pripravi na popravni izpit
pripravi na NPZ

Morda ti pridemo prav, če
potrebuješ pomoč pri 

Za nas se odločajo učenci, ki imajo
težave z redno šolsko snovjo in tudi
odlični učenci, ki želijo
nadstandardno znanje.

 

 

Pridružite se nam!

ŠTUDIRAJ  
V KRANJU!

· Inženiring poslovnih sistemov
· Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov
· Organizacija in management informacijskih sistemov
· Management v športu 
· Krizni management

PREDNOSTI študija na FOV UM v Kranju
· Atraktivni študijski programi, ki omogočajo visoko stopnjo zaposljivosti.
· Odlični pogoji za študij.
· Možnost študija na daljavo in blokovni način študija.
· Možnost študija v tujini v okviru Erasmus+ izmenjav.
·  Številne obštudijske aktivnosti – strokovne ekskurzije v tujini,  

konference, okrogle mize, tekmovanja v študiji primera idr.
· Visoka kakovost znanja diplomantov FOV UM.

Na Fakulteti za  
organizacijske vede UM  
so vam na voljo  
študijski programi:

Izberi znanje, izberi prihodnost! 
www.fov.um.si 

Več informacij o vpisu in študiju bo mogoče dobiti na 
Informativnih dnevih, ki bosta v petek, 17. februarja, 
in v soboto, 18. februarja. Prijave bodo potekale v dveh 
prijavnih rokih – od 20. februarja do 17. marca in od 
25. do 31. avgusta.
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Sledite nam na:

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

PETEK
17. februar 
2023
dopoldan 
9.00-11.00
popoldan 
15.00-17.00
mednarodna 
matura ob 13. uri 

SOBOTA
18. februar 
2023
dopoldan 
9.00-11.00
mednarodna 
matura ob 11. uri

INFORMATIVNI 
DAN
INFORMATIVNI 
DAN
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Po končanem prijavnem 
roku bo ministrstvo, najka-
sneje do 7. aprila do 16. ure, 
na spletnih straneh objavilo 
stanje prijav za vpis po posa-
meznih programih oziroma 
šolah. Kandidati, ki se bodo 
želeli prijaviti v program, za 
katerega je treba izpolnje-
vati še posebne vpisne po-
goje oziroma je treba opra-
viti preizkus nadarjenosti, 
se morajo za preizkus prija-
viti pred prijavami za vpis v 
šolo oziroma najkasneje do 
2. marca. Preizkuse bodo 
šole izvajale med 10. in 20. 
marcem. Šole bodo potrdila 
o opravljenih preizkusih in 
o izpolnjevanju pogojev za 
vpis v športne oddelke izda-
le najkasneje do 27. marca.

Spremembo obsega raz-
pisanih mest oziroma odlo-
čitev o morebitnem zmanj-
šanju obsega razpisanih 
mest bo ministrstvo objavi-
lo najkasneje do 19. aprila. 
Učenci, ki se bodo prijavili 
za vpis v roku in bodo glede 

na informacije o številu pri-
jav na posamezni šoli ali za-
radi česa drugega želeli svo-
jo odločitev spremeniti, lah-
ko do 24. aprila vzamejo pri-
javo in jo prenesejo na drugo 
srednjo šolo oziroma v drug 
program ne glede na število 
prijavljenih na novoizbrani 
šoli; po tem roku šole pravi-
loma ne bodo več sprejema-
le prenesenih prijav, dokler 
postopek za izbiro kandi-
datov na šolah, kjer bo vpis 
omejen, ne bo končan, to je 
do 29. junija. Če bo na šoli 
število prijavljenih učen-
cev za posamezni program 
tudi po 24. aprilu bistveno 
večje od predvidenega šte-
vila vpisnih mest, bo šola s 
soglasjem šolske ministrice 
sprejela sklep o omejitvi vpi-
sa oziroma povečala število 
razpisanih mest. Šole bodo 
učence o tem obvestile naj-
pozneje do 29. maja, mini-
strstvo pa bo že 24. maja ob-
javilo seznam šol, ki so preje-
le soglasje k omejitvi. Učen-
ci, ki bodo do 16. junija iz-
polnjevali vse vpisne pogoje 

in bodo izbrani v prvem kro-
gu izbirnega postopka, bodo 
tudi vpisani. Drugi bodo sez-
nanjeni s prostimi vpisnimi 
mesti, na katera bodo lahko 
kandidirali za drugi krog iz-
birnega postopka. Ti učen-
ci se bodo odločali o ponu-
jenih prostih mestih in po 
prioritetnem vrstnem redu 
našteli deset šol, na katere 
bi se želeli vpisati, ter svo-
je namere do 23. junija od-
dali na srednji šoli, na kate-
ri so prijavljeni. O razvrstitvi 
na eno od naštetih srednjih 
šol bodo obveščeni 29. ju-
nija do 15. ure, na razvršče-
no šolo pa se bodo lahko vpi-
sali najkasneje do 30. junija 
do 14. ure. O rezultatih prve-
ga in drugega kroga izbirne-
ga postopka bodo učenci ob-
veščeni na srednjih šolah, 
na katerih so sodelovali v iz-
birnem postopku. Spodnje 
meje prvega kroga izbirne-
ga postopka bo ministrstvo 
objavilo na spletnih straneh 
najkasneje 21. junija do 16. 
ure, drugega kroga pa naj-
kasneje 29. junija. Učenci, 

ki tudi v drugem krogu ne 
bodo izbrani na nobeni od 
šol, in učenci, ki se še nika-
mor niso prijavili, se bodo 
lahko vpisali na tiste srednje 
šole, ki bodo imele še pros-
ta mesta. Prosta vpisna mes-
ta bodo objavili na spletnih 
straneh ministrstva 3. julija. 
Srednje šole bodo na prosta 
mesta vpisovale kandidate 
najdlje do 31. avgusta.

Vpis v poklicno-tehniško 
izobraževanje

Dijaki, ki zaključujejo tri-
letne programe srednjega 
poklicnega izobraževanja, 
se lahko do 12. maja prija-
vijo za vpis v programe po-
klicno-tehniškega izobraže-
vanja. Kandidati, ki se bodo 
prijavili za vpis v roku in 
bodo želeli svojo odločitev 
spremeniti, lahko do 1. ju-
nija prenesejo svojo prijavo 
na drugo srednjo šolo oziro-
ma v drug program. Po tem 
roku prijav ne bo mogoče 
prenašati, dokler postopek 
za izbiro kandidatov na šo-
lah, kjer bo vpis omejen, ne 

bo končan. Če bo na šoli šte-
vilo prijavljenih kandidatov 
za posamezni program tudi 
po 1. juniju bistveno večje 
od predvidenega števila vpi-
snih mest, bo šola s soglas-
jem ministra sprejela sklep 
o omejitvi vpisa ali povečala 

število razpisanih mest. O 
tem bodo kandidati obvešče-
ni najpozneje do 20. junija. 
O datumu vpisa jih bodo ob-
vestile šole, vpis pa bo pote-
kal do 3. julija. Rok za prija-
ve v poklicne tečaje ali matu-
ritetni tečaj je 5. september.

Mateja Rant

Prijave za vpis v programe nižjega, srednjega poklicnega in 
strokovnega izobraževanja ter gimnazije bodo na srednjih 
šolah sprejemali do 3. aprila. Fotografija je simbolična.  
/ Foto: Tina Dokl

Prijave za vpis v programe nižjega, srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter gimnazije bodo na srednjih šolah sprejemali do 3. aprila.

Pomembni datumi za vpis v srednje šole

Waldorfska šola Gorenjska že deseto leto izobražuje in vzgaja učence v 
duhu waldorfske pedagogike: 

-  učno snov predstavimo in utrdimo z gibanjem in ustvarjanjem,
-  učitelj opazuje in spremlja otroka ter podpira njegov razvoj, 
-  poučujemo flavto, angleščino in nemščino že od prvega razreda,
-  poučujemo ročne spretnosti, ki krepijo mišljenje, voljo in estetiko,
-  dajemo poudarek na kakovosti znanja in ne količini,
-  spodbujamo gibanje in učenje v naravi,
-  se povezujemo z drugimi ustanovami, tudi mednarodnimi.

WALDORFSKA ŠOLA IN VRTEC NA GORENJSKEM
VABI K VPISU ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

Waldorfska šola Ljubljana, enota Gorenjska, Glavna cesta 13, 4202 Naklo
informacije: 041 415 726; gorenjska@waldorf.si; www.waldorf-gorenjska.si

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

Devetošolci vabljeni 17. in 18. 2. 
na informativni dan za vpis v 
Waldorfsko gimnazijo v Ljubljani.

Več informacij na www.wsl.si.

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

Devetošolci vabljeni 17. in 18. 2. 
na informativni dan za vpis v 
Waldorfsko gimnazijo v Ljubljani.

Več informacij na www.wsl.si.

Poglobljeno znanje, ustvarjalnost, predanost, vztrajnost, empatija in 
odgovornost do sebe, sočloveka in narave.

WS_127x191_feb2022.indd   3 07.Feb.23   13:07
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ga varovanja, temveč tudi širše, 
npr. v različnih državnih organih 
in gospodarskih družbah. Mož-
nosti zaposlovanja na področju 
varovanja oseb in premoženja, 
korporativne ter informacijske 
varnosti so široke. Izrednim štu-
dentom se ob predložitvi ustrez-
nih dokazil opravljanje praktič-
nega izobraževanja lah ko prizna 
v celoti. Vabljeni k vpisu!

Inženir varovanja je eden izmed poklicev prihodnosti, uspešno  
zaključen študij (v prihajajočem študijskem letu bomo na višji stro-
kovni šoli ŠC Kranj izvajali izredni študij varovanja, ki je glede na  
izvedbo študijskega procesa prilagojen zaposlenim, hkrati pa po pri-
dobljenih kompetencah popolnoma enako vreden red nemu študiju) 
pa med drugim pomeni pridobitev višje stopnje izobrazbe in s tem 
tudi možnost napredovanja in kariere ne samo na področju zasebne-

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Strokovna tehniška gimnazija dijakom poleg gimnazijskega pro-
grama nudi tudi znanje iz področij elektrotehnike, računalništva 
in strojništva. Znana je po svojih inovativnih oblikah dela z dijaki, 
in sicer projektih: Inženir za en dan – senčenje v podjetjih, Inže-

Živimo v času, ko je napredek 
tehnike opazen na vsakem ko-
raku. Koncepti, kot so e-napra-
ve, internet stvari (IoT), umetna 
inteligenca (AI), robotika in ki-
bernetska varnost, postajajo del 

vsakdanjega življenja. Omogo-
čajo nam, da s pomočjo avtoma-
tizacije hitreje in učinkoviteje re-
šujemo probleme z zelo različnih 
področij, hkrati pa nam tehnika 
pomaga tudi pri razvoju novih 

industrij in zaposlitev, kar prispe-
va h gospodarski razvitosti, oko-
ljevarstvu in boljšemu standardu 
življenja. Na SREDNJI TEHNIŠKI 
ŠOLI boste prejeli širok spekter 
tehniških znanj, ki vam bodo 
koristila tako v zasebnem kot 
tudi v poslovnem svetu. Vljudno 
vas vabimo na INFORMATIVNE 
DNEVE, kjer bodo predstavlje-
ne zanimive zaključne naloge in 
tudi uspešne poti dijakov, ki so 
svoje šolanje nadaljevali na raz-
ličnih tehniških fakultetah.

Spremembe okolja in posledič-
no trajnostna okoljska narav-
nanost vodita h korenitim spre-
membam na področju grad-
beništva. Na petdnevnem pi-
lotnem izobraževanju za mlade 
bodoče gradbenike smo skupaj 
z zunanjimi predavatelji največ 
pozornosti namenili varčni rabi 

energije, digitalizaciji v grad-
beništvu in krožnemu gospo-
darstvu. Digitalna pismenost 
bo v prihodnjih letih še kako 
pomembna, saj bo občutno 
pripomogla k učinkovitejšemu 
načrtovanju in izvedbi gradbe-
nih del, ne nazadnje pa tudi k 
racionalizaciji časa in stroškov.

Vse večje je tudi zanimanje de-
klet za gradbene poklice. Na 
SESGŠ se letos dekleta izobražu-
jejo za gradbene tehtnice, pečar-
ke-polagalke keramičnih oblog 
in slikopleskarke-črkoslikarke. 
Ena izmed deklet meni, da mo-
raš biti pri delu natančen in spre-
ten, prav to pa jo tudi navdušuje.

SESGŠ - DEKLETA TUDI V GRADBENIH POKLICIH

ZA POKLICE 
PRIHODNOSTI

ŠOLSKI
CENTER
KRANJ

informativni dan
17. 2. in 18. 2. 2023

www.sckr.si

	Î mehatronika
	Î elektrotehnika
	Î računalništvo

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

	Î tehniška	gimnazija

STROKOVNA GIMNAZIJA
Področja: elektrotehnika,  
mehanika in računalništvo.

	Î ekonomija
	Î trgovina
	Î frizerstvo
	Î gradbeništvo

SREDNJA EKONOMSKA, STORITVENA 
IN GRADBENA ŠOLA

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

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

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

TEHNIŠKA GIMNAZIJA –  INKUBATOR INOVATIVNOSTI
nirski izziv in Mala šola vode-
nja. Na šoli že nekaj let deluje 
tudi skupina inovativnih dija-
kov z imenom Glave skupaj, ki 
omogoča dijakom, da razvijajo 
svoje talente in inovativnost. 
Pred nekaj dnevi so tako začeli 
z novim izzivom in sicer pod-
kastom, ki so ga poimenovali 
Male glave  - velike ideje, ki 
naj bi spodbujal inovativnost in 
vedoželjnost med mladimi.
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Tel.: 04 5809 450
www.gimjes.si

Trg Toneta Čufarja 1
4270 Jesenice

ob 9.00 in 15.00
17. 2.

ob 9.00
18. 2.

INFORMATIVNI DNEVIodličen uspeh na maturi
izkušeni profesorji in profesorice
hitra povezava z vlakom in avtobusom

Super šola blizu doma!
splošni oddelek, športni oddelek in maturitetni tečaj

V razpisu prostih mest za 
novince v vzgojnem progra-
mu dijaških domov je za pri-
hodnje šolsko leto predvide-
nih skupaj 2164 mest. Kot 
so pojasnili na ministrstvu 
za vzgojo in izobraževanje, 
je to sicer 99 mest manj kot 
za šolsko leto 2022/2023, 

vendar še vedno 238 prostih 
mest več, kot je bilo lani de-
jansko sprejetih novincev.

Izpolnjeno prijavnico za 
sprejem v dijaški dom, ki 
bo na voljo v dijaških domo-
vih ter na spletnih straneh 
portala gov.si in e-uprava, 
morajo kandidati poslati di-
jaškemu domu, za katerega 
so se odločili, do 21. junija. 

Vsak kandidat se lahko pri-
javi samo za en dijaški dom, 
v katerem želi bivati. V drug 
dijaški dom bo mogoče pri-
jave prenesti do 30. juni-
ja, do tega roka lahko prvo 
prijavo oddajo tudi kan-
didati, ki bi zaradi preno-
sa prijave v drugo srednjo 
šolo želeli bivati v dijaškem 
domu in se predhodno še 

niso prijavili v noben dijaš-
ki dom, so razložili na mi-
nistrstvu in dodali, da bodo 
o morebitnih omejitvah vpi-
sa kandidati obveščeni med 
3. in 7. julijem, v tem času 
bo potekal tudi vpis v dija-
ške domove brez omejitve 
vpisa. Vpis v dijaške domo-
ve z omejitvijo vpisa bo po-
tekal do 14. julija.

Letos skoraj sto mest manj
Mateja Rant

Za študijsko leto 
2023/2024 bo na podla-
gi razpisa skupaj na voljo 
19.792 vpisnih mest za vpis 
v prvi letnik za redni in iz-
redni študij, od tega 16.643 
mest za slovenske drža-
vljane in državljane članic 
Evropske unije. Za Sloven-
ce brez slovenskega drža-
vljanstva bo na voljo 992 
mest, za tujce iz držav, ki 
niso članice Evropske unije, 
pa 2157 mest.

Vpisna mesta za novo štu-
dijsko leto razpisuje pet jav-
nih visokošolskih zavodov, 
in sicer univerze v Ljubljani, 
Mariboru in na Primorskem 
ter Fakulteta za informacij-
ske študije v Novem mestu 
in Visoka šola za upravljanje 
podeželja Grm Novo mesto. 
Poleg tega je vpisna mesta 
razpisalo še 16 zasebnih vi-
sokošolskih zavodov s kon-
cesijo: Univerza v Novi Go-
rici, Nova Univerza, Uni-
verza v Novem mestu , Alma 
mater europaea – Evropski 
center Maribor, Arema – Vi-
soka šola za logistiko in ma-
nagement Rogaška Slati-
na, Fakulteta za dizajn, Fa-
kulteta za tehnologijo poli-
merov, Fakulteta za uporab-
ne družbene študije v Novi 
Gorici, Fakulteta za varstvo 
okolja, Fakulteta za zdra-
vstvene in socialne vede Slo-
venj Gradec, Fakulteta za 

zdravstvene vede v Celju, 
Fakulteta za zdravstvo An-
gele Boškin, Gea College – 
Fakulteta za podjetništvo, 
Mednarodna fakulteta za 
družbene in poslovne štu-
dije, Visoka šola na Ptuju in 
Visoka šola za proizvodno 
inženirstvo v Celju.

Kot novost v letošnjem 
razpisu so pri ministrstvu 
za visoko šolstvo, znanost in 
inovacije poudarili, da se je 
univerzitetni študijski pro-
gram pravo na Pravni fa-
kulteti Univerze v Ljubljani 

spremenil iz univerzitetne-
ga programa v enovit magi-
strski študijski program, ki 
traja pet let in ima 300 kredi-
tnih točk. Število ponujenih 
rednih vpisnih mest za vpis 
v prvi letnik pa se je za slo-
venske državljane in drža-
vljane držav članic Evropske 
unije povečalo na naslednjih 
treh študijskih programih: 
na univerzitetnem študij-
skem programu psihologija 
na Filozofski fakulteti Uni-
verze v Ljubljani s sedanjih 
60 na 90 mest, na visoko-
šolskem strokovnem študij-
skem programu radiološka 
tehnologija na Zdravstveni 
fakulteti Univerze v Ljublja-
ni s sedanjih 40 na 60 mest 
in na univerzitetnem študij-
skem programu psihologija 
na Filozofski fakulteti Uni-
verze v Mariboru s sedanjih 
35 na 50 mest, so pojasnili na 
ministrstvu.

Vlada je na dopisni seji konec januarja dala 
soglasje k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske 
in enovite magistrske študijske programe v 
prihodnjem študijskem letu.

Več mest  
na psihologiji

Mateja Rant

Za prihodnje študente je skupaj na voljo 19.792 vpisnih mest 
za vpis v prvi letnik za redni in izredni študij. / Foto: Tina Dokl

V Uradnem listu in na spletni strani ministrstva za vzgojo in 
izobraževanje je objavljen javni razpis za dodelitev štipendij 
študentom pedagoških študijskih programov v prihodnjem 
študijskem letu. Z omenjenim razpisom želijo mlade spodbu-
diti za pridobitev izobrazbe za opravljanje poklicev, za katere 
je zaznati neskladje med trenutnim in prihodnjim obsegom 
razpoložljivega kadra ter predvidenim obsegom delovnih 
mest na področju vzgoje in izobraževanja. Na voljo je sto 
štipendij, na razpis pa se je mogoče prijaviti do 24. avgusta. 
Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za prijavo, so na-
vedeni v razpisu.

Štipendije za pedagoške študijske programe
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STRAHINJ 99, 4202 NAKLO, www.bc-naklo.si 

TUDI LETOŠNJE LETO NA BIOTEHNIŠKEM CENTRU NAKLO   
ZAZNAMOVALO RAZISKOVALNO DELO DIJAKOV

Na Biotehniškem centru Naklo z aktivnim 
usmerjanjem in spodbujanjem mladih lahko 
dosežemo, da mladi uresničujejo svoje razi-
skovalne ambicije. Mnogi izmed njih se lotijo 
biotehnološkega raziskovalnega dela kar v 
šolskem mikrobiološkem laboratoriju. 
V letošnjem letu so v teku zanimive razisko-
valne naloge gimnazijcev zadnjega letnika 
strokovne gimnazije, kjer želimo s pomočjo 
tehnike mikropropagacije uspešno izvesti 
kloniranje biotehnološko pomembne rastli-
ne aloe vera. Ta vsebuje različne pomembne 
antibiotične, antimikotične in antioksidativne 
učinkovine, uporabne v farmaciji in drugih bi-
otehnoloških panogah. Poleg tega raziskuje-
mo vpliv strupenih rastlin pašnih in obpašnih 
površin na kvaliteto mleka, ki je namenjeno 
za predelavo v fermentirane izdelke. Prip-
ravljamo tudi vrsto različnih rastlinskih per-
kolatov, hidrolatrov in različnih ekstraktov v 
namene raziskovanja antibioze pri določenih 
povzročiteljih bolezni. 
Dijaki si tako v času šolanja pri nas naberejo 
ogromno znanja o gojenju mikroorganizmov, 
o vplivih kemijskih in fizikalnih dejavnikov na 
njihovo rast in njihovi pomembnosti v mikro-
biologiji in biotehnologiji. Nova spoznanja in 
bogate izkušnje iz raziskovalnega laboratorij-
skega dela dijaki uporabijo za reševanje pro-

blemov današnjega časa, hkrati pa so to bo-
gate izkušnje, potrebne za njihovo nadaljnje 
izobraževanje na fakultetah. Izbrane razisko-
valne naloge dijaki tudi suvereno predstavijo 
na Srečanju mladih raziskovalcev Sloveni-
je in Krkinih nagradah, za katere prejemajo 
različna priznanja in nagrade.

Mentorica mag. Marjetka Kastelic Švab

ŠTUDIJ NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI BC NAKLO
Na Višji strokovni šoli BC Naklo lahko izbirate med štirimi študijskimi pro-
grami s področja upravljanja podeželja in krajine, naravovarstva, hortikul-
ture ter živilstva in prehrane in si pridobite naziv inženir. Študij traja dve 
leti. Poleg strokovnih vsebin dajemo velik poudarek razvoju podjetniških, 
organizacijskih in komunikacijskih veščin ter pridobivanju praktičnih 
izkušenj na različnih deloviščih tako doma kot v tujini. Povezujemo se s 
številnimi podjetji in v učni proces vključujemo predavatelje, ki so uveljavljeni 
v strokovnih delovnih okoljih in imajo bogate izkušnje iz prakse. Smo prijazna 
šola z individualnim pristopom, ki študente tudi spodbuja in jih usmerja na 
področju osebnega in strokovnega razvoja. 

Maruša Bobnar, študentka upravljanja  
podeželja in krajine

»Za študij na BC Naklo sem se odločila, ker menim, da 
bom v okviru študija pridobila veliko ustreznih kompe-
tenc in znanja glede kmetijstva in podjetništva. Pri štu-
diju mi je najbolj všeč velik poudarek na praktičnem iz-
obraževanju, saj s tem lahko naberem veliko izkušenj iz 
prve roke pri potencialnih delodajalcih.« 

Tjaša Koder, študentka hortikulture

»Na Biotehniškem centru Naklo se izobražujem za in-
ženirko hortikulture. Program sem izbrala, ker me za-
nimajo okrasne rastline in urejanje vrtov. Program pri-
poročam zaradi pridobitve širokih znanj, ki nam bodo 
koristila na različnih delovnih mestih.«

VABLJENI  NA INFORMATIVNE DNEVE 
PETEK, 17. 2. 2023, 

ob 9.00 in ob 15.00: srednja šola, gimnazija in izobraževanje odraslih; 
ob 17.00: višja strokovna šola

SOBOTA, 18. 2. 2023, 
ob 9.00: srednja šola, gimnazija in izobraževanje odraslih; 

ob 11.00: višja strokovna šola

več informacij na spletni strani: www.bc-naklo.si 

NOVO 

GIMNAZIJA  in SREDNJA ŠOLA:
- Splošno izobraževanje
- Hortikultura
- Naravovarstvo
- Kmetijstvo
- Živilstvo in prehrana

tadeja.fricovsky@bc-naklo.si

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA:
- Hortikultura
- Naravovarstvo
- Upravljanje podeželja in krajine
- Živilstvo in prehrana NOVO (redni in izredni študij)

andreja.zupancic@bc-naklo.si

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

peter.ribic@bc-naklo.si  

Višješolski strokovni program za redni in izredni študij  
Živilstvo in prehrana (inženir/-ka živilstva in prehrane)

Živite v občinah LAS Gorenjska košarica (Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, 
Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, 
Šenčur, Tržič, Žirovnica)?
Imate podjetniško idejo ali si jo želite z našo pomočjo razviti? 
Vključite se v projekt Odličnost.

Več informacij o projektu:
– Manca Grčar, 04 620 26 56, manca.grcar@bc-naklo.si
–  spletna stran Odličnosti: http://www.bc-naklo.si/visja-sola/erasmus-projekti 

-sodelovanje/projekti/operacija-odlicnost/
–  skenirajte  

QR kodo:

Dijaki 4. letnika biotehniške gimnazije  
v šolskem laboratoriju BC Naklo – priprava 
gojišč za kultivacijo mikroorganizmov

Mikropropagiranje aloe vere v laminariju

Priprava hidrolatov z diferencialno  
destilacijo
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Katera so ključna vprašanja, 
na katera si mora učenec od-
govoriti pred izbiro srednje 
šole?

Teh vprašanj je kar ne-
kaj, treba se je res poglobi-
ti. Najprej je treba raziskati 
interese – lahko s temu na-
menjenimi testi oziroma da 
spremljajo, kaj res radi poč-
nejo, ob katerih dejavnostih 
ali pa tudi šolskih predmetih 
jim zaigra srce. Interesi mo-
rajo biti stabilni – to mora-
jo biti stvari, ki so v našem 
življenju prisotne dlje časa. 
Zelo pomembne so tudi 
sposobnosti; verjamem si-
cer, da jih je mogoče razvi-
jati in krepiti, a za določene 
študijske programe recimo 
so potrebne točno določene 
predispozicije. Prav tako so 
pomembne učne navade, ki 
jih je treba pridobiti, za kar 
je potreben čas. Opažam, da 
imajo največ težav tisti, ki so 
zelo bistri, a brez učnih na-
vad. Izpostavila bi še oseb-
nostne lastnosti – nismo vsi 
za vse poklice. Spregledati 
pa ne smemo niti trga dela, 
kljub temu da se stvari zelo 
hitro spreminjajo. A če ima-
mo recimo dva enakovredno 
izražena interesa, je vseeno 
mogoče smiselno pogledati 
tudi, kakšne so možnosti za 
zaposlitev.

Ali so ob koncu devetega ra-
zreda po vašem mladi že do-
volj zreli, da znajo spreje-
mati pravilne odločitve gle-
de svoje prihodnosti?

Zdi se mi, da je za mlade 
to zelo težko. Zlasti ob kon-
cu osnovne šole, ko se neka-
teri že odločajo tudi za po-
klicne in srednje strokov-
ne šole, je treba biti še toli-
ko bolj previden. Ni dovolj, 
da spoznavamo šole, ampak 
tudi poklice. Karierna orien-
tacija v osnovni šoli zato pre-
cej temelji tudi na tem.

Kako jim pri teh odločitvah 
lahko pomagajo starši in 
kakšen vpliv imajo pri izbiri 
srednje šole vrstniki ali mo-
rebiti starejši sorodniki, pri-
jatelji, znanci …?

Dijake zelo spodbujam, 
da iščejo vire informacij za 
svojo nadaljnjo karierno pot 
povsod, kjer je le mogoče. 
Starši so lahko zelo kredibi-
len vir, ne smejo pa biti edi-
ni, prav tako je pri tem od-
govornost staršev zelo ve-
lika, saj prek otrok ne sme-
jo poskušati realizirati svo-
jih neizživetih sanj oziro-
ma jih ne smejo usmerjati 
na podlagi tega, kar je prak-
tično in uporabno. Prava pot 
je, da se poglobijo v otroka, 
razmislijo, kaj je rad počel že 

v otroštvu, kje ga vidijo sreč-
nega in ga nato podprejo v 
njegovi odločitvi. Enako je 
pri vrstnikih, a le, če so v po-
govorih o primernosti posa-
meznega poklica iskreni.

Ali se lahko z vprašanji glede 
nadaljnjega šolanja obrnejo 
tudi neposredno na izbrano 
šolo? Ali kdo to izkoristi?

Pri nas jih kar precej izko-
risti to možnost. Sama sem 
v šoli ob četrtkih popoldne 
in kar nekaj staršev osnov-
nošolcev pride na individu-
alne posvete, sploh če gre za 
določene posebnosti – reci-
mo starše otrok s posebnimi 
potrebami ali športnikov, 
da vidijo, kakšne prilagodi-
tve jim nudimo. Mislim, da 
so tudi druge šole temu zelo 
naklonjene. Zelo dobro je 
že prej preveriti različne in-
formacije o šolah, na koncu, 
na informativnih dnevih, pa 
spoznaš še učitelje, začutiš 
dinamiko šole. Takrat lahko 
malce prostora pustijo tudi 
intuiciji.

Kako naj mladi informativ-
ne dneve čim bolje izkori-
stijo?

Predvsem je treba izkori-
stiti vse tri termine, v kate-
rih potekajo informativni 
dnevi. Ni smiselno obiska-
ti le srednje šole ali fakulte-
te, ki je njihova prva zbira. 
Obenem pa se mi zdi zelo 
pomembno, da postavlja-
jo vprašanja, saj jim je tak-
rat na voljo večina ljudi, ki so 
na kakršenkoli način vpeti v 
posamezno šolo ali fakulte-
to. Pomembno je, da zbere-
jo informacije čisto o vsem, 
kar jih zanima, tudi kar ni 
neposredno povezano z izo-
braževalnim procesom – na 
koga se obrniti v primeru te-
žav, katere obšolske dejav-
nosti ponujajo, v katere or-
ganizacije se dijaki ali štu-
denti združujejo ... To je po-
memben kazalnik kakovosti 
katerekoli ustanove.

Na kaj naj bodo mladi še po-
sebno pozorni, ko se odloča-
jo o izbiri srednje šole?

Pozorni morajo biti na do-
ločene kritike srednjih šol ali 
fakultet, ki niso utemeljene, 
saj so mogoče posledica in-
dividualne slabe izkušnje. 
Tako kot je treba biti pozoren 
glede informacij, koliko uče-
nja je potrebno na določeni 
šoli, kar je spet zelo individu-
alna izkušnja vsakega posa-
meznika. To so lahko kar po-
membne pasti. Veliko pa o 
kakovosti šole povejo rezul-
tati dijakov, diplomantov  ... 
Za srednje šole je recimo go-
tovo pomemben kazalnik ka-
kovosti rezultat na maturi, 
pa ne samo to, kakšen uspeh 

dosegajo na maturi, ampak 
koliko dijakov sploh pristopi 
k opravljanju mature. Smi-
selno je preveriti tudi, kako 
dobro te določena šola prip-
ravi na študij.

Tudi vi opozarjate, da pri 
mladih opažate vse več du-
ševnih stisk. Posledica česa 
je to po vašem mnenju? Je 
kriva družba, ki slavi samo 
zmagovalce, pa še to le tak-
rat, ko zmagujejo …

Čeprav se mogoče sliši že 
»zlajnano«, pa se mi kljub 
temu zdi, da je to zelo pove-
zano s pritiski na družabnih 
omrežjih. Današnji čas za 
mlade ni lahek, saj so »mo-
derne« prav določene oseb-
nostni lastnosti – da si odprt, 
komunikativen, samozaves-
ten  ... A določenih osebno-
stnih lastnosti, ki jih prine-
seš na svet, ne moreš spre-
meniti. Dejstvo je, da je tudi 
korona močno vplivala prav 

na generacijo, ki zdaj konču-
je srednjo šolo. Mladostniki 
so bili resnično prikrajšani, 
ker so bili zaprti ravno v ob-
dobju, ko nastopi razvojna 
naloga odcepiti se od star-
šev in širiti svojo vrstniško 
socialno mrežo. Pri tej gene-
raciji pa je bilo ravno naro-
be: povezovali so se s starši, 
ko bi se morali od njih od-
cepiti. Tudi veščin prvih par-
tnerskih zvez jim recimo ni 
uspelo pridobiti. To so vse 

veščine, ki jih lahko opraviš 
samo v točno določnem ob-
dobju, ne pri tridesetih ali 
desetih letih recimo. Sem pa 
tudi pred korono že opažala 
veliko tesnobe, stisk, kar je 
povezano z že omenjenimi 
družbenimi pritiski.

Kako pa lahko prepoznamo 
te stiske pri mladih?

Treba je biti zelo pozoren, 
če se določeni simptomi dlje 
časa vlečejo, da ne gre reci-
mo samo za akutno žalost ob 
razpadu zveze. Moramo biti 
pozorni, če otroka vse manj 
pogosto vidimo veselega, ra-
dovednega, radoživega; tak-
rat ne smemo samo čakati, 
da bo minilo same od sebe. 
Obenem pa jim moramo 
dati vedeti, da je tudi žalost 
povsem legitimno čustvo 
in jo je treba spoštovati. Za-
hodni koncept sreče je zelo 
problematičen, družabna 
omrežja pa to še poglabljajo. 
A tudi žalost je del življenja 
in ni nujno povezana s hudi-
mi duševnimi stiskami.

Kakšen bi bil torej vaš nasvet 
mladim, da bodo samozave-
stni pri svojih odločitvah, 
tudi glede izbire šole?

Najpomembnejše je, da 
do vseh stvari, tudi karierne 
ali poklicne odločitve, pris-
topajo odgovorno, kar po-
meni, da se v stvari poglo-
bijo. Treba je poiskati infor-
macije in jih tudi preveriti.

Mateja Rant

Saša Bogataj Suljanović / Foto: Tina Dokl

Šolska svetovalna delavka iz Gimnazije Škofja Loka Saša Bogataj Suljanović učencem in dijakom pred informativnimi dnevi svetuje, da se resnično poglobijo 
v svoje interese ter informacije o šolah in fakultetah pridobijo iz čim več različnih virov.

Poiskati informacije in jih preveriti

• Srednja šola za strojništvo • strojni

tehnik • oblikovalec kovin-orodjar •

strojni mehanik • avtokaroserist •

avtoserviser • avtoservisni tehnik •

inštalater strojnih inštalacij • pomočnik

v tehnoloških procesih

• Srednja šola za lesarstvo • mizar •

lesarski tehnik • tapetnik • obdelovalec

lesa

• Višja strokovna šola • inženir

strojništva • inženir lesarstva

• Dijaški dom • prijetno bivanje • druženje

Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka

www.scsl.si · 04 506 23 00

Informativni dan 2023
petek, 17. februar

sobota, 18. februar

Srednja šola za strojništvo: petek ob 11. in 15. uri, sobota ob 9. uri

Srednja šola za lesarstvo: petek ob 9. in 15. uri, sobota ob 9. uri

Višja strokovna šola: petek ob 11. uri in 16.30, sobota ob 11. uri

Dijaški dom: petek od 8. do 18. ure, sobota od 8. do 13. ure
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V nižjih razredih marsika-
teri učenec dobi lepo oceno 
že s pozornim poslušanjem 
v šoli in vestnim opravlja-
njem domačih nalog, v ka-
snejših letih, ko je snovi če-
dalje več, pa to ni več dovolj. 
Za nameček se pri najstni-
kih rado pojavi prepričanje, 
da je pri pouku vse brez veze 

in nič od tega ne bodo potre-
bovali. Ne gre le za naučeno 
snov, gre za veščine učenja, 
ki jih bodo potrebovali celo 
življenje, poudarja Nada Zu-
pančič, karierna svetovalka, 
motivatorka in mama treh 
odraščajočih otrok. O tem, 
kako motivirati najstnika za 
učenje, je nedavno predava-
la staršem učencev Osnovne 
šole Stražišče.

Pomembno je, da najstni-
ku pomagamo osmisliti, za-
kaj se uči, in šolsko snov po-
vezati z zanj zanimivimi po-
dročji. »Če prenavljamo ko-
palnico, naj izračuna povr-
šino oz. koliko keramičnih 
ploščic bomo potrebovali. 
Tako sam ugotovi, da nam 
tudi v življenju matematika 
pride prav. Včasih pomaga, 

da tekmuje sam s seboj, da si 
dokaže, da zmore – tudi hit-
reje in bolje. Naj si sam pos-
tavi cilj, kakšne ocene si želi 
konec šolskega leta, in jih za-
piše na vidno mesto. To ga 
motivira k učenju in izbolj-
šanju ocen. Predstavimo mu 
lahko tudi, kako je uspeh v 
zadnji triadi pomemben pri 
vpisu na srednjo šolo,« je 
svetovala.

Nada Zupančič je pouda-
rila, naj najstnika spodbuja-
mo k zavzetemu poslušanju 
pri pouku. Koristno je, da se 
med urami vsaj malo razgi-
ba oz. da ne sedi še med od-
morom. »V našem šolstvu 
se zdaj to počasi premi-
ka. Nekatere šole že uvaja-
jo kratke rekreativne odmo-
re, ki so koristni za delovanje 
možganov. Učenci tako laž-
je poslušajo razlage učiteljev 
in si več zapomnijo.«

Zbrano in samostojno 
delo

Pomembno je, da se učen-
ci naučijo skoncentrirano de-
lati, kar bodo kasneje potre-
bovali v vsakem poklicu, je 
prepričana Zupančičeva. Ot-
rok naj k delu za šolo sede 

s spočitimi možgani, ne ta-
koj po pouku ali obroku. 
Pomembno je tudi, da ima 
ustrezen prostor za učenje. 
To naj bo lep kotiček, brez 
mobitela in drugih »motil-
cev«. Za uvod v učenje si lah-
ko predvaja glasbo, ki ga dvig-
ne, je svetovala. Učenje si lah-
ko olajša s sodobnimi meto-
dami pomnjenja (asociaci-
je, palača spomina ipd.), si-
cer pa naj sam odkriva nači-
ne učenja, ki mu ustrezajo.

Med učenjem naj ima ot-
rok kratke odmore. Tako 

bo po besedah Zupančiče-
ve bolj učinkovit in ne bo le 
»buljil« v zvezke. »Če starši 
vidijo, da njihov otrok potre-
buje veliko gibanja, naj na 
primer poštevanko ali an-
gleške nepravilne glagole 
ponavlja ob žongliranju ali 
brcanju žoge. Ni nujno ved-
no sedeti za mizo.«

Pomembno je, da otro-
ka navadimo, da se dela za 
šolo loteva samostojno in ne 
čaka ves čas, da ga bo nek-
do spodbudil k temu. »Pos-
topoma naj postane čim 

bolj samostojen. Če nas ni 
doma, si lahko čas za uče-
nje enostavno odmeri z bu-
dilko. Kar lahko naredi sam, 
naj naredi sam. Vemo pa, da 
ko najstniku kaj ne gre, hitro 
vrže puško v koruzo. Lahko 
se razjezi ali obupuje, ker ne 
ve, kako naprej. Takrat bo ve-
sel naše nevsiljive spodbude 
ali pomoči.«

Prikrivanje težav
Najstnik sicer stežka pove, 

da nečesa ne zna. Težko mu 
je prositi za pomoč učitelji-
co, sošolce, starše. »Težave 
pogosto prikriva in enostav-
no reče, da zna. Ključno je, 
da starši opazimo, da je naj-
stnik v stiski. Včasih je sla-
ba ocena odraz strahu pred 

ustnimi spraševanji v razre-
du, nekateri pred tablo zmr-
znejo. To težavo se da ublaži-
ti ali odpraviti z nastopi pred 
družinskimi člani, pomaga 
tudi pravilno dihanje. Učiti 
se je treba začeti pravočasno, 
saj se z odlašanjem snov le 
še kopiči. Pri nekaterih naj-
stnikih je težava, da ne zna-
jo dobro planirati učenja. Ob 
gori snovi obupujejo, zato 

naj si tudi ob pomoči staršev 
raje zastavijo manjše, dnev-
ne cilje,« je dejala.

Dovolj spanca in 
hranljiv zajtrk

Zupančičeva, tudi sve-
tovalna delavka na eni od 
osnovnih šol, opaža, da ima 
precej učencev težave v šoli 
zaradi pomanjkanja span-
ca. Ker večere preživljajo ob 
ekranih, so neprespani, v 
šoli se težko zberejo in pre-
malo poslušajo. Posledič-
no so težave tudi pri doma-
čih nalogah in preverjanjih. 
Opozorila je tudi na pomen 
hranljivega zajtrka, ki mo-
žganom zagotovi potrebno 
energijo. Tako se učenec 
lažje osredotoči pri pouku 

in dosega boljše rezultate. 
»In še en enostaven nasvet, 
ki lahko pomaga do boljših 
ocen: če ob pregledu zvez-
kov opazimo veliko napak, 
naj otrok vse skupaj prepi-
še. Vztrajajmo, da je natan-
čen, da se ne bo več doga-
jalo, da imajo odličnjaki po 
prihodu v gimnazijo kopi-
co slovničnih napak,« je še 
svetovala Nada Zupančič.

Ana Šubic

Nada Zupančič: »Pomembno je, da otroka navadimo, da se 
dela za šolo loteva samostojno in ne čaka ves čas, da ga bo 
nekdo spodbudil k temu.« / Foto: Tina Dokl

Pomembno je, da najstnik najde smisel svojemu učenju, da se začne učiti pravočasno in si določi manjše cilje, svetuje karierna svetovalka in motivatorka 
Nada Zupančič. »Koristni so tudi aktivni odmori med samim učenjem.«

Kako motivirati najstnika za učenje

»Pri najstnikih se rado pojavi prepričanje, da je 
pri pouku vse brez veze in nič od tega ne bodo 
potrebovali. Ne gre le za naučeno snov, gre za veščine 
učenja, ki jih bodo potrebovali celo življenje,« 
poudarja Nada Zupančič.

www.hlw-stpeter.at

Že poznaš dvojezično 
katoliško šolo v Avstriji,

ki pušča odprte možnosti 
za tvojo prihodnost? 

Pridobi SPLOŠNO MATURO, 
ki omogoča nadaljnji študij

in hkrati PRAKTIČNO ZNANJE IN IZKUŠNJE, 
ki omogočajo takojšnjo zaposlitev.

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ
Kidričeva cesta 53, 4000 KRANJ, tel.: 04/20 10 430
e-pošta: info@dsd-kranj.si http://www.dsd-kranj.si

DOBRODOŠLI V DŠD KRANJ!

V DŠD Kranj nudimo dijakom kranjskih srednjih šol  
celovito oskrbo v času šolanja. 

PREDNOSTI BIVANJA V DOMU:
· bližina srednjih šol,
· pomoč pri učenju in šolskem delu, 
· urejena in kvalitetna prehrana,
· sodelovanje v domskih prostočasnih dejavnostih, 
· spremljanje, podpora in strokovno delo vzgojiteljev,
· brezžična povezava z internetom preko omrežja Eduroam,
· subvencija za prevoz domov ob koncu tedna,
·  subvencija oskrbnine ob istočasnem bivanju dveh ali več otrok  

iz iste družine v dijaškem domu.

Bivanje v dijaškem domu je za mlade lahko pomemben korak na poti k odraslosti,  
samostojnosti in odgovornosti.

V študentskem delu doma so za bivanje študentov na razpolago 4-posteljni apartmaji.
Vabimo vas, da nas ob informativnih dnevih 17. in 18. februarja 2023 obiščete v domu, si ga 
ogledate in pridobite vse potrebne informacije. Osrednje predstavitve dela in življenja v domu 
bodo v petek ob 11h in ob 17h ter v soboto ob 11h. 

Med učenjem naj ima otrok kratke odmore. Tako bo 
po besedah Zupančičeve bolj učinkovit in ne bo le 
»buljil« v zvezke. »Če starši vidijo, da njihov otrok 
potrebuje veliko gibanja, naj na primer poštevanko ali 
angleške nepravilne glagole ponavlja ob žongliranju 
ali brcanju žoge. Ni nujno vedno sedeti za mizo.«
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Na spletni strani republi-
škega zavoda za zaposlova-
nje je mogoče najti tudi re-
zultate letošnjega Poklicne-
ga barometra, v okviru kate-
rega so ocenjevali 182 pokli-
cev, za katere na ravni Slove-
nije predvidevajo primanj-
kljaj ali presežek glede na 
oceno potreb trga dela ozi-
roma da bodo v ravnovesju 
med potrebami delodajalcev 
in ponudbo na trgu dela. Pri-
manjkljaj napovedujejo za 
99 od teh poklicev, presežek 
za 37 poklicev, v ravnovesju 
pa bo 46 poklicev.

»Med ocenjevanimi pok-
lici se najbolj opazna spre-
memba v primerjavi z lan-
skoletnimi napovedmi na-
naša na obravnavane pokli-
ce s področja posredovanja 
informacij v klicnih centrih, 
prodaje po telefonu in s pod-
ročja dostave. Za vse ome-
njene poklice so lanskole-
tne napovedi predvideva-
le primanjkljaj, medtem ko 

letošnje napovedi kažejo na 
to, da bodo poklici v presež-
ku,« so poudarili na zavodu 
za zaposlovanje. Med pokli-
ci, ki so bili lani v ravnoves-
ju, pa je letos predviden pre-
sežek nabavnih referentov, 
posrednikov za zaposlova-
nje, telefonistov, uradnikov 
v statistiki, financah in zava-
rovalništvu, blagajnikov in 
prodajalcev vstopnic ter de-
lavcev za ročno pakiranje in 
preprosta prekladalna dela. 
Še vedno pa se pričakuje pri-
manjkljaj različnih skupin 
učiteljev v osnovnih in sre-
dnjih šolah, svetovalnih de-
lavcev, pa tudi vzgojiteljev v 
vrtcih. »Prav tako se predvi-
deva primanjkljaj različnih 
skupin strokovnjakov – fi-
nančnih analitikov, analiti-
kov poslovnih procesov, sis-
temskih analitikov, odvetni-
kov, tožilcev in pravobranil-
cev.« Pretekle napovedi so 
namreč pri omenjenih pok-
licih predvidevale ravnoves-
je med ponudbo in povpra-
ševanjem. Iz primanjkljaja 

v ravnovesje pa naj bi preš-
li strokovnjaki za razvoj ka-
drov in karierno svetovanje, 
prometni odpravniki in re-
ferenti za promet, obdelo-
valci lesa in delavci za pre-
prosta dela v predelovalnih 
dejavnostih.

Pomoč pri lažji odločitvi
Nenehne spremembe v 

družbi, izobraževanju in na 
trgu dela zahtevajo od otrok 
in mladostnikov, ki so pred 
kariernimi odločitvami, da 
dobro poznajo sami sebe, 
svoje interese in sposob-
nosti, pa tudi da so se spo-
sobni prilagoditi potrebam 
in zahtevam okolja, opozar-
jajo na zavodu za zaposlova-
nje. Zato svetujejo, da mla-
di informacije poiščejo na 
spletu ali se oglasijo v ka-
terem od kariernih središč 
zavoda za zaposlovanje. Na 
karierno svetovanje se lah-
ko odpravijo tudi k šolskim 
svetovalnim delavcem, v ka-
rierne centre univerz ali k 
drugim izvajalcem karierne 

orientacije. Priporočajo, da 
raziščejo in spoznajo izo-
braževalne programe, ki 
vodijo do poklicev, njiho-
ve značilnosti in zahteve, 
pa tudi trende na trgu dela. 
Sprotne informacije o na-
daljevanju izobraževanja je 
mogoče dobiti na informa-
tivnih dnevih ali kariernih 

sejmih, tistim, ki se odloča-
jo med nadaljnjim izobraže-
vanjem ali zaposlitvijo, pa 
bodo v pomoč informacije, 
zbrane v brošuri z naslovom 
Zaposlitev ali nadaljnje izo-
braževanje, so navedli na za-
vodu za zaposlovanje. V po-
moč pri spoznavanju pok-
licev je lahko računalniški 

program Kam in kako, več 
informacij o različnih pokli-
cih in šolah je mogoče najti 
tudi na spletni strani moja-
izbira.si. Informacije o mo-
žnostih pridobitve različ-
nih štipendij pa ponujajo na 
vladni spletni strani in sple-
tni strani javnega štipendij-
skega sklada.

Mateja Rant

Karierna odločitev od mladih zahteva, da dobro poznajo sami sebe, svoje interese in 
sposobnosti, pa tudi da so se sposobni prilagoditi potrebam in zahtevam okolja. Fotografija 
je simbolična. / Foto: Tina Dokl

Rezultati raziskave Poklicni barometer 2022 za letos napovedujejo primanjkljaj kadra za vrsto poklicev na področjih zdravstvene oskrbe, informacijskih 
tehnologij, šolstva, gradbeništva, prometa in gostinstva.

Dobro poznati sebe in svoje interese

Postani štipendist/-ka podjetja Trelleborg Slovenija 

Za šolsko leto 2023/2024 razpisujemo kadrovske štipendije za študente z izpolnjenimi pogoji za vpis na:

•   Fakulteto za strojništvo – 1. bolonska stopnja (3 štipendije),
•   Fakulteta za elektrotehniko – 1. bolonska stopnja (1 štipendija),
•   Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo – Kemijska tehnologija (1 štipendija)

in dijake na srednješolskih programih: 
•   Strojništvo,
•   Mehatronik,
•   Elektrikar.

Prijavi priložite:
•   kratek življenjepis s kontaktnimi podatki,
•   potrdilo o vpisu.

Prednost pri podelitvi štipendije bodo imeli kandidati, ki so vpisani v višji letnik, imajo boljši učni uspeh in so aktivno sodelovali 
pri projektih v okviru izobraževalnega programa.

Pričakujemo najboljše. In nudimo najboljše.
Poleg štipendije vam bomo med šolanjem omogočili opravljanje obvezne prakse, počitniškega dela, pomagali vam bomo pri izdelavi 
seminarskih nalog.  

  Trelleborg Slovenija, d.o.o.,
  kadrovski sektor,

Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj
ali 

natasa.mrgole@trelleborg.com

do 31. 8. 2023

Prijave z dokazili: 

V skupini Trelleborg so vedno možnosti in prostor za razvoj talentov. 
Naša Akademija Trelleborg in njeni programi odličnosti spodbujajo 
usposobljenost naših zaposlenih in razvoj njihove kariere. Spodbujamo 
pridobivanje poslovnega znanja v povezavi z izkušnjami, sprejemanje 
izzivov na različnih področjih in panogah po vsem svetu. 
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Gimnazija Škofja Loka je šola z dolgoletno 
tradicijo in je v domači regiji znana pred-
vsem po kvalitetnem delu, dobrih medse-
bojnih odnosih in pestri ponudbi obšol-
skih dejavnostih. 
Gimnazija Škofja Loka v šolskem letu 
2023/2024 nudi vpis v program gimna-
zija, kjer lahko izbirate med naslednjimi 
smermi: naravoslovna smer s poudarkom 
na naravoslovju, splošna smer s poudar-
kom na družboslovnih predmetih ter t. 
i. evropski oddelek. Če ima dijak status 
vrhunskega ali perspektivnega športnika, 
se lahko vpišite tudi v oddelek za športni-
ke. Za novince je na voljo 140 prostih mest 
v petih oddelkih. 

V šolskem letu 2023/2024 vas kot edina 
šola na Gorenjskem vabimo v program 
klasična gimnazija. To je program z la-
tinščino in s poudarkom na humanističnih 
vsebinah in je namenjen vsem tistim dija-
kom, ki želijo v srednji šoli pridobiti najširša 
znanja. Prav zaradi tega ponujamo dijakom 
projektni latinski teden, druženje z dijaki 
klasičnih gimnazij Slovenije, filozofski ta-
bor ter ohranjamo že priljubljene narodne 
izmenjave dijakov. Poleg angleščine in iz-
branega drugega tujega jezika se vsi dijaki 
učijo tudi latinščino. 
V tem oddelku razpisujemo 28 prostih mest. 

Poleg angleščine, ki se je uče vsi gimna-
zijci, dijaki izberejo drugi tuj jezik. Izbirajo 
lahko med francoščino, nemščino, rušči-
no in španščino. Pri eni uri na teden je pri 
pouku francoščine, španščine in nemšči-
ne poleg našega učitelja prisoten tudi tuji 
govorec.

Gimnazija Škofja Loka sodi med uspešnej-
še slovenske gimnazije, kar izkazujemo z 
vsakoletnimi udeležbami na mednaro-
dnih olimpijadah znanj, v zadnjih štirih 
letih s skoraj 100-odstotnim uspehom di-
jakov na splošni maturi, z več kot 7-odsto-
tnim deležem zlatih maturantov, z več kot 
30 prejemniki zlatih priznaj na državnih 
tekmovanjih, razvejanim in bogatim pro-
gramom obveznih vsebin in dejavnosti 
na šoli, med katerimi naj omenimo razno-
like mednarodne in narodne izmenjave 
ter strokovne ekskurzije. 
Želimo prispevati k ustvarjanju dobre sa-
mopodobe mladih. Naš cilj je ustvarjati 
dobro in varno delovno okolje, v katerem 
niso pomembni zgolj rezultati, ampak 
tudi prijazni in iskreni odnosi med vsemi, 
ki s škofjeloško gimnazijo živimo.

Naj postane Gimnazija Škofja Loka  
tvoja nova srednja šola!

Štipendije so namenjene 
spodbujanju mladih za vpis 
v izobraževalne programe 
za poklice, za katere na trgu 
dela primanjkuje kadra. 
Vrednost letošnjega razpisa 
znaša 3.675.000 evrov, vlo-
go pa bo možno oddati od 19. 
junija do 22. septembra. Me-
sečna višina štipendije zna-
ša 107,24 evra. Seznam na-
bora poklicev, ki veljajo za 
deficitarne, se spreminja, so 
pojasnili na skladu.

Pri pripravi vsakoletnega 
javnega razpisa sklad sode-
luje z ministrstvom za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, ministr-
stvom za vzgojo in izobraže-
vanje, Centrom za poklicno 
izobraževanje in zavodom 
za zaposlovanje ter skupaj 
z njimi pripravi nabor defi-
citarnih poklicev, za katere 
je v tistem obdobju zaznati 
razkorak med sedanjim in 
prihodnjim številom razpo-
ložljivih kadrov in predvide-
no ponudbo delovnih mest. 
»Tako letos med deficitarni-
mi poklici, za katere bo mo-
goče pridobiti štipendijo, ni 
več triletnih programov me-
hatronik operater in elektri-
kar. V zadnjih letih je bilo za 
omenjena programa pode-
ljenih največ štipendij, vpis 
se je popravil in je trenu-
tno zadosten,« so razložili 
na skladu. Štipendijo za de-
ficitarne poklice bodo tako 
v šolskem letu 2023/2024 

lahko pridobili dijaki, ki 
bodo prvič vpisani v prvi le-
tnik enega izmed naštetih 
izobraževalnih programov: 
kamnosek, inštalater stroj-
nih inštalacij, oblikovalec 
kovin orodjar, steklar, teh-
nik steklarstva, avtokarose-
rist, pek, slaščičar, mesar, 
tapetnik, mizar, izdelovalec 
kovinskih konstrukcij, zi-
dar, tesar, klepar-krovec, iz-
vajalec suhomontažne grad-
nje, slikopleskar-črkoslikar, 
pečar-polagalec keramičnih 
oblog, gozdar, dimnikar, 
gastronom hotelir.

Ob tem so pri skladu po-
udarili, da prejemanje šti-
pendije za deficitarne pok-
lice ne vpliva na višino otro-
škega dodatka in na višino 
plačila dohodnine. Dijak 
lahko sočasno prejema dr-
žavno štipendijo ali Zoiso-
vo štipendijo in štipendi-
jo za deficitarne poklice, ne 
more pa hkrati prejemati 
kadrovske štipendije. V pri-
meru, da dijak ponavlja isti 
letnik, za katerega je preje-
mal štipendijo, oziroma ne 
izpolnjuje pogojev za nap-
redovanje v višji letnik iste-
ga izobraževalnega progra-
ma, lahko štipendijsko raz-
merje miruje, vendar ne več 
kot eno leto, so še dodali na 
skladu.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad je konec januarja na svoji spletni strani objavil 
javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne 
poklice za prihodnje šolsko leto.

Spremenjen nabor 
poklicev

Mateja Rant

Generalna skupščina 
Združenih narodov je 11. fe-
bruar razglasila za medna-
rodni dan žensk in deklet v 
znanosti. Pri ministrstvu za 
visoko šolstvo, znanost in 
inovacije so ob tej priložnos-
ti predstavili podatke Sta-
tističnega urada Slovenije, 
ki kažejo, da je bilo konec 
leta 2020 med prebivalci 

Slovenije, starimi do vključ-
no 69 let, 54 odstotkov moš-
kih in 46 odstotkov žensk z 
doktoratom. »Med tistimi, 
ki so naziv doktorica oziro-
ma doktor znanosti pridobi-
li v letih 2019 in 2020, je bilo 
56 odstotkov žensk.«

Delež doktorandk pa je 
še vedno najmanjši pri teh-
niških in tehnoloških ve-
dah ter najvišji na podro-
čju humanističnih ved. 

»Vrhunske ljudi potrebuje-
mo na vseh področjih zna-
nosti – humanistike, druž-
boslovja, tehnike, naravo-
slovja, umetnosti, medici-
ne, športa, vendar ravno na 
področju tehnike in nara-
voslovja izgubljamo velik 
potencial, ki ga predsta-
vljajo dekleta,« je ob tem 
opozoril minister Igor Pa-
pič in dodal, da se začne 
že pri izbiri študija, kjer še 

vedno premnogi tehnične 
in naravoslovne študijske 
programe povezujejo s fan-
ti. Na ministrstvu poudar-
jajo, da je povečanje ude-
ležbe žensk na vseh rav-
neh na področju raziskav 
in inovacij strateškega po-
mena. »Zato si prizadeva-
mo ustvariti raziskovalno 
okolje, ki dosledno upošte-
va načela enakih možnosti 
spolov v znanosti.«

Izgubljamo potencial v dekletih
Mateja Rant

Na spletnem portalu mo-
jaizbira.si je mogoče najti 
tudi informacije o različnih 
poklicih, ki so jih razvrstili 
v več skupin. Med drugim 
si je mogoče ogledati defi-
citarne poklice, za katere 
je mogoče pridobiti štipen-
dijo, pa tudi poklice priho-
dnosti, med katerimi med 
drugim najdemo: spremlje-
valec gibalno oviranih oseb, 
dietetik, epidemiolog, ma-
ser, multimedijski tehnik, 
računalniški operater, oku-
list, mikrobiolog, psihote-
rapevt, pediater, nevrolog, 
ekolog, kirurg … Med naj-
bolj iskanimi poklici so reci-
mo učitelj gluhih in nagluš-
nih otrok in mladostnikov, 
elektromonter, testeninar, 
supervizor, gozdar sekač, 
mladinski delavec … Med 

zanimive, to je manj znane 
ali nenavadne poklice, so 
uvrstili: šepetalec, steklo-
slikar, homeopat, lončar, 
klovn, refleksoterapevt, teh-
nik za sintezo in predelavo 
polimerov, vodja cateringa 
in graver (zadnja dva nava-
jajo tudi med tudi najbolj 
iskanimi poklici), kiroprak-
tik, čarovnik, demograf, 
gorski in jamski vodnik, lo-
vec, prokurist, oblikovalec 
nakita, medijski planer, in-
spicient, kmetijski sveto-
valec. V posebno kategori-
jo so uvrstili še najbolj pri-
ljubljene oziroma tiste pok-
lice, ki jih obiskovalci strani 
najpogosteje vpišejo v iskal-
nik. To so med drugim tržni 
inšpektor, strojni mehanik, 
oblikovalec spletnih strani, 
veterinar, arhitekt, modni 
oblikovalec, finančni anali-
tik, mizar, modni stilist …

Pregled različnih poklicev
Mateja Rant

Mesečna višina 
štipendije znaša 107,24 
evra.
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Z dogodkom Gradim si 
poklicno pot je Osnovna šola 
(OŠ) Železniki tretjo soboto 
v januarju odprla svoja vra-
ta za učence, starše in dru-
ge obiskovalce. Dogodek je 
bil še posebej namenjen de-
vetošolcem, ki se odločajo o 
nadaljnjem izobraževanju, 
o njem pa že razmišljajo tudi 
mlajši učenci, ki so skupaj s 

starši prav tako prišli po kori-
stne informacije. Ker so v lo-
kalnem okolju velike potre-
be po tehniškem kadru, so se 
na dogodku predstavili teh-
niški izbirni predmeti na OŠ 
Železniki, srednje šole, ki iz-
obražujejo za tehniške pok-
lice, in lokalna podjetja, ki 
omogočajo štipendiranje in 
kasnejšo zaposlitev.

Kot je pojasnila pobu-
dnica dogodka, učiteljica 

Monika Čemažar, se v pod-
jetjih zavedajo, da mora-
jo kader začeti usmerja-
ti že od malih nog. Na šoli 
jim pomagajo z navduševa-
njem učencev za tehniške 
poklice, in sicer s številni-
mi izbirnimi predmeti – od 
obdelave kovin in lesa do 
robotike ..., ki so jih učen-
ci tudi predstavili obisko-
valcem. Ti so spoznali tudi 
izobraževalne programe, ki 
jih izvajajo na srednjih šo-
lah za strojništvo in za le-
sarstvo v Šolskem centru 
Škofja Loka ter na srednji 
tehniški šoli in na tehniški 
gimnaziji Šolskega centra 
Kranj. Šole so se predsta-
vile tudi z izdelki dijakov 
in zanimivi projekti. Med 
drugim je bilo možno vide-
ti repliko gokarta, ki ga iz-
delujejo dijaki škofjeloške 
srednje šole za strojništvo, 
dron dijakov kranjske teh-
niške gimnazije …

Predstavniki podjetij Do-
mel, Niko, Alples, Lotrič 

Meroslovje in LTH Castin-
gs Škofja Loka so nagovarja-
li potencialni bodoči kader. 
Obiskovalci so lahko izve-
deli, kateri poklici so trenu-
tno najbolj iskani in kakšne 
bodo prihodnje kadrovske 
potrebe, kakšne so možnosti 
štipendiranja in opravljanja 
vajeništva, poleg tega pa so 
podjetja predstavila še svoje 
programe in izdelke.

Med številnimi obiskoval-
ci, ki so prišli po informaci-
je o možnostih nadaljnje-
ga šolanja in kasnejši karier-
ni poti, je bil tudi osmošolec 
Tadej Trojar. Tehniški pokli-
ci ga zanimajo, vendar si za 
zdaj pušča odprte tudi druge 
možnosti. Njegov oče Janez 
Trojar je izrazil zadovoljstvo, 
da imajo otroci, ki so na pre-
lomnici in se odločajo o izbiri 

prave srednje šole, na tovr-
stnem dogodku možnost do-
biti vsaj osnovne informa-
cije. »Tudi za nas, starše, je 
zanimivo videti to ponudbo, 
da lahko potem svetujemo 
otrokom oziroma jih malo 
usmerjamo,« je pristavil. Na 
OŠ Železniki so bili dobrega 
odziva obiskovalcev ter pred-
stavnikov srednjih šol in pod-
jetij zelo veseli.

Ana Šubic

Gokart dijakov škofjeloške srednje šole za strojništvo je pritegnil veliko pozornosti.

Podjetja, med njimi Niko, so predstavila izdelke ter 
možnosti štipendiranja in zaposlitve. / Foto: Gorazd Kavčič

Da bi devetošolcem olajšali odločitev o nadaljnjem izobraževanju, so na 
Osnovni šoli Železniki pripravili dan odprtih vrat s predstavitvami srednjih 
šol, ki izobražujejo za tehniške poklice, in podjetij.
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Prešernovi nagrajenci od blizu
Srečanje z aktualnimi Prešernovimi nagrajenci je že štirinajst let osrednja točka kranjskega dogajanja ob slovenskem kulturnem prazniku.

Kranj – Za kako priljubljen 
dogodek in druženje z aktu-
alnimi lavreati gre, vsako leto 
znova dokazujejo obiskoval-
ci v polni dvorani gledališča, 
predvsem pa številni pozitiv-
ni odzivi na zanimiv pogo-
vorni večer. Že leta pogovor 
vodi novinarka, poznavalka 
različnih področij umetno-
sti, z zanimivimi vprašanji 
nagrajenkam in nagrajen-
cem vselej iskriva ter duho-
vita Patricija Maličev. Pogo-
vor pa ne navdušuje le občin-
stva, ampak tudi umetnike. 
Da je poseben dogodek tudi 
druženje med nagrajenci 
samimi, je med pogovorom 
povedal najmlajši med nji-
mi, pianist Aleksander Ga-
džijev: »Zelo sem počaščen, 
da sem danes del tega pogo-
vora. Iz prve roke lahko pos-
lušam umetnike z različnih 
področij, kako ustvarjajo, kaj 
pri tem doživljajo, hkrati pa 
se o tem, kako živimo s svojo 
umetnostjo, pomenimo tudi 
med sabo.«

Kranjski podžupan Janez 
Černe je v uvodnem nagovo-
ru poudaril, da Mestna obči-
na Kranj vsako leto kulturi 
nameni štiri milijone evrov. 
Med drugim kar osemdeset 
odstotkov sredstev namenja 
za delovanje enega najbolj-
ših gledališč v državi Prešer-
novega gledališča, za kate-
ro meni, da v vseh pogledih 
presega lokalnost. Na mini-
strstvo za kulturo je naslovil 
apel po enakopravnem po-
ložaju gledališča s podobni-
mi kulturnimi ustanovami 
v državi. Predsednik Uprav-
nega odbora Prešernovega 
sklada dr. Jožef Muhovič je 
med drugim poudaril, da se 
na preizkušnje in krize, ki 
jih prinaša tesnobni čas, v 
katerem živimo, prav umet-
nost odzove z energijo kon-
struktivnosti, saj je v njeni 
naravi, da more drugače.

Ministrica za kulturo dr. 
Asta Vrečko je v nagovo-
ru med drugim dejala, da 
kultura zagotavlja družbe-
no blaginjo in je pomemb-
na tako na lokalni kot držav-
ni ravni, saj prinaša dobro 
počutje posameznika in je 
hkrati ključna za razvoj naše 
družbe. Pri tem je poudarila, 
koliko znanja in dela je tre-
ba vložiti v dober balet, dob-
ro knjigo in preden pride do 
projekcije filma – kako zah-
tevno delo je razvijanje sce-
narija, pridobivanje sredstev 
za film, delo z včasih več kot 
stočlansko ekipo sodelav-
cev ... »Priznavanje in spre-
jemanje raznolikosti, svobo-
de izražanja ter omogočanje 
našim ustvarjalcem, da dela-
jo tako doma kot zunaj na-
ših meja, je ena temeljnih 
nalog ministrstva.« Vse to 

v bogatenju naše kulture in 
umetnosti.

Heroina iz strugarne
Da bo večer v znamenju 

glasbe, pa ne le zaradi dveh 
nagrajencev, ampak tudi si-
cer, je napovedala Patrici-
ja Maličev. Najprej se je na 
platnu v ozadju pojavil vi-
deoposnetek skladbe Hero-
es Davida Bowieja. »Odli-
čen izbor, smo junaki ta en 
dan,« je pripomnila Prešer-
nova nagrajenka Ema Ku-
gler, izpraševalka pa je poja-
snila, da ozadje pesmi ni nič 
kaj herojsko, ampak gre za 
ljubezensko prevaro iz časa, 
ko je v Berlinu še obstajal 
zid, pesem pa so kot pove-
zovalno prepevali, ko je ta 
padel. Ali na ta način govo-
rijo tudi filmi Eme Kugler? 
»Moji filmi govorijo toliko 
zgodb in vsebin, kot imajo 
gledalcev. Vsak si jih razla-
ga po svoje,« pove nagrajen-
ka, ob izseku filma Človek s 
senco pa pove, da so njeni 
filmi redko predvajani v Slo-
veniji, saj komercialni kine-
matografi ne predvajajo art 
filmov. So pa vsi njeni filmi 

na voljo v Bazi slovenskih fil-
mov.

Na vprašanje, ali njen člo-
vek z vsemi civilizacijskimi 
kodi v filmu dejansko lah-
ko preživi le zunaj civilizaci-
je, v puščavi, Ema Kugler od-
govarja, da je puščava v nje-
nih filmih zgolj estetski ele-
ment, samost svojega člove-
ka pa nasprotno vidi v naj-
bolj obljudenem mestu, kjer 
ta ob mnogih šumih v mestu 
išče svoj mir v glavi. Umetni-
ca običajno vse naredi sama, 
od scenarijev do velikih sce-
nografij, kostumov, kipov. 
To ji je pomembno, da sama 
začuti, kdaj je film res kon-
čan. Morda pa s tem res 
opravlja herojsko delo. Njen 
atelje je ogromna hala, stara 

strugarna v kompleksu Slo-
venskih železnic. »Poseb-
no pozimi je tam zelo mraz, 
zato uporabljam smučar-
ski kombinezon, čeprav ne 
smučam, in dvojne nogavi-
ce ter gojzarje. S 'fenom' na-
puham topel zrak v čevlje in 
drži vsaj dve uri. Imam pa 
tudi dva močna zvočnika, 
da me včasih ogreje dobra 
glasba. Imam se prav fino.« 
Doslej je dobila nekaj manj 
kot dvesto nagrad na različ-
nih festivalih, pa niti ene ni 
šla iskat, ker preprosto nima 
sredstev za to.

Ob glasbo, a vzel čopič
»Kaj je za vas Nico?« sle-

di vprašanje slikarju Herma-
nu Gvardjančiču ob posnet-
ku pesmi My funny Valenti-
ne njemu ljube pevke Nico. 
»Težko je biti brezčuten ob 
taki glasbi. Izvrstna pevka, ki 
sem jo spoznal prej kot An-
dyja Warhola, kar je mor-
da celo bogokletno. Še da-
nes jo rad poslušam, zame 
je ena od velikih glasbenic 
20. stoletja.« Na vprašanje, 
zakaj slikarstvo, ne glasba, 
Gvardjančič pove: »Nešte-

tokrat sem se vprašal, a niko-
li našel odgovora. Želel sem 
biti glasbenik, kot je bil moj 
oče, a je usoda nanesla, da je 
edini instrument, ki je bil pri 
hiši, staro harmoniko, mama 
prodala, ko je začela gradi-
ti majhno hišico. Tako je 
odšla moja možnost, da bi se 
ukvarjal z glasbo, sem pa po-
tem z risanjem in slikanjem 
zgrabil drugo priložnost.« A 
kot pravi, je bila glasba ved-
no del njegovega slikarstva. 
Gvardjančič ni slikar, ki bi 
preslikaval, in potrjuje dej-
stvo, da je dvajset odstotkov 
akt slikanja, preostalo pa je 
iskanje rešitev. »Ni tako, da 
naslikaš in greš na dva deci. 
Vmes so ure in ure v ateljeju, 
veliko dobre glasbe.«

Bralec in pisatelj
Novinar, urednik, alpinist 

in pisatelj, tržaški Slovenec 
Dušan Jelinčič ima za seboj 
36 let novinarskega dela pri 
Primorskem dnevniku, na 
italijanskem uredništvu RAI, 
podpisal je tudi dvajset knjig, 
največ romanov, skupaj s 
prevodi pa 42 knjig. »Prebral 
sem okrog štiri tisoč knjig. To 
vem, ker zapišem zaporedno 
številko, naslov in datum, 
kdaj sem prebral knjigo. Vča-
sih ko v roke vzamem knji-
go, prej preverim na sezna-
mu, ali sem določeno knji-
go že bral ali ne.« Bil je prvi 
v Furlaniji - Julijski krajini, ki 
je preplezal osemtisočak. Na 
večeru je spregovoril o tigrov-
cih, svojem očetu in romanu 
Šepet nevidnega morja, dva-
najst tablet svinca, za katere-
ga je prejel nagrado Prešer-
novega sklada.

Na vprašanje, kako je bilo 
živeti kot Slovenec v Trstu, 
je povedal: »V petdesetih in 
šestdesetih letih smo žive-
li pod izjemnim pritiskom. 
Danes je dosti lažje, tudi li-
terati v Trstu živimo v popol-
ni svobodi in v dokajšnji har-

moniji. Roman Tržaške pri-
kazni je bil zelo dobro spre-
jet in sem ga moral prevesti v 
italijanščino, saj pišem ved-
no v slovenščini.«

Ko se prime za nadlaket
Vrhunski pianist Aleksan-

der Gadžijev je dejal, da že dlje 
časa ni videl posnetka svojega 
igranja Chopinove Sonate št. 
2 v b-molu, op. 35 s tekmova-
nja v Varšavi, katere zaključ-
ni del se je vrtel na platnu. Na 
vprašanje, kaj mu švigne sko-
zi misli, ko konča skladbo in 
se prime na nadlaket, je od-
govoril: »Je, kar je. Ni najbolj 
enostavna skladba niti v njej 
obravnavana tema.«

Za občinstvo se je spom-
nil tudi na svoj prvi nastop 

z orkestrom, ko je imel ko-
maj devet let. »Za ta koncert 
sem se res trudil, tako kot 
tudi kasneje za skladbe, ki 
sem jih igral na nastopih, a 
kaj, ko takrat instrumentali-
sti orkestra niso imeli pravih 
not.« Razmišlja o koncertih 
lastnih improvizacij in tudi 
o turneji po vseh slovanskih 
državah.

Arhitektura s patino
Sodelavce iz arhitektur-

nega ateljeja Medprostor, 
Roka Žnidaršiča, Jernejo 
Fischer Knap in Sama Mla-
karja, je za ime navdihni-
la Kosovelova pesnitev Je-
senski vihar. Spregovorili 
so tudi o ideji izpred let, da 
na vrhu Čopove ulice v tla 
zapišejo Prešernovo Zdra-
vljico. »Naleteli smo na 
upor, češ da se ne hodi po 
slovenski himni. Pred pošto 
smo se v dobi, ko še ni bilo 
mobilnih telefonov, najlaž-
je dobivali, od tam se najlep-
še vidi na Prešernov spome-
nik in ne nazadnje se je Čo-
pova ulica včasih imenova-
la Prešernova,« je pojasnil 
Žnidaršič.

»Želimo ustvarjati arhi-
tekturo, ki živi in s časom 
pridobiva kvaliteto. Skrbi-
mo, da bi vse, kar naredimo, 
ostalo in se z leti tudi lepo 
staralo,« poudarja Jerneja 
Fischer Knap.

O prekmurski zemlji
Nikolaj Beer je že večkrat 

razstavljal v Kranju. O panon-
ski grudi, ki jo je čutiti z nje-
govih slik, in kako jo prena-
ša na svoje slike, pa je pove-
dal: »V Prekmurju sem rojen 
in to zemljo čutim od ranega 
otroštva. Večkrat sem poma-
gal pri delih na polju in se spo-
minjam tiste zemlje, ko je ta 
po dežju mokra. Ko bos hodiš 
po njej in se ta prime na noge, 
so te kar naenkrat za nekaj 

kilogramov težje in se zato po-
čutiš nekako odraslega.«

Slikar je govoril tudi o sli-
kanju portretov, da jih na 
koncu najraje naredi nekoli-
ko po svoje. Sicer pa pri vsa-
ki sliki pušča vrata hote ali 
nehote odprta gledalcu, da 
si sam ustvari lastno inter-
pretacijo.

Zgodba iz Zagorja
Režiser in scenarist filma 

Orkester Matevž Luzar ima 
izkušnjo študija na teolo-
ški fakulteti, o tem, kako je 
ta vplival na njegovo razmi-
šljanje, pa: »V mojih filmih 
se verjetno odraža vse, kar 
sem doživel od svojega od-
raščanja naprej in verjetno 
tudi študij. Prvič nisem na-
redil sprejemnih, pa sem se 
odločil za ta študij, ko drugič 
nisem naredil, sem nadalje-
val, v tretje mi je uspelo in 
sem se vpisal na študij film-
ske režije na AGRFT.«

Povedal je, da kot režiser 
vedno išče povezavo z igral-
cem ali igralko v smislu po-
zitivne energije, dobre ko-
munikacije, pri čemer je naj-
pomembnejše zaupanje. 
Ob tem dodaja, da imamo v 
Sloveniji izjemne igralce, ki 
morda preredko dobijo pri-
ložnost za film. Na vpraša-
nje, kakšen je njegov idealni 
junak, Luzar odgovori: »Da 
ni idealen. Liki, ki nastopajo v 
mojih filmih, so polni napak. 
Napake delajo življenje, na-
pake delajo tudi umetnost.«

V Orkestru je v svet pone-
sel sliko rojstnega Zagorja. 
»Mislim, da je ta iskrena in 
avtentična. K temu sem stre-
mel in zato sem imel tudi 
največji notranji konflikt pri 
ustvarjanju, ker sem govoril 
zgodbo o ljudeh, ki jih ne poz-
nam, a hkrati z njimi živim že 
vse svoje življenje.« Rdeče ali 
belo vino? »Špricer.«

Sledi notranjemu glasu
Zadnji je vprašanja dobil 

skladatelj gledališke in film-
ske glasbe Drago Ivanuša, ki 
je naprej sedel za črno-be-
le tipke in odigral eno svo-
jih skladb. Ustvaril je glas-
bo za okoli 130 gledaliških 
in plesnih predstav in za 23 
filmov. Na vprašanje, kako 
skozi glasbo sledi svojemu 
notranjemu glasu, je Ivanu-
ša dejal: »Zame ne obstaja 
drug glas kot moj nagovor. 
Notranji glas je tudi etični 
kriterij in kot tak neko avtor-
jevo skrivno sporočilo.«

O delu v gledališču, ko 
ne manjka sugestij in želja, 
o tem, ali mora biti sklada-
telj avtoritaren, pove, da je 
že dolgo prisotno kolektivno 
ustvarjanje, neki demokrati-
čen princip. Ampak na kon-
cu je umetnost vendarle av-
tokratska kategorija, nekdo 
se na koncu mora odločiti.

Igor Kavčič

Shod muz na kranjskem Parnasi, pogovor s Prešernovimi nagrajenci / Foto: Primož Pičulin
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Brdo pri Kranju – Bloudkove 
nagrade so najvišja državna 
priznanja na področju špor-
ta v naši državi, letos pa so 
jih podelili že oseminpetde-
setič. Kot je v pozdravnem 
nagovoru poudaril minister 
za gospodarstvo, turizem in 
šport Matjaž Han, nas šport 
povezuje od otroštva do jese-
ni našega življenja.

Slavnostna govornica 
predsednica države Nataša 
Pirc Musar je poudarila po-
men športa in tudi kulture 
za družbo. Ob tem je pred-
sednik Odbora za podelje-

vanje Bloudkovih priznanj 
Viktor Grošelj opozoril, da 
šport presega verska, poli-
tična in ideološka prepriča-
nja, s svojimi pozitivnimi 

zgledi pa je motivacija za 
mlade. Prav tako je opozoril 
na anomalijo, ki ne dovolju-
je, da bi Bloudkovo nagrado 
dobili vsi prejemniki olim-
pijskih odličij, in se zavzel 
za spremembo pravilnika, 
po katerem lahko podelijo le 
tri, v izjemnem primeru pa 
največ štiri nagrade.

Deset Bloudkovih plaket
Osrednji del prireditve 

je bil nato namenjen letoš-
njim prejemnicam in pre-
jemnikom Bloudkovih pri-
znanj. Viktor Grošelj in se-
kretarka Odbora za podelje-
vanje Bloudkovih priznanj 

Petra Tramte sta najprej če-
stitala dobitnikom Bloudko-
vih plaket. Te so si zaslužili 
Kristjan Čeh, Janez Hudej, 
Jasmina in Boštjan Maček, 

Maja Povšnar, Branko Re-
cek, Vladimir Sitar, Janez 
Slavič, Branko Terglav, Toni 
Vodišek in Alojz Radelj.

»Nagrada mi zelo veliko 
pomeni. To je res veliko pri-
znanje za nekoga, ki tekmu-
je v neolimpijskem športu, 
saj jiu-jitsu še ni olimpijski 
šport. Zame je to največje 
priznanje, kar sem ga kadar-
koli dobila,« je povedla Maja 
Povšnar iz Kokre, ki je z 
zmago zablestela na svetov-
nem prvenstvu v Abu Dabi-
ju ter si tam priborila nastop 
na svetovnih igrah v Birmin-
ghamu, kjer je v svoji konku-
renci prav tako zmagala. De-
vetindvajsetletna Povšnarje-
va ima na svoji športni poti 
še veliko veliko ciljev, saj je 
lani dobila črni pas v jiu-jit-
su in tudi v tej kategoriji si 
želi osvojiti naslov evropske 
in svetovne prvakinje.

Bloudkove plakete za po-
memben prispevek k ra-
zvoju slovenskega športa 
se je razveselil tudi Branko 
Terglav z Bleda, ki je s svo-
jim delom v slovenskem ho-
keju na ledu pomembno 
prispeval k razvoju te pano-
ga pri nas. Bil je tekmovalec, 
trener, funkcionar, še ved-
no pa je organizator Medna-
rodne poletne hokejske lige 
na Bledu. »To je priznanje 
za 37 let dela v športu, še po-
sebno pa sem ponosen, ker 
je nagrada pripadla neko-
mu iz hokejskih vrst. Do se-
daj sta jo izmed hokejistov 

prejela le Jako Popovič in Al-
bin Felc, saj jo navadno dobi-
jo športniki iz individualnih 
športov. To mi je še poseb-
no všeč,« je povedal Branko 
Terglav.

Štiri Bloudkove nagrade
Bloudkove nagrade so si 

zaslužili smučarski skakal-
ci Peter Prevc, Timi Zajc, 
Cene Prevc in Lovro Kos, 
alpski smučar Žan Kranjec 
ter deskarja na snegu Tim 
Mastnak in Gloria Kotnik.

»Nagrada mi pomeni not-
ranje zadovoljstvo, čeprav 
tako olimpijska kolajna kot 
Bloudkova nagrada nista bili 
nikoli moj cilj. Zato pa sem 
presenečen, da mi je uspelo 

tudi to,« je povedal Cene 
Prevec iz Dolenje vasi, ki je 
prevzel nagrado v imenu če-
tverice, ki je na olimpijskih 
igrah v Pekingu osvojila sre-
brno medaljo.

»Zame je to največje pri-
znanje, ki ga lahko prej-
mem, in zagotovo je to na-
grada za vse že dosežene re-
zultate. Lepo je videti, da so 
tudi moji rezultati cenje-
ni, zato sem vesel in pono-
sen,« je povedal alpski smu-
čar Žan Kranjec, ki ga že ta 
petek čaka nastop na svetov-
nem prvenstvu v Franciji. 
»Seveda imam še veliko ci-
ljev za prihodnost in kmalu 
bom znova skušal pokazati, 
kaj znam,« je še dodal Žan 

Kranjec, doma iz Bukovice 
pri Vodicah.

V imenu športnic in špor-
tnikov se je na prireditvi za 
priznanja zahvalila Gloria 
Kotnik. »Hvala, ker ste opa-
zili naš trud, in hvala, ker 
cenite naše športne dosež-
ke. Vsak dan se trudimo biti 
najboljši, vsak dan damo vse 
od sebe in vedno s ponosom 
zastopamo našo državo. 
Najbolj ponosni pa smo, ko 
poslušamo Zdravljico. Na 
koncu pa smo najbolj vese-
li in zadovoljni, če smo lah-
ko vzor, če so naše zgodbe 
zgodbe navdiha in če lahko 
v tem kdo najde motivacijo,« 
je poudarila naša odlična de-
skarka.

Vilma Stanovnik

Gorenjski prejemniki Bloudkovih priznanj: Branko Terglav, Cene Prevc, Žan Kranjec in Maja 
Povšnar / Foto: Tina Dokl

Stari vrh – Smučarski klub 
Alpetour je s pomočjo Obči-
ne Škofja Loka in sponzor-
jev pripravil 48. Pokal Loka. 
Častno pokroviteljstvo nad 
letošnjim tekmovanjem je 
prevzel minister za gospo-
darstvo, turizem in šport 
Matjaž Han.

Gre namreč za eno največ-
jih mednarodnih tekmovanj 
za mlade v alpskem smuča-
nju na svetu, ki je letos slavi-
lo častitljivo 50-letnico. Prvič 
so ga pripravili ob tisočletni-
ci mesta Škofja Loka.

Na tekmovanju Pokal 
Loka tekmujejo mladi smu-
čarji od 12. do 16. leta staros-
ti, letos pa se ga je udeleži-
lo več kot dvesto tekmovalk 
in tekmovalcev iz 22 držav. 
Obračuni v veleslalomu in 

slalomu so v soboto in ne-
deljo potekali na smučišču 
Stari vrh, na koncu pa se je 
kot najmočnejša med vse-
mi ekipami izkazala re-
prezentanca Italije, ki je v 

skupnem seštevku zmagala 
pred Združenimi državami 
Amerike in Hrvaško.

Slovenske smučarke in 
smučarji so osvojili pet odli-
čij. Aja Radelj je v mlajši 

kategoriji v veleslalomu osvo-
jila zlato medaljo. Brina Stroj 
Skubic je v isti kategoriji v ve-
leslalomu osvojila srebrno 
medaljo, ki ji je dodala še zla-
to v slalomu. V veleslalomu 
v mlajši kategoriji dečkov je 
Jošt Habjan osvojil srebrno 
medaljo, v kategoriji starejših 
deklic pa je bron v veleslalo-
mu osvojila še Taja Prešern.

Organizatorji Pokala Loka 
sodelujejo z organizator-
ji tekme za svetovni pokal 
Pokala Vitranc in vsako leto 
najhitrejšemu tekmovalcu 
v veleslalomu omogočijo, 
da nastopi na tekmovanju 
za svetovni pokal v Kranjski 
Gori kot predtekmovalec. 
Letos sta to posebno nagra-
do, ki pomeni prav posebno 
čast, osvojila Britanec Zak 
Carrick-Smith in Slovenec 
Joža Šmit.

V Škofji Loki in na Starem vrhu je minuli konec tedna potekal tradicionalni Pokal Loka, od prvega 
tekmovanja mladih smučark in smučarjev pa je letos minilo natanko petdeset let.

Vilma Stanovnik

Članica Smučarskega kluba Radovljica Brina Stroj Skubic je 
osvojila kar dve odličji. / Foto: Gorazd Kavčič

Pokal Loka so odnesli mladi Italijani

Predsednik Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj 
Viktor Grošelj / Foto: Tina Dokl

Ob obletnici rojstva enega izmed velikanov slovenskega športa, Stanka Bloudka, je minulo soboto na Brdu pri Kranju potekala že 58. slovesna podelitev 
Bloudkovih priznanj, zaslužili pa so si jih tudi gorenjski športniki in športni delavci.

Vsak dan se trudijo biti najboljši

Bolzano – Minuli konec te-
dna je v Bolzanu potekal 
mednarodni hokejski tur-
nir. Varovanci slovenskega 
selektorja Matjaža Kopitarja 
so ga izkoristili za priprave 
na majsko svetovno prven-
stvo elitne skupine.

Prvi tekmovalni dan so se 
pomerili z izbrano vrsto Itali-
je in bili na koncu boljši z za-
detkom v podaljšku. Za zma-
go z 1 : 0 je gol dosegel Rok 
Tičar. V petek so se naši po-
merili z Južno Korejo in sla-
vili s kar 10 : 0. Trikrat je za-
del Anže Kuralt, gole pa so 
dosegli še dva Tadej Čim-
žar, po enega pa Rok Tičar, 
Matic Podlipnik, Rok Kapel, 
Jaka Šturm in Ken Ograjen-
šek. Zadnjo tekmo so naši 
hokejisti v soboto odigrali z 

reprezentanco Madžarske in 
po podaljšku zmagali z 2 : 1. 
Najprej je za Slovenijo zadel 
Luka Gomboc, Madžari pa so 
kmalu izenačili. Sledila sta 
dva podaljška, v 65. minuti 
pa je tekmo odločil Žiga Pan-
ce. Tako so naši hokejisti na 
turnirju osvojili prvo mesto.

Prav tako so končno prvo 
mesto brez izgubljene točke 
na mednarodnem turnirju v 
Fondu v Italiji osvojili naši 
najmlajši risi do 15 let, ki so 
najprej premagali Italijo s 4 
: 2, nato Avstrijo s 6 : 4 ter na 
koncu Madžarsko s 3 : 1.

Reprezentanca do 18 let je 
igrala na mednarodnem tur-
nirju v Cergyju v Franciji in 
osvojila končno drugo mes-
to z zmagama proti Franci-
ji z 2 : 0 in Italiji s 4 : 2. Edi-
ni poraz je doživela proti Ma-
džarski, in sicer z 2 : 3.

Naša hokejska reprezentanca se je udeležila 
mednarodnega turnirja v Bolzanu in osvojila prvo 
mesto.

Risi zmagali v Italiji

Vilma Stanovnik
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Je raztezanje koristno

Gibljivost je pomembna 
tudi pri vsakdanjih opravi-
lih, kot so delo na vrtu, obu-
vanje čevljev in oblačenje. 
Če v aktivnih letih vadimo 
gibljivost, jo bomo v zrelih 
letih dlje časa ohranili.

Raztezanje upočasni pro-
cese staranja. V otroških le-
tih smo najbolj gibljivi. Iz-
boljšanja gibljivosti otro-
kom ni treba načrtno vaditi, 
saj se s svojim osnovnim gi-
banjem, plezanjem po igra-
lih, drevesih in podobno do-
volj raztegujejo. Ta faza se 
neha okrog pubertete in po-
tem začne gibljivost posto-
pno upadati in se z leti prav 
nič ne izboljšuje.

Mnogi zaposleni danes ve-
liko časa presedimo za mizo, 
naše delo je statično. Prisil-
na drža nas hromi in posta-
nemo togi. Zato strokovnja-
ki priporočajo, da tudi med 

delovnim časom večkrat 
vstanemo, se sprehodimo 
in sproti vsaj malo pretegne-
mo. Znano je, da tudi rekre-
ativni športniki vadbi razte-
zanja posvečamo premalo 
pozornosti. Dobro bi bilo, da 
bi se raztegovali vsaj dvakrat 
na teden in da nekaj vaj iz-
vedemo vsako jutro ali večer. 
Zaželeno je, da se raztezamo 
tudi po vsaki vadbi.

Če smo dobro gibljivi, lah-
ko izboljšamo svojo osnov-
no športno disciplino, saj 
smo natančnejši in lahko 
svojo tehniko izpopolnimo. 
Morda je to pomembnej-
še za športe, pri katerih je 
motorika ključnega pome-
na, (gimnastika, plezanje, 
igre z žogo …), a tudi pri 
športih, kjer je gibanje ena-
komerno v ravni liniji (tek, 
kolesarjenje …) je razteza-
nje zelo pomembno.

Kolesarji preživimo veliko 
časa v prisilnem položaju na 

kolesu, hkrati pa med kole-
sarjenjem izvajamo ponav-
ljajoče se gibe. Z leti začne-
mo pedale potiskati z manj-
šo hitrostjo in posledično 
večjo močjo, zato se prej ut-
rudimo. Pri kratkotrajnem 
in intenzivnem kolesarje-
nju nas bolijo noge, pri dalj-
šem nas začne boleti hrbet 
in mišice ramenskega obro-
ča. Z raztezanjem poveča-
mo gibljivost in posledično 
zmanjšamo togost mišic in 
vezi. S tem sprostimo mi-
šice, naše gibanje pa posta-
ne lahkotnejše. Med razte-
zanjem pa izboljšamo tudi 
krvni obtok.

Če se na primer peljemo 
s kolesom v hrib, si na vrhu 
vzemimo nekaj minut in se 
med občudovanjem lepot 
narave še raztegnimo. Če 
je bila vadba dolgotrajna in 
je trajala več kot eno uro, je 
priporočljivo, da se mišice 
najprej nekoliko ohladijo in 

šele potem jih pazljivo raz-
tegujmo. Pri svežih zlomih 
ali poškodbah mehkega tki-
va raztezanje izvajajmo pod 
nadzorom ali po navodilih 
strokovnjakov.

Poznamo dve glavni vrsti 
raztezanja. Dinamično 
raz te zanje izvajamo pred 

vadbo. Vaje izvajamo med 
rahlim tekom in s tem ogre-
jemo telo. To raztezanje naj 
traja vsaj deset minut. Šele 
ko smo dobro ogreti, lah-
ko začnemo intenzivnej-
šo vadbo. Statično razteza-
nje izvajamo največkrat po 
telesnem naporu, in sicer 

tako, da mišice zadržimo v 
želenem položaju dlje časa 
in s tem izboljšamo obseg 
gibanja. To raztezanje je za 
kolesarje pomembnejše.

Tehnike raztezanja so 
najbolje razvili pri jogi in 
pilatesu, zato je dobrodo-
šlo, da obiščemo studio, 
kjer izvajajo tovrstne vad-
be. Ženske so pri obisku 
teh vadb po navadi uspe-
šnejše in so tudi bolj giblji-
ve od moških. Morda je prav 
to razlog, da se moški po na-
vadi redkeje udeležujemo 
skupinskih vadb joge in pi-
latesa. Moralo pa bi biti rav-
no obratno, saj moški razte-
zanje še bolj potrebujemo.

Zato je prav danes pra-
vi čas, da začnemo vsaj raz-
mišljati o tem, kako po-
membno je raztezanje za 
naše telo, in začnemo zdaj. 
K raztezanju vas bomo spod-
bujali s prikazom vaj v nas-
lednjih treh tednih.

Grega Flajnik

G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

V dneh, ko je obisk viso-
kogorja zaradi novozapadle-
ga snega nevaren oz. ko ga 
vreme ne dopušča, pridejo 
na vrsto nižji hribčki in »ku-
celjčki«, ki jih imamo v Slo-
veniji ogromno. Del Celjske 
planinske poti in hkrati tudi 
del Posavskega hribovja je 
Grmada, hišna gora Celja-
nov, s čudovitim razgledom 
na Stari grad.

Avtocesto Ljubljana–Mari-
bor zapustimo na izvozu Ce-
lje center, kjer nadaljujemo 
v smeri Laškega in Zidane-
ga Mosta. V središču Celja, 
v krožišču z vodometom, na-
daljujemo naravnost, v smeri 

Laškega. V naslednjem se-
maforiziranem križišču zavi-
jemo levo, čez reko Savinjo, 
takoj za mostom pa ostro des-
no. Na desni vidimo urejeno 
parkirišče na bregu reke Sa-
vinje in smerne table. Naše 
izhodišče je Zagrad.

Sprehodimo se pod žele-
zniškim podhodom, nato pa 
zavijemo desno med hiše. 
Cesta postane makadam-
ska, nato pa zavijemo v gozd, 
skozi katerega se strmo dvig-
nemo. Višje pridemo ponov-
no na asfaltirano cesto, ki ji 
sledimo v levo, še mimo ne-
kaj hiš. Nad hišami se zač-
ne zmeren vzpon po ožji do-
linici, kjer je planinska pot 
odlično nadelana in imamo 

občutek, kot da bi hodili po 
stopnicah. Če pot ne bi bila 
tako nadelana, kot je, bi bila 
precej blatna in drseča. Viš-
je dosežemo makadamsko 
cesto. Levo je skromna hi-
šica, kjer je od leta 1945 do 
svoje smrti 1950 živela Alma 
Karlin, svetovna popotnica, 
pisateljica in teozofinja, sku-
paj s svojo prijateljico, nem-
ško slikarko Theo Schreiber 
Gammelin.

Na makadamski cesti za-
vijemo desno in se povzpne-
mo do sedelčka, kjer je raz-
cep poti. Zavijemo desno v 
gozd, kjer imamo dve mož-
nosti: lahko nadaljujemo na-
ravnost po lažji, položnejši 
poti, mi pa bomo zavili levo, 

na strmo pot, ki vodi direk-
tno na Grmado. V spodnjem 
delu se pot še zmerno dviga, 
postopoma pa postaja vse 
bolj strma. Višje se pot prib-
liža skalam, zavije v desno in 
postaja vse bolj strma. V tem 
delu je pot v mokrem in sne-
gu tudi nevarna za zdrs. Po 
prečnem vzponu dosežemo 

razgledišče. Pod nami zaze-
va globok prepad. Previdno! 
Od razgledišča nadaljujemo 
po ozkem in strmem grebe-
nu. Tik pod vrhom se vzpne-
mo čez skale, v pomoč sta 
nam celo dva klina. Spre-
hodimo se do vrha Grmade, 
kjer je velik križ z zvončkom 
želja ter skrinjica z vpisno 

knjigo in žigom. Grmada je 
del Celjske planinske poti, 
hkrati pa tudi del Posavske-
ga hribovja. Odpre se lep 
razgled na Posavsko hribov-
je, celjski Stari grad, Celje 
in del Savinjske doline. Ob 
lepi vidljivosti pa lahko vidi-
mo vse od Julijcev, Karavank 
in Kamniško-Savinjskih Alp 
do Pohorja.

Z vrha sestopimo na dru-
go stran po grebenu do Koče 
na Grmadi oz. t. i. Pečovniš-
ke koče. Da bomo »zašpili-
li klobaso«, predlagam, da se 
iz Pečovniške koče odpravi-
mo še v smeri Tovstega vrha, 
a ko pridemo do hiše, kjer 
imajo ogromnega šarpla-
ninca, zavijemo desno proti 
Celjski koči, ki je ob robu pri-
ljubljenega lokalnega smu-
čišča. S Celjske koče sestopi-
mo nazaj v Zagrad, kjer nas 
čaka jekleni konjiček. Lep 
krog smo naredili.

Nadmorska višina: 718 m
Višinska razlika: 550 m
Trajanje: 2 uri
Zahtevnost: 

Grmada s poti na Vipoto / Foto: Jelena Justin

Jelena Justin

Razcep, kjer zavijemo levo v gozd na strmo pot / Foto: Jelena Justin Vrh Grmade / Foto: Jelena Justin

Nikoli ni prepozno, da začnemo izvajati raztezne vaje.  
/ Foto: Grega Flajnik

Za Kranjčane je Jošt, za Ločane Lubnik, za Ljubljančane Šmarna gora, za 
Celjane pa Grmada. Gora, kjer je ob vznožju v vasi Pečovnik v skromni hiški 
zadnja leta življenja preživela znamenita popotnica Alma Karlin.

Po poteh Alme Karlin
Planinski izlet: Grmada (718 m n. m.)
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V avstrijski zvezni deželi Salzburg ekološko kmetuje že polovica vseh kmetij, v Sloveniji nekaj več kot 
pet odstotkov, na Gorenjskem le malo več.

Kranj – Po podatkih držav-
nega statističnega urada je 
predlani v Sloveniji ekolo-
ško kmetovalo 3724 kmetij-
skih gospodarstev ali nekaj 
več kot pet odstotkov vseh 
gospodarstev, v ekološko 
kmetovanje je bilo vključe-
nih 44.761 hektarjev kme-
tijskih zemljišč ali enajst 
odstotkov vseh. Na Gorenj-

skem ekološko kmetuje ne-
kaj manj kot sedem odstot-
kov kmetij, v ekološki obde-
lavi pa je nekaj več kot osem 
odstotkov kmetijskih ze-
mljišč. Slovenija želi v pri-
hodnje pospešiti razvoj eko-
loškega kmetijstva: strateški 
načrt skupne kmetijske po-
litike za obdobje 2023–2027 
je postavil za cilj poveča-
nje deleža števila ekoloških 
kmetijskih gospodarstev na 
18 odstotkov, enako tudi ak-
cijski načrt za ekološko kme-
tovanje.

Tri petine zemljišč 
v ekološki obdelavi

Nekatere evropske države, 
med njimi tudi sosedna Av-
strija, so glede razvoja ekolo-
škega kmetovanja daleč pred 
Slovenijo. V Avstriji ekolo-
ško kmetuje 23 odstotkov 
vseh kmetij, ekološko pa ob-

delujejo 27 odstotkov vseh 
kmetijskih zemljišč. Med 
deželami so precejšnje raz-
like, v deželi Salzburg je že 
50 odstotkov ekoloških kme-
tij, ki ekološko obdelujejo 59 

odstotkov vseh kmetijskih 
zemljišč v deželi.

Močno združenje in 
finančne spodbude

Kako jim je to uspelo dose-
či, je na nedavnem spletnem 
predavanju, ki ga je v okviru 
projekta ZA ekološko kme-
tijstvo, varovanje okolja in 
zdravje ljudi pripravila Zve-
za društev ekoloških kmetov 
Slovenije, pojasnil Andreas 
Schwaighofer, dolgoletni di-
rektor združenja Bio Austria 
Salzburg. Kot je dejal, so se 
ekološki kmetje že 1978. leta 
organizirali v združenje Bio 
Austria in s tem postavili te-
melje za skupno nastopanje. 
V osemdesetih letih so eko-
loško kmetovanje vključili v 
zakonodajo, s tem so za svoje 
delovanje dobili tudi pravno 
osnovo. Skokovit porast za-
nimanja za ekološko kmeto-
vanje so beležili v letih 1992 
in 1993, ko so zvezne dežele 
začele finančno spodbujati 
preusmeritev kmetij iz kon-
vencionalnega v ekološko 
kmetovanje; po vstopu Av-
strije v Evropsko unijo je to 

nadaljevala tudi unija v okvi-
ru kmetijsko okoljskega pro-
grama. Že leta 1993 je bilo v 
Avstriji deset tisoč ekoloških 
kmetij. To število je bila dob-
ra osnova za nadaljnji razvoj 

ekološke pridelave pa tudi 
predelave in prodaje. Ekolo-
ška živila so začele tržiti ve-
like trgovske verige. Vse bolj 
se je krepilo tudi zaveda-
nje potrošnikov o prednos-
tih ekološko pridelane hra-
ne, tako da je danes Avstri-
ja po porabi ekološke hrane 
na prebivalca v evropskem 
vrhu.

Samo s prostovoljci 
ne gre

Kot je povedal Schwai-
ghofer, je za razvoj ekolo-
škega kmetovanja zelo po-
membna profesionalna or-
ganizacija z zaposlenimi 

strokovnjaki, samo z aktiv-
nostjo prostovoljcev v zdru-
ženju jim takega razvoja ne 
bi uspelo doseči. To je sli-
kovito predstavil na prime-
ru o dogovarjanju glede pro-
daje ekološkega mleka. »Ko 

so nam trgovci na to temo 
določili sestanek ob osmih 
zjutraj na Dunaju, jim ni-
sem mogel reči, da ne more-
mo priti, ker so kmetje tak-
rat še v hlevu, ampak sem šel 

na sestanek sam kot zaposle-
ni.« V Bio Austria Salzburg 
je osem polno zaposlenih, 
med njimi se štirje ukvarja-
jo s strokovnim svetovanjem 
na terenu, po telefonu, sple-
tu, na tečajih …

Strokovni nasveti za 
pridelavo in trženje

Organizacija Bio Austria 
združuje v Avstriji 13 tisoč 
ekoloških kmetij ter še 440 
partnerjev s področja pre-
delave, trgovine in gastro-
nomije (mlekarne, sirar-
ne, mesarije, pekarne, ho-
tele …). V deželi Salzburg 
je včlanjenih v združenje 

1500 kmetij ter 66 partner-
skih organizacij. Kot je po-
vedal Schwaighofer, zdru-
ženje zastopa interese eko-
loškega kmetijstva pri spre-
jemanju evropske in nacio-
nalne kmetijske politike ter 
finančnih podpor, ekološ-
kim kmetom strokovno sve-
tujejo glede pridelave, trže-
nja in sodelovanja s kontro-
lnimi organizacijami in jim 
daje podporo pri trženju pri-
delkov, zelo pomembne pa 
so tudi njegove aktivnosti pri 
delu z mediji in pri pripravi 
prireditev s ponudbo ekolo-
ške hrane.

Salzburško združenje Bio 
Austria ima od 800 do 850 
tisoč evrov letnega prora-
čuna. Približno 25 odstot-
kov denarja zbere s članari-
nami, 60 odstotkov z nacio-
nalnimi in evropski projek-
ti, 15 odstotkov prispeva de-
žela. Povprečna kmetija s 15 
hektarji večkosnega travni-
ka plača na leto od 200 do 
250 evrov članarine.

Cveto Zaplotnik

Andreas Schwaighofer, direktor Bio Austria Salzburg / Foto: Cveto Zaplotnik

V gorenjski regiji je bilo leta 2020 v ekološko kontrolo vključenih 259 kmetijskih 
gospodarstev, kar je predstavljalo 5,9 odstotka vseh gospodarstev. Ekološko kmetujejo tudi 
na kmetiji Pr' Lenčk v Javorniškem Rovtu. / Foto: Cveto Zaplotnik

Kranj – Inšpekcija za var-
no hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin je lani pri 
102 zavezancih opravila 153 
pregledov, pri tem pa je pri 
51 pregledih ugotovila tudi 
nepravilnosti, največkrat ne-
ustrezno označevanje, po-
manjkljivo higiensko stanje 
in zavajanje glede porekla. 
Enemu zavezancu je izdala 
odločbo o prepovedi prome-
ta in petim globe v skupnem 
znesku 57 tisoč evrov.

Finančna uprava je pri 113 
pravnih osebah opravila več 
kot 250 nadzorov, v nekaj 
manj kot tretjini primerov 
je ugotovila kršitve. Kršite-
lji niso izdajali računov ali so 
izdajali račune z nepravilno 
vsebino, računov niso potrje-
vali v davčnih blagajnah, za-
poslovali so na črno in kršili 
predpise glede DDV-ja. Dve-
ma pravnima osebama so za-
časno prepovedali opravlja-
nje dejavnosti, skupno pa so 
izrekli za 235.750 evrov glob.

Tržni inšpektorat je opra-
vil 69 inšpekcijskih pregle-
dov, pri tem pa je ugotovil, 

da nekateri trgovci za proda-
jo na stojnicah niso pridobi-
li ustreznega soglasja ali pa 
niso razpolagali s podatki o 
stanju blaga. Kršiteljem je 
izrekel za 16.000 evrov glob.

Inšpektorat za kmetijstvo, 
gozdarstvo, lovstvo in ribi-
štvo je nadziral prodajo sad-
ja in zelenjave s slovenskih 
kmetij na tržnicah in na ob-
cestnih stojnicah. V šestini 
primerov je ugotovil nepra-
vilnosti. Prodajalci niso pri-
merno označili stojnice, niso 
bili vpisani v register kmetij-
skih gospodarstev kot člani 
kmetije, niso imeli dovolje-
nja za prodajo izdelkov, na-
rejenih v okviru dopolnilne 
dejavnosti, zavajali so kupce 
z imenom »kmetija« …

Inšpektorat za infrastruk-
turo je med drugim prever-
jal, ali imajo prodajalci do-
voljenja za postavitev stoj-
nic v cestnem svetu držav-
nih cest. Urad za meroslov-
je je izvedel 28 nadzorov, pri 
13 je ugotovil nepravilnosti. 
Prodajalci na stojnicah niso 
uporabljali veljavno overje-
nih tehtnic ali pa je veljav-
nost overitve že potekla.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Spremenjena zakon 
o kmetijstvu in pravilnik o 
registru kmetijskih gospo-
darstev prinašata nekatere 
spremembe pri vodenju re-
gistra kmetijskih gospodar-
stev. Upravne enote bodo po 
novem pri vsaki spremembi 
podatkov o zemljiščih v regi-
stru zahtevale od gospodar-
ja (nosilca) kmetije, ki ni la-
stnik zemljišč, da priloži do-
kazilo o pravici do uporabe 
zemljišč – zakupno pogod-
bo, soglasje lastnika zemljišč 
ali drugo pravno osnovo. Po-
leg podatkov o kmetijskih 

zemljiščih je po novem v re-
gistru tudi podatek o krajin-
skih značilnostih na kmetij-
skem gospodarstvu, ki so do-
ločene na podlagi predpisov 
o ohranjanju narave in so po-
membne za ohranjanje biot-
ske raznovrstnosti. V regi-
stru tudi ne vodijo več podat-
ka o namestniku gospodarja 
(nosilca) kmetije, ukinja pa 
se tudi obvezen vpis članov 
kmetije v register.

Kmetijsko ministrstvo 
priporoča gospodarjem (no-
silcem) kmetij, da v registru 
pregledajo vrisane Gerke in 
jih po potrebi uskladijo z de-
janskim stanjem.

Spremembe v registru 
kmetijskih gospodarstev
Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
objavilo javni razpis, s katerim namenja petnajst milijonov 
evrov nepovratnih sredstev za ureditev objektov za predelavo 
ali trženje kmetijskih izdelkov, oskrbo z vodo, proizvodnjo ele-
ktrične in toplotne energije ter bioplina za lastno uporabo, za 
ureditev skladišč, greznic in čistilnih naprav, za posodobitev 
sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje in ponovno 
uporabo vode, za nakup opreme za posodobitev ogrevalnih 
sistemov ter za ponovno uporabo stranskih izdelkov … Od 
celotnega zneska namenja 300 tisoč evrov majhnim kmetijam, 
pet milijonov evrov preostalim kmetijam ter 9,7 milijona evrov 
podjetjem. Vlogo za dodelitev finančne podpore bo možno 
vložiti do 18. aprila. Podpora znaša od 30 do 50 odstotkov 
upravičenih stroškov naložbe.

Spodbujajo naložbe v predelavo in trženje

Kakšna velika razlika – 
Gorenjska, Salzburg?! Šest pristojnih inšpekcij je pred nedavnim 

predstavilo ugotovitve lanskega nadzora prodaje 
sadja in zelenjave na stojnicah. Nadzore bodo 
nadaljevali tudi letos.

Inšpekcije nad prodajalce 
sadja in zelenjave

V deželi Salzburg je 7547 kmetij, od tega 3766 
ekoloških. Od skupno 171.600 hektarjev kmetijskih 
zemljišč je v ekološki obdelavi 94.823 hektarjev 
zemljišč.

Andreas Schwaighofer 
ugotavlja, da so pri 
ekološki pridelavi stroški 
približno za dvajset 
odstotkov višji kot pri 
konvencionalni, ekološki 
pridelki pa so na trgu 
v povprečju dražji od 
konvencionalnih le za 
deset odstotkov.
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Kranj – V Sloveniji so se ob 
dnevu varne rabe interneta 
osredotočili na problematiko 
neprimernih spletnih vse-
bin, ki imajo negativen vpliv 
na mladostnike. »Internet 
kot globalno omrežje ni bil 
ustvarjen z mislijo na otro-
ške uporabnike. Je poln ra-
znovrstnih vsebin, ki pa niso 
vse primerne za vse starostne 
skupine,« so dejali na Safe.si. 
Večina vsebin je prosto do-
stopnih, z njimi pa se srečajo 
tudi otroci in mladostniki, ki 
jim sicer te vsebine niso na-
menjene. Tovrstno srečanje 
lahko vodi v osebne stiske, 
normalizacijo nasilja, napač-
ne predstave o odnosih med 
ljudmi in o spolnosti ter dru-
ge težave. »Veliko težav izvi-
ra ravno iz tega, da so otroci 
obravnavani kot odrasli, po-
nudniki vsebin in storitev pa 
ne poskrbijo za njihovo zaš-
čito in jih izpostavljajo vse-
binam, ki zanje niso primer-
ne,« so dodali.

Med bolj problematične 
vsebine po navedbah Safe.si 
lahko uvrstimo tudi objave 
posameznih vplivnežev, ki 

spodbujajo nasilje, napačne 
poglede na medčloveške od-
nose, sovraštvo do drugače 
mislečih in manjšin, objek-
tifikacijo žensk ter širijo ra-
dikalne poglede in pa porno-
grafske vsebine.

Stik s spletno 
pornografijo že pred 
enajstim letom

Raziskave po navedbah 
Safe.si kažejo, da narašča 
število tistih, ki pridejo v stik 
s spletno pornografijo že 
pred enajstim letom, pri tem 
pa je lahko stik naključen 
med brskanjem po spletu ali 
pa namenski, ko najstniki 
namenoma iščejo te vsebi-
ne. »Spletna pornografija je 
namreč dostopna vsem brez 
omejitev, ali pa je morebitne 
omejitve zelo enostavno obi-
ti, na primer tako, da klikneš 
na gumb, da si star 18 let ali 
več,« pojasnjujejo.

Kadar najstniki nameno-
ma gledajo pornografijo, to 
največkrat počno iz rado-
vednosti, ker jih zanimajo 
spolni odnosi in spolnost. 
Tako postane pornografija 
vir informacij o spolnosti, 
kar pa ni njen namen. »Gre 

za veliko industrijo, katere 
glavni namen je dobiček, in 
nikakor ne prikazuje realnih 
spolnih odnosov in spolnos-
ti,« poudarjajo na Safe.si.

Zaradi napačnih sporočil 
in predstav, ki jih širi sple-
tna pornografija o spolnos-
ti, mladi oblikujejo zgrešena 
pričakovanja glede spolnih 
odnosov do sebe, do svojega 
in nasprotnega spola, pojav-
ljajo se težave s samopodobo 

ter razumevanjem, kaj je lju-
bezen, kaj je užitek, kakšni so 
resnični odnosi med moški-
mi in ženskami. Na Safe.si 
ob tem opozarjajo, da vsebu-
je spletna pornografija zara-
di možnosti neskončnih po-
novitev gledanja in neome-
jenih možnosti novih vsebin 
velik potencial za razvoj za-
svojenosti, predvsem za naj-
stnike, katerih možgani se še 
razvijajo.

Internet je poln raznovrstnih vsebin, ki niso primerne za 
otroke in mladostnike. Fotografija je simbolična.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Zgornji Brnik – Sistem no-
vega telesnega varnostnega 
skenerja QPS201 je zasno-
van tako, da je enostaven za 
uporabo, saj z intuitivnimi 
grafičnimi zasloni, ki zah-
tevajo minimalno usposa-
bljanje, omogočajo opera-
terjem, da hitro dosežejo po-
polno usposobljenost. Pri 
skeniranju je drža s spuš-
čenimi rokami udobna za 
potnike, hkrati pa sistem za-
gotavlja učinkovit varnostni 
pregled. V le nekaj sekun-
dah skener opravi pregled 
celotnega telesa s pomočjo 
neškodljivih nizkoenergij-
skih milimetrskih valov, ki 
omogočajo ohranjanje za-
sebnosti ob zajemanju po-
datkov. Vse sumljive pred-
mete operater pregleduje 

označene na sliki (avatarju), 
kar ohranja zasebnost po-
tnikov. Za razliko od detek-
torjev kovin sistem QPS201 
zaznava vse vrste potenci-
alno nevarnih predmetov – 
kovinskih, keramičnih, pla-
stičnih ali tekočin.

Dušan Sofrić, vodja var-
nosti in varovanja v Fraportu 
Slovenija, je ob novi pridobi-
tvi dejal: »Nenehno sprem-
ljamo tehnološke trende na 
področju varovanja v civil-
nem letalstvu in si prizade-
vamo za njihovo vpeljavo 
tudi na ljubljanskem leta-
lišču.« Lani so tako names-
tili najsodobnejši sistem za 
odkrivanje eksploziva v od-
dani prtljagi, zdaj pa pred-
stavljajo novi varnostni ske-
ner, ki izpolnjuje tri ključ-
ne letališke zahteve. »Zago-
tavlja visoko pretočnost na 

kontrolni točki za pregled 
potnikov in s tem skrajšu-
je čakalne vrste v konicah, 
varnostnemu osebju omo-
goča visoko natančnost za-
znavanja groženj ter zagota-
vlja nizko pogostost lažnih 

alarmov, kar zmanjšuje pot-
rebo po ročnih pregledih. 
Vse to bo v veliko pomoč na-
šemu varnostnemu osebju, 
obenem pa bo znatno iz-
boljšalo tudi potniško izku-
šnjo,« je še dodal Sofrić.

Fraport Slovenija je na ljubljanskem letališču na točki za varnostni pregled potnikov namestil sodoben 
telesni skener. Tehnološka novost bo omogočila večjo varnost in boljšo pretočnost potnikov pri 
varnostnem pregledu ter izboljšala uporabniško izkušnjo.

Maša Likosar

Kranj – Letos mineva 32 let, 
odkar je leta 1991 ministr-
ski svet Evropske zveze od-
ločil, da bo enotna evropska 
številka za klic v sili 112, ob 
tem pa pozval države člani-
ce, da jo uvedejo poleg naci-
onalnih številk za klic v sili. 
Slovenija je številko 112 uve-
dla kot druga država v Evro-
pi, že leta 1997.

Na brezplačni številki 112 
morajo biti ljudem doseg-
ljive nujna medicinska po-
moč, pomoč gasilcev in dru-
gih enot za zaščito, reševa-
nje in pomoč ter policije, če-
tudi v državi delujejo druge 
nacionalne številke klica v 
sili. Ob klicu se zaradi lažje-
ga zagotavljanja pomoči iz-
piše tudi lokacija kličočega.

Danes je na to telefon-
sko številko mogoče klica-
ti v vseh državah članicah 
Evropske unije in v veči-
ni drugih evropskih držav. 
V Sloveniji deluje 13 regij-
skih centrov za obveščanje, 
ki so lani prejeli 517.842 kli-
cev na pomoč, v povprečju 
1418 klicev na dan. Največ 
klicev prejme ljubljanski 
center za obveščanje, lani 
jih je bilo 131.800. Kranj-
ski regijski center za obve-
ščanje se je lani po številu 
izrednih dogodkov uvrstil 
na tretje mesto. Zabeležil je 
51.555 dohodnih in 27.791 
odhodnih klicev, skupno 
79.346 klicev na brezplač-
no številko 112, med kateri-
mi prednjačijo klici za pri-
mere nujne medicinske po-
moči.

Enajstega februarja 
praznuje številka 112

Maša Likosar

Škofja Loka – Škofjeloški policisti so bili v nedeljo zvečer ob-
veščeni o požaru v stanovanjski hiši. Okoliščine kažejo na 
napako na električni napeljavi, materialna škoda pa znaša do 
deset tisoč evrov. »Ogenj je lastnik pogasil sam,« so sporočili 
s PU Kranj in dodali, da so bili na kraju prisotni tudi gasilci.

Kranj – V ponedeljek se je začela prva od treh letošnjih nacio-
nalnih preventivnih akcij za večjo varnost voznikov tovornih 
vozil in avtobusov, ki bo trajala do 19. februarja. Akcijo koor-
dinira Agencija za varnost prometa, policisti pa bodo v tem 
tednu izvedli več poostrenih nadzorov nad avtobusi in tovor-
nimi vozili. Nadzor tovornih vozil se bo izvajal na vseh cestah, 
na avtocestah pa s preusmeritvijo tovornih vozil na kontrolne 
točke. Nadzori avtobusov bodo potekali tudi na avtobusnih 
postajališčih, nadzori prevozov potnikov pa se bodo izvajali 
še na avtocestah in hitrih cestah. Policisti bodo pri tem še 
posebno pozorni na spoštovanje omejitev hitrosti, tehnično 
brezhibnost vozil, preobremenjenost, spoštovanje socialne 
zakonodaje, pravila o nalaganju in pritrjevanju tovora, psihofi-
zično stanje voznikov, uporabo varnostnega pasu ter uporabo 
opreme in naprav, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost.

Lastnik je ogenj pogasil sam

Varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov

Motorist se je pri trku 
hudo poškodoval

Hotemaže – V nedeljo po-
poldne se je na cesti med 
Kranjem in Jezerskim v 
naselju Hotemaže zgodila 
prometna nesreča, v kate-
ri je bila ena oseba hudo te-
lesno poškodovana. Po po-
datkih kranjske policije je 
51-letnik vozil motorno kolo 
iz smeri Kranja skozi nase-
lje Hotemaže in v desnem 
nepreglednem ovinku zara-
di neprilagojene hitrosti za-
peljal na nasprotno smer-
no vozišče. Pri tem je čel-
no trčil v osebni avtomobil, 
ki ga je iz nasprotne smeri 

pravilno pripeljala vozni-
ca. Motorist se je hudo te-
lesno poškodoval in so ga 
z reševalnim vozilom pre-
peljali v zdravstveno usta-
novo. »Njegovo življenje je 
ogroženo,« so pojasnili na 
PU Kranj in dodali, da vo-
znica avtomobila ni bila te-
lesno poškodovana. Na kra-
ju nesreče so pomoč nudi-
li gasilci in zdravstveno ose-
bje. Policisti so kraj zavaro-
vali, opravili ogled in nada-
ljujejo zbiranje obvestil o 
vseh okoliščinah prometne 
nesreče. Cesta je bila v času 
ogleda dobre tri ure zaprta 
za ves promet.

Maša Likosar

Maša Likosar

Novi varnostni skener omogočila še učinkovitejši varnostni 
pregled potnikov. / Foto: arhiv Fraporta Slovenija

Ob dnevu varne rabe interneta, ki ga praznujemo 7. februarja, so na Točki osveščanja o varni rabi 
interneta Safe.si opozorili na problematiko neprimernih spletnih vsebin, ki imajo negativen vpliv na 
mladostnike. Pri tem izstopa problematika pornografskih spletnih vsebin, s katerimi se mladostniki 
srečajo že zelo zgodaj, nanje pa ima številne negativne vplive.

Internet poln neprimernih 
vsebin za otroke

Za učinkovitejši pregled potnikov

Enajstega februarja smo zaznamovali dan enotne 
mednarodne številke za klic v sili 112.
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Premiera in prvi 
del druge sezone 
domačega ljube-
zenskega eksperi-
menta Poroka na 

prvi pogled sta tako mimo, 
sicer pa ga v nadaljevanju 
lahko spremljate vsak večer 
ob 21. uri od nedelje do tor-
ka. Ob sredah pa ob isti uri 
prihaja na male zaslone ko-
mentatorski trojček v oddaji 
Poroka na drugi pogled.

Poročila se bosta tudi 
Gorenjec in Gorenjka

V Poroki na prvi pogled 
smo tako že spoznali posa-
meznike, videli njihovo de-
kliščino, prisostvovali fanto-
vščini in tudi prva »parčka-
nja« te poroke obljubljajo za-
nimiva nadaljevanja. V pre-
mierni oddaji smo pokukali 

še v ozadje psiholoških te-
stov za novo sezono. Zače-
la so se tudi pomerjanja po-
ročnih oblek, ustvarili smo 
si lahko prvi vtis o šestih 
moških in šestih ženskah, 
ki so se odločili, da se poda-
jo pred oltar, kjer bodo svo-
jega izbranca ali izbranko vi-
deli prvič.

Med dvanajsterico najde-
mo tudi dva gorenjska pred-
stavnika. Vlasta je stara šti-
rideset let in prihaja iz Kra-
nja. Ima svoj frizerski salon. 
Je samostojna in neukrotlji-
va, poleg lastnega podjetja 
pa skrbi še za dva najstnika 
in svojo mamo. »Ljubezen-
sko življenje je bilo pomak-
njeno na stranski tir zara-
di obveznosti in pomanjka-
nja časa,« priznava Vlasta in 
upa, da je zdaj prišel čas tudi 
za srčno plat. Petindvajsetle-
tni Matevž pa prihaja iz Med-
vod. Je študent Fakultete za 

dizajn, zagrizen kolesar, fo-
tograf in prostovoljni gasi-
lec. Videz mu veliko pome-
ni že z vidika poklicne usme-
ritve. Lepa postava in prije-
ten obraz pri nasprotnem 
spolu mu takoj vzbudita po-
zornost. V ljubezenski eks-
periment se podaja z veliko 
mero optimizma. Matevža 
smo sicer v preteklosti že 
srečali na slovenskih odrih 
– na enem od lepotnih izbo-
rov, tako da mu soj žarome-
tov ni popolnoma tuj. Ali se 
bosta Gorenjca znašla pred 
oltarjem s pravimi izbranci 
in jima bo uspelo najti ljube-
zen, bomo videli ali vsaj za-
čutili že kmalu.

Novi strokovnjaki
Mladoporočencem v ek-

sperimentu pa bodo zno-
va na pomoč priskočili tudi 
strokovnjaki. Tokrat so to 

psiholog in psihodiagnostik 
Timotej Strnad, ki smo ga 
spoznali že v prvi sezoni, pri 
vzpostavljanju partnerske-
ga odnosa in s svetovanjem 
pri izzivih skupnega življe-
nja pa bosta v drugi sezoni 
parom pomagali tudi psiho-
terapevtki Barbara Sarić in 
Alja Fabjan.

Poroka na drugi pogled
V komentatorski oddaji 

Poroka na drugi pogled pa 
bodo dogodke v romantič-
nem resničnostnem šovu 
komentirali Špela Grošelj, 
Tanja Kocman in Miha Her-
cog. »Veliko vprašanj bomo 
imeli tudi drug za druge-
ga,« obljublja Grošljeva, ki 
je po tem, ko je spoznala 
tokratne ženine in neveste, 
zatrdila, da bo letošnja se-
zona nadgradila prvo. Ko-
mentatorji bodo seveda pod 

drobnogled vzeli vse pare 
in zanimivo ljubezensko 
dogajanje med njimi ter s 
svojimi izkušnjami in nep-
ristranskimi pogledi poskr-
beli za marsikateri zanimiv 
uvid ter razmislek, pogosto 
pa tudi za smeh – prvič že 
jutri zvečer.

Vrti se kolo sreče
Včeraj ste lahko na Pla-

net TV prvič spremljali za-
četek še ene nove oddaje, 

ki se imenuje Kolo sreče. V 
njej za zabavno druženje ob 
legendarni igri vrtenja ko-
lesa sreče in ugibanja be-
sed skrbita kar dva Kranjča-
na: Klemen Bučan, sicer 
tudi standup komik in vodi-
telj, ter Nataša Naneva, ki jo 
meščani Kranja že dodobra 
poznajo, saj jo lahko srečajo 
v kranjski trgovinici Krajček. 
Dobro se znajde pred kame-
rami, goji ljubezen do peke z 
drožmi, energije ji nikoli ne 
zmanjka. Bučan pa je v zad-
njem času prepoznaven tudi 
precej širše, ne samo na Go-
renjskem. Na televiziji se je v 
vlogi voditelja zabavne odda-
je že preizkusil, njegov glas 
lahko slišite na enem od slo-
venskih radiev, po ogledu 

njegovega zadnjega dobro-
delnega standup nastopa v 
Bohinju pa moramo prizna-
ti, da je tudi v teh vodah lepo 
napredoval.

V drugi oddaji Kolo sre-
če, ki bo na sporedu danes 
zvečer ob 20. uri, se bo v vr-
tenju kolesa sreče in ugiba-
nju besed med drugim pre-
izkusila tudi pevka Nuša 
Derenda, v tretji oddaji pa 
lahko pričakujete kar dva 
znana obraza: pevca Seba-

stiana in priljubljeni obraz 
prve sezone Exatlona Slove-
nija Alena Lamperja.

Milijonar bo ob sobotah
Kviz Milijonar se ni pos-

lovil, le drugi dan si ga boste 
lahko ogledali: od sedaj bo 
na sporedu ob sobotah. Na 
male zaslone pa se z Jure-
tom Godlerjem in tekmo-
valci na vročem stolu z ne-
kaj spremembami vrača 18. 
februarja ob 20. uri. Kviz 
bo najprej gostil tekmoval-
ce, ki so se prijavili v odda-
jo, nato pa bodo za dober na-
men na vroči stol sedli tudi 
povabljeni znani Slovenci. 
V prvi sobotni oddaji bo to 
vedno navihani raper Kle-
men Klemen.

Če bi nekoga vprašali, kaj bi mu bilo ljubše, sodelovanje v Poroki na prvi pogled ali preizkus v 
vrtenju kolesa sreče, bi ga morda postavili pred težko odločitev. Na Planet TV pa ste si lahko prvi del 
domačega resničnostnega šova Poroka na prvi pogled ogledali v nedeljo, zabavna oddaja Kolo sreče pa 
je doživela premiero včeraj zvečer.

Alenka Brun

Matevž vstopa v ljubezenski eksperiment z veliko mero 
optimizma. / Foto: arhiv Planet TV

Klemen Bučan in Nataša Naneva / Foto: arhiv Planet TV

Vlasta pravi, da je prišel čas za ljubezen. / Foto: arhiv Planet TV

Miha Hercog, Špela Grošelj in Tanja Kocman  
/ Foto: arhiv Planet TV (Blaž Vatovec)

POROKA NA PRVI POGLED 
IN KOLO SREČE
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Društvo Antono-
vanje na Kogu 
(občina Or-
mož) je konec 
januarja orga-

niziralo prireditev v okviru 
Antonovanja na Kogu 2023. 
Osrednja prireditev je bila 
Čurkarijada 2023 s kulina-
ričnim razvajanjem, oce-

njevali pa so tudi t. i. čurke, 
in to že trinajstič. Izraz čur-
ka (kašnata klobasa) se upo-
rablja na območju Koga in 
večjega dela vzhodnega or-
moškega območja. Znane 
so bele, sive in črne čurke. 
Osnova nadeva je kaša.

Dogodek je bil dobro obi-
skan. Najboljše čurke v po-
samezni kategoriji so ime-
li tudi Gorenjci. Klobase je 
ocenjevala potrošniška in 

strokovna komisija. Nobe-
na ni imela lahkega dela. 
Tako je letos strokovna ko-
misija podelila kar lepo šte-
vilo zlatih priznanj. Med nji-
mi je šlo za črno čurko eno v 
Domžale, drugo pa v Kranj. 
Mi smo se pogovarjali s Kra-
njčanom. Za svojo krvavico, 
kot pravimo Gorenjci, je na-
mreč dobil zlato priznanje 
Matjaž Erzar iz Gostilne Pr' 
Matičku iz Kranja.

Erzar pravi, da s svojo 
krvavico na  Čurkarijadi so-
deluje že več let in je velikok-
rat posegel po srebrnem in 
celo zlatem priznanju, a ga 
je prejel od občinstva. Tok-
rat pa je njegovi krvavici zla-
to priznanje dodelila stro-
kovna žirija.

Izvemo, da ima vsaka po-
krajina svojo zgodbo. »Prav-
zaprav bi lahko rekli, da ima 
vsaka vas ali kar vsaka hiša 
okrog čurk oziroma krva-
vic svojo zgodbo. Nekje de-
lajo sladke, nekje dajejo va-
nje rozine, suho sadje, suhe 
jabolčne krhlje – take so na 
primer značilne za Petrovo 
Brdo. V Zagorju imajo je-
trnice, Prleki delajo kašni-
ce – te so zelo skromne ...« 

našteva Matiček, kot ga kli-
če večina gostincev, prija-
teljev in tudi ljubitelji div-
jačinskih krožnikov upora-
bljajo ta vzdevek. Matjaž Er-
zar je namreč strasten lovec. 
»Včasih je bilo tako, da ko je 
padel prvi sneg, je morala 
biti krvavica na mizi. In tak-
rat najbolj prija.To je zimska 
hrana Gorenjcev, tudi Slo-
vencev. Pa tudi svet jo poz-
na. A so sestavine zanjo raz-
lične in različno jo potem 
tudi poimenujejo. To je tako 
kot juhe: sto gospodinj, sto 
juh.«

Zanimalo nas je, po čem 
se njegova klobasa pravza-
prav razlikuje od drugih. 
Odgovarja, da zanjo uporabi 
riž, ajdovo in proseno kašo, 
ješprenj, svinjsko glavo, 
srce, pljuča, obreznine div-
jačine, divjačinska srca, sve-
žo kri, ocvirke, veliko čebule, 
zelenjave, začimbe, med ka-
terimi sta na primer cimet in 
piment. Vsako leto jo dela po 
istem receptu. Poudari pa, 
da več ko je zanjo sestavin, 
bolj ko je bogata, boljša je.

In kaj stori potem, ko krva-
vice naredi? Najprej jih oba-
ri, da kri ne priteče več, ko 

jih prešpikaš, in ohladi v 
mrzli vodi, včasih pa so jih 
hladili v snegu, pove. »Te-
oretično krvavico lahko ješ 
tudi surovo, saj je v njej vse 
skuhano,« še doda in zaklju-
či: »Gorenjci imajo krvavi-
ce radi. Z zeljem ali repo, 

lahko s 'tenstanim' krom-
pirjem, krompirjem v obli-
cah, matevžem, žganci. V 
sezoni je celo več povpraše-
vanja po krvavicah in kožari-
cah, ki gredo izredno v slast 
ženskam, kot pa po sicer pri-
ljubljenih pečenicah.«

BREMENSKI GODCI

Štiri ostarele živali 
po mnenju svojih 
gospodarjev niso 
bile več primerne, 
da bi jim služi-

le, saj niso bile več kos tež-
kim bremenom dela. Pod 
vodstvom osla se odpravi-
jo proti Bremnu, kjer naj bi 
dobile novo priložnost kot 
glasbeniki – mestni godci. 
Toda že na poti se zaplete, 
saj potrebujejo prenočišče 
in edina koča, ki jo najde-
jo, je že zasedena – z raz-
bojniki. Spretno in z nekaj 
sreče jih preženejo, na hit-
ro obogatijo in sklenejo, da 
jim pravzaprav nič ne manj-
ka. Takšna je zgodba stare 
pravljice Bremenski godci, 
ki pa sta jo Nadja Strajnar 
Zadnik in Vid Zadnik iz 
Društva Glasba – Drama 
nekoliko predrugačila. »Gre 
za uglasbeno predstavo, sin 
je napisal glasbo in sodelo-
val pri priredbi besedila,« 
je povedala Nadja Strajnar 
Zadnik.

Premiera predstave je 
bila minulo soboto v Sokol-
skem domu v Škofji Loki. 
»Predstava teče čisto po 
zgodbi Bremenskih godcev. 
Tekst sva zelo malo spreme-
nila; Bremenski godci so sta-
ra pravljica, vse živali ima-
jo isto hibo, so prestare, am-
pak to bi našo predstavo 'ubi-
lo'. Seveda še vedno gredo v 
Bremen za godce, ampak na 
neki drug način. Kak lik je 
lahko prestar, ne morejo pa 

biti vsi, ker bi predstava za-
mrla. Tako da sva naredila 
neke nove 'vozle', še zme-
raj pa se drživa istih princi-
pov zgodbe.« Skozi predsta-
vo tako med drugim vidimo 
mlinarja, mačka, gospodari-
co, psa, osla, petelina in raz-
bojnike. »Še vedno se zgod-
ba zaključi v gozdu, potem ko 
preženejo razbojnike iz hiše, 
tako da bistvene razlike med 
originalom in našo predsta-
vo ni. Sta pa dramatizacija in 

glasba popolnoma najini,« 
pove Vid Zadnik.

V predstavi nastopa enajst 
otrok, povprečno so sta-
ri okrog deset let. Predsta-
va je v veliki meri peta, sliši-
mo žalostne in tudi izjemno 
poskočne melodije, nekate-
re so pete, druge so name-
njene predvsem ustvarjanju 
pravega vzdušja. Ponovitve 
predstave bodo med drugim 
v knjižnicah v Železnikih, 
Žireh in Gorenji vasi.

V okviru Otroškega glasbenega abonmaja Umetnost otrokom je bila minulo soboto v Sokolskem domu 
premiera glasbene pravljice Bremenski godci v produkciji Društva Glasba – Drama.

Klara Mrak

Sobotna premiera Bremenskih godcev je skoraj napolnila Sokolski dom v Škofji Loki.  
/ Foto: Primož Pičulin

Matičkova krvavica je na Kogu prejela zlato priznanje. 
/ Foto: Alenka Brun

MATIČEK IN NJEGOVA KRVAVICA

Po en poljub
na vsako stran
danes ti pošiljam,
na ljubezni dan.

Naj Valentin
iskro v srcu ti prižge,
čeprav daleč,
si mi blizu.
Ne čutiva enako,
morda imam napako.

Po en poljub
na vsako stran
pošiljam ti
na Valentinov dan.

Naj ljubezen
ustvari ogenj,
ki gorel bo samo
za naju dva
in nikoli ne ugasnil.
Andrej

Valentin

Velik del predstave Bremenski godci se dogaja v gozdu ... / 

Foto: Primož Pičulin

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

PESMI MLADIH

Alenka Brun

Kranjčan Matjaž Erzar se Čurkarijade udeležuje že več let.  
/ Foto: Alenka Brun

Ne samo danes, naj bo vsak dan valentinovo. Ljubezen 
dela čudeže in nikoli je ni preveč. Naj raste in se širi kot 
ogenj. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali pis no na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. 
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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MOGOČE BO KDO DRUG 
SPEKEL TORTO

Fotografijo je Ta-
nja Drinovec vzlju-
bila že zgodaj, saj 
je zrasla ob očetu, 
ki je bil fotograf. 

Tako je že kot osnovnošol-
ka veliko fotografirala. Pred 
poroko se je pisala Polenec. 
Danes ima tri odrasle otro-
ke, s soprogom pa sta se od-
ločila, da nadaljujeta vsak 
po svoji življenjski poti.

Preden je Drinovčeva od-
krila ljubezen do tort, je 
ustvarjala nakit. Pravi, da 
jo kar malo žalosti, da zanj 
nima več toliko časa. Z njim 
je prišla v stik v času študi-
ja arhitekture. A čeprav je 
kmalu ugotovila, da se v tem 
študiju ne vidi, ji je kasneje 
prišel prav pri ustvarjanju 
nakita.

Nekje vmes je odkrila svo-
jo ljubezen do kuhanja in 
peke, sploh pa jo je zelo pri-
tegnilo kreiranje tort. »O 
tortah res nisem vedela ni-
česar. V bistvu sem se vse-
ga priučila, kasneje obiskala 
kakšen tečaj, vendar sem kar 
hitro ugotovila, da vse sku-
paj ni tako zapleteno, da mi 
celo zelo leži. Naučila sem se 

določenih postopkov, peka 
pa mi že tako ni delala večjih 
težav, ker sem doma veliko 
pekla,« se spominja.

Pred leti se je odzvala pova-
bilu slaščičarske ekipe v Re-
stavraciji in kavarni Brioni v 
Kranju. Kasneje se je v njej 
začela prebujati želja, da bi 
šla nekoč na svoje. »V bistvu 
sem si zadala, da bi se preiz-
kusila na svoji poti ustvarja-
nja,« pravi Drinovčeva. In ko 
se je odločala o samostojno-
sti, je bilo pomembno tudi 

to, da si lahko kreira svoj de-
lovnik. Danes jo lahko naj-
dete v Ateljeju dobrih oku-
sov Umami poleg kavarne 
Škrat na Hujah v Kranju.

Čeprav jo ljudje poznajo 
tudi po monoporcijskih tor-
ticah, sama pravi, da je od-
krila še ljubezen do starih 
klasik, tort, ki se jih spom-
nimo iz otroštva ali pa se jih 
naši starši, stari starši spom-
nijo iz svojega. »Kranjska sa-
cher torta recimo sodi med-
nje, pa punč torta, doboš …« 

našteva. Všeč ji je tudi, da se-
daj lahko peče tudi večje koli-
čine piškotov, izpopolnila se 
je tudi v pripravi pralinejev, 
organizira pekovske in ku-
harske delavnice, med kateri-
mi so najbolj priljubljene tis-
te za čiste začetnike, sem ter 
tja se loti cvrtja krofov, zad-
nje čase pa se navdušuje še 
nad pripravo avstrijskih kva-
šenih cmokov, t. i. germknö-
del. Večina Slovencev ome-
njeno jed pozna iz koč na av-
strijskih smučiščih.

Petdeset let bo Tanja Dri-
novec dopolnila jutri, 15. fe-
bruarja. Ali bo praznovala v 
večjem krogu, z zabavo, te-
den dni pred rojstnim dnem 
še ni vedela. »Upam, da mi 
kakega mlaja ne bodo pos-
tavljali, ker do tega mi res 
ni,« je razmišljala na glas in 
dodala, da posebnega prese-
nečenja ob okrogli obletnici 
ne pričakuje. Če ji ga bo kdo 
pripravil, bo to torej res pra-
vo presenečenje.

Ker torte rada ne samo 
peče, ampak tudi je, smo jo 
bolj za šalo kot zares vpra-
šali še, ali si bo torto spek-
la sama. »Rekla sem, da ne, 
lahko pa se zgodi, da si jo 
bom morala,« se zasmeje 
bodoča petdesetletnica.

Tanja Drinovec je Kranjčanka, ki jo večina pozna po njenem barvitem nakitu in okusnih tortah. Izjemno 
rada tudi fotografira in spada med tiste, ki so tako rekoč zasvojeni z zbiranjem kuharic. Jutri bo 
praznovala petdeseti rojstni dan.

Alenka Brun

Tanja Drinovec / Foto: Alenka Brun

»Otrok«

Prosim za odgovor na zaplete-
no vprašanje. Sin se ločuje. Ima 
sina, ki je zelo navezan nanj. Bi-
vša partnerka ga hoče odpelja-
ti v tujino. Kot babico me skrbi 
način, kako manipulira z njim 
in nami. Vsako stvar obrne proti 
nam. Vse bo poskusila, da bo 
po njeno. V skrbi za vnuka vas 
prosim za odgovor. Hvala.

Težav, ki jih imate, je v Slo-
veniji vedno več in res je 
neodgovorno, da se vse to 
sploh lahko dogaja. Velikok-
rat je bilo splošno mnenje, 
da so v razmerju v večini 
krivi moški, ženske pa ne, 
že zato, ker so matere. Pa 
vendar to še zdaleč ni res. 
Tudi ženske so tiste, ki znajo 
biti zelo krute in uporablja-

jo lastne otroke za orožje 
proti partnerju in uradnim 
ustanovam. Pogled v karte 
je razkril, da se bo še vse 
obrnilo in vnuk pride nazaj. 
Kajti ona ne more primerno 
skrbeti zanj. Kmalu ji bo skrb 
za sina in vse drugo, kar sodi 
zraven, postalo breme, saj ni 
sposobna skrbeti niti zase, 
kaj šele otroka. Tudi finanč-
no nima nobene odgovor-
nosti. Sin ne sme odnehati 
in naj še naprej vztraja, tako 
osebno pri njej kot pri soci-
alni službi. Prepričana sem, 
da bo na koncu vse dobro. 
Lepo vas pozdravljam.

»Partnerstvo«
Partnerica želi ločitev. Veljali 
smo za zelo lepo družino. Se-
daj sva na različnih bregovih. 

Jaz se ne bi nikdar ločil, ker se 
mi poroka zdi nekaj svetega. A 
spremeniti drugih ne moreš, 
samo sebe lahko. Je moč videti, 
ali bi lahko v prihodnosti kljub 
trenutnim bolečinam še kdaj 
bila skupaj kot par?

Saj veste, da se na silo nič 
ne da, vsaj kvalitetno ne. In 
res je, kot pravite: spremeni-
ti drugih ne moremo, spre-
menimo se lahko le sami. In 
vi ste na pravi poti, na poti 
sprememb, ki vam bodo iz-
boljšale življenje, čeprav se 
tega sedaj še ne zavedate. 
Zakon je sveta stvar tudi 
zame, vendar morata za to 
biti dva. Ona bo še nekaj let 
vztrajala na svojem bregu, 
kasneje se bo hotela vrniti, 
vendar vi takrat ne boste več 
želeli tega. Bolečina, ki jo 
imate ob izgubi in razočara-
nju, vam ne sme zamegliti 
pogleda v prihodnost, že za-
radi otrok ne. Vsak si zasluži 
srečo in bodite veseli, da ima-
te otroke, ki vas imajo radi in 

vam stojijo ob strani – tako 
kot vi njim. Pred vami je še 
veliko lepega in prišel bo dan, 
ko boste spoznali, da je to, 
kar se je zgodilo, prav. En do-
godek pripelje do drugega, in 
če se ne zgodi kaj slabega, se 
kasneje ne more kaj dobrega. 
Ne upirajte se več, sprejmite 
njeno odločitev in ji pustite 
oditi. Prej se to zgodi, prej 
boste lahko začeli živeti. Že-
lim vam vse dobro in srečno.

»Družina«
Že nekaj časa imam osebne 
težave. Od domačih sem pri-
čakovala več podpore in sem 
razočarana. Kaj mi prinaša 
prihodnost?

Žal je tako, da ravno od tistih, 
od katerih pričakujemo naj-
več pomoči, včasih dobimo 
najmanj ali pa nič. Kot vidim, 
se vam bo uspelo postaviti 
nazaj na noge, in ko se to 
zgodi, se boste začeli spre-
minjati, za kar je skrajni čas. 
Srečno.

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

V soboto, 18. februarja, ob drsališču v Bohinjski Bistrici 
pripravljajo zimski – pustni B.O.FEjST, ki bo trajal od 11. do 
14. ure in je namenjen predvsem otrokom. Nastopili bodo 
člani gledališča Makarenko, Rismondo bo izdeloval ledeno 
skulpturo, Rubi in Rudi pripravljata poslikavo obrazov in 
delavnice, nastopili bosta drsalki, oglasila se bo Kravica 
fejstka, ne bo manjkalo ne glasbe ne krofov. V primeru 
slabega vremena prireditev žal odpade.

V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 31 
novorojenčkov, in sicer 18 dečkov in 13 deklic. Najtežji je 
bil deček s 4082 grami, najlažji pa prav tako deček – tehtal 
je 2540 gramov. V jeseniški porodnišnici se je rodilo 26 
novorojenčkov, med njimi je bilo po 13 dečkov in deklic. 
Najtežji korenjak je tehtal kar 5020 gramov, najlažji deklici 
pa je tehtnica pokazala 2400 gramov.

Zimski – pustni B.O.FEjST

Novorojenčki

V začetku februarja je okroglo obletnico, petdeset let, 
praznovala Nermina Ambrož iz Radovljice. Nermina – 
prijatelji jo kličejo kar Mina – je po rodu Jeseničanka, ki z 
družino že skoraj dvajset let živi v Predtrgu v Radovljici. 
Ima tri hčerke in dva vnučka. Nermina ima prirojen 
občutek za pomoč bolnim, zato veliko svojega časa  
na meni izobraževanju na področju zdravstva. Želimo ji 
vse najboljše! / Foto: Matej Mišič
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK, 14. FEBRUARJA 2023

Radi imamo

1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR,
2. in 3. nagrada: knjižna nagrada

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 24. 
februarja 2023, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjske-
ga glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

www.gorenjskiglas.si
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»Oče je našel zaposlitev 
v tovarni Audi, nekje med 
Münchnom in Nürnber-
gom, babica, ki ji poprej ni-
koli ni bilo mar za nas, se je 
preselila k nam in nam s svo-
jo prisotnostjo povzročila ve-
liko gorja.«

Petra nadaljuje zgodbo o 
svojih starših: »Bila sem še 
zelo majhna, a imam babico 
še danes pred očmi: ošabno, 
oholo, domišljavo, zelo ostro, 
predvsem pa kruto žensko. 
Najhuje je bilo mami, ker je 
morala prenašati njeno dikta-
turo. Uboga reva, nič ni storila 
prav! Mene je imela za manj-
vredno. Trdila je, da sem bila 
kriva, da se je njen ljubljeni 
sin neprimerno poročil.

Spominjam se male ma-
ture s športnimi igrami, pr-
vim plesom in izletom. Ba-
bica je mami odločno prepo-
vedala, da bi zame žrtvovala 
en sam samcat dinar! 'Na nji-
vo naj gre delat, šola je izgu-
ba časa!' je vpila po hiši. Tako 
sem se udeležila tekmovanja 
v izposojenih oblačilih, oble-
kico za ples mi je kupila uči-
teljica Majda.

Ko sem povedala, da bi bila 
rada frizerka, je babico skoraj 
kap. 'Sramota, tak poklic je za 
mestne frklje, ne za kmečke 

nerode!' je bila glasna, da je 
mami hitela zapirati okna.

V našo hišo je vedno pogo-
steje prihajal očetov prijatelj, 
neki električar. Gradbenih 
del je bilo še veliko, on pa je 
znal postoriti to in ono. Ni ve-
liko računal, pa s 'šnopčkom' 
mu je morala mami postre-
či. Naivno je verjela, da nam 
hoče pomagati zaradi prija-
teljstva z očetom. O, kako se 
je motila!

Ko se je že malo udomačil, 
je nekoč v kuhinji začel sega-
ti po njej. Ona se je branila, a 
zaman. Ker se je bala, da ju 
bo zasačila babica, ni kričala 
in klicala na pomoč. Na sre-
čo sem 'priracala' skozi vra-
ta, moja prisotnost ga je spra-
vila v zadrego, zato se je hit-
ro pobral iz hiše. Sem pa bila 
pozorna na vzboklino pri nje-
govih hlačah. Zakaj sem se 
zapičila vanjo, še danes ne 
vem. Nagonsko sem se zače-
la zavedati, da so moški, ko se 
jim to zgodi, zelo nevarni.

A možakar takrat ni šel do-
mov. Skril se je za hišo. Mami 
je ponovno napadel, ko je šla 
hranit zajce. Zaslišala sem 
njene krike. V grozi sem pri-
tekla iz hiše, zagrabila za po-
leno in udarjala po možakar-
ju, kolikor sem le lahko. A ni 
zaleglo. Kar je sledilo, je bilo 
pošastno. Dvignil je mamino 
krilo, ji strgal bluzo in potem 
je divje suval vanjo.

Takrat sem storila največjo 
napako. Šla sem po babico. 
Morala bi pa po soseda. Ba-
bica ju je nekako ločila, sklo-
futala mamo in s polenom 
toliko časa udarjala po elek-
tričarjevi glavi, da je bil ves 
krvav. Stala sem nekaj me-
trov stran in opazovala tisto 
stvar, ki je štrlela iz njegovih 
hlač. Kakšen stud se je nase-
lil v mojo dušo!

Babica je naslednji dan na-
redila največjo svinjarijo, ki 

je bila možna: očetu je brzo-
javila, da ga žena vara. Teden 
dni ni bilo odziva, potem je v 
soboto, zgodaj zjutraj, ko se 
je komaj začelo daniti, pred 
hišo parkiral temno moder 
Audi 100. Stekla sem ven! 
'Oče!' sem veselo vzklikni-
la. Mrkega obraza je zlezel iz 
avtomobila, me na hitro ob-
jel in se napotil v hišo, narav-
nost v spalnico. Mama je one-
mela, ko je z roko zamahnil 
proti njej.

'Takoj vsi v kuhinjo!' je 
ukazal. Prihitela je tudi ba-
bica. Oče je začel kričati, da 
je vozil vso noč, da nemški 
delodajalci ne marajo, da so 
delavci na svojem delovnem 
mestu raztreseni in slabe vo-
lje. Potem je zmerjal mamo, 
nekaj pikrih je padlo tudi na 
račun babice. Mama je zajo-
kala, babica pričela brbljati, 
češ morala sem te poklica-
ti, saj je tvoja žena 'plačeva-
la' delavca s svojim telesom 
namesto z denarjem.

Oče je ves besen tolkel s 
pestjo po mizi. Postalo me je 
tako strah, da sem se polulala 
v hlače. Bila sem prepričana, 
da nas bo vse pobil. A je bil pa-
meten mož. Počasi se je umi-
ril, potem pa vprašal tudi nas, 
otroke, zlasti mene, ker sem 
bila najstarejša, kako je bilo. 
Povedala sem mu po resnici, 
on pa je poslušal in mi verjel. 
Vsaj delno sem oprala mami-
no ime. V Nemčijo pa se ni več 
vrnil. Nezaupanje se je očitno 
premočno zažrlo v njegovo 
dušo. Ponovno se je zapos-
lil na starem delovnem mes-
tu. Ko je dobil prvo plačo, se je 
zjokal. 'Toliko sem v Nemčiji 
zaslužil v enem dnevu,' je sto-
kal. Tudi zaradi manj denar-
ja so dela pri hiši napredovala 
zelo počasi.

Minilo je nekaj zelo bur-
nih let. Babica ni štedila svo-
jega zlobnega jezika, ata je 

bil še zmeraj ljubosumen, 
mama pa se je spremenila. 
Nič več se ni smejala, zdelo 
se mi je, da vedno bolj smr-
di po alkoholu. Po osemletki 
sem se morala zaposliti za te-
kočim trakom. Delala sem na 
istem delovnem mestu kot 
nekoč ona. Potem je umrla 
babica in usahnil je znaten 
vir prihodkov. Ni bilo misli-
ti, da bi nadaljevala šolanje, 
čeprav sem si tega zelo žele-
la. Naša hiša s tremi neizde-
lanimi nadstropji in brez zu-
nanjega ometa je kljub števil-
nim vlaganjem začela vidno 
propadati. Ker ni bilo denar-
ja za centralno kurjavo, smo 
prvo nadstropje napolnili z 
drvmi. Namesto da bi šli na 
dopust, smo v malih oglasih 
iskali kmete v bližnji okolici, 
ki so dali drva zastonj v zame-
no za pomoč v gozdu.

Z leti sem postala 'zdrgnje-
na' kot oče. Čisto nič si nisem 
privoščila. Morje sem prvič 
videla pri 34 letih. Na pog-
led sem bila v mladosti men-
da zelo lepa, a fantje so se mi 
gnusili. Nagonsko sem se 
bala, da bom, če koga od njih 
spustim bliže k sebi, začela 
kasneje piti – kot mama. Brata 
in sestri so odšli od doma, se 
po končanem šolanju zaposli-
li, si ustvarili družine. Jaz sem 
doma ostala za 'teto'. Ata se je 
pri petdesetih invalidsko upo-
kojil, a še zmeraj dela. Pravza-
prav ga nikoli ni doma, seli se 
z enega gradbišča na druge-
ga. Mami sedi na 'kolmkišti', 
včasih le toliko vstane, da vza-
me iz nje steklenico. Sem pa 
zadnjič naredila neumnost. 
Našla sem prastaro fotografi-
jo, na kateri je še zelo lepa in 
mlada, jo dala povečati in uo-
kviriti. Mami je bilo vseeno, 
oče pa včasih postoji pred njo, 
a njegov korak je potem še tež-
ji, kot je bil poprej.«

(Konec)

Milena Miklavčič

Jogurtovi ali korenčkovi žepki
Večina piškotov vsebu-

je dodatek jajc, lahko pa jih 
pripravimo tudi brez njih. 
Kot njihov nadomestek se 
najpogosteje dodajajo več-
je količine maščob, lahko pa 
jih nadomestimo tudi z dru-
gimi dodatki, s katerimi vpe-
ljemo še dodaten poseben 
okus. Primera takih dodat-
kov sta tudi jogurt in nariba-
no korenje.

Za pripravo jogurtovih 
marmeladnih žepkov potre-
bujemo: 0,5 kg moke, 250 g 
masla, 200 g kremnega jo-
gurta, 1 pecilni prašek, 1 po-
ravnano žličko soli, marme-
lado za polnilo, sladkor v 
prahu za posip.

Skupaj zmešamo moko, 
pecilni prašek in sol. 

Dodamo na lističe narezano 
maslo in vse skupaj zgnete-
mo v testo. Testo zavijemo 
v folijo in ga za vsaj pol ure 
postavimo v hladilnik. Ohla-
jeno testo razvaljamo na po-
mokani površini približno 
na 3 mm debeline. S pomoč-
jo večjega kozarca izrežemo 
kroge s premerom okrog 8 
cm. Na sredino vsakega kro-
ga položimo polovico žličke 
marmelade. Testo prepog-
nemo in z vilicami stisnemo 
robove. Piškote polagamo 
na pekač, prekrit s papirjem 
za peko. Pečemo 20 minut 
v pečici, segreti na 180 sto-
pinj. Ohlajene piškote potre-
semo s sladkorjem v prahu.

Za pripravo korenčkov-
ih žepkov z marmelado 

potrebujemo: 0,5 kg moke, 
250 g rastlinske masti, 250 
g naribanega korenja, 20 g 
kvasa, 1 žličko soli, sladkor 
v prahu za posip.

Moko presejemo in v va-
njo na grobo vgnetemo 
kvas. Dodamo na kocke na-
rezano rastlinsko mast, na-
ribano korenje in sol. Vse 
skupaj zgnetemo v testo 

ter ga prestavimo v pomo-
kano posodo ali na pomo-
kano površino, ga pokrije-
mo s čisto kuhinjsko krpo 
ter ga pustimo počivati 15 
minut. Testo nato razva-
ljamo na pomokani povr-
šini približno na 3 mm de-
beline. S pomočjo večje-
ga kozarca izrežemo kroge 
s premerom okrog 8 cm. 

Na sredino vsakega kro-
ga položimo polovico žlič-
ke marmelade. Testo pre-
pognemo in z vilicami sti-
snemo robove. Piškote po-
lagamo na pekač, prekrit s 
papirjem za peko. Pečemo 
20 minut v pečici, ogreti 
na 180 stopinj. Ohlajene 
piškote potresemo s slad-
korjem v prahu.

Erika Jesenko

Danes je valentinovo. Za vse, ki ste zaljubljeni ali pa se imate 
radi, za danes priporočam poseben romantični meni. Pa ne 
pozabite na svečke in dobro vino …

Lososov file z rdečimi pomarančami in timijanom
Potrebujemo kos lososovega fileja brez kože (do 1,5 kg), olivno 
olje, sol, poper, rdečo pomarančo, limono, 12 vejic svežega ali 
suhega timijana.
Pečico segrejemo na 190 °C. Lososa položimo na pekač, oblo-
žen s papirjem za peko. Pokapamo ga z olivnim oljem in zači-
nimo s tri četrt čajne žličke soli in pol čajne žličke popra. Okrog 
raztresemo na tanke rezine narezani pomarančo in limono ter 
timijan. Damo ga v pečico in pečemo od 20 do 25 minut, da 
losos postane moten. Ko je pečen, ga previdno prenesemo 
na krožnik in nanj naložimo pomarančo, limono in timijan.

Krompirjeva solata s česnom in zelišči
Potrebujemo 1,5 kg majhnih (bio) krompirčkov, 6 mladih čebul, 
1,5 dl olivnega olja, 8 velikih strokov česna, sol, 0,5 dl kisa, 2 žlici 
polnozrnate gorčice, pol čajne žličke črnega popra, svež peteršilj 
ter svežo ali suho baziliko.
Krompir očistimo, damo v velik lonec, zalijemo z vodo, izdatno 
solimo in zavremo na srednji temperaturi. Nato temperaturo 
zmanjšamo in kuhamo do mehkega. Krompir odcedimo, spe-
remo pod mrzlo vodo, pustimo hladiti 5 minut, nato ga prečno 
prerežemo na pol, če je velik, pa na četrtine (ga ne olupimo). 
Posebej sesekljamo bele in svetlozelene (na kolobarčke) in 
temnozelene (na trakce) dele čebule. V majhni ponvi, na sre-
dnje segretem olivnem olju od 6 do 8 minut med občasnim 
mešanjem ocvremo tanko narezan česen, da postane zlate 
barve. Prenesemo ga na krožnik, obložen s papirnato brisačo, 
in začinimo s četrt čajne žličke soli. Nato damo v olje za 1 mi-
nuto bele in svetlozelene dele čebule in pogosto pomešamo. 
Vsebino iz ponve zlijemo v veliko skledo in pustimo hladiti 
10 minut. Vanjo vmešamo kis, gorčico, poper in sol (2,5 čajne 
žličke). Malo pustimo, da se dobro poveže, ter dodamo krom-
pir, nasekljan peteršilj, baziliko in temno zelene dele čebule. 
Nežno premešamo, da se vse združi, pred serviranjem pa 
potresemo še s hrustljavim česnom.

Marcipanovi poljubčki z orehi
Potrebujemo 2 žlički instant kave, 200 g marcipana, 50 g slad-
korja v prahu, 2 žlici ruma, 75 g polovic orehovih jedrc, 2 žlici 
vode in žlico rjavega sladkorja.
Polovice orehovih jedrc vzdolžno razpolovimo. Pečico segre-
jemo na 170 °C. Marcipan narežemo na koščke in damo v 
posodo. Dodamo sladkor v prahu, rum, kavo in žlico vroče 
vode. Z mešalnikom zmešamo, da dobimo gladko zmes. Iz 
mase oblikujemo svaljek in ga narežemo na 20 enakih kosov. 
Oblikujemo jih v kroglice, vanje pa s strani pokonci vtisnemo 
tri četrt oreha, da so poljubčki koničasti. Premažemo jih z 
vodo in povaljamo v sladkor v prahu. Razporedimo jih na 
model, obložen s papirjem za peko, in jih za 15 minut damo 
v segreto pečico, da se spečejo. Pečene poljubčke damo na 
mrežo, da se ohladijo.

usode

L a h k e  j e d i

KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lencNe, nisem se poročila

Zaznamovani otroci, 2. del
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov 
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Šenčur folkloro na ogled postavi
Šenčur – Folklorno društvo Šenčur v četrtek, 16. februarja, 
vabi na vsakoletno prireditev Šenčur folkloro na ogled postavi, 
ki se bo ob 19. uri začela v Domu krajanov Šenčur. Nastopili 
bodo: pevci Hiše čez cesto, ljudska pevca in godca Jožica in 
Jožef Rekar, otroška folklorna skupina VDS Šenčur Sončki, 
Folklorno društvo Šenčur z otroško folklorno skupino Knofki 
in folklorno skupino. Vstop bo prost.

Pripovedke ob peči
Škofja Loka – V sredo, 15. februarja, se bo ob 19. uri v Ško-
parjevi hiši začel Pripovedovalski večer za odrasle. Svoj izbor 
pravljic bo pripovedovala Katja Preša, ena najbolj duhovitih 
pripovedovalk v slovenskem prostoru.

Kulturni večer
Poženik – Dramska skupina Pod stražo v petek, 17. februar-
ja, ob 19.30 prireja kulturni večer v počastitev slovenskega 
kulturnega praznika in 100. obletnice smrti Ivana Tavčarja. 
Prireditev bo v Domu krajanov Poženik.

IZLETI

Štiridnevno druženje ob dnevu žena
Kranj – Ob dnevu žena Medobčinsko društvo invalidov Kranj 
vabi vse člane na štiridnevno druženje z ogledi Novigrada, 
Opatije, Labina ter Novega Vinodolskega. Program ogledov 
dobite v pisarni društva. Do zapolnitve sedežev v avtobusu 
sprejemajo prijave z vplačili v pisarni društva v torek in četrtek 
od 15. do 17. ure – samo še 21. februarja.

Elafitski otoki in Dubrovnik
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj tudi letos za velikonoč-
ne praznike od 7. do 11. aprila vabi na tradicionalni planinski 
izlet po Elafitskih otokih z ogledom Dubrovnika in Cavtata. 
Prijave z obveznim vplačilom akontacije so možne do vključno 
ponedeljka, 20. februarja, ali do zasedbe mest v avtobusu: v 
turistični agenciji Levanta, Cesta maršala Tita 63, Jesenice; tel. 
040 270 008 (Biljana Branc), levanta@jesenice.net; pri Janku 
Brovču na janko_brovc@t-2.net, tel. 031 890 642, ali Urošu 
Prelovšku na prelovsek@gmail.com.

Po delu soške fronte
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 4. marca, 
na izlet po delu soške fronte (Lokvica–Cerje), kjer je med le-
toma 1916 in 1917 potekalo nekaj italijanskih ofenziv. Skupaj 
bo do štiri ure nezahtevne hoje. Potrebne je nekaj pohodne 
kondicije. Višinska razlika na poti je približno 250 metrov. 
Odhod s posebnim avtobusom izpred Mercator centra Prim-
skovo v Kranju bo ob 7.30. Prijave sprejemajo v pisarni društva 
ob sredah med 17. in 18. uro ali pri vodniku Sašu Košniku na 
saso.kosnik@infonet.si ali tel. 041 757 009.

Pohod na Sv. Jakob
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na planinsko-poho-
dniški izlet na Sv. Jakob (nad Preddvorom), 961 m n. m. Izlet 
bo v četrtek, 23. februarja, odhod z osebnimi avtomobili bo 
ob 8. uri izpred Globusa, vstopna postaja bo tudi Lon. Kdor 
nima prevoza, naj pove ob prijavi. Hoje bo za štiri ure, višinska 
razlika pa je 441 metrov. Prijave s plačili prispevkov sprejemajo 
v društveni pisarni do ponedeljka, 20. februarja.

OBVESTILA

Kulinarična delavnica
Naklo – V okviru medgeneracijskega sodelovanja bo v Med-
generacijskem centru Naklo v sredo, 15. februarja, ob 17. uri 
kulinarična delavnica Ajdovi štruklji. Obvezne so prijave do 
zasedbe mest na mck-prijave@luniverza.si ali 04 280 48 25.

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

V knjigi boste 
spoznali starega 
Kitajca, gospoda 
Fuja, ki je imel 
malo denarja 
in premoženja, 
a je bil vseeno 
srečen, ker je bil 
moder in notranje 
zadovoljen. 
Zgodba 
pripoveduje o 
petih elementih 
kitajske filozofije 
o življenju, 
zdravju in o tem, 
kako doseči 
ubranost in 
izpolnjenost.  

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 ali na narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

Trda vezava, 96 strani. Redna cena knjige je 
14,90 EUR. Akcijska cena knjige je samo 990

EUR
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tedenski koledar
         vzhod      zahod 

14. 2. tor. Valentin, valentinovo 7.08 17.26

15. 2. sre. Jurka 7.06 17.28

16. 2. čet. Julijana 7.05 17.29

17. 2. pet.  Silvin 7.03 17.31

18. 2. sob.  Simeon 7.02 17.32

19. 2. ned. Julijan 7.00 17.34

20. 2. pon. Leon 6.58 17.35

Za zdaj je na Jesenicah v ponudbo vključenih sedem 
restavracij. / Foto: arhiv Wolt

Ljubljana – Slovenska karitas poroča, da je bilo do zdaj za po-
moč prizadetim ob potresu v Turčiji in Siriji zbranih blizu 122 
tisoč evrov. Ob zahvali za veliko solidarnost so pojasnili, da 
so v prejšnjem tednu obiskali 15 začasnih zavetišč v Allepu, 25 
v Lattakiji in 6 v Hami, ki so jih vzpostavile oblasti, ter naredili 
oceno največjih potreb – to so hrana, odeje, oblačila, mleko, 
plenice in higienski pripomočki, pitna voda in sanitarije ter 
grelniki. Prizadeti potrebujejo tudi psihosocialno pomoč, saj 
so doživeli velike travme, poleg drugih ranljivih skupin pa so 
v začasnih zavetiščih tudi nosečnice. Slovenska karitas zbira-
nje denarne pomoči nadaljuje na transakcijskem računu ter s 
SMS-sporočili KARITAS5 in KARITAS10 na 1919.

Velika solidarnost s prizadetimi v potresu

Wolt tudi na Jesenicah
Jesenice – Podjetje Wolt, 
ki omogoča dostavo iz re-
stavracij, trgovin z živi-
li in drugih lokalnih trgo-
vin, je odslej prisotno tudi 
na Jesenicah. Kot so sporo-
čili, Jeseničani lahko naro-
čijo dostavo iz restavracij 
prek platforme Wolt, kate-
re največja prednost je, da 
omogoča dostavo v 30 mi-
nutah, uporabniki pa lahko 
plačajo s kartico ali z goto-
vino. Za zdaj je na Jeseni-
cah v ponudbo vključenih 

sedem restavracij, ki ponu-
jajo več kot 130 različnih 
jedi, od pic, burgerjev, zele-
njavnih skled in juh, keba-
bov in jufk, balkanske hra-
ne do dnevnih malic in ko-
sil. Ponudbo bodo še nad-
grajevali in dopolnjevali, 
obljubljajo.

V svoje vrste obenem vabi-
jo vse, ki jih zanima delo do-
stavljavca. Aplikacija Wolt 
deluje v 23 državah sveta, v 
Sloveniji je Wolt prisoten 
od septembra 2019, za zdaj 
pa dostavlja v 13 slovenskih 
mestih.

Urška Peternel

Prijaznejše prečkanje cest  
za pešce in kolesarje
Kranj – V Mestni občini 
Kranj so prilagodili sema-
forske programe na Cesti 
Staneta Žagarja in delu Old-
hamske, s tem pa omogočili 
večjo pretočnost za kolesarje 
in pešce v glavni smeri. Obe-
nem je bil uveden varnostni 
čas, ki pa ne bo znatno upo-
časnil dinamike prometa za 
vozila. Novost je program 
»Vikend«, program »Pra-
znik« je umeščen v prome-
tno odvisen program, pro-
metno neodvisen program 
pa je prilagojen aktualni pro-
metni situaciji.

Po novem tako pešcem in 
kolesarjem pri prehodu se-
maforjev v glavni smeri ne 
bo treba pritiskati tipk za 
prečkanje stranskih ulic, saj 

bo semaforizacija usklaje-
na z zelenimi lučmi na Ces-
ti Staneta Žagarja. V času 

prometno odvisnega delo-
vanja bo torej poleg zelene 
luči za vozila v glavni smeri 

gorela zelena tudi za pešce 
in kolesarje. Ko bo iz stran-
ske ulice prišla najava priso-
tnosti vozila (kolesarja, peš-
ca), bo prometni sistem ne-
mudoma začel zapirati glav-
no smer na rdečo luč.

Pri uvozu na glavno ces-
to iz stranskih smeri bo 
pri prečkanju glavne uli-
ce še vedno treba pritisni-
ti na gumb, sicer se jim ne 
bo prižgala zelena luč, kljub 
temu da imajo vozila v isti 
smeri zeleno. Vendar pa se 
bo zelena luč vklopila takoj, 
tudi dve sekundi po tem, ko 
se bo vklopila zelena za mo-
toriziran promet. Po izteku 
dveh sekund po tem, ko se 
je vozilom prižgala zelena, 
pa bodo morali pešci in ko-
lesarji počakati na naslednji 
semaforski cikel.

Maša Likosar

Na Cesti Staneta Žagarja in delu Oldhamske so uvedli 
prilagojene semaforske programe za pešce in kolesarje.  
/ Foto: Tina Dokl
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Rezultati – žrebanje 12. 2. 2023
2, 5, 7, 9, 16, 18, 38 in 25

Loto PLUS: 3, 19, 22, 31, 34, 35, 36 in 20
Lotko: 1 5 3 0 2 2

Sklad 15. 2. 2023 za Sedmico: 500.000 EUR
Sklad 15. 2. 2023 za PLUS: 2.040.000 EUR
Sklad 15. 2. 2023 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

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

Nagradna križanka iz Gorenjskega glasa št. 8 z geslom Umet-
nost nas bogati in plemeniti, je glavno nagrado prinesla Lučki 
Breznikar iz Lesc, drugo in tretjo nagrado Dragici Bezlaj z 
Blejske Dobrave in Mateju Praprotniku iz Tržiča. Nagradna 
križanka iz Gorenjskega glasa št. 9 z geslom Čebula, leča,  
česen, grah, čili je glavno nagrado prinesla Rezki Jenko iz 
Kranja, drugo in tretjo nagrado pa Andreji Cuderman in 
Zdenki Dolžan, obe sta iz Kranja. 

Nagradna igra iz Kotička za naročnike je po dve vstopnici  
za pustni koncert na Ptuju prinesla Vinetu Langerholcu iz 
Škofje Loke in Emilu Pavlinu iz Križ. Nagrajencem čestitamo!

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

MALI OGLASI
T: 201 42 47 
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 8. do 15. ure, sreda od  
8. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

MANJŠO garsonjero v hiši pri Kranju, 
tel.: 031/805-412  
 23000410

HIŠE
KUPIM

VEČJO hišo z veliko parcelo ali kmetij-
sko zemljišče – Bled, Kranjska Gora, 
Istra, tel.: 070/275-066 22003240

VSELJIVO hišo z vrtom, v Podnartu ali 
bližnji okolici, tel.: 041/731-016  
 23000407

TEHNIKA
PRODAM

TELEVIZOR LG, diagonala ekrana 94 
cm, videorekorder in DVD-predvajalnik, 
tel.: 041/364-504 23000394

STROJI IN ORODJA
PRODAM

MANJŠO motorko, meč 30 cm in vi-
dia klino fi 600 in 400 za sekular, tel.: 
041/364-504 23000393

KUPIM

STARO motorno žago Stihl AV 028 
za dele ali samo cevast ročaj, tel.: 
040/336-869 23000402

GRADBENI  
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

VHODNA hrastova vrata s podbojem 
100 x 200 cm, zelo ugodno, 30 EUR, 
tel.: 04/59-61-902 23000399

ZASTEKLJENO steno 90 x 200 cm 
in okna 110 x 140 cm, za simbolično 
ceno, tel.: 04/59-61-902 23000398

PODARIM

STANDARDNA garažna vrata, tel.: 
04/25-51-516 23000392

KURIVO
PRODAM

SUHA bukova drva, lahko razrezana, 
možna dostava, tel.: 040/705-882 
 23000361

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

MIZO 80 x 120, TV Grundig 65 cm 
in pomožno raztegljivo posteljo, tel.: 
040/705-145 23000396

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sablje, 
čelade, uniforme, tel.: 051/740-430  
 23000362

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKO posteljo z dnom in jogijem, 
ugodno, tel.: 051/230-837  
 23000348

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

MAGNETNO terapijo Mag 204 + bio-
set 2 x blazino 80 x 190 za hrbet, noge 
in vrat, tel.: 031/843-287 23000395

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

NOSILNI drog za prenos kmetijske me-
hanizacije, z viličarjem, tel.: 031/772-
549 23000404

KUPIM

TRAKTOR Zetor, Ursus, Univerzal, 
Štore, Deutz, Tomo Vinkovič ali IMT, 
tel.: 070/112-628 23000326

TRAKTOR, traktorski cepilec za drva in 
nekaj priključkov, tel.: 041/680-684  
 23000406

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI krompir beli in rdeči ter telice, 
težke 250 kg, tel.: 031/585-345  
 23000400

KRMNI in jedilni krompir, tel.: 
031/828-955 23000401

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in 
grahaste barve, pred nesnostjo, in kg 
priščanci za dopitanje. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 23000281

7 dni starega bikca simentalca, ČB/
LS/LS, tel.: 041/377-102 23000391

MLADE bele purane za nadaljnjo rejo, 
različnih starosti, tel.: 031/499-143  
 23000337

KUPIM

BIKCA simentalca, težkega do 250 kg, 
tel.: 041/841-835  
 23000403

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, 
tel.: 030/270-280 23000397

OSTALO
PRODAM

OMARO za prekajevanje mesa, tel.: 
040/677-064 23000405

SLAMO v balah, tel.: 040/539-023  
 23000409

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija, krovstvo, čišče-
nje hiš in stanovanj -  po zelo ugodni 
ceni. Leard d.o.o., Pivka 11, Naklo, 
tel.: 041/583-163 23000283

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, krovska 
in kleparska dela, sanacije in renova-
cije, kvalitetno, hitro in poceni. SGP 
Beni, d. o. o., Struževo 7, Kranj,, tel.: 
041/561-838 23000284

ZASEBNI STIKI
74-letni vdovec bi rad spoznal resno 
gospo, do 70 let, za občasna srečanja, 
tel.: 041/738-460 23000408

TOPLOTNE ČRPALKE

 
DOBAVA TAKOJ

IZE d.o.o 
Golniška c. 68 a, 4000 KRANJ
041 669 742

TOPLOTNE ČRPALKE
                              6 – 16 kw 
od 6.699,99 EUR - 6 kw z osnovno 
montažo, zagonom in 9,5% ddv
SUBVENCIJA EKO SKLADA

IZE d.o.o. 041 669 742

KAKO  
IZDELAMO 
JOGURT, SIR, 
MASLO

Priročnik je 
namenjen 
vsem, ki za 
lastne potrebe 
načrtujete pre-
delati manjše 
količine mleka 
v okusne in 
zdrave mlečne 
izdelke, ter 
vsem, ki ste 
na tem po-
dročju že bolj 
samozavestni 
in spretni.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva 
ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04 201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si.

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

200 strani, Mere: 17 x 23,5 cm   

                        + poštnina

25
EUR

Avtorica vas 
popelje v svet 
sivke, rožmarina, 
žajblja, lovora 
in oljčnih listov. 
Z navdušenjem 
boste izdelovali 
hidrolate, 
pripravljali čaje, 
kozmetiko, 
izdelke za 
aromaterapijo 
in kuhali odlične 
jedi z zelišči. 
Presenetila vas 
bo uporabnost 
zelišč v prehrani 
in negi domačih 
živali ter hišnih 
ljubljenčkov.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

2240Število strani: 152 strani, 21 x 24 cm
EUR

OBVESTILO NAROČNIKOM

Račune lahko prejemate  
tudi po elektronski pošti

Če želite račune prejemati po e-pošti, nam na 
e-naslov narocnine@g-glas.si sporočite točno ime 
in priimek ter naslov, da vas bomo našli na seznamu.

Na e-naslov, s katerega nam boste poslali  
osebne podatke, bomo poslali račun v obliki pdf,  
ki bo povsem enak položnici v tiskani izdaji.

Sodobna tehnologija omogoča tudi hitro in 
preprosto plačevanje računov s pomočjo mobilnega 
telefona in QR kode. 
Prepričani smo, da boste zadovoljni.

www.gorenjksiglas.si

Umovadba
Naklo – V okviru medgeneracijskega sodelovanja bo v Med-
generacijskem centru Naklo v petek, 17. februarja, ob 9. uri 
umovadba, vadba za krepitev možganskih celic. Obvezne so 
prijave do zasedbe mest na mck-prijave@luniverza.si ali 04 
280 48 25.

Osnove risanja
Šenčur – V okviru medgeneracijskega sodelovanja bo v Domu 
krajanov Šenčur v sredo, 15. februarja, ob 18. uri ustvarjal-
na delavnica Osnove risanja. Obvezne so prijave do za-
sedbe mest na mck-prijave@luniverza.siali 04 280 48 25. 
Preddvor – V okviru medgeneracijskega sodelovanja bo v če-
trtek, 16. februarja, ob 18. uri v prostorih Društva starejših 
občanov Preddvor ustvarjalna delavnica Osnove risanja. Ob-
vezne so prijave do zasedbe mest na mck-prijave@luniverza.
si ali 04 280 48 25.

Telovadba za najlepša leta
Preddvor – V okviru medgeneracijskega sodelovanja bo v sre-
do, 15. februarja, se ob 17. uri v Kulturnem domu Preddvor 
začela Telovadba za najlepša leta, ki bo potekala na stolih in 
stoje. Obvezne so prijave do zasedbe mest na mck-prijave@
luniverza.si ali 04 280 48 25.

PREDAVANJA

Gore v štirih letnih časih
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi na potopisno preda-
vanje, ki bo danes, v torek, 14. februarja, ob 18. uri v gostilnici 
Kresnik Naklo. Damjan Slabe bo predstavil gore v štirih letnih 
časih.

OSMRTNICA

V 82. letu nas je zapustila 

Mira Primožič 
rojena Mrak, iz Groharjevega naselja v Škofji Loki

Pogreb drage pokojnice bo v sredo, 15. februarja 2023, ob 14.30 
na pokopališču v Lipici. Od nje se lahko poslovite na dan pogre-
ba od 11. ure dalje na tamkajšnjem pokopališču. Pogrebna maša 
bo v cerkvi v Stari Loki ob 15.30.

Žalujoči: hči Vilma, sin Lojze in brat Izidor z družinami
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Valentinovo je pri nekaterih priljubljen praznik, drugi pa menijo, da gre za potrošniški običaj, ki smo ga 
uvozili iz Amerike. Majhna pozornost pa je vedno dobrodošla, mar ne?

Škofja Loka, Radovljica – Lo-
ški barman Anže Tomšič iz 
Grajske kavarne Škofja Loka 
nam je razložil, kaj opaža v 
zadnjih dveh letih, odkar ima 
kavarno, pa tudi kaj je že v pre-
teklosti spoznal glede prazni-
ka zaljubljencev oziroma 14. 
februarja. Pravi, da za valenti-
novo ni vedno delal, saj ne gre 
ravno za praznik, pri katerem 
bi ljudje posvečali veliko po-
zornosti koktajlom, temveč jo 
namenjajo bolj sladicam. Ker 
pa sam že nekaj časa sodelu-
je tudi z znanimi slovenskimi 
kuharskimi mojstri pri »food 
paringu« oziroma spajanju 
hrane s pijačo (pri njem so 
to koktajli), se je tokrat odlo-
čil, da bodo v Grajski kavarni 

na Loškem gradu kombinira-
li koktajl s sladico. Ko ga vpra-
šamo, kakšen naj bi bil po nje-
govem koktajl zaljubljencev, 
se pošali: »Rdeč, biti mora lep 
na pogled in pikanten – tako 
kot zveza.« Najprej je sicer 
razmišljal o enem koktajlu, 
nato o moškem in ženskem, 
celo o takem, ki bi bil za par. 
Porodila se mu je celo ideja, 
da bi vsak svojega par za mizo 
zlil skupaj in pil po slamici 
iz enega kozarca  ... Na kon-
cu se je odločil za enega, ki 
je že sam skoraj sladica v ko-
zarcu. »V njem so gin, sadni 
pire kot pri sladici, ki je name-
njena k tokratnemu koktajlu, 
svež limetin sok, malo vanilje 
in jajčni beljak za strukturo,« 
pojasni. Sladica, za katero se 
je odločil, pa je torta Pavlova s 

pirejem malin in jagod ter z 
belo čokolado.

Rdeče vrtnice
Znani cvetličar iz Rado-

vljice Tomaž Spaans potrdi, 
da za valentinovo še vedno 
ljudje največ kupujejo rde-
če vrtnice. Predvsem hodijo 
po cvetje moški, največ dan 
pred valentinovim in na pra-
znik zaljubljencev, kar pa ne 
pomeni, da ženske ne obiš-
čejo cvetličarne. Le da se one 
odločajo bolj za šopke. »Glav-
na je še vedno vrtnica, vendar 
pa nekateri izberejo tudi spo-
mladanski šopek, se odloči-
jo celo za pisani bidermajer 
šopek,« pravi Spaans. Tokrat 
se je sam odločil še za sode-
lovanje z eno domačih čoko-
ladnic in boste lahko najdraž-
jim polepšali dan še s čoko-
ladnim pridihom. S svojimi 
cvetličarji ugotavlja tudi, da 
trend kupovanja rezanega 
cvetja raste, da je sicer včasih 
starejša generacija večji po-
men pripisovala dnevu žena, 
sedaj pa so se pridružili mlaj-
ši generaciji. »Zmotno bi 
bilo misliti, da je valentinovo 
bolj domena starejših,« pove. 
Sam tudi ne vidi valentinove-
ga kot nekega ameriškega, 
skomercializiranega prazni-
ka, saj meni, da ima prav vsak 
rad pozornost.

Sladki šopek
Za prav posebne, sladke 

šopke pa se je za februarski 
praznik zaljubljencev tokrat 
odločila Veronika Benedik, 
slaščičarka iz Zgornje Lipni-
ce, ki je pred kratkim v Les-
cah odprla butično trgovi-
no Sladkosned. Za valenti-
novo pri njej največ naroča-
jo ženske oziroma so ravno 
one prve, ki zavijejo v Slad-
kosneda. »Najde se tudi kak-
šen moški, vendar se ti za na-
kup sladice odločajo bolj z 
danes na jutri, zadnjo minu-
to,« pojasni. »Kot pravi kole-
gica cvetličarka Teja Vidic, se 
moški za dan zaljubljencev 
pogosteje odločajo za nakup 
cvetja,« še doda. Za tokratni 
dan zaljubljencev pa se je od-
ločila, da ponudi prav poseb-
ne šopke, v katerih se bohot-
ijo jagode, oblite s čokolado, 
ter t. i. cakepops oziroma tor-
tice na palčki. A čeprav je iz-
brala predvsem barve v rde-
čih in rožnatih odtenkih, se 
je za nakup šopka odločilo 
veliko žensk. »Največ pa se 
pri nas na valentinovo proda 
predvsem manjših tortic za 
enega ali par. Najbolj klasič-
na je seveda oblika srca, pred-
vsem pa sprašujejo po okusih 
in kombinaciji čokolade, bele 
čokolade in jagode,« zaključi 
slaščičarka.

Alenka Brun

Anže Tomšič tokrat za dan zaljubljencev kombinira koktajl s 
sladico. / Foto: Alenka Brun

Kranj – Znano je, da je v oko-
lici Ledene dvorane Zla-
to polje v Kranju malo par-
kirnega prostora, to pa se je 
znova izkazalo ob nedavni 
dobrodelni tekmi, ko so obi-
skovalci dodobra napolnili 
tribune. Po tekmi so bili ne-
kateri zelo razburjeni, saj so 
dobili plačilne listke za na-
pačno parkiranje.

Kot so pojasnili na Me-
dobčinskem redarstvu, so 
prejeli prijavo občana, ki se 

je pritožil zaradi nepravil-
nega parkiranja v neposre-
dni bližini dvorane. Redar-
ji so nato na terenu izrek-
li šest obvestil o prekršku 
v skladu z Zakonom o pra-
vilih cestnega prometa. V 
vseh primerih je šlo za par-
kiranje na pločniku in s tem 

ogrožanje varnosti pešcev, 
ki so v prometu najranlji-
vejša skupina, še posebno 
v nočnem času. Kot dodaja-
jo na kranjski občini, je mo-
goče – če je parkirišče pred 
dvorano zapolnjeno – pra-
vilno parkirati tudi na povr-
šinah oziroma parkiriščih v 
okolici dvorane, do dvora-
ne je moč priti peš, upora-
biti sistem za izposojo ko-
les KRsKOLESOM ali me-
stni avtobus.

Prav tako pojasnjujejo, da 
trenutno na Mestni občini 

Kranj pripravljajo obvezno 
razlago, s katero bodo po-
dali dodatna pojasnila pro-
storskega akta glede zago-
tavljanja manjkajočega šte-
vila parkirnih mest. Obve-
zna razlaga gre v odločanje 
na marčno sejo mestnega 
sveta.

Dobrodelni in  
s kaznijo

Vilma Stanovnik

Parkirišča pri ledeni dvorani Zlato polje so hitro polna, zato 
obiskovalci ne razumejo, da jih za parkiranje na pločniku 
kaznujejo. / Foto: Tina Dokl

Okusno, z vrtnico ali šopkom

vre men ska na po ved
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo pretežno jasno, po nekaterih dolinah ni izključeno 
nekaj jutranje megle. Jutri in v četrtek bo pretežno jasno in 
čez dan razmeroma toplo.

Naš grobar je pridobil akademski naslov  
s področja alternativne medicine:  
doktor homeolopatije.
Milan Fridauer - Fredi

NA GLAS                                           aforizem

Pred kratkim je v dvorani Zlato polje potekala 
dobrodelna hokejska tekma, ob gneči pa je nekaj 
obiskovalcev moralo plačati kazen za nepravilno 
parkiranje.

Rdeče vrtnice so klasika, meni tudi Spaansov cvetličar Miha 
Kalan. / Foto: Alenka Brun

Veronika Benedik se je letos za valentinovo odločila za 
poseben, sladki šopek. / Foto: osebni arhiv

Kranj – Za FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v 
Planici, ki se bo z odprtjem začelo 21. februarja, so kot novost 
od 10. februarja na voljo tudi popoldanske vstopnice. Kupite 
jih lahko samo na Petrolovih prodajnih mestih. Veljajo vsak 
dan od 15. ure, cena pa je enotna – 33 evrov. Prva odločitev 
v popoldanskih oziroma v večernih urah (začetek ob 17. uri) 
bo že 23. februarja ženska skakalna tekma na srednji skakal-
nici. Od včeraj, 13. februarja, je Planica že zaprta za dostop 
z osebnimi vozili. Do 18. februarja je dostop do Planice in 
doma v Tamarju še omogočen pešcem, od 18. februarja pa 
bo režim zapore veljal tudi zanje oz. bo na območje možno 
vstopati samo z akreditacijo, po 22. februarju pa seveda tudi 
z vstopnicami.

Za Planico tudi popoldanske vstopnice


