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Malica ne bo več zastonj
Vlada predlaga parlamentu sprejetje
zakona, po katerem šolska malica za
dijake ne bo več brezplačna kot do-
slej, temveč subvencionirana, glede
na njihov socialni položaj. Subvenci-
onirane prehrane naj bi bili deležni
tudi otroci v osnovnih šolah.
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POLITIKA VREME

jutri: oblačno s sneženjem
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Poklon poetu in kulturi
Slovensko napredno in nacionalno
gibanje se je vedno vračalo k Prešer-
novi zapuščini, je na osrednji sloves-
nosti ob kulturnem prazniku v Vrbi
dejal šolski minister Igor Lukšič. 
Ministrica za kulturo Majda Širca je
obiskala tudi Kranj in na pesnikov
grob položila venec.
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AKTUALNO

Bomba ni bila moja!
Tako sta na kranjskem sodišču zatr-
dila tako Damir Muzaferović iz Kra-
nja kot Dževad Velić iz Postojne, ki
jima sodijo zaradi bombnega napada
pred diskoteko Million Club v Kranju
oktobra lani. V napadu je bilo ranje-
nih najmanj šest ljudi.

8

Odločitev za poklic 
je proces
"Odločitev za poklic je proces in ni-
kakor ne bi smela biti stvar nekaj ted-
nov ali samo nekaj dni. Najboljša od-
ločitev je tista odločitev, ki v človeku
dozori postopoma," je prepričana
Barbara Perme z osnovne šole Stra-
žišče v Kranju.

Danes bo povečini jasno. 
Proti večeru se bo pooblačilo. 
V sredo in četrtek bo oblačno 
z občasnim sneženjem. 
Hladno bo.

11

V KATERO ŠOLO

63 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Simon Šubic

Cerklje - Čeprav je Petrovče-
va hiša v središču Cerkelj
oživela že pred novim letom,
ko je v zgornjih nadstropjih
začel obratovati krajevni od-
delek Osrednje knjižnice
Kranj, so jo svojemu name-
nu uradno predali minulo
soboto. Propadajočo hišo iz
srede 19. stoletja je Občina
Cerklje odkupila v letih 2005
in 2006, leto kasneje pa so
nekdaj znano gostišče raz-
glasili za kulturni spomenik.
Njena rekonstrukcija je po
besedah župana Franca Če-
bulja stala okoli 1,5 milijona
evrov; dobrih 842 tisoč evrov

so prejeli iz evropskih struk-
turnih skladov, slabih se-
demsto tisoč evrov pa je pri-
spevala občina. "V hiši smo
uredili krajevno knjižnico in
muzejski del, razstavni atelje
Likovnega društva Cerklje,
našli pa smo tudi prostore za
Turistično informativni cen-
ter, ki naj bi povezal vse de-
javnike na turistično-kul-
turnem področju," razmišlja
župan. Rekonstrukcijo je iz-
vedlo Cestno podjetje Kranj,
da je hiša ohranila svojo po-
dobo izpred dvesto let, pa je
pazila konzervatorka Mojca
Tercelj Otorepec.

"Hiša je bila zapisana pro-
padu, a je vseeno vstala kot

ptič feniks," je v krajšem na-
govoru ugotovila Barbara
Ravnik, direktorica Gorenj-
skega muzeja, ki je v Petrov-
čevi hiši postavil svojo zbir-
ko, ki jo bodo dopolnili tudi
z lokalno zbirko (del te je že
prispeval Štefan Močnik).
"Slovenci smo edini narod,
ki praznuje kulturni praz-
nik. Povezali smo ga s Fran-
cetom Prešernom, ki nam je
z Zdravljico želel prepustiti
toliko svojih spoznanj, da se
jih težko zavedamo v vsej
njihovi veličini," Ravnikova
ni pozabila, da so odprtje
Petrovčeve hiše pripravili 
ob slovenskem kulturnem
prazniku.

Petrovčevo hišo rešili pred propadom
V njej so uredili knjižnico, muzejsko zbirko, turistično informativni center ...

V Petrovčevi hiši je urejena tudi muzejska zbirka. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Vogel - V nedeljo popoldne
se je na žalost znova pokaza-
lo, kako nevarna je turna
smuka po ravnokar zapa-
dlem snegu. Zunaj urejene-
ga smučišča na Voglu je na-
mreč snežni plaz odnesel
šestnajst- in sedemnajstlet-
nega smučarja iz okolice
Škofje Loke. Prvemu se je
uspelo rešiti, medtem ko so
sedemnajstletnika po večur-
nem iskanju našli zasutega v
plazu. Žal mu reševalci niso
mogli več pomagati. To je že
drugi letošnji smrtni primer
turnega smučarja, ki se je v
celi sneg podal zunaj ureje-
nega smučišča.

Nova tragedija med turno smuko
Samo teden dni po tragediji na območju Krvavca je bil snežni plaz med turno smuko na Voglu 
usoden za sedemnajstletnika iz okolice Škofje Loke. 

�8. stran Turna smuka po novi snežni odeji je bila v tednu dni usodna že za drugega smučarja.  

Marjana Ahačič

Kranjska Gora - Če bo mi-
nistrstvo za okolje in prostor
potrdilo odločitev občinske-
ga sveta, bo pitna voda v
Kranjski Gori po novem sko-
raj trikrat dražja kot doslej.
Sedanja cena vode - 0,1818
evra na kubični meter za go-
spodinjstva in 0,2431 za dru-
ge uporabnike, je v Kranjski
Gori nespremenjena že vse
od leta 2004. Kot pojasnjuje-

jo na občini, že dolgo ne po-
kriva stroškov, ki se zaradi
vedno višjih tehničnih in
oskrbovalnih standardov iz
leta v leto povečujejo. Zato
so se odločili, da izračun vo-
darine prilagodijo avgusta
lani sprejeti metodologiji in
na ta način občutno zvišajo
ceno vode ter jo izenačijo za
vse uporabnike. Tako naj bi
po novem za kubični meter
vode vsi plačevali po 0,4748
evra.  

Občutno dražja pitna voda?
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Kranj

Danes predvidoma začetek gradnje krožišča 

Takoj ko bo vreme za to primerno, po načrtih pa že danes,
9. februarja, bo izvajalec zaradi začetka del na bodočem kro-
žišču Bleiweisove in Koroške ceste, postavil popolno zapo-
ro Koroške ceste, in sicer na delu od uvoza na parkirišče Po-
licije in Gorenjske banke do uvoza v parkirno hišo na kareju
A. Promet po Bleiweisovi bo za zdaj tekel nemoteno v obe
smeri. Gradnja krožišča bo predvidoma zaključena letos 
julija, vmes pa se bodo zapore cest še spreminjale. V. S.
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Ljubljana - Subvencionirane
prehrane pa bi bili deležni
tudi otroci v osnovnih šolah.
Tako bi malica za slednje
znašala 0,80 evra, za srednje
šole pa 2,42 evra. Dve tretjini
stroška za malico bi poslej
prispevala država, dodatna
tretjina subvencije pa bi
učencem in dijakom pripa-
dala v primeru, če je ugotov-
ljeni dohodek na družinske-
ga člana do trideset odstot-
kov povprečne plače v državi.
Dijakom pa pripada dodatna
subvencija v višini šestine
cene malice, tudi če dohodek
na družinskega člana znaša
med 30 in 55 odstotki. Mini-
ster za šolstvo in šport Igor
Lukšič je dejal, da je za otro-
ke že sedaj v približno 38 od-
stotkih prehrana brezplačna
in tako bo tudi naprej. Pri di-
jaški prehrani pa bo veljalo,
da bo približno 22 odstotkov
plačevalo polno ceno, to je
približno 16 evrov na mesec,
okrog 44 odstotkov pa jih bo
plačevalo po devet evrov.

Takšni rešitvi nasprotuje
Dijaška organizacija Sloveni-
je, češ da ukinja pravico dija-
kov do stoodstotno subvenci-
onirane prehrane. Nedopust-
no se jim zdi, da država var-
čuje pri šolajoči se mladini in
ne zagotavlja optimalnih
okoliščin za njihovo izobra-
ževanje, k čemur pripomore
tudi brezplačna prehrana. Za
ohranitev brezplačne dijaške

prehrane so zbrali dvajset ti-
soč podpisov. Opozarjajo, da
je ukinitev popolne subven-
cionirane prehrane začetek
krnjenja pravic šolajočih se.
Ker gre predlog zakona v dr-
žavni zbor, bodo dijaki pod-
poro iskali v poslanskih sku-
pinah. Že sedaj pa so jih pod-
prli podmladki nekaterih po-
litičnih strank. 

Člani Slovenske demokrat-
ske mladine (SDM) so šokira-
ni nad odločitvijo vlade in
ocenjujejo, da so takšni ukre-
pi še toliko bolj škodljivi, saj
bodo stroški prehrane dijakov
zopet padli na že tako obre-

menjene družinske proraču-
ne. Sklicujejo se na dobro
urejene subvencije za štu-
dentsko prehrano, kamor ni
posegla nobena vlada. Prejš-
nja vlada pa je podoben si-
stem uvedla tudi za dijake,
"sedaj pa očitno enake pravi-
ce za vse niso pogodu "social-
no usmerjeni vladi" in bo ar-
bitrarno sredstva delila na
podlagi socialnih statusov",
pravijo v podmladku SDS.
Tudi v Mladi Sloveniji, pod-
mladku NSi, so razočarani
nad odločitvijo vlade o popol-
ni ukinitvi subvencionirane
dijaške prehrane, ocenjujejo

jo kot "uvedbo politike diskri-
minacije", kot korak nazaj pri
zagotavljanju pogojev za
zdravo prehranjevanje dija-
kov. Za ohranitev subvencio-
nirane dijaške prehrane je
MSi doslej zbrala prek 15 ti-
soč podpisov dijakinj in dija-
kov, ki jih bodo predali pred-
sedniku državnega zbora
Pavlu Gantarju. V MSi verja-
mejo, da bodo poslanci "pre-
mogli toliko sočutja do dija-
kov ter tako zavrnili predlog
novega zakona o subvencio-
nirani dijaški prehrani". Do
zakonskega predloga so kri-
tični tudi v Mladi liberalni de-
mokraciji. Racionalizacijo si-
stema šolske prehrane sicer
podpirajo, a ne na predlagan
način. Po njihovem mora za-
kon določiti, kaj naj bi šolska
malica vsebovala in kakšne
malice naj bodo dijakom po-
nujene. Nedopustno je, da
prihaja do primerov, ko na
nekaterih šolah za znesek 2,4
evra svojim dijakom nudijo
topel obrok, spet na drugih pa
je za isti znesek dijakom na
voljo zgolj kos kruha in rezi-
na salame. Sistem šolske pre-
hrane je možno optimizirati
z uvedbo kartičnega poslova-
nja prek dijaških izkaznic. V
Mladem forumu SD pa za-
konskim rešitvam pritrjujejo,
češ da je treba omogočiti ce-
nejši ali brezplačen obrok šol-
ske prehrane učencem in di-
jakom iz socialno manj spod-
budnih okolij, česar sedanji
zakon ni omogočal.

Malica ne bo več zastonj
Vlada parlamentu predlaga zakon, po katerem šolske malice za dijake ne bodo več brezplačne, kot so
bile doslej, temveč subvencionirane, glede na njihov socialni položaj.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Zvesti Gorenjskemu glasu
Tudi Cecilija Dežman in Štefka Zupan imata radi Gorenjski
glas. Čeprav sta dobri prijateljici in skoraj sosedi, imata na-
ročen vsaka svoj izvod. Dobrovoljni prijateljici sta se odloči-
li, da bosta plačilo celoletne naročnine izkoristili za pravi
pravcati izlet. Že petnajst čez sedmo uro zjutraj sta v Podho-
mu pri Zgornjih Gorjah, kjer živita, sedli na vlak in se pripe-
ljali do Kranja. Z železniške postaje sta se kar peš sprehodili
do naše stavbe, čeprav razdalja ni kratka. Ko smo skupaj pile
kavico, sta prijazno ponudili še medenjake, ki sta jih vzeli s
sabo na pot. Povedali sta mi, da se družita, odkar sta poro-
čeni, čeprav mineva že dvajset let, odkar je Cecilijin mož po-
kojen. Prej so skupaj prijateljevali kot zakonci, zdaj pa Štefka
in njen mož Franc Cecilijo rada vzameta kam s sabo. Cecili-
ja, ki je izučena šivilja, ima sina, hčer in pet vnukov. Pravi, da
jo premalokrat obiščejo, a razume, da jim njihov tempo živ-
ljenja ne dopušča drugače. Ker je sama v hiši, se rada zapo-
sli z vrtom in ne premišljuje veliko o boleznih. Štefka ima
prav tako sina in hčer ter tri vnuke, ki že študirajo. Sin z dru-
žino živi v zgornjem nadstropju hiše, hčerka ima hišo na
dvorišču. Štefka je bila zaposlena v Vezeninah na Bledu, a je
bila tako kot Cecilija precej let doma, da je skrbela za otroke.
Ceciliji je v Gorenjskem glasu najbolj všeč, da ni preveč poli-
tike, zdi se ji bolj osebno čtivo. Traja kar celo uro, preden ga
prelista. Štefka ga je včasih brala celo več kot mož, odkar pa
ji zaradi napačno opravljene operacije pešajo oči, ga ne more
več brati. Zato večkrat poprosi moža, da ji kaj prebere na
glas. Za hudomušni prijateljici, ki ne moreta druga brez dru-
ge, obisk Glasa ni bil zadnja postaja. Kljub ne najboljšemu
vremenu sta se odpravili še do mestnega jedra. In zagotovili
sta, da prihodnje leto spet prideta. D. K.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme LUKA RANT iz Selc.

vseeno mi je, 
ne vem

9%

Apartmaje, 
trgovino, lokal 

in tržnico, kakor 
načrtuje 
investitor

34%

Kamp, kot je bil 
nekoč
57%

N = 35

Kaj bi želeli imeti na prostoru, kjer je bil nekoč 
kamp Špik in na katerem bo družba Hit Alpinea 
spomladi gradila apartmajsko naselje?

Očitno se bo 
morala zgoditi 
huda nesreča, 
da se bo kaj 
premaknilo

17%

Mogoče pa res, 
glede na to, da 

država že 
odkupuje 

zemljišča zanj
57%

Ne verjamem, 
vse skupaj se 

vleče že 
predolgo časa

26%

Menite, da bodo ob regionalni cesti skozi kraj 
vendarle zgradili pločnik?

N = 35

Minister Lukšič je predstavil tudi spremembe zakona
o vrtcih. Te naj bi občinam omogočale, da bodo lahko
hitreje prišle do prostorov za vrtce. Prostore za vrtce
bodo lahko uredile tudi v nenamenskih stavbah brez
spremembe namembnosti objektov, predvideva pa
tudi vse faze prostorskega načrtovanja vrtcev v občini
in financiranja gradnje vrtca, ko je investitor zasebnik.

Matevž Pintar

V Gozd Martuljku smo pri-
dobili mnenja 35 krajanov, ki
smo jih vprašali, kaj bi želeli
imeti na prostoru, kjer je bil
nekoč kamp Špik in na kate-
rem bo družba Hit Alpinea
spomladi gradila apartmaj-
sko naselje. Zanimalo nas je
tudi, ali menijo, da bodo ob
regionalni cesti skozi kraj
vendarle zgradili pločnik, in

ali lani zgrajeni gasilski in
krajevni dom služi svojemu
namenu. Sedeminpetdeset
odstotkov vprašanih si želi, da
bi tam, kjer bodo gradili
apartmajsko naselje, ostal
kamp. Tretjina si želi apart-
majev, trgovine, lokala in trž-
nice, kakor načrtuje investi-
tor, 9 odstotkov pa je ostalo
neopredeljenih. Ker država
že odkupuje zemljišča, je več
kot polovica mnenja, da bodo

vendarle zgradili pločnik ob
regionalni cesti skozi kraj. 17
odstotkov vprašanih nam je
odgovorilo, da se bo očitno
morala zgoditi huda nesreča,
da se bo kaj premaknilo, četr-
tina pa obljubam o pločniku
ne verjame več, saj se vse sku-
paj že predolgo vleče. Večina
(83 odstotkov) je z novim ga-
silskim in krajevnim domom
zadovoljna, ker so v njem na-
šla prostor vsa društva, knjiž-

nica in gasilci, 17 odstotkov pa
je prepričanih, da je dom pre-
malo izkoriščen, saj ga upo-
rabljajo samo nekateri. Sode-
lujoče smo vprašali tudi, kaj v
svojem kraju pogrešajo, še
največ si jih želi boljše trgov-
ske ponudbe.

V Klicni center slepih nas
lahko pokličete, če bi se radi
na Gorenjski glas naročili.
Dosegljivi smo na telefonsko
številko 04/51 16 404.

V Gozd Martuljku naj ostane kamp

Ljubljana 

SDS o izhodni strategiji

Vlada je v četrtek predstavila izhodno strategijo, kot pravijo v
stranki SDS, kjer početje vlade v zvezi z izhodom iz krize še
posebej budno spremljajo, s skoraj enoletno zamudo. Stro-
kovni svet SDS bo danes vladno strategijo za izhod iz krize
podrobneje obravnaval in se do nje vsebinsko opredelil.
Opravil bo tudi oceno upoštevanja ukrepov iz tretjega paketa
protikriznih ukrepov, ki jih je na predlog SDS pred kratkim ob-
ravnaval državni zbor in jih priporočil vladi v proučitev. D. Ž.

Ljubljana 

Prostorski načrt za plinovod Šenčur-Cerklje

Vlada je v četrtek na svoji seji sprejela sklep o začetku pri-
prave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod
Šenčur-Cerklje na Gorenjskem. Pozvala je gorenjsko razvoj-
no regijo, da poda svoje razvojne potrebe, ki se nanašajo na
načrtovanje prostorskih ureditev državnega pomena in izha-
jajo iz regionalnega razvojnega programa. D. Ž.

Prijateljici Štefka Zupan in Cecilija Dežman
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Ana Hartman, Vilma 
Stanovnik, Igor Kavčič

Vrba, Kranj - Tudi na letošnji
kulturni praznik, 8. februar,
so se v številnih slovenskih
krajih zvrstile kulturne pri-
reditve, na Gorenjskem je
bilo dogajanje najbolj bogato
v Kranju in Vrbi. V Prešer-
novi rojstni vasi se je zbralo
okoli tisoč obiskovalcev.
Med njimi so bili tudi letos
tekači iz Kranja in Tržiča, iz
Radovljice pa je peš v Vrbo
prišlo preko štiristo vojnih
veteranov. Spoštovanje do
Prešerna so z branjem nje-
govih poezij najprej pokazali
slovenski športniki: pred-
stavniki Hokejskega kluba
Acroni Jesenice ter nekdanja
smučarja Alenka Dovžan in
Bojan Križaj. Vrhunec doga-
janja je bila osrednja sloves-
nost pred Prešernovim spo-
menikom, kjer sta bila slav-
nostna govornika minister
za šolstvo in šport Igor Luk-
šič in ministrica za kulturo
Majda Širca.

Ministrica Širca se je med
drugim spomnila lanske, še
neizpolnjene obljube, da
bodo Prešernovo rojstno
hišo razglasili za spomenik
državnega pomena: "V Vrbi
sem lani obljubila, da bo
'hiša mojega očeta' spome-
nik državnega pomena. Bo.
Potem ko se boste dogovori-
li, kaj želite in kaj je prav.
Dialogi so pri nas naporni
in dolgi. Ministrstvo jih ni
zavlačevalo. Obljubilo je za-
ščito Prešernove rojstne
hiše in ne cele doline." Mi-
nister Lukšič je poudaril, da
je Prešeren briljantno for-
muliral ključne politične ci-
lje slovenskega naroda, zato
se je napredno in nacional-
no gibanje vedno vračalo k
njegovi zapuščini: "Osvobo-
dilna fronta in narodnoos-
vobodilno gibanje, ki se je
lotilo izgradnje nacionalne,
ljudske države, je Prešerna
dvignilo na raven državnega

simbola. Slovenski narod-
noosvobodilni svet je 8. fe-
bruar razglasil za kulturni
praznik. Od leta 1989, ko je
bilo povsem jasno, da je za
nadaljnji razvoj slovenstva
federacija pretesna, smo
znova s Prešernom pokazali
svojo voljo. Zdravljica je po-
stala himna tedaj še federal-
ne Republike Slovenije."
Najslajše je spoznanje, da
smo vse velike stvari v zgo-
dovini dosegli ob velikih po-
sameznikih, ki so projekt
slovenstva znali in zmogli
povezati z najnaprednejši-
mi tokovi v svetu, je še dejal
minister.

Zbrane je na osrednji slo-
vesnosti nagovoril tudi žirov-
niški župan Leopold Poga-
čar, v kulturnem programu
pa so sodelovali veteranski
pevski zbor, Mešana pevska
skupina Dr. France Prešeren
in dramska igralka Milena
Zupančič.

Prešernov smenj privabil
množico obiskovalcev

Ena največjih prireditev ob
včerajšnjem kulturnem
prazniku je bila v Kranju,
kjer je Zavod za turizem pri-
pravil tradicionalni Prešer-
nov smenj. Na prireditvi, s
katero so v mestu pričarali
vzdušje iz Prešernovega
časa, se je zbralo ogromno
obiskovalcev, ki jih ni zmotil
mraz. Za ogrevanje so na-
mreč poskrbeli s plesnimi,
glasbenimi in pevskimi vlož-
ki, posebnost letošnjega sm-
nja pa je bil tudi valček, ki so
ga lahko obiskovalci zaplesa-
li skupaj s folkloristi. V go-
stilnah so ponujali tudi hra-
no in Prešernovih časov, v
mestnih lokalih so igrali sta-
re družabne igre, na stojni-
cah pa se je predstavilo več
kot šestdeset različnih proiz-
vajalcev domače in umet-
nostne obrti.

Včerajšnji kulturni praz-
nik so številni Kranjčani in
gostje izrabili tudi za obisk
Prešernovega spomenika. V
družbi kranjskega župana
Damijana Perneta je mesto
in Prešernov gaj obiskala
tudi ministrica za kulturo
Majda Širca in položila ve-
nec na pesnikov grob. "Pre-
šernovo zapuščino kot kultu-
ro in kot narodov spomin
Slovenke in Slovenci spoštu-
jemo in se poklonimo pesni-
ku v okviru praznika, ki ga
imamo edini na svetu. Prav
tako skušamo slediti mislim,
ki jih je izrekel France Preše-
ren, da je kultura naša naj-
večja vrednota," je povedal
ministrica Majda Širca. "Ob
obisku v Kranju sem šokira-
na od te energije, vesela sem
tudi, da so v Kranju veliki
premiki v smeri kulture, od
obnove Layerjeve hiše do
stolpov in vsega drugega, kar
se dogaja," je poudarila mi-
nistrica Širca, kranjski žu-
pan Damijan Perne pa je do-
dal: "Kranj je resnično me-
sto kulture, projekti, ki tre-
nutno potekajo, pa bodo kul-
turno podobo še zaokrožili."

Poklon poetu in kulturi
Slovensko napredno in nacionalno gibanje se je vedno vračalo k Prešernovi zapuščini, je na včerajšnji
osrednji slovesnosti ob kulturnem prazniku v Vrbi dejal šolski minister Igor Lukšič. Ministrica za 
kulturo Majda Širca je obiskala tudi Kranj in na pesnikov grob položila venec.
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Suzana P. Kovačič

Ljubljana - Porod na domu
lahko prinese dodatna tvega-
nja za porodnico, kar se je iz-
kazalo v nedavnem primeru
Blejke. Po porodu, pri njem
sta sodelovala avstrijska babi-
ca in motivator, je prišlo do
zapleta, ki ga babica ni mogla
oskrbeti na domu porodnice.
Porodnico so zato prepeljali v
jeseniško bolnišnico, kjer so
jo primerno strokovno oskr-
beli. Po dogodku so se odzva-
li z ministrstva za zdravje z iz-
javo za javnost: "V Sloveniji
nimamo predpisa, ki bi po-
rod na domu prepovedoval.
Na možnost poroda na domu
pa se mora stroka kljub temu
pripraviti, zato bomo dali po-
budo Zbornici zdravstvene in
babiške nege Slovenije - Zve-
zi društev medicinskih se-
ster, babic in zdravstvenih
tehnikov Slovenije (Zbornici -
Zvezi), da v sodelovanju s
strokovnimi združenji pripra-
vi smernice in standarde za
porod na domu." Konkretno
za avstrijsko babico, ki je so-
delovala pri porodu Blejke, so
pojasnili: "Pridobili smo neu-
radne informacije, da izvaja
porode na domu na območju
Slovenije. Babici iz države
članice Evropske unije (EU)
ni treba dobiti dovoljenja za
delo, mora pa vložiti prijavo
za opravljanje občasnih stori-
tev za delo v Sloveniji na mi-
nistrstvo za zdravje. Ministr-
stvo prijavo, če je ta popolna,

pošlje Zbornici - Zvezi, ki iz-
vajalca začasno vpiše v regi-
ster izvajalcev zdravstvene in
babiške nege za občasno
opravljanje dela v zdravstveni
dejavnosti. Za primer, ki se je
zgodil 30. januarja na Gorenj-
skem, smo bili najprej obveš-
čeni prek novinarskega vpra-
šanja. Iz uradnih evidenc mi-
nistrstva za zdravje pa je raz-
vidno, da izvajalka take vloge
ni podala."

V Bruslju je pred dnevi
potekal sestanek, kjer so
ugotovili, da na področju
zdravstvene nege v EU ni
enotnih meril. Evropska di-
rektiva sicer daje možnost
prehajanja kadra med drža-
vami članicami, vendar se je
pojavil problem različnih
kompetenc. Kot je povedal
direktor Direktorata za
zdravstveno varstvo na mi-
nistrstvu za zdravje Janez
Remškar za STA, bodo na
tem področju potrebne spre-
membe. Pogovarjajo se, da
bi slovenskim babicam ob
predhodnem ustreznem iz-
obraževanju in praksi omo-
gočili več kompetenc. Verjet-
no bo med temi kompeten-
cami tudi porod na domu.
Izrazil je željo, da bi spre-
membe vključevala že zako-
nodaja, ki je v pripravi. Bodo-
čim mamicam, ki želijo po-
rod na domu, pa Remškar
svetuje, naj od izvajalca za-
htevajo potrdilo o vpisu v re-
gister in veljavno licenco za
slovenski prostor.

Porod na domu
Za vodenje poroda na domu bo ministrstvo dalo
pobudo za pripravo smernic in standardov.

Med nagrajenci Prešernovega sklada je tudi gledališki
in filmski igralec Peter Musevski, od leta 2003 tudi
stalni član ansambla Prešernovega gledališča.

Med številnimi obiskovalci Prešernovega gaja je bila včeraj
tudi ministrica za kulturo Majda Širca, ki je položila venec
na pesnikov grob. / Foto: Tina Dokl

V mestu so oživili sejmarsko dediščino, na eni od številnih
stojnic pa si je bilo mogoče ogledati tudi sladke spominke
na Prešerna, tudi Prešernove kroglice. / Foto: Tina Dokl
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Stojan Saje

Tržič - Od nekdanje stare in
novejše upravne stavbe ter
vratarnice Peka je ostal le še
kup gradbenih odpadkov, ki
jih vztrajno odvažajo. Na
gradbišču, kjer bo zrasel nov
trgovski center, je kljub
snežni odeji vse zaprašeno.
Veliko prahu pa znova dviga
Civilna iniciativa za zaustavi-
tev rušenja objektov Peka.

"Zavedamo se, da je go-
vorjenje o zadevi prepozno.
Čeprav so stavbe porušili, je
pomembno reči, zakaj se je
to zgodilo. Nerazumljivo je,
da niso občinski svetniki
ukrepali, ko se je vse začelo.
Prodaja premoženja občine
je potekala mimo zakonitih
postopkov, kar je povzročilo
veliko škodo. Občini Tržič je
decembra 2003 država poda-
rila premoženje, ki ga je oce-
nila na skoraj 4,9 milijona
evrov. Občina je iztržila za
vse dobrih 939 tisočakov, to-
rej je minus blizu štiri mili-
jone evrov. Ob tem so se vr-
stile številne napake. Niso
naredili urbanistične zasno-
ve, kaj s praznimi objekti.
Zahtevamo odgovore, zakaj
ni bila ocenjena novejša
upravna stavba in ponujena
v prodajo. Zakaj niso stolpi-

ča pregledali strokovnjaki in
podali ocene, ali ga je treba
podreti. Menimo, da bi bilo
možno izkoristiti 3777 kva-
dratnih metrov površin v tej
stavbi. Opozicija v občin-
skem svetu bi morala ustavi-
ti negospodarno ravnanje,"
je bil oster Ivan Kapel, ki je
vodil Občino Tržič v prete-
klosti.

Urbanist Rajko Premrl se
je čudil, da je občina dovolila
rušenje trideset let stare stav-
be, kjer bi lahko uredila sta-

novanja. Vse je prodala kot
prazno zemljišče, za kar je
dobila le 64 evrov za kvadrat-
ni meter. Ob odbitku za ru-
šenje je plačilo komunalne-
ga prispevka vprašljivo. Za-
kaj občina dela za druge, ne
pa zase, je spraševal Premrl.
Kot je dejal svetnik SDS 
Peter Tomazin, je decembra
opozarjal, da so bili zavedeni
o izračunu izklicne cene. Za-
hteval je sklic izredne seje,
da bi preprečili rušenje
stavb, a sta dve svetnici

umaknili podpisa. Rihard Je-
rebic je potrdil, da se je več
tržiških podjetnikov poveza-
lo za udeležbo na dražbi.
Odstopili so, ko so izvedeli
za zahtevo po rušenju stavb.
Predsednik odbora Zares v
Tržiču Matjaž Hrgović je po-
novil, da so podali prijave o
domnevnem oškodovanju
občinskega premoženja več
državnim organom. Doslej
niso dobili odgovora. Svetni-
ke je pozval, naj še enkrat
preverijo zadevo.

Rušenje mimo volje občanov
Civilna iniciativa za zaustavitev rušenja nekdanjih objektov Peka v Tržiču se zaveda, da so njena opo-
zorila prepozna. Želi pa odgovore o smiselnosti prodaje občinske lastnine.Stojan Saje

Naklo - Občina Naklo se je av-
gusta 2005 odločila, da se bo
lotila priprave Strategije pros-
torskega razvoja in Prostor-
skega reda občine. Leta 2006
so v kranjskem Domplanu iz-
delovali strokovne podlage za
ta dokument. Pozneje se je
zgodilo več sprememb zako-
nodaje. Maja 2007 so v Na-
klem potrdili sklep o začetku
priprave Občinskega prostor-
skega načrta. Osnutek so jav-
no razgrnili jeseni 2008, ob-
činski svet pa je sprejel stališ-
ča do pripomb novembra.
Predlog načrta je nastal de-
cembra 2008. Vse lansko
leto so pridobivali mnenja in
dopolnilna mnenja ter vnaša-
li popravke na zahtevo posa-
meznih ministrstev. Po izdaji
odločbe decembra 2009 je
možen sprejem predloga na-
črta, je Anton Rebol obvestil
občinski svet v Naklem na
seji 4. februarja 2010. Gabri-
jela Rizner je opisala spre-
membe, ki so nastale po seji
občinskega sveta novembra

2008. Dejala je, da so morali
izločiti več želenih pozidav na
kmetijskih zemljiščih in za-
varovanih območjih, ki so jih
predlagali prebivalci Pod-
brezij, Žej, Strahinja, Nakle-
ga in Okroglega. V gramozni-
ci Cestnega podjetja Kranj pri
Podbrezjah so zmanjšali na-
črtovano širitev na zahod pro-
ti Lešnici. V Strahinju so izlo-
čili načrtovano parkirišče za
Biotehniški center Naklo, v
vasi Gobovce pa del stavbne-
ga zemljišča zaradi suma po-
plav. Slednja sprememba je
povzročila Občini Naklo naj-
več škode, je ugotovil župan
Janez Štular. Za že prodano
stavbno zemljišče, ki je spet
postalo kmetijsko, ne bodo
dobili 1,6 milijona evrov.
Plačati bodo morali še drago
študijo o poplavni ogroženo-
sti tega območja. Šele nato
bo znano, ali bo tam možna
pozidava, pa koliko zemljiš-
ča bodo lahko prodali za ta
namen. Vseeno je izrazil za-
dovoljstvo, da so kot osmi v
državi sprejeli Občinski
prostorski načrt.

Naklo ima prostorski načrt
Občina Naklo je kot osma v Sloveniji sprejela
Občinski prostorski načrt.  

Bohinjska Bistrica

O ravnateljici niso znova glasovali

Bohinjski občinski svet naj bi na županovo pobudo na zadnji
seji znova glasoval o imenovanju ravnatelja Osnovne šole dr.
Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, a na koncu do glaso-
vanja ni prišlo. Kot je pojasnil župan Franc Kramar, o primer-
nosti kandidatke Mojce Rozman, ki jo je za ravnateljico ime-
noval svet šole, nikoli ni podvomil. Zmotilo pa ga je, da je
bilo glasovanje o imenovanju ravnateljice tajno. "To pomeni,
da se lahko posameznik odloča brez kakršne koli odgovorno-
sti," je pojasnil župan in dodal, da ga o tem prepričuje tudi
dejstvo, da predstavniki občine v svetu šole niso glasovali v
skladu s sklepom občinskega sveta. Svetniki so namreč po-
dali pozitivno mnenje k imenovanju Vesne Arh za ravnatelji-
co omenjene šole. A na podlagi argumentov, ki so mu jih
predstavili na zadnji seji, je razložil župan, se je strinjal z iz-
biro Mojce Rozman, zato glasovanja niso ponovili. M. R.

Stare in nove upravne stavbe ter objekta z vratarnico ni več, na rušenje čaka le še nekdanja
železniška postaja (na levi).

Boštjan Bogataj

Kranj - Seznam registrira-
nih brezposelnih oseb Za-
voda RS za zaposlovanje za
prvi mesec leta 2010 kaže,
da je bilo na Gorenjskem
7086 brezposelnih ali za
35,7 odstotka več kot januar-
ja lani. V primerjavi z lan-
skim decembrom je bilo
prejšnji mesec za 3,9 od-
stotka več brezposelnih Go-
renjcev, še najbolje pa so jo

tako v zadnjem letu kot v
zadnjem mesecu odnesli na
Jesenicah. 

V primerjavi z lanskim ja-
nuarjem je na Uradu za delo
Jesenice danes za dobro pe-
tino več brezposelnih, tudi v
primerjavi z mesecem prej
je brezposelnost zrasla za 2,3
odstotka. Januarja se je iz
evidence na Gorenjskem od-
javilo 708 brezposelnih, od
tega jih je 430 našlo zaposli-
tev. Med dobrih sedem tisoč,

ki še ostajajo v registru, pa je
največ pomožnih delavcev,
delavcev brez poklica, proda-
jalcev, mizarjev, avtomeha-
nikov, kuharjev, gimnazij-
skih maturantov ter strojnih
in ekonomskih tehnikov. 

Zanimivo je, da so proda-
jalci in kuharji po drugi
strani tudi med najbolj
iskanimi delavci, poleg njih
pa delodajalci povprašujejo
tudi po natakarjih, delavcih
v gostinstvu in turizmu,

voznikih, ekonomistih,
strojnikih, gradbenikih,
elektrotehnikih, informati-
kih in kovinarskih delavcih
vseh stopenj, dlje časa pa
velja tudi povpraševanje po
delavcih v zdravstvu. "Če-
prav se je stopnja brezpo-
selnosti v državi in na Go-
renjskem zelo povečala, še
vedno primanjkuje ustrez-
nih kandidatov s poklicno
in strokovno izobrazbo s
področja strojništva, grad-
beništva, kovinarstva, elek-
trotehnike, računalništva,
gostinstva in turizma ter
zdravstva," so bili bolj na-
tančni v Območni službi
Kranj, Zavoda RS za zapo-
slovanje, ki jo vodi Dragica
Ribnikar.

Znova več brezposelnih
Med brezposelnimi na Gorenjskem je veliko prodajalcev in kuharjev, ki so
po drugi strani med najbolj iskanimi poklici pri delodajalcih.

Jože Košnjek

Ljubljana - Tiskovni urad
Slovenske škofovske konfe-
rence je v sredo sporočil, da
bo v prihodnjem študijskem
letu 2010/2011 v Ljubljani
začela delovati Fakulteta za
poslovne vede (FPV), ki bo
prva fakulteta nove katoliške
univerze v Sloveniji. Ustano-
vitelj fakultete je Katoliški in-

štitut Slovenske škofovske
konference, njena dekanica
pa bo prof. dr. Slavka Kavčič,
redna profesorica Univerze
v Ljubljani s področja po-
slovnih ved in ekonomije.
Študij, ki se bo izvajal na
Krekovem trgu v bližini trž-
nice in na Ciril Metodovem
trgu nasproti stolnice, bo tra-
jal tri leta. Diplomanti bodo
po uspešnem zaključku do-

bili naziv diplomirani eko-
nomist oziroma ekonomist-
ka. Pravni status študentov
nove fakultete bo enak statu-
su študentov na državnih
univerzah. Šolnina za posa-
mezni letnik študija bo zna-
šala 2400 evrov. Informativ-
ni dan za kandidate za študij
in za drugo zainteresirano
javnost bo v petek, 12. febru-
arja, in v soboto, 13. februar-

ja, v Galeriji Družine na Kre-
kovem trgu v Ljubljani. 

"Posebnost študijskega
programa s področja poslov-
nih ved in ekonomije je ak-
tivno vključevanje humani-
stičnih vsebin s poudarkom
na etiki in družbeni odgo-
vornosti," je v pojasnjevanju
programa nove fakultete za-
pisal Tiskovni urad škofov-
ske konference. 

Katoliška univerza tudi v Sloveniji
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Ana Hartman

Sorica - Podobno kot pred
dvema letoma je tudi letoš-
njo zimo regionalna cesta
Podrošt-Sorica zaradi obno-
ve zaprta, kar znova krepko
občutijo na smučišču Sori-
ška planina. "Občina Želez-
niki in Cestno podjetje Kranj
sta zagotovila, da bo cesta v
zimski sezoni prevozna od
božiča naprej, kar pa se ni
zgodilo. Zaradi zaprte ceste
imamo polovico manj obis-
ka, saj se morajo smučarji
voziti po obvozu prek Petro-
vega Brda, kar pomeni od 20
do 30 minut daljšo pot. Po
krajšem obvozu skozi Sori-
ški potok, ki ga uporabljajo
domačini in je primeren le
za osebna vozila, pa se smu-
čarji peljejo le enkrat, saj je
nevaren, cesta je pod šolo
strma in ledena, zaradi česar
je bilo že več nesreč," je je-
zen direktor in upravitelj Tu-
rističnega centra Soriška pla-
nina Franc Golija. "Smučiš-
ča so letos že tako v težki si-
tuaciji. Zaradi slabega vre-
mena je bil obisk med novo-

letnimi prazniki in januarja
slab. Doslej smo našteli šele
pet, šest tisoč smučarjev,
medtem ko jih v povprečni
sezoni pri nas smuča 40 ti-
soč. Ne vem, kako bomo pre-
živeli, če bo cesta ostala zapr-
ta," je zaskrbljen Golija.

Iztok Tonejec s CP Kranj
odgovarja, da so krajanom
Sorice le pogojno obljubili
odprtje ceste prek zime, če
bo to možno. "Gre za najbolj
zahtevno fazo obnove ceste v
dolžini dobrega kilometra na
območju serpentin. Teren je
prezahteven, cesta ni zadosti
varna za promet. Če bi jo ho-
teli odpreti za daljši čas, bi to
pomenilo namestitev var-
nostnih ograj in druge ob-
sežne ukrepe." Cesto, ki so
jo začeli obnavljati jeseni,
tako nameravajo odpreti šele
poleti. Tudi po mnenju žu-
pana Železnikov Mihaela
Prevca ta čas ceste v Sorico
ne bi mogli odpreti, saj je
varnost na prvem mestu:
"Žal se je ponovila situacija
izpred dveh let. Lani smo na-
peli vse sile in asfaltirali ce-
sto skozi Soriški potok, avto-

busi pa morajo na obvoz čez
Petrovo Brdo, kar pomeni
dodatnih osem kilometrov
vožnje. Vem pa, da nastale
razmere povzročajo škodo
smučišču in tudi gostin-
cem."

"Razumljivo je, da se v
tem stanju prevoznosti na
cesti ni dalo vzpostaviti,"
ugotavlja predsednik Krajev-
ne skupnosti Sorica Matjaž
Čemažar in dodaja, da so se
domačini kar privadili na ce-
sto skozi Soriški potok. Pri-

znava pa, da je v snežnih raz-
merah problematična, saj
zaradi strmine pod šolo ne
morejo zagotoviti varne vož-
nje: "Bilo je nekaj zdrsov, a
nič kritičnega. Takrat je tre-
ba uporabiti verige ali pa se
zapeljati naokrog čez Petro-
vo Brdo." Skrbi ga tudi, da
bo cesta skozi Soriški potok
ob smučarskih konicah pre-
obremenjena: "Primerna je
za domačine, ne pa tudi za
promet, ki ga povzroča smu-
čišče."

Zaprta cesta odvrača smučarje
Zaradi zaprte ceste na smučišču Soriška planina opažajo polovico manjši obisk. "To je katastrofa in
škandal prve vrste," je ogorčen Franc Golija, direktor smučarskega centra.

Za vas beležimo čas

Ogrejte srce vaši najdražji ali najdražjemu s toplo in
mehko odejo po akcijski ceni: 25 evrov + poštnina

Odeja je iz mešanice bombaža in akrila, v velikosti
150x200 cm.

Prevzem odeje priporočamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4
v Kranju (nasproti glavne avtobusne postaje). Na vašo željo vam jo 
pošljemo tudi po pošti.

Odeja je lahko 
odlično darilo za
bližajoče se 
valentinovo!

w
w

w
.g

or
en

js
ki

g
la

s.
si

V mrzlih dneh 
se nič ne 

prileže bolj kot 
crkljanje pod 

toplo, pisano odejo.

Bi tudi ti
pokojninsko
varčeval?

Pokliči 080 19 56 
ti bomo vse razložili.

Dodatne informacije  
na www.sop.si.

Franc Golija Mihael Prevc

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor - Lani so iz evrop-
skih virov dobili kar 645 ti-
soč evrov, letos je načrtova-
nih le 81 tisoč. Ob tem jih
čaka gradnja čistilne naprave
v Tupaličah in kanalizacije,
za kar je bil predviden denar
iz skupnega gorenjskega
projekta Gorki. Če tega de-
narja ne bo, bo treba misliti
na druge vire, denimo javno-
zasebno partnerstvo, je svet-
nikom ob obravnavi občin-
skega proračuna za letos po-
vedal župan Miran Zadni-
kar. Prihodki v proračun so
letos skromnejši tudi zaradi
splošne recesije. Občina ima
sicer stanovanje v na novo

zgrajeni Mercatorjevi trgovi-
ni, je pa tudi lastnica stano-
vanj v Valičevi vili. S prodajo
bi lahko prihodke povečali.

Sicer pa je eden večjih le-
tošnjih zalogajev dograditev
zdravstvenega doma, raz-
mišljajo pa tudi o ureditvi
knjižnice, ki bi bila lahko v
opuščeni Mercatorjevi trgo-
vini sredi Preddvora. Treba
pa bo obnoviti tudi vrtec
Storžek ob preddvorski šoli.
Le projektna dokumentacija
bo stala štirideset tisoč evrov,
a to pač zahtevajo postopki,
je Bojanu Lavrinšku, ki se
mu zdi znesek nerazumno
visok, pojasnil direktor ob-
činske uprave Marko Bohi-
nec. Precej razprave je spro-

žilo razmišljanje o nakupu
zemljišča za nogometno
igrišče. V igri je več lokacij, o
nakupu zemljišč se občina
še pogaja, vendar pred spre-
jetjem občinskih prostorskih
dokumentov nakupa ne bo.
Na Beli, kjer že imajo šport-
ni park, je za nogometno
igrišče premalo prostora, V
Tupaličah ni dopustna grad-
nja potrebnih spremljajočih
objektov, še najbolj bi igrišče
sodilo na območje Vok, v se-
danji šolski kompleks, kjer
si v prihodnje želijo tudi
gradnjo športne dvorane. Za
sedanji čas je slednja sicer
nerealna, vendar pa je ob
sprejemanju občinskih pros-
torskih načrtov vendarle tre-

ba načrtovati dolgoročno.
Ravno pri prostorskih načr-
tih se je razvnela ogorčena
razprava, ker država (minis-
trstva, ki izdajajo soglasja)
tako dolgo zavlačujejo, zara-
di česar ljudje ne morejo do-
biti spremenjene namemb-
nosti zemljišč in graditi. To
že predolgo mirno gledamo,
so dejali svetniki in predlaga-
li radikalnejše ukrepe. Po be-
sedah Staneta Berganta je
zoper takšno ravnanje drža-
ve mogoča tudi ustavna pri-
tožba. Namen občinske
uprave je prostorske doku-
mente sicer razgrniti maja,
manjka še soglasje ministr-
stva za kmetijstvo, pravi žu-
pan Zadnikar.

Letos manj darežljiva Evropa
Proračun občine Preddvor letos znaša 3,5 milijona evrov, lanskega naložbenega uspeha pa ne bodo
ponovili, saj je evropskega denarja občutno manj.

Kamnik

Železniška postaja  kulturni spomenik

Občina Kamnik se je odzvala pobudi kranjskega zavoda za
varstvo kulturne dediščine in železniško postajo v Kamniku,
znano tudi kot Plečnikovo postajo, zaradi kulturnih, arhitek-
turnih, likovnih in krajinskih vrednot razglasila za kulturni
spomenik lokalnega pomena. Občina namerava v objektu, ki
ga je lani tudi odkupila, urediti muzej majolik s prikazom nji-
hove izdelave in prodajno galerijo. Za projekt, vreden 365 ti-
soč evrov, občina že ima dovoljenje za obnovo, kandidirala
pa je tudi na razpisu ministrstva za kulturo, a prvič neuspeš-
no. Ker pa je ministrstvo projekt ocenilo kot zelo dober, se
bo občina na razpis v tem mesecu prijavila še enkrat. J. P. 

Komenda

Medgeneracijsko središče čez dve leti

Medgeneracijsko središče Komenda se bo v prvi polovici le-
tošnjega leta na veselje mnogih občanov le začelo graditi,
saj je Upravna enota Kamnik sredi januarja izdala gradbeno
dovoljenje. Prvotno napovedani rok odprtja medgeneracij-
skega centra se je z junija 2010 tako prestavil za slabi dve
leti, je pa ministrstvo že ugodilo prošnji za podaljšanje kon-
cesije za institucionalno varstvo v domu za stare ljudi, ki so
jo prejeli že jeseni leta 2007. Občina se sicer še vedno do-
govarja s potencialnimi soinvestitorji, med katerimi so po-
govori najdlje prišli z Zavarovalnico Triglav, a kot je pouda-
ril župan, ima občina še vedno v igri več scenarijev. J. P. 

Brezje

Maša ob dnevu bolnikov

Katoliška Cerkev praznuje
11. februarja, na god Matere
Božje iz Lurda, svetovni dan
bolnikov. Na Brezjah bo 
ob tem dnevu ob 10. uri
maša. Daroval jo bo ljub-
ljanski pomožni škof Anton
Jamnik. V Sloveniji organizi-
rajo v čast tega dneva tudi
tradicionalno romanje bol-
nikov, invalidov in ostarelih
na Brezje. Letošnje romanje
bo 19. junija. J. K.

Škofja Loka 

Umrl je Cveto Kobal

Včeraj so se na mestnem pokopališču v Škofji Loki poslovi-
li od Cveta Kobala. Umrl je star 89 let, bil je prvi guverner
Narodne banke Slovenije, dolgoletni predsednik in član
nadzornega sveta Abanke, sicer pa udeleženec NOB od leta
1941. V Zvezi združenj borcev NOB Slovenije je več let
opravljal naloge v vodstvenih organih. Prejel je več priznanj,
med drugim tudi zlati red za zasluge Republike Slovenije. S
hvaležnostjo se ga bodo spominjali tudi v Muzejskem dru-
štvu Škofja Loka, kjer je bil častni član. D. Ž.

Cerklje

Jutri avdicija za Godbo Cerklje

Kot je bilo napovedano, so v Cerkljah ustanovili Kulturno
društvo Godba Cerklje, ki se je v teh dneh tudi že registrira-
lo. Na ustanovnem zboru so za predsednika društva imeno-
vali Primoža Močnika iz Cerkelj. Na ustanovnem zboru so
bili prisotni tudi strokovni sodelavci, akademski glasbeniki
Martin Pustinek, Matej Rihter in Tomaž Kukovič, s katerimi
so se že dogovorili za izvedbo avdicije, ki bo jutri, v sredo,
ob 18. uri v glasbeni učilnici Osnovne šole Davorina Jenka
Cerklje. Na avdicijo so vabljeni tako odrasli kot otroci (po-
goj starost najmanj osem let), ki imajo posluh za glasbo in
željo za igranje na glasbila. S. Š.

Naklo 

Denar za sanacijo podora

Občinski svet v Naklem je sprejel odlok o porabi denarja iz
proračunske rezerve. Kot je pojasnil župan Janez Štular, se
je novembra lani odlomil del konglomeratnega bloka blizu
stanovanjske hiše Podreber 13 v Naklem. Ker je sprožil pre-
mik sosednjih blokov v vznožju pobočja, so poklicali stro-
kovnjake. Ugotovili so, da je porušitev dela konglomerata
pospešil pritisk zemlje, ki je bila prepojena z vodo. Poruše-
ni blok so razbili in odpeljali na deponijo. Nato so sanirali
brežino. Vsa dela so stala 12.744 evrov, kar bo Občina 
Naklo poravnala iz letošnje proračunske rezerve. S. S.
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Kranj - Medtem ko je velika
večina slovenskih olimpij-
cev že v Vancouvru, pa so še
vedno doma deskarji na
snegu, ki jih nastop v para-
lelnem veleslalomu čaka
predzadnji dan iger, 27. fe-
bruarja. Dobro pripravlje-
nost so potrdili v soboto na
tekmi svetovnega pokala v
Sudelfeldu v Nemčiji. Rok
Flander je bil 5., Rok Mar-
guč 8., Žan Košir 9., v izlo-
čilne boje pa se je uvrstil
tudi Jure Hafner, ki ni član
olimpijske ekipe, in osvojil
14. mesto. 

"Z zadnjo tekmo pred oli-
mpijskimi igrami sem zelo
zadovoljen. V izredno za-
htevnih razmerah za tek-
movanje sem zasedel odlič-
no 5. mesto in tako izpolnil
zastavljeni cilj. Sedaj grem
lahko optimistično olimpij-
skemu nastopu naproti," je
bil po sobotni tekmi v para-
lelnem veleslalomu zadovo-
ljen Rok Flander, ki v Van-
couver potuje z visokimi ci-
lji: "Cilj je doseči dober re-
zultat, ki pa je medalja. To
so moje nastavitve v glavi.
Je pa konkurenca velika in

še posebej zato, ker bomo
imeli tekmo samo v paralel-
nem veleslalomu, je težko
karkoli napovedovati." Nje-
gova edina tekma bo 27. fe-
bruarja, kar pomeni, da je
do takrat še več kot dva ted-
na. Deskarji v Kanado potu-
jejo jutri, udeležili se bodo
odprtja iger, prihodnji torek
pa gredo na trening v Pano-
ramo, kjer se bodo priprav-
ljali z močno kanadsko re-
prezentanco. "Tam bomo
kovali rezultat. To bo zelo
pomemben trening," je de-
jal deskar iz Dragočajne,
eden izmed kandidatov za
olimpijsko odličje. Vancou-
ver mu je všeč, prav tako
tudi proga v Cypress Moun-
tainu: "Vancouver je zame
med najlepšimi mesti na
svetu, zelo prijazno za biva-
nje. Umeščeno je v never-
jetno lepo naravo, arhitek-
tura je zelo moderna. Vse je
na visoki ravni. V takem
okolju se dobro počutim.
Lani aprila sem imel mož-
nost trenirati na olimpij-
skih progah. Teren mi
ustreza. Ima dva prehoda.
Zgornji del je strm, v sredi-
ni je ravninski del, potem
pa prehod v ciljno strmino s

srednjim naklonom. Prvi
prehod v ravnino je del, kjer
bi lahko koval dober rezul-
tat." 

Poleg Flandra bodo v pa-
ralelnem veleslalomu pri
moških nastopili še Celjan
Rok Marguč, Izidor Šušter-

šič iz Seničice pri Medvo-
dah in Tržičan Žan Košir,
pri ženskah pa Velenjčanka
Glorija Kotnik. V krosu bo v
boju za čim višjo uvrstitev
Ljubljančan Rok Rogelj, v
snežnem kanalu pa Cilka
Sadar iz Škofje Loke.

Rok Flander - z optimizmom v Kanado. Všeč sta mu tako
Vancouver kot tudi olimpijska proga. / Foto: Gorazd Kavčič

Na trening s Kanadčani
Deskarji na snegu, tekmovalci v paralelnem veleslalomu, v olimpijski Vancouver potujejo jutri.
Udeležili se bodo slovesnega odprtja iger, od 16. februarja do nekaj dni pred tekmo, ki bo 
27. februarja, pa bodo s kanadsko reprezentanco trenirali v Panorami. 

Maja Bertoncelj

Kranj - Smučarska tekačica
Maja Benedičič (TSK Mer-
kur Kranj) ne bo nastopila
na olimpijskih igrah v Van-
couvru, se je pa prvič udele-
žila Marcialonge, tekme v
klasični tehniki na 70 km v
Predazzu v Italiji, ki je pote-
kala zadnji dan januarja.
"Trener Lundemo mi je
predlagal, da bi nastopila, in
bila sem takoj za, še posebej,
ker je tekma v klasični tehni-
ki, in ker mi veliko ur trenin-
ga omogoča tako dolg tek,"
je odločitev pojasnila Maja
Benedičič.

Na tako dolgi preizkušnji
je nastopila prvič, kljub
temu so bila njena pričako-
vanja visoka. Najtežje ji je
bilo prvih 15 kilometrov:

"Start je bil zelo zgodaj, po-
leg tega nastopi veliko teka-
čev in na progi je ogromna
gneča. Na začetku sem v pri-
merjavi z vodilnimi izgubila
veliko minut, a sem jim v
nadaljevanju sledila in se
jim približevala. Zadnjih 20
km sem šla zelo hitro. Za-
dnji trije kilometri so bili v
vzpon, kjer sem imela še do-
volj moči." Tek je končala v
treh urah in petdesetih mi-
nutah. "Na cilju sem se tako
dobro počutila, da mi je bilo
že žal, da je konec. Najprej
sem pojedla kar nekaj čoko-
lade, potem ogromno "pa-
šte". Ko pa sem se prikloni-
la, da bi sezula čevlje, se ni-
sem mogla takoj nazaj
vzravnati. Bolečine sem ču-
tila v vratu, križu, rokah ...
Naslednje jutro me je bolelo

vse, a bila je to prijetna bole-
čina," je opisala počutje po
sedemdesetih pretečenih ki-
lometrih. 

Ker je niso uvrstili v olim-
pijsko ekipo, je njen cilj do

konca sezone nastop na
kakšni tekmi svetovnega po-
kala, resno pa razmišlja tudi
o udeležbi na Vasaloppetu
na Švedskem, teku, dolgem
kar 90 km, ki bo 7. marca.

Po Marcialongi razmišlja o Vasaloppetu

Vilma Stanovnik

Kranj - Kranjski plavalni
klub Zvezda je bil minuli ko-
nec tedna organizator med-
narodnega mitinga, na kate-
rem so svoje moči preizkusi-
li domači in tuji plavalci. "Z
mitingom smo zelo zado-
voljni, prav vsi udeleženci so
se nam zahvalili za odlično
organizacijo in obljubili, da
se bodo še vrnili v Kranj," je
v nedeljo po dvodnevnem
tekmovanju v kranjskem
olimpijskem bazenu povedal
glavni organizator in trener
PK Zvezda Igor Veličkovič,
ki mu je pri izvedbi mitinga
pomagalo prek trideset soor-
ganizatorjev, med njimi naj-
več sodnikov. 

Na turnirju so se izkazali
tudi domači kranjski plaval-
ci, manj od pričakovanj pa je

bilo udeležencev iz drugih
slovenskih klubov. "Prišli so
tekmovalci iz desetih držav,
med njimi tudi svetovni pr-
vak iz Rima Valerio Cleri.
Nekaj manj je bilo le sloven-
skih plavalcev, ki so prejšnji
konec tedna tekmovali na dr-
žavnem prvenstvu in so si
pred začetkom letne sezone
vzeli malo odmora. Sicer pa
je bil nastop pri nas v Kranju
za večino tekmovalcev test
pred novo sezono, v kateri
jih čaka člansko svetovno pr-
venstvo avgusta v Budimpe-
šti," je tudi povedal Igor Ve-
ličkovič in dodal, da so bili
rezultati za to obdobje sicer
dobri, glede na menjavo ko-
palk: namesto visoko tehno-
loških običajne, pa bo na re-
kordne rezultate na tekmah
treba najbrž čakati še nekaj
časa.

Na mednarodnem mitingu Star 2010 v Kranju je nastopil
tudi svetovni prvak, Italijan Valerio Cleri. / Foto: Tina Dokl

Na mitingu zvezd tudi
svetovni prvak

Maja Benedičič je nastopila na Marcialongi, smučarskem
teku, dolgem 70 kilometrov. / Foto: osebni arhiv 

V Vancouver skakalci in tekačici

Začetek olimpijskih iger je vse bližje. Večina slovenskih
olimpijcev je že na prizorišču v Vancouvru. Včeraj zgodaj
zjutraj so z letališča Jožeta Pučnika Ljubljana v Kanado
odpotovali smučarski skakalci, tudi vsi trije Gorenjci Robert
Kranjec, Peter Prevc in Mitja Mežnar, ter smučarski tekačici
Vesna Fabjan in Anja Eržen. M. B.

Jeseničani in Ljubljančani izenačeni na dnu

Pred prekinitvijo v ligi EBEL, saj je na vrsti reprezentančni od-
mor, ki ga bo slovenska izbrana vrsta izkoristila za nastop na
pokalu Nagana, sta bila konec tedna odigrana dva kroga. V
petek so jeseniški hokejisti v Podmežakli s kar 4:1 premagali
vodilni Graz 99ers. V slabši luči so se predstavili v nedeljo
proti VSV iz Beljaka, ko so izgubili z 0 : 5. Ker so hokejisti Ti-
lie Olimpije konec tedna izgubili obe tekmi, sta sedaj ekipi na
lestvici izenačen. Naslednji krog bo 16. februarja, ko ekipa Ac-
roni Jesenic gostuje pri Red Bull Salzburgu. V. S.

Veslači se pripravljajo v Črni gori

V soboto je 22 slovenskih veslačev, kandidatov za letošnjo
reprezentanco, odšlo na štirinajstdnevne priprave v Črno
goro v Tivat, kjer jih je pričakalo vetrovno, deževno vreme,
temperature pa so okrog deset stopinj. Za naslednje dni je
napovedano izboljšanje vremena, kar bo ugodno tudi 
za načrtovane treninge na vodi. Selektor reprezentance
Miloš Janša bo na prvih letošnjih pripravah opazoval,
kakšne so razmere v čolnih in kako so veslači med seboj
usklajeni. M. B.Fo
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Miroslav Braco 
Cvjetičanin

Lep dan je kar klical na
smuči. Z dopusti so vedno
težave in verjetno še bodo,
ampak za sneg se točno ve,
kdaj je na voljo za smučarijo
in kdaj ne, zato je treba izko-
ristiti sleherni dan, pravijo.
Poln navdušenja sem brez
premisleka krenil proti Cer-
kljam in Krvavcu. Pozabljen
spomin zaradi predolge kr-
vavške absistence mi je prebil
pod kapo že takoj po Dvoru,
ko mi je prijazen redar poka-
zal stop in smer na prosto
parkirno mesto. Na vpraša-
nje, ali lahko grem do gondo-
le, je dejal, da ne, če grem
smučat, in da da, če ne grem
smučat. Ker sem imel na-
men izkoristiti smučarski
dan, sem bil prisiljen parkira-
ti avto in počakati avtobus, ki
me bo pripeljal do vrste pred
gondolo. To bi mogoče še sto-
ril, če bi bil mlajši in če bi ne
bil osnovno smučarsko izob-
ražen. Zakaj bi silil v gnečo,
če pa je na Gorenjskem še to-
liko lepih smučišč, do katerih
ni treba z avtobusom in z
gnečo do vstopnice. Ob pre-
klopu na slabo voljo se mi je
prižgala žarnica, ki je osvetlila
ime: Zelenica! Sem že čisto
pozabil nanjo. Smučišče, na
katerem sem pustil skoraj vse
zimske počitnice. Zelenica!
Ko sem se je spomnil, so bile
gume mojega avtomobila že
usmerjene proti Tržiču in
Ljubelju. 

Že sama pot skozi Podlju-
belj mi je prebudila metulj-
čke v želodcu. Kako je mož-

no, da sem pozabil na Zeleni-
co? Na parkirišču pod smu-
čiščem je zdaj ogromno vzor-
no spluženo parkirišče. Pet
avtomobilov je bilo na njem
zasajenih in moj je bil šesti.
Če je vsak avto pripeljal mak-
simalno dovoljeno število
smučarjev na svojih sedeži, se
bomo težko srečali pred oken-
cem za karte oziroma za smu-
čarske vozovnice. Samo nekaj
stopnic smučarja loči do smu-
čišča. Tistega dne ni bilo nik-
jer nikogar. Še snega je bilo
malo zato niso vse vlečnice
obratovale. Moje navdušenje
je bilo kompletno, ko mi je
blagajnik zaračunal polovico
manj, kot stane vozovnica iz
razloga, ker ne delajo vse na-
prave. Pošteno in nič kaj go-
renjsko. No, tudi naprave so
bolj za asocialne smučarje saj
smučišče vsebuje dve enose-
dežnici in tri vlečnice. Ena od
njih je sicer za otroke, ki pa
morajo biti že kar dobri smu-
čarji, da jih upamo starši spu-
stiti same na enosedežnico, s

katero lahko sploh pride do
otroškega smučišča, ki je na
vrhu Zelenice. In vrh Zeleni-
ce je kar 1704 metre nad mor-
jem. Smučarska infrastruktu-
ra je vzdrževana in zdi se mi,
da tudi varna, kar pa je najpo-
membnejše, je to, da je teren
pravi raj za karvanje ali kako
se že točno reče novemu na-
činu smučanja. Ravno prave
strmine in ravno prave širine
in če še vidimo, da nikjer ni
gneče, potem nastopijo ure
čistega smučarskega užitka.
Priznam, da se mi je kar sme-
jalo, ko sem se spuščal in ko
mi ni bilo treba paziti, kdo in
kdaj me bo zbil, ali na koga
bom sam naletel. Kako sem
lahko pozabil na Zelenico?
Sem se še enkrat vprašal. Po-
tem sem se samemu sebi za-
režal, ko sem to mojo avantu-
ro primerjal z nedolgo nazaj
doživeto vulkanizersko avan-
turo. V vrsti za menjavo gum
sem pri najbolj znanem
kranjskem vulkanizerju čakal
eno uro, ker se je le-ta cedila

dvesto metrov nazaj od delav-
nice. Potem ko mi je zmanj-
kalo časa za čakanje, sem na
poti domov srečal še eno,
manj znano vulkanizersko
delavnico, ki je imela nič av-
tomobilov vrste. In sem se
vprašal po razlogu? Nisem ga
našel razen v tem, da je tisti
prvi najbolj znan. Če primer-
jam to s pozabljeno Zelenico
in Krvavcem, na katerem
smučam vedno po isti progi,
pridem do samo enega razlo-
ga, zakaj je na Krvavcu bolje.
Na Krvavcu obstaja večja
možnost, da kdo prepozna
mojo novo smučarsko opre-
mo. In nič drugega? Prav nič,
ker infrastruktura je na obeh
precej šepajoča v primerjavi z
nam tako drago avstrijsko-
italijansko, francosko-švi-
carsko navezo. Seveda se mi
je nasmehnilo ob tej primeri
ali komparaciji, kot se temu
reče, če se.

In potem sem na Zelenici
srečal še gamsa. Bil je osam-
ljen še bolj kot jaz, a mi ni po-
kazal zaupanja, saj je zbežal,
še preden mi je uspelo odpa-
kirati fotoaparat. In potem
sem srečal še dva turna smu-
čarja, ki uporabljata Zeleni-
co za izhodišče na nekatere
prekrasne turno-smučarske
terene ... Edino, kar sem tisti
dan pogrešal tam zgoraj, je
bilo sonce. Potem pa sem se
spomnil, da imam s sabo
očala z rumenimi stekelci,
tako da sem si ga ustvaril
umetno. Bila je popolna po-
poldanska smuka. Res mi je
lepo opisovati, kako srečen
sem bil, da sem spet obiskal
Zelenico.

GIBAJTE SE Z NAMI
Miroslav Braco Cvjetičanin
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Nepozabljena Zelenica
Pokljuški maraton smo preži-

veli ob zanj nenavadnem kole-
darskem terminu. Ob spominu
na nedeljo, ko se je vse skupaj
zgodilo, mi je jasno, zakaj je
glavni sponzor Adriatic Sloveni-
ca? Po pretečenih tridesetih kilo-
metrih v takem mrazu in na
taki trasi skoraj ni junaka, da se
ne bi spraševal, kako dobro je za-
varovan v primeru srčnega na-
pada. Bog ne daj, da bi se komu
kaj takega pripetilo, ker bi mara-
ton ne smel biti zgolj tekmovalno
naravnan, ampak tudi užitkar-
sko. Užitek pa je jasno vprašljiv,
ali je pred nami trideset kilome-
trov. Preživeli smo in so in to je
najpomembnejše. Užitek je bil
malo manjši za večino, ker je
vreme ponagajalo. Nekdo je pra-
vil tudi, da bi ne smel biti znotraj
veteranskega svetovnega prven-
stva, ampak tudi zato je bil do-
dan poseben tekmovalni čar.
Tekmovalni čar? Da, včasih pri-
ja tudi tekmovati z uro, s prijate-
ljem, s konkurentom. Čisto fino
je in prija sploh, če si v dobri kon-
diciji, kar pa bi glede na "pravo"
zimo morali biti že skoraj vsi, ki
radi tečemo na smučkah.

Ko je v dolini toliko snega, da
se lahko potegnejo smučarsko te-
kaške proge in je po njih možno
vsaj štirinajst dni teči. Potem je
to prava zima. Tako pravimo ti-
sti, ki smo navdušeni nad smu-
čarskim tekom. Tako pravijo
tudi otroci pa tudi naši najstarej-
ši, ki se bojijo, da mila zima ne
bo iztrebila škodljivcev na vrtu.
Prva pohvala gre tistim, ki skrbi-
jo, da imamo Gorenjci narejene

in urejene tekaške proge. V prejš-
nji številki je sodelavec Stojan
opisal, kaj se sme in kaj ne sme
na progah. Članek je bil zelo od-
meven, saj sem že naslednji dan,
ko sem tekel dobil pozitivne odzi-
ve od tekačev, češ da je bil zadnji
čas, da je nekdo povedal, zakaj
in za koga so namenjene proge v
snegu. Jaz osebno nimam nič
proti sprehajalcem po snegu in
njihovim psom, vse dokler mi ne
uničujejo že tako težko narejene
tekaške proge. Tudi proti vozni-
kom motornih sani ali štirikoles-
nikov ne, ampak tekaške proge
res niso primerne za njihov poli-
gon. Kakorkoli pravijo smo Go-
renjci smučarska velesila na
smučeh in v navijaških foteljih,
zato sem prepričan, da bo Stoja-
nov članek plodno prebran.

Do zdaj sem pretekel že skoraj
vse potegnjene proge v bližini
Kranja in moram priznati, da
sem bil še najbolj navdušen nad
tistim, kar počnejo v Preski pri
Medvodah. Tam je smučar te-
kač kralj in ima vse možne po-
goje za dober tek. K delu so se
podali sami zaljubljenci v ta
šport in rekreacijo in to je razlog,
da je poskrbljeno za prav vse,
kar smučar tekač potrebuje.
Omogočajo celo nočni tek ob ba-
klah. Torej, tisti, ki nimamo
časa teči podnevi, zdaj nimamo
nobenega izgovora. 

Prava zima je taka, kot je le-
tošnja in taka bi morala biti
vsaka in potem bi imel jaz še
lažje delo spraviti tekaško opre-
mo v vsako gorenjski klet ali ga-
ražo.

Prava zima

Vilma Stanovnik

Škofja Loka - "V nas je še
vedno dovolj energije, želje
do rokometa, pa tudi želje po
druženju. Skupaj smo že če-
trto leto, nastopamo pa po
veteranskih turnirjih v Slo-
veniji in tujini. Zavedamo se
sicer, da naše igranje ne bo
več prav dolgo trajalo, saj
bomo po petdesetem letu
težko divjale gor in dol po
igrišču, vendar pa smo si so-
glasne, da med nami vlada
res dobra energija, pozitiven
duh. Tako nam druženje na
igrišču in ob njem pomeni
odklop od vsakodnevnih skr-
bi, od službenih obveznosti.
Je pa res, da na igrišču ugo-
tavljamo, da z leti postajamo
počasnejše, saj se nam doga-
ja, da se že vidimo, kako smo
dosegle gol, v resnici pa še
žoge ne držimo v rokah ...,

ker pa je to kolektiven
šport, pa se po tekmi to po-
zabi in vse uživamo v dru-
ženju," je po turnirju pove-
dala članica zmagovalne
ženske ekipe Akcija, nekda-
nja reprezentantka Tanja
Polajnar, ki z družino živi v

Železnikih, v rokometu pa
ostaja kot prokuristka na
Krimu. Ob njej so v ekipi
tudi Nada Pohleven, Mojca
Jelovčan, Cvetka Vrhovnik,
Branka Mijatovič, Olga
Čečkova, Irena in Mojca
Cerar ...

V moški konkurenci so
med osmimi ekipami naj-
večji pokal iz Škofje Loke od-
nesli veterani iz Trebnjega,
ki so zmagali pred ekipo Ro-
vinja in domačini. "V Škofji
Loki je klub rokometnih vete-
ranov drugo leto. Udeležuje-
mo se turnirjev po Sloveniji
in tujini in obstaja nepisano
pravilo, da turnir pripravimo
tudi sami. Ta je prvi, če bi
imeli več možnosti za najem
prezasedene dvorane in pre-
nočitve v Škofji Loki, pa bi
povabili še več ekip," je pove-
dal Aleš Dolinar, ki je pred
dvanajstimi leti zaključil z
aktivnim igranjem. "Z leti
začneš pogrešati nekdanje
prijatelje in soigralce, ljube-
zen do žoge pa ostane. Seve-
da je treba skrbeti za telesno
pripravo, sicer bi bilo preveč
poškodb," je še dodal Aleš
Dolinar.

Spet jih druži rokometna žoga
V Škofji Loki so pripravili prvi mednarodni veteranski rokometni turnir, nekdanje igralke in igralci 
pa so priznali, da jih je z leti žoga začela prehitevati ...

Rokometni veterani so na turnirju v Škofji Loki dokazovali,
da še vedno uživajo v igri. / Foto: Matic Zorman

Žičničar je budno pazil na prazno žičnico.
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Simon Šubic

Kranj - Okrepljene policijske
sile so v petek varovale stav-
bo Okrožnega sodišča v Kra-
nju, na katerem so začeli so-
diti dvajsetletnemu Kranjča-
nu Damiru Muzaferoviću in
25-letnemu državljanu Bos-
ne in Hercegovine Dževadu
Veliću, ki že dlje časa prebi-
va v Postojni. Obtožba, ki jo
zastopa okrožna tožilka Po-
lona Košnjek, zatrjuje, da sta
odgovorna za bombni napad
pred nočnim lokalom Milli-
on Club v hotelu Creina v
Kranju 25. oktobra lani, v ka-
terem je bilo ranjenih naj-
manj šest oseb. Obtožena
sta, da sta v sostorilstvu izvr-
šila tri kazniva dejanja po-
skusa uboja ter po eno kaz-
nivo dejanje povzročitve
splošne nevarnosti ter nedo-
voljene proizvodnje in pro-
meta z orožjem in eksplozi-
vom, za kar jima grozi dol-
goletna zaporna kazen. 

Mladeniča sta v svojih za-
govorih krivdo za bombno
eksplozijo zvračala drug na
drugega. Prvoobtoženi Mu-
zaferović je sicer velikemu
sodnemu senatu, ki ga vodi
okrožna sodnica Marjeta
Dvornik, dejal, da ne ve, kdo
je odvrgel bombo, takoj po
prijetju pa je na zaslišanju
pred preiskovalno sodnico
povedal, da je soobtoženi Ve-
lić bombo prinesel s seboj iz
Postojne. Velić po drugi stra-
ni že ves čas zatrjuje, da je
bila bomba Muzaferovićeva,
Kranjčan pa naj bi jo tudi od-
vrgel pred hotelom Creina. 

"Tisto noč nikogar nisem
imel namena ubiti, žal mi je
za to, kar se je zgodilo, žal
mi je za te ljudi. Kot otrok
sem bil med vojno v Bosni
žrtev bombe, oče me je našel
nezavestnega in krvavega
pred hišo. Od tedaj ne pre-
našam orožja, ne želim biti v
njegovi bližini. V Kranju
imam tudi veliko bratrancev,

lahko bi bil kdo od njih pred
Million Clubom, zato res ni-
sem imel nobenega namena
storiti kaj takega," je povedal
Muzaferović. Tiste noči pa
sta z Velićem popila vsak 
po dvajset viskijev in tekil.
Ko sta med zabavo v Million
Clubu šla na cigareto, je
pred vhodom v lokal zagle-
dal Sandro, dekle njegovega
prijatelja, ki je zaprt v Bosni,
te noči pa je bila skupaj z
Amirjem Čehićem. "Rekel
sem Opa!, Čehić pa je burno
reagiral, zato sem se mu
opravičil, saj smo kolegi.
Nato se je začel prerivati z
Dževadom, jaz pa sem ju dal
narazen. Nato sva z Dževa-
dom hotela iti domov, a ker
sva bila preveč pijana, sva se
vrnila, da bi našla koga, ki bi
Dževada peljal v Postojno.
Pred klubom mi je Čehić 
rekel: Kaj je frajer? Jaz sem
odvrnil: Šta je frajeru? Ko so
začeli hoditi proti nama,
sem se obrnil in začel hoditi,
kasneje pa teči. Nato je nekaj
močno počilo, slišal sem:
Pazi bomba!" je Muzaferović
sodnemu senatu povedal

svojo različico zgodbe. Na
nadaljnja vprašanja ni želel
odgovarjati, medtem ko je v
preiskavi pojasnil, da mu je
Velić pred vrnitvijo pred Mil-
lion Club pokazal bombo, ki
jo je imel s seboj v torbi. 

Velić je razložil, da je Mu-
zaferović po prepiru s Čehi-
ćem slednjemu dejal, da bo
že videl, s kom ima opravka.
"Nato sva šla k Muzaferoviću
domov v center Kranja. On
je šel v klet in izpod avtomo-
bilskih gum vzel bombo. Te-
daj sem prvič v življenju vi-
del bombo, ustrašil sem se.
Prosil sem ga, naj te stvari
raje reši naslednji dan, ko se
bo pomiril, bila sva tudi pre-
več pijana. Vztrajal je, da bo
Čehiću pokazal, s kom ima
opravka. Ker je bil še bolj živ-
čen kot jaz, sem dal bombo
raje v svoj žep. Ves čas sem
se bal, da bo eksplodirala.
Sploh nisem vedel, ali je pra-
va ali plastična. Pred Creino
sem mu na njegovo prigo-
varjanje izročil bombo. Dejal
sem mu, naj dela, kar hoče,
in odšel proti bližnji avtobus-
ni postaji. Muzaferović je šel

proti lokalu in Čehiću vpil:
Pridi, pridi, zdaj boš videl, s
kom imaš opravka! Stal sem
pri drevesih, ko sem videl, da
je bila bomba odvržena. Po-
tem sem stekel za Muzafero-
vićem proti centru mesta," je
opisal dogajanje kritične
noči. Na vprašanje sodnice,
zakaj je šel z bombo v žepu z
Muzaferovićem sploh nazaj
pred Creino, če je želel vse
skupaj preprečiti, obtoženi
ni znal odgovoriti. "Do tja
sva se prepirala. Pred hote-
lom je začel vpiti name, naj
mu dam bombo, in me vle-
kel za roko, zato sem mu jo
pač dal, da mi ne bi eksplodi-
rala v rokah." 

Sojenje spremlja tudi od-
vetnik Franci Matoz, uradni
pooblaščenec osmih žrtev
bombnega napada, ki od mi-
nistrstva za obrambo terjajo
visoko odškodnino. Po ugo-
tovitvah kriminalistov je na-
mreč uporabljena vojaška
bomba izginila iz skladišča
orožja uprave za zaščito in
reševanje v Povhovi jami pri
Pivki, ki sodi pod okrilje
obrambnega ministrstva. 

Bomba ni bila moja!
Tako sta na kranjskem sodišču zatrdila tako Damir Muzaferović iz Kranja kot Dževad Velić iz Postojne,
ki jima sodijo zaradi bombnega napada pred diskoteko Million Club v Kranju oktobra lani. 

Kranj

Kje bodo lovili prehitre voznike?

Kranjski prometni policisti tudi ta teden opravljajo meritve
hitrosti z radarjem, ki je vgrajen v beli Renault Kangoo. 
Potem ko so bili včeraj v Tržiču, bodo danes med 10. in 18.
uro na območju Radovljice, jutri dopoldne v Kranjski Gori, 
v četrtek med 7. in 15. uro bodo "v zasedi" na območju 
Jesenic, v petek med 10. in 18. uro na območju Policijske 
postaje Škofja Loka, konec tedna pa po vsej Gorenjski. 

Tacen

V petek informativni dan v Tacnu

V petek bo v Policijski akademiji v Tacnu potekal informativ-
ni dan, in sicer v treh terminih: ob 10., 12. in 14. uri. Predsta-
vili bodo delo policista in zahtevane pogoje za sprejem v Po-
licijo, razložili potek prijave na razpis in izbirni postopek,
pojasnili, kako poteka preizkus telesnih zmogljivosti, katere
so zdravstvene in psihofizične zahteve ter drugi kriteriji za
izbor kandidatov za policiste. Predstavili bomo tudi izobra-
ževanje v šoli za policiste. Lani se je informativnega dneva
udeležilo več kot tristo oseb. S. Š.

Ne Damir Muzaferović (v črni jakni) ne Dževad Velić (v beli jakni) ne prevzemata 
odgovornosti za bombni napad. / Foto: Gorazd Kavčič

Zadnji januarski dan je bil
namreč snežni plaz usoden
za 52-letnika iz okolice Ra-
dovljice, ki je na lastno pest
prestopil mejo urejenega
smučišča na Krvavcu. Zunaj
urejenega dela smučišča na
Starem vrhu pa se je 3. janu-
arja smrtno ponesrečil tudi
dvajsetletni smučar iz Za-
drage pri Naklem. 

V nedeljo okoli petnajste
ure je regijski center za ob-

veščanje obvestil Operativno
komunikacijski center v
Kranju, da je na območju
Vogla snežni plaz zasul
smučarja, gorski reševalci
Bohinja pa že pregledujejo
plazovine. Policija je kasne-
je ugotovila, da sta se naj-
stnika iz okolice Škofje Loke
okoli 14.30 povzpela s sedež-
nico na vrh Šije. Od tam sta
se napotila z urejenega
smučišča proti planini Za-
dnji Vogel. "Ko sta prispela
približno petdeset metrov

nad planino Zadnji Vogel,
se je nenadoma sprožil
snežni plaz, ki je zajel oba
smučarja in ju odnesel proti
planini Zadnji Vogel. Šest-
najstletni smučar je ostal na
površini plazu, sedemnajs-
tletnik pa pod snegom," je
pojasnil Andrej Zakrajšek,
tiskovni predstavnik Policij-
ske uprave Kranj. 

Kljub takojšnji iskalni ak-
ciji, v kateri je sodelovalo
sedemdeset gorskih reše-
valcev iz Bohinja in Radov-

ljice, vodniki reševalnih
psov za iskanje zasutih iz
plazov z Jesenic in iz Škof-
je Loke ter helikopter Slo-
venske vojske z dežurno
ekipo, ponesrečenca pri
dnevni svetlobi niso našli.
A reševalci niso obupali in
so iskanje nadaljevali, kar
so jim z osvetlitvijo kraja
nesreče omogočili prosto-
voljni gasilci iz Bohinjske
Bistrice. Sedemnajstletnika
so žal mrtvega v plazu našli
okoli 19.40. 

Nova tragedija med turno smuko
�1. stran

Planica 

Tatovi v Planici

V Planico, kjer gradbeniki pripravljajo letalnico za marčev-
sko svetovno prvenstvo, so minuli konec tedna zašli tatovi.
V noči na soboto so vlomili v gradbeni zabojnik, iz katerega
so odnesli po dva kovčka za orodje in kompleta nasadnih
ključev. Izginili so še udarni baterijski vrtalniki znamk 
KS Tools, Bosch in Milwake, kotno brusilo Black&Decker 
ter baterijski vrtalnik Hilti. Gmotna škoda je ocenjena na 
približno štiri tisoč evrov. Upajmo, da bomo kljub kraji 
marca uživali v poletih največjih svetovnih skakalnih asov,
vključno s slovenskim orlom Robertom Kranjcem. 

Kamnik

Ljubitelj fotografije

Pred dnevi je neznani tat iz stanovanjske hiše v okolici Kam-
nika odnesli gotovino in fotoaparat. Lastnika je oškodoval
za okoli pet tisoč evrov.

Hrušica

Ilegalca na avtobusu

Policisti za izravnalne ukrepe so pred dnevi na platoju 
Hrušica kontrolirali avtobus hrvaškega prevoznika, ki se je
pripeljal iz Frankfurta. Ob kontroli potnikov so odkrili 
državljana Bosne in Hercegovine, stara 21 in 35 let, ki sta v
Slovenijo vstopila zunaj mejnega prehoda s Hrvaško in se
napotila proti Avstriji. Ker nista izpolnjevala pogojev 
za vstop in bivanje v državi, jima je bil izdan plačilni nalog,
iz države pa bosta odstranjena.

Šenčur 

Posekal pet smrek

V šenčurskem gozdu je neznani storilec posekal in odpeljal
pet smrek. Lastnika je s tem oškodoval za okoli 150 evrov. 
O storilcu policisti zbirajo obvestila, podali bodo kazensko
ovadbo. 

Domžale

Plena mu ni uspelo porabiti

Šestindvajsetletni Domžalčan se je znašel v priporu, ker naj
bi konec januarja oropal gostinski lokal v Ljubljani. Proti
koncu delovnega dne je zamaskirani neznanec vstopil v 
gostinski lokal in s pištolo v roki od zaposlenih zahteval 
denar. Ker mu ga nihče ni hotel izročiti, je ropar grožnje
podkrepil z repetiranjem pištole in bil pri tem uspešen, saj
so mu nazadnje denar le izročili, nato pa je pobegnil. A ne
za dolgo ... O ropu so takoj obvestili policijo in posredovali
tudi delni opis storilca. Osumljenca je tako policijska 
patrulja dokaj hitro prijela. Pri njem so našli signalno pištolo
in okoli tisoč evrov gotovine. S. Š.

KRATKE NOVICE
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Za prihodnje šolsko leto so v srednjih
šolah razpisali 25.423 vpisnih mest,
kar je 219 manj kot v letošnjem 
šolskem letu.

stran 10

Pred izbiro poklica se mora vsak najprej
vprašati, kaj zmore, kaj hoče, kako deluje in
kaj želi, svetuje poklicna svetovalka z urada
za delo Jesenice Dubravka Furar.
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Mateja Rant

Devetošolci in dijaki zaključ-
nih letnikov bodo konec ted-
na spet množično obiskovali
informativne dneve, ki jih pri-
pravljajo srednje šole in fakul-
tete. Čeprav ima večina svoje
želje glede nadaljnjega izob-
raževanja izoblikovane že ve-
liko prej, pa je vsaka dodatna
informacija pred tako po-
membno življenjsko odločit-
vijo dobrodošla. Še zlasti v se-
danjih kriznih časih, ko delo-
vna mesta množično usihajo. 
Na zavodu za zaposlovanje
po eni strani že vrsto let ugo-

tavljajo, da je vse težje najti
inženirje gradbeništva, elek-
trotehnike in strojništva,
programerje, zdravnike, far-
macevte, medicinske sestre,
bolničarje, kuharje, natakar-
je in zidarje, pa varilce in
ključavničarje. A po drugi
strani se za te poklice mladi
odločajo vse redkeje. Deveto-
šolci se še vedno najpogoste-
je odločajo za vpis v gimna-
zijske programe, dijaki za-
ključnih letnikov pa najpogo-
steje izberejo družboslovne
študije, čeprav vedo, da bo po
končanem izobraževanju
težko najti zaposlitev. Očitno

jih pri tem ne vodi zgolj raci-
onalen razmislek, ampak se
prepustijo tudi subjektivnim
željam in predstavam o tem,
kaj si želijo početi skoraj vse
svoje življenje. Zato vsekakor
ne smejo povsem zaobiti
svojih želja - če to seveda
niso želje staršev. Zagotovo
se bo tudi med množico
organizatorjev dela in preva-
jalcev našlo mesto za neko-
ga, ki ga to delo res veseli in
ga bo zato opravljal z vso zav-
zetostjo. Zadovoljstvo v služ-
bi, meni poklicna svetovalka
Dubravka Furar, pa zagotav-
lja tudi uspešnost v poklicu.

Mladi na razpotju
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Kakovostno izobraževanje v edinstvenem okolju
Višja šola za gostinstvo in turizem Bled ponuja
kakovostno izobraževanje za potrebe turizma v
edinstvenem okolju, poudarja direktorica Jana
Špec. "Na področju turističnega gospodarstva
vlada veliko pomanjkanje kadra v hotelirstvu in
gostinstvu. Naša šola je tista, ki lahko s svojim
modernim programom nudi široko izbirnost na
tem področju, saj imajo študentje možnost izbi-
rati med najrazličnejšimi moduli, pri čemer so
nekateri bolj usmerjeni v gostinstvo ali hotelir-
stvo, drugi pa bolj v turistično dejavnost." Med
perspektivnimi moduli v turizmu je Jana Špec
izpostavila modul kongresnega turizma, saj je
po tovrstnem znanju veliko povpraševanje, kaj-
ti vse turistične destinacije in hoteli se ukvarjajo
tudi z organizacijo in izvedbo kongresov. Ome-
nila je še modul projekti v turizmu, pri katerem
je poudarek na strokovni terminologiji v tujem
jeziku in dopolnilnih turističnih dejavnostih, kot
so animacija, turistično vodenje, dobro počutje,
šport ... Za tiste, ki jih bolj zanima gostinstvo, pa
je Jana Špec posebej omenila izbirna modula
projekti v gostinstvu, pri katerem je poudarek
na gastronomiji, in F&B modul, kjer je poudarek
na hrani in pijači, organizaciji gostinskih dogod-
kov, barmanstvu in harmoniji okusov.
Posebnost njihove šole je tudi v tem, da se kot
edina v Sloveniji lahko pohvalijo z lastnim šol-
skim hotelom. "Študentom v hotelu Astoria nu-
dimo možnost in priložnost, da so skozi ves štu-
dijski proces neposredno v stiku s prakso oziro-
ma realnim delovnim okoljem." Veliko pozor-

nost posvečajo še projektnemu delu. Študentje
sami organizirajo dogodke, kot je bilo recimo
martinovanje za Lions klub Bled, in sicer od na-
črtovanja, priprave in trženja do izvedbe. Med
zanimivejšimi je letos projekt Modna revija na
krožniku, v okviru katerega bodo konec februar-
ja študentje pripravili modno revijo, vsako krea-
cijo pa povezali s kulinariko. Obenem študentje
letos sodelujejo pri izvedbi mednarodne minis-

trske konference, ki jo bo v juniju na Brdu pri
Kranju gostilo ministrstvo za šolstvo in šport.
"Naši študentje sodelujejo tudi pri vseh večjih
prireditvah na Bledu - nepogrešljivi bodo reci-
mo pri izvedbi svetovnega prvenstva v veslanju
prihodnje leto," je dejala Jana Špec in dodala,
da njihovi študentje tako preko študija pridobi-
vajo kompetence, ki jim po koncu šolanja omo-
gočajo zaposlitev na mestih srednjega vodstve-
nega kadra v gostinstvu in turizmu.
V šoli so zelo dejavni tudi na področju medna-
rodnega sodelovanja. So člani mednarodnega
združenja evropskih hotelskih in turističnih šol
AEHT, ki združuje več kot 320 šol iz 40 držav.
Vsako leto organizirajo letno konferenco in tek-
movanje, s katerega se njihovi študentje skoraj
vsako leto vrnejo s kakšnim priznanjem. Tako je
bilo tudi lani v Dubrovniku, kjer je njihov štu-
dent prejel priznanje iz barmanstva. So tudi čla-
ni združenja Eurohdip, ki prav tako vsako leto
razpisuje tekmovanje za izvedbo inovativnega
projekta. Lani v Bologni sta njihova študenta
prišla v finale in osvojila zlato priznanje s pro-
jektom, kako udeležencem mednarodnega
kongresa predstaviti našo bogato kulturno de-

diščino. Vsako leto sodelujejo tudi na gostinsko
turističnem zboru. "Tam srečamo veliko število
naših diplomantov, dobitnikov številnih nagrad
in priznanj. Pri nas je doslej diplomiralo preko
osemsto organizatorjev poslovanja v gostinstvu
in turizmu. Danes zasedajo delovna mesta, kot
so vodje hotelov, F&B menedžerji, vodje turi-
stičnih agencij, kampov in kongresnih oddel-
kov, med njimi so tudi člani mednarodne olim-
pijske kuharske ekipe, medijske zvezde in
uspešni samostojni podjetniki ...," s ponosom
pove Jana Špec.
Zato dijake vabijo, naj se vključijo v njihovo šolo
in gredo po uspešni poti številnih njihovih di-
plomantov. "Poklic je res zahteven, a obenem
čudovit, še zlasti za tiste, ki so radi med ljudmi.
Vsak dan se imajo priložnost srečati z velikim
številom ljudi različnih kultur in jih razveseliti z
dobro storitvijo," poudarja Jana Špec. Poleg
tega, pravi Jana Špec, je turizem dejavnost, za
katero se je izkazalo, da jo tudi recesija ne priza-
dene tako hitro kot druge gospodarske panoge.
"Zato je ta dejavnost priložnost in izziv za pri-
hodnje študente in slovensko gospodarstvo," je
še prepričana Jana Špec.

Jana Špec 

Višja strokovna šola 
za gostinstvo 
in turizem Bled
Prešernova 32
4260 Bled

http://www.vgs-bled.si
e-pošta: vgs@vgs-bled.si
tel.: 04/575 34 00

www.vgs-bled.si

Podrobneje se bo mogoče s

študijem na Višji strokovni šoli

za gostinstvo in turizem Bled

seznaniti na informativnih

dnevih, ki ju bodo pripravili 

v petek, 12. februarja 

ob 10. in 15. uri ter v soboto,

13. februarja ob 10. uri.



10 V katero šolo, torek, 9. februarja 2010

Vpis

Mateja Rant

Osnovno šolo v letošnjem
šolskem letu zaključuje
18.420 učencev (lani 19.008),
ki jim bo v srednjih šolah na
voljo 25.423 (lani 25.642)
vpisnih mest. Gorenjske
srednje šole razpisujejo 2562
vpisnih mest, za katere se bo
med drugim potegovalo 1973
gorenjskih osnovnošolcev, ki
letos končujejo deveti razred.
V programih nižjega poklic-
nega izobraževanje šole raz-
pisujejo 672 mest, v progra-
mih srednjega poklicnega iz-
obraževanja 6862, v progra-
mih srednjega strokovnega
oziroma tehniškega izobraže-
vanja 9320, v programih
splošnih gimnazij 6657, od
tega 511 v zasebnih šolah, in v
programih strokovnih gim-
nazij 1912 mest. Gorenjske
srednje šole so v programih
nižjega poklicnega izobraže-
vanja razpisale 80 mest, v
programih srednjega poklic-
nega izobraževanja 814, v
programih srednjega strokov-
nega oziroma tehniškega iz-

obraževanja 848 mest. Sploš-
ne in strokovne gimnazije so
skupaj razpisale 820 mest, in
sicer 500 mest v splošnih
gimnazijah in 320 mest v
strokovnih gimnazijah. 
Delež razpisanih mest za pro-
grame srednjega poklicnega
izobraževanja, pojasnjujejo
pri ministrstvu za šolstvo in
šport, se je nekoliko povečal
glede na preteklo leto, pred-
vsem zato, ker so letos razpi-
sani novi programi srednjega
poklicnega izobraževanja s
področja gradbeništva. Delež
razpisanih mest za programe
srednjega strokovnega oziro-
ma tehniškega izobraževanja
je ostal na podobni ravni,
medtem ko sta deleža razpisa-
nih mest za programe nižjega
poklicnega izobraževanja in
gimnazij nekoliko nižja. Ob
tem pri ministrstvu še ugotav-
ljajo, da se delež dijakov, vpi-
sanih v programe gimnazij,
že tretje leto zmanjšuje, med-
tem ko se povečuje delež dija-
kov, vpisanih v programe
srednjega strokovnega oziro-
ma tehniškega izobraževanja. 

Vpis v gimnazije se zmanjšuje
Za prihodnje šolsko leto so v srednjih šolah razpisali 25.423 vpisnih mest, kar je 219 manj kot 
v letošnjem šolskem letu.

Podrobnejša pojasnila o vpisu in izobraževanju ter
druge informacije bodo prihodnji dijaki lahko dobili
na informativnih dnevih, ki jih bodo šole večinoma
pripravile v petek, 12. februarja, ob 9. in 15. uri ter v
soboto, 13. februarja, ob 9. uri.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Župančičeva 22, 4000 Kranj, tel.: 059 093 950, 059 093 952, faks: 059 093 951

elektronska pošta: vss@esic.si, lidija.grmek@guest.arnes.si
spletna stran: http://www.esic.si

Višja strokovna šola izvaja višješolska študijska programa: 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta

redni izredni redni izredni
Ekonomist 60 60 2 10
Poslovni sekretar - 60 - 10

GIMNAZIJA
Spletna stran: gimnazija.esic.si
Facebook: Gimnazija ESIC Kranj

PROGRAMA: ● ekonomska gimnazija
● ekonomska gimnazija - športni oddelek

INFORMATIVNI DAN:
● petek, 12. februarja 2010, ob 9. in 15. uri, 
● sobota, 13. februarja 2010, ob 9. uri.

Smo najmodernejša in najprijaznejša šola na Gorenjskem, 
kjer boste našli idealne pogoje, ki vam bodo omogočili študij
na kateri koli fakulteti!

EKONOMSKO-TRGOVSKA ŠOLA KRANJ
Cesta Staneta Žagarja 33

VABILO
na informativni dan, ki bo  

v petek, 12. februarja 2010, ob 9. in 15. uri in
v soboto, 13. februarja 2010, ob 9. uri.

v avli II. nadstropja Ekonomsko-trgovske šole Kranj na Cesti Staneta Žagarja 33.

Posredovali Vam bomo informacije o vpisu v tradicionalne programe
● srednjega poklicnega izobraževanja - administrator in trgovec,
● srednjega strokovnega izobraževanja - ekonomski tehnik,
● poklicnega tehničnega izobraževanja - ekonomski tehnik (PTI)

in vpisu v novi program

● srednjega strokovnega izobraževanja - logistični tehnik.

GRADBENO-STORITVENA ŠOLA
1. Srednje strokovno izobraževanje ● Gradbeni tehnik (SSI)

2. Poklicno-tehnično izobraževanje ● Gradbeni tehnik (PTI)

3. Srednje poklicno izobraževanje ● Frizer,
● Zidar, 
● Tesar,
● Slikopleskar-črkoslikar namesto slikopleskar
● Pečar-polagalec keramičnih oblog

namesto pečar-keramik
● Izvajalec suhomontažne gradnje

4. Nižje poklicno izobraževanje
● Pomočnik pri tehnologiji gradnje namesto gradbinec

INFORMATIVNI DAN:
● petek, 12. februarja 2010, ob 9. in 15. uri, 
● sobota, 13. februarja 2010, ob 9. uri.

Kidričeva cesta 65
4000 Kranj

tel. 059093340
fax 059093370

EKONOMSKO-STORITVENI IZOBRAŽEVALNI CENTER KRANJ

Informativni dan: ESIC Kranj, Župančičeva 22, Kranj, predavalnica v pritličju, in sicer:
● v petek, 12. februarja 2010, ob 11. in 17. uri za redni in izredni študij;
● v soboto, 13. februarja 2010, ob 9. uri za redni in izredni študij;
● v soboto, 6. marca 2010, ob 9. uri za redni in izredni študij.

Redni program ekonomist izvajamo na Gorenjskem samo pri nas.

IZREDNIM ŠTUDENTOM NUDIMO KONKURENČNE CENE 
IN BREZPLAČNO MOŽNOST PARKIRANJA!

DELEŽI RAZPISANIH MEST ZA VPIS V SREDNJEŠOLSKE PROGRAME
ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011

2,6 %

27 %

36,7 %

33,7 %

Nižje poklicno izobraževanje

Srednje strokovno in
tehniškno izobraževanje

Srednje poklicno 
izobraževanje

Gimnazije

www.gorenjskiglas.si

Šolanje v naših programih vam omogoča:
➨ široke možnosti nadaljnjega študija,
➨ temeljna ekonomsko podjetniška znanja,
➨ razvijanje veščin za delo z informacijsko 

komunikacijsko tehnologijo,
➨ doseči odličen uspeh pri maturi in poklicni maturi,
➨ usklajevati šolsko delo z drugimi interesnimi 

dejavnostmi (šport, kultura),
➨ učiti se v vzdušju dobrih medsebojnih odnosov,
➨ uživati v obšolskih dejavnostih 

(tabori in zimovanja, literarni in glasbeni večeri, 
športna tekmovanja, izmenjava dijakov, razvojni 
projekti, humanitarno prostovoljno delo, programi 
Unesco šole, številni izleti in ekskurzije ...)

Izobražujemo v REDNIH programih:
➨ EKONOMSKA GIMNAZIJA 

➨ MATURITETNI TEČAJ
➨ EKONOMSKI TEHNIK 

➨ MEDIJSKI TEHNIK
in v izobraževanju ODRASLIH, šolanje na daljavo:
➨ EKONOMSKA GIMNAZIJA, ➨ MATURITETNI 

TEČAJ   ➨ EKONOMSKI TEHNIK 
➨ EKONOMSKI TEHNIK PT  ➨ MEDIJSKI TEHNIK
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EKONOMSKA GIMNAZIJA
IN SREDNJA ŠOLA 
RADOVLJICA
Gorenjska cesta 13, 4240 Radovljica
telefon: 04 537 35 00, faks: 04 537 22 41
svetovalna služba: 04 537 35 26
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Na kakšen način svetujete
mladim pri izbiri nadaljnjega
šolanja, poklica?
"Bolj intenziven proces po-
klicne orientacije se začne v 8.
razredu. Naša psihologinja v
sodelovanju z zavodom za za-
poslovanje izvede testiranje
učenčevih sposobnosti, kar
nam je v 9. razredu v veliko
pomoč pri poklicnem svetova-
nju. Z osmošolci obiščemo
Center za informiranje in po-
klicno svetovanje v Kranju,
poklicni orientaciji nameni-
mo tudi vsaj dve razredni uri.
V devetem razredu so aktiv-
nosti v okviru poklicne orien-
tacije še bolj intenzivne in se
vrstijo skozi celo leto. Na raz-
rednih urah je največji pouda-
rek na informiranju o progra-
mih izobraževanja, razlikah
med njimi, spoznavanju po-
klicev in srednjih šol. Oktobra
učenci izpolnjujejo vprašalnik
o poklicni nameri, kjer jih pr-
vič spodbudimo, da napišejo
poklic in šolo, o kateri trenut-
no razmišljajo. Učenci lahko

tako dobijo veliko informacij,
če le želijo."

Ponavadi 15-letniki še nimajo
povsem izoblikovanih želja
glede poklica. Kako jim po-
magate v tem primeru?
"Odločitev za poklic in nadalj-
nje šolanje oziroma srednjo
šolo je zagotovo ena prvih bolj
pomembnih odločitev, ki jih
morajo sprejeti mladostniki.
V tem obdobju se še razvijajo,

njihova samopodoba se še ob-
likuje, prav tako njihovi inte-
resi. Tudi med učenci so velike
razlike. Nekateri točno vedo,
kaj si želijo, iščejo informaci-
je, sprašujejo, spet drugi so še
precej nezreli in se sploh ne
zavedajo, kako blizu so že vpi-
si. Njihove želje so včasih še
zelo nerealne. Na te učence
moramo biti še posebej po-
zorni in jim nameniti še več
časa. V šoli lahko opravljajo
tudi test poklicnih interesov, s
katerim jim pomagamo dolo-
čiti njihova močna področja,
iz tega podatka pa potem sku-
paj z njimi iščemo poklice,
kjer bodo svoj potencial lahko
najbolje izkoristili. Še dobro,
da je naš sistem izobraževa-
nja v zadnjih letih postal zelo
prehoden, tako da odločitev
za poklic ni nujno dokončna
in se jo lahko kasneje tudi
spremeni."

Kakšno vlogo pri izbiri šole
odigrajo starši? 
"Pri poklicni odločitvi otroci
nujno potrebujejo pomoč svo-
jega domačega okolja, pred-

vsem staršev, ki svoje otroke
najbolj poznajo in jim pri tem
lahko najbolj pomagajo. Do-
končna odločitev pa mora biti
vendarle otrokova in starši bi
ga morali pri tem podpreti.
Včasih je staršem to težko
sprejeti in prav tako potrebu-
jejo čas, saj se lahko njihove
želje precej razllikujejo od
otrokove. Včasih jim pri tem
lahko pomagamo tudi v šoli."

Na podlagi česa se za določe-
no šolo ponavadi odločajo
osnovnošolci sami? 
"Odločitev za poklic je proces
in nikakor ne bi smela biti
stvar nekaj tednov ali samo
nekaj dni. Najboljša odločitev
je tista odločitev, ki v človeku
dozori postopoma. To bi bilo
idelano, a v resnici ni vedno
tako. Odločitev ni lahka, toda
če učenci izkoristijo možno-
sti, ki jim jih ponudimo, če
poznajo sebe, upoštevajo svo-
je lastnosti, sposobnosti in
želje, razen teg pa jim ob stra-
ni stojijo tudi starši, potem je
odločitev zagotovo lažja in
bolj premišljena."

Odločitev za poklic je proces
Najboljša odločitev je tista odločitev, ki v človeku dozori postopoma, je prepričana Barbara Perme z
osnovne šole Stražišče v Kranju.

IZREDNI ŠTUDIJ 2010/2011

SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
➨ Predšolska vzgoja - SSI 
➨ Predšolska vzgoja - poklicni tečaj 

➨ Bolničar - negovalec
➨ Ekonomski tehnik PTI
➨ Trgovec

INFORMATIVNI DAN:
torek, 9. februarja 2010, ob 16.30 na LUK

NPK
➨ Socialni oskrbovalec
➨ Računovodja - knjigovodja - n o v o
➨ Vizažist - novo

VIŠJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
HERA - Izobraževalni zavod Ljubljana 

➨ Organizator socialne mreže - novo

INFORMATIVNI DAN: 
petek, 12. februarja, ob 17. uri v Ljubljani, Dunajska 22/IV

VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

- Ekonomska fakulteta Ljubljana - Visoka poslovna
šola - EQUIS kvaliteta
Smeri:
management, mednarodno poslovanje, turizem, 
računovodstvo
Akreditacija EQUIS diplomante Ekonomske 
fakultete dvigne na lestvicah zaposljivosti!

- Fakulteta za strojništvo Maribor
Visok strokovni študij strojništva 
Iskani poklici, velika možnost zaposlitve!

- Pedagoška fakulteta Koper - n o v o
Izobraževanje diplomantov različnih smeri za 
pridobitev pedagoško andragoške izobrazbe.

Na letnem posvetu o izobraževanju odraslih v decembru
2009 je starosta slovenske andragogike prof. dr. Ana
Kranjc povabila k razmisleku o tem, kako tudi z izobraže-
vanjem odraslih iskati poti iz krize. 

"Sem na strani optimistov," je dejala, "kajti bogastvo naro-
dov se v zadnjih letih skokovito povečuje povsod tam,
kjer so proizvodi zasičeni z znanjem izobraženih delav-
cev. Sedanja kriza je posebna kriza, drugačna od nekda-
njih, je kriza vrednot. V očeh mnogih pa je tudi rešitev, saj
bi nas popeljala proč od odvratnega potrošništva k zado-
voljevanju resničnih potreb. Razvoju gospodarstva mora
v informacijski družbi nujno hitreje slediti socialni razvoj,
takšen, ki temelji na znanju vseh. Znanje namreč ne more
biti le za elito, je za vse ljudi vseh starosti."

Prednosti izobraževanja na LUK

➨ 50-letna tradicija
➨ izbrani predavatelji, s smislom za delo z odraslimi 

udeleženci
➨ organizatorji izobraževanja s posluhom za ljudi
➨ majhne skupine
➨ brezplačna učna pomoč udeležencem 

izobraževanja pri predmetih: matematika, 
slovenski jezik, računalništvo, angleški jezik

➨ brezplačne delavnice za udeležence izobraževanja:

- Kako izgubiti tremo pred izpiti
- Tehnike učinkovitega učenja
- Pisanje maturitetnega eseja 

pri slovenskem jeziku

Zaupalo nam je več kot 100.000 slušateljev, 
pridružite se nam tudi VI!

INFORMACIJE: WWW.LUNIVERZA.SI
04/280 48 00

Ljudska univerza Kranj - hiša, v kateri je znanje doma že 50. leto
S pomladjo do razcveta znanja in vseživljenjskega izobraževanja na LUK

ZNANJE JE KOT ZLATO, 
PLEMENITI NAŠE ŽIVLJENJE!

GIMNAZIJA KRANJ
200-letnica ustanovitve šole

SPLOŠNA GIMNAZIJA
Splošni, naravoslovni in jezikovni

paket predmetnika.

ODLIČNI REZULTATI NA MATURI:
MATURA 2009

23 odličnih maturantov

EVROPSKI ODDELEK 

MEDNARODNA MATURA 
Vpis v 3. letnik.      

MATURITETNI TEČAJ

NAŠI "ADUTI"
Koncerti, šolska improvizacijska liga, ŠKL, ŠOL in ŠNL,

učna pomoč.

BOGATA IZBIRA TUJIH JEZIKOV 
Že v okviru pouka (brez omejitev pri izbiri):

angleščina, nemščina in španščina na osnovnem 
in višjem nivoju, francoščina, ruščina; fakultativno 

tudi italijanščina in latinščina.

INTERESNE DEJAVNOSTI
Prostovoljno socialno delo, predmetni in tekmovalni 

krožki, rekreativni šport, gledališka dejavnost ...

PESTRA PONUDBA POTOVANJ PO EVROPI
Ekskurzije, mednarodne izmenjave dijakov. 

TELEFONI
Centrala: 04/281-17-10
Šolska svetovalna služba: 04/281-17-17
INTERNET: http://www.s-gim.kr.edus.si
E-pošta: gimnazija.kranj@guest.arnes.si
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Barbara Perme



v petek, 12. februarja 2010,
ob 9. in 15. uri

in v soboto 13. februarja 2010,
ob 9. uri

Vabljeni!

SREDNJA ŠOLA JESENICE
Ulica bratov Rupar 2, 
4270 Jesenice
Tel.: 04/581 31 00, 
Fax: 04/581 31 13

Srednja šola Jesenice je strokovna šola, omogoča vam izobra-
ževanje za poklic in spodbuja veselje do poklica. Zaključek

izobraževanja je z zaključnim izpitom pri nižjem in srednjem po-
klicnem izobraževanju in s poklicno maturo pri srednjem strokov-
nem in poklicno-tehniškem izobraževanju.
Po zaključenem izobraževanju na Srednji šoli Jesenice imajo di-
jaki veliko strokovnega in uporabnega znanja, ki je primerno za
nadaljevanje izobraževanja ali za zaposlitev, saj so poklici izred-
no zanimivi in zaposljivi.
Srednja šola Jesenice ima dolgoletne bogate izkušnje na podro-
čju strokovnega izobraževanja. Dijaki teoretično znanje dopol-
njujejo v šolskih delavnicah in specializiranih učilnicah. Praktično
usposabljanje opravljajo pri bodočih delodajalcih in sicer glede
na strokovno usmerjenost v zdravstvenih ustanovah, vzgojno var-
stvenih organizacijah, kovinsko pridelovalni in predelovalni indus-
triji, zavarovalnicah, trgovinah in ustreznih zasebnih delodajal-

cih. Tak način izobraževanja zagotavlja visoko strokovno uspo-
sobljenost naših dijakov.
V šolskem letu 2009/2010 Srednja šola Jesenice nudi izobraže-
vanje v osmih strokovno izobraževalnih programih s področja
zdravstvene nege, predšolske vzgoje, strojništva in ekonomije.
Vpis v šolo bo potekal brez dodatnih preizkusov praktičnih spo-
sobnosti ali nadarjenosti, v primeru omejitev se bodo upoštevale
dosežene točke zadnjega triletja osnovne šole.
Prednosti šole so v zelo dobrem povezovanju z okoljem, enoiz-
menskem pouku, prilagajanju potrebam dijakom športnikom, kul-
turnim sodelavcem ter drugim kategorijam, ki potrebujejo prila-
goditve.
Strokovno in splošno znanje dijaki dopolnjujejo na strokovnih
ekskurzijah, ki so organizirane po Sloveniji, zamejstvu in po Ev-
ropi. Rezultati strokovnih srečanj in tekmovanj srednjih šol Slove-
nije dokazujejo visoko strokovno usposobljenost naših dijakov.

ZDRAVSTVENA NEGA 
Srednja medicinska sestra - 4 leta

STROJNIŠTVO
Pomočnik v tehnološkem procesu - 2 leti
Izdelovalec kovinskih konstrukcij - 3 leta

Mehatronik operater - 3 leta
Strojni tehnik - 4 leta

PREDŠOLSKA VZGOJA
Vzgojitelj predšolskih otrok - 4 leta

EKONOMIJA
Administrator - 3 leta
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Vpis, anketa

Mateja Rant

Prihodnjim študentom bo le-
tos skupaj na voljo 26.565
vpisnih mest na univerzah in
visokošolskih zavodih, kar je
690 manj kot v preteklem
študijskem letu.
Ob tem je za redni študij raz-
pisanih 111 mest več kot lani,
za izrednega pa 801 mesto

manj. Razmerje med števi-
lom mest za redni in izredni
študij je tako 74,9 odstotka
proti 25,1 odstotka, medtem
ko je bilo lani to razmerje
72,6 odstotka proti 27,4 od-
stotka. 
Za prihodnje študijsko leto je
na javnih zavodih in zavodih
s koncesijo skupaj razpisanih
290 študijskih programov,

kar je pet več kot lani. Od raz-
pisanih programov je tri četr-
tine univerzitetnih. Že drugo
leto zapored visokošolski za-
vodi razpisujejo le bolonjske
študijske programe. Največji
delež razpisanih mest, 28,1
odstotka, je na področju druž-
benih in poslovnih ved ter
prava, na področju tehnike,
proizvodne tehnologije in

gradbeništva je razpisnih
24,4 odstotka vpisnih mest,
sledi področje naravoslovja,
matematike in računalništva,
za katerega je razpisanih 11,3
odstotka mest. Glede na lani
se je delež za družbene in po-
slovne vede povečal z 31,5 od-
stotka na 32 odstotkov, za
umetnost in humanistiko pa
z 8,3 na 8,7 odstotka. Povečal
se je tudi delež za naravoslov-
je z 8,8 odstotka na 9,3 od-
stotka, za tehniko pa se je ne-
koliko zmanjšal, in sicer z
22,4 na 22,1 odstotka.

Več mest za redni študij Pred izbiro poklica
Devetošolce iz osnovne šole Stražišče smo
povprašali po njihovih namerah glede izbire
nadaljnjega šolanja.

Martin Mohorič: "Zanima me varovanje, predvsem izredno
varovanje, zato sem si izbral poklic varnostnega tehnika.
Varnostnik je že moj brat, kar je tudi vplivalo na mojo od-
ločitev."

Kaja Milič: "Šolanje bom nadaljevala v Tehniškem šolskem
centru Kranj. Velik poudarek imajo namreč na računal-
ništvu, kar me zelo zanima. Po poklicu bi bila sicer rada
voznica reševalnega vozila."

Tjaša Tomc: "Vpisala se bom na oblikovno šolo v Ljubljani, saj
si želim postati grafična oblikovalka. To delo se mi zdi zelo
ustvarjalno. Čaka me še preizkus spretnosti, a me ne skrbi."

Rok Knific: "Izbral sem si Vegovo gimnazijo v Ljubljani, ki
ponuja šolanje za programerje. Veseli me namreč delo z
računalnikom, obvladam tudi že nekatere računalniške
jezike." M. R. I Foto: Gorazd Kavčič



ZDENKA VARL 
RAVNATELJICA STROKOVNE
GIMNAZIJE

Tehniški izobraževalni center v
Kranju ima dolgoletno tradici-
jo izobraževanja tehniških ka-
drov v gorenjskem prostoru.
Na Tehniškem izobraževal-
nem centru imamo spekter
najrazličnejših programov te-
hniških smeri. Strokovna gim-
nazija je le ena od njih. Med
aktivnostmi, ki jih organizira-
mo za vse dijake Tehniškega
izobraževalnega centra, so
impro liga, MEPI in mešani
šolski pevski zbor Gusarji, ki
jih vodi profesor Vasja Mar-
kič. Posebnost našega pev-
skega zbora je, da je sestav-
ljen iz dijakov in profesorjev.
Na informativnem dnevu vam

bomo predstavili vse dejav-
nosti in projekte, ki jih nudi-
mo našim dijakom. 
Prav je, da omenim tudi no-
vost, ki smo jo ponudili vsem
dijakom Tehniškega šolskega
centra v šolskem letu 2009/
10, to je skrbništvo. Da bi do-
segli čim manjši osip in da bi
vsak dijak lažje premagoval
šolske in osebne probleme v
življenju ter obenem dosegal
optimalni učni uspeh, si vsak
dijak lahko izbere učitelja
skrbnika. Pri izboru učitelja
skrbnika imajo prednost dija-
ki nižjih letnikov, ker ti bolj po-
trebujejo dodatno pomoč. Za-
kaj bi dijak potreboval učitelja
skrbnika? Ker je razrednik
vsako leto bolj obremenjen z
obilico administrativnega
dela, se nam zdi prav, da dija-

ku nudimo še dodatno po-
moč učitelja skrbnika, ki dija-
ku pomaga, ko naleti na pro-
blem.
Naša Strokovna gimnazija ob-
sega dva programa: tehniško
gimnazijo in maturitetni te-
čaj. Kakšna gimnazija je naša
tehniška gimnazija? Kot pove
že ime, je izobraževalni pro-
gram tehniške gimnazije ena-
kovreden izobraževalnemu
programu splošne gimnazije.
Posebnost predmetnika teh-
niške gimnazije je, da se dija-
ki, ki se odločijo za naš gim-
nazijski program, že v dru-
gem letniku srečajo z enim
od strokovnih področij, to je
lahko elektrotehnika, mehani-
ka in računalništvo. Število ur
strokovnih predmetov je v
vsakem letniku večje. Tehni-

ška gimnazija je namenjena
dijakom, ki jih zanimata pred-
vsem naravoslovje in tehnika.
Čeprav se dijaki tehniške gim-
nazije z uspešno zaključeno
splošno maturo lahko vpišejo
na katerokoli fakulteto, pa jim
znanje tehniških vsebin pred-
vsem olajša študij na tehni-
ških in naravoslovnih fakulte-
tah. 
Pomembna prednost naše
tehniške gimnazije je, da di-
plomanti naravoslovnih in
tehniških univerzitetnih pro-
gramov brez težav najdejo za-
poslitev. 
Ravnateljica in člani učitelj-
skega zbora tehniške gimna-
zije nudimo dijakom mnogo
več kot zgolj obilico znanja.
Visoko usposobljeni profesor-
ji skušamo dijakom vcepiti
znanje kot vrednoto. Priprav-
ljamo jih na vseživljenjsko
učenje. Tehniška gimnazije je
vključena v številne projekte,
najpomembnejši je zagotovo
mednarodni projekt Posodo-
bitev gimnazijskih progra-
mov. Za prednostna področja

posodabljanja smo si izbrali
medpredmetno poučevanje
in aktivne oblike in metode
dela. V vsakem letniku so dija-
ki vključeni v medpredmetni
projekt, v katerem imajo po-
udarjeno vlogo aktivne oblike
in metode dela. V prvem letni-
ku so dijaki vključeni v šolski
projekt z naslovom Kranj. No-
silno vlogo v projektu ima
geografija. Projekt je razde-
ljen na teoretični del med ura-
mi pouka in na terenski del. V
višjih letnikih pa so dijaki
vključeni v projekte, katerih
nosilni predmet je ali naravos-
lovni predmet ali pa strokovni
predmet. Za dijake tretjih let-
nikov bomo v prihodnjem šol-
skem letu poskusili uvesti
mednarodno imenjavo.
Kot ravnateljica sem ponosna
tudi na poletne in zimske
športne dneve, ki jih nudimo
dijakom, na medpredmetne
ekskurzije po Sloveniji pa tudi
v tujini, na projektni teden za
dijake drugega in tretjega let-
nika naše tehniške gimnazije,
in na vse šolske prireditve, ki

jih organizira dijaška skup-
nost. Prireditev, ki jo bomo pr-
vič organizirali dijaki in profe-
sorji Tehniškega šolskega
centra v mesecu marcu, smo
naslovili Kaj zmoremo? Na tej
humanitarni prireditvi bomo
zbirali sredstva za šolski sklad.
Zbrana sredstva bomo name-
nili dijakom iz socialno ogrože-
nih družin.
Kot ravnateljica tehniške gim-
nazije, ki je v lanskem šolskem
letu prevzela to odgovorno na-
logo, si želim, da bi se osnov-
nošolci tudi v prihodnje radi
vpisovali na našo gimnazijo.
Želimo si dijake, ki jih zanima
predvsem tehnika in ki jim je
blizu logično razmišljanje. Ve-
seli bomo, če se boste vpisali
osnovnošolci z dobrim učnim
uspehom. Če se boste odločili
za vpis na našo gimnazijo tudi
tisti, ki v osnovni šoli niste bili
med najbolj pridnimi in šolsko
uspešnimi, pa vam obljub-
ljam, da vam bomo nudili vso
dodatno pomoč, ki jo boste
potrebovali, da boste prema-
gali šolske probleme.

14 V katero šolo, torek, 9. februarja 2010

Oglas

Gimnazija za tiste, ki jih 
zanimata naravoslovje in tehnika
Strokovna gimnazija Tehniškega šolskega centra v Kranju v šolskem letu 2010/11
vstopa v dvanajsto leto izvajanja izobraževalnega programa. Čeprav v primerjavi z
drugimi gimnazijami to ni dolgo obdobje, pa smo ravnateljica in učiteljski zbor Stro-
kovne gimnazije ponosni na dosežene rezultate v tem obdobju. Naši najbolj uspešni
dijaki so že podiplomski študenti ali pa diplomanti predvsem tehniških in naravoslov-
nih univerzitetnih programov, nekateri pa tudi družboslovnih.
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Oglas

SAŠA KOCIJANČIČ
RAVNATELJICA STROKOVNE
IN POKLICNE ŠOLE

Dijaki se pri nas lahko izobra-
žujejo v triletnih srednje po-
klicnih izobraževalnih progra-
mih ter zaključijo s strokovnim
izpitom. 
Nadaljujejo v dvoletnih poklic-
no-tehniških izobraževalnih
programih ter pridobijo s po-
klicno maturo V. stopnjo izob-
razbe.
Šolanje v štiriletnih srednje
strokovnih izobraževalnih pro-
gramih pa jim s poklicno ma-
turo omogoča vpis na večino
fakultet v Sloveniji. 
Če želijo dijaki opraviti sploš-
no maturo, jim nudimo izobra-
ževanje v programu Maturitet-
ni tečaj, ki traja eno leto. 

Dijaki, ki so zaključili gimnazi-
jo in si želijo pridobiti še sred-
njo strokovno izobrazbo, se
vključijo v Poklicni tečaj, s ka-
terim v enem šolskem letu
pridobijo poklic elektrotehnik
računalništva.
Marsikdo pa želi svoja znanja
pridobiti ali pa samo dopolni-
ti tudi ob delu, zato imamo
organizirano kakovostno iz-
obraževanje od delu.
Naši izobraževalni programi
temeljijo na ciljno orientira-
nem pouku z medpredmet-
nim povezovanjem splošnih
in strokovnih vsebin prenov-
ljenih izobraževalnih progra-
mov. To je razvidno pred-
vsem v času projektnega ted-
na, ko dijaki in učitelji ustvar-
jajo v konkretnih učnih situaci-
jah. 

Prepričana sem, da smo z
usmeritvijo v strokovne modu-
le, ki so vezani tudi na potrebe
gospodarstva naše regije, po-
stavili s predstavniki gospo-
darstva, podjetništva ter go-
spodarskih in socialnih orga-
nizacij v regiji zelo kakovosten
program, ki bo dijakom dal
znanja, ki jim bodo omogoča-
la uspešen študij, delodajal-
cem pa vseživljenjsko učeče
zaposlene z različnimi znanji,
spretnostmi in veščinami. 
Imamo 32 zelo dobro oprem-
ljenih učilnic, 16 delavnic za
praktični pouk, sodoben izob-
raževalni računalniški center,
veliko kuhinjo z jedilnico in
športno dvorano Zlato polje z
igrišči za košarko, odbojko in
rokomet, z veliko plezalno ste-
no, fitnes ... Predvsem pa ima-

mo zelo kakovostne učitelje, ki
poleg predpisanega strokov-
nega znanja nudijo tudi po-
moč pri šolskem delu in pri-
sluhnejo pri učnih težavah in
željah po dodatnih znanjih.
Vsak dijak naše šole ima zato
poleg razrednika tudi učitelja
skrbnika. Naš učiteljski zbor
odlikuje posluh za mlade.
Zelo veseli smo vsestransko
dejavnih dijakov. Trudimo se,
da bi različne aktivnosti še na-
prej razvijali tudi pri nas (glas-
ba, šport, igra, fotografiranje,
jeziki, novinarstvo, likovno
ustvarjanje, raziskovanje ...). S
šolskim skladom pa finančno
pomagamo tudi dijakom naše
šole. Dijakom omogočamo ka-
kovostno delovanje tudi zunaj
šole, zato jim nudimo status
športnika, raziskovalca in kul-
turnika, kar dijaku olajša delo v
šoli in zunaj nje.
Uspešno sodelujemo s starši
in organiziramo predavanja.
Starši pod strokovnim vod-
stvom sodelujejo v študijskem
krožku, kjer obravnavajo teme,
kot so starševstvo, vzgoja mla-
dostnika, odnosi v družini in

pomen le-teh za uspeh dijaka.
In zakaj so naši dijaki radi dija-
ki SiPŠ? Predvsem so navdu-
šeni nad sodobno opremlje-
nostjo učilnic, knjižnico, "raču-
nalnica je super," kot se je
slengovsko izrazil dijak, s či-
mer je želel povedati, da je ra-
čunalniška učilnica res zelo
sodobno opremljena z raču-
nalniki in interaktivno tablo.
Seveda pa opremljenost ni do-
volj, potreben je kakovosten
pouk, ki ga lahko zagotovijo
samo strokovno usposobljeni
profesorji, ki so tudi dobri pe-
dagogi. In prav ti so na TŠC-ju
tisti, ki pri pouku dijakom po-
sredujejo znanje. Dijaki so
navdušeni nad praktičnim po-
ukom. "Praksa je zakon, samo
premalo jo je," so prepričani
dijaki. Dijaki zaključnih letni-
kov smeri mehatronika se izo-
bražujejo za poklic prihodno-
sti, kjer se združujejo strojniš-
tvo, elektronika in informatika.
Po njihovem mnenju s tako ši-
rokim znanjem ne bo težav pri
iskanju zaposlitve.
Vsi dijaki pa so se v letošnjem
šolskem letu razveselili novo-

sti, da pouk poteka samo v do-
poldanskem času. Dijaki na
šoli so vajeni, da jim ni nikoli
dolgčas, saj se neprestano ne-
kaj dogaja. Od najrazličnejših
športnih dejavnosti do stro-
kovnih ekskurzij, taborov, kul-
turnih dni do raziskovanja.
Prav slednje pa se na naši šoli
zaključi s prireditvijo Regijsko
srečanje mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih šol. 27.
marca bo naša šola organiza-
torka državnega tekmovanja
KRobot.
Najboljše dijake vsako leto
septembra popeljemo na na-
gradni Robotkov izlet. Pri tem
ocenjujemo učni uspeh, priso-
tnost pri pouku, pomoč sošol-
cem ...
V naslednjem šolskem letu se
pripravljamo tudi na opravlja-
nje prakse (praktično uspo-
sabljanje z delom) naših naj-
boljših dijakov elektro stroke
na Finskem.
Naj na koncu zapišem misel
dijaka: "TŠC Kranj je prava
smer za v prihodnost! To šolo
moraš imeti rad. Dobra izbi-
ra."

Strokovna in poklicna šola
Od leta 1951, ko je nastala šola za 300 dijakov ob tovarni Iskra, pa do danes,
ko imamo na TŠC, OE SiPŠ skoraj 900 dijakov, strokovno usposobljeni učitelji
skrbijo za izobraževanje za poklice s področja elektrotehnike, v novejšem
času pa tudi s področja računalništva in mehatronike. To so poklici prihodno-
sti. Okoliška podjetja naše dijake z veseljem zaposlujejo, saj jih poleg strokov-
nega znanja odlikujejo tudi delavnost, poštenost, objektivnost, inovativnost,
prijaznost. 

BRANKA JARC KOVAČIČ
VODJA PRAKTIČNEGA 
IZOBRAŽEVANJA 
ŠTUDENTOV NA VSŠ

Na Višji strokovni šoli, ki de-
luje v okviru Tehniškega cen-
tra Kranj, smo v program me-
hatronika prve študente vpisa-
li v letu 2005/2006, konec
leta 2007 smo dobili prve di-
plomante. V študijskem letu
2009/2010 že drugo leto iz-
vajamo izobraževanje po pre-
novljenem, modularno zgraje-
nem programu mehatronika,
ki študentom omogoča večjo
izbirnost, skupne module z
drugimi višješolskimi progra-
mi, interdisciplinarnost in hori-
zontalno prehajanje, povezo-
vanje teoretičnega in praktič-
nega izobraževanja. Študentje
pridobijo znanja in usposoblje-
nost za reševanje konkretnih
strokovnih nalog v podjetjih
na področju mehatronskih si-
stemov, za uporabo sodobne

računalniške ter IK tehnologi-
je, organiziranje ter vodenje
del in tehnoloških procesov. 
Osrednja pozornost strokov-
nih delavcev višje šole je na-
menjena študentom in ustvar-
janju pogojev za uspešen po-
tek in zaključek študija. Na šoli
se zavedamo, da predstavljata
učenje skozi delo (learning-by-
doing) in timsko projektno
delo, na tako interdisciplinar-
nem in kompleksnem podro-
čju, kot je mehatronika, trenut-
no najboljši način izobraževa-
nja, zato veliko pozornost na-
menjamo razvoju didaktične
opreme in opremljanju naših
laboratorijev z najsodobnejšo
opremo. Trudimo se, da štu-
dente oborožimo s kar naj-
več praktičnimi znanji, zato
jim omogočamo, da delajo na
"živih" sistemih. V ta namen
smo v preteklem študijskem
letu odprli nov, sodoben labo-
ratorij za mehatroniko in robo-
tiko. Ta obsega osemnajst de-

lovnih mest. Vsa so opremlje-
na z najsodobnejšo opremo, ki
študentom omogoča pridobi-
vanje sodobnih znanj s podro-
čja mehatronike, robotike ter
sodobnih postopkov načrtova-
nja in simuliranja kompleksnih
mehatronskih sestavov in si-
stemov. Hkrati je delo v labo-
ratoriju zasnovano tako, da
spodbuja timsko delo, strokov-
no kompetentnost in inovativ-
nost, saj se študentje seznani-
jo z naprednimi postopki in
orodji za načrtovanje. Pri oprem-
ljanju laboratorija so bila v ve-
liko pomoč številna podjetja,
ki so šoli pomagala in ji doni-
rala najsodobnejšo opremo. 
Dobro partnersko sodelova-
nje s podjetji ima šola vzpo-
stavljeno tudi na področju
praktičnega izobraževanja
študentov. Slednje pomeni
usklajevanje in prenos znanja
med vsebinami posameznih
modulov izobraževalnega pro-
grama in delovnim procesom,

nalogami in tehnološkimi za-
htevami, ki jih postavlja posa-
mezno delovno okolje. V mre-
žo podjetij, ki sodelujejo s šolo
in prevzemajo izvajanje prak-
tičnega dela študija, je vklju-
čenih že več kot 280 podjetij.
V okviru praktičnega izobraže-
vanja velja izpostaviti po-
membno vlogo zaposlenih v
podjetju, ki so mentorji štu-
dentom in pod katerih vod-
stvom nastajajo številna di-
plomska dela. Od aplikativnih
raziskav, rešitev konkretnih
problemov do racionalizacije
proizvodnih procesov. Tak na-
čin partnerskega sodelovanja
med šolo in gospodarstvom je
primerljiv z evropsko uspešno
prakso in posebej primeren za
področje strokovnega izobra-
ževanja, ki naj usposablja za
potrebe konkretnih delovnih
okolij.
S pridobljeno Erasmus uni-
verzitetno listino šola omo-
goča študentom opravljanje
prakse tudi v tujini. Cilj tovrst-
ne mobilnosti je, da študent v
času študija preživi določeno
obdobje v podjetju v drugi so-
delujoči državi z namenom,
da se prilagodi potrebam no-

vega evropskega trga dela,
pridobi specifične spretnosti
in izboljša razumevanje eko-
nomske in socialne kulture dr-
žave gostiteljice. Tako je v ok-
viru mobilnosti študentov za
prakso študent 2. letnika Jaka
Grošelj v preteklem študij-
skem letu preživel tri mesece
v podjetju Homag v Nemčiji.
Pravi, da je praksa v tujini
stvar, ki bi jo moral vsak štu-
dent vsaj enkrat med študijem
preizkusiti, saj te obogati z
ogromno novimi izkušnjami in
ti da samozavest za nove izzi-
ve. 
Kako pomembno je pridobiti
občutek pravega industrij-
skega okolja že v času študi-
ja, potrjuje tudi diplomant viš-
ješolskega programa meha-
tronika, Andrej Gracelj. Izpo-
stavlja, da je prednost upora-
be tehnološke opreme med
študijem tudi ta, da se kasneje
v praksi ne ustrašimo rokova-
nja z določenimi sistemi. "Ker
gre za dokaj kompleksne in
specifične naprave, je pot do
praktičnih znanj precej težka.
Največja težava je v tem, da
so določene naprave, kot tudi
pripadajoča programska opre-

ma, precejšen finančni zalo-
gaj. To posredno pomeni, da
kot uporabnik te opreme ni-
maš na voljo, učenje na samih
strojih, ki so dnevno v obrato-
vanju, pa tudi ne pride v poš-
tev. Tako je možnost spozna-
vanja opreme omejena le na
tiste trenutke, ko so naprave v
okvari, kar pa ni pravi čas za
učenje. Iz izkušenj lahko po-
vem, da sem v podjetju potre-
boval približno šest let, da
sem prišel do znanja, ki ga lah-
ko študenti pridobijo že v
enem letu študija," dodaja
Gracelj. 
Vse hitrejši razvojni tempo v
industriji in nenehne nadgrad-
nje tehnološke opreme zahte-
vajo od uporabnika, da opre-
mo podrobno pozna. Le tako
namreč lahko zares učinkovito
izkoristi vse njene zmogljivo-
sti. Ne glede na to, s kakšnim
uspehom študent diplomira in
kako nadarjen je, za delodajal-
ca ni nujno uporaben že takoj
ob zaposlitvi, zato je zelo po-
membno, da se študenti že v
času študija naučijo uporab-
ljati opremo, ki jo bodo kas-
neje srečevali na svojih bo-
dočih delovnih mestih. 

Učenje skozi delo - 
pridobivanje praktičnih izkušenj
med študijem mehatronike
Povezava šol, ki izobražujejo za tehniške poklice, z gospodarstvom, zlasti na podro-
čju mehatronike postaja vse pomembnejša, saj mehatronika zaradi svoje interdisci-
plinarnosti povsod po svetu predstavlja gospodarsko dejavnost, kjer kakovostnih,
praktično izurjenih kadrov primanjkuje. 
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V tem šolskem letu Gimnazijo
Škofja Loka obiskuje 641 dija-
kov, ki bodo, če bo obveljala
dolgoletna tradicija, zelo
uspešni pri zaključku šolanja,
maturanti bodo dosegli nad-
povprečne rezultate, veliko se
jih bo veselilo naslova držav-
nega prvaka v znanju (pri na-
ravoslovju, družboslovju in
jezikih), vsaj en se bo udeležil
svetovne olimpijade znanja.
Takšni rezultati temeljijo tudi
na prenovljenih učnih progra-
mih, medpredmetnem pove-
zovanju, timskem in projek-
tnemu delu.
Profesorji škofjeloške gimna-
zije skušajo uveljaviti moder-
nejše načine poučevanja, kot
je, na primer, sodelovanje
dveh ali treh profesorjev v
razredu ali pa sodelovanje s
tujim učiteljem ali učiteljem
stroke. Osnovni namen takš-
nega dela je pridobitev veš-
čin, ki bodo za dijake zelo po-
membne tako na naravoslov-
nem kot družboslovnem po-
dročju. 
Uvajanje projektnih dni s tim-
skim delom, medpredmetnih
povezav in ekskurzij so na
Gimnaziji Škofja Loka začeli
uvajati v evropskih oddelkih,
zaradi prenove učnih načrtov
pa so jih prenesli tudi v druge
oddelke. Tako se prvi letniki v
naravoslovnem projektnem
dnevu z zanimanjem posveča-
jo zdravi prehrani, drugi so

letos že spoznavali tekoče
vode, v tretjem organske mo-
lekule (povezujejo oziroma
prepletajo se biologija, fizi-
ka, kemija in geografija). Dva
oddelka drugega letnika sta
letos izpeljala tudi projekt
Zdrav duh v zdravem telesu,
prek katerega so raziskovali
vlogo maščob v prehrani,
sami pa sestavili tudi opti-
malni zajtrk. Drugošolci bodo
letos odšli tudi na ekskurzijo
na slovensko obalo in v Stru-
njanu raziskali soline, živi
svet plime in oseke, si ogleda-
li piranski akvarij ... 
Vse teme so življenjske, dijake
zanimajo in so zato še bolj
motivirani za učenje, saj se
lahko vsak aktivno vključi v
eksperimentalno delo. Kako
poteka medpredmetno pove-
zovanje, smo si ogledali pri
uri kemije, kjer sta bila priso-
tna dva profesorja (anglešči-
ne in kemije). Utrjevanje sno-
vi poteka v obeh jezikih, ena-
ko tudi preverjanje znanja. Na
ta način dijaki spoznajo stro-
kovno besedišče tudi v tujem
jeziku. Popestritve učnega
procesa so gimnazijcem všeč,
nekateri sicer pravijo, da je
naporno, vendar je takšno
vsako učenje. 
Kljub temu da je Gimnazija
Škofja Loka dolgo slovela po
učenju tujih jezikov, pa velik
poudarek namenjajo kako-
vostnemu pouku naravoslov-

ja, saj so tovrstni profili po-
klicev (matematika, f izika,
kemija, biologija) v Sloveniji
zelo zaželeni. Organizirajo
tudi številne strokovne eks-
kurzije po Sloveniji, obšolske
in zunajšolske dejavnosti, v
sklopu šole deluje pevski
zbor, gledališka skupina, dija-

ki izdajajo šolski časopis, iz-
vajajo številne športne dejav-
nosti in program MEPI. Znani
so po ekskurzijah v tujino
(Rim, London in Pariz ter ma-
turantska v Grčijo in Turčijo)
in mednarodnih izmenjavah z
Danci, Nemci, Avstrijci in Ita-
lijani. 

Program klasične gimnazije (vpis v en oddelek 1. letnika), 
smo edina šola na Gorenjskem, ki izvaja ta program:

■ klasična gimnazija dijakom da več humanističnega znanja,
■ vsa štiri leta se dijaki učijo tudi latinščino,
■ pri drugem tujem jeziku dijaki izbirajo med španščino in nemščino,
■ izmenjava dijakov in strokovne ekskurzije.

Program splošne gimnazije (vpis v štiri oddelke 1. letnika). 
Dijaki bodo lahko izbirali med:

■ oddelkom s poudarkom na naravoslovju,
■ oddelkom s poudarkom na družboslovju,
■ oddelkom s tremi tujimi jeziki.

Evropski oddelek (vpis v en oddelek 1. letnika), sodobnejši učni
pristop:

■ pouk nadgrajujemo z uvajanjem sodobnih učnih metod in učnih vsebin,
■ poudarjen drugi tuj jezik je francoščina ali ruščina, 
■ izmenjave dijakov.

Ob vpisu v 4. letnik bodo dijaki lahko izbirali med trinajstimi izbirni-
mi predmeti za maturo.

Pouk poteka v dopoldanskem času, avtobusni prevozi so prilagojeni
urniku šole.

Rezultati, ki so jih dijaki skupaj z učitelji škofjeloške gimnazije dosegli
v minulih letih, so nam v veselje in ponos: nadpovprečni dosežki 
na maturi, državni prvaki v znanju, udeleženci in dobitniki priznanj
na olimpijadah v znanju. Naši dijaki so po končani srednji šoli uspešni
študenti in diplomanti. 

Na Gimnaziji Škofja Loka dijakom ponujamo bogat program dejavnosti
(pevski zbor, gledališka skupina, šolski časopis, MEPI, strokovne 
ekskurzije: London, Pariz, Rim, mednarodne izmenjave dijakov, 
prostovoljstvo). Smo Unescova projektna šola. 

Smo šola prijaznih ljudi. Cenimo vrednote in znanje. 
Zavedamo se svoje odgovornosti. 

Informativni dnevi:
petek, 12. februarja 2010, ob 11. uri in ob 15. uri ter 
v soboto, 13. februarja 2010, ob 9. uri.

Dodatne informacije lahko poiščete na spletnem naslovu šole:
http://www.gimnazija-skofjaloka.si

UČENKE IN UČENCE VABIMO K VPISU V:

Uveljavljajo nove učne metode
Gimnazija Škofja Loka, ki je znana po prijetni šolski klimi, ustvarjalnem vzdušju in spoštovanju 
vrednot, bo letos praznovala 60-letnico ustanovitve. 

Dijaki pri medpredmetnem povezovanju kemije in angleškega
jezika spoznajo tudi strokovno besedišče v angleščini.

Šolski center Škofja Loka, njiho-
va tradicija strokovnega izobra-
ževanja na Škofjeloškem je dol-
ga že več kot 120 let, združuje
šolanje od poklicnega do višje-
šolskega programa na področju
strojništva, lesarstva in okolje-
varstva. Šolski center danes ob-
sega Srednja šola za lesarstvo
in Srednja šola za strojništvo,
v sklopu katere deluje tudi Dija-
ški dom, Višja strokovna šola
ter Medpodjetniški izobraže-
valni center (MIC). 

Sodobni učni pripomočki,
na obzorju velika 
investicija
MIC bo v prihodnjih letih moč-
no spremenil (fizično in vsebin-
sko) podobo Šolskega centra
Škofja Loka. Lani potrjen evrop-
ski projekt, letos v Centru nad-
grajujejo s pripravo dokumen-
tov za gradnjo, z njim pa bodo
dvignili kakovost izobraževanja,
saj bodo imeli udeleženci izob-
raževalnega procesa možnost
pridobivanja novih znanj prek
najsodobnejših tehnologij in
močne povezave z lokalnim
gospodarstvom.
V tehnologijo v vseh šolah
Centra veliko vlagajo, vsako
leto še več pozornosti name-
njajo praktičnemu usposablja-
nju, tako da dijaki in študenti
po zaključku šolanja znajo ta-
koj poprijeti za delo, hkrati pa
velja, da službo dobijo lažje kot

njihovi vrstniki iz drugih šol.
Prek uspeha na razpisu je Šol-
ski center Škofja Loka za MIC
uspel pridobiti 2,4 milijona od
3,1 milijona evrov vredne inve-
sticije, ki se bo zaključila v letu
2013. Takrat bo nared čez
2.400 kvadratnih metrov no-
vih površin, ki bodo v dopol-
danskem času namenjeni izob-
raževanju dijakov in študentov,
preostali čas pa bo namenjen
povezovanju z lokalno industri-
jo in obrtjo ter neposrednemu
prenašanju znanja iz delavnic v
izobraževalni proces. 

Srednješolski programi
strojništva, lesarstva in
okoljevarstva
Šolski center Škofja Loka izob-
ražuje za veliko paleto progra-
mov, pa naj gre za nižje poklic-
no, srednje poklicno, srednje
strokovno, poklicno-tehniško 
ali višješolsko izobraževanje.
Srednja šola za strojništvo izob-
ražuje v programih nižje in sred-
njega poklicnega, poklicno-
tehniškega do srednje strokov-
nega izobraževanja: pomočnik
v tehnoloških procesih, obliko-
valec kovin - orodjar, inštala-
ter strojnih instalacij, izdelova-
lec kovinskih konstrukcij, av-
toserviser, avtokaroserist,
strojni tehnik in avtoservisni
tehnik. Tudi Srednja šola za 
lesarstvo ponuja programe na
vseh ravneh srednješolskega 

izobraževanja, torej od poklicev
obdelovalec lesa, mizar, tapet-
nik, lesarski tehnik do vse bolj
popularnega okoljevarstvene-
ga tehnika.
Velik poudarek v Šolskem cen-
tru Škofja Loka namenjajo tudi
izobraževanju odraslih (ob
delu). Izobražujejo jih v skladu z
načeli sodobne andragoške
prakse. Z vsakim, ki ga zanima
izobraževanje v njihovem cen-
tru, opravijo uvodni individualni
razgovor ter mu na podlagi nje-
govih želja in zmožnosti pripra-
vijo načrt izobraževanja, pa naj
gre za splošno izobraževanje,
prekvalifikacijo, dodatno izobra-
ževanje ali usposabljanje. Letoš-
nje šolsko leto se 547 dijakov izo-
bražuje v Srednji šoli za strojni-
štvo, 246 dijakov v Srednji šoli
za lesarstvo, kar 190 odraslih
pa se dodatno izobražuje v vseh
srednješolskih programih. 

Nadgradnja znanja 
v višješolskih programih
Višješolski program strojništva
se je v Škofji Loki že dodobra
zasidral, medtem ko so v Šol-
skem centru oziroma Višji stro-
kovni šoli program lesarstva le-
tos začeli izvajati prvič. Omogo-
čajo nadaljnjo poglobitev zna-
nja, tako mladim, ki so komaj
zaključili srednješolski program,
kot tudi že izkušenim delavcem,
ki bi radi oplemenitili svoja
praktična z novimi teoretičnimi

znanji. Letos je v redni višješol-
ski program strojništva vpisanih
125 študentov, 70 pa jih je vpi-
sanih v višješolski program le-
sarstva, razen teh pa je še 230
študentov vpisanih v oba pro-
grama ob delu.
V Šolskem centru Škofja Loka
vse, ki jih zanima, kako poteka
njihovo izobraževanje, vabijo
na informativne dneve, ki
bodo v petek in soboto, 12. in
13. februarja 2010. Srednjo
šolo za lesarstvo bodo pred-
stavili na Kidričevi cesti 59
(na Trati), in sicer v petek ob 
9. in 15. uri ter v soboto ob 9. uri.
Srednjo šolo za strojništvo v
Podlubniku 1b pa lahko obi-
ščete v petek, 12. februarja, ob
9. in 15. uri, v soboto ob 9. uri.
Informativni dan za višješolska
programa bo v Podlubniku 1b v
petek ob 11. uri in ob 16.30 ter
v soboto ob 11.uri.

Po šolanju pripravljeni na delo
Šolski center Škofja Loka s številnimi strojniškimi, lesarskimi in okoljevarstvenimi programi dijake 
in študente pripravi do samostojnega dela takoj po šolanju. Z Medpodjetniškim izobraževalnim centrom
bo vez z gospodarstvom še močnejša.

Učne delavnice za strojništvo in 
lesarstvo, ki jih bo že čez dve leti
dopolnil Medpodjetniško 
izobraževalni center, so sodobno
opremljene z najnovejšo tehnološko
opremo.

Po zaključku šolanja lahko mladi 
takoj aktivno pristopijo k delu, saj
Šolski center Škofja Loka dobro 
sodeluje z gospodarstvom. 

Šolski center Škofja Loka, 
Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka

Tel.: 506 23 00, 506 23 18
E-pošta: info@scsl.si

S p l e t :  w w w . s c s l . s i  
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Postani  
diplomirana medicinska sestra, 
diplomirani zdravstvenik!
Vpisna mesta: 70 za redni študij in 70 za  
izredni študij. Trajanje študija: 3 leta, 180 ECTS.  
Program je mednarodno primerljiv, usklajen z 
direktivo EU in bolonjskim procesom.
Izbor študentov: 60 % matura/zaključni izpit in  
40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Dodatne informacije:  
 www.vszn-je.si , e-pošta:  referat@vszn-je.si 

Urška Stojanović  
in Anita Obad
3. letnik,  
redni študij

Sipred
izbiro

poklica? Z izbiro študija na Vi-
soki šoli za zdravstve-
no nego Jesenice sva 
zelo zadovoljni, saj 
nama je zaradi pri-

dobljenega znanja in 
izkušenj odprl ogromno 

vrat. Tako sva trenutno 
na trimesečni mednarodni 

študentski izmenjavi z nor- 
 veško fakulteto za zdravstveno 
nego v Oslu. Ponosni sva, da se lahko z znanjem in veščinami, 
ki sva jih pridobili med študijem, že zdaj enakovredno primer-
java z norveškimi in drugimi evropskimi kolegi. To pomeni, 
da bova znali res učinkovito pomagati ljudem, ki potrebujejo 

zdravstveno nego in pomoč. Profesorji in ostali zaposleni 
na naši šoli si skupaj z nami prizadevajo, da bi nam uspe-

lo na tej lepi poklicni poti.

Mateja Rant

Katere poklice bi ta čas
ocenili za najbolj perspek-
tivne oziroma kateri kadri
veljajo za bolj zaposljive? 
"Na osnovi potreb deloda-
jalcev v preteklem letu lah-
ko pričakujemo večje pov-
praševanje po delavcih na
področjih zdravstva in so-
cialne oskrbe vseh stopenj
izobrazbe ter na področjih
informacijske tehnologije,
naravoslovja in tehnike,
gostinstva in turizma, va-
rovanja oseb in premože-
nja, elektronike in teleko-
munikacij, gradbeništva,
strojništva in kovinarstva,
trženja, bančništva, financ,
računovodstva in prometa.
Priliv iskalcev prve zapo-
slitve se je lani v primerja-
vi z letom prej povečal za
64,6 odstotka."

Kaj se pravzaprav skriva za
to številko?
"Med mladimi s četrto stop-
njo izobrazbe se je med
iskalci prve zaposlitve pri-
javilo največ prodajalcev in
frizerjev, s peto stopnjo 
izobrazbe pa gimnazijskih
maturantov in ekonomskih
tehnikov. Pri iskalcih prve
zaposlitve s sedmo stopnjo
izobrazbe pa se je povečal
priliv mladih z izobrazbo
pedagoške, ekonomske, po-
slovne in družboslovne
smeri. Še vedno je tudi pre-
več mladih do 26. leta brez
izobrazbe."

Kaj ima po vaših izkušnjah
pri mladih odločilen vpliv
na izbiro poklica? 
"Iz izkušenj s starši in
učenci imajo pri izbiri šole

oziroma poklica starši še
vedno prvo besedo. Prav
tako vpliva bližina šolanja,
pomemben je tudi ugled
šole. Starši ponavadi otro-
kom želijo boljšo prihod-
nost in jih zato usmerjajo
na šole, ki uživajo ugled, to
pa so gimnazije. V gorenj-
ski regiji se bo tako po na-
merah, ki so jih izrazili
glede nadaljevanja šolanja,
za gimnazije odločilo 45,9
odstotka učencev devetih
razredov. Letos je v pri-
merjavi z lani nekoliko
upadel delež tistih, ki so se
odločili za strokovne šole,
malce pa naj bi se povečal
vpis na poklicne šole - tako
namero je izrazilo 15,8 od-
stotka gorenjskih osnovno-
šolcev. Za primerjavo,
pred dvema letoma je tako
namero izrazilo le 11,3 od-
stotka devetošolcev."

Ali obstajajo kakšne spod-
bude za zaposlovanje mla-
dih, ki so zaradi pomanj-
kanja izkušenj v slabšem
položaju pri iskanju zapo-
slitve?
"Obstajajo različni ukrepi
aktivne politike zaposlo-
vanja. Za mlade s sedmo
stopnjo izobrazbe je aktua-
len razpis Absolvent, akti-
viraj in zaposli se, ki ponu-
ja ugodnosti delodajalcem,
če zaposlijo absolventa in
ga obdržijo tudi še nekaj
časa po diplomi. Potem je
tu še razpis Zaposli me, 
ki je namenjen iskalcem
prve zaposlitve in mladim
diplomantom. Pa še števil-
ni drugi ukrepi, kot je
usposabljanje na delov-
nem mestu ali institucio-
nalno usposabljanje mla-

dih za pridobitev specifič-
nih znanj, ki jih bodo po-
trebovali na delovnem me-
stu, s čimer jim želimo
omogočiti večjo konku-
renčnost na trgu dela. Ob-
stajajo tudi različne delav-
nice za pridobitev veščin
iskanja zaposlitve, s kate-
rimi se naučiš predstaviti
svoja znanja, izkušnje ...
Vsakemu priporočimo tu-
di uporabo spletne sveto-
valnice na naših spletnih
straneh."

Kaj bi torej v prvi vrsti sve-
tovali mlademu človeku, ki
se šele odloča za svojo po-
klicno pot?
"Izbira poklica naj bi teme-
ljila najprej na samooceni
učenca, kdo sploh je. Vsak
se mora vprašati, kaj zmo-
re, kaj hoče, kako deluje in
kaj želi. Ker se mladi pri
samooceni lahko hitro pre-
ali podcenijo, bi morali o
tem mogoče povprašati
svoje bližnje - učitelja, so-
šolce, prijatelje ... Analizi-
rati mora svoje sposobno-
sti in oceniti, katere so nje-
gove močne točke. Potem
mora oceniti, koliko je pri-
pravljen narediti za dosego
cilja in kako razvite ima
dobre učne navade. Izbira
poklica je tudi izraz oseb-
nosti, saj je poklicno zado-
voljstvo odvisno od sklad-
nosti z osebnostnimi last-
nostmi. Na koncu se mora
vprašati še o lastnih inte-
resih, kar opredeli na osno-
vi šolskih in zunajšolskih
aktivnosti, pa tudi predme-
tov, ki so mu všeč, saj to
pomeni, da se jih rad uči
in bo v tem tudi uspešen.
Na zavodu imamo na voljo

pripomočke v elektronski
obliki, ki jih lahko izpolni-
jo in na podlagi tega izbe-
rejo ustrezno poklicno pot.
Na drugi strani morajo
zbrati informacije o čim
več poklicih. Vedeti mora-
jo, da lahko nek poklic
opravljamo z različnimi 
izobrazbami oziroma ob-
ratno, z določeno izobrazbo
lahko opravljamo različne
poklice. Upoštevati pa mora
tudi razmere na trgu dela
oziroma samo statistiko.
Vsega tega pa ne more sto-
riti tik pred vpisom, saj je
to proces. O tem je treba
razmišljati nekaj let prej;
tudi tisti, ki se odločijo za
gimnazijo, ker bi radi odlo-
čitev preložili, se bodo čez
štiri leta verjetno znašli v
enaki situaciji."

Velik vpliv pri izbiri
poklica imajo starši
Pred izbiro poklica se mora vsak najprej vprašati, kaj zmore, kaj hoče, kako deluje in kaj želi, svetuje
poklicna svetovalka iz urada za delo Jesenice Dubravka Furar.

"Izberite si poklic, ki vam bo predstavljal hobi, da boste 
z veseljem hodili na delo, ne s kepo v grlu. Če boste 
v službi zadovoljni, boste tudi uspešni v poklicu," mladim
na življenjskem razpotju priporoča Dubravka Furar.

BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA
(nadaljevanje šolanja 
na vseh univerzitetnih programih)
NARAVOVARSTVENI TEHNIK

ŽIVILSTVO
● Pomočnik v biotehniki in oskrbi 
● Mlekar ● Pek ● Slaščičar 
● Živilsko prehranski tehnik (4-letni)

KMETIJSTVO
● Gospodar na podeželju
● Kmetijsko podjetniški tehnik 

(4-letni, 3+2)

HORTIKULTURA
● Vrtnar 
● Cvetličar
● Hortikulturni tehnik (4-letni, 3+2)

Razpisujemo dva višješolska
študijska programa:

UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE - 
INŽENIR KMETIJSTVA IN KRAJINE
redni študij (45 vpisnih mest) 
izredni študij (30 vpisnih mest)

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO - VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO - SREDNJA ŠOLA

NOVO! 

NARAVOVARSTVO - 
INŽENIR NARAVOVARSTVA
redni študij (45 vpisnih mest) 
izredni (30 vpisnih mest)

www.bc-naklo.si

Strahinj 99, 4202 Naklo
www.bc-naklo.si

VABIMO VAS NA PREDSTAVITEV SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMOV:
v petek, 12. februarja 2010, ob 9. uri in 15. uri ter 

v soboto, 13. februarja 2010, ob 9. uri.

PROGRAMI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE PA SE BODO PREDSTAVILI:
v petek, 12. februarja 2010, ob 17. uri in v soboto, 13. februarja 2010, ob 11. uri.



V katero šolo, torek, 9. februarja 2010

Prijave

18

Kako izbrati pravo šolo? Mi bo gimnazija sploh všeč in kam na fakulteto? V Ljubljano, Maribor, 
Koper ...? Kako bo pa z denarjem?
V teh dneh se imaš priložnost odločiti, kaj ti je všeč in katero srednjo šolo oz. fakulteto boš 
obiskoval naslednjih nekaj let. Zaradi samostojnosti in nove odgovornosti pa boš moral poskrbeti 
tudi za upravljanje s svojim denarjem.

Šola se ful splača
Naj bodo tvoja šolska leta najbolj kul in 
najbolj brezskrbna leta tvojega življenja! Če 
zaupaš pravi banki, si lahko lažje uresničiš 
želje in privoščiš nekaj samo zase. Nova 
KBM ti v Skul paketu nudi veliko: brezplačno 
odprtje in vodenje osebnega računa in 
izdajo plačilne kartice Activa Maestro. Za 
brezskrben potep po svetu boš lahko dvigoval 
gotovino brez provizije na vseh bankomatih v 
Sloveniji in državah evroobmočja, brezplačno 
pa lahko pridobiš tudi Moneto in uporabo 
vpoglednega dela spletne banke Bank@Net, 
da boš vedno vedel, koliko si porabil. Odločiš 
se lahko tudi za Varèevanje za najstnike, s 
katerim boš privarčeval nekaj evrov za oddih 
in zabavo. Če pa boš pri tem še priden in boš 
privarčeval več kot 300 evrov, lahko z nekaj 
sreče za nagrado dobiš še dodatnih 300 evrov.

Lahkotno v študentskih letih
Vznemirljiva nova doživetja, kot so študij v 
tujini, potovanja in odkrivanje sveta, ti bodo 
bližje, če se odločiš za Indeks paket Nove 
KBM. Z njim boš dobil brezplačno odprtje 
in vodenje študentskega računa ter izdajo 
plačilne kartice Activa Maestro. Denar 
boš lahko brezplačno dvigoval na vseh 
bankomatih v Sloveniji in v katerikoli državi 
EU. Življenje ti bo olajšala tudi Moneta, ki 
jo v paketu Indeks dobiš brezplačno, svoje 
poslovanje z banko pa boš preko  
Bank@Neta lahko opravljal za več kot 
polovico ceneje. Dobiš lahko tudi brezplačno 
enoletno članarino za novo plačilno kartico 
z odloženim plačilom (Activa MasterCard 
ali Activa Visa), ki ti bo zagotovo olajšala 
nakup letalskih kart. Izkoristiš lahko ugoden 
študentski kredit (tudi z odloženim plačilom) 
za šolnino ali pa mini kredit za tečaj surfanja.

V NOVA DOŽIVETJA Z NOVO KBM.

Pripelji še prijatelja
Če v Novo KBM pripelješ novega komitenta, 
ti bomo na tvoj račun nakazali 10 evrov. Če 
pripelješ dva ali več, pa dobiš kar 20 evrov.

paket 

paket 

Mateja Rant

Preizkuse bodo šole izvajale
med 1. in 6. marcem, potrdi-
la o opravljenih preizkusih
pa bodo kandidatom izdale
do 15. marca.
Srednje šole bodo prijave za
vpis sprejemale do 23. mar-
ca, ministrstvo za šolstvo in
šport pa bo do 2. aprila na
svojih spletnih straneh obja-
vilo stanje prijav. Svoje pri-
jave bodo imeli učenci mož-
nost prenesti v drugo šolo
ali drug program do 14. apri-
la. Po tem roku šole pravilo-
ma ne bodo več sprejemale
prenesenih prijav, dokler ne
bo končan postopek za izbi-
ro kandidatov na šolah, kjer
bo vpis omejen, to je do 24.
junija. Če bo na šoli število
prijavljenih učencev za po-
samezni program tudi po
14. aprilu bistveno večje od
predvidenega števila vpisnih
mest, bo šola s soglasjem
ministra, pristojnega za šol-
stvo, sprejela sklep o omejit-
vi vpisa oziroma spremembi

obsega vpisa. O tem bodo
učenci obveščeni najpozne-
je do 7. maja 2010.
Prijavljeni kandidati morajo
izbranim šolam posredovati
dokazila o izpolnjevanju
vpisnih pogojev do 18. juni-
ja. Kandidati, ki v prvem iz-
boru ne bi bili izbrani, bodo
lahko svoje želje v drugem
izbirnem krogu do 22. juni-
ja oddali na šoli, na kateri so
prijavljeni. O razvrstitvi
bodo obveščeni 24. junija,
na razvrščeno šolo pa se
bodo lahko vpisali do 29. ju-
nija.
Dodatno se bo mogoče vpi-
sati na šole, ki bodo še ime-
le prosta mesta, od 30. juni-
ja do 21. julija. Srednje šole
bodo na prosta mesta vpiso-
vale najdlje do 31. avgusta.
Za vpis v programe poklic-
no-tehniškega izobraževa-
nja se kandidati lahko prija-
vijo do 2. junija, prenos pri-
jave pa bo mogoč do 23. ju-
nija. Rok za vpis v programe
maturitetnih tečajev je 10.
september.
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Za boljšo izobrazbo podeželja
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in konzorcij biotehniških šol sta predstavila projekt 
uvajanja novih programov na področju biotehnike. Konzorcij biotehniških šol je s projektom uvajanja
novih programov na področju biotehnike za obdobje 2008-2012 znova uspešno kandidiral na razpisu
ministrstva za šolstvo in šport.  

Še dober teden za 
oddajo prijave

Do 18. februarja se morajo prijaviti kandidati za
vpis v programe nižjega, srednjega, poklicnega,
strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in
gimnazije, za katere je potrebno izpolnjevati še
posebne vpisne pogoje ali opraviti preizkus. 

Mateja Rant

Projekt so poimenovali Bio-
tehniška področja, šole za
življenje in razvoj, pri njem
pa sodeluje deset članic
konzorcija.
Tudi na ta način so po mne-
nju vodje konzorcija Toneta
Hrovata v biotehniških šo-
lah dosegli povečanje vpisa
in izboljšali kakovost posa-
meznih programov.
Po besedah Renate Zupanc
Grom z ministrstva za šol-
stvo in šport v zadnjem času
opažajo velik razvoj na po-
dročju biotehniških šol.
"Številne šole so že ekološko
usmerjene, hkrati pa svoja
vrata v popoldanskem času
odpirajo tudi drugim dejav-
nostim, kot je izobraževanje
odraslih." Vpis v te šole pa
ostaja stabilen kljub upada-
nju generacij. Po mnenju
Toneta Hrovata imajo ti
otroci velik zaposlitven po-
tencial. "Številni otroci, ki
pridejo na biotehniške šole,
prihajajo s kmetij oziroma
podeželja in imajo izjemne
spretnosti in željo po prak-
tičnem znanju. Napredek, ki
ga pri njih opazujemo skozi
proces izobraževanja, je raz-

veseljiv. Mnogi izmed njih
šolanje nadaljujejo na višjih
strokovnih programih."
Predstavnik ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Jože Dular pa je ob
tej priložnosti opozoril na
problematiko starostne in 
izobrazbene strukture ljudi,
ki delajo v kmetijstvu. Kar
dvajset odstotkov nosilcev
kmetijske proizvodnje je 
namreč starih nad 65 let. 
Razen tega ima po podatkih
iz popisa iz leta 2000 kar 60
odstotkov nosilcev kmetijske
proizvodnje končano samo
osnovno šolo, 33 odstotkov
jih ima končano srednjo
šolo, le trije odstotki pa 
imajo fakultetno izobrazbo.
"Vse to znižuje našo konku-
renčno prednost," meni Du-
lar in dodaja, da imamo na
področju povečanja kmetij-
ske samooskrbe še veliko
potencialov. "Velikega po-
mena so dopolnilne dejav-
nosti na kmetijah, ki lahko
prinesejo dodaten vir zasluž-
ka. Zato je potrebno v okviru
projekta razvoja podeželja
iskati skupne povezave za
dvig uporabnosti znanja 
za konkretne proizvodne
programe," je končal Dular. 
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Mateja Rant

Od kod je prišla pobuda, da
se v Kranju ustanovi gimna-
zija?
"Ustanovitev gimnazije so z
odredbo uvedli Francozi.
Napoleon je bil namreč v
tem smislu zelo napreden
in je v okupiranih deželah
dopuščal tudi nacionalni je-
zik. Za tako veliko področje
oziroma tako središče je
predvidel pridobitev liceja
ali gimnazije. Kranj je ta-
krat pridobil nižjo gimnazi-
jo."

Kdaj je Kranj potem dobil
popolno gimnazijo?
"Šele leta 1897. Leta 1894 so
izdali cesarsko odločbo, da
se s šolskim letom 1894/95
v Kranju ustanovi popolna
klasična gimnazija. Kranj si
je sicer za popolno gimnazi-
jo prizadeval že od leta 1870
naprej, ko smo postali prva
gimnazija s slovenskim
učnim jezikom na svetu. Si-
cer so že Francozi dovolje-

vali slovenski učni jezik, a
ni bilo ne učiteljev ne učbe-
nikov za to. Pouk je zato po-
tekal malo v nemščini in
malo v slovenščini, pa tudi
latinščini. Leta 1896 so za-
čeli graditi sedanjo stavbo
gimnazije, ki so jo končali v
enem letu. Namenjena je
bila okrog dvesto dijakom.
Vpisali so se tisti, ki so nare-
dili četrti razred nižje gim-
nazije. Leta 1901 je maturi-
rala prva generacija matu-
rantov kranjske gimnazije,
od takrat pa smo jih našteli
več kot 11 tisoč."

Zakaj je prihajalo do preki-
nitev v delovanju gimnazi-
je?
"Gimnazija je bila po enem
letu prekinjena, ker je žup-
nišče, v katerem je gostova-
la, pogorelo. Potem je bilo
še več poskusov, da bi jo
znova obudili, a je vsakokrat
delovala le nekaj mesecev ...
Bolj ali manj neprekinjeno
je delovala šele od leta 1860
dalje, ko je gimnazija dobila

prostore v stavbi nekdanje
gradbene šole v središču
mesta."

Kaj je pred dvesto leti za
Kranj pomenila ustanovitev
gimnazije?
"Kranj je sicer dobil pravice
mesta že kar nekaj časa na-
zaj, a je bil pravzaprav malo
večja vas, ne pa ne vem kako
ugledno mesto. Po pridobit-
vi gimnazije se je to bistve-
no spremenilo."

Koliko dijakov je to šolo 
obiskovalo ob njeni ustano-
vitvi?
"Vpis je bil zadovoljiv, saj se
je v prvi letnik vpisalo 40 di-
jakov, v drugega pa devet."

Vsak verjetno ni imel mož-
nosti šolanja na gimnaziji?
"V glavnem so bili to 'fanti-
ni'. Seveda je morala biti
družina tudi primerno situ-
irana. Preko duhovnikov pa
so odkrivali tudi nadarjene
in jih prav tako pošiljali v
šolo."

Za bogate in nadarjene
O zgodovini gimnazijskega izobraževanja na Gorenjskem smo se 
pogovarjali z ravnateljem Gimnazije Kranj Francijem Rozmanom.

Franci Rozman I Foto: Gorazd Kavčič
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naročnine
04/201 42 41 

e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

mali oglasi
04/201 42 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Mateja Rant

Kateri profesor je najbolj za-
hteven, koliko časa preždeti
za knjigami, ali je prisotnost
na predavanjih obvezna,
kakšne novosti prinaša bo-
lonjska reforma, kakšne so
zaposlitvene možnosti ... Vsa
ta vprašanja si zastavljajo di-
jaki zaključnih letnikov, ko
se odločajo o izbiri pravega
študija, a jih na uradnih in-
formativnih dnevih ponavadi
spregledajo ali zamolčijo.
Zato so v Klubu študentov
Kranj tudi letos pripravili ne-
formalni informativni dan,
kjer so za predstavitev posa-
meznih fakultet poskrbeli
kar študenti sami.
Neformalni informativni dan
vsako leto obišče več dijakov,
in kot ugotavlja Mojca Jago-
dic iz Klub študentov Kranj,
so med njimi celo dijaki tret-
jih letnikov, ki imajo sicer še
dovolj časa za razmislek. Di-
jaki so lahko prisluhnili pred-
stavitvam kar 35 fakultet, že
drugič so predstavili tudi štu-
dij v tujini. Med najbolj obis-

kanimi so bile tako kot v
prejšnjih letih fakultete druž-
boslovne smeri, med kateri-
mi so največ pozornosti pri-
tegnile filozofska fakulteta,
fakulteta za družbene vede in
ekonomska fakulteta. "Precej
dijakov je prisluhnilo tudi
predstavitvi AGRFT, manj
zanimanja pa je bilo za za-
sebne visokošolske zavode,"

je še razložila Mojca Jagodic.
Glede na odziv dijakov jim
bodo informacije, ki so jih
dobili v okviru neformalnega
informativnega dneva, zelo
koristile pri njihovi izbiri štu-
dija. Izbira je namreč velika,
zato se mnogi kar zgubijo
med informacijami o različ-
nih študijskih smereh. V so-
boto pa so jim vse te infor-

macije ponudili na enem
mestu. Za vse dijake so ob tej
priložnosti pripravili tudi pri-
ročno knjižico Napotnik, v
kateri so zbrali vse pomemb-
ne podatke, povezane z ma-
turo in vpisom na fakulteto,
vključno s pomembnimi da-
tumi, omejitvami vpisa v za-
dnjih letih in razpredelnico
za izračun točk.

Po informacije iz prve roke
Neformalni informativni dan Študenti dijakom, ki so ga v Klubu študentov Kranj pripravili že deseto
leto, je minulo soboto obiskalo okrog tisoč dijakov.

Pridi in se prepričaj!
12. februarja 2010 ob 10. in 15. uri

(redni študij)

13. februarja 2010 ob 10. uri 
(izredni študij)

Pa še to: Vsakega udeleženca čaka presenečenje

Dodatne informacije:
Univerza v Mariboru Fakulteta za organizaci-
jske vede - Kidričeva cesta 55a - SI-4000 
info@fov.uni-mb.si

Začetki današnje Fakultete za organizacijske vede segajo v
leto 1959. Posebna značilnost izobraževalnih programov Fa-
kultete organizacijske vede je prepletanje vsebin s področja
poslovnih in delovnih procesov, kadrovskega managementa
in informatike z drugimi znanji, ki jih od diplomantov priča-
kujejo delodajalci. To zagotavlja programom posebno kako-
vost in diplomantom omogoča velike zaposlitvene možnosti.
Diplomanti so usposobljeni za planiranje, organiziranje, vo-
denje in izvajanje raznolikih dejavnosti v organizaciji. 

Ker se pri študiju vsebine o kadrovskih, informacijskih in
proizvodno-poslovnih procesih, vseskozi prepletajo z vsebinami
iz drugih ved (npr. tehniških ved, ekonomike, prava), profil diplo-
mantov Fakultete za organizacijske vede omogoča razvoj široke-
ga spektra kompetenc. Na Fakulteti za organizacijske vede so pri
oblikovanju novih "bolonjskih" študijskih programov izhajali iz
profila diplomanta. Programi izhajajo iz prakse, saj so pri snova-

nju novih "bolonjskih" programov pomembno sodelovali ljudje iz
gospodarstva in javne uprave. Programi so vsebinsko in kako-
vostno primerljivi s sorodnimi v tujini.

Fakulteta za organizacijske vede bo v študijskem letu
2010/2011 izvajala študijske programe na prvi in drugi "bolonj-
ski" stopnji: 
● organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov,
● organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih 

sistemov,
● organizacija in management informacijskih sistemov.

V petdesetletni zgodovini izobraževanja in znanstvenega raziskova-
nja je Fakulteta za organizacijske vede dosegla številne uspehe.
Najboljši pokazatelj dobrega dela fakultete so kariere diplomantov.
Diplomante Fakultete za organizacijske vede, teh je bilo v vseh letih
več kot 16.500, lahko srečate na najodgovornejših vodstvenih de-
lovnih mestih, tako v vladi, državni upravi, gospodarstvu, šolstvu,
zdravstvu, kakor tudi med najuspešnejšimi slovenskimi podjetniki.
Fakulteta za organizacijske vede velja tudi za eno najbolje opre-
mljenih fakultet v Sloveniji. Študentom so na voljo najsodobneje
opremljene predavalnice. Fakultetna knjižnica ima knjižni fond v
obsegu več kot 40 tisoč knjižnih enot, ter naročenih več kot 150
domačih in tujih strokovnih in znanstvenih revij. 

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru

Znanje je kapital. Unovčite ga! 

Spletni naslov: www.fov.uni-mb.si
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Sedem dobrih razlogov, zakaj izbrati študij na Fakulteti za
organizacijske vede: 
1. Tradicija, znanje in izkušnje 
2. Sodobni študijski programi 
3. Visoka kakovost izobrazbe
4. Visoka zaposljivost in karierne možnosti 
5. Praktično znanje in izkušnje
6. Odlični pogoji za študij
7. Študij v Kranju

Te zanima več? 

Pokliči na 
brezplačno 

modro številko: 

Suzana P. Kovačič

Kranj - Gimnazija ESIC
Kranj v šolskem letu 2010/11
pripravlja vpis v odbojkarski
razred, za sodelovanje so se
povezali z moškim in žen-
skim Odbojkarskim klubom
(OK) Triglav Kranj ter OK
UKO Kropa. Cilj povezovanj
je dijakom omogočiti opti-
malne pogoje za učenje in
trening, je na četrtkovi pred-
stavitvi povedal ravnatelj
gimnazije dr. Jurij Šink.
"Obremenitve športnikov se
iz leta v leto povečujejo,
usklajevanje treningov, tek-
movanj in šole pa za starše
in dijake postaja vse večji
problem. Zato smo se odlo-
čili, da v enem razredu zbe-
remo dijake in dijakinje, ki
se ukvarjajo z odbojko. Ena
od poglavitnih prednosti je
prilagoditev urnika, ki bi di-
jakom in dijakinjam omogo-
čil več prostega časa. Tako bi
dijaki en do dva treninga
(odvisno od števila vpisanih)
na teden izvedli takoj po po-
uku v šolski telovadnici pod
vodstvom strokovnega od-
bojkarskega trenerja iz klu-

ba. S tem bi pridobili čas v
popoldanskih urah in bi ga
lahko več namenili učenju.
Dijaki bi imeli najmanj sta-
tus športnika B, reprezen-
tanti status A, pedagoškega
koordinatorja in prilagoditev
časa toplega obroka trenin-
gom," je razložil ravnatelj. 
Predstavitve se je udeležil
tudi Matej Maček iz OK Tri-
glav Kranj, ki je povedal:
"Klubi smo med seboj v do-
govoru in bi zagotovili tre-
nerje za skupne treninge po
pouku v šolski telovadnici.
Za te treninge ni pomemb-
no, iz katerega kluba je kdo.
Pomembno je, da je skupina
homogena in da jih druži
skupni interes." V odbojkar-
ski razred bodo vpisovali bo-
doče dijake in dijakinje so-
časno z vpisom v standardne
oddelke. V ekonomski gim-
naziji bodo uvedli še eno po-
membno novost, kot je po-
udaril dr. Jurij Šink: "Zain-
teresiranim dijakom bomo v
3. in 4. letniku kot izbirni
predmet ponudili fiziko in
jim s tem omogočili vpis
tudi na naravoslovne in teh-
niške fakultete." 

Prvič vpis v 
odbojkarski razred

Neformalni informativni dan je obiskalo okrog tisoč dijakov. I Foto: Tina Dokl
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Štefan Žargi

Ljubljana - Slovenska vlada
je v četrtek sprejela izhodno
strategijo Slovenije za obdo-
bje 2010-2013, s katero naj bi
se, kot je poudaril premier
Borut Pahor, "z ukrepi za
konsolidacijo javnih financ
in ustvarjanje takšnih ma-
kroekonomskih pogojev za
razvoj in socialno koheziv-
nost, da bo Slovenija konec
leta izšla iz krize kot zmago-
valka". Dogovor o pripravah
izhodnih strategij so voditelji
držav EU sprejeli septembra
in Slovenija je po številnih
posvetovanjih z drugimi
med prvimi v dveh mesecih
strategijo pripravila. Še v tem
mesecu naj bi jo obravnaval
Državni zbor, do polletja pa
naj bi bili sprejeti za uresni-
čevanje strategije potrebni
zakoni.

Za vzdržno rast 
in uravnotežen razvoj

Kot je poudaril minister za
razvoj in evropske zadeve
Mitja Gaspari, ki je vodil pri-
pravo strategije, njen namen
ni zgolj naštevanje kratko-
ročnih ukrepov ekonomske
politike, pač pa iskanje urav-
noteženja javnih financ ob
hkratnem ustvarjanju pogo-
jev za gospodarsko rast in
trajnosten okolju prijazen
razvoj. Pri tem je najpo-
membnejše zagotavljanje
konkurenčnosti gospodar-
stva na eni strani in socialna
kohezivnost (povezanost), ki
omogoča zaposlenost aktiv-
nih ljudi in socialno gotovost
brezposelnih. Za to so po-
trebni ukrepi ekonomske po-
litike, strukturne spremem-
be in prilagoditve institucij
tržnemu gospodarstvu.

Uravnoteženje 
javnih financ

Glavni ukrep za zmanjša-
nje primanjkljaja v javnih fi-
nancah je sprejetje tako ime-
novanega fiskalnega pravila,
po katerem je za tri leta dolo-
čena zgornja meja dopustne
javne porabe na ravni okoli
devet milijard evrov. To bi ob
načrtovani gospodarski rasti
(rasti BDP) pomenilo zmanj-
šanje primanjkljaja s pet od-
stotkov BDP letos na 1,4 od-
stotka BDP v letu 2013 oziro-
ma zmanjšanje deleža držav-
nega proračuna v BDP z 24,9
na 21,6 odstotka. Za uravno-
teženje javnih financ bo treba
prihraniti letno v prihodnjih
treh letih okoli štiristo milijo-
nov evrov, kar naj bi dosegli z
znižanjem stroškov dela jav-
nih uslužbencev, katerih šte-
vilo naj bi letno zmanjšali za

en odstotek oziroma približ-
no za 1600 ter z restrikcijami
pri plačah. Da bi hkrati pove-
čali učinkovitost javnega sek-
torja, je predvideno izboljša-
nje procesov javne uprave
(predvsem s sodobno tehno-
logijo in e-storitvami), racio-
nalizacija in poenostavitev
postopkov in distributivne
vloge države (nakazila social-
nih pomoči, pokojnin in
zdravstvenih nadomestil). Pri
javnih storitvah bo potrebna
sprememba standardov in
normativov, načina financira-
nja izvajalcev javnih služb
(zavodov, javnih družb) in
večja samostojnost, odgovor-
nost in nadzor, vse ob zahte-
vi, da se ohrani ali poveča
kvaliteta storitev. Za zmanj-
šanje javnega dolga pa name-
rava država prek Agencije za
upravljanje kapitalskih na-
ložb, ki je v ustanavljanju, s
prodajo državnega premože-
nja zmanjšati javni dolg v
BDP za najmanj dve odstotni
točki.

Razvojni cilji

V okviru izhodne strategije
je vlada sprejela tri osnovne
razvojne cilje, ki bodo podro-
bneje opredeljeni v poseb-
nem programu državnih pri-
oritet in investicij, s katerim
bodo spomladi dopolnili Re-
solucijo o razvojnih načrtih
in projektih: spodbujanje
podjetništva in znanja za raz-
voj; varna prožnost in social-
na kohezivnost; razvoj pro-
metne in energetske infra-
strukture ob okoljski uravno-
teženosti. Tako naj bi se iz-
datki za prioritete v deležu v
strukturi državnega proraču-
na dvignili z 42,25 na 49,34
odstotka. Pri tem je bila spre-
jeta tudi odločitev vlade, da
evropska kohezijska sredstva
prednostno preusmeri za
uresničitev naštetih ciljev.

Financiranje razvoja

Poleg poslovnih bank ob-
staja kar nekaj finančnih in-
stitucij, ki s svojimi produkti
financirajo poslovanje, inve-

sticijske, izvozne in razvojne
aktivnosti podjetij: SID Slo-
venska izvozna in razvojna
banka, javni skladi in agenci-
je. Za uspešen izhod iz krize
sta zelo pomembni koordi-
nacija med navedenimi jav-
nimi institucijami in dosega-
nje sinergij. Skupaj gre za
približno 1,2 milijarde evrov
kreditov SID banke ter 155
milijonov evrov subvencij
skladov in agencij. Dogovor-
jeno je, da bodo razpisi za
sredstva odprti stalno, skozi
vse leto. Ker pa predstavljajo
krediti SID banke, glede na
kredite poslovnih bank (po
stanju v 2009), le dvanajsti-
no, je izrednega pomena tudi
prilagoditev instrumentov in
jamstvenih shem za kredite
pri poslovnih bankah. Načr-
tovana je posebna individual-
na jamstvena shema za kre-
dite za razvojno, tehnološko
in ekološko prestrukturiranje
podjetij s 50-odstotnim po-
kritjem tveganja.

Varna prožnost

Ustvarjanje novih delo-
vnih mest ogroža visoka
davčna obremenitev dela (za
povprečno plačo 42,5 odstot-
ka), predvsem zaradi visokih
prispevkov za socialno var-
nost. Za povečanje konku-
renčnosti z znižanjem stro-
škov dela se predlaga zgornja
meja (tako imenovana kapi-
ca) za plačevanje prispevkov
za pokojninsko in zdravstve-
no zavarovanje. Povečali naj
bi učinkovitost socialne poli-
tike z vzpostavitvijo ene
vstopne točke za socialne
transferje, pri čemer bodo
upravičence preverjali po do-
hodkovnem in premoženj-
skem kriteriju. Z novim za-
konom o socialnovarstvenih
prejemkih bodo uredili tudi
nadomestila za invalidnost
in varstvene dodatke, kar vse
se ne bo več izplačevalo iz
pokojninske blagajne. Proti-
krizna ukrepa subvencioni-
ranja skrajšanega delovnega
časa in čakanja na delo naj bi
zamenjali ukrepi aktivne po-
litike zaposlovanja, socialnih

programov in politike vseživ-
ljenjskega učenja. Spremenil
se bodo Zakon o delovnih
razmerjih, nov bo Zakon o
urejanju trga dela, Zakon o
malem delu ter Zakon o šti-
pendiranju. Ti zakoni bodo
prinesli izredno občutljive
restriktivne ukrepe za pri-
merljivost različnih vrst delo-
vnopravnih razmerij (odpo-
vedni roki, odpravnine),
zmanjšanje stroškov dela
(dopusti, dodatki za delovno
dobo, nadomestila plač), za-
varovanje brezposelnosti, od-
pravo študentskega dela in
spodbudnejše štipendiranje.

Strukturne spremembe
in institucionalne 
prilagoditve

Med srednjeročne ukrepe
sodijo strukturne spremem-
be, kot sta pokojninska in
zdravstvena reforma. Pokoj-
ninska reforma se načrtuje v
dveh korakih: najprej z mo-
dernizacijo veljavnega siste-
ma, ki bo začela veljati s 1. ja-
nuarjem 2011, in nato z no-
vim pokojninskim siste-
mom, ki naj bi ga uveljavili s
1. januarjem 2015. Sprejet
naj bi bil tudi Zakon o dolgo-
trajni oskrbi, ki bo prinesel
novo obliko obveznega soci-
alnega in prostovoljnega do-
polnilnega zavarovanja. Na
področju zdravstva sta v pri-
pravi dva zakona: o zdrav-
stveni dejavnosti in o zdrav-
stvenem varstvu, katerih cilj
je racionalizacija zdravstva in
zdravstvenega zavarovanja,
ki naj bi prinesla letno 118
milijonov evrov prihranka.

Slovenska izhodna strate-
gija se končuje s poglavjem o
institucionalnih prilagodit-
vah, kjer so naštete prilago-
ditve številnih agencij, ura-
dov, skladov in državnih ter
javnih družb, vse z name-
nom racionalnejšega uprav-
ljanja, varstva, nadzora na za
državo pomembnih podro-
čij. Dodane so tudi potrebne
prilagoditve v prometni in
energetski infrastrukturi za
učinkovito okoljsko in pod-
nebno politiko.

Izhod za na vrh razvitih
Vlada je sprejela Slovensko izhodno strategijo 2010-2013, s katero naj bi se naša država izvila 
iz gospodarske krize kot zmagovalka. Zato bo potrebna "ofenziva na vseh frontah".

Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Prejšnji teden je
SID banka končala tretjo in
četrto avkcijo za pridobitev
jamstvene kvote za občane.
Avkciji sta bili po oceni mi-
nistrstva za finance uspešni,
saj so pri obeh dosegli nižjo
efektivno obrestno mero kot
na prvih dveh.

Za tretjo avkcijo je SID
banka razpisala petdeset mi-
lijonov evrov jamstvene kvo-
te za posojila zaposlenim za
določen čas, mladim druži-
nam in za prvo reševanje sta-
novanjskega problema, pri
katerih je država pripravljena
prevzeti polovico tveganja.
Odzvalo se je šest bank za
pridobitev 27,3 milijona ev-
rov kvote in s ponujeno efek-
tivno obrestno mero, ki je
enaka ali nižja od sedmih od-
stotkov oz. je za odstotno toč-
ko nižja kot pri prvi avkciji.
Kvoto so pridobile Abanka
Vipa, Banka Koper, BKS
Bank AG, Delavska hranilni-
ca, Nova KBM in NLB. 

Za četrto avkcijo je SID
banka razpisala 20 milijonov
evrov jamstvene kvote za po-
sojila brezposelnim, ki so po
predlanskem 1. oktobru osta-
li brezposelni zaradi začetka
stečajnega postopka ali po-
stopka prisilne poravnave
podjetja. Odzvalo se je šest
bank za 6,6 milijona evrov
kvote, vse so bile na avkciji
uspešne, posojilojemalcem
pa so pripravljene odobriti
posojila po največ petodstot-
ni skupni efektivni obrestni
meri, ki je za štiri odstotne
točke nižja kot pri drugi avk-
ciji. Kvoto so pridobile Aban-
ka Vipa, Banka Koper, Delav-
ska hranilnica, Nova KBM,
NLB in Raiffeisen banka, dr-
žava pa pri teh posojilih pre-
vzema celotno tveganje. 

Občani, ki želijo najeti to-
vrstna posojila, se morajo
obrniti neposredno na eno
od bank, ki so pridobile kvo-
to. Banke so pri obrestnih
merah omejene le navzgor,
zato so zaradi konkuriranja
za stranke možne razlike. 

Dosegli nižjo obrestno mero
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Z veljavno smučarsko karto 
dobite popust v toplicah 

»Erlebnistherme Warmbad« Beljak.

www.3laendereck.at
TROMEJA

Smučarske karte s popustom pri: SKIPASS TRAVEL Kranjska Gora
apartmaji Vitranc, tel. 04 - 582 10 00 in na avtocesti pred karavanškim 
predorom, pri  -u, tel. 04 - 586 1531, www.skipasstravel.si

Kranj

Obdavčitev obresti in kapitalskih dobičkov

Davčni zavezanci, ki so lani z denarnimi depoziti pri bankah
in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in v drugih državah
Evropske unije, dosegli več kot tisoč evrov obresti, morajo do
1. marca vložiti na davčni organ napoved za odmero dohod-
nine od obresti. Enako morajo do tega roka storiti tudi zave-
zanci, ki so lani odsvojili vrednostne papirje in druge deleže
ter investicijske kupone, ter zavezanci, ki so odsvojili izvede-
ne finančne instrumente, pridobljene na dan 15. julij 2008 ali
kasneje. Napovedi je treba vložiti na predpisanih obrazcih, ki
so objavljeni tudi na spletni strani davčne uprave (Dursa). Za-
vezanci, ki so lani opravili več kot deset prodaj vrednostnih
papirjev, kapitalskih deležev, investicijskih kuponov in izvede-
nih finančnih instrumentov, morajo napoved vložiti v elek-
tronski obliki preko sistema e-davki, tisti z manj prodajami pa
napoved lahko oddajo tudi na obrazcu v papirnati obliki. Pri
napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve
vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kupo-
nov lahko zavezanec uveljavlja zmanjšanje pozitivne davčne
osnove z izgubo, doseženo pri prodaji vrednostnih papirjev,
deležev, investicijskih kuponov in tudi nepremičnin. C. Z.

Ljubljana

Deželna banka trži tudi zavarovanja

Deželna banka Slovenije se je na podlagi dovoljenja Banke
Slovenije v tem mesecu začela ukvarjati tudi s posredovanjem
pri prodaji zavarovalnih polic. Za začetek bo tržila zavarova-
nja iz ponudbe Zavarovalnica Maribor - letna turistična zava-
rovanja z asistenco v tujini in nezgodna zavarovanja, vzpo-
stavljala pa bo tudi stike z zavarovalnimi zastopniki za avto-
mobilska zavarovanja (AO, AO plus in kasko) ter za premo-
ženjska zavarovanja z osebno in pravno asistenco. Za zdaj
ponuja novo storitev v poslovalnicah v Ljubljani, Murski So-
boti, Mariboru in Celju, od maja dalje pa jo bo tudi v Kočevju,
Novem mestu, Tolminu, Kopru in Slovenj Gradcu. C. Z.
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MEŠETAR

Cveto Zaplotnik

Kranj - Predstavniki uprav-
ljavcev lovišč, članic OZUL-
a, so na zboru v sredo skleni-
li prvi petletni mandat in iz-
volili nove organe za obdo-
bje 2010-2015. Najprej so z
javnim glasovanjem izvolili
nov devetčlanski izvršni od-
bor, nato na tajnem glasova-
nju še predsednika in pod-
predsednika. V izvršni od-
bor so bili izvoljeni Jernej
Smolej (Lovska družina
Kranjska Gora, Janko Ferjan
(LD Jelovica), Janko Troha
(LD Udin boršt), Janez Hab-
jan (LD Selca), Franc Šetina
(LD Sorško polje), Tone
Marc (LD Poljane), Edo Ve-
rovšek (LD Medvode), Miran
Zupančič (LD Vodice) in
Darko Veternik (Lovišče s
posebnim namenom Kozo-
rog). Za predsednika sta
kandidirala dva: Janko Fer-
jan in Jernej Smolej, a po
tem, ko so si lovci izmenjali
tudi nekaj očitkov o "kuhi-
nji", je več podpore dobil
Ferjan. "Pri lovskem načrto-
vanju bi morali bolj upošte-
vati mnenje lovskih družin,
ki najbolje poznajo razmere
v loviščih. Šablonsko načrto-

vanje ni dobro," je že ob
predstavitvi dejal Ferjan in
dodal, da bi morali razmiš-
ljati o manjšem odstrelu div-
jadi in tudi o večjem mož-
nem odstopanju od načrto-
vanega odstrela. Tudi za
podpredsednika sta bila dva
kandidata - Franc Šetina in
Janko Troha, na prvem taj-
nem glasovanju sta dobila
enako glasov, pri drugem pa
se je tehtnica malo nagnila
na stran Trohe.

Ko je prvi predsednik
OZUL-a Anton Šubic poro-
čal o dosedanjem delu, je po-

udaril, da so organi OZUL-a
dobro sodelovali z zavodom
za gozdove, ki načrtuje go-
spodarjenje z divjadjo. "Vse
dotlej, dokler bo divjad dr-
žavna lastnina, je logično, da
bo država neposredno ali po-
sredno sodelovala pri nje-
nem upravljanju. Marsikdo
tega ne razume," je dejal Šu-
bic in se zavzel za to, da bi
bilo sodelovanje z zavodom
še naprej strokovno, argu-
mentirano, brez konfliktov
... "Letni načrti bodo morali
biti še bolj realni, prav tako
tudi uresničevanje načrtov,

pri tem pa bodo lovske dru-
žine morale več lovskih pra-
vic dati mlajšim članom."
Kar zadeva podeljene konce-
sije za upravljanje lovišč, je
po Šubičevem mnenju
"smrtna nevarnost", da bi
lovske družine, ki dvakrat ali
večkrat zapored ne bi izpol-
nile letnega načrta, izgubile
koncesijo, pri tem pa ni jas-
no določeno, kaj to pomeni.
"Ali bi lahko izgubile konce-
sijo že zato, ker ne bi izpol-
nile načrta pri kaki manj po-
membni divjadi?" se je vpra-
šal Šubic.

Ob koncesijo že zaradi lisic?
Upravljavci lovišč lahko izgubijo koncesijo zaradi neizpolnjevanja letnih načrtov odstrela, so opozorili
na zboru Območnega združenja upravljavcev lovišč Gorenjskega lovsko upravljavskega območja
(OZUL) in se zavzeli za čim bolj realno načrtovanje.

Na zboru upravljavcev OZUL-a Gorenjskega lovsko 
upravljavskega območja / Foto: Tina Dokl

Tržne cene ovčjega mesa

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pripravlja tudi
tedensko tržno poročilo za ovčje meso. Poglejmo, kakšne so
bile cene klavnih trupov oz. polovic v 4. letošnjem tednu, to je
med 25. in 31. januarjem.

Vrsta ovce Povprečna tržna cena
Jagnjeta do 12 mesecev 
z maso trupov manj kot 13 kg 480 EUR/100 kg
Jagnjeta do 12 mesecev 
z maso trupov od 13 do 22 kg 400 EUR/100 kg
Jagnjeta do 12 mesecev 
z maso trupov 22 kg in več ni bilo zakola
Ovce nad 12 mesecev ni bilo zakola

In kaj kažejo primerjave s cenami lani in predlani ter z drugimi
evropskimi državami? Cena jagnjet, starih do enega leta in z
maso trupov od 13 do 22 kilogramov, je bila v Sloveniji v lan-
skem četrtem tednu 407,55 evra za 100 kilogramov, leto prej
pa 426,52 evra. Povprečna cena klavnih polovic lahkih jagnjet
(do 22 kilogramov) je bila v tretjem letošnjem tednu (med 18.
in 24. januarjem) v Sloveniji 404,28 evra za 100 kilogramov, na
Slovaškem 309,48 evra, na Madžarskem 558,61, v Italiji 520,53,
v Grčiji 489,10, v Španiji 690,60 evra za 100 kilogramov. C. Z. Janko Ferjan, novi 

predsednik OZUL-a

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE
SK TRIGLAV KRANJ, 
ORGANIZACIJSKI KOMITE KRANJ 2010

Vabijo na ogled

FIS CELINSKEGA POKALA 2010 
v skokih in nordijski kombinaciji v Kranju in Medvodah

Program: 

Sobota, 13. februarja 2010

10. uri v Kranju ● skoki za nordijsko kombinacijo
14. uri v Kranju ● solo skoki
17. uri v Medvodah ● teki za nordijsko kombinacijo

Nedelja, 14. februarja 2010

10. uri v Kranju ● skoki za nordijsko kombinacijo
13. uri v Kranju ● solo skoki
15. uri v Medvodah ● teki za nordijsko kombinacijo

Nastopili bodo tekmovalci iz petnajstih držav. Vabljeni. 
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Cveto Zaplotnik 

Hotemaže - Kmetijska sveto-
valna služba je v četrtek v so-
delovanju z Jato Emono pri-
pravila v Hotemažah tradici-
onalno srečanje gorenjskih
rejcev prašičev, na katerem
so jih seznanili s circo virus-
nimi bolezni prašičev in z
razmerami v prašičereji. Sre-

čanja se je udeležilo štirinajst
rejcev, med njimi skoraj vsi
največji. Kot je po srečanju
povedal kmetijski svetovalec
Matjaž Meglič, so na circo vi-
rusne bolezni prašičev doslej
posumili v vzhodni Sloveniji,
medtem ko se na Gorenj-
skem za zdaj še niso pojavile.

Značilni znaki bolezni so hi-
ranje, ki lahko privede do po-
gina, ter izpuščaji med noga-
mi in povečane bezgavke.
Bolezen je možno ugotoviti s
krvno preiskavo, zdravljenje
pa je lahko uspešno le s cep-
ljenjem. 

"Kar zadeva razmere v pra-
šičereji, je bila ekonomika
lani zelo slaba, celo najslabša

v zadnjih desetih letih. Cena
krmil in žit je sicer rahlo pa-
dla, vendar so se bistveno
bolj znižale cene prašičev.
Posledice takšne ekonomike
so bolj kot na Gorenjskem
občutili na Štajerskem in v
Prekmurju, kjer ocenjujejo,
da se jim je stalež zaradi tega

zmanjšal za trideset odstot-
kov. Gorenjski rejci za zdaj
še koristijo notranje rezerve
in vztrajajo pri dosedanjem
obsegu reje, vendar se jim
ekonomika izhaja le, če ne
upoštevajo amortizacije in si
privoščijo le minimalno pla-
čilo za delo," je dejal Meglič
in poudaril, da se morajo
prašičerejske kmetije do leta
2012 prilagoditi zahtevam
navzkrižne skladnosti, pred-

vsem glede velikosti boksov
in načina reje. "Napovedi
tudi za naprej niso najbolj
obetavne, problem pa je tudi,
ker meso doma zrejenih ka-
kovostnih prašičev cenovno
ni konkurenčno mesu, ki k
nam prihaja iz drugih držav
po nerazumljivo nizkih ce-
nah," je dejal Meglič in po-
udaril, da je pri prodaji, žal,
bolj kot (dobra) kvaliteta po-
membna le (nizka) cena.

Slaba ekonomika v prašičereji
"Ekonomika pri reji prašičev je bila lani najslabša v zadnjih desetih letih," ugotavlja kmetijski 
svetovalec Matjaž Meglič.

Škofja Loka, Poljane

Pridelava mleka v prihodnje

Škofjeloška kmetijska svetovalna služba prireja predavanji
Francija Pavlina, specialista za živinorejo v Kmetijsko goz-
darskem zavodu Kranj, o pridelavi mleka v prihodnje. Prvo
predavanje bo jutri, v sredo, ob 9. uri v gasilskem domu na
Trati pri Škofji Loki, drugo pa v petek ob 9. uri v kulturnem
domu v Poljanah in ne v četrtek, kot je bilo zapisano na va-
bilih, ki so jih rejci prejeli na dom. C. Z.

Bled

Higiena molzne opreme in vimena

Kmetijsko gozdarska zadruga Gozd Bled bo v petek, 12. fe-
bruarja, ob 10. uri pripravila v zadružni predavalnici na Ble-
du predavanje o higieni molzne opreme in vimena. Predaval
bo Franc Špindler, ki bo povedal marsikaj koristnega o pra-
vilnem ravnanju s čistili, o čiščenju molzne opreme in hla-
dilnikov mleka, higieni vimena, problematiki somatskih ce-
lic ter o čistilih in sesnih gumah. C. Z.

Na Gorenjskem je pet kmetij, ki so dohodkovno pov-
sem odvisne od reje prašičev. Še približno deset je
večjih rejcev, ki pa imajo poleg reje prašičev še druge
dejavnosti. Na leto zredijo skupno okoli pet tisoč puj-
skov, od teh jih večino prodajo za nadaljnjo rejo ali za
zakol. Na dveh prašičerejskih kmetijah so že uredili
lastno klavnico za klanje prašičev, na eni pa jo bodo v
kratkem dokončali. 

Na srečanju gorenjskih rejcev prašičev / Foto: Tina Dokl
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KUHARSKI RECEPTI
Za vas izbira Danica Dolenc

V R A K O V I H K L E Š Č A H ,  2. DEL

Marjeta Smolnikar

Kar je res, je res

Tedenski jedilnik

Nedelja - Kosilo: goveja juha z jetrnimi cmočki, zrezki v narav-
ni omaki, dušen riž z zelenjavo, zelena solata, rožičev kolač;
Večerja: topli kruhki, vložena zelenjava, keksi, čaj.
Ponedeljek - Kosilo: zeljnata juha s hrenovko, mlinci s skuto
in kislo smetano, krompirjeva solata; Večerja: ovseni kosmi-
či z mlekom in medom, pečena jabolka z orehi.
Torek - Kosilo: kisla repa z ješprenjem v (suhi) juhi, rezine
kuhane gnjati, zeljnata solata s krompirjem; Večerja: pala-
činke z orehi in čokolado, mleko ali kakav.
Sreda - Kosilo: goveji golaž, kruhovi cmoki, radič z lečo; 
Večerja: pica, sadni sok.
Četrtek - Kosilo: cvetačna kremna juha, pečena piščančja
bedra, radič s krompirjem v solati; mandarine; Večerja:
špageti po bolonjsko, paradižnik v solati z mladim sirom in
kaprami.
Petek - Kosilo: kremna juha iz bučk, ocvrti kalamari s tatar-
sko omako, ocvrt krompirček, mešana solata; Večerja: rižev
narastek z rozinami, kompot.
Sobota - Kosilo: kašnata repa s suhim vratom, hren s kislo
smetano, okisan krompir v solati; Večerja: narezek, ocvrti
flancati, bela kava ali sok.

Rožičev kolač s kakavom

Sestavine: 50 dag moke, 15 dag zmletih rožičev, 3 jajca, 15 dag
medu ali sladkorja, 12 dag masla ali margarine, 3 dl mleka, 2
zvrhani žlici kakava, 1 pecilni prašek.

Maslo, jajca in med (ali sladkor) penasto stepemo, dodamo
mleko in vse ostalo, zlijemo v pomaščen in pomokan pekač
in spečemo pri 180 stopinjah Celzija. Pečen kolač posujemo
s sladkorno moko, ohlajenega zrežemo na rezine.

Flancati

Sestavine: 1 kg moke, 15 dag masla, 5 rumenjakov, 1 celo jajce,
1 žlica sladkorja, 5 žlic ruma, 2 dl mlačnega mleka, 4,2 dag kva-
sa (ena kocka), sok 1 pomaranče, malo naribane pomarančne
lupine, sol.

Mlačno mleko in maslo zlijemo na moko, dodamo še vzha-
jan kvas in vse drugo. Zmešamo, po potrebi dodamo še
malo mleka. Testo s kuhalnico stepamo tako dolgo, da se
delajo mehurji, nato pa ga eno uro vzhajamo. Testo zvrne-
mo na pomokan prt, iz njega izrežemo krpice, ki jih 2-krat
ali 3-krat zarežemo z okroglim nožičem, pokrijemo s kuhinj-
sko krpo in vzhajamo še 15 minut. Nato jih ocvremo v vro-
čem olju po obeh straneh, jih odlagamo na cedilo, nato pa
potresemo s sladkorno moko in ponudimo.
Pa še to: iz enakega testa lahko naredimo tudi krofe, le da
zanje izrežemo kroge, nadevamo z marmelado, stisnemo
robove, vzhajamo in ocvremo.
Odlični so flancati, pripravljeni kar iz testa za potico.

Zdrav človek ima tisoč raz-
ličnih želja, bolan eno samo:
ozdraveti. Kdo je to misel prvi
izrekel, ne vem, vsekakor drži.

Za tiste, ki so morda pozabi-
li ali kako drugače spregledali
že napisano in v zvezi z za-
dnjim odstavkom prejšnjega
nadaljevanja, želim, da bi ne
prišlo do morebitnega nespora-
zuma ali celo zamere, ponovi-
ti pomembno resnico. Prva se-
rija kemoterapije, ki sem jo pre-
jela, je "prijela" neverjetno hi-
tro in učinkovito. Z drugo ni-
sem imela tolikšne sreče. Na-
sprotno. Bolezen se mi je razši-
rila. Vendar. Pomagalo ni niti
dvainštiridesetdnevno strada-
nje, če tako rečem, (saj v resni-

ci sploh nisem stradala). V
mojem primeru, pač ni poma-
galo. Ne eno ne drugo. Kar je
res, je res. Res je pa tudi to, da
me zaradi bolezni niti podnevi
niti ponoči ne tlači mora. Da
me, skratka, ne grabi panika
ali še kaj hujšega. 

In prav zaradi tega mojega
odnosa do bolezni, ki je v ve-
čini primerov bojda smrtna,
pišem ta dnevnik. In ne za
lastno promocijo, kot mi neka-
teri očitajo. Pišem ga v globok
premislek in za korajžo (vsaj
upam) vsem, ki so na podo-
bnem, kot sem sama; ali, Bog
ne daj, bodo na podobnem ne-
koč v prihodnje. Število obole-
lih za rakom namreč hitro na-
rašča. Žal. 

Zato vsem rakovim bolni-
kom svetujem: poiščite odgo-
vore na svoja vprašanja; nihče
drug vam jih namreč ne more
ponuditi na pladnju. Šele, ko
boste našli prave odgovore, se
boste lahko z boleznijo spopa-
dli sami. In verjamem, da
zelo učinkovito. 

Kako je že rekel Kosobrin?
Aha: "Za vsako bolezen
rož'ca ras'e." In to je enkrat
ena. V to sem sveto prepriča-
na. Če ne rož'ca, pa kaj dru-
gega. Recimo, iz medicinske
zakladnice.

Veste, kaj me vedno znova
zabava? Pogledi znancev in
tudi sosedov, v katerih ni mo-
goče prezreti začudenja, da se
še zmeraj srečujemo. In njiho-

vo sočutno vprašanje: Marje-
ta, kako ste ali kako si? Še ni-
kdar jim nisem odgovorila
drugače, kot: odlično. Takoj
za tem, pa pristavila: in kako
ste vi? Odgovori so različni.

Žal je tako, da je marsikate-
ri od teh firbcev (da ne boste
mislili, da imam s firbcem v
mislih kar koli slabega, ni-
mam) že med angelčki. Ne da
bi s tem resno računal. Je pač
tako, da ni nikomur dano ve-
deti, kdaj natančno se mu bo
to življenje izteklo in kako.
Glede na to, da se večina ljudi
s smrtjo ne obremenjuje, mi
sploh ni logično, zakaj bi se
mučila sama.

Hočem reči, živim kot vsi
"normalni" ljudje, le da se v

nasprotju z večino zavedam
svoje minljivosti. Kar je pozi-
tivno, saj skladno s to zavestjo
tudi živim. Pomeni, živim
tako, da je zame vsako jutro
nov začetek; da občudujem,
spoštujem in se veselim tako
snega kot tudi dežja in sonca;
da mi je, skratka čisto vseeno,
kakšno vreme bo jutri, zaradi
česar me vremenske napovedi
zanimajo toliko kot lanski
sneg, se pravi nič, še manj kot
nič, pa me zanimajo dolgoroč-
ne vremenske napovedi. Prav-
zaprav se mi zdijo naravnost
butaste. Tudi zato, ker ne slu-
žijo ničemur drugemu kot
sprotni atrakciji. 

(Se nadaljuje.)
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Pavla Kliner

Ljudje, ki jih mučijo astma-
tični napadi, naj si priskrbijo
katero od zeli, ki jih svetuje
ljudsko zdravilstvo: janež, ka-
milica, komarček, kumina,
hren, kopriva, majaron, meli-
sa, meta, veliki oman, rožma-
rin, timijan, sivka, smrekovi
vršički, žajbelj, šetraj, citron-
ka, česen, redkev ...

Napotki našega 
ljudskega zdravilstva 

Ena boljših receptur, ki naj
bi zelo koristila pri astmi, in
se prenaša iz roda v rod, na-
vaja, naj sesekljamo koreni-
no velikega omana (Inula he-
lenium). Pol žličke korenine
prelijemo s skodelico vrele
vode, pustimo stati petnajst
minut, precedimo, dodamo
še žlico cvetličnega ali lipove-
ga medu in pijemo po majh-
nih požirkih po eno skodeli-
co čaja čez dan. Kura naj tra-
ja krajši čas, ker oman pri
daljši uporabi in ob preveli-
kih količinah lahko povzroča
želodčne težave. Pri nekate-
rih ljudeh povzroča tudi aler-
gije, zato je potrebna previd-

nost pri njegovi uporabi. Si-
mon Ašič je zoper napade
astme toplo priporočal upo-
rabo čaja iz enakih delov ma-
terine dušice (Thymus pule-
goides) ali timijana (Thymus
vulgaris) in lanenega semena
(Linum usitatissium). Z li-
trom vrele vode poparimo
štiri žlice mešanice teh ze-
lišč, za pol ure odstavimo in
pijemo večkrat na dan, osla-
jeno z medom. Zelo koristen
je tudi čaj iz lučnika (Verbas-
cum): z litrom kropa popari-
mo tri žlice svežih ali suhih
cvetov, pustimo stati deset
minut, precedimo in pijemo
trikrat na dan. Blagodejen pa
je tudi sirup iz glavnatega ze-
lja (Brassica oleracea): soku
iz listov dodamo enako koli-
čino medu, skuhamo in pre-
cedimo. Jemljemo po osem
žlic sirupa na dan. 

Modrosti nemške 
ljudske medicine

Nemško ljudsko zdravil-
stvo ima bogato tradicijo, ki
nudi tisoč in en recept zoper
to in ono tegobo. Na spletni
strani http://jumk.de/haus
mittel/menu-alle.shtml so
zbrani številni recepti iz nji-
hove zakladnice naravnega

zdravilstva, ki nam pomagajo
povrniti ali okrepiti zdravje.
Na tej strani smo si izposodili
tudi nekaj preprostih recep-
tur, ki nam bodo pomagale
ubežati izpod krempljev ast-
me. Zmešamo dvajset gra-
mov kumine (Carum carvi),
bezga (Sambucus nigra), oz-
kolistnega trpotca (Plantago
lanceolata), vijolice (Viola
odorata) in komarčka (Foeni-
culum vulgare). Vzamemo
žličko mešanice in jo prelije-
mo s skodelico vrele vode, pu-
stimo stati deset minut, pre-
cedimo in pijemo. Napitek si
privoščimo trikrat na dan. Na-
slednji recept navaja, da v
enakih delih zmešamo liste
bele mrtve koprive (Lámium
album) in liste velike koprive
(Urtica dioica). Žličko meša-
nice poparimo s skodelico
vrele vode, pustimo stati deset
minut, nato precedimo in do-
damo žličko medu. Takšen
poparek si pripravimo trikrat
na dan. Preprost je tudi recept
z uporabo hrena (Armoracia
rusticana): svež hren nariba-
mo v kašo in mu primešamo
nekaj medu. Žličko tega pri-
pravka zaužijemo vsak dan
pred spanjem. Spomladi ne
pozabimo nabrati smrekovih
vršičkov (Picea excelsa), s 

katerimi napolnimo pol ste-
klenice, čezenj dolijemo kvali-
tetno rdeče vino in pustimo
stati tri tedne, nato tekočino
precedimo v manjšo stekleni-
co in spijemo kozarec do dva
zdravilne tekočine na dan.

Zadnja pripada 
Messegueju 

Kaj pa pravi veliki francoski
mojster naravnega zdravil-
stva Maurice Messegue? Zo-
per napade astme svetuje čaj-
no mešanico iz timijana, ma-
terine dušice, rožmarina
(Rosmarinus officinalis) in ci-
tronke (Verbena triphylla). Po
ščepec vsakega zelišča zme-
šamo in poparimo z litrom
vrele vode. Spijemo dve do
štiri skodelice na dan. Zalegla
naj bi tudi čajna mešanica iz
lipe (Tilia plathyphyllos), sle-
zenovca (Malva silvestris),
sivke (Lavandula angustifo-
lia) in žajblja (Salvia officina-
lis). Pripravimo jo po istem
receptu kot prvo mešanico.

Zeliščna pomagala pri astmi
Pogosti napadi krčevitega dušenja oz. kašlja kažejo na to, da smo se znašli v objemu astme. 
Slovensko, kakor tudi tuje ljudsko zdravilstvo, ponujata nekaj koristnih receptur, ki nam bodo 
pomagale, da se izmuznemo iz tega dušečega objema ali vsaj omilimo njegovo moč. V pomoč 
nam bodo vsa grenka in aromatična zelišča proti krčem. 

Žajbelj se izkaže v čajnih 
mesanicah proti astmi.

Rožmarin je eno izmed
zelišč, ki se obnesejo pri 
lajšanju astme.

Naribajmo hren in mu 
dodajmo med, da omilimo
napade krčvitega dušenja.

Prostovoljno
pokojninsko
zavarovanje

z  8,29 % donosa 
v letu 2009

Dodatne informacije  
na www.sop.si.
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DELAVEC BREZ POKLICA
rok do: 13.02.2010; MODRI VAL, d.o.o., PREŠERNOVA C. 53, 1235
RADOMLJE
rok do: 14.02.2010; SALEM, d.o.o., SALEM, PE PLATINUM PRE-
VOZI, ZG. DUPLJE 65, DUPLJE
rok do: 13.02.2010; ISKRA MEHANIZMI, d.d., Lipnica, LIPNICA 8,
KROPA
rok do: 21.02.2010; A KVICK, d.o.o., POLJANE NAD ŠKOFJO
LOKO 13, POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
POMOŽNI DELAVEC
rok do: 20.02.2010; MIRAN ANŽIČ S.P., MLADINSKA UL. 2, KRANJ
rok do: 20.02.2010; V GOZDU, d.o.o., SMLEDNIŠKA C. 132 A,
KRANJ
rok do: 13.02.2010; GOSTINSTVO MENTOR, d.o.o., ŠOLSKA UL. 2,
ŠK. LOKA
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
SORTIREC KOVIN - DM V KRANJU; rok do: 24.02.2010; ADECCO
H.R., d.o.o., BRNČIČEVA UL. 15 B, 1231 LJ - ČRNUČE
ČIŠČENJE MC - DM V KRANJU; rok do: 14.02.2010; LASER, d.o.o.,
VURNIKOVA UL. 2, LJ
DELAVKE ZA DELO V PROIZV. PLASTIKE; rok do: 10.02.2010;
MANPOWER d.o.o. MANPOWER, D.O.O., PE KRANJ, KOROŠKA C.
14, KRANJ
DELAVKE ZA DELO V PROIZV. V KAMNIKU; rok do: 17.02.2010;
MANPOWER, d.o.o., PE KRANJ, KOROŠKA C. 14, KRANJ
POMOŽNI DELAVEC; rok do: 17.02.2010; BLAGOJČO MICOV S.P.,
SREDNJE BITNJE 116, ŽABNICA
PROIZVODNI DELAVEC ZA MANJ ZAHTEVNA DELA - DM V KAM-
NIKU; rok do: 24.02.2010; ADECCO H.R., d.o.o., BRNČIČEVA UL.
15 B, 1231 LJ - ČRNUČE
SLAŠČIČAR rok do: 12.02.2010; HOTEL SLON, d.d., BEST WE-
STERN PREMIER HOTEL LOVEC, LJUBLJANSKA C. 6, BLED
STROJNIK
rok do: 14.02.2010; št. del. mest: 2; KOPLA, d.o.o., KIDRIČEVA 
C. 75, ŠK. LOKA
AVTOMEHANIK
rok do: 11.03.2010; MATJAŽ KRMELJ S.P., GORENJA DOBRAVA
7, GORENJA VAS
STRUGAR
rok do: 13.02.2010; MANPOWER, D.O.O., PE KRANJ, KOROŠKA 
C. 14, KRANJ
ORODJAR
rok do: 17.02.2010; BLAGOJČO MICOV S.P., SREDNJE BITNJE
116, ŽABNICA
KLEPAR-KROVEC
rok do: 22.02.2010; PRIMOŽ ERŽEN S.P., PRAŠE 55, MAVČIČE
AVTOKLEPAR
rok do: 10.02.2010; ANDREJ AMBROŽ S.P., LAHOVČE 40, 
CERKLJE
VOZNIK
rok do: 10.02.2010; AJOVANOVIČ DRAGO S.P., PARTIZANSKA 
C. 48, KRANJ

KUHAR
rok do: 28.02.2010; INTERTREND, d.o.o., HOTEMAŽE 50, PRED-
DVOR
rok do: 10.02.2010; MACHER, d.o.o., FINŽGARJEVA UL. 28, LESCE
rok do: 15.02.2010; SPENTER, d.o.o., PODBORŠT PRI KOMENDI
27 A, 1218 KOMENDA
rok do: 12.02.2010; HOTEL MANTOVA, d.o.o., CANKARJEV TRG
6, 1360 VRHNIKA
rok do: 20.02.2010; CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNO-
STI, FRANKOPANSKA UL. 9, LJ
NATAKAR
rok do: 09.02.2010; JOŽEFA OSTROVRŠNIK, S.P., PARTIZANSKA
C. 52, 3320 VELENJE
PREDELOVALEC MESA
rok do: 13.02.2010; POLITEX storitve, d.o.o., C. BORCEV 1, 1235
RADOMLJE
OBLIKOVALEC KOVIN
rok do: 25.02.2010; ZLATKO ŠKRBAN S.P., PUŠNIKOVA UL. 1,
2000 MARIBOR
SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
VOZNIK IN PRODAJALEC NA TERENU rok do: 10.02.2010; EMIL
KOFLER S.P., TRATA 4, GORENJA VAS
POMOČ V STREŽBI - DELO V KRANJU; rok do: 11.03.2010; OMAN
PAVLE OKREPČEVALNICA, S.P. LUCIFER BAR, SMRTNIKOVA UL. 4, LJ
DELO LIVARJA; rok do: 17.02.2010; BLAGOJČO MICOV S.P.,
SREDNJE BITNJE 116, ŽABNICA
VOZNIK TOVORNEGA VOZILA; rok do: 13.02.2010; INTERLINE,
d.o.o., GRENC 37, ŠK. LOKA
NATAKAR; rok do: 17.02.2010; GOSTINSTVO, JOŽICA ŠTEFE, S.P.,
SP. GORJE 125, ZG. GORJE
TELEFONIST; rok do: 25.02.2010; DELNICA, d.o.o., TRŽAŠKA C. 2,
LJUBLJANA
NASTAVLJALEC STROJA; rok do: 25.02.2010; GOLPLAST, d.o.o.,
BRODIŠČE 34, 1236 TRZIN
VOZNIK TOVORNEGA VOZILA; rok do: 05.04.2010; PETTY trans-
port, d.o.o., GORNJA BISTRICA 116 C, 9232 ČRENŠOVCI
ŽIVILSKI TEHNIK
rok do: 11.02.2010; DON DON, d.o.o., TRDINOVA POT 2 A, 8330
METLIKA
TURISTIČNI TEHNIK
rok do: 10.02.2010; HOTEL CREINA, d.o.o., KOROŠKA C. 5, KRANJ
EKONOMSKI TEHNIK
rok do: 13.02.2010; MIHA LAMPE S.P., SP. BRNIK 45, CERKLJE
rok do: 10.02.2010; SPORTINA, Bled, d.o.o., ALPSKA C. 43, LESCE
rok do: 11.03.2010; CLAUDIJA HOČEVAR, S.P., GRČE 26, 3311
ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK
rok do: 13.02.2010; JELOVICA TRGOVINA, d.o.o., KIDRIČEVA C.
58, ŠK. LOKA
ZOBOTEHNIK
rok do: 11.03.2010; ZOB-EX, d.o.o., ZG. BITNJE 7 A, ŽABNICA
STROJNI TEHNIK
rok do: 23.02.2010; CIMOS TITAN, livarna z obdelavo, d.o.o., KO-
VINARSKA C. 28, 1241 KAMNIK
KOMERCIALNI TEHNIK
rok do: 14.02.2010; INTER STUDIO, d.o.o., Ljubljana, ŠMARTIN-
SKA C. 152, LJ

PROGRAMERSKI TEHNIK
rok do: 02.03.2010; MOBILFON, d.o.o., MARIBORSKA C. 120,
3000 CELJE
ŠPORTNI TRENER
rok do: 07.03.2010; ŠPORTNI KLUB FLIP PIRAN, FAZANSKA UL.

1, 6320 PORTOROŽ 
ZDRAVSTVENI TEHNIK
rok do: 10.02.2010; INTERPART, d.o.o., C. NA BRDO 85, LJ
SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
PRODAJALEC V KRANJU; rok do: 10.02.2010; FABIANI NOGAVI-
CE d.o.o., , KOTNIKOVA UL. 5, LJ
PRODAJNIK; rok do: 20.02.2010; MANPOWER, D.O.O., PE KRANJ,
KOROŠKA C. 14, KRANJ
PREVAJALEC/KA IZ NEMŠČINE; rok do: 13.02.2010; KUHINJE PO
MERI, d.o.o., ZG. DUPLEK 8 Č, 2241 SP. DUPLEK
ZASTOPNIK I; rok do: 15.04.2010; MERKUR zavarovalnica, d.d.,
DUNAJSKA C. 58, LJ
ZASTOPNIK I; rok do: 15.02.2010; MERKUR zavarovalnica, d.d.,
DUNAJSKA C. 58, LJ
ZASTOPNIK II; rok do: 15.04.2010; MERKUR zavarovalnica, d.d.
DUNAJSKA C. 58, LJ
SKIPER; rok do: 10.02.2010; RESURS, d.o.o., PREŠERNOV TRG 9,
8000 NOVO MESTO
KOMERCIALIST (VSŠ)
rok do: 20.02.2010; MANPOWER, D.O.O., PE KRANJ, KOROŠKA C.
14, KRANJ
FIZIOTERAPEVT
rok do: 27.02.2010; VDC KRANJ, KIDRIČEVA C. 51, KRANJ
UNIV. DIPL. INŽ. ELEKTROTEHNIKE ZA ENERGETIKO
rok do: 04.03.2010; ISKRA, MERILNI INSTRUMENTI IN STIKALA,
d.d., Kranj, LJUBLJANSKA C. 24 A, KRANJ
rok do: 07.03.2010; ISKRA, MERILNI INSTRUMENTI IN STIKALA,

d.d., Kranj, LJUBLJANSKA C. 24 A, KRANJ
UNIV. DIPL. INŽ. ELEKTROTEHNIKE ZA INDUSTRIJSKO ELEK-
TRONIKO
rok do: 07.03.2010; ISKRA, MERILNI INSTRUMENTI IN STIKALA,
d.d., Kranj, LJUBLJANSKA C. 24 A, KRANJ
DR. MEDICINE
rok do: 21.02.2010; OZG, OE ZD KRANJ, GOSPOSVETSKA UL. 10,
KRANJ
DIPL. FIZIOTERAPEVT (VS)
rok do: 09.03.2010; VDC KRANJ, KIDRIČEVA C. 51, KRANJ
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA
SKRBNIK RAČ. SISTEMOV; rok do: 12.02.2010; LOGOS.SI, inženi-
ring, d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 8, KRANJ
FINANČNO RAČ., KNJIGOVODSKA DELA; rok do: 04.03.2010;
BLAGOJČO MICOV S.P., SREDNJE BITNJE 116, ŽABNICA
UNIVERZITETNA IZOBRAZBA
DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA; rok do: 16.02.2010; LOKALNA
ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)
rok do: 13.02.2010; ZAVOD SVETEGA MARTINA ZA SOCIALNO-
VARSTVENO, ZDRAVSTVENO, VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO IN
VZGOJNO-VARSTVENO DEJAVNOST, SREDNJA VAS V BOHINJU
33 A, SREDNJA VAS V BOHINJU

DR. MEDICINE SPECIALIST PEDIATRIJE
rok do: 18.02.2010; OZG, OE ZD RADOVLJICA, KOPALIŠKA C. 7,

RADOVLJICA
DR. MEDICINE SPECIALIST RENTGENOLOGIJE
rok do: 04.03.2010; OZG, OE ZD ŠK. LOKA, STARA C. 10, 
ŠK. LOKA
UNIVERZITETNA IZOBRAZBA
LOGOPED; rok do: 06.03.2010; OZG, OE ZD ŠK. LOKA, STARA 
C. 10, ŠK. LOKA
INŽ. USNJARSKO PREDELOVALNE TEHNOL.
rok do: 11.03.2010; PEKO d.d., C. STE MARIE AUX MINES 5, TRŽIČ
EKONOMIST ZA DENARNIŠTVO, FINANCE, 
RAČUNOVODSTVO
rok do: 10.02.2010; OŠ VIČ, ABRAMOVA UL. 26, LJ
DIPL. INŽ. STROJNIŠTVA (VS)
rok do: 17.02.2010; AKANA, d.o.o., C. 24. JUNIJA 23, 1231 LJ - 
ČRNUČE
DIPL. INŽ. LABORATORIJSKE BIOMEDICINE (VS)
rok do: 28.02.2010; SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, POLJE 40,
6310 IZOLA 
DR. MEDICINE
rok do: 24.02.2010; ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova
Gorica, REJČEVA UL. 4, 5000 NOVA GORICA
DR. DENTALNE MEDICINE
rok do: 11.02.2010; ZD DR. JULIJA POLCA KAMNIK, NOVI TRG 26,
1241 KAMNIK
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)
rok do: 13.02.2010; Salesianer Miettex Periteks, negovanje in 

izposoja tekstila, d.o.o., BLATNICA 2, 1236 TRZIN
DIPLOMIRANA BABICA (VS)
rok do: 17.02.2010; SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDAR-
SKA C. 9, 1420 TRBOVLJE
DIPL. FIZIOTERAPEVT (VS)
rok do: 20.02.2010; ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VAR-
STVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA, DORNAVA 128,
2252 DORNAVA
DR. MEDICINE SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE
rok do: 17.02.2010; ZD HRASTNIK, NOVI DOM 11, 1430 HRASTNIK
DR. MEDICINE SPECIALIST ANESTEZIOLOGIJE 
Z REANIMATOLOGIJO
rok do: 04.03.2010; UNIV. KLINIČNI CENTER LJ, ZALOŠKA C. 2, LJ

Prosta delovna mesta objavljamo po podatkih Zavoda RS
za zaposlovanje. Zaradi pomanjkanja prostora niso objav-
ljena vsa. Prav tako zaradi preglednosti objav izpuščamo
pogoje, ki jih postavljajo delodajalci (delo za določen čas,
zahtevane delovne izkušnje, posebno znanje in morebitne
druge zahteve). Vsi navedeni in manjkajoči podatki so do-
stopni:
- na oglasnih deskah območnih služb in uradov za delo 

zavoda;
- na domači strani Zavoda RS za zaposlovanje:

http://www.ess.gov.si;
- pri delodajalcih
Bralce opozarjamo, da so morebitne napake pri objavi 
mogoče.

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
PROSTA DELOVNA MESTA NA GORENJSKEM (m/ž)
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Darja Ovsenik

Ples poznajo tudi nekatere
živali (npr. čebele), a je v po-
vezavi z ustvarjanjem glasbe
značilnost človeške kulture.
Že pri zelo majhnih otrocih
opazimo, da zaznavajo ri-
tem, ob katerem se gibajo na
drugačen način (npr. s pozi-
bavanjem ob opori). Ples in
občutek za ritem sta polože-
na v človeško naravo, kulture
pa so ga spravile v okvire, mu
določile obliko in naravo gi-
banja. Glede na vzgibe, iz ka-
terih so zrasle različne skupi-
ne plesnega izražanja, lahko
plese delimo na ljudske, dru-
žabne in umetniške. Ples, ki
združuje ljudi z namenom
sprostitve in druženja, je raz-
meroma mlad pojav. Da si
bomo lažje predstavljali, od
kod izvira pojem družabnega
plesa, se bomo kratko spre-
hodili po njegovi zgodovini.

Plesi iz preteklosti

Ivan Pogorelec piše o poja-
vu plesa že pri starih ljud-
stvih, kjer je bil ples del izra-
žanja čustev ob pomembnih
življenjskih dogodkih in tes-
no povezan z duhovnostjo -
glasbo in plesom so božan-
stva na primer prosili za dež.

Domovina družabnega ple-
sa, kot ga poznamo danes, je
Evropa, drugje pa so plesi
ostali ljudski ali se razvili v
profesionalne športne in
umetniške. Včasih je bil ples
strogo ločen glede na druž-
beni sloj - plemstvo je razvi-
jalo svoje dvorne plese, ki pa
so velikokrat ideje črpali iz
ljudskih, ki so jih plesali pod-
ložniki. Plemstvo je v 12. sto-
letju razvilo ples na dvoru, ki
je bil tesno povezan z vite-
štvom in trubadurstvom, s
katerim so dvorili svojim da-
mam. Prvi ples, pri katerem
so se plesalci postavili v skle-
njeno vrsto in se prijeli za
roke, je bil farandola, pojavil
se je tudi ples enega kavalirja
z dvema damama, imenovan
estampe. V času renesanse,
ko je vladalo vzdušje veselja

nad lepotami življenja, se je
pojavil basse danse, ki so ga
plesali z umirjenim kora-
kom, brez poskokov in je po-
stal uvodni ples vseh dvornih
plesnih prireditev. V 15. sto-
letju so bili v modi balli, ki so
jih sestavili za vsako priredi-
tev posebej in iz katerih so se
v Franciji razvili plesi za pro-
fesionalce, imenovani baletti
(balet). Leta 1661 so v Franci-
ji ustanovili tudi prvo plesno
akademijo, na kateri so razvi-
jali balet, ki se je s tem ločil
od družabnih plesov. V tem
času je nastal tudi menuet, ki
se je med priljubljenimi ob-
držal več kot sto let. Pri njem
se soplesalca nista dotikala,
ampak sta plesala drug
okrog drugega. Stoletje kas-
neje so se v plesih prebudili
slovanski narodi, nastala je

znana poljska poloneza, ki se
še danes pojavlja kot odprtje
elitnih plesnih prireditev.

Ples na dvorih so spremlja-
la stroga pravila vedenja, ki
so izražala vljudnost in dvor-
jenje. Kavalir se je približal
plesalki in se ji v znak proš-
nje za ples poklonil. Pravilo-
ma dama plesalca ni smela
zavrniti, v njegovem sprem-
stvu je odšla na plesišče, od-
plesala ples, nato se ji je ple-
salec z manjšim poklonom
zahvalil in jo pospremil na
njeno mesto, kjer je poklon
spet ponovil. Z dvorov in sa-
lonov se je ples v 19. stoletju
preselil v plesne dvorane, na
prehodu v 20. stoletje pa so
dvorni plesi utonili v pozabo
(danes jih tudi v Sloveniji
spet oživljajo) in so se razvili
sodobni družabni plesi.

Plesni kotiček (2)

Rojstvo družabnega plesa
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naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Nov, že tretjič prenovljeni

vodnik po vseh slovenskih

pokrajinah. Predstavljene

so naravne lepote in vse,

kar Sloveniji daje značaj 

in prepoznavnost. 

Na voljo v slovenskem, 

angleškem, nemškem, 

italijanskem, francoskem,

španskem in ruskem

jeziku.

176 strani, mehka vezava

Redna cena: 9,90 EUR

Akcijska cena: 8 EUR + poštnina

Prodaja po tel.: 04/201 42 41, na: narocnine@g-glas.si

ali na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju.
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS     
telefon: 04 201 42 00

Naročilo za objavo sprejemamo po telefonu 04/201-42-00, faksu 04/201-42-13 ali osebno na Bleiweisovi cesti 4, 
v Kranju oz. po pošti - do ponedeljka in četrtka do 11.00 ure! Cena oglasov in ponudb v rubriki: Izredno ugodna.

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 RADOVLJICA,
TEL.: 04 53 15 249, FAX: 04 53 04 230

TRST: 6. 3.; MADŽARSKE TOPLICE: 13. - 16. 2.; PUSTOVANJE: 4. - 7. 3., 
8. - 11. 4.; BRENARDIN: 21. - 24. 3.; KOPALNI IZLET - BRENARDIN: 22. 2.;
TOPOLŠČICA: 29. 3., 28. 4.

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov 
Kažipot brezplačno samo enkrat.

Ob slovenskem kulturnem prazniku
Orehek - Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku bo v
prostorih OŠ Orehek Kranj danes, v torek, 9. februarja, ob
18. uri. Prireditev so pripravili učenci Osnovne šole Orehek
Kranj.

Ljubezen skozi solze in smeh
Preddvor - OŠ Matije Valjavca Preddvor vabi na prireditev z
naslovom Ljubezen skozi solze in smeh, ki bo jutri, v sredo,
10. februarja, ob 18. uri v glasbeni učilnici.

Za otroke v knjižnicah
Jezersko - V Izposojevališču na Jezerskem bo Pravljični pet-
ek ta petek, 12. februarja, ob 17.30.

Kranj - Vsako sredo ob 17.30 v pravljični sobi potekajo prav-
ljične sredice z ustvarjalno delavnico za otroke od 4. leta da-
lje. Jutri, v sredo, 10. februarja, bodo na programu Zgodbe
iz stolpa. 

Škofja Loka - Ljudska pravljica Kam je izginilo mleko? Se bo
v knjižnici začela danes, v torek, 9. februarja, ob 17.30.

Radovljica - Otroci si lutkovno predstavo Poredne barvice
lahko ogledajo v knjižnici v četrtek, 11. februarja, ob 17.30.

PRIREDITVE

Gorje - Igrano predstavo Mizica, pogrni se si otroci v Gor-
janskem domu lahko ogledajo danes, v torek, 9. februarja,
ob 17. uri. 

Bohinjska Bistrica - Sonce gre na potep je naslov glasbeno-
lutkovne predstave, ki si jo otroci v knjižnici lahko ogledajo
jutri, v sredo, 10. februarja, ob 17. uri.

Žiri - Delavnica za smešne prste Smešni pust ..., ki je name-
njena otrokom od 4. do 8. leta, se bo v knjižnici začela jutri,
v sredo, 10. februarja, ob 17. uri. Ob 18. uri istega dne pa se
bo začela delavnica za mladino in starejše Portret.

Železniki - Pravljici Nerodni dedek lahko otroci v knjižnici
prisluhnejo jutri, v sredo, 10. februarja, ob 17. uri.

Jesenice - Ustvarjalne delavnice Valentinovih srčkov se lah-
ko udeležite jutri, v sredo, 10. februarja, od 16. ure do 17.30,
Ura pravljic bo v četrtek, 11. februarja, ob 17. uri, v petek, 12.
februarja, od 10. ure do 10.45, pa se otroci, ki takrat niso v
vrtcu, lahko udeležijo Brihtine pravljične dežele.

Javornik, Koroška Bela - Dom Julke in Albine Pibernik danes,
v torek, 9. februarja, od 16. ure do 16.45 pripravlja računalni-
ško delavnico.

Na Resevno pri Šentjurju
Tržič - Vodniški odsek Planinskega društva Tržič vabi v so-
boto, 13. februarja, na Resevno (682 m) pri Šentjurju. Od-
hod posebnega avtobusa bo ob 7. uri izpred OŠ Tržič. Prija-
ve in informacije po tel. 04/597 15 36 do zasedbe mest (30).

Na Komno
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 20. fe-
bruarja, svoje člane in ostale planince na zimski pohod na
Komno. V primeru ugodnih razmer se boste povzpeli na Bo-
gatinska vratca (1803 m). Informacije in prijave: v pisarni
društva, na lokaciji: Iskratel, vhod na škofjeloški strani pri
ambulanti ob sredah od 17. do 18. ure; M. Čelik po tel.
031/418 146.

IZLETI

"Pošteni" 
policisti

(Javno pismo generalne-
mu direktorju policije Janku
Goršku)

Da so razna anonimna in
psevdonimna pisanja, pa tudi
množica kverulantskih ovadb
in političnih obtožb, sestavni
del slovenskega vsakdana, ni
treba posebej opozarjati. Tudi
policija ni bila nikoli imuna
na take zdrahe. Ena od takih
policijskih afer je izbruhnila
na Policijski upravi v Ljubljani
v začetku devetdesetih let, spro-
žena z obsežnim anonimnim
pismom, ki je bilo podpisano s
kasneje nič kolikokrat zlorab-
ljenim pridevnikom "Pošteni"
policisti. Ob tem se je sprožil
mogočen policijski interni nad-
zorni aparat, ki so ga po defi-
niciji (z redkimi svetlimi izje-
mami) vodili največji nesposo-
bneži in strokovni invalidi. Le-
tele so glave, menjali so se stol-
čki, pisale so se ovadbe ... In
končni rezultat? Popolni nič!

Decembra časopisi objavijo
novico, kako so bile zavržene
ovadbe proti direktorju krimi-
nalistične policije A. Jevšku.
Pisci ovadb so bili seveda iz
vrst policistov PU Murska So-
bota, ki jo je Jevšek včasih vo-
dil. "Pošteni" policisti so očitno
skonstruirali tudi ovadbo proti
komandirju PP Dravograd
Ferdu Abrahamu, ki naj bi
"nezakonito posredoval" pri
nekem plačilnem nalogu, poleg
tega pa naj bi za policijsko
združenje IPA nezakonito pri-
dobil za celih 85 evrov benci-
na!!?? V časopisu Delo (8. ok-
tobra 2009) sem prebral, da
sodišče takim konstruktom ni
sledilo. Zato mi ob raznih
"poštenih" policistih, ki pišejo
"strokovno utemeljene" prijave
resnično gre na bruhanje. 

Spoštovani Janko! Za zače-
tek ti predlagam, da ugotoviš,
koliko sponzorskih sredstev in
od koga (!) dobi policijsko
združenje IPA. Najbrž ti bo
takoj jasno, da Abrahamovih
85 evrov ne predstavlja niti
promile "nafehtanega" in po-
rabljenega denarja IPE. Saj ni
treba uporabiti prav veliko lo-
gike in korelacije med sponzor-
ji policije, IPE, policijskega sin-
dikata in možnostjo koruptiv-
nega delovanja. Mogoče bo o
tem kdaj kaj rekel tudi moj ne-
kdanji sodelavec Drago Kos!?

Pred meseci je v lastno past
padel tudi eden od "poštenih"
policistov, ki je bil znan pisec
raznih pamfletov in sicer Ja-
nez L. iz Kranja. Kot inšpektor
za notranjo zaščito je skupaj s
svojim sodelavcem rad pesnil
in pisaril zgolj njemu razu-
mljive traktate, ki pa so v hie-
rarhično organizirani službi,
kot je policija, vedno padli na
plodna tla. Ko je Janez ovadil
kakšnega od policijskih šefov,
češ naj bi vrnil kakšno vozni-
ško dovoljenje, se je v prvih boj-
nih vrstah takoj pojavil še visok
policijski šef iz vrst uniformira-
ne policije v MNZ, sicer zaščit-
nik mnogih pijančkov, ki je bil

leta in leta znan, da je vrnil
svojim prijateljem največ voz-
niških dovoljenj; in prav ta člo-
vek je poslal svoje kontrolorje v
boj za pravico in postavo poli-
cijske poštenosti, ki pa kot ved-
no niso ugotovili nič.

No, omenjeni policist Janez
je bil torej vzor "poštenim" po-
licistom. Tisti, ki je kaznoval
svojo mater zaradi nepravilne
hoje čez cesto, je najbrž videl
vzornika prav v njem. Pa je
"poštenega" policista Janeza
najbrž enkrat močno zapekla
vest, ki si jo je pohladil kar z
gajbo piva, nato pa se še malo
vozil naokoli. In glej ga zlom-
ka, pošteni policisti so ga usta-
vili in mu brez usmiljenja dali
pihati. Vendar se ni zgodilo
nič - njegovi šefi so ga rešili in
prijavo vrgli v koš. "Pošteni"
Janez je zato lahko nadaljeval
svoj pošteni boj za policijsko
poštenost. Ko se je njegov sode-
lavec Bojan napil na enem od
policijskih kolegijev, nato pa s
službenim avtom zdrsnil s ce-
ste in avto malo poškodoval, ga
je njegov nadrejeni v disciplin-
skem postopku kaznoval s po-
gojno izključitvijo. Ampak,
"pošteni" Janez ni bil zadovo-
ljen. On si je predstavljal, da to
ni poštena kazen in da bi Bo-
jan moral leteti iz službe. Zato
je Janez ovadil na tožilstvo
svojega in Bojanovega šefa, ker
Bojana ni vrgel na cesto. Kaj
pa se to pravi, da policist pijan
vozi službeni avto!?, je v svoji
že pravljično prislovični poš-
tenosti vzneseno razmišljal po-
licist Janez. Upravičeno skle-
pam, da je policist Janez ova-
dil tudi vse sodnike za prekr-
ške, ki niso kaznovali pijane
voznike tako, kot si je zamislil
on??

Resnično pošteni policisti, ki
jim gre pohvala za opravljanje
njihovega nehvaležnega posla,
pa so dočakali svoj dan 30. av-
gusta 2009. Ta dan se je na-
mreč "pošteni" Janez, ki je v
tem času napredoval že v poli-
cijskega inšpektorja v Uradu
za varnost in zaščito, s službe-
nim vozilom BMW X5, v služ-
benem času, pijan kot kanta (v
krvi je imel 1,08 mg/l oz. po
starem krepko čez dve promili
alkohola) v okolici Kranja za-
letel v nasproti vozeč avto in
pri tem hudo telesno poškodo-
val enega udeleženca ter razbil
oba avtomobila. Ob tem ne
smemo pozabiti, da je bilo ta
dan vrhunsko srečanje doma-
čih in tujih politikov na Bledu,
kar pomeni, da jih je "pošteno
nabasani" Janez prevažal od
letališča na Bled in na Brdo.
Še dobro, da nam ni razbil še
predsednika države ali vlade,
ki sta tudi sodelovala na tem
srečanju?! Ali v jarek zapeljal
hrvaškega ministra Jandroko-
viča, kar bi najbrž znatno ote-
žilo arbitražni sporazum s
Hrvati.

Spoštovani Janko Goršek!
Kljub cinizmu seveda pišem o
hudo resnih zadevah. Zato
moram najprej pohvaliti tvojo
odločnost. "Pošteno nalitemu"
Janezu si brezkompromisno
izdal sklep o izredni odpovedi
pogodbe o zaposlitvi. Za vsako

rit nekje raste palica. Če "pošte-
nega" Janeza ne bi vrgel iz
službe, bi te le-ta zaradi svoje
načelnosti moram ovaditi na
državno tožilstvo, ker bi ti po
njegovem "strokovnem" zna-
nju storil kaznivo dejanje zlo-
rabe položaja, kot ga je v "Bo-
janovem primeru" storil njun
takratni šef v Kranju. No, po-
polnoma prepričan v tozadev-
no načelnost "poštenega" Jane-
za pa nisem več. Kot dolgoletni
kriminalist, policijski šef in pre-
davatelj sem ugotavljal, da je
razne "poštenjake" in podobne
zdraharje, ki jih v policiji (ena-
ko velja tudi za druge instituci-
je) nikoli ne bo zmanjkalo, po-
trebno ustaviti že na začetku
njihove poti. Kakršnokoli men-
canje jim samo daje dodatna
krila. Zato ti skromno predla-
gam, da svojo avtoriteto naj-
prej uporabljaš za dosledno
spoštovanje zakonitosti dela
policije in za podporo in
obrambo vseh tistih policistk in
policistov, ki jim je poglavitni
cilj varnost državljanov, obe-
nem pa dosledno uveljaviš tvo-
je besede iz nekega intervjuja,
da uniforma sama po sebi ni-
komur ne omogoča nikakršne
vzvišenosti, izprijenosti in po-
kvarjenosti. Zato bi bila držav-
ljanom dobrodošla kakšna in-
formacija, kaj si (ste) storil s
takimi "poštenimi" pisci, na
koncu pa nam davkoplačeval-
cem zaupaj še podatek, kdo bo
plačal vso škodo, ki jo je pov-
zročil Janez in kakšna je?

Jaka Demšar, 
Lesce

Boštjan Bogataj

Hotavlje - Praznovanje viso-
kega jubileja so domači
skrbno načrtovali, vendar
ga mami Agati niso razkri-
li. Pripravili so ga v soboto v
dvorani Zadružnega doma
Hotavlje, dobro razpolože-
na Agata pa je zbrane so-
rodnike in sosede že ob
vstopu vprašala, če bodo da-
nes tudi plesali. "Žal sama
ne morem plesati, saj
imam težave s kolki, priča-
kujem pa, da bodo drugi.
Tako dobro ste tole uštima-
li," je povedala slavljenka. 

Agata Jelovčan se je 5. fe-
bruarja 1910 rodila na do-
mačiji pri Bajtarju v majhni
vasici pod Blegošem, kjer je
bilo pod eno streho kar du-
cat otrok. Tako je morala že
kot šestletna deklica s tre-
buhom za kruhom, najprej
v Leskovico za pastirico, na-
zadnje pa je služila na Ho-
tavljah. V tej vasi, kjer so ji
pripravili tudi tokratno
slavje, je spoznala čevljarja
Petra, s katerim sta se leta
1938 poročila. V bližnji Ko-
pačnici sta kupila majhno
hišico, jo skozi leta dobro
obnovila in še danes živi v
njej.

V družini, ki sta jo dopol-
nila sin Peter in hči Milica,

je vedno vladalo spoštova-
nje, ljubezen in prijatelj-
stvo, vse skupaj so krepili z
delom. Družina se je s ča-
som širila, danes ima Agata
štiri vnuke, tudi šest pra-
vnukov jo redno obiskuje.
V zadnjih mesecih so prav
obiski njeno največje razve-
drilo, saj gre okoli hiše za-
radi snega nekoliko težje,
tudi vidi slabše, zato pa je
povsem čistega uma in
rada pokomentira dogaja-
nje na televiziji. 

Vsem, ki so se udeležili
njenega praznovanja, se je

zahvalila, solze pa so ji sto-
pile v oči ob pogledu na pri-
bližno osemdeset let staro
fotografijo, na kateri je sku-
paj s sestrami. Zelo se je
razveselila tudi sosede in
velike prijateljice Dorice, ki
je zaradi bolezni ni videla
že mesec dni. K praznova-
nju so njeni domači povabi-
li vse sosede in sorodnike,
skupaj okoli petdeset, med
njimi pa sta najstarejši ob-
čanki čestitala tudi župan
Milan Čadež in predsedni-
ca gorenjevaškega Rdečega
križa Marija Knafelj. 

Danes bomo pa plesali
Tako je v soboto, ob praznovanju stotega rojstnega dne, veselo ugotovila
Agata Jelovčan iz Kopačnice.

Agata Jelovčan iz Kopačnice, ki so ji domači v soboto
pripravili veliko praznovanje, se je zelo razveselila 
prijateljice Dorice (levo).
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Topla afriška srca

Uganda, Kenija, Tanzanija, Malavi ... Afriške
države, v katerih je eno leto kot prostovoljka
delovala Jana Dular, študentka prava in vod-
ja projektov v vzhodni Afriki. Želja po odkri-
vanju novega in čut za sočloveka sta jo vodi-
la, da je izpeljala nekaj samostojnih in nadvse
uspešnih projektov za pomoč plemenom, si-
rotam in otrokom s posebnimi potrebami. 

Vabimo vas ne le na potopisno predavanje,
ampak da prisluhnete zgodbi o toplih afriških
srcih, v kateri nas bo Jana popeljala po svojih
dogodivščinah, hkrati pa bo večer namenjen
njenemu naslednjemu projektu - gradnji cen-
tra za otroke s posebnimi potrebami v Ugandi.

Predavanje bo v sredo, 10. februarja 2010, 
ob 18. uri v avli Gorenjskega glasa 

na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju. 
Toplo vabljeni!

Strokovni sodelavec na področju dentalne medicine m/ž (Ljubljana, teren
po Sloveniji) 
V podjetju Medinova, d. o. o., smo že 17 let osredotočeni na veleprodajo
medicinskega potrošnega materiala, pripomočkov in opreme. Smo zanesljiv
partner, podjetje pa odlikuje stalna rast, za katero skrbi sedem specializiranih
zaposlenih. Med svoje vrste vabimo novega, prodornega zaposlenega, ki bo
sodeloval pri vzpostavitvi in razvoju komercialnega sektorja dentalne medi-
cine ter prevzel njegovo vodenje. Medinova, d. o. o., Masarykova 17, 1000
Ljubljana, prijave zbiramo do 18. 02. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Prodajni inženir m/ž (Podnart) 
Za našega naročnika, uveljavljeno podjetje na področju prodaje investicijske
opreme, iščemo novega sodelavca/-ko za delovno mesto prodajnega inženir-
ja v strojniški stroki. Delo obsega pripravo ponudb, kontakt s kupci in
dobavitelji, obiskovanje obstoječih strank in tehnično svetovanje le-tem, pri-
dobivanje novih strank, sodelovanje na sejmih ter pripravo prodajnih analiz
in planov. Kadis, d. o. o., Koprska ulica 72, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do
03. 03. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Prodajni referent za območje SZ Slovenije in Ljubljane m/ž (SZ Slovenija
in Ljubljana) 
Zaposlimo prodajnega referenta za območje SZ. Pričakujemo: zaključeno izo-
brazbo tehnične smeri, delovne izkušnje z orodji na izmenljive ploščice, znan-
je angleščine, komunikativnost, urejenost, redoljubnost. Ponujamo: inten-
zivno interno šolanje, profesionalno okolje v mednarodno uspešnem koncer-
nu, prilagodljiv delovni čas, možnost dobrega zaslužka. Prijave sprejemamo
le v angleškem jeziku. Walter Austria Ges.m.b.H., Podružnica Trgovina, Ptuj-
ska cesta 13, 2204 Miklavž na Dravskem polju, prijave zbiramo do 24. 02.
2010. Več na www.mojedelo.com.

Študentsko 
Strokovna sodelavka - možnost kasnejše redne zaposlitve m/ž
(Škofja Loka) 
Za uspešno podjetje, ki se ukvarja z energetskim svetovanjem, iščemo novo
sodelavko, ki bi sprva opravljala delo preko študentskega servisa, po 6 mese-

cih pa ji ponujajo redno zaposlitev. Atama, agencija za zaposlovanje, d. o. o.,
Slovenska cesta 55c, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 06. 03. 2010. Več na
www.mojedelo.com.

Sortirec kovin m/ž (Naklo - Gorenjska) 
Za veliko poznano podjetje, ki se ukvarja s procesi zbiranja in ravnanja z
odpadki, iščemo kandidate za natančna dela na področju ločevanja odpad-
nih kovin. ADECCO H.R., d. o. o., PE Ljubljana, Kolodvorska ulica 10, 1000
Ljubljana, prijave zbiramo do 06. 03. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Prodajnik m/ž (Slovenija/pisarna na Gorenjskem) 
Izbrani kandidat bo odgovoren za: aktivno pridobivanje novih strank na po-
dročju celotne Slovenije, skrb za obstoječe stranke in vzdrževanje odnosov,
svetovanje strankam in predlaganje optimalnih rešitev, sodelovanje z različni-
mi izvajalci gradbene stroke. MANPOWER, d. o. o., PE Kranj, Koroška cesta 14,
4000 Kranj, prijave zbiramo do 06. 03. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Komercialist na terenu m/ž (Gorenjska) 
Vaše delovne naloge bodo: svetovanje in trženje na področju meritev sevanj
(radiestezija) in zdravstveno diagnostiko, delo na terenu z vnaprej določenimi
strankami. Nujne so izkušnje na področju direktnega trženja in zelo zaželena os-
novna izobrazba zdravstvene, farmacevtske smeri. Maselj, d. o. o., Petrovčeva 11,
1230 Domžale, prijave zbiramo do 06. 03. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Vodja delavnice m/ž (Kranj) 
Uspešno podjetje Podoba in, d. o. o., ki se ukvarja z izdelavo pohištva po
naročilu, išče samostojno, zanesljivo in kreativno osebo za samostojno vo-
denje delavnice. Agencija M Servis, kadrovske storitve, d. o. o., Slovenski trg
8, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 05. 03. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Prodajni komercialist m/ž (Ljubljana, Gorenjska, Dolenjska) 
Vaša glavna skrb bo: načrtovanje prodajnih aktivnosti, prezentiranje in teren-
ska prodaja pravnim poslovnim subjektom, poročanje, sodelovanje v prodaj-
nem timu, sodelovanje na sejmih in podobnih promocijskih prireditvah, izo-
braževanje o proizvodih, storitvah in tehnikah prodaje, delovno področje je
Gorenjska, Ljubljana in Dolenjska. ZAVAS, d. o. o., Špruha 19, 1236 Trzin, pri-
jave zbiramo do 28. 02. 2010. Več na www.mojedelo.com.

Terenski komercialist - za posamezne regije m/ž (Dolenjska, Gorenjska,
Goriška, Notranjsko-kraška, Obalna, Osrednjeslovenska, Posavje) 
Od novega člana našega tima pričakujemo: najmanj srednješolsko izobrazbo
ekonomske ali druge ustrezne smeri, vsaj eno leto delovnih izkušenj na po-
dročju trženja, prepričljivo komuniciranje in odlične pogajalske sposobnosti,
prodornost, dinamičnost, samoiniciativnost, sposobnost samostojnega dela in
odločanja, veselje do terenskega dela in dela z ljudmi. Slovenska knjiga, d. o. o.,
PC Pirs, Stegne 3, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 15. 02. 2010. Več na
www.mojedelo.com.

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

LOTO
Rezultati 11. kroga - 7. februarja 2010

1, 3, 8, 14, 24, 25, 29 in 9
Lotko: 1 7 4 2 4 3

Loto PLUS: 1, 5, 9, 18, 26, 28, 35 in 4

Garantirani sklad 12. kroga za Sedmico: 200.000 EUR
Predvideni sklad 12. kroga za Lotka: 318.000 EUR
Predvideni sklad 12. kroga za PLUS: 180.000 EUR

V Prekmurje
Kranj - Iz Društva upokojencev Kranj vabijo svoje člane na
turistični izlet v Prekmurje, ki bo v torek, 23. februarja. Prija-
ve zbirajo v pisarni društva do ponedeljka, 22. februarja, ozi-
roma do zasedbe avtobusa.

Na Sveti Primož
Kranj - Planinci kranjskih upokojencev vabijo na pohod na
Sveti Primož (826 m), ki bo v četrtek, 25. februarja, s poseb-
nim avtobusom ob 8. uri izpred Globusa. Predvidene je 3
ure hoje. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do
ponedeljka, 22. februarja.

Na Lubnik
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira v torek, 16. fe-
bruarja, pohod iz Kranja na Lubnik. Skupne zmerne lahke
hoje bo približno 5 do 6 ur. Obutev in oprema naj bo primer-
na zimskim razmeram. Zbiranje ob 8. uri na parkirišču pred
Qlandio v Kranju. V primeru visokega snega bomo turo
spremenili, v izredno slabih vremenskih razmerah pa tudi
odpovedali. Udeležba pohoda na lastno odgovornost! Pri-
spevek bo glede na število udeležencev določen kasneje. In-
formacije in prijave do nedelje, 14. februarja, Franci Erzin,
tel. 041/875 812.

S kolesom preko Andov
Kranj - Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj v sklopu do-
godkov ob 100-letnici društva vabijo na potopisno predava-
nje Nataše Robežnik in Janeza Križaja S kolesom preko An-
dov, ki bo jutri, v sredo, 10. februarja, v veliki sejni sobi Gim-
nazije Kranj ob 19. uri. 

Pot k samostojnosti
Kranj - Dekanijski odbor za zakon in družino dekanije Kranj
vabi na predavanje z naslovom Pot k samostojnosti, ki bo v
petek, 12. februarja, ob 20. uri v župnijski dvorani na Tavčar-
jevi 43. Predaval bo g. Ivan Platiša s sodelavci iz družinske-
ga inštituta KROG.

Popotovanje po Omanu
Kranj - Jutri, v sredo, 10. februarja, bo ob 19.30 v Študijskem
oddelku Osrednje knjižnice Kranj potopisno predavanje De-
jana Pevčevića o potovanju po Omanu. 

Vzhodna Afrika
Škofja Loka - V Kašči na Spodnjem trgu se bo jutri, v sredo,
10. februarja, ob 19. uri v okviru prireditev pod skupnim na-
slovom Sredin večer začelo potopisno predavanje o vzhod-
ni Afriki, ki ga pripravljata Eva Tomšič in Simona Šivec. 

Pticam prijazno vrtnarjenje
Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta se bo danes, v torek, 9.
februarja, ob 19.30 začelo predavanje z naslovom Pticam
prijazno vrtnarjenje. Predaval bo Ivan Esenko, avtor mnogih
knjig s področja naravoslovja.

Dobrodelna prodajna razstava
Lesce - V petek, 12. februarja, ob 19. uri bo v prostorih Igral-
nega salona Casino Tivoli Lesce dobrodelno prodajna otvo-
ritev razstave varovancev VDC INCE Komenda.

Razstava grafik
Škofja Loka - Učenci 5. b razreda OŠ Škofja Loka - Mesto in
razredničarka Tatjana Jereb Miklavčič vabijo na odprtje raz-
stave grafik na temo Moja inicialka, ki bo jutri, v sredo, 10.
februarja, ob 17. uri v prostorih mladinskega oddelka Knjiž-
nice Ivana Tavčarja. Razstavljena dela so ustvarjali pod stro-
kovnim mentorstvom akademske slikarke Maje Šubic.

RAZSTAVE

PREDAVANJA



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

ALI ODDAM novo eno- in dvosobno
stanovanje v okolici Kranja, več stan. hiši,
na mirni lokaciji, ☎040/558-26010000698

ODDAM

ENOINPOLSOBNO stanovanje na
Kovorski cesti v Bistrici pri Tržiču, ☎
041/534-581 10000565

ENOINPOLSOBNO stanovanje, v
Frankovem naselju, ☎ 041/861-524

10000696

DVOSOBNO stanovanje, sončna in
mirna lokacija, Jesenice, Tomšičeva,
☎ 041/366-317

10000682

DVOSOBNO stanovanje z vrtom,
opremljeno ter vrtno hišico, v Kranju,
parkirni prostor za en avto, ☎ 040/
873-909

10000704

STANOVANJE na Bledu, 56 m2, ☎
041/326-566 10000664

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

POSLOVNE PROSTORE v IOC na Savski
cesti v Kranju, velikosti od 230 do 1.400
m2, cena 2,95 eur/m2, ☎041/426-898

10000051

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FIAT punto, l. 99 zelo lepo ohranjen, cena
po dogovoru, ☎040/640-856 10000668

CLIO 1.4, l. 99, ☎031/482-300 10000595

RENAULT Clio, l. 94, vozen, reg.
potekla, temno zelen, za 150 eur, ☎
041/489-151 10000700

KUPIM

AVTO ENOPROSTOREC, star 2 - 4
leta, Renault scenic, Ford C-max, ☎
041/837-766, po 18. uri 10000671

DRUGA VOZILA
PRODAM

VW TRANSPONTER 2.5 TDI, l. 2001,
bele barve, zastekljen, lepo ohranjen,
☎ 041/375-441 10000505

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

VRTALNI, steberni, prof. stroj 380 V,
brusilni dvokolutni str., kompresor 150
l, ☎ 040/352-095 10000679

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

SUHE deske colarice, zračno suhe,
☎ 04/57-40-128 10000674

KURIVO
PRODAM

DRVA - metrska ali razžagana, možna
dostava, ☎ 041/718-019 10000550

DRVA okrogla, 30 eur, po dogovoru
razžagam in pripeljem, ☎070/323-033

10000551

DRVA bukova, delno suha, 45 EUR,
mešana, delno suha, 40 eur, možnost
razreza in dostave, ☎040/338-719 

10000552

LESENE brikete za kurjavo, ugodno, ☎
04/53-31-648, 040/887-425 10000457

MEŠANA, trda drva in kupim suhe okrogle
bale sena, ☎041/711-866 10000673

SUHA bukova drva, bukove goli, gozdarski
traktor fudži T30, ☎031/561-70710000687

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

NOV biljard, ☎ 031/206-724 10000605

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
OČALA, okulistični pregledi, kontak-
tne leče, brezplačen test vida. Popusti
za upokojence in študente. Optika
Aleksandra, Qlandia Kranj, C. 1. maja
77, 004/23-42-342, www.optika.si

10000052

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

PSA križanega s kraškim ovčarjem, starega
štiri mesece, ☎040/235-738 10000672

PODARIM

DVA prijazna mucka, ☎ 041/515-859
10000670

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

HIDRAVLIČNI cepilec, 18 ton, rab-
ljen, ☎ 051/391-184 10000555

SEKULAR za žaganje drv, ☎ 04/20-
46-578, 031/812-210 10000667

KUPIM

TRAKTOR Univerzal 550 DTC, ☎
031/279-376 10000693

TRAKTOR 30-40 KS, železno pregra-
do za jasli v boksih in rešetke za gnojni
kanal, ☎ 04/51-82-643 10000694

TRAKTOR IMT ali Ursus, ☎ 051/
639-777 10000611

PRIDELKI
PRODAM

JABOLKA, krompir, Sadjarstvo Pr´  Jer-
nejc, Hraše 34, Lesce, ☎040/186-158

10000675

KRMNI in jedilni krompir ter zelje v glavah,
Žabnica 61, ☎ 041/378-911 10000699

SENO in otavo, ☎ 04/51-21-662
10000684

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA ČB, starega 14 dni, cena 100
eur, Žabnica 57, ☎ 04/23-10-268,
041/595-355 10000703

KRAVO simentalko s prvim teletom, starim
dva meseca, ☎031/316-511 10000666

KRAVO v 9. mesecu brejosti in kupim
nož za rezanje silažnih bal, ☎ 04/57-
25-283 10000691

MLADO kravo za zakol ali menjam za
brejo telico, ☎ 04/25-91-29410000690

OD 10. do 14. 2. bodo naprodaj rjave jar-
kice v začetku nesnosti, Stanonik, Log 9,
Šk. Loka, ☎ 041/694-285 10000676

SANSKEGA kozla in zajce nemški li-
sec in domačo zaseko s klobaso, ☎
040/378-154 10000689

SIMENTALKO, staro dva meseca ali me-
njam za simentalca, ☎ 031/563-070

10000686

TELIČKO simentalko, staro 4 tedne,
☎ 04/53-33-409 10000669

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, ☎
04/25-36-050 10000701

KUPIM

BIKCA simentalca starega 14 dni ali
več, ☎ 051/397-253 10000692

OSTALO
OSKRBA konj z zunanjimi izpusti, v
vasi Hlebce - Lesce, ☎ 031/478-979

10000680

PRODAM

KLINE za ribanje zelja in repo, ☎
041/535-064 10000685

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO natakarja/natakarico, za strežbo
v dnevno nočnem lokalu na Bledu, Hombre
club, gostinstvo in turizem, d.o.o., C. svo-
bode 15, Bled, dopoldne, ☎ 040/ 327-
087, popoldan, 040/888-127 10000347

ZAPOSLIMO picopeka v popoldanskem
času, v Kranju, Peter Arh, s. p., Črnavska
pot 1, Preddvor, ☎031/224-962 10000702

V PE KRANJ priučimo in zaposlimo
telefonista/ko, delo od pon. do pet.,
dopoldan, Fantom international,
d.o.o., Ul. M. Grevenbroich 13, Celje,
☎ 051/435-145 10000559

IŠČEM DELAVCA za gozdarska dela
in delavca za pomožna dela v gozdu,
Tomaž Satler, s. p., Oldhamska cesta
14, Kranj, ☎ 041/718-019 10000697

IŠČEM

IŠČEM DELO, prevajanje iz an-
gleščine v slovenščino in obratno, ☎
041/766-100 10000678

IŠČEM DELO varstvo otrok na svojem
domu, ☎ 040/561-408 10000665

IŠČEM DELO, s kombijem prevoz
kruha ali gradbenega materiala ka-
sonarjem, ☎ 041/758-958 10000695

POSLOVNI STIKI

STORITVE
NUDIM

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, s.
p., Senično 7, Križe, ☎ 59-55-170,
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete,
lamelne zavese, plise zavese, komarniki,
markize, www.asteriks.net 10000553

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje
dvorišč, z našim ali vašim materialom,
SGP Bytyqi SKALA, d. n. o., Struževo
3 a, Kranj, ☎ 041/222-741 9007778

BELJENJE in glajenje sten, sanacija
plesnivih površin, antinikotinski pre-
mazi, barvanje oken in vrat, kvalitetno
in ugodno osvežimo izgled vašega
doma, Pavec Ivan, s. p., Podbrezje
179, Naklo, ☎ 031/392-909 10000007

ADAPTACIJE notranje omete, vse vrste
fasad, škarpe ter tlakovanje dvorišč, kvalitet-
no, hitro in poceni. Arbaj, d.o.o., Zg. Bela
24, Preddvor, ☎070/327-487 10000683

FLORIJANI, d. o. o., C. na Brdo 41, Kranj
izvaja vsa gradbena dela od temeljev do
strehe, adaptacije, ometi, ometi fasad,
kamnite škarpe, tlakovanje dvorišč, ☎
041/557-871 10000193

DELAM vsa gradbena dela, novograd-
nje od temeljev do strehe, sanacije in
adaptacije fasad, klasične omete, ure-
janje in tlakovanje dvorišč. izdelava
škarp, Babič Miloš s.p., Hraše 24,
Lesce, ☎ 041/622-946 10000656

STROJNI ali klasični ometi, fasade in
splošna gradbena dela opravimo hitro,
kvalitetno in konkurenčno,  Zoki,
d.o.o., Kašeljska c. 53 a, Ljubljana -
Polje, ☎ 041/378-524 10000556

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvo-
žena tesnila, do 30 % prihranka pri
ogrevanju. Prepiha in prahu ni več!
Zmanjšan hrup, 10 let garancije. BE &
MA, d. o. o., Ekslerjeva 6, Kamnik, ☎
01/83-15-057, 041/694-229 10000549

ZAŠČITNE, kovinske, okenske mreže
(gavtre), po naročilu, Goldi, d.o.o.,
Francarija 8, Preddvor, ☎ 041/684-
389 10000633

ZASEBNI STIKI
60-LETNI vdovec, z lastnim stanovan-
jem išče družabnico, stanovanje zago-
tovljeno, ☎ 051/412-151 10000681

SEM FANT z manjšo kmetijo, pri 54-tih,
iščem žensko, ki bi prišla k meni v skup-
no življenje, ☎ 041/568-480 10000677

RAZNO
PRODAM

KVALITETNA omela za čiščenje vseh
vrst peči in dimnikov, ☎ 01/83-23-
107, Žnidar 10000688

27torek, 9. februarja 2010
GORENJSKI GLAS

info@g-glas.siMALI OGLASI,  ZAHVALE

ITD NEPREMIČNINE, d.o.o.
MAISTROV TRG 7, 

4000 KRANJ
TEL.: 04/23-81-120, 

04/23-66-670

041/755-296, 040/204-661, 
041/900-009

e-pošta: itd.nepremicnine@siol.net
www.itd-plus.si

www.jur-tan.si

JUR-TAN, nepremičnine, d. o. o.
PE Cankarjeva ulica 03 
(staro-mestno jedro), 

4000 Kranj, tel.: 04/236-92-14,
mobi: 041/451-857

e-pošta: info@jur-tan.si

Maistrov trg 12, 4000 Kranj
Tel. 04/202 13 53, 202 25 66

GSM 051/320 700, Email: info@k3-kern.si

d.
o.

o.

Nič ne čakaj, 
pokliči 
080 19 56!

Pridemo tudi  
na dom.
Dodatne informacije  
na www.sop.si.

ZAHVALA

V 82. letu nas je zapustila draga mama, sestra in teta

Marta Stenovc
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom,
znancem in bivšim sodelavkam za pomoč, darovano cvetje, sve-
če, izrečena sožalja. Hvala kolektivom Nevrološke klinike, DSO
Preddvor in Bolnišnici Jesenice. Lepa hvala tudi g. župniku za
lep pogrebni obred, pevcem za zapete pesmi ter vsem, ki ste jo
pospremili na njeno zadnjo pot. 

Vsi njeni
Predoslje, 21. januarja 2010

ZAHVALA

V 82. letu nas je zapustila naša draga žena, mama, stara mama,
prababica, tašča, teta, sestra, svakinja, sestrična

Marija Skodlar
roj. Valjavec, Čudrova mama iz Podbrezij

Iz srca se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem,
znancem, članom GMZ, brezjanskim pevcem za izrečena soža-
lja, podarjeno cvetje, sveče, darove za sv. maše. Posebna zahva-
la za lepo opravljen pogrebni obred župniku g. Janezu Riharju,
g. Marku Koširju in patru Bogdanu Rusu, pevcem, trobentaču,
gasilcem, praporščakom, pogrebni službi Navček in g. Stanetu
Miheliču za besede ob odprtem grobu. Vsem imenovanim in
neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: mož Jože, sin Jožko z ženo Elico, vnuki Jože, Niko in
Klemen z družinami in ostalo sorodstvo
Podbrezje, 2. februarja 2010

FESST, d. o. o., 
nepremičninska
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Fax: 236 73 70
E-pošta: 
info@fesst.si
Internet: 
www.fesst.si

GOTOVINSKI KREDITI DO 
10 LET ZA VSE ZAPOSLENE,
TUDI ZA DOLOČEN ČAS, TER
UPOKOJENCE, do 50 % obr.,
obveznosti niso ovira. Tudi kre-
diti na osnovi vozila in leasingi.
Možnost odplačila na položni-
ce, pridemo tudi na dom. 
NUMERO UNO, Kukovec Robert
s.p., Mlinska 22, 2000 Maribor,
02/252-48-26, 041/750-560

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 17.30 in 
za objavo v torek do petka do
13.30! Delovni čas: ponedeljek,
torek, četrtek neprekinjeno od 
8. do 17. ure, sreda od 8. do 18., 
v petek od 8. do 14. ure, sobote,
nedelje in prazniki zaprto.

Mali oglasi
tel.: 201 42 47
fax: 201 42 13 
e-mail: malioglasi@g-glas.si

Našla si svoj mir
v večnosti tišine, 
našla si svoj prostor,
kjer ni več bolečine.

SPOROČILO O SMRTI 

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno,
a kar ni njeno, nam ne more vzeti,
in to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(S. Makarovič)

Sporočamo žalostno vest, da je umrla naša nekdanja sodelavka učiteljica

Majda Bešlagič
Ohranili jo bomo v lepem spominu!

OŠ Stražišče Kranj

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta in dedka 

Janeza Omejca 
z Golnika 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli sožalje in ga pospremili na njegovi zadnji
poti. Zahvaljujemo se članom PGD Jože Starič Golnik in sosednjim gasilskim društvom, 

še posebej predsedniku g. Lojzetu Ribnikarju in g. Jožetu Škorcu za vso podporo in pomoč,
članom PGD Mirna Peč, članom ZZB NOB Goriče in Planinskemu društvu Križe in Kranj.

Dragega pokojnika se bomo vedno spominjali. 

Vsi njegovi
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes bo povečini jasno, po nižinah bo zjutraj in del
dopoldneva megla ali nizka oblačnost. Proti večeru se 
bo pooblačilo. V sredo in četrtek bo oblačno z občasnim
sneženjem. Hladno bo.

Marjana Ahačič

Begunje - Zimski nedeljski
popoldan je kljub ne preveč
prijaznemu vremenu v Be-
gunje privabil številne nav-
dušence izdelovanja sneže-
nih skulptur - in še več gle-
dalcev. Tekmovanje sta orga-
nizirala domače turistično
društvo in Jurček Pub, udele-
žilo pa se ga je osem ekip; v
vsaki je bilo od pet do sedem
članov. Na nogometnem
igrišču sredi Begunj so izde-
lovali skulpture iz snega: puj-
se, snežake, gradove, pa celo
piramide s sfingo in avtomo-
bil. Žirijo, ki ji je predsedoval
oblikovalec Klemen Rod-
man, je najbolj navdušila fi-
gura Hello Kitty, ki je nastala

pod spretnimi rokami druži-
ne Madon Bohinec. "Obliko-
vanje iz snega je specifično
delo," je resno vzel svojo na-
logo Rodman. "Med skulptu-
rami je bilo opaziti več vse-
binskih pristopov in nekaj
zelo profesionalnih del, žirija
pa je pri ocenjevanju dala pred-
nost vsebini," je pojasnil.

"Tekmovanje smo želeli
organizirati že lani, a ni bilo
dovolj snega. Tudi letos nas
je zaradi petkovega dežja
malo skrbelo, a je šlo potem
vse tako, kot je treba," je v
imenu organizatorjev pove-
dal Franjo Pogačnik. "Vsi si
želimo živahnejšega dogaja-
nja v Begunjah in tudi prire-
ditve, kakršna je današnja,
poskrbijo za to, da v kraju ni

dolgčas. Zadovoljni smo z
odzivom, zato bomo tekmo-
vanje v izdelovanju snežnih

skulptur, če bo le zima do-
volj bogata s snegom, orga-
nizirali tudi prihodnje leto. 

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo
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Mirjana Dragić:

"Vsi psi bi morali biti na po-
vodcu, tudi naš je. Sem zelo
proti nevarnim pasmam.
Ne vem, kaj bi z njimi, saj
so živa bitja, vendar napad
na lastnega gospodarja -
preveč."

Antonija Šiler:

"Psi bi morali biti na povod-
cih in z nagobčniki, le manj-
ši bi morda vzdržali brez.
Tragedija je grozna, vendar
se je to zgodilo zaradi ne-
upoštevanja predpisov."

Angelika Abdić Velkavrh:

"Menim, da bi vsak lastnik
moral poskrbeti za varnost
soljudi. Za nekatere pasme
se ve, da so nevarnejše, zato
bi morali lastnikom predpi-
sati obvezno šolanje njiho-
vih psov."

Bor Košnik:

"Pes me je že ogrizel. Bilo je
pri kmetiji, kjer gospodar
dobro pozna svojega po-
divjanega psa, ki ni napadel
prvič. Krivi so lastniki, ker
ne vzgajajo psov, delno pa
tudi država."

Snežne skulpture v Begunjah
Med gradovi, snežaki in pujski je bila najbolj prepričljiva Hello Kitty.
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Franc Podpeskar:

"Tragični dogodek prejšnje-
ga tedna se je zgodil, ker je
bilo na kupu preveč psov.
Mene še niso napadli, ven-
dar menim, da bi takšne
pasme morali prepovedati.
Odgovoren je lastnik."

Za pse odgovorni
lastniki
Boštjan Bogataj

Prejšnji teden se je zgodila
tragedija s podivjanimi psi.
Kdo je odgovoren, bi morali
z zakonom prepovedati ne-
katere pasme? Ali bi morali
biti psi na povodcu in z na-
gobčnikom? Vas je že kdaj
napadel pes?
Foto: Tina Dokl

Novorojenčki

Minuli teden smo Gorenjci dobili 39 novih prebivalcev, od
tega v kranjski porodnišnici 25, v jeseniški pa 14. V Kranju se
je rodilo 11 deklic in 14 dečkov. Najtežja je bila deklica, ki je
tehtala 4460 gramov, najlažji pa je bil deček z 2470 grami.
Na Jesenicah se je rodilo 8 deklic in 6 dečkov. Med njimi 
sta bila tudi dvojčka. Najlažja je bila deklica z 3170 grami,
najtežji, tudi deklici, pa je tehtnica pokazala 4200 gramov.

Dina Kavčič

Lahko bi rekli, da je bil
tečaj v dveh dneh "razpro-
dan". Na prošnjo izkušene
pletilje Jožice Pustovrh, ki
tečaj vodi, smo sprejeli de-
set žensk. "Saj se bom le v
tem obsegu lahko dovolj
posvetila posamezni tečaj-
nici," je povedala Jožica.
Udeleženke večinoma niso
bile popolne začetnice in
so zastavljale raznovrstna
vprašanja. Ker Jožica dela
z veseljem in je v življenju

že ogromno "naštrikala",
je za vsako našla pravi 
odgovor oziroma vzorec.
Začetek tečaja sta pospre-
mila tudi direktorica Go-
renjskega glasa, Marija
Volčjak in Miha Ješe, di-
rektor Gorenjske predil-
nice, ki je udeleženkam 
zagotovila volno. Gospe
bo-do svoje znanje ob pri-
jetnem druženju nadgraje-
vale še štirikrat po uro in
pol. Zaradi velikega zani-
manja pa bomo organizi-
rali še kakšen tečaj.

Na Gorenjskem glasu pletemo
Oblikovala se je prijetna skupina, ki nadebudno
niza zanke na pletilke.

Miha Ješe in Marija Volčjak s skupino pletilj v avli 
Gorenjskega glasa

Tale hrošč je sicer dobil drugo nagrado, a je bil, kot je 
poudaril Klemen Rodman, po obrtniški plati daleč najboljša
skulptura od vseh. / Foto: Anka Bulovec

V vsaki od osmih skupin, ki so oblikovale snežne skulpture,
je bilo pet do sedem članov. Kot zagotavljajo prireditelji,
bodo izdelovanje skulptur pripravili tudi prihodnje leto.

Zmagovalka, Hello Kitty, ki so jo ob pomoči svojih mam 
izdelali domačini Maja, Filip in Ana. Za nagrado so si prislužili
družinsko kosilo v Dragi. 
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AMERIKA TUDI V
LJUBLJANI

Plavi orkestar, ena od najbolj popular-
nih zasedb na glasbeni sceni nekdanje
skupne države, je že lani napovedala
novi album s skladbo Amerika. V Ljub-
ljani pa jih boste lahko v živo prisluhni-
li konec februarja.

02

LJUDJE

BREZ TORT PAČ 
NE GRE

Praznovanje obletnic ne gre brez slav-
nostnega rezanja tort. Eno večjih 
trgovskih podjetij pa je predstavilo
svojo novo linijo izdelkov, namenjeno
v prvi vrsti ljudem s celiakijo. / Foto: 

arhiv organizatorja

VALENTINOV NAMIG

ČOKOLADNA 
KLASIKA 

Sofie je v svojem zvezku pred leti za-
pisala recept za svojo sacher torto, ki je
lahko prijetno sladko presenečenje za
valentinovo. / Foto: Tina Dokl
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GLASBA
Podmladek KuZl

V času, ko so pretirano aktualne vrnitve nekdaj živečih
bendov, so od mrtvih vstale tudi idrijske KuZle. V Orto
Baru naj bi nastopile v četrtek 28. januarja.
Namesto nastopa pa so se spomnili zanimivega "trika".
Originalni člani (Bojan Lapanja aka Buni Kuzla - pevec,
Dare Kaurič - kitara in spremljevalni vokali, Dušan Mo-
ravec aka Dule Dule - bas kitara in spremljevalni vokal,
Iztok Turk aka Itko - bobni) so se na odru sicer fizično
pojavili, vendar so promocijski koncertni večer odstopi-
li mlajšemu ženskemu najstniškemu bendu z istim ime-
nom, ki je igral njihove komade. Kratki nastop (med dru-
gim tudi legendarne Vahid Vahid, Moja mama, Poljubi
me in Superlim) je trajal vsega skupaj pol ure. Kratko in
neposredno, kot se za punk bend spodobi. Uprizorile so
nastop na visoko energični ravni.
V spodnjih prostorih lokala se je poslušal njihov prvenec
Še pomnite Kuzle, tovariši?, na katerem je 21 avtorskih
komadov. Ta je bil v stilu izpred tridesetih let na voljo
tudi v vinilni obliki. Plošča, napisana v Kuzlogradu, ka-
kor so člani Idrijo poimenovali v začetku osemdesetih
let, ponuja pogled takratnih uporniških najstnikov na
mesto duhov, kjer se nič ne dogaja. K. G.

Turneja 42 se pričenja

Dogodek, ki bo zagotovo biser med dosedanjimi skupi-
ne Tabu, se bo zgodil 10. februarja ob 20. uri v ljubljan-
skem Kinu Šiška. Predstavitev novega albuma 42 v živo
in prvič v celoti, bo prava paša za oči in ušesa. Tabujev-
ci bodo nastopili v razširjeni glasbeni zasedbi, za spek-
takularen program pa bo skrbelo še mnogo drugih na-
stopajočih umetnikov. A. B.

ovi album Plave-
ga orkestra naj
bi izšel ta mesec.
Na njem lahko
p r i č a k u j e m o

enajst skladb, eno tudi v slo-
venskem jeziku. Album je že
decembra lani začela najav-
ljati skladba Amerika, s kate-
ro Plavi orkestar predstavlja
svoj novi zvok - modernejši,
a še vedno lasten njim.

Ravno na zadnji dan lan-
skega leta pa so Plavci v Bud-
vi začeli svojo veliko povrat-
no turnejo. Pričetek novega
leta se je tako spremenil v še
večje praznovanje, ki je za-
znamovalo vrnitev na sceno
odličnega Plavega orkestra.

Koncertna evforija je vse
prisotne spomnila na odlično
atmosfero, ki je bila na njiho-

vih koncertih v preteklosti
vselej prisotna. Varnostniki
so imeli polne roke dela, saj
so morali zadrževati obisko-
valce prvih vrst, ki se v navalu
čustev niso zadrževali. Oder

je bil zasut z številnimi manj-
šimi darili: plišastimi med-
vedki, srčki in igračami. 

Plavi orkestar tako prihaja
v Slovenijo 26. februarja, 13.
marca bodo nastopili v Za-

grebu, 27. pa v Beogradu.
Manjka le še datum sarajev-
skega koncerta. Medtem pa
novi single Amerika osvaja
radijski eter in top lestvice ter
napoveduje novo ploščo.

AMERIKA TUDI V LJUBLJANI
Plavi orkestar, ena od najbolj popularnih zasedb na glasbeni sceni nekdanje skupne države, je že lani
napovedala novi album s skladbo Amerika. V Ljubljani pa jih boste lahko v živo slišali konec februarja.

Alenka Brun
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Umetnost glasbe. Umetnost druženja!

Umetnost glasbe. Umetnost druženja!

www.brdo.si/arsVstopnice: EVENTIM in Hotel Kokra, Brdo, tel: 04 260 15 01. 

V soboto, 13. februarja ob 20.00
ORKESTER SNG OPERA 

IN BALET LJUBLJANA
z Lorisom Voltolinĳem predstavlja 

repertoar presenečenj! V Kongresnem 
centru Brdo. V dvorani Grandis.
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etošnji že tradicional-
ni sprejem delavcev v
kulturi v galeriji Mest-
ne občine Kranj je z

razstavo fotografij obogatil
Niko Sladič, eden prodornej-
ših fotografov kranjskega Fo-
tografskega društva Janez Pu-
har, ki letos praznuje 100-let-
nico obstoja. "Čeprav se je
Sladič učil fotografije v še ab-
solutno "analognih časih", ga
v našem društvu štejemo kot
avtorja, ki je v naše okolje pri-
nesel "digitalno klimo"," o
njem razmišlja predsednik
društva Vasja Doberlet. Sla-
dič je namreč tipičen pred-
stavnik nove digitalne gene-
racije fotografov. Manipulaci-
je fotografij mu niso tuje,
vendar jih izrablja z name-
nom, da v svojih fotografijah
pove zgodbo ali pa zgolj zato,
da svojo sliko poenostavi in jo
tako naredi bolj zgovorno. Na
tokratni razstavi je avtor na
ogled postavil široko paleto
različnih fotografskih žanrov

z zelo raznoliko motiviko.
Vendar pa, kot je ob razstavi
povedal dr. Damir Globoč-
nik, fotografove interpretacije
krajinskih, vedutnih, figural-
nih in drugih motivov pove-
zuje težnja po preoblikovanju
videne stvarnosti v novo for-
malno prepričljivo in vsebin-
sko zgovorno celoto. Na raz-

stavi so tako na ogled fotogra-
fije, v katere je avtor po njiho-
vem nastanku posegal na raz-
lične načine, ki jih omogoča-
jo računalniška orodja. Ti po-
segi so včasih drobni in ko-
majda razvidni (barvne ali
svetlobne spremembe), vča-
sih pa se avtor odloči korenito
poseči v fotografsko predlogo

in s tem spremeniti njen for-
malni in vsebinski značaj.
Sladič tako na neki način
ustvarja neko novo "resnič-
nost", ki gledalcu bodisi
vzbudijo globlji razmislek bo-
disi se ob avtorjevi duhovito-
sti samo nasmejejo. Razstava
bo odprta do 15. aprila, vsak
delovni dan med 9. in 15. uro.
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KULTURA

Igor Kavčič

L

Kranj

Tišina za Prešerna 

Slavist, profesor Franc Drolc že od leta 1983 naprej vsa-
ko leto na predvečer obletnice smrti dr. Franceta Prešer-
na ob pesnikovem grobu v krogu pesnikovih častilcev in
zvestih spremljevalcev slovenske kulture na glas razmiš-
lja o pesniku, njegovem življenju in njegovih delih ter jih
poveže s časom, v katerem živimo. V letošnjih Trenutkih
tišine za Prešerna je prof. Drolc spregovoril o svoji do-
mnevi, da je Bogomila iz Krsta pri Savici najlepši ženski
lik v slovenski književnosti, ob tem pa je zbranim govo-
ril o slovesu, ki nezadržno prihaja. Kot vsa leta so v Pre-
šernovem gaju zapeli pevci in pevke kranjskega zbora, ki
nosi pesnikovo ime. I. K. 

Likovnost in poezija

Jutri, v sredo, 10. februarja, ob 18. uri bo v galeriji Kranj-
ske hiše odprtje razstave z naslovom Likovne dimenzije
poezije. V ustvarjalnih dvojcih se bodo predstavili pesni-
ki in likovniki. I. K.

Večer z Nežo Maurer

V organizaciji kranjske območne izpostave JSKD bo v
četrtek, 11. februarja, ob 18. uri v gostilni Stari Mayr
literarno srečanje s pesnico Nežo Maurer z naslovom
Od mene k tebi. Pogovor bo vodila Carmen Lašič. I. K.

Spodnja Besnica

Mladi za kulturni praznik 

V petek je Kulturno društvo Jože Papler iz Besnice priredi-
lo proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku. Na
proslavi, ki jo je povezovala Damjana Medved, so sodelo-
vali pevski zbor Sveti Tilen pod vodstvom Janeza Fabjana,
šolarji, ki so pripravili recitacije Prešernovih pesmi, ter
Eva Flajnik in Tilen Lotrič, ki sta zaigrala in zapela
Zdravljico. Posebej prisrčna je bila uprizoritev stare učne
ure, ki so jo v režiji Barbare Mesec Štular zaigrali petošol-
ci. Ob kulturnem prazniku je Kulturno društvo Jože Papler
Besnica za svoje stoletno delovanje od Javnega sklada
kulturnih dejavnosti Slovenije prejelo tudi posebno priz-
nanje. Predsednik društva Janez Zeni pa se je posebej 
zahvalil Tilnu Lotriču, ki je na prireditvi tudi navdušil
občinstvo s svojim velikim plesnim, pevskim in igralskim 
talentom. G. F.

Niko Sladič: Kransterdam 

www.kiaikido-sola.com

Vabimo vas na predstavitev veščine 
Ki Aikido, kjer boste spoznali, da se ljudje
sploh ne zavedamo, kakšen potencial
nosimo v sebi! 
Pristope, kot so: vrednote namesto boja,
transformacija agresije v harmonijo in
stabilnost boste preizkusili na lastni koži.

Predavanje bo v četrtek, 11. februarja, 
ob 18. uri v avli Gorenjskega glasa na
Bleiweisovi cesti 4 v Kranju (nasproti
glavne avtobusne postaje). Prijazno
povabljeni, vstop prost!
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RADIO TRIGLAV JESENICE, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, JESENICE

NOVE RESNIČNOSTI 
ALI ILUZIJE
V galeriji Mestne občine Kranj je na ogled fotografska razstava z naslovom Iluzije, avtorja Nika Sladiča.
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FILM, KINO, MODA

si kozmetični iz-
delki so danda-
nes kombinacija
dišav, barv in
tekstur ter bolj

ali manj aktivnih sestavin,
ki lepšajo našo kožo. Upo-
rabljamo jih za to, da našo
kožo negujemo, navlažimo
zaščitimo ter obvarujemo
pred najrazličnejšimi zuna-
njimi in notranjimi vplivi.
Zato je zelo pomembno, da
ste seznanjeni s tem, katere
so tiste ključne sestavine, ki
resnično vplivajo na vašo
kožo in vam pomagajo
ohranjati kožo lepo, čisto in
gladko.

Retinol

Retinol je pomembna ak-
tivna sestavina sodobnih
krem, ki je sicer oblika vita-
mina A in ščiti kožo pred
prezgodnjim staranjem,
pripisujejo pa ji tudi učinek
glajenja gub. Pomaga tudi
pri čiščenju aknaste kože in
drugih kožnih nepravilno-
stih. Ker pa retinol svoj uči-
nek na soncu izgublja, je
njegova uporaba predvsem
osredotočena na izdelke za
nočno nego. 

AHA kisline 

AHA ali alpha hydroxy
kisline ter mlečna kislina
(lactic acid) so tiste, ki spod-
bujajo luščenje kože in po-
magajo pri odstranitvi od-
mrlih celic ter obnavljanju
kože. 

Vitamin C, Q10 in kolagen

Vitamin C in Q10 spod-
bujata nastajanje kolagena,
ki je potreben za napeto in
elastično kožo. Kolagen je
sestavina, ki jo vsebujejo

vse dobre kreme, saj kožo
vlaži ter obnavlja elastičnost
vezivnega tkiva. 

Aktivne sestavine za 
aknasto kožo

Produkti za aknasto kožo
morajo vsebovati eno ali več
naslednjih aktivnih sesta-
vin: salicilna kislina (salicy-
lic acid) ali beta hidroksi kis-
lina (beta hydroxy acid),
benziol peroksid (benzoyl
peroxide, olje avstralskega
čajevca (tea tree oil), triklo-
san (triclosan), žveplo (sul-
fur) in cink (zinc). Kisline
so tiste, ki spodbujajo lušče-

nje celic, druge sestavine pa
preprečujejo nastajanje bak-
terij in pomirjajo vnetja.

Zaščita proti sončnim
žarkom

Sestavine, ki morajo biti v
kremi, da bi bil vaš obraz
zaščiten pred sončnimi 
žarki, so titanov dioksid (ti-
tanium dioxide), cinkov ok-
sid (zinc oxide) in oksiben-
zin (oxybenzone). Sestavi-
ne, kot so olje, maslo, lipid, 
glicerin (glycerin) in vazelin
(petrolatum), pa so tiste, 
ki vedno kožo vlažijo in jo
ščitijo pred izsušitvijo.

Tania Mendillo

V

LEPOTNE SKRIVNOSTI

SESTAVINE NEGOVALNIH KREM

SUDOKU
Navodila: v kvadrate vpišite števila od 1 do 
9 tako, da se ne bo nobeno število ponovilo
ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed 
odebeljenih devetih kvadratov.

Sestavila: Petra F.
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673485129
149372856
528691347
436759218
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KINO SPORED

Torek, 9. 2.
16.00, 18.00 ALVIN IN VEVERIČKI 2
19.55 KRVAVA GROFICA
21.55 KAPITALIZEM: LJUBEZENSKA ZGODBA
17.00 BOJ ZA KRI
22.00 KNJIGA ODREŠITVE
17.30, 20.30 AVATAR 3D
19.30 ZLOMLJENI OBJEMI

Sreda, 10. 2.
16.00, 18.00 ALVIN IN VEVERIČKI 2
19.55 KRVAVA GROFICA
21.55 KAPITALIZEM: LJUBEZENSKA ZGODBA
17.00 BOJ ZA KRI
19.00, 21.30 KNJIGA ODREŠITVE
17.30, 20.30 AVATAR 3D

Četrtek, 11. 2.
16.40, 18.35 ALVIN IN VEVERIČKI 2
20.30 POKVARJENI POROČNIK: NEW ORLEANS
19.00 KRVAVA GROFICA
16.30, 21.00 KNJIGA ODREŠITVE
16.00, 18.00
OBLAČNO Z MESNIMI KROGLICAMI
20.00 AVATAR 3D

Petek, 12. 2.
16.40, 18.35 ALVIN IN VEVERIČKI 2
20.30, 23.10
POKVARJENI POROČNIK: NEW ORLEANS
19.00 KRVAVA GROFICA
16.30, 21.00, 23.30 KNJIGA ODREŠITVE
16.00, 18.00
OBLAČNO Z MESNIMI KROGLICAMI
20.00, 23.00 AVATAR 3D

Sobota, 13. 2.
12.50, 14.45, 16.40, 18.35 
ALVIN IN VEVERIČKI 2
20.30, 23.10
POKVARJENI POROČNIK: NEW ORLEANS
19.00 KRVAVA GROFICA
13.50, 16.30, 21.00, 23.30 
KNJIGA ODREŠITVE
14.00, 16.00, 18.00
OBLAČNO Z MESNIMI KROGLICAMI
20.00, 23.00 AVATAR 3D

Nedelja, 14. 2.
12.50, 14.45, 16.40, 18.35 
ALVIN IN VEVERIČKI 2
20.30 POKVARJENI POROČNIK: NEW ORLEANS
19.00 KRVAVA GROFICA
13.50, 16.30, 21.00 KNJIGA ODREŠITVE
14.00, 16.00 
OBLAČNO Z MESNIMI KROGLICAMI
20.40 AVATAR 3D
18.00 VALENTINOVO medijska premiera

Ponedeljek, 15. 2.
16.40, 18.35 ALVIN IN VEVERIČKI 2
20.30 POKVARJENI POROČNIK: NEW ORLEANS
19.00 KRVAVA GROFICA
16.30, 21.00 KNJIGA ODREŠITVE
16.00, 18.00 
OBLAČNO Z MESNIMI KROGLICAMI
20.00 AVATAR 3D

Torek, 9. 2.
16.00, 18.00, 20.10 ALVIN IN VEVERIČKI 2
(sinhronizirano)
16.40, 20.00 AVATAR 3D
19.25, 21.25 DRUGI MOŠKI
19.05, 21.10 IGRAČAR
16.20, 18.30, 20.40 KJE STA MORGANOVA?
15.05, 17.15 PRINCESA IN ŽABEC
(sinhronizirano)
16.25 SHERLOCK HOLMES

Sreda, 10. 2.
16.00, 18.00, 20.10 ALVIN IN VEVERIČKI 2
(sinhronizirano)
16.40, 20.00 AVATAR 3D
19.25, 21.25 DRUGI MOŠKI
19.05, 21.10 IGRAČAR
16.20, 18.30, 20.40 KJE STA MORGANOVA?
15.05, 17.15 PRINCESA IN ŽABEC 
(sinhronizirano)
16.25 SHERLOCK HOLMES

Četrtek, 11. 2.
20.00 SEVER

Petek, 12. 2.
20.00 LJUBEZEN SE ZGODI

Sobota, 13. 2.
16.00, 18.00 ALVIN IN VEVERIČKI 2 
(sinhronizirano)
20.00 LJUBEZEN SE ZGODI

Nedelja, 14. 2.
16.00 ALVIN IN VEVERIČKI 2 (sinhronizirano)
18.00 LJUBEZEN SE ZGODI
20.00 SEVER

Petek, 12. 2.
18.00 DIVJE MRHE
20.00 LJUBEZENM LOČITEV IN NEKAJ VMES

Sobota, 13. 2.
20.00 LJUBEZENM LOČITEV IN NEKAJ VMES

Nedelja, 14. 2.
19.00 DIVJE MRHE

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

KINO RADOVLJICA, LINHARTOVA DVORANA

PLANET TUŠ, KRANJ

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER)

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe sporeda.

Rešitev

ŠOLA ZA ŽIVLJENJE

Romantična drama, film Nicka Hornbyja, avtorja
uspešnic Zvestoba do groba in Vse o fantu.

ačenjajo se divja
60. leta, toda v živ-
ljenju najstnice
Jenny ni časa za

zabavo, saj mora ves čas in
trud posvečati uresničeva-
nju očetove želje, da bi se ji
uspelo vpisati na prestižno
oxfordsko univerzo. A ne-
kega dne spozna zabavnega
in šarmantnega Davida, ki
radovedno mladenko vpelje
v zapeljivi svet nenehnih
družabnih srečanj, sloves-
nih koncertov in nepoza-

bnih zabav. Toda šola za
življenje ima tudi negativno
stran in Jenny se naposled
znajde pred najtežjo odlo-
čitvijo o svoji prihodnosti.

Alenka Brun
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KO VOJNA POSTANE
DROGA

Če je vojna pekel, zakaj se za boj odloči toliko
mož? V času, ko vojsko sestavljajo prostovoljci in
ne naborniki, ko se moški prostovoljno podajajo 
v vojaške akcije, bitka marsikoga povsem zasvoji.

ombna misija je raz-
burljiv prikaz elitnih
vojakov v Bagdadu,
ki opravljajo eno

najnevarnejših nalog na sve-
tu: deaktiviranje bomb v
osrčju boja. Ko narednik Ja-
mes prevzame vodenje viso-
ko izurjene ekipe za deaktivi-
ranje bomb, preseneti dva iz-

med svojih mož, Sanborna
in Eldridgea, in ju brezbriž-
no pošlje v smrtonosno igro
mestnega spopada. Zdi se,
da se ne zmeni za morebitno
izgubo življenja. Možje le
stežka obvladujejo svojega
divjega vodjo. Naposled v
mestu izbruhne kaos in raz-
krije se Jamesov pravi značaj,
ki bo za vedno spremenil živ-
ljenja ljudi, ki ga obdajajo.

Alenka Brun
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VALENTINOV NAMIG

NUS NUS, d. o. o.
Bleiweisova cesta 16,
4000 Kranj
(poleg 
Zavarovalnice Triglav)
www.nusnus.si
info@nusnus.si

Naročanje tel.: 
04/23-61-818
Delovnik: 
od ponedeljka do petka
od 7. do 20. ure 
sobote od 7. do 12. ure

■ Popolna frizerska ponudba
■ Manikira
■ Make up 
■ in tudi pustni make up

Posebna ponudba za dijake 
Popust za upokojence

ŠOLARJI O 
VALENTINOVEM

Na Osnovni šoli Franceta Prešerna v Kranju
smo preverjali, kako na valentinovo gledajo
osmošolci in kaj o tem prazniku vedo prvošolci. 

Osmošolci so povedali ...

Saša Kolar: "Valenitovega ne praznu-
jem prav posebej, ob tej priložnosti
na primer izdelam srčke iz papirja ter
jih poklonim prijateljem in prijatelji-
cam, ki mi veliko pomenijo. To ni le
praznik zaljubljencev, pač pa lahko
pozornost izkažeš tudi svojim
bližnjim."
Tomaž Trelc: "Za razliko od zadnjih
let bom letos praznoval valentinovo,
saj imam punco. Takrat jo razveseliš
s kakšno rožo, čokolado, pelješ jo v
kino, če ostane kakšen cent, pa še na
večerjo. Ta praznik se mi ne zdi pre-
več skomercializiran, prav je, da
pokažeš pozornost." 
Anja Klemenčič: "Valentinovemu ne
posvečam kakšne posebne pozor-
nosti, prijatelji si med seboj kupimo
manjša darila. Lahko na primer pok-
loniš kakšne piškote ali srčke."

Maja Tepina: "Nimam fanta, zato bom
za valentinovo s kakšno sladkarijo
razveselila prijateljice, zvečer pa bomo
verjetno šle skupaj ven. Ta praznik je v
naše kraje prišel od drugod, podobno
kot noč čarovnic. Nekateri z njim do-
bro služijo, je precej skomercializiran,
a mene osebno to ne moti." 

Žan Petek: "Valentinovo bom prazno-
val, ko bom imel dekle. Ta praznik se
mi zdi v redu, čeprav si je treba po-
zornost izkazati večkrat in ne le na ta
dan. Starša ga praznujeta. Oči mamo
preseneti z rožo, čokolado, pelje jo na
večerjo." A. H. / Foto: Tina Dokl

ežiser zabavnih ro-
manc Čedno dekle
in Princeskin dnev-
nik Garry Marshall
sledi ljubezenskim

prigodam desetih ljudi, ki
vsak na svoj način doživljajo
valentinovo.  

Valentinovo pripoveduje
več povezanih zgodb, pri 
čemer združi eno največ-
jih zvezdniških igralskih za-
sedb vseh časov. Romantič-
na komedija v naše kinema-
tografe prihaja 18. februarja. 

Valentinovo se začne z
romantičnim prizorom
med cvetličarjem Reedom
in njegovim dekletom Mor-
ley, ki se prebudi, ko ji na-
merava Reed nadeti dia-
mantni prstan. Privoli, kar
pa pravzaprav preseneti 
Reedove prijatelje, tudi 
Alphonsa, ki je pričakoval,
da bo Reed potreben pred-
vsem tolažbe, ne deležen
čestitk. Reedova prijateljica
Julia pa bi se raje osredoto-

čila na novega moškega v
svojem življenju, ki pa ni
ravno navdušen nad praz-
novanjem valentinovega.
Eden njenih petošolcev je
Edison, desetletnik, ki že
razmišlja o tem, kakšen vtis
naj bi naredil na dekle svo-
jih sanj. Živi s starima star-

šema, Estelle in Edgarjem,
ki sta skupaj že več kot 50
let, to valentinovo pa njun
zakon postavi na preizkuš-
njo. Imamo še najstniško
varuško Grace, ki se je odlo-
čila, da bosta s fantom Ale-
xom svojo zvezo nadgradila
z izgubo nedolžnosti. 

Potem je tu še drugi, 
pa  Liz, ki se preživlja z de-
lom na telefonski vroči liniji,
s čimer se ne strinja njen 
Jason. Kate pa že štirinajst
ur leti na pomemben zme-
nek. Ampak na letalu zraven
nje sedi moški, ki ji ponudi
ramo za spanje ...

VALENTINOVO 
V mesecu ljubezni bomo na filmskih platnih iskali popolno valentinovo, ki vsako leto pride, 
in če nam je to všeč ali ne. 

Alenka Brun

R

Leon Salihovič: "Ne, nisem
še slišal za valentinovo in da
bi bil to praznik zaljubljen-
cev. Če sem kaj zaljubljen?
Ja, v Niko iz 1.b ."

Manca Rebolj: "Slišala
sem že za valentinovo, ne
vem pa, kakšen praznik je
to. Pri nas na ta dan peče-
mo piškote."

Ajda Rekar: " Mami in oči ga
praznujeta, takrat doma iz-
delujemo srčke iz papirja.
Ko bom velika, bom mogo-
če praznovala ta praznik."

Žiga Fink: "Ne vem, kaj je
valentinovo, čeprav sem
že slišal za to. Mami in
oči ga po mojem ne praz-
nujeta." 

Prvošolci so povedali ...

Cvetje rešuje ljubezen in prinaša sončno razpoloženje. / Foto: arhiv distributerja
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aco de Lucia se je
rodil 21. decembra
1947 v Franciscu
Sanchez Gomezu,
provincialnem me-

stecu Cadiza na jugu Španije.
Njegovo umetniško ime je
posvečeno njegovi materi,
Lucii Gomez. Njegov oče,
Antonio Sanchez, je igral ki-
taro v poznih urah, s čimer je
služil dodatni denar za druži-
no. Ravno on, Pacov starejši

brat Ramnon de Algeciras in
mojster flamenka, Nico Ri-
cardo, so močno vplivali na
Pacov slog igranja.  Kralj fla-
menka in eden največjih vir-
tuozov klasične kitare Paco
de Lucia bo 15. februarja 2010
ob 20. uri, nastopil v Galluso-
vi dvorani Cankarjevega
doma. Samostojni koncert bo
peti zapovrstjo v okviru sveto-
vne turneje, ki jo bo začel 8.
februarja v Splitu. Na turneji
bo nastopal z osemčlansko
instrumentalno zasedbo in
plesalcem flamenka. 

PRIHAJA KRALJ FLAMENKA

Alenka Brun

P
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Polpenzion v 
dvoposteljni sobi 

z balkonom

3 dni 4 dni 

133,00 EUR/os 185,00 EUR/os 230,00 EUR/os

2 dni 

VALENTINOV ROMANTIČNI ODDIH
od 8. 2. do 14. 2.

POSEBNA VALENTINOVA PONUDBA
od 12. 2. do 14. 2.

V paket je vključeno:
❤ polpenzion v dvoposteljni sobi z balkonom
❤ Valentinova večerja
❤ neomejeno kopanje v termalnih bazenih
❤ vstop v savne enkrat na dan
❤ sproščujoča masaža melisa
❤ romantično nočno kopanje
❤ 2 x na dan telovadba v vodi

DARILO PRI 3- IN 4-DNEVNEM PAKETU    
Pedikura z masažo stopal
Doplačila: Turistična taksa 0,92 EUR na dan na osebo

VALENTINOVO RAZVAJANJE 
❤ razvajanje v rajskem apartmaju: sproščujoča kopel
❤ turška in finska savna
❤ penina z jagodami ob kaminu
Cena 4 urnega najema: 110,00 € 

VROČ VALENTINOV VEČER
❤ romantično nočno kopanje s savno (od 20. do 22. ure) 

v petek ali soboto
❤ kozarec penine z melono
❤ Valentinov čokoladni srček
Cena za dva: 35,00 € 

VALENTINOV TERMALNI POLJUB
❤ romantično nočno kopanje (od 20. do 22. ure) 

v petek ali soboto
❤ čokoladni srček
❤ Valentinov cocktail
Cena za dva: 28,00 € 

Informacije: tel.: 01/83 44 100, 01/83 44 221
ali info@terme-snovik.si, www.terme-snovik.si

ichaela Habrl
Houška se je
rodila na av-
s t r i j s k e m
Štajerskem.

Kot otrok je precej časa žive-
la pri babici in dedku na
kmetiji, potem pa s starši v
znamenitem avstrijskem
Mozartovem mestu, Salz-
burgu. Tam je obiskovala
tudi šolo. Kasneje je na Du-
naju študirala ekonomijo,
potem nekaj časa delala v
Nemčiji, se spet vrnila na
Dunaj, kjer je začela delati v
oglaševanju Turističnega
urada Dunaj, po letu in pol
pa spet začela razmišljati o
študiju. Odločila se je za po-
diplomski študij kulturnega
menedžmenta, kjer je spo-
znala slovenskega študenta,
svojega sedanjega moža,
Nika Houška. Ker je Micha-
ela vedno želela živeti in spo-
znati Pariz, se je v nekem da-
nem trenutku celo odločila
za študij francoščine in ne-
kaj časa vztrajala pri svoji od-
ločitvi, potem pa študij pre-
kinila - iz zelo enostavnega
razloga: zmanjkalo ji je de-
narja zanj. Pariz je drag.

Danes Michaela in Niko ži-
vita v Ljubljani. Sta eden pri-
jaznejših in nenarejenih pa-
rov, kar jih poznam iz sloven-
ske družabne scene, kjer se
pojavljata redko, se pa. Ne
skrivata svoje pripadnosti
drug drugemu, v javnosti pa
z njo tudi ne pretiravata. Mic-
haela skrbi za promocijo Av-
strije v Sloveniji, podobno po-
čne še za Nemce, medtem ko

je Niko eden prvih sloven-
skih glasbenih managerjev
(je celo eden prvih uradno šo-
lanih za to delo), ki se je naj-
prej osredotočil le na podro-
čje klasične glasbe, do danes
pa je to razširil še na zabavno
in 'cross-over' glasbo. Njego-
va agencija zastopa na eni
strani recimo Ivo Stanič, Nu-
ško Drašček, na drugi Mir-
jam Kalin, Ota Pestnerja, pa
Artis Quartet Wien in podo-
bne. Je pa tudi avtor koncepta
in organizator poletnih kon-
certov v atriju Mestnega mu-
zeja Ljubljana in tistih v Kopru. 

Z Mihi (kot jo včasih ljub-
kovalno pokliče) oba delata v
istem (njunem) podjetju, ži-
vita pod isto streho in uspeš-
no usklajujeta karieri z vzgo-
jo otrok in zasebnim življe-
njem. 

Michaela je - poleg tega da
obvlada vlogo žene in mame
tudi dobra kuharica. Podedo-
vala je trdo vezan zvežčič ba-
bice Sofie, v katerem je med

neštetimi zanimivimi, eno-
stavnimi, že pozabljenimi re-
cepti, tudi poseben recept za
eno najbolj znanih tort: sac-
her torto.

Sacher torta po Sofieino

Biskvitno testo:
15 dag masla, 15 dag sladkorja,
6 jajc, 15 dag čokolade, 15 dag
moke, marelična marmelada

Čokoladna glazura:
25 dag čokolade, 4-5 žlic vode,
nekaj masla

Michaela razloži: "Najprej
vzameš maslo, sladkor in ru-
menjake. Vse troje gre sku-
paj, v isto skledo. Počasi me-
šaš. Upoštevaš tudi vrstni
red. Najprej maslo, potem
sladkor in nato še rumenjake.
Počasi. Drugega za drugim.

ČOKOLADNA KLASIKA 
PO BABIČINEM RECEPTU
Za znano torto iz čokoladnega biskvita, marelične marmelade in čokoladnega preliva je verjetno vsaj
toliko receptov kot razglabljanj in ugotavljanj, kakšen je pravzaprav originalni recept zanjo. Tudi Sofie
je v svojem zvezku pred leti zapisala recept za svojo sacher torto, ki je lahko prijetno sladko 
presenečenje za valentinovo. Njena vnukinja recept uporablja še danes, le način priprave in nakup
nekaterih sestavin je prilagodila današnjemu času in okolju. 

Valentinčkov ples s študenti

Klub žirovskih študentov vsako leto prireja Valentinčkov
ples, ki se bo letos zgodil na petek, 12. februarja, v dvo-
rani Partizan v Žireh. Za dobro glasbo bo poskrbela sku-
pina Duble truble, ki preigrava uspešnice slovenske in
tuje zabavne pop in rok glasbe. Študenti so poskrbeli, da
na plesu ne bo manjkalo zabavnih iger, nastopile pa
bodo tudi žirovske plesalke orientalskega plesa. P. M. B.

Sacher torta po Sofieino. / Foto: Tina Dokl

Alenka Brun

M

Zgodba danes svetovno znane čokoladne klasike iz
čokoladnega biskvita, marelične marmelade in čoko-
ladnega preliva se je 'rodila' pred mnogimi leti, v času
kneza Metternicha, ko je svoji dvorni kuhinji nekega
dne naročil, naj zanj in njegove visoke goste pripravi
posebno sladico. Toda glavni kuhar je zbolel in tako je
moral v svoje roke vajeti vzeti 16-letni vajenec Franz
Sacher in ustvaril je osnovno Sacherjevo torto. 
Predvsem je bilo takrat pomembno, da je 'iznajdba'
ugajala čutilom in okusu njegove gospode. Zgodba 
se potem nadaljuje v klasičnem stilu izpopolnjevanj
recepta, vključijo se tržni prijemi zanjo, prihaja do
sporov in na koncu do današnjih številnih različic 
sacher tort, originalni recept pa je še danes skrivnost. Biskvit vodoravno razpoloviš. Po pravilih s 'cvirnom', če pa

je že dodobra ohlajen gre to malce težje, pa uporabiš nož. 

Pečeni biskvit zvrneš na kuhinjske rešetke. Potem ga pustiš,
da se dodobra ohladi./

Fo
to

: T
in

a 
D

ok
l

Fo
to

: T
in

a 
D

ok
l



Prvega mešaš dve minuti,
potem mu dodaš novega, pa
tretji rumenjak - tako, da na
koncu dodaš maslu in sladkor-
ju še zadnji rumenjak in vse
skupaj znese kakih deset (naj-
manj), petnajst minut meša-
nja. Temu dodaš še stopljeno
čokolado."

Zasmeje se, češ da se spo-
minja, da je babi to še vse po-
čela ročno, danes pa ona vča-
sih malce goljufa in uporabi za
mešanje mešalec. 

"Iz beljakov narediš sneg.
Tu pa je pomembno, da jih
stepaš ročno in v smeri urnega
kazalca. To potem dodaš prejš-
nji zmesi in na vse skupaj še
zelo počasi preseješ (kar pa je

zelo pomembno) moko. Jaz
potem to pečem eno uro na
150, 160 stopinjah, vendar od
petdesete minute dalje kar
naprej gledam, kako se bi-
skvit obnaša, da vse skupaj ne
izpade presuho. Namig: naj-
bolje je, da vse skupaj spečeš
en dan prej, pustiš, da se v
miru ohladi, potem pa na-
slednji dan dodaš glazuro. Ni
ravno najbolj priporočljivo,
da testo hladiš v hladilniku.
Tisto, pravo hlajenje, kar rabi
nekaj časa."

Pri čokoladi, ki jo Michaela
uporablja pri pripravi sacher
torte, se največkrat odloči za
temno čokolado z recimo
okoli štiridesetodstotno vse-

bnostjo kakava. Za glazuro
najprej čokolado nariba, nastr-
ga v lonec, ki ga potem da v
drug lonec s segreto vodo - na-
redi vodno kopel, doda ostale
sestavine ter vse skupaj meša
kakšnih pet minut. Pa tudi
marmelado segreva. Seveda,
ne pozabite pri pečenju torte,
da je treba pri modelu za peko
poskrbeti, da se vam torta ozi-
roma biskvit ne prime. Papir
za peko položite po dnu mo-
dela, robove pa premažete z
maslom in potresete z moko. 

Pečeno in ohlajeno čoko-
ladno biskvitno testo Michae-
la razpolovi vodoravno in
marmelado skozi sito prece-
di najprej na en del in ga

enakomerno razmaže, nanj
položi drugega in še enkrat s
precejeno marmelado pre-
maže vrhnji del (tega je treba
najprej obrezati), potem pa
sledi čokoladna glazura (ne
sme biti prevroča, ker izgubi
pri sušenju lesk), ki jo s po-
močjo širokega noža razma-
že po vsej torti. Potem poča-
ka, da se glazura posuši.

"Torte posebej ne krasim.
Značilno pa je, da se sacher
torta postreže s stepeno
sladko smetano - dodatni
sladkor je tu stvar okusa, v
Avstriji pa zraven največ-
krat postrežemo še kavo.
Jaz osebno vsemu dodam
še kozarec vode."
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Valentinovo z Nušo Derenda

V soboto, 13. februarja, v Moravčah napovedujejo
Valentinov koncert Nuše Derende s Tamburaškim orke-
strom Vrhpolje ter gostjo Aleksandro Cavnik. Koncert bo
v dvorani Kulturnega doma v Moravčah ob 19. uri. A. B.

Februarja v Planetih Tuš romantični koncerti
Jana Plestenjaka, Danijele in Dražena Zečića

V Planetih Tuš se že pripravljajo na praznik
zaljubljencev, valentinovo. Romantično dogajanje bo v
Planetih Tuš napovedala slovesna premiera romantično
komične drame Valentinovo, ker pa je po slovenskem
izročilu dan zaljubljencev gregorjevo šele sredi marca,
se romantično vzdušje v Planetih Tuš vsekakor ne bo
končalo sredi februarja. V petek, 19. februarja, bo tako v
celjskem Planetu za romantiko poskrbel nepozabni Jan
Plestenjak, v Planetu Tuš Kranj popularni hrvaški pevec
Dražen Zečić, v Planetu Tuš Maribor pa vedno roman-
tična Danijela. A. B.

OBIŠČITE NAS V NAŠIH
TRGOVINAH:
V KRANJU NA ŠUCEVI 25, 
( pri trgovini Hofer)
NA JENKOVI 6, 
( v starem mestnem jedru, blizu vodnjaka)
TER V MEDVODAH NA SEŠKOVI 9, 
(nasproti Colorja)
ALI PA NAS POKLIČITE NA TEL.: 281 32 20

VALENTINOVA DARILA,
  KI BODO POPESTRILA
         NOÈI V DVOJE

www.venera−shop.si

Erotična trgovina

Segreto marmelado skozi cedilo razmažeš tudi po vrhu.
Potem pa sledi čokoladna glazura.

Končna torta morda ne izpade kot tista iz kataloških 
fotografij, je pa zato toliko bolj okusna, pravi Michaela.

ichaela obožu-
je kapučino,
pripravila pa
nam je še po-
daljšano kla-

sično kavo s toplim mlekom
in ekspresso. 

"Avstrijci poznamo ogro-
mno različnih kav. Okoli tri-
deset najmanj," je začela s
pripovedjo o kavah in kavar-
nah, ki so prava avstrijska
tradicija. Sledilo je našteva-
nje. Na primer Mokka (moč-

na, črna kava), priljubljeni in
znani Melange (kava z vro-
čim mleko in veliko spenje-
nega mleka), rjava kava (Bra-
uner, črna kava z mlekom),
kava s smetano (Einspänner,
ki jo postrežejo v kozarcu z
ročajem, gre pa za črno
kavo s smetano in sladkor-
jem v prahu), kratek ali dol-
gi ekspresso (črna kava iz
avtomata, ki jo poznajo
praktično povsod), Fiaker (v
kozarcu postrežena turška
kava z rumom ali konja-
kom), ledena kava je podo-
bna slovenski različici lede-

ne kave, črna kava je običaj-
na črna kava brez mleka,
pri avstrijskem Kapucinu
pa dobiš črno kavo s kaplji-
co smetane. Blondl je poda-
ljšana turška kava s kavno
smetano, medom in kan-
čkom mareličnega likerja,
okrašena s smetano in
drobtinicami. Kava Verke-
hrt pa je v čajni skodelici
postrežena kratka turška
kava, prelita s spenjenim
vročim mlekom in je prav-
zaprav bližje kapučinu, ki
smo ga navajeni piti v slo-
venskih kavarnah.

KAJ BI AVSTRIJCI BREZ KAVE?
Če Angleži obožujejo čaj, potem so Avstrijci nori na kavo.

K sacher torti se lahko postreže katera koli od kav, ki jih Avstrijci naravnost obožujejo. 
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lenka Godec (14.
februar, Cankar-
jev dom, ob 20.
uri, posebni gost-
je koncerta: Ja-

nez Dovč, Tinkara Kovač,
Severa Gjurin) nas bo s svo-
jim prijetnim glasom, pre-
tanjenim občutkom za iz-
vedbo in izjemnim pev-
skim slogom popeljala po
časovnem traku slovenske
popevke. Z ustvarjalnim

spoštovanjem do izvirnikov
je neminljivim glasbenim
biserom dala nov lesk in
pridih sodobnosti ter z al-
bumom So najlepše pesmi
že napisane navdušila tako
kritike kot široko občinstvo.

Na koncertno ogrlico za
valentinovo bo Alenka ob
spremljavi odličnih inštru-
mentalistov nanizala tudi
skladbe iz svojega, med po-
slušalci najbolj priljublje-
nega repertoarja, s posebni-
mi gosti pa bo vse še bolj
bleščeče in praznično. 
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Ponovni izid Dan D

Dan D bodo ob ponatisu prvih albumov na koncertu v
Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani 13. feb-
ruarja (ob 20.uri) izvedli praktično vse skladbe z obeh
prvih studijskih izdaj - skupaj jih bo 23. Na odru se jim
bodo pridružili tudi nekateri gosti, ki bodo zagotovo
pustili svoj pečat na tem neponovljivem večeru. Dan D
namreč ne načrtujejo kasnejših dodatnih nastopov s
tem repertoarjem. A.B.

Valentinov koncert dalmatinskih klap 

Odlični pevci nam bodo pričarali morsko vzdušje in dal-
matinski temperament. Kot posebna gosta pa se bosta
klapam na koncertu pridružila še hrvaška pevka Meri Ce-
tinić in znani kantavtor zabavne glasbe Tedi Spalato. Z
Meri prepevata tudi skupen duet v pesmi Konoba mojo.
Vsi ljubitelji dalmatinskih pesmi in nostalgije jim boste
lahko prisluhnili v soboto, 13. februarja, ob 20. uri, v
ljubljanski Halo Tivoli. A.B.

ATELJE
TANJA DRINOVEC

GLAVNI TRG 15, KRANJ

V ateljeju Beadhabit Tanje Drinovec 
na Glavnem trgu 15 v Kranju, imamo pestro izbiro 

sodobnega, modnega, ročno izdelanega nakita. 
Svetovali vam bomo pri izbiri ustreznega, 

lahko pa vam ga izdelamo po vaših željah in 
potrebah za vse priložnosti (poroke, maturantski 

plesi, slovesne priložnosti ...). 
Toplo vabljeni.

Bistvo je v pravih barvah

VALENTINOVO
Z ALENKO GODEC

Alenka Brun

A



TOREK_09. 02. 2010 09

sklopu aktivno-
sti Bliža znanosti
se cesta, nje se,
ljub'ca! veselim je
Hiša eksperimen-

tov iz Ljubljane doslej obis-
kala številne slovenske šole,
minuli teden pa je prvič go-
stovala na Gorenjskem. Na
OŠ dr. Janeza Mencingerja v
Bohinjski Bistrici, OŠ Josipa
Vandota v Kranjski Gori in
OŠ Žirovnica so učenci, uči-
telji in krajani z zanima-
njem spremljali, kako pri-
vlačna in zabavna je lahko
znanost. Demonstratorja
Hiše eksperimentov sta na
vsaki šoli prikazala po tri
znanstvene dogodivščine:
Zvokologijo, Težiščelogijo in
Plinologijo ter na enostaven
in zanimiv način razložila
naravne zakonitosti in poja-
ve iz vsakdanjega življenja.

"Vse tri znanstvene dogo-
divščine so za gledalce zelo

zanimive. Prikazujemo eks-
perimente, ki jih še niso vi-
deli, nekatere pa so, a jih pri-
kažemo na drug način. Pri
Zvokologiji na primer ugo-
tavljamo, kako se širi zvok
po zraku, pri Težiščelogiji
poiščemo težišče zemljevida
Slovenije, pojasnjujemo, za-
kaj pademo, če se preveč na-
gnemo naprej, pri Plinologi-

ji pa ugotavljamo, ali s plini
lahko gasimo požar, kaj se
zgodi s plini, ko jih stiskamo
oz. ohlajamo ...," je povedal
dr. Miha Kos, direktor Hiše
eksperimentov. Glavni na-
men aktivnosti, ki so ob pod-
pori L'Oreala brezplačne, je
na inovativen in zabaven na-
čin približati znanost čim
širšemu krogu ljudi, še zlasti

mladim, ter jih na ta način
spodbujati za učenje in raz-
iskovanje.

"Upam, da bo Hiša ekspe-
rimentov še kdaj gostovala
pri nas," je po predstavitvah
dejal Jože Cvetek, v. d. ravna-
telja na osnovni šoli v Bo-
hinjski Bistrici. "Vse tri do-
godivščine so bile zelo zani-
mive in niso bile preresne,
saj sta se demonstratorja
znala tudi pošaliti. Učenci so
zelo pozorno spremljali eks-
perimente, povezane z zvo-
kom, učitelji pa so si ogleda-
li Težiščelogijo in dobili kar
nekaj idej, ki jih bodo lahko
uporabili pri pouku. Plinolo-
gija je bila namenjena star-
šem, ki so s seboj pripeljali
tudi otroke, vsi pa so z zani-
manjem spremljali različne
poskuse, še posebej zanimiv
je bil tekoči dušik, ki je zelo
hladen, razloženo jim je
bilo, kako delujeta kisik in
dušik, kako se zaustavi gore-
nje, če zmanjka kisika ...," je
dodal Cvetek.

ZNANOST JE LAHKO ZABAVNA
Hiša eksperimentov je minuli teden prvič gostovala na Gorenjskem. Kako privlačna in zabavna je 
lahko znanost, so prikazali na osnovnih šolah v Bohinjski Bistrici, Kranjski Gori in Žirovnici.

Ana Hartman

V
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124365
536142
612453
345621
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261534

Rešitev:

Navodilo za reševanje:
V mrežo uvrstite številke od 1 do 6. Upoštevajte:
1. V vsaki vrstici je vsaka številka vpisana le enkrat.
2. V vsakem stolpcu je vsaka številka vpisana le enkrat.
3. V vsakem pravokotniku s 3 x 2 polji je vsaka številka vpisana le enkrat.

Sestavila: Eva in Bine 

TISOČ UGANK ZA MALČKE
Franc Ankerst vam zastavlja naslednjo uganko:

Kaj je hiša taka; v jablani visi,
luknjica so vrata, oken v njej pa ni? 

Do petka nam pošljite SMS z vsebino ug+rešitev+ime,
priimek in naslov na številko 031/691 111. Nekdo bo pre-
jel knjižno nagrado. Ime nagrajenca bomo objavili pri-
hodnji torek. Rešitev prejšnje uganke se glasi slikar.
Tokrat nismo prejeli pravilnega odgovora.

Narisale Prešerna

Na praznovanje kulturnega dne so v vrtcu pri OŠ Žirovnica
še posebej ponosni, saj se je prav v njihovi občini rodil
France Prešeren. Pesnikovo podobo so z ogljem narisale
Nika Andrle, Lea Lužnik in Neža Babič. Vse tri obiskujejo
skupino Pikapolonic in so stare 5 let. A. H.

OTROŠKA PERESA

7NAGRADNO VPRAŠANJE

KRANČKOVI ZAKLADI

NAGRAJENCI (6) :

7

Ahh, hmm, ah – samo, da se pretegnem in da si pomanem oči, 
potem pa vas pozdravim, dragi moji otroci.  Tako zaspan sem še od 
prazničnega decemberskega vzdušja. Čisto vse prireditve v mestu 
so mi bile všeč. Najprej nas je obiskal Miklavž, nato je Snežna kraljica 
stresala svoj čarobni prah po mestu, pa Pika Nogavička in kloven Sam 
Sebastjan sta se na Glavnem trgu zabavala z vami in čisto na koncu 
decembra je prišel tudi Dedek Mraz. Z Angelco in Lovrom sem prav 
užival v prazničnem decembru, še posebej takrat, ko ste me obiskali 
v mojem domu.

NO, KAR POŠTENO 
SMO ŽE 
ZAKORAČILI V 
NOVO LETO …
PRAZNIČNE 
LUČKE UGAŠAJO, 
ČAS OBDAROVANJA JE TUDI MIMO. 
MIDVA S KRANČKOM SVA SPET 
POLNO ZAPOSLENA. KRANČEK V 
SVOJIH ROVIH Z VSO PARO KUJE 
KOVANCE, JAZ PA SKRBIM ZA TO, DA 
SO PRIMERNO RAZPOREJENI. NEKAJ 
JIH GRE NA STRAN ZA OTROKE, NEKAJ 
ZA ZAKLADE, PREOSTALE KOVANCE PA 
SPET NESEM V MOJO BANKO. 
JA, DRAGI OTROCI, TUDI MIDVA SVA OB 
KONCU LETA PRECEJ ZAPRAVLJALA. 
ZATO JE SKRAJNI ČAS, DA SPET 
ZAČNEVA VARČEVATI. TUDI VAM 
PRIPOROČAM, DA VSE TISTO, KAR SE 
JE ČEZ PRAZNIKE NABRALO V VAŠIH 
HRANILNIKIH, ČIMPREJ ODNESETE V 
BANKO!

Gaja Nemanič, Kranj
Mateja Janša, Bled
Daša Dolinar, Škofj a Loka

Na dopisnico napiši pravilen odgovor. 
Pripiši še svoje ime in priimek ter pošlji na naslov: Zavod za turizem Kranj, 
Glavni trg 2, 4000 Kranj, ZA KRANČKA, najkasneje do 5. februarja 2010.

Med prispelimi odgovori bomo izžrebali tri nagrajence, ki bodo prejeli majico s podobo Krančka.

Naštejte tri kranjske znamenitosti, 
poimenovane po pesniku 

Francetu Prešernu:

Komaj sem se malo naspal, pa me je že 
obiskal rudar Francelj in mi povedal, da 
bomo v Kranju kmalu spet praznovali. 
Bliža se namreč 8. februar – kulturni 
praznik, ko beležimo obletnico smrti 
dr. Franceta Prešerna. Otroci, ali veste, 
kdo je bil ta mož? Hja, meni je bilo ime 
sicer znano, kaj dosti pa nisem vedel 
o njem, dokler nisva z Angelco malo 
pobrskala. Ugotovila sva, da je to največji 
slovenski pesnik in da je 7. kitica 
njegove pesmi Zdravljica 
besedilo slovenske državne himne. 

Še bolj zanimivo pa je, da je Prešeren 
zadnji dve leti svojega življenja živel v 
Kranju. Ker je bil zares pomemben pesnik 
in je pisal zelo lepe pesmi, spomin nanj v 
Kranju obeležujemo na različne načine. 
Imamo Prešernovo ulico in Prešernov 
spominski muzej, imamo Prešernov 
gaj in Prešernovo gledališče, pa 
Galerijo Prešernovih nagrajencev. 
Po Prešernu se imenuje v Kranju tudi 
osnovna šola in akademski pevski 
zbor. 8. februarja pa poteka v Kranju 
zanimiva prireditev Prešernov smenj 
in takrat ulice starega Kranj ponovno 
zaživijo v duhu 19. stoletja. Otroci, ko se 
boste 8. februarja sprehajali po Kran-
jskih ulicah, si pojdite pred Prešernovo 
gledališče pogledati še kip pesnika 
Prešerna– boste videli, zares je bil 
postaven mož.

2

Predstavitev dogodivščine Plinologija v Bohinjski Bistrici:
ali lahko iz zatesnjene posode izvlečemo rokavico?

Dobrodelni koncert v Cerkljah

Učenci Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje bodo že de-
setič prepevali, plesali in igrali na dobrodelnem koncertu
Podarim ti pesem, ki bo v četrtek ob 18. uri v Kulturnem

hramu Ignacija Borštnika. Na letošnji prireditvi, s katero
bodo obenem obeležili slovenski kulturni praznik, bodo
zbirali prostovoljne prispevke in donacije za triletno Alen-
ko iz Cerkelj. Deklica obiskuje vrtec Murenčki in potrebuje
zelo drago operacijo kolkov v tujini. A. H.

Mama švigazajklja in sedem švigazajčkov

Nekoč v davnih časih je živela mama švigazajklja, ki je imela
sedem švigazajčkov. Živeli so v hišici zraven travnika štiripe-
resnih deteljic. Mali švigazajčki so hodili v 1. razred zajčje šole.
Nekega dne so švigazajčki zboleli. Mama švigazajklja je odšla
v gozd po zdravila. Preden je odšla, jih je posvarila pred zlobno
lisico. Rekla jim je, naj ne odpirajo vrat nikomur, ki nima take-
ga glasu in mehke tačke kot mama. Mama je odšla od doma,
kmalu nato pa je pred hišico prišla lisica zvita tatica. Potrkala
je na vrata in položila svojo oranžno šapo na okensko polico.
Lisica je rekla s svojim zvitim glasom: "Odprite, odprite,
mama je doma. Prinesla vam je okusnih jagod."
Zajčki pa so odgovorili: "Naša mama ni šla po jagode, pač pa
po zdravilne rože za čaj. Ti nisi naša mama, ampak lisica." V
tistem trenutku pa je prišla domov mama švigazajklja. Vzela
je leskovo šibo in lisico močno udarila. Lisica je zavpila od bo-
lečine in stekla v gozd. Nikoli več se ni vrnila. Mama švigazaj-
klja je skuhala zdravilni čaj za svoje zajčke. Ko so ga popili, so
bili kmalu zdravi. In živeli so srečno do konca svojih dni.

Jaka, Luka, Špela, Gašper, Ajda in Klara, 
1. razred PŠ Dražgoše
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temeljitim rezom s
preteklostjo je Fiesta
nove generacije pov-
sem drugačna od

svoje predhodnice. To doka-
zuje z mladostno in igrivo
podobo avtomobila spodnje-
ga srednjega razreda, ki so
mu oblikovalci začinili zuna-
njost s potezami tako imeno-
vanega kinetičnega oblikova-
nja. Tudi v petvratni karose-
rijski obliki ohranja športno
držo, ki jo spredaj brani veli-
ka reža za zajemanje zraka v
motorni prostor in zadaj po-
udarjen usmernik zraka nad
prtljažnimi vrati. Živahne
karoserijske barve so upo-
rabljene kot zaključna za-
čimba, ki poudari okus vse-
ga drugega.

Čeprav Fiesta ni med naj-
večjimi razrednimi predstav-
niki in se ne uvršča niti med
najmanjše, se zdi prostor v
potniški kabini skoraj na rav-
ni za številko večjega avto-
mobila. Zasluge za takšen
občutek ima tudi drzno obli-

kovana armaturna plošča s
posebej izstopajočim sred-
njim delom, kjer je radijski
sprejemnik s številnimi
gumbi, tudi za upravljanje
priključnega nosilca zvoka
ali brezžične povezave s tele-
fonom. Merilniki so pregled-
ni, večina stikal je na dostop-
nih mestih in volanski obroč
takšen, da se dobro prilega
rokam. Za nameček si je z
individualnim paketom mo-
goče omisliti še različne
barvne kombinacije plastike,
s katerimi je mogoče nevtra-
lizirati plastiko z nekoliko ce-
nenim videzom in predvsem
z vprašljivim rokom traja-
nja. Prostornost in udobje
sta na solidni ravni, spredaj,
čeprav precej nizko, lahko
sedijo tudi tisti, ki jih je na-
rava obdarila z več višinski-
mi centimetri, zadaj, razu-
mljivo, je prostorskega raz-
košja precej manj, a udobje
je še vedno sprejemljivo,
medtem ko je prtljažnik že
skoraj nad povprečjem. Z
1,6-litrski turbodizelskim
štirivaljnikom je Fiesta po-
skočen avtomobil, pogonski

stroj je dovolj prožen, da se
zlahka poigrava z dodeljeno
težo, a žal pri tem zganja
tudi hrup, ki krepko načenja
prijetno atmosfero v potni-
ški kabini. Podvozje je eno
boljših v razredu glede lege
na cesti in vodljivosti, urav-

noteženost zmedejo le krat-
ke cestne grbine. Fiesta ima
torej precej lastnosti, s kate-
rimi je trd tekmec v spod-
njem razredu, zato tudi ple-
zanje na prodajnih lestvicah
ne bi smelo biti preveč te-
žavno. 

10 TOREK_09. 02. 2010

AVTOMOBILIZEM

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI

Matjaž Gregorič

S

Gibna prostornina: 1560 ccm 
Največja moč pri v/min: 66 kW/90 KM 
Najvišja hitrost: 175 km/h
Poraba goriva po EU norm.: 5,2/ 3,6/ 4,2 l/100 km 
Maloprodajna cena: 14.900 EUR 
Uvoznik: Summit Motors, Ljubljana

red desetimi leti je
tudi južnokorejski
Hyundai vstopil v
takrat zelo obetavni

razred srednje velikih šport-
nih terencev. Prva generaci-
ja modela Santa Fe je prese-
gla pričakovanja, zato so po
šestih letih zasnovali pov-
sem novo, z lansko jesenjo
pa so avtomobilu z manjšo
lepotno in tehnično osvežit-
vijo podaljšali življenje. Spre-
memb niti ni tako malo, kot
jih je videti na prvi pogled,
med lepotnimi so preobli-
kovana maska hladilnika,
oba odbijača, zadnje luči in
še nekaj drugih podrobno-
sti, še več jih je mogoče za-
slediti v notranjosti, kjer
ima voznik odslej pred se-
boj modro osvetljene meril-
nike, vse potnike pa razvaja
dvopodročna klimatska na-
prava z ionizatorjem zraka. 

Med najpomembnejšimi
novostmi je popolnoma
novi 2,2-litrski turbodizel-
ski štirivaljnik, ki razvije
145 kilovatov (197 KM) in
436 Nm navora, ki je v celo-
ti na voljo že med 1800 in
2500 vrtljaji. Ta pogonski

stroj je tudi varčnejši in v
okolje izpušča manj škod-
ljivih emisij, njegova moč
se na kolesa prenaša s po-
močjo šeststopenjskega ro-
čnega ali samodejnega me-
njalnika. Motorni družab-
nik je 2,4-litrski bencinski
štirivaljnik, ki razvije 128
kilovatov (174 KM). Santa
Fe je seveda najpogosteje
iskan v izvedbah z elektron-
sko uravnavanim štirikoles-

nim pogonom, ki od vozni-
ka ne zahteva nobenih po-
segov, razen če si zaželi
stalne porazdelitve navora
med prednjimi in zadnjimi
kolesi. 

Ob vsem skupaj je Santa
Fe dobil tudi serijski elek-
tronski nadzor stabilnosti s
sistemom proti prevračanju.
Cene se začenjajo pri 25.990
evrih, najdražji Santa Fe pa je
naprodaj za 34.990 evrov. 

Matjaž Gregorič

P

KRATKE NOVICE

MLADOST NOVE GENERACIJE
Test: Ford Fiesta 1.6 TDCi Titanium Individual

LETA PRINAŠAJO IZKUŠNJE
Pri Hyundaiju z osvežitvijo ohranjajo priljubljenost terenca Santa Fe.

RENAULT: Na bližnjem avto-
mobilskem salonu v Ženevi
premierno prikazal novi ku-
pejevski odprti dvosed z ime-
nom Wind. Novinec meri v
dolžino 3,83 metra in se po-
naša z inovativno zasnova-
nim električnim mehaniz-
mom, ki trdo streho z zasu-
kom odpre v pičlih 12 sekun-
dah, ljubiteljem vožnje na
prepihu pa obeta veliko ve-
trovnih užitkov. Zaradi kom-
paktnih mer se bo malček
dobro znašel na mestnih uli-
cah, sicer pa bo v njem na vo-
ljo tudi prtljažnik s stalno
prostornino 270 litrov. Wind
bo temeljil na mehaniki
Twinga, verjetno bo enakih
tudi nekaj motorjev, tako kot
najmanjši Renaultov model,
pa ga bodo izdelovali v novo-
meškem Revozu. Letna pro-
izvodnja bo do 20.000 pri-
merkov. 

TOYOTA: Predsednik upra-
ve japonskega avtomobil-
skega proizvajalca Akio To-
yota, sicer vnuk ustanovite-
lja Toyote, se je z globokim
priklonom in izjavo za jav-
nost opravičil za težave, ki
jih imajo uporabniki njiho-
vih avtomobilov z zatikajo-
čo se stopalko za plin. Gre
za približno 7,6 milijona av-
tomobilov po vsem svetu,
nekaj tisoč jih je tudi v Slo-
veniji. M. G.
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NAGRADNA KRIŽANKA
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Po lanskem razprodanem koncertu "Klape v Tivoliju '09" se k nam dan
pred valentinovim vračajo najbolj nagrajene dalmatinske klape. Kar devet
najboljših dalmatinskih klap nam bo prepevalo ljudske in avtorske pesmi
tudi ob spremljavi kitar in mandolin. Odlični pevci nam bodo pričarali
morsko vzdušje in dalmatinski temperament. Kot posebna gosta pa se
bosta klapam na koncertu pridružila tudi "Glas, ki odmeva" - Meri Cetinić
in pevec Tedi Spalato.

Nastopile bodo naslednje klape:
● Tomislav Bralić in Klapa Intrade (Zadar) ● Klapa Maslina
(Šibenik) ● Klapa Cambi (Split) ● Klapa Kumpanji (otoka 
Korčula) ● Klapa Kampanel (Primošten) ● Klapa Iskon (Split) ●

Klapa Jelsa (Hvar) ● Klapa Linđo (Dubrovnik) ● Klapa Šufit (Split)

Klapam v Tivoliju se bo tokrat pridružila še hrvaška pevka Meri Cetinić, z
"glasom, ki odmeva". Pevka, ki prihaja iz Splita, je l. 1968 prvič zmagala
na natečaju mladih pevcev "Raspjevamo proljeće". Kot glavna pevka je
pela v dveh skupinah (Delfini in More), kasneje pa se podala na uspešno
solistično pot.
Kot drugi glasbeni gost večera bo nastopil Tedi Spalato, ki je znan 
kantavtor zabavne glasbe. Njegove pesmi so prepoznavne po tihih 
dalmatinskih šansonih in poetskih tekstih. Z Meri Cetinić prepevata tudi
skupen duet v pesmi "Konoba mojo".

Vsi ljubitelji dalmatinskih pesmi in nostalgije vabljeni na nepozabni večer
z najboljšimi dalmatinskimi klapami, ki se jim bosta pridružila še Meri 
Cetinić in Tedi Spalato. Vljudno vabljeni na koncert v soboto, 13. 
februarja 2010, ob 20. uri, v Hali Tivoli, v Ljubljani!

Nagrade:
1. nagrada: 3 zgoščenke, 2. nagrada: 2 zgoščenki in 3. nagrada: 
1 zgoščenka. Tri nagrade podarja Gorenjski glas.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 
24. februarja 2010, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 
Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa 
pred poslovno stavbo.
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ortoroški Tempelj
dobrega počutja, naj-
večji center za tradi-
cionalno tajsko ma-
sažo in naravno nego

obraza in telesa v Evropi, je
pred kratkim praznoval dese-
to obletnico delovanja. 

Idejni oče Wai Thai centra
Marino Antolovič pravi, da je
ta nastal na podlagi pozitivne
energije, kreativnosti, drugač-
nosti in timskega dela. Gre za
revolucionaren turistični pro-
dukt, po njegovih besedah
uspešnico, ki je doživela veli-
ko kopij, vendar še danes no-
bena ne dosega originala. 

Osem let delovanja pa so
proslavile tudi Terme Sno-

vik. Na predzadnji januarski
sobotni dopoldan se je v sej-
ni sobi restavracije Potočka
zbralo lepo število prijateljev
najvišje ležečih slovenskih
term. Z izbranimi melodija-
mi na flavti jih je navdušila
Andreja Marčun, dosežke in
načrte za prihodnje leto pa sta
predstavila direktorica Term
Snovik Petra Zlatoper in pro-
kurist Ivan Hribar. Po stari
navadi ni manjkala torta in
slavnostni trenutek, razrez
torte in prvi kos, je pripadel
vaščanu Snovika, družbeniku
in enemu izmed ustanovite-
ljev term: Srečku Vrankarju.

Spar Slovenija pa je uvedel
novo linijo izdelkov, name-
njeno ljudem, ki zaradi pre-
občutljivosti ne smejo uživa-
ti živil z vsebnostjo glutena

in laktoze. V ljubljanskem
Unionu je organiziral tiskov-
no konferenco in okroglo
mizo na temo problematike
ljudi s posebnimi prehran-
skimi potrebami in seveda
predstavil novo linijo Spar
Free From.

Linija vsebuje več kot tri-
deset izdelkov brez glutena
in laktoze, od katerih je enajst
izdelkov proizvedenih v Slo-
veniji. Ob uvedbi nove linije
izdelkov so spregovorili ge-
neralni direktor Spara Slove-
nija Igor Mervič, o medna-
rodnih smernicah za brez-
glutenske izdelke in prever-
janju nove linije je govorila
klinična dietetičarka Andreja
Širca Čampa, celiakijo je po-
drobneje predstavil zdravnik
in alergolog, asist. dr. Jernej

Dolinšek, dr. med., sodelo-
vala pa sta tudi predsednik
Društva za celiakijo Robert
Letnar, ki se s celiakijo sooča
tudi sam ter podpredsednica
društva Breda Kojc.

B2, eno večjih in uspešnej-
ših slovenskih podjetij na
področju izobraževanja in
informacijskih storitev, za-
dnje leto znano predvsem po
storitvah e-izobraževanja, pa
je svojo okroglo obletnico de-
lovanja - že kar dvajseto, v iz-
brani družbi poslovnih part-
nerjev in prijateljev iz vse
Slovenije praznovalo v ljub-
ljanski prenovljeni Moderni
galeriji. Skozi dogodek je
prisotne popeljal voditelj
Toni Cahunek, pridružila pa
se mu je ekipa Impro lige.
Tudi tu brez torte ni šlo.

DRUŽABNA KRONIKA

Bivša v boj za oskarje

Ameriška filmska akademija je raz-
glasila nominirance za oskarje, ki
jih bodo podelili 7. marca v Los An-
gelesu. Pričakovano sta največ no-
minacij, devet, dobila Avatar in
Bombna misija. Filma sta pravo na-
sprotje: prvi pravljična vesoljska

fantazija, ki podira vse rekorde gledanosti, drugi vojna
drama s polno mero realnosti, eden od nominirancev z
najnižjo dobičkonosnostjo. Ker sta režiserja filmov James
Cameron in Kathyrn Bigelow nekdanja zakonca, so letoš-
nje oskarje že označili za "bitko bivših".

Usodna je bila pljučnica

Mesec in pol po smrti mlade igralke Brit-
tany Murphy so znani prvi rezultati ob-
dukcije. Po ugotovitvah losangeleškega
mrliškega oglednika je umrla zaradi pljuč-
nice, k tragičnemu razpletu je prispevala
tudi slabokrvnost in uživanje raznovrst-
nih zdravil na recept. Sledi prepovedanih

substanc niso našli. Če bi pravočasno obiskala zdravnika,
bi lahko ostala živa, je zaključil Ed Winter.

Ni preživel nesreče

Avtomobilska nesreča, v kateri je z dži-
pom zavil s ceste, zletel po strmem po-
bočju, se pri tem zaletel v drevesi in zle-
tel iz vozila, je bila usodna za 27-letnega
Justina Mentella. Igralec iz odvetniške
serije Zvezde na sodišču ni bil privezan
z varnostnim pasom. Obdukcija ne bo

potrebna, pravijo oblasti, saj ni zaspal za volanom niti ni
bil pod vplivom alkohola. Po besedah prijateljice je bil
vegetarijanec in na splošno živel zdravo, le na neosvet-
ljeni podeželski cesti je ponoči zgrešil oster ovinek.

Ogenj je ugasnil

Po devetih letih je Charlize Theron kon-
čala razmerje z igralskim kolegom Stu-
artom Townsendom. Prijateljem je za-
upala, da je med njunim božičnim poto-
vanjem v Mehiko spoznala, da je njun
odnos postal bolj podoben odnosu med
bratom in sestro kot med ljubimcema.

Čeprav je Ircu strla srce, je snela prstan, ki ga je nosila v
znak predanosti. Južnoafriško lepotico so že zalotili na
romantični večerji s skrivnostnim moškim.

Srbski Survivor se počasi bliža koncu. Slovenska tek-
movalca Klemen in Teja sta se prebila med finaliste -
med zadnje preživele. Klemen je sicer ravnokar izpadel,
ne vemo pa še, kaj bo s Tejo. Pravijo sicer, da ni zma-
gala, se pa nikoli ne ve. / Foto: arhiv GG

Alenka Brun
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Ob obletnici centra je tajska ambasadorka Nongnuth 
Phetcharatana podarila posvetitev, ki jo je izvedel tajski 
menih Pra Noppom. 

Gostje okrogle mize: Andreja Širca Čampa, Jernej Dolinšek,
moderatorka Bernarda Žarn, Igor Mervič, Breda Kojc in 
Robert Letner

Slavnostni razrez torte v Termah Snovik: Srečko Vrankar, 
direktorica term Petra Zlatoper in Ivan Hribar

Glavni izvršni direktor družbe Istrabenz Turizem in idejni
oče Wai Thai centra Marino Antolovič

Pogostitev z novimi predstavljenimi izdelki Free From 
/ Foto: arhiv organizatorja

Še en razrez torte - lastniki B2: Jože Smolnikar, dr. Julija 
Lapuh Bele in Darko Bele

BREZ TORT PAČ NE GRE
V zadnjem času so obletnice delovanja praznovali v Portorožu in Ljubljani. Pri tem pač ne gre brez
slavnostnega rezanja tort. Eno večjih trgovskih podjetij pa je predstavilo svojo novo linijo izdelkov,
namenjeno v prvi vrsti ljudem s celiakijo.




