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Večina je varno 
upokojena
V gorenjskih občinah je bilo na lan-
skih lokalnih volitvah izvoljenih de-
vetnajst dosedanjih županov in
osem novih. Kaj zdaj počnejo nekda-
nji župani iz občin Jezersko, Kamnik,
Kranj, Naklo, Radovljica, Škofja Loka,
Vodice in Žiri?

3

AKTUALNO VREME

jutri: večinoma jasno
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Sestankoval tudi 
med odmori
Aktualni minister za šolstvo in šport
dr. Igor Lukšič v "klepetu z minis-
trom" pripoveduje o svojih prvih šol-
skih korakih, časih, ko je bil predsed-
nik razreda, obšolskih aktivnostih,
starševski vlogi pri šolanju svojih
otrok ...
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V KATERO ŠOLO

Iz Kanade 
z desetimi medaljami
V Gorjah so v petek navdušeno spre-
jeli mlade smučarje tekače, ki so se v
sredo z Mednarodnih otroških iger v
Kanadi vrnili z desetimi kolajnami,
med katerimi je bilo šest zlatih, dve
srebrni in dve bronasti.

24

"Zlahka bi ostali 
še en dan"
Slovenski turisti, ki so se na poziv
vlade predčasno vrnili iz egiptovskih
letovišč, so prepričani, da so se nji-
hove počitnice brez potrebe skrajša-
le za en dan. Pričakujejo, da jim bo
nekdo povrnil denar za neizkoriščen
del aranžmaja.

Danes, v ponedeljek, in jutri, 
v torek, bo večinoma jasno. 
V sredo bo še pretežno jasno,
ponekod bo zjutraj možna
megla ali nizka oblačnost.

28

NA KONCU

64 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Igor Kavčič 

Kranj - Jutri, na dan sloven-
skega kulturnega praznika,
si boste v Galeriji Prešerno-
vih nagrajencev v Kranju že
lahko ogledali aktualno raz-
stavo o letošnjih Prešernovih
nagrajencih in nagrajencih
Prešernovega sklada. Danes
zvečer jih bodo podelili os-
mim Slovencem, ki so bodisi
z dosežkom v preteklem letu
bodisi s svojim celotnim
ustvarjalnim umetniškim
opusom v slovensko kulturo
vtisnili neizbrisen pečat. 

Nagrade, ki nosijo Prešer-
novo ime, so najvišja državna

priznanja za dosežke na po-
dročju umetnosti. Tiste žlaht-
ne gospe, ki je vsakič znova
najljubši priboljšek h kulturi
slovenskega naroda, kulturi,
katere besedni pomen izhaja
iz latinske cultura, izpeljane
iz colere, kar pomeni "gojiti".
V najširšem pomenu torej iz-
raz kultura označuje vse, kar
posameznik ali skupina goji
oziroma ustvari v umetnosti,
znanosti, tehniki ... Kultura
pa je tudi moralni sistem,
značilno vedenje in navade
različnih človeških družb. Se-
stavljamo jih posamezniki, ki
imamo vsak svojo lastno
osebno kulturo. In prav po

njej bi se morali v zadnjih ča-
sih več spraševati. Vsi držav-
ljani, vključno s tistimi, ki na
primer dneve pred kultur-
nim praznikom zapirajo in
odpirajo arhive. Če v prvem
smislu besede veljamo za
kulturne, pa vsak dan znova
lahko ugotavljamo, da se je
srčna osebna kultura držav-
ljana kot posameznika izgu-
bila neznano kam. Ko nam
bo to spet uspelo odkriti, bo
slovenski kulturni praznik
trajal dlje kot le nekaj nasled-
njih dni, ko se bomo spet vr-
nili k starim temam: tajku-
nom, korupciji, večnim delit-
vam na te in one ...

Čas je za iskanje osebne kulture 
Slovenci po količini umetniške ustvarjalnosti sodimo med najbolj kulturne
narode na svetu, medtem pa je kultura posameznika odšla neznano kam.

Boštjan Bogataj

Tržič - "Ekonomski razlogi so
bili podlaga za razrešitev
Marte Gorjup Brejc," je po-
jasnil predsednik nadzorne-
ga sveta Robert Ličen in na-
daljeval: "Po desetletju je po-
trebna sprememba, saj Peko
ne bi mogel izpolniti pričako-
vanj lastnikov in preživeti na
dolgi rok. Prejšnja predsedni-
ca uprave ni imela svežih idej
o prihodnosti podjetja." Trži-
ško obutveno podjetje je
predlani pridelalo štiri milijo-
ne evrov izgube, podobno naj
bi leto zaključili tudi lani.
Nadzorniki so soglasno za
novega predsednika uprave
imenovali Janeza Sajovica.

V Peku razrešili Gorjup Brejčevo 
Novi nadzorniki Peka so razrešili predsednico uprave Marto Gorjup Brejc, ki je tržiško podjetje vodila
zadnjih deset let.

"Še tekaške čevlje, oblikovalski dosežek enega nagrajencev Prešernovega sklada, morava
nekam postaviti," ugotavljata vodja Galerije Prešernovih nagrajencev Marko Arnež in 
arhitekt Janez Suhadolc, z oblikovalko Metko Žerovnik soavtor aktualne razstave. / Foto: Tina Dokl

Takoj po imenovanju se je Janez Sajovic predstavil delavcem. Zagotovil jim je, da nihče ne
bo ostal brez dela. �3. stran

Maja Bertoncelj

Kranj - Besničanka Vesna
Fabjan je na tekmi svetovne-
ga pokala v smučarskem
teku v Ribinsku v Rusiji v
sprintu v prosti tehniki pono-
vila lanski uspeh in zabeleži-
la svojo drugo zmago. Za
dvojno slovensko zmagoslav-
je in zgodovinski uspeh je z
drugim mestom poskrbela
še Blejka Katja Višnar, ki je
povsem v zaključku prehitela

Poljakinjo Justyno Kowalczyk,
vodilno tekačico v svetovnem
pokalu. Rezultat kariere in
prve točke je na sprintu s 13.
mestom osvojila Blejka Alen-
ka Čebašek. Ribinsk pa si bo
za vedno zapomnila še ena
Blejka Mirjam Cossettini
(dekliško Soklič), ki je v dvoj-
nem zasledovanju osvojila
16. mesto, kar je prav tako
njen najboljši dosežek na
tekmah svetovnega pokala.

Zgodovinski uspeh

�6. stran
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Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana - Spremembe se-
gajo tudi na področje arhiv-
skega gradiva, ki vsebuje po-
datke obveščevalno-varnost-
nih služb, občutljive zaradi
varstva človekovih pravic in
nacionalne varnosti. Dostop-
nost arhivov se ne zapira,
temveč regulira, je uvodoma
dejala ministrica za kulturo
Majda Širca. Tema o arhivih
je bila vroča že nekaj časa,
nanjo je opozoril prvak opo-
zicije Janez Janša z zahtevo
po sklicu vodij vseh parla-
mentarnih strank, tudi na se-
jah več parlamentarnih teles
so se o njej kresala nasprotu-
joča si mnenja koalicije in
opozicije. Z novelo zakona
odpravljajo določila leta
2006 sprejetega zakona, ki
je povsem odprl arhive ne-
kdanje Službe državne var-
nosti (SDV), zaprt naj bi bil
del, ki se nanaša na delova-
nje SDV v tujini, kjer bi raz-
kritje lahko ogrozilo "varnost
države, njene zunanjepolitič-
ne ali gospodarske interese

ali imelo za posledico poseg
v osebno varnost posamezni-
kov". Sova bo ocenila, katera
gradiva so to, dokončno pa
bo odločala posebna komisi-
ja. Opozicijska SDS je noveli
zakona ostro nasprotovala,
prav tako SLS in SNS, češ da
z zapiranjem arhivov seda-
nja oblast skuša prikriti zlo-
čine nekdanje SDV, posebej
še teroristično akcijo v Veli-

kovcu leta 1979, v zvezi s ka-
tero obtožujejo tudi predsed-
nika države Danila Türka, da
je zanjo vedel. Tudi gorenj-
ski poslanec SDS Branko
Grims je zatrjeval, da gre pri
noveli zakona o zaprtju arhi-
vov "za rušenje pravne drža-
ve z namenom prikrivanja
terorizma" in se skliceval na
to, da doslej pri nas ni bilo te-
žav pri dostopu do arhivskih

gradiv, dokler se ni z zahtevo
po vpogledu pojavil publicist
Igor Omerza, ki je hotel raz-
iskati bombni atentat v Veli-
kovcu. Grims je še dejal, da
je Evropski parlament spre-
jel resolucijo o evropski zave-
sti, ki države članice poziva,
naj si prizadevajo za odprtje
vseh arhivov, in svari pred
zlorabami, kakršno predstav-
lja prav ta zakon. V koaliciji
so poudarjali, da je že Janše-
va vlada zaprla del arhivov.
Poslanec LDS Borut Sajovic
je med drugim dejal, da tudi
v drugih državah arhivi niso
povsem dostopni, odpirajo
jih šele po več desetletjih (V
ZDA po petdesetih letih, v
Nemčiji po šestdesetih, na
Švedskem po sedemdese-
tih), "pri nas pa so za dosego
kratkoročnih političnih kori-
sti nekateri pripravljeni izpo-
staviti tiste, ki so se v zamej-
stvu borili, da zaščitijo inte-
res manjšine, Slovenije in še
česa". 

Novelo zakona so poslanci
sprejeli s štiridesetimi glaso-
vi proti 33. 

Še je bilo vroče zaradi arhivov
Državni zbor je v petek sprejel novelo zakona o varstvu dokumentarnega arhivskega gradiva ter o arhivih.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme FRANC JUVAN iz Šenčurja.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Samo za tiste, ki so za "štose"
Iz Športnega centra Pokljuka so nas obvestili, da že spreje-
majo prijave na Eurosank 2011, ki bo v soboto, 26. februar-
ja, ob 12. uri v Športnem centru Triglav Pokljuka na Rudnem
polju. Ker je zaželena tudi ekipa Gorenjskega glasa, poziva-
mo naročnike, ki so za štose, da se oglasijo in združijo
moči. Če želite sodelovati, se čim prej javite na naslov: 
koticek@g-glas.si, da bomo oblikovali skupino in se dogo-
vorili za idejno zasnovo. Tukaj je še uradna objava: 
POZIV EKIPAM NA EUROSANK 2011
Doma izdelajte zanimivo, fantazijsko oblikovano vozilo, ki
zmore drseti po snegu, in sodelujte na najbolj atraktivnem
tekmovanju v zgodovini slovenstva. Tekmujoče vozilo mora
brez dodatnih tehničnih pomagal, le s pomočjo človeškega
dejavnika in gravitacijske sile samostojno drseti po zmerni
strmini in prevoziti postavljeno progo.
Ustrezati mora trem zahtevam:
- predstavljati mora fantazijsko kreacijo,
- zagotavljati varno drsenje po snegu,
- z njim lahko upravljata najmanj dve in največ dvajset oseb.
Startnine ali prijavnine ni, zmagovalce pa čakajo bogate
praktične nagrade.
Informacije in prijave se zbirajo na www.center-pokljuka.si
ali po telefonu 04/532 00 00, 04/279 19 20.
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Kaj menite, da bi bilo treba najprej narediti na
regionalni cesti skozi dolino Kokre? 

Matevž Pintar

Prebivalce Preddvora smo
spraševali, katera občinska
naložba se jim zdi najpo-
membnejša in kaj bi bilo tre-
ba najprej narediti na regio-
nalni cesti skozi dolino Ko-
kre. Sodelujoče smo vprašali
tudi, ali so priključeni na da-
ljinsko ogrevanje na bioma-
so, ter ali menijo, da je ogre-
vanje na biomaso cenejši in

ekološko sprejemljivejši na-
čin ogrevanja. Z nami je so-
delovalo 211 krajanov.

Dvainštiridesetim odstot-
kom vprašanih se zdi kanali-
zacija najpomembnejša ob-
činska naložba, 31 odstotkov
se jih je opredelilo za vrtec,
19 odstotkov za lokalne ceste
in 5 odstotkov za knjižnico.

Da bi bilo treba na regional-
ni cesti skozi dolino Kokre na-
rediti pločnike, meni 29 od-

stotkov sodelujočih. 21 odstot-
kov je prepričanih, da bi bilo
treba postaviti hitrostne ovire,
otočke itd. za umiritev prome-
ta, 19 odstotkov predlaga ure-
ditev prehodov za pešce in 4
odstotki avtobusna postajališ-
ča. Kar 27 odstotkov nam na to
vprašanje ni znalo odgovoriti.

Trideset odstotkov jih
meni, da je ogrevanje na bio-
maso cenejši in ekološko
sprejemljivejši način ogreva-

nja, 37 odstotkov pa se jih s
to trditvijo ne strinja. Tretji-
na vprašanih je ostala ne-
opredeljena. Na daljinsko
ogrevanje na biomaso je pri-
ključenih 14 odstotkov vpra-
šanih prebivalcev Preddvora.

Za sodelovanje se vsem
lepo zahvaljujemo. V Klicni
center slepih na telefonsko
številko 04/51 16 404 nas
lahko tudi pokličete, če bi že-
leli Gorenjski glas naročiti.

Kanalizacija je najpomembnejša naložba

Kranj 

Karl Erjavec med kranjskimi člani stranke

Mestna organizacija stranke DeSUS je konec tedna priredi-
la srečanje članov mestnega odbora, svetnikov te stranke v
mestnem svetu in drugih predstavnikov stranke. Šlo je dru-
ženje ob koncu leta. Povabljenih je bilo okoli štirideset go-
stov, srečanja pa se je udeležilo okoli dvajset gostov. Pova-
bilu organizatorja se je odzval tudi predsednik stranke Karl
Erjavec. Na sliki Karl Erjavec sproščen med strankarskimi
kolegi, njemu nasproti predsednik kranjskega mestnega od-
bora Ludvik Gorjanc in predsednik regijskega odbora stran-
ke DeSUS Anton Stražišar. D. Ž.

Igor Omerza, ki piše knjigo o odboru za varstvo človekovih
pravic, je vložil zahtevo za vpogled v arhive SDV, vendar mu
tega niso omogočili. / Foto: Tina Dokl

Ljubljana 

Koalicija o spremembah volilne zakonodaje

V koalicijskih strankah so se ta teden dogovarjali o spre-
membah volilnega sistema. Najopaznejša novost naj bi bila
ukinitev volilnih okrajev, ostale bi le volilne enote, v katerih
bi stranke predlagale po enajst kandidatov. Tej novosti v ko-
aliciji nasprotujejo poslanci stranke DeSUS. Še večji pouda-
rek kot doslej bi dali preferenčnemu glasu. Najmanj štiride-
set odstotkov kandidatov bo moralo biti drugega spola, to-
rej se tako imenovane "ženske kvote" v primerjavi z zadnji-
mi volitvami še povečujejo. V koaliciji pričakujejo, da bodo
lahko dosegli tudi soglasje k ločitvi poslanske in županske
funkcije. D. Ž.

Ljubljana 

Ustavno sodišče o referendumu 

Ustavno sodišče je na zahtevo državnega zbora začelo ob-
ravnavo presoje posledic, ki bi jih lahko imela zavrnitev po-
kojninske reforme na referendumu. Prejšnji teden je opravi-
lo predhodno obravnavo, za 15. februar pa je o tem razpisa-
na javna obravnava. Če bo ustavno sodišče referendum za-
vrnilo, bo pred koncem leta 2010 sprejeti zakon o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju začel veljati v drugi polovi-
ci tega leta. Če bi referendum kljub vsemu bil in bi volivci
pokojninsko reformo zavrnili, državni zbor še eno leto ne bi
mogel sprejeti zakona z isto vsebino, pokojninske novosti
pa bi po vsej verjetnosti počakale prihodnjo vlado. D. Ž.

Ljubljana 

Dovolj podpisov za referendum o malem delu

Včeraj je potekel rok za zbiranje 40 tisoč podpisov, potrebnih
ra razpis referenduma o malem delu. Zadostno število podpi-
sov so zbrali že do sredine januarja, pravijo, da jih imajo 
okoli 50 tisoč, konec tega tedna pa jih nameravajo oddati 
državnemu zboru, ki bo potem razpisal referendum. D. Ž.

Škofja Loka 

V spomin talcem za Kamnitnikom

Pri spomeniku pod Kamnitnikom bo spet tradicionalna slo-
vesnost v spomin ustreljenim talcem, ki jo prirejata Občina
Škofja Loka in Združenje borcev za vrednote NOB Škofja
Loka. Prireditev bo v sredo, 9. februarja, ob 16. uri. D. Ž.
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Jože Košnjek

Celovški odvetnik Rudi
Vouk je pred leti začel svoj
boj za pravice Slovencev na
Koroškem na pravnem po-
dročju. Že več let uspeva s
pritožbami na avstrijsko
ustavno sodišče in po njegovi
zaslugi je moral sedanji koro-
ški deželni glavar Gerhard
Doerfler postaviti tri dvojezič-
ne krajevne napise, sicer bi
ga čakala ovadba na sodišču.
Najverjetneje jih bo moral
postaviti še najmanj deset.
Pred avstrijskim ustavnim
sodiščem poteka dvanajst po-
stopkov, ki jih je začel Rudi
Vouk, in pri vseh gre za ena-
ko vsebino kot pri prvih treh
dobljenih primerih. 

Januarja letos je delovna
skupina Narodnega sveta ko-
roških Slovencev za dvojezič-
no topografijo pod vodstvom
Rudija Vouka in politologa
Karla Hrena izdala knjigo o
desetletnih poskusih posta-
vitve dvojezičnih krajevnih
napisov na Koroškem s pred-
logi za rešitev. 

"Ker se razprave o dvoje-
zični topografiji vlečejo že
deset let in ljudje ne poznajo
več vsebine predlogov ter
uporabljajo različne številke,
ki same po sebi ne povedo
ničesar, smo se odločili za
predstavitev vseh uradnih
predlogov, ki so bili objavlje-
ni v avstrijskem uradnem li-
stu. Od zakona iz leta 1972,
ki ga je predlagal tedanji ko-
roški deželni glavar Hans
Sima z 205 dvojezičnimi kra-
ji, ki je bil sprva uresničen,
nato pa so table podrli, zakon
pa razveljavili, do kasnejših
predlogov konsenzne skupi-

ne, zveznih kanclerjev Schue-
ssla in Gusenbauerja ter de-
želnega glavarja Jörga Hai-
derja, ki so predvidevali raz-
lično število dvojezičnih na-
pisov, od 141 do 163, kar je
predlagal Gusenbauer. Ven-
dar v tem primeru ne gre za

matematiko. Bolj kot število
tabel sta pomembni vsebina
in kakovost: v katerih krajih
naj bi bile postavljene table:
ali samo v manjših ali tudi v
večjih, na katerih območjih,
ali le južno od Drave ali tudi
severno od nje in v Ziljski

dolini in podobno. Vsebin-
sko je bil predlog Schuessel-
Haider najslabši, saj je pred-
videl dvojezične krajevne ta-
ble le v 141 večinoma manj-
ših krajih. Z objavo doseda-
njih uradnih predlogov reši-
tev problema dvojezičnih na-
pisov skušamo pomagati
tudi našim pogajalcem, ki so
v četrtek začeli uradne pogo-
vore s predstavniki deželne
in zvezne vlade," je povedal v
petek Rudi Vouk.

Na vprašanje, kako oce-
njuje četrtkove pogovore, je
odgovoril, da so bili po infor-
macijah, ki jih ima, zelo res-
ni in jih je vredno nadaljeva-
ti. Slovenska stran z izkuše-
nim diplomatom Valenti-
nom Inzkom na čelu je po
dolgem času delovala eno-
tno, sogovorniki so jo vzeli
resno in je z ultimativno re-
šitvijo niso postavili pred
zid, kar se je doslej običajno
dogajalo. Pretiranega opti-
mizma ne goji, ker se je z
njim v preteklosti že opekel,
vendar upa na ugoden izid.
Razmere so ugodne. Na slo-
venski strani so odločitve av-
strijskega ustavnega sodišča,
avstrijska javnost je že nave-
ličana prepirov o tablah, Av-
strija pa je bila januarja na
zasedanju komisije Organi-
zacije združenih narodov za
človekove pravice v Ženevi
ne le od Slovenije, ampak
tudi od Združenih držav
Amerike in Velike Britanije
opozorjena na potrebnost
spoštovanja pravic manjšin,
ki jih ni mogoče več deliti po
volji županov in lokalnih ob-
lasti, ampak po zapovedi za-
kona in mednarodnih ob-
veznosti. ODGOVORNA UREDNICA 
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Število tabel ni edino merilo
Ni vseeno, ali bodo dvojezične krajevne table postavljene le v manjših ali tudi v večjih krajih, zato 
njihovo število ni edino merilo, pravi celovški odvetnik mag. Rudi Vouk.

Avstrijski državni sekretar Josef Ostermayer, ki se po
pooblastilu zvezne vlade v Celovcu pogaja o postavitvi
dvojezičnih krajevnih napisov, je v četrtek popoldne 
obiskal Železno Kaplo, kjer se je pogovarjal z županom
Francem Jožefom Smrtnikom, predsednikom Enotne
liste Vladimirjem Smrtnikom ter selskim podžupanom
Nantijem Olipom. Državni sekretar je bil navdušen nad
primerom sožitja dveh narodov in spoštovanjem javne
dvojezičnosti. Gostitelji so mu predlagali, da bi morale
biti občine, ki zgledno spoštujejo dvojezičnost, posebej
nagrajene. 

Rudi Vouk s knjigo o dosedanjih predlogih za rešitev 
problema dvojezičnih krajevnih napisov

Marta Gorjup Brejc je za
STA povedala, da je v treh
mandatih Peko sanirala v
duhu dobrega gospodarja,
zato je podjetje danes primer
vzorno urejenega, nezadol-
ženega, z nepremičninami
bogatega velikega slovenske-
ga proizvodnega podjetja. 

"Ohranila sem proizvod-
njo in delovna mesta ter
okrepila blagovno znamko
Peko. Vesela sem, da sem
bila del izjemnega kolekti-
va," je povedala po nepriča-
kovani potezi nadzornikov.
Peko v Tržiču sicer zaposlu-
je čez štiristo sodelavcev, v

celotni skupini jih je prek
osemsto. Na njeno mesto so
imenovali Sajovica, ki se je
takoj po imenovanju pred-
stavil novim sodelavcem na
izrednem zboru delavcev.
Zagotovil jim je, da ne bo ni-
hče ostal brez dela: "Mora-
mo pa povečati proizvodnjo,
ki je v zadnjih dveh letih pa-
dla za polovico. Čaka nas za-
htevno delo, skupaj pa lahko
naredimo dober rezultat."
Novi predsednik uprave naj
bi posle prevzel ta teden,
njegova prva naloga bo pri-
prava načrta dela za tekoče
leto, nadzorniki pa se bodo
lotili revizije poslov v času
Gorjup Brejčeve.

V Peku razrešili 
Gorjup Brejčevo
�1. stran

Danica Zavrl Žlebir

Kranj - V gorenjskih občinah
je bilo na lanskih lokalnih vo-
litvah izvoljenih devetnajst
dosedanjih županov in osem
novih. Kaj potem, ko so mo-
rali prepustiti oblast novim,
počnejo nekdanji župani iz
občin Jezersko, Kamnik,
Kranj, Naklo, Radovljica,
Škofja Loka, Vodice in Žiri?
Jezerski Milan Kocjan, ki na
zadnjih lokalnih volitvah ni
niti znova kandidiral, je upo-
kojen, a še vedno pomaga no-
vemu občinskemu vodstvu
pri začetih projektih. Tudi
kamniški Anton Smolnikar

se ni znova potegoval za po-
ložaj prvega moža v občini,
ker se je pač lahko upokojil.
Kranjski Damijan Perne se je
že s poslanskega položaja vr-
nil v svoj poklic in prevzel vo-
denje Psihiatrične bolnišnice
Begunje, ob koncu mandata
pa se je poslovil tudi od (v zad-
njih mesecih) nepoklicnega
županovanja. Tudi nekdanji
nakelski župan Ivan Štular,
radovljiški Janko Sebastijan
Stušek in žirovski Bojan
Starman so bili godni za upo-
kojitev. Prejšnji župan Vodic
Brane Podboršek oktobra
lani ni znova kandidiral, pre-
den je postal župan, pa je de-

lal v lastnem podjetju. Do
upokojitve pa še veliko manj-
ka Igorju Drakslerju, ki je na
lokalnih volitvah po štirih
mandatih izgubil mesto žu-
pana v Škofji Loki. Ko smo
ga takoj po volitvah vprašali,
kaj bo delal v prihodnje, je
dejal, da si bo tako kot mnogi
skušal čim prej najti drugo
službo. Si jo je po treh mese-
cih že našel? Slišati je, da si
jo išče v gradbeni stroki, od
koder je tudi prišel v lokalno
politiko.

"Kot vsak normalen držav-
ljan, ki ne želi živeti od soci-
alne podpore, se trudim do-
biti delo, primerno svoji izob-

razbi, in pri tem nisem po-
sebno izbirčen. V skladu z
zakonodajo mi kot funkcio-
narju pripada tudi vrnitev v
podjetje, kjer sem bil v prete-
klosti zaposlen (Tehnik), kjer
pa zakonsko primernega de-
lovnega mesta trenutno ni.
Prav tako pa se ne namera-
vam zaposliti v Cestnem
podjetju Kranj, kar mi skoraj
javno sugerirajo nekateri
moji "prijatelji". Mogoče bi
nekateri želeli, da bi na kon-
cu bivši župani res vsi prista-
li na zavodu za zaposlovanje.
Glede na krizo v gradbeniš-
tvu pa zagotavljam, da dela
ni prav lahko najti," nam je
odgovoril Igor Draksler. V lo-
kalni politiki pa še ostaja kot
svetnik SLS, kjer "smo se v
svetniški skupini odločili za
konstruktivno opozicijsko
držo, kjer bomo podprli pre-
mišljene, konstruktivne in v
dobro občank in občanov
usmerjene predloge".

Večina je varno upokojena
Četrt leta po lokalnih volitvah nas je zanimalo, kje so nekdanji gorenjski 
župani, ki niso bili znova izvoljeni.

Boštjan Bogataj

Ljubljana, Kranj - Agencija
za trg vrednostnih papirjev
(ATVP) je pred tednom Ae-
rodromu Ljubljana poslala
dva poziva. V prvem zahteva,
da se uprava izjasni, ali sku-
paj z Zavarovalnico Triglav,
Slovensko odškodninsko
družbo in Novo KBM kot
delničarji Pozavarovalnice
Sava delujejo usklajeno in bi
morali dati prevzemno po-
nudbo. Z drugim pozivom
pa ATVP pričakuje pojasni-
tev dejstev in okoliščin kar v

zvezi z Aerodromom Ljub-
ljana in lastniki, ki naj bi de-
lovali usklajeno (Zavaroval-
nica Triglav, Sod, Kad, Repu-
blika Slovenija in Luka Ko-
per) in bi prav tako morali
dati prevzemno ponudbo.
Sod je objavil tudi poziv
agencije, da morajo skupaj z
Republiko Slovenijo, Kadom
in Aerodromom Ljubljana
zaradi usklajenosti delovanja
(vsi so v večinski lasti države)
dati prevzemno ponudbo za
delniško družbo Sava v skla-
du z določili zakona o pre-
vzemih.

Bo agencija ukazala objavo
prevzemov?
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Marjana Ahačič

Mojstrana - Predsednik Pla-
ninske zveze Bojan Rotov-
nik je konec prejšnjega ted-
na v Slovenskem planin-
skem Muzeju v Mojstrani
Gornjesavskemu muzeju v
trajno hrambo predal števil-
na arhivska gradiva Planin-
ske zveze Slovenije. "Prav je,
da so tu, kjer bodo dobila pri-
meren prostor, kot jim gre -
tako glede shranjevanja ka-
kor tudi glede planinske
vrednosti in možnosti vsem
na ogled. Naj bo to spodbuda
tudi drugim, ki morda doma
hranijo zgodovinske ekspo-
nate, zanimive za širšo jav-
nost, da sledijo našemu zgle-
du," je ob tem dejal Bojan
Rotovnik. 

Med predanim arhivskim
gradivom sta tudi originalni
pogodbi o nakupu zemljišča
na vrhu Triglava, kjer je Ja-
kob Aljaž postavil danes po
njem imenovani stolp, in po-
godba iz leta 1900 o nakupu
zemljišča, kjer danes stoji
Aljažev dom. Obe zemljišči
je Aljaž kupil od takratnih
občin Dovje in Mojstrana.
Obsežni del gradiva zajema
tudi 1195 fotografij, nastalih
iz posnetkov na steklenih

ploščah iz obdobja med obe-
ma svetovnima vojnama in v
obdobju po letu 1945. 

Ob podpisu pogodbe in
predaji arhivskega gradiva
Planinske zveze Slovenije je
bila zadovoljna tudi direkto-
rica Gornjesavskega muzeja
Jesenice Irena Lačen Bene-
dičič: "Veseli nas, da bo ku-
poprodajna pogodba, ki je
nastala z lokalno občino
Dovje Mojstrana in "doma-

čim" župnikom pred več kot
115 leti, ponovno hranjena v
domačem okolju, kjer je na-
stala."

Ob tej priložnosti so se
Ustanova Avgusta Delavca,
Triglavski narodni park in
Planinska zveza Slovenije s
podpisom aneksa k pogodbi
zavezali k nadaljnjemu sofi-
nanciranju Slovenskega pla-
ninskega muzeja, ki je bil
odprt avgusta lani in ki si ga

je do konca lanskega leta
ogledalo že 15 tisoč obisko-
valcev, od tega skoraj tretjina
mladih. Kot je poudaril žu-
pan Kranjske Gore Jure Žer-
jav, pa je pomen podpisa
aneksa k pogodbi o sofinan-
ciranju delovanja Slovenske-
ga planinskega muzeja tudi
v zavedanju, da gre za vse-
slovenski muzej, ki zasluži
mesto med muzeji državne-
ga pomena."

Aljaževa pogodba 
bo spet pod Triglavom
Planinska zveza Slovenije je slovenskemu planinskemu muzeju v trajno hrambo predala dragocena
arhivska gradiva, med njimi tudi originalno kupoprodajno pogodbo, s katero je Jakob Aljaž leta 1895
odkupil zemljišče vrh Triglava. 

Predsednik PZS Bojan Rotovnik je direktorici Gornjesavskega muzeja, v okvir katerega
sodi tudi Slovenski planinski muzej, izročil originalno kupoprodajno pogodbo, s katero je
Jakob Aljaž leta 1895 odkupil zemljišče vrh Triglava.

Urša Peternel

Jesenice - Nekdanje fužinsko
območje Stara Sava na Jese-
nicah zadnja leta dobiva pre-
novljeno podobo. Tako so
leta 2005 odprli obnovljeno
Kasarno, v kateri delujeta
Glasbena šola Jesenice in del
Gornjesavskega muzeja Jese-
nice. Del pudlovke je bil ob-
novljen leta 2007, oba trga
na Stari Savi v letu 2008, leta
2009 je novo streho dobila
fužinarska cerkev, lani pa je
kot protokolarni objekt zaži-
velo obnovljeno skladišče
oglja Kolpern. Občina Jeseni-
ce v propadajočem objektu
nekdanjega Fiproma trenut-
no ureja novo mestno tržni-
co, uredili pa bodo še muzej-
ski del (muzej na prostem)
ter nekdanje severno dvoriš-
če fužinske graščine s par-
kom. "Pri vsem tem gre iz-
jemna zahvala Občini Jeseni-
ce, ki je z uspešnimi kandidi-

ranji na mednarodnih pro-
jektih in z zagotovitvijo last-
nega finančnega deleža v
proračunu omogočila obno-
vo nekdanjega fužinskega
območja Stara Sava. To doka-
zuje razvito skrb za železar-
sko dediščino in ohranjanje

tradicije, naše identitete," je
povedala Irena Lačen Bene-
dičič, direktorica Gornjesav-
skega muzeja Jesenice. Na
obnovo čakajo še edinstveni
plavž, najbolj impozantna
stavba fužinskega naselja -
Bucelleni Ruardova graščina

iz leta 1538, mlin in tudi cer-
kev. Na mestu nekdanje Ko-
renove hiše, ki jo je Občina
Jesenice prodala zasebnemu
lastniku, pa naj bi zgradili
nov objekt in v njem uredili
čajnico in trgovino z umetni-
škimi izdelki. 

Ohranjanje železarske dediščine
Na Jesenicah že zadnjih nekaj let postopoma obnavljajo nekdanje fužinsko območje Stara Sava. 

V propadajoči hali nekdanjega Fiproma urejajo novo mestno tržnico. / Foto: Janez Pipan

Suzana P. Kovačič

Bohinj - Računsko sodišče je
revidiralo pravilnost poslova-
nja občine Bohinj v letu
2009 v delu, ki se nanaša na
ravnanje z nepremičnim
premoženjem, namenske
prihodke na področju turiz-
ma, javna naročila investicij-
ske narave ter zadolževanje.
Izreklo je mnenje s pridrž-
kom, ker občina ni poslovala
v skladu s predpisi v nekate-
rih primerih oddaje nepre-
mičnin v najem, nekaterih
zemljišč ni vključila v letni
načrt razpolaganja in ni pri-
dobila njihove cenitve, prav
tako ni vzpostavila popolne
evidence o zemljiščih v njeni
lasti. V proračunu za leto
2009 ni načrtovala porabe
namenskih sredstev na po-
dročju turizma po posamez-
nih proračunskih postavkah
in v zaključnem računu pro-
računa ni obrazložila realiza-
cije namenskih sredstev na
področju turizma. Občina je
tudi prevzela za 25.461 evrov
več obveznosti, kot je imela
načrtovanih sredstev v prora-
čunu, pri plačilih iz proraču-

na pa ni upoštevala zakon-
skih plačilnih rokov. 

Poleg tega je občina prido-
bila bančno garancijo za od-
pravo napak v znesku
145.831 evrov z rokom veljav-
nosti, ki ni bil skladen s po-
godbenimi določili. "Pri tem
je šlo za gradnjo sekundarne
kanalizacije Stara Fužina;
imeli smo datumsko ne-
usklajen zaključek gradnje.
V tem času smo že pridobili
dodatek h garanciji," je raz-
ložil Andrej Sodja, višji sve-
tovalec za komunalno infra-
strukturo na Občini Bohinj.

Bohinjski župan Franc
Kramar je povedal, da so že
med revizijo odpravili tudi
nekatere druge pomanjklji-
vosti, kot so prihodki od turi-
stične takse in koncesijska
dajatev od iger na srečo, gle-
de nepravilnosti pri ravnanju
z nepremičninami pa je do-
dal, da so te večinoma posle-
dica nejasne zakonodaje, ki
jim občine le s težavo v celo-
ti sledijo. "Ne gre pa za kršit-
ve, ampak pomanjkljivosti,
ki jih bomo odpravili v zahte-
vanem roku," je še poudaril
župan. 

Bohinjski občini 
mnenje s pridržkom
Računsko sodišče je občini Bohinj za poslovanje
v letu 2009 izreklo mnenje s pridržkom.

Jesenice

Svet zavoda izbral Igorja Horvata

Splošno bolnišnico Jesenice naj bi tudi v prihodnjih štirih le-
tih vodil dosedanji direktor Igor Horvat. Tako so sklenili člani
sveta zavoda, ki so izbirali med štirimi kandidati. Svoje pro-
grame so poleg Igorja Horvata predstavili še Tomaž Krišelj,
dr. Janez Balkovec in Mitja Dolžan. Predsednica sveta zavoda
Sabina Mirković je povedala: "Odločali smo se med štirimi
kandidati, ki so oddali popolne ponudbe. Svet zavoda je z 
večino izbral Igorja Horvata." Horvat bolnišnico vodi že od leta
2002, odločitev sveta zavoda pa mora potrditi še vlada. U. P.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor - Vprašanje smo
naslovili na župana občine
Preddvor Mirana Zadnikar-
ja, ki pravi, da je to že večkrat
pojasnjeval v medijih, nazad-
nje tudi v občinskem ča-
sopisu. "Za čistilno napravo
imamo gradbeno dovoljenje,
odkupljeno zemljišče in v
občinskem proračunu rezer-
viran denar, žal pa smo iz-
padli (skupaj z nekaterimi
drugimi gorenjskimi občina-
mi) iz projekta Gorki, ki bi
zagotovil preostala sredstva,"
je dejal župan Miran Zad-
nikar. Iz projekta niso iz-
padli po lastni krivdi, temveč
zato, ker sedanja vlada dru-

gače tolmači kriterije za pri-
dobitev kohezijskih sredstev.
Obrnili so se na pristojna
ministrstva, na predsednika
vlade Boruta Pahorja, celo na
predsednika države Danila
Türka. Z državne ravni še
čakajo na odločitve, pomoč
jim obljubljajo leta 2012.

Če ne bo niti državnega
niti regijskega denarja za
dokončanje čistilne naprave,
bo morala občina to zgraditi
sama. Brez javno-zasebnega
partnerstva to ne bo mogoče,
pravi župan. V zvezi s to
rešitvijo so naročili analize,
da vidijo, kako bo to dolgo-
ročno obremenilo občane.
Brez teh podatkov odločitve
ne bo, zagotavlja župan. 

Kanalizacijo imajo, še vedno
pa ne čistilne naprave
Kanalizacijo imamo, zakaj še vedno ni čistilne
naprave, zanima prebivalko občine Preddvor.
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Ana Hartman

Železniki - Potem ko so že-
leznikarski občinski svetniki
na prejšnji redni seji zavrnili
osnutek letošnjega prora-
čuna, jim je župan Mihael 
Prevc v četrtek na izredni
seji predstavil novega. To-
krat je bil sprejet, saj sta dru-
gače kot prejšnjič poleg svet-
nikov SLS, NSi in liste Svet
pod Ratitovcem zelena kar-
tona dvignila tudi svetnika
SD. V SDS so bili znova pro-
ti, svetniki Premika pa so se
glasovanja tokrat vzdržali.
Proračun bodo dokončno
sprejemali 24. februarja.

Župan je že uvodoma
svetnike pozval k sprejemu
novega osnutka, saj bodo le
tako lahko pravočasno reali-
zirali pomembne projekte,
kot sta gradnja vrtčevskega
prizidka v Železnikih in za-
menjava strehe na dražgoški
šoli. Pojasnil je, da je skušal
pri pripravi upoštevati čim
več predlogov odbornikov in
svetnikov. Tako je v osnutek
proračuna uvrstil tudi grad-

njo kanalizacije in vodovoda
v naselju Žabnica (103 tisoč
evrov), nakup opreme gasil-
skega doma na Rudnem in
premičnega radarja ter pro-
jekt ureditve pločnika od
plavža do Tehtnice, a gre v
tem primeru le za začasno
rešitev, k celoviti pa bodo pri-
stopili v sklopu gradnje ob-
voznice. Sredstva so se za 40
tisoč evrov zmanjšala pri iz-
vedbi Groharjevega leta, zato
letos ne bodo postavili slikar-
jevega spomenika v Železni-
kih. "Tako sem presodil, saj
so vsi trije odbori precej na-
sprotovali temu spomeniku.
Počakali bomo na primer-
nejši čas," je dejal župan. Za
štirideset tisoč evrov je
zmanjšal tudi postavko za
gradnjo športnega parka Do-
lenja vas, če bo prostorski
načrt pravočasno sprejet, pa
bodo sredstva zanj znova za-
gotovili z rebalansom. 

Lojze Demšar je dejal, da
tako sam kot stranka SDS
pozdravljata spremembe,
moti pa ga, da občinska
uprava svetnikov ne sezna-

nja pravočasno z načrtovani-
mi investicijami: "Ne zdi se
mi prav, da potrjujemo po-
membne projekte, ki bodo
krojili ne le letošnji, pač pa
tudi prihodnji proračun, še
preden nam jih podrobno
predstavite. Svetniki smo iz-
vzeti iz začetnih faz, vključe-
ni smo šele, ko je projekte
treba potrditi." Podobno so
menili tudi nekateri drugi
svetniki, župan pa obljublja,
da bo v prihodnje drugače.

"Prerazporeditve, ki jih je na-
vedel župan, so metanje pe-
ska v oči. Deset tisoč evrov
sem, deset tisoč tja, glavni
projekti, zaradi katerih se
bomo zadolževali, se pa niso
spremenili," je bila kritična
Branka Krek Petrina (SDS).
Tudi Peter Mesec (Premik)
je izrazil nezadovoljstvo z do-
datnim zadolževanjem obči-
ne v višini šeststo tisoč evrov.
Pretežen del posojila bodo
porabili za gradnjo vrtčev-
skega prizidka, po mnenju
Mesca pa bi predšolsko var-
stvo lahko otrokom zagotovi-
li tudi s precej cenejšimi re-
šitvami na drugih lokacijah.
Na drugi strani je Leopold
Nastran (SD) dejal, da je žu-
pan pripravil "kar dober nov
predlog" in da podpira grad-
njo vrtca. S tem bodo rešili
38 prošenj, problem dvigala
in zagotovili nov večnamen-
ski prostor, poleg tega pa naj
bi ministrstvo za šolstvo v
mesecu dni objavilo razpis
za sofinanciranje šol in vrt-
cev, s čimer bi občina lahko
prihranila nekaj denarja. 

Spomenika Groharju (še) ne bo
Železnikarski občinski svetniki so na izredni seji potrdili osnutek letošnjega proračuna. Po novem
tudi denar za kanalizacijo v naselju Žabnica in premični radar, spomenik Groharju v Železnikih in
športno igrišče v Dolenji vasi pa bosta, kot kaže, morala počakati.

Železniki

Železniki brez 
gensko spremenjenih
organizmov

Železnikarski občinski svet-
niki so občino Železniki raz-
glasili za območje brez gen-
sko spremenjenih organiz-
mov. To so storili na pobu-
do Inštituta za trajnostni
razvoj in Čebelarske zveze
Slovenije. Kot je v pobudi
navedel inštitut, se zaveda-
jo, da občina ta čas nima
pooblastil za prepoved goje-
nja gensko spremenjenih
organizmov na svojem ob-
močju, razen na zemljiščih
v njeni lasti, kljub temu pa
sprejetje takega sklepa izra-
ža ozaveščenost občine o
tej problematiki in njeno za-
vezo, da bo skrbela za izob-
raževanje in ozaveščanje
svojih kmetov in prebivalcev
na tem področju. A. H.

KRATKA NOVICA

Vilma Stanovnik

Kranj - Znano je, da kranj-
ska občina leta 2008 ni
uspela pri natečaju za sofi-
nanciranje regijskega več-
namenskega športno vadbe-
nega centra z evropskim de-
narjem, zato je pred dvema
letoma gradnjo okoli deset

milijonov evrov vredne in-
vesticije začasno opustila.
Načrte so nato nekoliko
oklestili, ker je prenova tri-
bun in gradnja športnega
centra še vedno nujna tako
za varnost kot razvoj kranj-
skega športa, pa si Mestna
občina še naprej prizadeva
za gradnjo. Za investicijo, ki

po novem znaša okoli šest
milijonov evrov (milijon pa
bo potreben še za zunanjo
ureditev), tako konkurirajo
na razpisu Fundacije za
šport, kamor so v začetku
tedna poslali pravnomočno
gradbeno dovoljenje, ki ga
je izdala Upravna enota
Kranj. Kot pravijo odgovor-

ni na kranjski občini, so
prepričani, da sedaj izpol-
njujejo vse pogoje razpisa
za sofinanciranje gradnje
športnih objektov v prihod-
njih treh letih. Če bo vse po
sreči in bodo dobili potre-
ben denar, naj bi gradnjo
športne dvorane in tribune
končali do leta 2013.  

Nov korak do športne dvorane

Lojze Demšar / Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

Medvode - S 1. januarjem je
delo v. d. direktorja Mladin-
skega centra Medvode nasto-
pil 37-letni Urban Eržen, ki
ga je za to funkcijo med pri-
javljenimi kandidati izbral
Svet javnega zavoda Mladin-
ski center Medvode. Škofje-
ločan, ki živi v Suhadolah pri
Komendi, ima pogodbo za

eno leto. Po izobrazbi je uni-
verzitetni diplomirani orga-
nizator, zaključuje pa magi-
sterij iz nepridobitnega me-
nedžmenta. 

"Z mladimi sem začel de-
lati pri tabornikih, kar precej
let sem bil predsednik Kluba
škofjeloških študentov. Pod
našo ekipo smo zaradi razši-
ritve dejavnosti ustanovili za-
sebni Zavod škofjeloške
mladine, kjer sem bil pet let
v. d. direktorja. Vmes sem
delal še na različnih neprido-
bitnih projektih v Angliji," je
svoje izkušnje pri delu z
mladimi opisal Urban Er-
žen. Zaveda se, da ga čaka
veliko dela, in napoveduje
kar nekaj sprememb. " Naša
velika želja je izdajanje jav-
nega mladinskega glasila,
pripravljamo prostovoljno
službo, v sklopu katere bi k
nam prišla dva prostovoljca
iz Evrope. Z marcem bomo
začeli izvajati evropski pro-
jekt EKO ART," je izpostavil
nekaj projektov. 

Medvoški mladinski center
z novim direktorjem

Urban Eržen 

Komenda

Svetniki potrdili predlog proračuna

Komendski svetniki so minuli četrtek brez večjih pripomb
sprejeli predlog proračuna za letos, ki predvideva za 7,5 mi-
lijona evrov odhodkov, od tega 30 odstotkov za investicije.
Med temi bodo imeli prednost že lani začeti projekti. Šest-
sto tisoč evrov bodo namenili za gradnjo prizidka k šoli v
Mostah in še osemdeset tisočakov za ureditev šolske okoli-
ce. Dobrih osemsto tisoč bo šlo za kanalizacijo, 230 tisoč za
vzdrževanje vodovoda, osemsto tisoč za ceste in mostove,
185 tisočakov pa bodo namenili za odplačilo glavnic dolgo-
ročnih kreditov. Vse preostale investicije bodo odvisne od
prodaje telekomunikacijskega in elektro omrežja v poslovni
coni, ki ju občina ceni na 350 in devetsto tisoč evrov. Več kot
1,2 milijona evrov naj bi se v občinski proračun steklo tudi
od prodaje občinskih zemljišč v Gramoznici v Suhadolah.
Svetniki so v razpravi med drugim poudarili, da bi v prora-
čun morali vključiti tudi obnovo kulturnega doma, širitev ce-
ste proti Šmidovemu logu, več denarja za PGD Komenda,
sanacijo divjih odlagališč ... J. P. 
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Vilma Stanovnik

Tržič - Tržičan Andrej Jer-
man ima v zadnjih letih v
svoji najljubši disciplini
smuku kar nekaj vrhunskih
rezultatov, v letošnjem naj-
boljšem nastopu pa se je s
četrtim mestom tudi že pri-
bližal zmagovalnemu odru.
Tako ni čudno, da on in nje-
govi navijači na svetovnem
prvenstvu v Garmisch-
Partenkirchnu pričakujejo
dober rezultat.

V letošnji sezoni ste dosegli
nekaj dobrih rezultatov, bilo
pa je tudi nekaj težav. Kakš-
ne?

"Res mi doslej ni bilo rav-
no "postlano z rožicami", bil
je cel kup težav, zlasti težav z

materialom. Če bi šlo tako,
kot sem si želel, bi zlasti v
Wengnu stal na najvišji
stopnički, tako pa sem bil za
pet stotink sekunde četrti.
Podobno je bilo v Bormiu,

tako da lahko rečem, da mi
je tudi tam zmanjkalo malo
sreče. Vendar pa zato nisem
obupan, prepričan sem, da
se morajo stvari enkrat obr-
niti tudi v moj prid in da bo
do konca sezone še nekaj
priložnosti za vrhunske uvr-
stitve."

Se to lahko zgodi že na sve-
tovnem prvenstvu?

"Upam, da že sedaj, če ne,
pa si želim, da na kateri od
naslednjih tekem. Se pa za-
vedam, da ima svetovno pr-
venstvo, ki je pač vsaki dve
leti, večjo težo od drugih te-
kem in da svetovni prvak ne
more biti vsak. Prav tako na
svetovnem prvenstvo ni po-
pravnega izpita in je treba na
novo priložnost čakati precej

časa. Prav tako je vzdušje na
prvenstvu nekaj posebnega."

Se v Garmish-Partenkirchen
odpravljajo tudi vaši zvesti
navijači?

"Mislim, da bodo prišli,
čeprav moram priznati, da
jih v času tekme ne slišim.
Seveda pa je lepo, če so naj-
bližji, pa tudi prijatelji in na-
vijači ob tebi na cilju. Lepo
je, če ti ob uspehu čestitajo,
prav tako pa tudi, če te poto-
lažijo, če ne gre po načrtih."

Že razmišljate o novi sezoni?
"Drugega ne, le to, da se

težave z materialom ne bodo
več smele dogajati. V pripra-
ve vsi skupaj vložimo preveč
truda, da nato na tak način
izgubljam dobre rezultate."

Manjka še malce sreče
Naš najboljši smukač zadnjih sezon Andrej Jerman bo eden izmed favoritov slovenske reprezentance
na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju, kot pravi, pa je za vrhunski rezultat vedno potrebne
tudi malce sreče.

Maja Bertoncelj

Škofja Loka - V četrtek se bo
s četrtfinalnimi obračuni v
dvorani Poden v Škofji Loki
začel finalni turnir Pokala
Spar, na katerem bo tekmo-
valo osem ekip. Prvi četrtfi-
nalni tekmi bosta v četrtek.
Ob 18. uri bosta na parket
stopili ekipi Heliosa Dom-
žal in Šentjurja, ob 20.30 pa
bo še tekma med Elektrom
Šoštanjem in Hopsi Polze-
lo. V petek se bodo za polfi-
nale ob 18. uri pomerili ko-
šarkarji Uniona Olimpije in
Krke, ob 20.30 pa Geoplina
Slovana in Zlatoroga. V so-
boto bosta obe polfinalni
tekmi, prva ob 18. uri, dru-
ga ob 20.30, veliki finale pa
bo v nedeljo z začetkom ob
17. uri.

Izmed gorenjskih ekip so
se na zaključni turnir uvr-
stili le Domžalčani, med-
tem ko domačim košarkar-
jem LTHCast Mercator to
ni uspelo. So pa pred doma-
čimi gledalci v soboto igrali
tekmo 15. kroga v ligi Tele-
mach, kjer so trenutno na
predzadnjem mestu in ni-
majo več možnosti za uvr-
stitev v ligo za prvaka. Z 72
: 79 so bili boljši gostje:
Hopsi iz Polzele. "Tekmo
smo izgubili že v prvem
polčasu, ko smo zaradi zelo
slabe obrambe puščali pre-

več prostora pod košem. V
drugem polčasu smo se go-
stom dokaj nevarno pribli-
žali, kar pa vseeno ni bilo
dovolj za zmago. Z večjim
delom tekme sem zadovo-
ljen, a črnih minut je bilo
žal preveč," je po tekmi de-
jal Gašper Potočnik, trener

LTHCasta Mercatorja. 
Domžalčani so bili v 15. kro-
gu prosti. Na lestvici vodi
Zlatorog pred Elektrom Šo-
štanjem, Helios Domžale je
četrti, LTHCast Mercator pa
osmi. Tekmovanje v ligi Te-
lemach se bo nadaljevalo
prihodnji konec tedna.

V Škofji Loki finale
Pokala Spar
Košarkarji v Ligi Telemach so pretekli konec tedna odigrali tekme 15. kroga,
od četrtka do nedelje pa bo košarkarsko dogajanje v znamenju finalnega
turnirja Pokala Spar, ki bo v Škofji Loki. 

Maja Bertoncelj

Trenutni pogled na
seštevek sprintov svetovnega
pokala v smučarskem teku
potrjuje, da so Slovenke med
najboljšimi na svetu. Petra
Majdič, slednja je tekme v
Rusiji izpustila, je po osmih
sprintih vodilna, Vesna Fab-
jan je na petem mestu, Katja
Višnar pa je sedma. To je več
kot dober obet za svetovno
nordijsko prvenstvo, ki se bo
v Oslu začelo 23. februarja in
bo potekalo do 6. marca. 

Veselje po sobotni dvojni
zmagi Gorenjk v Ribinsku je
bilo v slovenskem taboru
razumljivo veliko. "Nepozab-
no!" je po drugi zmagi v sve-
tovnem pokalu najprej dejala
Vesna Fabjan, nato pa nadal-
jevala: "Proga v Ribinsku je
moja najljubša in mi je res

pisana na kožo. Letos je bilo
težje kot lani. Pred startom
sem bila kar precej nervozna.
Potrebovala sem potrditev,
da sem po vseh težavah z
boleznijo, ki so me sprem-
ljale v letošnji zimi, znova
lahko med najboljšimi. Sedaj
sem se tega bremena znebila
in upam, da se bo forma do
svetovnega prvenstva še
malo dvignila." Presrečna je
bila tudi Katja Višnar s prvi-
mi posamičnimi stopnička-
mi: "Počutila sem se odlično
in tokrat mi tudi v finalu ni
zmanjkalo moči in sem se
lahko enakovredno borila z
drugimi. S svojim tekom
sem zelo zadovoljna in to je
vsekakor eden najlepših dni
v mojem življenju." Pred sve-
tovnim prvenstvom smučar-
je tekače 19. in 20. februarja
čakajo še tekme svetovnega
pokala v Drummnu na
Norveškem. 

Andrej Jerman 

Zgodovinski uspeh
�1. stran

Vesna Fabjan Katja Višnar

Vrnil se je s tremi medaljami

V petek se je z zimske univerzijade, ki je potekala v Erzuru-
mu v Turčiji, vrnil tudi smučarski skakalec Matej Dobovšek.
Osvojil je kar tri medalje: dve zlati v posamični konkurenci in
srebro z ekipo. Na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana so ga
pričakali domači, najzvestejši navijači, pa tudi Franc Čebulj,
župan občine Cerklje, od koder prihaja 20-letni skakalec, si-
cer član SK Triglav Kranj. "Pred odhodom v Turčijo sem upal
na vsaj eno medaljo, nisem pa pričakoval, da bom zmagal
tako na mali kot na veliki skakalnici. Vedel sem, da sem v do-
bri formi, saj sem že na treningih doma skakal dobro," je po-
vedal Matej Dobovšek. To so njegovi doslej največji uspehi v
karieri. "Pred zimsko univerzijado sta bili to dve zmagi v alp-
skem pokalu," je pojasnil študent Višje strokovne šole Bio-
tehniškega centra Naklo, smeri Upravljanje podeželja in kra-
jine, in ob tem omenil še polete v Harrachovu, kjer mu je kot
predskakalcu prvič uspelo preleteti znamko 200 m. Pristal je
pri 202 m. Naslednji nastopi ga čakajo na tekmah celinskega
pokala. Že v sredo potuje v Združene države Amerike. M. B.

Matej Dobovšek je na zimski univerzijadi osvojil dve zlati
in eno srebrno medaljo. / Foto: Matic Zorman

V Škofji Loki bo potekal finalni turnir Pokala Spar, na 
katerem pa ne bo domačih košarkarjev. So pa slednji 
(v rumenih dresih) pred domačimi gledalci v soboto v ligi 
Telemach igrali proti Hopsom in izgubili. / Foto: Tina Dokl
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Vidmar: ”Očitki 
ne držijo”

Pretekli torek smo na šport-
nih straneh pisali o Košar-
karskem klubu Šenčur in o
razpravi, ki so jo imeli o pro-
blematiki tega kluba, ki je
ena izmed sekcij ŠD Šenčur.
V članku smo zapisali tudi
izjavo Aleša Puharja, ki je
dejal, da slednji ne deluje,
da so odločitve enostran-
ske, glede na zakonodajo
tudi nezakonite, in da po-
grešajo komunikacijo, ter
dodal: "ŠD je najel kredit, ki
ga realno ni zmožen odpla-
čevati. Takšne nasedle na-
ložbe pa sedaj poskuša re-
ševati, pri čemer trpi pre-
ostali šport, predvsem de-
javnost klubov." Na zapisa-
no se je odzval Bojan Vid-
mar, predsednik ŠD Šenčur,
ki pojasnjuje: "ŠD Šenčur
vsekakor deluje in vse urad-
ne zadeve potekajo prek
društva. Če ne bi deloval, ne
bi deloval niti košarkarski
klub. Lani je bilo šest se-
stankov upravnega odbora
in sprejeli smo tudi zadeve,
ki se tičejo postavitve balo-
na, prav tako je bil sprejet
sklep za najem kredita. To
ni bila enostranska odloči-
tev, prav tako tudi ne neza-
konita. Trditev, da gre za na-
sedlo investicijo, ne drži, še
manj pa, da zato trpi dejav-
nost klubov. Financiranje
slednjih je urejeno tako, da
za sofinanciranje športne
dejavnosti kandidira vsaka
sekcija sama in tako so po-
rabljena tudi sredstva. Kar
se pa tiče očitka glede ko-
munikacije, pa bi dejal le to,
da me žalosti, da na razpra-
vo, ki so jo organizirali, kot
predsednik društva sploh
nisem bil povabljen. Za do-
bro komunikacijo sta po-
trebni obe strani." M. B.
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Ko je imela največ dela v
službi, je zbolela. Prvič, odkar
je zaposlena, ne bo mogla do-
končati svojega dela. Njeno
delovno mesto je bilo do pred
nekaj leti zlahka zamenljivo,
vendar je zdaj, ko je napredo-
vala, edina in je vse drugače.
Letnih dopustov ni, so samo
izleti ob koncu tedna. Ko
otrok zboli, je na bolniški
mož. Ko se otrok uči, je ona v
službi, ko pride domov, je
mož že na rekreaciji. Življe-
nje, polno dela, spravljeno v
dan, ki ima premalo ur. Zdaj
je obležala. Nemočno je ležala
v bolniški postelji in zaman
prosila medicinsko sestro, naj
ji omogoči uporabljati prenos-
ni računalnik. Njeno stanje se
je slabšalo in iz dneva v dan je
bilo videti, da se bo njen bolni-
ški staž zavlekel v nedogled.
Potem ko ji je mož le upal po-
dati mobilni telefon, je klicala
v službo. Bili so je veseli. Rav-
no odpravljali so se na obisk k
njej. Zmotilo jo je dejstvo, da
je ura šele dve popoldne in oni
so se bili pripravljeni odpravi-
ti k njej na obisk. Njena vpra-
šanja so kar deževala v slušal-
ko. Iz odgovora v odgovor je
bilo bolj jasno, da je v službi
vse v najlepšem redu. Ne! Ne-
katere delovne naloge so bile
celo bolje rešene, kot pa jih je
ona nameravala rešiti. Sode-
lavci oziroma podrejeni so bili
vedri in dobre volje. V slušalko
so ji pravili, naj se sprosti,
umiri in naj jih počaka, saj
bodo že čez nekaj trenutkov
tam. Možu je dala telefon in
se pogreznila v blazino. Mož
je spoznal, koliko je ura, ven-
dar je bil modro tiho. Sodelav-
ci so butnili v sobo s pomaran-
čami in piškoti ter z dobro vo-
ljo. Hiteli so ji pravit, kar jim
je ravnokar pravil njen zdrav-
nik. Njena bolezen je huda,
vendar je ozdravljiva. Celo
uro so jo držali pokonci, in ko
so odšli, je rekla, da se čudi, da

je zdaj veliko boljša kot pa
pred dobro uro. Njeno počutje
se je izboljšalo, še preden je do-
bila porcijo tablet. Potem je
ostala sama s sabo v bolniški
sobi. Za vse tisto, kar jo je skr-
belo, so poskrbeli sodelavci.
Potem se je spomnila, da ji je
tudi mož dejal, da stanovanje
sicer ni v bleščečem stanju in
da se opazi, da manjka žen-
ska roka, vendar je vse pod
kontrolo. Otrok si umiva zobe
in se vsaj enkrat na dan poče-
še. V šoli je priden in redno
vadi violino. Smeti so posprav-
ljene in kopalnica pomita ...

Naslednji dan je bila zdrav-
nikova diagnoza nepričakova-
na in večerjala je že v svojem
domu. Potem ko je že nazna-
nila, da gre naslednji dan v
službo, čeprav ima podpisano
tritedensko bolniško, jo je mož
opozoril na zdravnikove bese-
de. 

Poslušala ga je. Naslednji
dan je pred ogledalom stala v
gojzarjih in s hribovsko opre-
mo v nahrbtniku na rami in
palicami v rokah. Odpravila
se je na "hišno goro", na Jako-
ba. Bolezen ji je dala krila,
namesto da bi ji pristrigla pe-
ruti. Na vrhu je bila hitreje
kot kdaj prej in z vrha se ji ni
mudilo prav nikamor. Lepo
vreme je omogočalo pogled vse
do Ljubljane, vse do njenega
delovnega mesta. Delovnega
mesta, ki ni bilo ogroženo, a je
bilo nadomestljivo, čeprav je
bila ona vsa leta prepričana
drugače. Povsem drugače.
Diagnoza njene bolezni je
bila, razumljiveje povedano,
preobremenjenost, njen lonec
je bil poln in že zdavnaj je šlo
čez rob, vendar ona tega ni
opazila. Je mogoče, da ji je
šele bolezen dala vedeti, da ob-
staja tudi življenje zunaj služ-
be? Povsem mogoče, ker je
bila prepričana, da nje bole-
zen ne more niti ujeti. Da ona
sploh nima časa zboleti ...

Bolezen ji je dala krila

Napovednik rekreativnih dogodkov 

Miroslav Braco 
Cvjetičanin

Velikokrat slišano, vendar
še ne tolikokrat, da bi postalo
nekaj "vsakdanjega". Prejšnji
petek je bil na koledarju ozna-
čen kot Dan boja proti raku.
Samo en dan? Kmalu, prvi te-
den v marcu, bo sledil Teden
boja proti raku. To je že malo
bolje. Rak kot bolezen, kot
kuga prejšnjega iz tega stolet-
ja si "zasluži" večjo pozor-
nost. Verjetno ni nikogar
med nami, ki ne bi že imel
boleče izkušnje s to boleznijo.
Če so sami srečneži, da se je
do danes srečno izogibajo, pa
zagotovo poznajo kakega naj-
bližjega, ki te sreče ni imel. 

Letošnji dan boja proti raku
ima podnaslov, ki se glasi: Z
gibanjem v boj proti raku. To
smo tudi velikokrat že slišali.
Tisti, ki smo to bolezen videli
od blizu, vedno preberemo
ali poslušamo, kaj novega se
je zgodilo v boju proti njej.
Bitke proti raku so izgublje-
ne. Vojna proti raku pa še ne.
Če smo pravični do tistih, ki
se najbolj zagrizeno borijo

proti tej bolezni, moramo na-
pisati, da je tudi marsikatera
bitka dobljena, saj zdaj obsta-
jajo tudi taka rakava obolenja,
ki so "skoraj" stoodstotno
ozdravljiva. Skoraj je v naved-
nicah, ker še vedno igra fak-
tor sreče vidnejšo vlogo kot
pa faktor zdravnikovega zna-
nja. Naj mi zdravniki oprosti-
jo, ampak ker sem bil zraven
več mesecev, ko smo se borili
s tem zlom, so zdravniki vsa-
kodnevno poudarjali, da so
storili vse, kar je v njihovi
moči, in potrebujemo samo
še malce sreče ... pa bo. 

Torej, če potrebujemo zra-
ven zdravnikov in sreče še gi-
banje in ker je ta stran Glasa
namenjena gibanju, moramo
pozdraviti odločitev vseh ti-
stih, ki so dnevu boja proti
raku dodali zgoraj omenjeni
podnaslov. Poziv gre pred-
vsem za telesno gibanje. Pre-
malo se gibamo, premalo va-
dimo, treniramo svoje telo.
Predebeli smo, vsakodnevno
smo izpostavljeni stresom,
nimamo časa, slabo in ne-
zdravo jemo in zato izzivamo
bolezen, kot je rak. Z giba-

njem se ne bomo spravili
samo v fizično formo, ampak
tudi v umsko. Dejstva, da z
vadbo izboljšamo počutje,
okrepimo svoje zdravje, sko-
raj odpravimo stres, izboljša-
mo koncentracijo in ne naza-
dnje še zelo popravimo sa-
mopodobo, niso besede tja v
en dan. Seveda pa se z redno

telesno vadbo ne bojujemo
samo proti raku, temveč tudi
proti srčnim boleznim, slad-
korni bolezni, osteoporozi ...
Preberite še enkrat zadnja
dva stavka in "zapopadli" bo-
ste, da potrebujete v življenju
prav to; najprej to in potem
mogoče še vse drugo s sezna-
ma želja. 

Z gibanjem proti raku

Miroslav Braco 
Cvjetičanin

Organizatorji, ljubitelji
Kališča so letos zelo spre-
menili že tradicionalno
zimsko tekaško ligo. Še lani
je potekala tako, kot se je
tudi začela oziroma ustano-
vila. Vsako nedeljo ob isti
uri na istem mestu so se
zbrali in startali proti domu
na Kališču. Začelo se je no-
vembra in končalo na kon-
cu februarja. Zmagal je ti-
sti, ki je zbral največ točk.
Letos pa so zimski tekaški
ligi dodali še ime Kranjska
predvsem zato, ker zdaj ne
tečejo več samo na Kališče,
ampak so v program dodali

še Jošt, posestvo Brdo, Mo-
hor in Krvavec. V trenutku
je že tako težka zimska te-
kaška liga postala še težja.
Prijavili so se sami vrhun-
ski rekreativni tekači pa
tudi nekateri, ki to želijo po-
stati. Do zadnje nedelje so
opravili že dvanajst tekem,
do konca februarja pa jih ča-
kajo še tri. V povprečju se
tekme udeleži petdeset tek-
movalcev in tekmovalk. To
je sicer manj kot v prejšnjih
ligah, a je glede na težav-
nost to zelo lepa številka. Še
vedno so razdeljeni na tri
kategorije. M1 je kategorija
moški do 40. leta, M2 so
moški nad 40 let in ena
ženska kategorija. Po trinaj-

stih tekmah v moški konku-
renci prepričljivo vodi Aleš
Udovič, ki sicer spada v ka-

tegorijo M1. Med ženskami
pa Jana Oman. V kategoriji
M2 vodi Stojan Orehek. 

Kranjska zimska tekaška liga 
postaja vse zanimivejša

Tudi v Glasu se trudimo ljudi spraviti v gibanje. / FotoTina Dokl

Smučanje z olimpijsko kartico Straža na Bledu
Organizator: OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE. Datum: 7.-11. feb-
ruar. Dodatne informacije: Luka Kermelj, 051/376 290, e-naslov:
luka.kermelj@olympic.si

Pokal Bistro školjka v sankanju 
Organizator: SANKAŠKI KLUB PODLJUBELJ. Datum: 8. februar 
Dodatne informacije: SAK Podljubelj, 04/59 24 240

4. Prešernov tek 
Organizator: TEKAŠKI KLUB TRŽIŠKE STRELE. Datum: 8. februar
Dodatne informacije: e-naslov: trziske.strele@gmail.com

Tura Soriška planina - Ratitovec 
Organizator: PLANINSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA. Datum: 12.
februar . Dodatne informacije: PD Škofja Loka, 04/51 20 667,
www.pd-skofjaloka.com 

Stojan Orehek je vodilni v kategoriji M2 Kranjske zimske
tekaške lige. / Foto: Stojan Markuš

Maja Bertoncelj

Na Pokljuki je v soboto
potekal 15. Pokljuški šolski
maraton, Festival zimskih
športov. Gre za množično
prireditev netekmovalnega
značaja za učence osnovnih
in srednjih šol. Organizator
dogodka je Zavod za šport
RS Planica, koordinator
Zveza za šport otrok in
mladine Slovenije, izvajalec
pa OŠ Gorje. Udeleženci,
ki so prišli iz vse Slovenije,

so preživeli pester do-
poldan. Največ se jih je
udeležilo teka na smučeh
na 2 km, tekli pa so še na 5
in 10 km. Potekali so tudi
pohodi na planine Zajam-
niki, Javornik in Uskovnico
in letos kot novost alpsko
smučanje. Pester je bil tudi
spremljevalni program.
Več o dogodku pa boste v
Gorenjskem glasu na
straneh priloge Športni
glas lahko prebrali prihod-
nji torek. 

Množičen Pokljuški šolski maraton

Največ udeležencev je bilo na teku na dva kilometra. 
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Kranj - Prilika dela tatu, ved-
no znova opozarjajo polici-
sti, ki iz "delovnih izkušenj"
vedo, da bo vlomilec za svojo
tarčo raje izbral tisto stano-
vanje ali hišo, kjer bo potre-
boval najmanj truda za svoj
podvig. Posebno vabljiva za-
nje so odprta vrata in okna,
na hišo prislonjena lestev,
vrtnarsko orodje, ki ga nepri-
diprav uporabi za vlomilsko
orodje, ali pa preprosto
ključ, "skrit" pod predpraž-
nikom oziroma cvetličnim
lončkom. To se je prejšnji te-
den znova potrdilo tudi na
kranjskem sodišču, kjer je
potekala obravnava zoper 54-
letno Romunko Ano Rezmi-
ves. Petega decembra lani je
namreč obtoženka na Oreh-
ku pri Kranju vstopila v od-
prto in tisti trenutek prazno
stanovanjsko hišo ter v kuhi-
nji iz denarnice ukradla 205
evrov, pri tem pa jo je zasači-
la lastnica. Obtožena, mati
štirih otrok, ki naj bi po last-

nih besedah s sezonskimi
deli zaslužila približno 150
evrov, je dejanje priznala:
"Bila sem lačna, bolna in ho-
tela sem prositi za denar. Ko
sem vstopila v kuhinjo, me
je premamila denarnica. Iz
nje sem vzela denar za hra-
no, denarnico sem pa vrni-
la," se je v joku branila. 

Oškodovana Kranjčanka
je preiskovalni sodnici raz-
ložila, da je bila tedaj nede-
lja, pri sebi je imela vnuka.
Ko ju je odpeljala domov, je
denarnico pustila na mizi v
kuhinji. Pri odhodu iz hiše
ni bila dovolj pozorna, ali je
vnuk dobro zaprl vhodna
vrata, ki imajo na zunanji
strani "bunko". Kakšnih
deset metrov proč od hiše
je videla žensko, ki jo je že
dva dni prej prosila za de-
nar. "Ko sem se čez približ-
no osem minut vrnila, je
bila v hiši prižgana luč,
vhodna vrata pa odprta,
zato sem vedela, da je v njej
ta ženska. Zavpila sem, kje
si, nato pa vstopila v kuhi-

njo. Za mizo je sedela žen-
ska, denarnica pa je bila na
mizi. Bila je odprta, iz nje
so gledali zmečkani ban-
kovci," je razložila. 

"Ker je obdolženka iz de-
narnice že vzela denar, je
kaznivo dejanje izvršila, če-

prav je potem bankovce po-
tisnila nazaj v denarnico,
ko je zaslišala lastnico," je
ugotovila tožilka. Romunko
so nazadnje obsodili na po-
gojno kazen štirih mesecev
zapora s preizkusno dobo
dveh let. 

Skozi odprta vrata v kuhinjo
Romunko, ki je vstopila v prazno hišo in nameravala ukrasti 205 evrov, so pogojno kaznovali. 

Romunka Ana Rezmives je sodišču potožila, da jo je v krajo
pognala lakota. Odprta vhodna vrata pa so ji pri tem precej
olajšala delo.

Simon Šubic

Kranj - Šestdesetletnemu
Kranjčanu Miru Gartnarju
ne da miru obsodba, ki ga je
že pred meseci doletela na
Okrajnem sodišču v Kranju.
Čeprav se je odločitvi sodni-
ce uklonil in plačal naloženo
denarno kazen, ker je po
mnenju sodišča storil kazni-
vo dejanje ogrožanja varno-
sti, je še vedno prepričan, da
se mu je zgodila krivica. "V
pravno državo ne verjamem
več," pravi. 

"Pred leti sem starinarju v
odprodajo odstopil več starih
predmetov in slik, za kar mi
je sprva dal dvajset tisoč te-
danjih dinarjev, preostalo
plačilo pa naj bi prejel, ko bi
predmete preprodal. Po štiri-
najstih dneh sem ga šel tako
povprašati kaj je s plačilom,
pa mi je odgovoril, da še ni
vsega prodal. Teden dni kas-
neje sem se spet oglasil pri
njem in zahteval, da mi
predmete vrne, a mi je odgo-
voril, da je že vse plačano,
nazadnje pa mi je izročil le
dve sliki in star radio. Na-
slednji dan sem prišel še po
druge predmete, a me je na-
potil k odvetnici, kjer sem
podpisal nekakšen spora-
zum. Šele kasneje sem ugo-

tovil, da sem podpisal izjavo,
da dve leti ne smem priti v
starinarnico. Spoznal sem,
da se me želi znebiti. Odtlej
sem mu vsake tri mesece po-
slal pismo, brez kakršnikoli
groženj, le spraševal sem ga,
kdaj bom dobil še kaj denar-
ja, saj je z mojimi predmeti
dovolj zaslužil," je Miro pri-
čel svojo pripoved. 

Po šestih letih se je potem
znova oglasil v starinarnici.
"Spet sem ga vprašal, če mi
bo še kaj plačal, sicer bom
pripeljal detektiva ali polici-
sta. Nato sem odšel. Že na-
slednji dan sem dobil poziv
policije, naj se oglasim pri

njih, kjer sem moral podati
izjavo, ker naj bi grozil stari-
narju. Sodišče naju je kasne-
je povabilo na mediacijo, ki
pa ni uspela, ker nisem spre-
jel predloga mediatorja, da
plačam neko vsoto. Lani je-
seni je tako zadeva prišla na
sodišče, kjer so me obsodili
le na podlagi izjave starinar-
ja, brez kakšnihkoli dodat-
nih dokazov. Mojemu zatrje-
vanju, da mu nisem nikoli
grozil, tudi po telefonu ne,
niso verjeli. Če je že trdil, da
sem mu grozil, zakaj si po-
tem ni zapisoval datumov,
kdaj se je to zgodilo?" se
sprašuje Miro. 

Zgodila se mi je krivica
Kranjčan Miro Gartnar je plačal denarno kazen, ki mu jo je zaradi
ogrožanja varnosti že pred meseci izreklo sodišče, a vseeno trdi, da se mu
je zgodila krivica. 

"Sodišče ni bilo pravično," trdi Miro Gartnar. 

Radovljica

Ključ skrili pod 
predpražnik

V četrtek so neznani storilci
vlomili v stanovanjsko hišo
v okolici Radovljice, v kateri
so si "sposodili" tisoč evrov.
Policisti so z zbiranjem ob-
vestil ugotovili, da je oško-
dovanec imel pod predpraž-
nikom "skrit" ključ vhodnih
vrat, kar je nepridipravu
olajšalo delo.

Kranj

Vlomili v skladišče

Pred dnevi so neznani storil-
ci vlomili v skladiščne pros-
tore v Kranju. Odnesli so
kovček z orodjem Hilti, nekaj
motornih žag, agregat in va-
rilni aparat. Lastnik je oško-
dovan za okoli tri tisoč evrov. 

Domžale

Veliko kablov so 
potrebovali

Neznani storilci so iz skla-
diščnih prostorov v okolici
Domžal odnesli večjo količi-
no kablov. Lastnika so oško-
dovali za okoli 110 tisoč evrov. 

Radovljica

Vzeli bakrene izdelke

V noči na petek so neznanci
vlomili v poslovne prostore
podjetja v Radovljici. Od-
nesli so različne bakrene iz-
delke v vrednosti okoli deset
tisoč evrov. S. Š.

Krvavec

Z glavo udaril ob tla

Na smučišču Krvavec se je v četrtek pri smuki poškodoval
34-letni Ljubljančan. Pri padcu je z glavo močno udaril v
snežno podlago, pri tem pa izgubil zavest. S helikopterjem
so ga odpeljali v urgentni blok Kliničnega centra v Ljubljani. 

Kriška gora

Planinko v dolino prepeljal helikopter

V soboto popoldne si je na Ovčji poti pri sestopu s Kriške
gore planinka poškodovala gleženj. Na pomoč so ji prisko-
čili gorski reševalci iz Tržiča, s helikopterjem Slovenske voj-
ske pa so jo prepeljali v jeseniško bolnišnico.

Razor

Pri padcu poškodoval ramo

V Razorju pod Ratitovcem si je v petek planinec poškodoval
ramo. Pomagali so mu reševalci Gorske reševalne službe
Škofja Loka. Oskrbeli so mu ramo, ga prepeljali v dolino in
ga predali ekipi Nujne medicinske pomoči Škofja Loka.

Zgornji Brnik

Ogenj v kurilnici

V petek dopoldne je zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše na
Zgornjem Brniku. Vnel se je papir. Prostovoljni gasilci z Zgor-
njega Brnika in iz Cerkelj so požar pravočasno pogasili, tako
da razen zadimljenih zidov ni povzročil druge škode.

Kranj

Zagorelo v kuhinji

V petek, kmalu po polnoči, je zagorelo v kuhinji stanovanja
v Kranju. Požar so pogasili kranjski poklicni gasilci, ki so
pomagali stanovalki, ki se je nadihala dima. Nazadnje so
stanovanje prezračili in odstranili ožgane dele kuhinje. S. Š.

Preddvor

Preglasen pred lokalom

Kranjski policisti so morali pred dnevi intervenirati pred 
gostinskim lokalom v Preddvoru. Tam se namreč ni mogel
pomiriti 29-letni moški, ki so ga pred tem zaradi pijanosti
poslali iz lokala. Ker se ni umiril kljub prihodu policistov, so
ga slednji pridržali. S. Š.

Britof

Varno na gasilsko intervencijo

Pred kratkim sta policista Sandi Kovač in Sejdo Halačević v
gasilskem domu Britof predavala prostovoljnim gasilcem
na temo varne vožnje vozil s prednostjo, uporabe tahografa,
prevoza otrok in o drugih temah zakona o varnosti v cest-
nem prometu, ki se dotikajo gasilcev. "Policista sta nas opo-
zorila, da moramo tudi na intervencijski vožnji paziti na
varnost drugih udeležencev prometa. Prižgani sirena in
modra luč namreč še ne pomenita absolutne prednosti.
Prav tako je bilo dobrodošlo opozorilo, da moramo gasilci
tudi med vožnjo z osebnim vozilom do gasilskega doma,
kjer je zbirno mesto za intervencijo, paziti na preostali
promet in ne divjati vsepovprek, kar se včasih v želji po čim
hitrejšem posredovanju tudi zgodi," je pojasnil poveljnik
PGD Britof Rudi Gomboc, ki je dal pobudo za srečanje poli-
cistov s predstavniki gasilskih društev. Predavanja se je
udeležilo okoli štirideset prostovoljnih gasilcev iz Britofa,
Prebačevega-Hrastja, Mavčič, Predoselj, Bitenj, Stražišča, s
Trstenika in Jezerskega. S. Š.
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Pogovor  z ministrom za šolstvo in šport
dr. Igorjem Lukšičem o njegovih šolskih
letih in tudi o tem, kako svetuje svojim
štirim otrokom.
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Kaj lahko devetošolcem olajša odločitev za
najbolj ustrezno srednjo šolo? Izvedeli smo
tudi, kako se lahko iz povprečnih dijakov
razvijejo zlati maturanti!
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Suzana P. Kovačič

Osnovno šolo v letošnjem
šolskem letu zaključuje
18.014 učencev in učenk
(lani 18.420), ki bodo lahko
kandidirali na skupno
25.084 (lani 25.761) vpisnih
mest na srednjih šolah. Od
tega je v programih nižjega
poklicnega izobraževanja
razpisano 688 mest, v pro-
gramih srednjega poklicne-
ga izobraževanja 6.971
mest, v programih srednje-
ga strokovnega oziroma
tehniškega izobraževanja
9.358 mest, v programih

splošnih gimnazij 6.285
mest in v programih stro-
kovnih gimnazij je razpisa-
no 1.782 mest. 

Delež razpisanih mest za
programe nižjega poklicne-
ga izobraževanja je ostal na
lanski ravni. Deleža razpisa-

nih mest za programe sred-
njega poklicnega izobraže-
vanja in srednjega tehniške-
ga/strokovnega izobraževa-
nja sta se nekoliko povečala
glede na preteklo leto, pred-
vsem zato, ker je na novo
razmeščenih več programov
srednjega poklicnega izob-
raževanja kot drugih. Delež
razpisanih mest za progra-
me gimnazij pa je nižji. Za
programe gimnazij se je šte-
vilo mest zmanjšalo za 502,
zaradi spremenjenih nor-
mativov za oblikovanje od-
delkov.

Mladi pred odločitvijo

Koristno je, da mladi poklic spoznajo tudi dejansko, ne
samo na papirju. Učenci večkrat obiščejo Gorenjski glas in
se pozanimajo o poklicu novinarja. I Foto: arhiv GG, Tina Dokl

V centru svetovnega turističnega dogajanja

Ste prva višja turistična in hotelirska
šola v Sloveniji, s sedežen na najbolj
ugledni lokaciji, na Bledu. Prihajajo k
vam študentje iz vse Slovenije?
"Seveda, saj smo šola, ki svoje študente izob-
ražuje v sami srčiki slovenskega in svetovnega
turizma in poleg tega prvi, ki smo pri nas za-
čeli z višješolskim izobraževanjem na podro-
čju turizma. Programi izhajajo prav iz potreb

turističnega gospodarstva, kjer se je pred pet-
najstimi leti in več izkazalo, da primanjkuje
tako imenovanega srednjega menedžmenta.
V začetku so tako k nam tako na redni kot na
izredni študij prihajali predvsem tisti, ki so za-
ključili gostinsko in turistično srednjo šolo. Da-
nes, po bolonjski reformi, pa vsi, ki so zaključi-
li srednjo šolo; veliko je tudi takšnih iz gimna-
zij, pa jih gostinstvo in turizem zanimata. Od

leta 1997, ko smo začeli z izrednim študijem,
smo tako izobrazili veliko strokovnjakov, ki so
danes zaposleni po najboljših gostinskih in tu-
rističnih podjetjih - pa naj omenim samo naj-
bolj poznane, kot so Matevž Strajnar, Igor Ja-
godič in Uroš Štefelin. Posebej v prvih letih je
med študenti, ki so prihajali iz podjetij, in pre-
davatelji v času izobraževalnega procesa po-
tekala zares zanimiva izmenjava izkušenj."

Je, kljub temu da ste na Bledu, v centru
turističnega dogajanja, težko zagotoviti
najboljše predavatelje? 
"Dobiti naziv predavatelj višje šole je zelo za-
pleteno, saj so za to potrebne tako
pedagoško-andragoška izobrazba kot dokaza-
ne reference iz prakse. Šola ima odlične pre-
davatelje, ki se ves čas izobražujejo tako doma
kot v tujini. Izobraževanja v tujini pa seveda
omogočamo tudi svojim študentom."

Pomemben del izobraževalnega procesa
pri vas predstavlja praktično izobraževa-
nje. Kako ste ga organizirali?
"Bled je center svetovnega turističnega doga-
janja in naša velika prednost je dejstvo, da
imamo prav tu razvejano mrežo podjetij za
praktično izobraževanje. Naša povezanost z
gospodarstvom, za katero izobražujemo in
usposabljamo, je velika. Kaj ni lepo spoznava-
ti turizma natanko tam, kjer se dogaja? Prav
zato pri nas študijskega leta ne začenjamo s
predavanji, temveč novim študentom pokaže-
mo najprej Bled - njegove hotele in agencije
od znotraj, pa naravne lepote, kulturno doga-
janje in čudovito okolico." 

Vaša druga pomembna prednost pa je
šolski hotel Astoria ...
"Tako je. Šolski hotel Astoria omogoča, da naši
študentje vseskozi tudi praktično delajo. Na
vseh področjih in v projektih, ki jih pripravlja-
mo za prave goste. Tako smo na primer v tem
študijskem letu zelo uspešno pripravili marti-
novanje za Lions klub Bled, zdaj je pred nami
prireditev Bled ima talent ... Vse to so imenit-
ne priložnosti, da se študentje, ki ves projekt
pripravijo sami, urijo in nadgrajujejo teoretič-
na znanja."

Letos zaključujete temeljito prenovo
Astorie in vpeljujete nov študijski pro-
gram velnes.
"Res je. Šolski hotel Astoria obnavljamo s po-
močjo evropskih sredstev in pred nami je dru-

ga, zaključna faza obnove, ko bomo prenovili
še zadnji del nastanitvenih kapacitet, restav-
racijo in kuhinjo. Predvsem pa smo ponosni na
nastajajoči velnes v hotelu Astoria. Vežemo ga
namreč na nov študijski program, ki za zače-
njamo v prihodnjem šolskem letu in predstav-
lja prvi takšen program v Sloveniji. Odzivi tako
v gospodarstvu kot med bodočimi študenti so
dobri, zanimanje veliko."

Že kmalu pa bo študij hotelirstva in tu-
rizma mogoče nadaljevati, kajne?
"Občina Bled je lani ustanovila Visoko šolo za
hotelirstvo in turizem Bled, ki ima sedež na
naši šoli. Prav v tem času potekajo uskladitve
visokošolskega programa z novimi merili,
tako da bo po sprejetju programa našim di-
plomantom zagotovljeno tudi nadaljevanje
študija na Bledu."

Jana Špec, direktorica Višje šole za hotelirstvo in turizem Bled: "Kaj je lepšega kot študirati turizem na Bledu, v samem
svetovnem centru turizma?" / Foto: Gorazd Kavčič

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

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled letos praznuje 15-letnico delovanja. Študijski 
program, zasnovan na temelju dvestoletne hotelirske tradicije, ob jubileju nadgrajujejo s temeljito
obnovo šolskega hotela Astoria in novim študijskim programom velnes. Ob tej priložnosti smo se 
pogovarjali z direktorico šole Jano Špec.

Srednje šole bodo organizirale informativni dan,
na katerem boste učenci lahko dobili podrobnejša
pojasnila o vpisu in izobraževanju ter druge 
informacije. Informativna dneva bosta v petek,
11. februarja, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 
12. februarja, ob 9. uri. Posamezne šole bodo 
informacije o posameznih programih posredovale
ob drugih urah ali na drugi lokaciji, kot je šola,
zato bodite pozorni na tekst v razpisu.

�13. stran
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Skupnost VSŠ

CBI1 zaposljivost definira
kot skupek atributov, sposo-
bnosti in znanja, ki ga mora-
jo posedovati udeleženci na
trgu dela, da jim zagotavlja
učinkovito opravljanje delov-
nih obveznosti, pri čemer
dosegajo dodano vrednost
zase, svojega delodajalca in
širše ekonomsko okolje. Biti
zaposljiv pomeni:
1. Posedovati sposobnost 

t. i. "self-managementa" -
pripravljenost sprejeti od-
govornost, biti fleksibi-
len, samoiniciativen, biti
sposoben samoregenera-
cije ter imeti visoko mero
razvite sposobnosti em-
patije, upravljanja s ča-
som in končno pripravlje-
nost spreminjati sebe na
podlagi reflektivnega uče-
nja (povratnih informacij
iz okolja).

2. Biti sposoben timskega
dela. 

3. Biti sposoben poslovnega
razmišljanja in naravna-
nosti k uporabniku.

4. Biti sposoben problem-
skega razmišljanja in vsa-
kodnevnega reševanja
problemov. 

5. Posedovati komunikacij-
ske sposobnosti. 

6. Obvladati delo s številkami.
7. Obvladati delo z informa-

cijsko tehnologijo.
Poleg vseh naštetih atribu-
tov mora biti opremljen s
pristopom "jaz to zmorem",
veliko mero pozitivne ener-
gije in volje po vključevanju
v novo okolje. Prav tako veli-
kokrat omenjen atribut je
podjetnost oz. podjetniška
naravnanost, ki vodi k inova-
tivnemu načinu razmišlja-
nja, kreativnosti, sodelova-
nju in prevzemanju tveganj.
Oseba, ki poseduje zgoraj
naštete atribute, lahko tako
po mnenju delodajalcev kot
izobraževalcev pomembno
prispeva k poslovnemu
uspehu (CBI&UK Universi-
ties: Future fit; Preparing
graduates for the world of
work, 2009).
Pomemben delež študentov
v EU - več kot 2,5 milijona
ljudi - študira v krajšem vi-
sokošolskem izobraževanju,
ki ga pri nas imenujemo viš-
je strokovno izobraževanje.
V najbolj razvitih državah
sveta (zahodna Evropa,
ZDA, Kanada, Avstralija) je
ta delež še višji in v porastu
- kar tretjina populacije se
vključi v višješolske strokov-
ne programe. Gre namreč
za dvoletno praktično-ap-
likativno izobraževanje, kjer
je program sestavljen iz teo-
rije in prakse ter obveznih
delovnih namestitev v pod-
jetjih oz. pri praktičnem
delu. Ta del izobraževanja

prispeva k bolj fleksibilni in
bolj izobraženi delovni sili v
Evropi, tako na trgu dela v
zasebnem in tudi javnem
sektorju. Višje strokovne
šole imajo namreč prednost
v odzivih na hitre se spremi-
njajoče potrebe, priložnosti
in interese študentov ter in-
terese trga dela. Po podatkih
Zavoda za zaposlovanje R
Slovenije, iz decembra
2009, med iskalci zaposlit-
ve le 3,1-odstotni delež pred-
stavljajo diplomanti višjih
strokovnih šol.
Šole so s programi razvile
posebne oblike sodelovanja s
podjetji tako, da skupaj s
podjetji iz branže pripravlja-
jo študente za boljše zapo-
slitvene možnosti, skozi
praktično izobraževanje, ki
zajemajo kar 40 odstotkov
programov in projektna di-
plomska dela za potrebe
podjetij. Vpete so v lokalno
okolje in imajo zelo tesno
povezavo s podjetji in stro-
kovnimi združenji, kar zago-
tovo pripomore k bolj učin-
kovitemu prenosu znanj iz
izobraževanja v gospodar-
stvo. Podjetja in delodajalske
strokovne organizacije sode-
lujejo pri oblikovanju študij-
skih programov, ki nastajajo
na osnovi izraženih potreb
delodajalcev in poklicnih
standardov.
Prav zaradi tega stalnega so-
delovanja z gospodarstvom
se na višjih strokovnih šolah
uspešno razvijajo in izvajajo
tudi aktivni pristopi pri po-
učevanju (učni projekti, tim-
sko delo predavateljev in štu-
dentov ter mentorjev v pod-
jetjih), saj pedagoški proces
v šoli večinoma izvajajo iz-
kušeni strokovnjaki iz go-
spodarstva.
Z oblikami izrednega študija
oziroma izobraževanjem
odraslih udeležencev, ki pri-
stopajo k študiju z že določe-
nimi z delom ali predhod-
nim študijem pridobljenimi
znanji, se v višjem strokov-
nem šolstvu uspešno razvija-
jo tudi elementi RPL (prizna-
vanja predhodnega znanja in
izobraževanja), kar olajšuje
kandidatom odločitev za pre-
kvalifikacijo in v veliki meri
uresničuje tudi vizijo vseživ-
ljenjskega učenja.

Mag. Majda Kralj in
Zdenka Steblovnik Župan

Vloga in posebnosti višješolskega
strokovnega izobraževanja
Razmere sodobne, konkurenčne ekonomije potrebujejo zaposlene, ki posedujejo sposobnosti, znanje
in samoprepričanje, da lahko delujejo v katerikoli situaciji poslovnega okolja ter so sposobni in voljni
kontinuiranega prilagajanja in napredovanja v stalno spreminjajočem se globalnem okolju.

1 CBI – The Confederation of British
Industry je vodilna britanska organi-
zacija, ki združuje več kot 240.000
delodajalcev, ki skupaj zaposlujejo
približno tretjino zaposlenih v zaseb-
nem sektorju gospodarstva. Organi-
zacija je tudi uradna zastopnica v
Evropski uniji, in generira več kot
50% regulativ, ki zadevajo poslova-
nje britanskih podjetij.
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Suzana P. Kovačič 

Minister za šolstvo in šport
dr. Igor Lukšič z družino
živi pri Medvodah, osnovno-
šolska in dijaška leta je pre-
živel na Dolenjskem. Takole
se spominja prvih korakov
na poti v šolo v Dolenjskih
Toplicah: "Moja mama je
bila učiteljica, večkrat sem
šel z njo v šolo, ko ni imela
varstva zame in sem delal
kakšne naloge. Ko so brata,
ki je leto dni starejši, vpisali
v prvi razred, sem hotel, da
vpišejo tudi mene. Seveda
me niso, tega dne so me pu-
stili doma in skoraj sem
"medvedu nogo utrgal", ko
sem z njim razbijal po vra-
tih, ker nisem smel z njimi. 
Na neki način sem bil v šolo
že vpeljan skozi mamino in
bratovo izkušnjo, komaj
sem jo čakal. Ko sem le pri-
šel k pouku, pa najprej
sploh nisem vedel, za kaj
gre. S sošolci sem se boril za
primat v razredu, kar pome-
ni, da sem ogrozil odlično
oceno iz vedenja. V prvem
razredu sem bil komaj odli-
čen, ocena iz vedenja pa je
bila na koncu vendarle pet.
Potem naprej ni bilo več
problema, imel sem petice
in ugotovil, za kaj gre v šoli."

Vam je mama privzgojila
učne navade, glede na to, da
je bila učiteljica?
"Mama je vsak večer imela
priprave pol ure do uro. To
je bila neka rutina, ki je bila
hkrati tudi šolska. Ko je ona
delala priprave, sva tudi
midva z bratom delala nalo-
ge. Bilo je prav šolsko vzduš-
je tudi doma."

Vi ste imeli še številčne oce-
ne v prvih treh razredih, vaš
najmlajši otrok že opisne. Je
to boljše?
"Pravzaprav ni nobene razli-
ke, kakšno je ocenjevanje.
Problem, ki ga imamo v na-
ših šolah, je ta, da ocena če-
dalje manj pomeni selekci-
jo. Ocena negativno, se pra-
vi "ne zadostuje, ne znaš,
nauči se", ni več v tej funkci-
ji. Ocena je zdaj praviloma
pozitivna, ker je prevladal
pristop, da selekcije v šoli ni.
Pri nas vsi naredijo osnovno
šolo in ta pritisk prihaja tudi
na srednje šole in na fakul-
tete. Ni več nobenega krite-
rija, predvsem pa ga nihče
noče uveljavljati. To je pro-
blem, ker končana osnovna
šola še ne pomeni, da je ne-

kdo tudi ustrezno pismen.
Šola ni samo zato, da v njej
prebiješ pet, šest ur na dan,
da dobiš malico, da se malo
razmigaš, da si na neki na-
čin v varstvu, ampak je tudi
zato, da se naučiš samozah-
tevnosti do sebe in da neko
nalogo, ki jo imaš ali pa si jo
sam zastaviš, spelješ do kon-
ca. In da se po teh nalogah,
kako so opravljene, tudi raz-
vrščamo, da je to neko meri-
lo za ugled, dobrobit, ki ga
posameznik uživa v skupno-
sti, v razredu, v šoli. Iz tega
naslova sledijo neke nagra-
de, formalna priznanja, če
hočete tudi razlike v oceni,
štipendije, kvalifikacije na
nacionalna in mednarodna
tekmovanja."

Ste kot učenec, kasneje dijak,
šolo dojemali na tak način,
kot ste ga pravkar opisali?
"Malo drugačen sem bil kot
večina. Bil sem predsednik
razreda že od tretjega razre-
da naprej, kasneje tudi v
gimnaziji. Izvoljen na de-
mokratičnih volitvah ..."

Je bilo glasovanje tiho, javno?
"Bilo je javno glasovanje,
ker ni bilo pritiskov, kampa-
nje, ampak izrekanje o na-
klonjenosti. Vedno so me
določili, nikoli se pa tega ni-
sem branil."

Kako ste razumeli to svojo
vlogo predsednika razreda?
"Organizirali smo pomoč so-
šolcem in bil sem eden od
teh, ki je to delal. Skrbeli smo
za disciplino in predsednik
razreda je bil v tem smislu
zgled. Moram reči, da sem bil
kar zgled, ne pa ravno zme-
raj, ker sem imel včasih tudi
kakšne drugačne presoje.
Imeli smo podpise pohvale in
podpise graje. To se je potem
izenačevalo, se pravi en pod-
pis pohvale, en podpis graje.
Če si imel veliko podpisov
graje, si potem dobil nižjo
oceno iz vedenja, ali pohvalo
na koncu šolskega leta, če si
imel dosti podpisov pohval."

Ko ste bili na pragu srednje
šole, ste vedeli, kam želite
naprej, je bil kakšen dvom,
so vam starši pomagali pri
odločitvi?
"Že od malega sem vedel, da
bom znanstvenik, da se bom
ukvarjal z raziskovanjem. Na
začetku sem bil bolj usmer-
jen v naravoslovje, skozi
gimnazijo v Novem mestu
pa sem se usmeril v druž-

boslovje. Še ko sem bil v pr-
vem letniku fakultete, mi je
eden od profesorjev rekel, pa
kako njim ni jasno, da bom
ostal na fakulteti. Njim je
mislil na nekatere kolege
profesorje s področja polito-
logije, kjer sem študiral.
Nekateri pa rabijo več disku-
sije, iskanja, si postavijo dile-
me - ali bo šel v A ali B, po-
tem se pa usedejo v napačni
avtobus in pridejo v C. En-
krat sem mojo študentko
spraševal, kaj pa vi tukaj dela-
te, in mi je rekla, da je hotela
na Filozofsko fakulteto, pa se
je usedla na napačni avtobus
in se vpisala kar na Fakulteto
za družbene vede (smeh ...).
Ta silna usmerjenost se vča-
sih konča tudi tako."

Imate štiri otroke, samo
eden je še osnovnošolec. Ko-
liko so potrebovali vašo po-
moč, nasvet pri izbiri sred-
nje šole, če sploh?
"Ko sem bil še jaz na pragu
te odločitve, je bila edina
gimnazija v bližini gimnazi-
ja v Novem mestu in bila je
kar utrjena pot, kam greš.
Danes z družino živim pri
Medvodah, gimnazij v bliži-
ni je pa veliko; v Škofji Loki,
Kranju, Ljubljani. Najstarej-
ša hči je vpisala Gimnazijo
Bežigrad, ker je ugotovila,
da je ta zanjo najboljša šola.
Sin je šel na Poljane na kla-
sično gimnazijo in je prišel
notri za mišji rep, potem pa
je super delal. Tretji se je
odločil za ekonomsko gim-
nazijo, šel je v Ljubljano,
potem pa po določenem
času ugotovil, da mu najbolj
ne ustreza razred in se pre-
pisal v Ekonomsko gimna-
zijo Kranj. V to se nisem
vmešaval."

Se vam ni zdelo nič poseb-
nega, da se je prepisal sredi
šolanja?
"Ne, edino, kar sem mu re-
kel, je bilo, če se zaveda, da
se cela družina vozi v Ljub-
ljano in bi se lahko vozil z
nami, za Kranj bo pa moral
uro prej vstajati. Je rekel, ni
problema ... Počuti se dobro
in napreduje tudi po uspe-
hu, višje ko gre."

Ste kot oče zahteven do
otrok glede ocen?
"Zahtevnost se vzpostavlja
skozi bolj neformalne zade-
ve. S soprogo otrok nisva ni-
koli maltretirala glede ocen,
se pa pogovarjamo okrog
tega; ona je bila odličnjaki-

nja, z doktoratom, jaz sem
bil odličnjak ... Skozi to se
oblikuje neka klima, kaj je
kriterij in nekateri ga v dru-
žini jemljejo bolj resno, eni
pa z zadržkom. Ravno pred
dnevi je sin dobil oceno de-
vet na pravu in se je odločil,
da ne gre še na ustni del,
ker da je zelo zadovoljen z
oceno. Pa sem mu rekel,
kako ne greš še na ustni del,
deset je ja višja ocena kot
devet (smeh ...). Na ta račun
se malo hecamo, ampak ve,
da je treba dati nek opti-
mum od sebe, potem bo pa
že sam presodil ... Seveda
ocena ni vse, da je to relativ-
no, ampak tudi znotraj te
relativnosti je treba vedeti,
kaj je prioriteta. Mora vede-
ti, ali snov obvlada, pred-
vsem pa, da je v procesu
dvigovanja kvalitete in da se

bo moral znati pozicionirati
v družbi. In da ima nenazad-
nje tudi skozi ocene neke
kriterije za to, kdo je za kaj
sprejemljiv, dober ..."

Koliko ste bili kaj aktivni v
obšolskih dejavnostih?
"Glede tega sem bil kar
"nor", že v osnovni šoli sem
obiskoval vse krožke, ki so
bili možni. Zunaj na igrišču
sem preživel tudi po tri, štiri
ure na dan. Zelo malo sem
bil doma že v osnovni šoli.
Precejšen del je zavzemala
tudi moja politična dejav-
nost v Zvezi mladine; v tret-
jem in četrtem letniku gim-
nazije sem tudi med odmori
skliceval sestanke. Tudi po-
zno sem šel spat, z zadnjim
avtobusom sem se pripeljal
domov, to je bilo ob enajstih,
potem sem še za šolo delal.

Težko pa je dajati nasvete
drugim. Vidim pri mojih
štirih, ali ko sem jaz gor ra-
sel, kakšne so razlike. Meni
so bili pomembni dobri stiki
s prijatelji, da smo stvari po-
čeli skupaj. Vprašanje, kako
bi se jaz kot posameznik,
brez spodbude in navezave
znotraj sošolcev, sam "gre-
bel" za rezultat. To mi ni bli-
zu. Nekateri pa hodijo v
glasbene šole, delajo sami s
seboj in inštrumentom in
jim to veliko pomeni. Neka-
teri se spustijo v šport, v vr-
hunske rezultate ... Moji v
glavnem niso taki, so precej
nagnjeni k temu, da je živ-
ljenje tudi za to, da se ga do-
bro preživi."

Kot starš hodite na govoril-
ne ure, roditeljske sestanke,
ali to prepuščate soprogi?
"Sem hodil, dokler nisem
bil minister, potem sem pa
šel samo ene dvakrat in sem
videl, da to ni dobro, ker je
preveč stresno za razred
(smeh ...). Skratka, ni dobro
(smeh ...). V zadnjem letu
nisem bil. Enega učitelja
sem vprašal, kako se mu
zdi, pa je rekel, da je bolje,
če me ni."

Je bil učitelj pod pritiskom,
je imel tremo?
"Ne vem, ampak je bila res
zoprna situacija. Problem je
bil, kako se obnašati, ali gre
tudi v takem primeru za
protokol, ali ne. Kakorkoli
obračaš, si minister."

Sestankoval tudi
med odmori 
"Skoraj sem medvedu nogo utrgal" ... in to zato, ker aktualnega ministra za
šolstvo in šport dr. Igorja Lukšiča niso vpisali v prvi razred tedaj, ko je on
želel. Oče štirih otrok tudi pove: "Šola ni samo zato, da v njej prebiješ pet,
šest ur na dan, da dobiš malico, da se malo razmigaš, da si na neki način v
varstvu, ampak je tudi zato, da se naučiš samozahtevnosti do sebe in da
neko nalogo, ki jo imaš ali pa si jo sam zastaviš, spelješ do konca."

Dr. Igor Lukšič I Foto: Gorazd Kavčič

... o slovenski šoli
"Naša šola otroke drži zelo navezane na to, kar
ta skupnost želi. Iz tega stališča je dobra. Športne
vzgoje in pogojev za športno vzgojo nobena
država nima v taki meri, kot jo imamo mi. 
Prehrano imajo na tak način, kot mi, organizirano
samo nordijske države. Imamo šolo v naravi,
plavalne tečaje, smučanje ... To so dimenzije, ki
jih nihče ne bo dal v mednarodno primerjalno
raziskavo. Tisto, kar merijo raziskave, so samo
tehniška znanja, ki so tudi kulturno pogojena.
Kar pa je tragika celotne družbe, je padec ambicij,
neorientiranost, in to se prenaša tudi v šolo."
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Poklici prihodnosti

Suzana P. Kovačič 

Po podatkih o številu prostih
delovnih mest v letu 2010
med poklici, ki sodijo v po-
klicno skupino strokovnja-
kov ter tehnikov in drugih
strokovnih sodelavcev, je
bilo na Zavodu RS za zapo-
slovanje največ prostih delov-
nih mest za naslednje kadre:
komercialist za prodajo,
predmetni učitelj, pomočnik
vzgojitelja predšolskih otrok,
medicinska sestra, visoko-
šolski sodelavec in poslovni
sekretar. "Kljub krizi je treba
poudariti, da delodajalci še
vedno kažejo zanimanje za
zaposlitev tako imenovanih
deficitarnih kadrov, kot so

denimo poklici s področja
naravoslovja in tehnike
(predvsem gre za strojnike,
elektrotehnike, računalni-
karje, in to na vseh izobraz-
benih ravneh), povpraševa-
nje je tudi po zaposlitvi me-
dicinskega osebja, od zdrav-
nikov, zdravnikov speciali-
stov do medicinskih sester
in drugega zdravstvenega
osebja. Precej povpraševanja
je bilo v letu 2010 tudi po
prodajalcih, voznikih, učite-
ljih itd. Tisti mladi, ki se od-
ločajo za takšne poklice,
imajo praviloma manj težav
pri zaposlovanju, kot oni, ki
se odločajo na primer za do-
ločene poklice v družboslov-
ju," je sporočila Tanja Podob-

nik Zec iz Zavoda RS za za-
poslovanje in dodala: "Mla-
dim, ki končajo šolanje ali pa
se zanj šele odločajo, svetu-
jemo, da najprej razmislijo,
kaj so njihovi zaposlitveni ci-
lji, to pomeni, da ugotovijo,
na katerih področjih želijo
delati, kakšne delovne nalo-
ge jih veselijo."
Zavod RS za zaposlovanje
mladim ponuja nabor stori-

tev za uspešnejši nastop na
trgu dela: od informiranja o
prostih delovnih mestih, za-
poslitvenega in kariernega
svetovanja, učenja veščin
iskanja zaposlitve, izobraže-
vanja in usposabljanja do
konkretnih spodbud pri za-
poslovanju. Brezposelni
mladi se lahko vključujejo v
različne programe aktivne
politike zaposlovanja.

Zaposlitveni cilji
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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

Med. sestra Gordana Kozina uvaja v delo Matejo Tičar

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 področju
strokovnega izobraževanja. Dijaki teoretično znanje dopolnjujejo v
šolskih delavnicah in specializiranih učilnicah. Praktično usposablja-
nje opravljajo pri bodočih delodajalcih in sicer glede na strokovno
usmerjenost v zdravstvenih ustanovah, vzgojno varstvenih organiza-
cijah, kovinsko pridelovalni in predelovalni industriji, zavarovalni-
cah, trgovinah in ustreznih zasebnih delodajalcih. Tak način izobra-

ževanja zagotavlja visoko strokovno usposobljenost naših dijakov.
V šolskem letu 2011/2012 Srednja šola Jesenice vpisuje v redno
in izredno izobraževanje v strokovno izobraževalnih programih 
s področja zdravstvene nege, predšolske vzgoje, strojništva in
ekonomije.
Vpis v šolo bo potekal brez dodatnih preizkusov praktičnih sposo-
bnosti 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

Mehatronik operater - 3 leta
Strojni tehnik - 4 leta

PREDŠOLSKA VZGOJA
Vzgojitelj predšolskih otrok - 4 leta

EKONOMIJA
Administrator - 3 leta

Ekonomski tehnik PTI - 2 leti

Izobražujemo v programih:

➨ EKONOMSKA GIMNAZIJA
➨ EKONOMSKI TEHNIK
➨ MEDIJSKI TEHNIK

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 ...

Vabimo vas na informativne dneve 
11. in 12. februarja, 
informacije pa lahko 

vsako dopoldne dobite osebno, 
po tel.: 04/537 35 00 ter 

na spletnih straneh šole www.egss.si.

"Pričakujemo, da bodo v prihodnosti boljše
možnosti zaposlovanja imeli predvsem 
strokovnjaki s področja informacijskih 
tehnologij, tehnike in naravoslovja, novih 
(zelenih) tehnologij, zdravstva in zdravstvene
nege ter farmacije, trženja, financ in 
računovodstva, kot tudi strokovnjaki, ki bodo 
zagotavljali različne svetovalne storitve. 
Vsekakor bo velik poudarek tudi na širšem 
povezovanju znanj in spretnosti."

Mladi se na Zavodu za zaposlovanje lahko
pozanimate o možnostih zaposlitve v državah
Evropske unije. Do informacij lahko pridete 
tudi na Uradih za delo in Centrih za 
informiranje in poklicno svetovanje. 
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Študenti dijakom

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 višješolske študijske programe: 

Program Skupna vpisna mesta               Dodatna vpisna mesta

redni izredni redni izredni
Ekonomist 60 60 2 10
Poslovni sekretar - 60 - 10
Organizator socialne mreže - 50 - -

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

PROGRAMA: ● ekonomska gimnazija
● ekonomska gimnazija - športni oddelek

ŠOLA ZA PONOSNE, SAMOZAVESTNE IN USPEŠNE

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

VABLJENI NA INFORMATIVNI DAN

EKONOMSKO-TRGOVSKA ŠOLA KRANJ
Cesta Staneta Žagarja 33

VABILO
na informativni dan, ki bo  

v petek, 11. februarja 2011, ob 9. in 15. uri , in
v soboto, 12. februarja 2011, ob 9. uri

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

Posredovali Vam bomo informacije o vpisu v 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
Cesta Staneta Žagarja 33

1. Srednje strokovno izobraževanje ● gradbeni tehnik (SSI)

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

3. Srednje poklicno izobraževanje ● frizer
● zidar 
● tesar
● slikopleskar - črkoslikar
● pečar - polagalec keramičnih oblog
● izvajalec suhomontažne gradnje

4. Nižje poklicno izobraževanje
● pomočnik pri tehnologiji gradnje 

INFORMATIVNI DAN:
● petek, 11. februarja 2011, ob 9. in 15. uri, 
● sobota, 12. februarja 2011, ob 9. uri.

Kidričeva cesta 65
4000 Kranj

EKONOMSKO-STORITVENI IZOBRAŽEVALNI CENTER KRANJ

Informativni dan: ESIC Kranj, Župančičeva 22, Kranj, predavalnica v pritličju, in sicer:
● v petek, 11. februarja 2011, ob 9. uri in 17. uri za redni in izredni študij;
● v soboto, 12. februarja 2011, ob 9. uri za redni in izredni študij.

NOVOST: organizator socialne mreže - izredno!
IZREDNIM ŠTUDENTOM NUDIMO KONKURENČNE CENE IN BREZPLAČNO PARKIRANJE!

Poiščite odgovor na informativnih dneh 11. in 12. februarja 2011 in izberite med 
bolonjskimi študijskimi programi 1. stopnje:
Elektrotehnika (UN), Aplikativna elektrotehnika (VS), Multimedijske komunikacije (VS).

Ste pripravljeni na začetek vaše študijske poti 
na Fakulteti za elektrotehniko?

www.fe.uni-lj.si

Suzana P. Kovačič

Klub študentov Kranj (KŠK)
je v soboto, že enajstič po vr-
sti, uspešno organiziral ne-
formalni informativni dan
Študenti dijakom v Ekonom-
ski gimnaziji Kranj. Dijakom
zaključnih letnikov so ponu-
dili informacije o veliki večini
slovenskih študijskih progra-
mov. "Predstavili smo 35 raz-
ličnih študijev, od tega tudi
možnost študija v tujini pre-
ko programa Erasmus," je
povedala Mojca Jagodic,
predstavnica za odnose z jav-
nostmi pri KŠK. Dogodek je
iz leta v leto bolj obiskan, v
dopoldanskem času pride
približno tisoč dijakov. "Naj-
bolj jih zanima, koliko se je
treba učiti, koliko je prostega
časa, ali študij daje tisto, kar
so pričakovali, kakšne so za-
poslitvene možnosti ter kakš-
ne so novosti v zvezi z bolonj-
skim programom," je izpo-
stavila Mojca Jagodic.
Matija Jenko je študent prve-
ga letnika Fakultete za var-
nostne vede, smer varstvo-

slovje, o študiju je povedal:
"Super je, po pričakovanjih.
Prepričala sta me predmet-
nik in odlična predstavitev
fakultete. Dijakom sem pri-
pravil predstavitev v "power
pointu", v referatu fakultete
sem vzel tudi zloženke." Di-
jakinja Klara Gradišar, ki se
odloča o študiju na Fakulteti
za kemijo in kemijsko tehno-
logijo, je na neformalni in-
formativni dan prišla, ker,
kot je poudarila: "... dobiš vse
informacije na enem mestu
iz prve roke." 
"Še vedno je bilo največ zani-
manja za družboslovne fa-
kultete. Največ obiska je bilo
na predstavitvah Ekonomske
fakultete, Fakultete za druž-
bene vede, Filozofske fakulte-
te. Precej obiska je bilo tudi
na "standardnih" fakultetah:
Pravni fakulteti, Medicinski
fakulteti, Zdravstveni fakulte-
ti. V primerjavi s preteklimi
leti je bil večji obisk na Fakul-
teti za matematiko in fiziko.
Odziv dijakov je bil dober,
skoraj vsi namreč obiščejo
več kot dve predstavitvi fakul-

tet," je povzela sobotno doga-
janje Mojca Jagodic. Matu-
rantje gorenjskih in ljubljan-
skih srednjih šol so prejeli
tudi vpisno publikacijo Napo-
tnik, ki odgovarja na najpo-
gostejša vprašanja dijakov ob
prijavi na študijske programe
in zaobjema vse pomembne
informacije o vpisu, kot so
roki za prijavo, izračun točk
in razpisi. Publikacija je do-
segljiva tudi na Info točki
KŠK (Gregorčičeva 6). 

Neformalni 
informativni dan

Poleg mest, namenjenih
učencem, šole razpisujejo
še mesta za programe po-
klicno-tehniškega izobraže-
vanja, poklicne tečaje in
maturitetni tečaj, po kate-
rih se izobražujejo dijaki, ki

so že pridobili določen po-
klic ter svoje izobraževanje
nadaljujejo po vertikali ozi-
roma horizontali ali pa želi-
jo pristopiti k opravljanju
splošne mature. Za nada-
ljevanje izobraževanja po
končanem programu sred-
njega poklicnega izobraže-

vanja je v programih po-
klicno-tehniškega izobraže-
vanja na voljo 2.990 vpis-
nih mest. Za programe 
poklicnega tečaja je razpi-
sanih 476 vpisnih mest, za
maturitetni tečaj pa 742 
v javnih šolah in 30 v zaseb-
nih. 

Mladi pred odločitvijo
�9. stran
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Svetovanje

Urša Peternel

Kateri dejavniki so tisti, ki
naj bi jih učenec upošteval
pri izbiri srednje šole?
"Predvsem je pomembno,
da ga program in poklic, o
katerih razmišlja, zanimata.
Učenec naj se vpraša, kakš-
no delo bi mu bilo všeč - ali
je to delo z ljudmi, delo s
papirji, števili, oblikovanje,
umetnost, praktično delo,
delo v naravi ... Pregleda naj
predmetnik in če je vsaj dve
tretjini predmetov zanj vse-
binsko zanimivih, potem je
odločitev za program in po-
klic prava. Če ga predmeti
zanimajo, bo namreč imel
povsem drugačno motivaci-
jo za učenje, kot če se je v
program vpisal iz drugih
razlogov, denimo zaradi bli-
žine šole, prijateljstva, odlo-
čitve staršev ..." 

Pa je otrok pri štirinajstih,
petnajstih sploh dovolj zrel,
da sprejme odločitev o bo-
dočem poklicu? 

"Vsekakor je pri tej starosti
izredno težko izbrati poklic.
Le redki so otroci, ki že v de-
vetem razredu z gotovostjo
rečejo: 'Jaz bom pa zdrav-
nik!' Zato je pomembna po-
moč staršev, ki otroka naj-
bolj poznajo, poznajo njego-
ve sposobnosti in interese,
tudi nadarjenost."

Toda kje je tista meja, ki loči
pomoč staršev od vsiljeva-
nja izbire šole?
"Zelo pomembno je, da
starši otroku ne vsiljujejo
svojega mnenja, kaj bi bilo
zanj dobro. Naj skušajo pre-
poznati njegove lastnosti,
vrednote pa tudi učne nava-
de in naj mu na tej osnovi
pomagajo pri izbiri. Prav
učne navade so v srednji
šoli - poleg motivacije - naj-
bolj pomembne za uspeh."

Kaj pa vpliv vrstnikov pri
odločanju?
"Včasih je zelo narobe, da
se otrok odloči za določeno
srednjo šolo zgolj zato, ker

se je zanjo odločil tudi nje-
gov najboljši prijatelj. Mno-
ge učence skrbi, da v sred-
nji šoli ne bodo imeli prija-
teljev. A brez skrbi, prijate-
lje bodo dobili! Zato naj ni-
kar ne izbirajo srednje šole
zgolj na osnovi prijatelj-
stva."

Kaj pa storiti v primeru, če
se izkaže, da je otrok prišel
do ugotovitve, da je morda
izbral prezahtevno šolo?
"Vselej je možna preusme-
ritev. Ta je sicer najbolj
enostavna v prvem letniku,
kjer dijak lahko uspešno za-
ključi letnik in nato prek
opravljanja diferencialnih
izpitov nadaljuje izobraže-
vanje v drugem letniku na
drugi usmeritvi ali pa na
drugi srednji šoli. Druga
možnost pa je, da se znova
vpiše v prvi letnik. V prime-
ru, da šele v tretjem ali četr-
tem letniku ugotovi, da iz-
brani program ni pravi
zanj, pa je preusmeritev
težja, potrebnih je veliko di-

ferencialnih izpitov. Zato
dijakom ponavadi svetu-
jem, naj v takem primeru
vendarle vztrajajo do po-
klicne mature, nato pa naj
se preusmerijo v drug štu-
dij. Nenazadnje danes po-
klicna matura omogoča
vpis na večino visokih stro-
kovnih šol in tudi fakultet."

Gimnazija ali srednja šola?
"Pogosto se izkaže, da ima
učenec, ki je imel v osnovni
šoli odlične ocene, žal pa je
brez učnih navad, težave
kasneje, zlasti če izbere za-
htevnejši program, denimo
gimnazijo. Po drugi strani
pa pri nas na Srednji šoli Je-
senice opažamo, da mnogi
povprečni učenci, ki so
osnovno šolo izdelovali ko-
maj z dobrim uspehom, pri
nas postanejo prave zgodbe
o uspehu. Prepoznajo, da so
izbrali pravi program, ki jih
zanima, najdejo se v bodo-
čem poklicu in iz povpre-
čnih učencev se razvijejo
zlati maturanti." 

Zdravnik, strojnik, ekonomist ...?
S svetovalno delavko na Srednji šoli Jesenice Aziro Kozjek smo se pogovarjali o tem, kaj lahko 
devetošolcem olajša odločitev za najbolj ustrezno srednjo šolo. Izvedeli smo tudi, kako se lahko iz
povprečnih dijakov v pravi srednji šoli razvijejo - zlati maturanti!

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

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

Za drugega otroka iste družine je dijaški dom brezplačen.

Študentom je na voljo bivanje v apartmajih ali novih sobah.

Kot hostel po konkurenčnih cenah nudimo namestitev organiziranim
skupinam in posameznikom (hostel@dsd-kranj.si). 

V domski kuhinji lahko dobijo kosilo tudi zunanji abonenti.

Azira Kozjek, svetovalna delavka na Srednji šoli Jesenice

"Idealno je, da si otrok poklic izbere sam, na
osnovi tega, kaj ga zanima in koliko truda in
energije je pripravljen vložiti v učenje. Všeč mi
je misel, ki sem jo nekje prebrala: Tja, do koder
je vredno priti, ne pelje nobena bližnjica."

Šolski center Škofja Loka izob-
ražuje strojniške, lesarske in
okoljevarstvene programe tako
na srednješolski kot višješolski
ravni. Tradicija strokovnega izo-
braževanja v Škofji Loki je sicer
stara že več kot 120 let, danes
pa združuje Srednjo šolo za
strojništvo (v sklopu te deluje
tudi Dijaški dom), Srednjo šolo
za lesarstvo, Višjo strokovno
šolo ter Medpodjetniški izobra-
ževalni center (MIC).
MIC je največja investicija Šolske-
ga centra Škofja Loka, kjer se zati-
ka s pridobivanjem gradbenega
dovoljenja zaradi zagotovitve
protipoplavne zaščite, denar za
investicijo pa je tudi s pomočjo
evropskih skladov že zagotovljen.
Ko bo čez nekaj let MIC zgrajen,
bo tako fizično kot vsebinsko
močno spremenil vsebino šolske-
ga centra. V njem bodo dijaki in
študenti lahko nova znanja prido-
bivali prek najsodobnejših (učnih)
tehnologij, ki jih že sedaj v šoli 
kupujejo po taktih gospodarstva.
Najnovejša tehnologija, ki so jo
predstavili prejšnji teden, sta 
avtomatiziran montažni sistem -
celica, ki sestavlja in razstavlja 
ležajni sklop z ohišjem, osovino,

pokrovom in ležajem. V proces se-
stavljanja in razstavljanja kompo-
nent so vključene štiri procesne
enote, ki delujejo kombinirano na
osnovni plošči. Še bolj zanimiv pa
je tudi nov klasični šestosni antro-
pomorfni (posnema gibanje člo-
veške roke) robot, ki je že v dneh
pred uradno predstavitvijo vzbu-
dil zanimanje med dijaki. Je manj-
ši, vendar s popolnoma enakimi
funkcijami, kot jih imajo tudi bliž-
nja podjetja. Seveda ima učni pri-
pomoček manjšo nosilnost in do-
seg, vendar je programiranje kr-
milnika enako, kot ga opravljajo
tudi v bližnjih tovarnah. Obe no-
vosti bosta čez čas sestavni del
MIC in se pridružujeta tudi števil-
nim CNC strojem, tako za izobra-
ževanje na strojniškem kot lesar-
skem področju. 
Šolanje v Šolskem centru Škofja
Loka je dobra naložba, saj se z
okrevanjem gospodarstva po ve-
liki krizi že kaže veliko povpraše-
vanje po poklicih, za katere izob-
ražujejo. Programov pa je veliko:
pomočnik v tehnoloških procesih,
oblikovalec kovin - orodjar, inšta-
later strojnih instalacij, izdelova-
lec kovinskih konstrukcij, avtoser-
viser, avtokaroserist, strojni tehnik

in avtoservisni tehnik. Dijaki se
lahko v izbirnem delu odločijo
med mehatroniko (združuje zna-
nja iz elektra, strojništva in infor-
matike), programiranjem računal-
niško podprtih strojev in robotiza-
cijo. Srednja šola za lesarstvo po-
nuja naslednje programe izobra-
ževanja: obdelovalec lesa, mizar,
tapetnik in lesarski tehnik ter tudi
popularni program okoljevarstve-
ni tehnik. V letošnjem šolskem
letu je v programe strojništva 

vpisanih 505 dijakov, v programe
lesarstva pa 248 dijakov. 
Pri obeh glavnih programih,
strojništva in lesarstva, pa izobra-
žuje tudi na višješolskem nivoju.
Ta omogoča poglobitev znanja,
tako mladim, ki so komaj zaklju-
čili srednješolsko šolanje, kot
tudi izkušenim delavcem, ki bi
radi svoja praktična znanja ople-
menitili z novimi teoretičnimi
znanji. Letos se v obeh progra-
mih šola skoraj 300 študentov.

Odlična tehnična oprema 
za kvalitetno šolanje

V Šolskem centru Škofja Loka iz leta v leto kupujejo najsodobnejše naprave, stroje in robote 
ter s tem sledijo željam gospodarstva - dijaki so po zaključku šolanja takoj pripravljeni na delo. 

Z Medpodjetniškim centrom bo vez z gospodarstvom še trdnejša.

Nov robot je zanimiv tudi za dijake, ki se bodo že v šoli naučili,
kako se delo opravlja v tovarni. V gospodarstvu znova raste
povpraševanje po strojnikih in lesarjih.

Okoljevarstvo postaja vse bolj pomembno. Dijaki se naučijo 
ravnanja z odpadki in kako jih ponovno uporabiti.

Vabljeni na informativne dneve, ki bodo potekali v petek in soboto, 11. in 12. februarja: 
■ Srednjo šolo za lesarstvo bomo predstavili na Kidričevi cesti 59 (Trata), v petek ob 9. in ob 15. uri ter v soboto ob 9. uri.
■ Srednjo šolo za strojništvo bomo predstavili v Podlubniku 1b v petek ob 11. in ob 15. uri ter v soboto ob 9. uri.
■ Višjo strokovno šolo bomo predstavili v petek ob 11. uri in ob 16.30 ter v soboto ob 11. uri v Podlubniku 1b. 

Po zaključku šolanja lahko mladi takoj aktivno pristopijo k delu,
saj Šolski center Škofja Loka dobro sodeluje z gospodarstvom. Š
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Zakaj sploh 
na informativni dan?

Obisk informativnih dni je dober iz več
razlogov:
1. Da mladi ugotovijo, katera šola jim je
najbolj všeč in ga bo najbolj spodbu-
dila pri pridobivanju novega znanja. 
Kje bo ves čas v pogonu in se mu bo
vedno kaj dogajalo.
2. Da izvejo, na kateri šoli jim ponudijo
kvaliteten pouk in veliko različnih ob-
šolskih dejavnosti ter jih spodbujajo pri
lastni ustvarjalnosti na vseh področjih.
3. Da spoznajo svoje nove sošolce in
prijatelje za celo življenje.

Zakaj na Gimnazijo Kranj?

Gimnazija Kranj ima na Gorenjskem
najdaljšo tradicijo, kar pomeni največ
izkušenj pri delu z mladimi. Čas nam
omogoča, da stalno razvijamo naš pro-
gram in učni pristop in vam tako lahko
vedno ponudimo kaj novega in kvalitet-
nega. Letos smo tako razpisali nove
učne pakete, za katere se lahko bodo-
či dijaki odločijo. Izbirajo lahko med
družboslovnim, naravoslovnim, jezi-
koslovnim, športnim, umetniškim in
pedagoškim paketom. Po uspešno za-
ključenem drugem letniku pa se lahko
odločijo gimnazijo zaključiti z medna-
rodno maturo.
Poleg širokega izbora paketov ponuja-
mo tudi največ možnosti izbire drugega
tujega jezika na Gorenjskem. Izbirajo
namreč lahko med španščino, fran-
coščino, ruščino in nemščino. 
Športnike in športnice vabimo v zelo
uspešne ekipe ŠKL (košarka, nogomet,
odbojka, navijaška skupina), glasbenike

in glasbenice pa v dekliški pevski zbor,
fantovsko vokalno skupino ali orkester,
ki je že drugo leto zapored napolnil 
Gallusovo dvorano Cankarjevega doma.
Mlade nadobudneže prav tako vabimo,
da sodelujejo v "Mednarodnem priz-
nanju za mlade" (MEPI), kjer naši dijaki 
dosegajo odlične uspehe.
Popotniki bodo imeli možnost prepoto-
vati velik del Evrope (London, Toskana,
Švica, Bolzano, Benetke, ...) v sprem-
stvu naših profesorjev geografije, jezi-
koslovci pa se bodo lahko odpravili na
izmenjavo dijakov v Francijo, Nemčijo
ali Španijo.
Na svoj račun pridejo tudi vsi dobri 
matematiki, fiziki, kemiki, jezikoslovci
idr., ki bi radi pokazali svoje znanje in 
z njim tekmovali na državni ali celo 
evropski ravni. Uspehi naših dijakov na
tekmovanjih iz znanja so zavidljivi.
Čeprav se staršem in bodočim dijakom
matura in študij zdita še daleč, se 
vseeno radi pohvalimo z nadpovprečni-
mi uspehi naših dijakov na maturi, ki
jim povečajo možnost vpisa na želeno
fakulteto. Lani smo imeli kar 18 zlatih
maturantov.

Posebnosti 
Gimnazije Kranj

V prvem letniku jim pomagamo najti
najustreznejši način učenja, ki jim
omogoča lažjo pot skozi šolo. V dru-
gem letniku se za en teden odpravimo
na raziskovalni tabor. Dijakom tretjega
letnika ponujamo opravljanja CPP 
izpita in prve pomoči po ugodni ceni
kar v prostorih šole, za zaključek šola-
nja pa jih odpeljemo na maturantski 
izlet na Sicilijo.

Poleg tega vsak dijak dobi svojo omari-
co, učbenike iz našega fonda, za kate-
re se plača le obrabnino, malico v naši
menzi v kletnih prostorih, ki ponuja šti-
ri menije. 
Gimnazija je v središču Kranja, kar po-
meni, da imajo vse, kar potrebujejo, na
dosegu roke. Tako so zelo blizu avto-
busna postaja, knjižnica, študentski
servis, pekarne, hitra hrana, kino, ... 

Če se vam zdi 
Gimnazija težka ...

Ne bomo vas slepili. Potrebno se je uči-
ti, če se le da, sproti, vendar se ne pre-
strašite prehitro. Večinoma se res vpi-
sujejo odlični in prav dobri učenci. Se-
veda včasih ne gre brez pomoči, zato
dijakom mi, v primeru težav, ponujamo
dve vrsti pomoči. Dopolnilni pouk izva-
jajo profesorji, ki dijaka učijo in imajo
tako možnost ponovne razlage snovi, ki
jim ni blizu in jim dela preglavice. Poleg
tega pa izvajamo tudi pomoč dijaki dija-
kom, kjer jim naši odlični matematiki,
fiziki, kemiki, jezikoslovci iz višjih letni-
kov pomagajo pri snovi, ki jih muči. 

Vsa vprašanja, ki so ostala 
neodgovorjena, lahko postavite
dijakom in profesorjem 
Gimnazije Kranj na informativnih
dnevih, ki bodo v petek, 
11. februarja 2011, ob 9. ali 
15. uri in v soboto, 12. februarja
2011, ob 9. uri. 
Dodatne informacije dobite na
naši internetni strani
www.gimkr.si ali po telefonu
04/2811716 (svetovalna služba).

TELEFONI: Centrala: 04/281-17-10
Šolska svetovalna služba: 04/281-17-17
INTERNET: http://www.gimkr.si
E-pošta: gimnazija.kranj@guest.arnes.si
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Vpisni pogoji, anketa

Študenti VŠVO praznujejo dan zemlje. Terenske vaje pri Velunji peči Spoznavni dnevi na Paškem Kozjaku

Visoka šola za varstvo okolja izvaja študijski program

Varstvo okolja in ekotehnologija. Gre za triletni 

strokovni prvostopenjski študij, ki ga študent zaključi

z diplomo in nazivom diplomirani ekotehnolog. 

Študenti se med študijem spoznajo z razvojno in

omejevalno funkcijo okolja, z onesnaževanjem

vode, zraka, tal, rastlin, živali in ljudi, z ravnanjem z

odpadki, z vplivom človekovih dejavnosti na okolje

in njegovim ocenjevanjem, z varstvom narave, z

ekotehnologijami za varovanje in sanacijo okolja, 

pa tudi s komuniciranjem z javnostjo, pravom 

okolja in upravljanjem.

Šola deluje v Velenju tretje leto in ni naključje, da je

ustanovljena prav tukaj. Šaleška dolina, ki je bila v

preteklosti okoljsko degradirano območje, kasneje

pa je doživela veliko sanacijo in revitalizacijo, je 

prava učilnica na prostem za naš program. 

Gre za zelo aktualen študij, saj je danes skrb za okolje

postavljena povsem v ospredje. Študij je zasnovan 

interdisciplinarno, tako da omogoča obravnavo 

okoljskih problemov z vseh vidikov. Za študente pa je

študij zanimiv tudi zato, ker teorijo zelo povezuje s

prakso in imajo veliko terenskih in laboratorijskih vaj,

ekskurzij, v tretjem letniku pa obsežno praktično

usposabljanje. Tako bi morali biti kar najbolje 

pripravljeni za službe, ki jih bodo iskali v podjetjih,

kmetijskih in gozdarskih inštitucijah, zavarovanih 

območjih, upravnih in nadzornih službah in še kje.

Nekateri bodo šolanje nadaljevali na magistrskem

programu Ekotehnologije in trajnostni razvoj, 

katerega akreditacijo pričakujemo v kratkem.

Šola daje velik poudarek mednarodni dejavnosti, 

povezovanju s tujimi šolami in inštitucijami. Pohva-

limo se lahko, da je v tem študijskem letu že devet

naših študentov opravljalo del študija ali prakso na

Norveškem, Portugalskem in Islandiji. Vrnili so se

navdušeni in z neprecenljivimi izkušnjami. Tudi k

nam prihajajo prvi tuji študenti.

Seveda je živahno tudi obštudijsko življenje. Naši

študenti se vsak teden dobivajo na rekreaciji, vsako

leto organizirajo spoznavno-motivacijski vikend,

brucovanje, božično zabavo, udeležijo se krvodajal-

skih akcij, pripravljajo dodatna zanimiva predavanja,

fotografske razstave in še marsikaj.

Veseli smo, da se k nam vpisujejo študenti iz vse

Slovenije. Ponudimo jim lahko bivanje v povsem

prenovljenem študentskem domu in veliko možnosti

za aktivno preživljanje prostega časa.

Roki za vpis v programe nižjega, srednjega poklicnega, 
strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazije:

do 18. februarja 
je čas za prijavo za preizkus nadarjenosti ali spretnosti na šoli, ki iz-

vaja program, za katerega je to vpisni pogoj. Med 1. in 6. marcem

bodo šole izvajale preizkuse. 

do 15. marca
bodo šole izdale potrdila o opravljenih preizkusih. 

do 23. marca
bodo srednje šole prejemale prijave za vpis. 

do 4. aprila
bo ministrstvo za šolstvo in šport na spletnih straneh objavilo stanje

prijav za vpis po posameznih programih oziroma šolah. 

do 15. aprila
učenci svojo odločitev lahko še spremenijo, vzamejo prijavo iz šole 

in jo prenesejo na drugo srednjo šolo oziroma v drug program. 

do 10. maja
bodo učenci obveščeni o omejitvi vpisa v posameznih programih.

do 20. junija
morajo prijavljeni kandidati izbranim šolam posredovati dokazila o

izpolnjevanju vseh vpisnih pogojev. Učenci, ki bodo izbrani v prvem

krogu izbirnega postopka, bodo tudi vpisani. Drugi bodo seznanjeni

s prostimi vpisnimi mesti na drugih šolah ... 

do 24. junija
bo končan postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis

omejen. 

Roki za vpis v programe poklicno - tehniškega izobraževanja:

do 2. junija
se lahko dijaki, ki zaključujejo triletne programe srednjega poklicnega

izobraževanja, prijavijo za vpis v programe poklicno-tehniškega 

izobraževanja.

do 21. junija 
bo mogoč prenos prijav na drugo srednjo šolo ali v drug program. 

do 8. julija
bo končan postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis 

omejen. 

Roki za vpis v programe poklicnega tečaja in maturitetni tečaj:

do 9. septembra
se lahko kandidati, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije 

ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje

strokovne izobrazbe, prijavijo za vpis v programe poklicnih tečajev. 

se lahko kandidati, ki so uspešno končali srednjo poklicno, srednjo

tehniško ali drugo srednjo strokovno šolo oziroma tretji letnik gimna-

zije in so prekinili izobraževanje za najmanj eno leto, pa tudi kandi-

dati, ki so zaključili osnovnošolsko izobraževanje in so uspešno opra-

vili preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije iz maternega

jezika, matematike, tujega jezika in dveh izbirnih predmetov izmed

maturitetnih predmetov, prijavijo za vpis v program maturitetni tečaj. 

do 23. septembra
bodo kandidati obveščeni o morebitnih omejitvah vpisa. 

do 29. septembra 
bo potekal vpis. 

Prijavno - vpisni postopek

Špela Guzelj: "Zagotovo bom šla pogledat na frizersko šolo
v Kranj, mogoče pa tudi na biotehniško, kjer me zanima
cvetličarska smer. Verjetno bom postala frizerka. To me zelo
veseli, že zdaj včasih sfriziram staro mamo." / Foto: Gorazd Kavčič

Lana Jurman: "Vpisala se bom na gimnazijo, verjetno kar na
škofjeloško, da se bom izognila vožnji. Menda je šola dobra,
gimnazijci so uspešni na maturi. Izbrala bom klasično smer,
nato pa razmišljam o študiju medicine." A. H. / Foto: Gorazd Kavčič
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INFORMATIVNI DAN NA LUK: 
ČETRTEK, 10. 2. 2011, OB 16.00 URI
Za višje, visokošolske in magistrske programe

HERA – izobraževalni zavod Ljubljana
●  Organizator socialne mreže

Evropsko središče Maribor - ESM
●  Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov - novo

Še posebej primeren za diplomante višješolskih programov

●  Magistrski program - upravljanje in vodenje
poslovnih sistemov

Info dan – visoka poslovna šola EF Ljubljana
Sobota, 12. 2. 2011, ob 10.00 uri, Ekonomska fakulteta Lj.

Info dan na LUK – za izredni študij VPŠ EF 
– predvidoma v maju 2011

www.luniverza.si

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica
Kranjska c. 24, 4240 Radovljica
Tel.: 04/5370 600, fax: 04/5370 654
E-pošta: info@sgtsr.si
Spletni naslov: www.sgtsr.si

Bi radi spoznali umetnost ustvarjanja z okusi in vonji?
Se naučili pripraviti in postreči dobro hrano in pijačo?

Mogoče radi potujete, spoznavate nove kraje in 
njihove znamenitosti?
Ste radi v družbi z ljudmi in uživate, če se dogaja 
vedno nekaj novega?

Vabimo vas na informativni dan!
Predstavili bomo značilnosti izobraževanja na naši šoli, 
programe in poklice, možnosti štipendiranja, zaposlitve 
in nadaljevanja šolanja.

Gimnazija Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka
telefon: (04) 5183 330, fax: (04) 5183 340
elektronski naslov: info@gimnazija-skofjaloka.si
http://www.gimnazija-skofjaloka.si

Učenke in učence osnovnih šol vabimo k vpisu v:

PROGRAM KLASIČNE GIMNAZIJE
(vpis v en oddelek 1. letnika) 

Smo edina šola na Gorenjskem, ki izvaja ta program:
● klasična gimnazija dijakom nudi več humanističnega znanja,
● vsa štiri leta se dijaki učijo tudi latinščino,
● pri drugem tujem jeziku dijaki izbirajo med španščino 

in nemščino,
● narodna 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,
● nemščino in francoščino kot drugim tujim jezikom

EVROPSKI ODDELEK
(vpis v en oddelek 1. letnika) 

Sodobnejši učni pristop:
● pouk nadgrajujemo z uvajanjem sodobnih učnih metod in

učnih vsebin s poudarkom na projektnem delu in medpredmet-
nih vsebinah 

● poudarjen drugi tuj jezik je francoščina ali ruščina 
● nova izbirna predmeta
● narodna in mednarodna izmenjava dijakov. 

Ob vpisu v 4. letnik bodo dijaki lahko izbirali med trinajstimi
izbirnimi 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: samo v
lanskem šolskem letu enajst zlatih maturantov, več kot dvajset
državnih prvakov iz desetih kategorij znanj, šest dijakov na
olimpijadah v znanju. Naši dijaki so po končani srednji šoli us-
pešni študenti in diplomanti. 

Na Gimnaziji Škofja Loka dijakom nudimo bogat program de-
javnosti: pevski zbor, gledališka skupina, šolski časopis, MEPI,
strokovne ekskurzije (London, Pariz, Rim, Dunaj), mednarodne
izmenjave dijakov z Danci, Italijani, Nemci, s Čehi, Španci in
Avstrijci, prostovoljstvo. Smo Unescova projektna šola. Dijaki si
med letom v okviru projektnih dni ogledajo več gledaliških pred-
stav, prisluhnejo raznovrstnim koncertom in se med drugim
udeležijo treh športnih dni. Za dijake organiziramo tudi dva
športna tabora. 

Dijaki imajo na Gimnaziji Škofja Loka veliko možnosti za svoj
osebnostni razvoj in veseli bomo vsakega, ki se bo odločil, da
za svojo srednjo šolo izbere Gimnazijo Škofja Loka.

Gimnazija Škofja Loka - gimnazija z več kot 60-letno tradicijo.

INFORMATIVNI DNEVI:
petek, 11. februarja 2011, ob 9. uri in ob 15. uri ter 
v soboto, 12. februarja 2011, ob 9. uri.

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

Smo šola prijaznih ljudi. Cenimo vrednote, še

posebej znanje. Zavedamo se svoje odgovornosti. 

Bor Dolenc: "Zaradi smučarskih treningov moram biti
doma zelo organiziran. Ob prihodu iz šole se takoj lotim
domače naloge. Trudim se, da vso naredim že pred 
treningom, če ostane kaj časa, se tudi učim. Učiti se 
skušam sproti, včasih pa se zgodi, da tudi kampanjsko. 
Naglas preberem snov v učbeniku in zvezku in to skušam
ponoviti, če je snov težka, si naredim tudi izpiske."

Nejc Pipp: "Domačo nalogo skušam narediti še pred 
kosilom, najkasneje pa do treninga atletike. Trudim se, da
vsak dan ponovim snov, ki smo jo vzeli v šoli, saj je potem
manj učenja pred kontrolnimi nalogami. Učim se ob 
pomoči miselnih vzorcev, kadar ima mami čas, me vpraša
snov, če mi pa kaj res ne gre, pa še enkrat pogledam 
razlago v učbeniku. 

Ana Hartman

Domače naloge po predpisih v
učnih načrtih ne prispevajo k
oceni, zato številni učitelji tež-
ko dosežejo, da jih učenci red-
no opravljajo. Tudi na Osnovni
šoli Škofja Loka - Mesto se 
zadnja leta soočajo s tem pro-
blemom. Učenci v prvi triadi
so še pridni pri pisanju nalog,
saj želijo ustreči staršem in uči-
teljici, v četrtem razredu pa se
pri nekaterih že začnejo pojav-
ljati težave. "Problematika do-
mačih nalog je bila in je še ved-
no tema na vseh naših sestan-
kih. V želji, da bi učence moti-
virali k pisanju nalog, smo sre-
di lanskega šolskega leta med
petošolci začeli beležiti, kdo
vestno opravlja naloge, vsak
mesec pa potem javno pohvali-
mo tiste, ki so naredili vse nalo-
ge in njihova imena izobesimo
na šolskem hodniku, poleg
tega pa razglasimo najboljši
razred. Akcijo izvajamo samo v
petih razredih, ker bi bil učinek
v višjih razredih bržkone ravno
obraten. Starejši učenci so že
bolj uporniški, pri njih je včasih
'kul', da si brez domače nalo-
ge," pravi Tatjana Jereb Miklav-
čič, razredničarka 5. b razreda.
Med petošolci je akcija dosegla
svoj namen, saj se delež tistih,
ki redno opravljajo naloge, po-
večuje. Minuli mesec je deni-

mo vse naloge opravilo 47 od
98 petošolcev. "V dveh oddel-
kih so zelo pridni, v dveh pa
malo manj. Vse je odvisno od
učencev. Na splošno pa lahko
rečemo, da jih akcija motivira,
razredi tekmujejo med sabo,
učenci spodbujajo drug druge-
ga," je pojasnila Jereb Miklav-
čičeva. Ob tem je poudarila, da
pisanje domačih nalog ni ko-
ristno samo zaradi utrjevanja
šolske snovi in sprotnega uče-
nja, pač pa se otroci na ta način
navajajo tudi na odgovornost.
Učitelji sicer skušajo otroke

pripraviti k opravljanju doma-
čih nalog tudi na druge načine.
"Trudimo se, da so čim bolj
raznolike in zanimive. Včasih
pri ustnem spraševanju ali
kontrolnih nalogah uporabi-
mo kakšno vprašanje iz doma-
če naloge, kaj več pa niti ne
moremo storiti. Domačih na-
log ne smemo ocenjevati, če je
nimajo, tega ne smemo upoš-
tevati v oceni. Bolj kot ne smo
učitelji nemočni. Starši so sicer
zgroženi, ko jim povemo, da
njihov otrok ne dela naloge, po
govorilnih urah 'pritisnejo' na-

nje in se situacija marsikje iz-
boljša, pogosto pa se po določe-
nem času stvari vrnejo v stare
tirnice," je razložila.
Učenci sicer največkrat pridejo
v šolo brez naloge za matema-
tiko in slovenščino. "Pri teh
dveh predmetih je je tudi naj-
več. Kljub temu pa bi petošo-
lec, ki je skoncentriran, doma-
čo nalogo moral opraviti v eni
uri," je še dejala sogovornica in
poudarila, da se učencem
doma splača potruditi, saj so
brez domačih nalog dobre oce-
ne bistveno težje dosegljive. 

Domača naloga je ”kul”
Opravljanje domačih nalog je marsikateremu šolarju odveč. Na Osnovni šoli Škofja Loka - 
Mesto so ta problem začeli reševati tako, da med petošolci vsak mesec javno pohvalijo tiste, 
ki naredijo vse naloge.

Minuli mesec so najbolj vestno opravljali domače naloge učenci 5. d razreda. Vse naloge
jih je opravilo 21. I Foto: Gorazd Kavčič
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Suzana P. Kovačič 

Torek. Pol sedmih zjutraj. Na
kranjski železniški postaji je
bila gneča, med potniki, ki so
čakali vlak proti Ljubljani ali Je-
senicam, je bilo tudi veliko di-
jakov. Ob 6.47 (brez zamude!)
je odpeljal vlak proti Jeseni-
cam. Nekateri mladi potniki so
spali, drugi so pogledovali v
zvezke ali učbenike in izkori-
stili vožnjo za učenje, nekateri
so se pogovarjali. Med njimi je
bila tudi Lejna Mihajlinović, di-
jakinja drugega letnika Sred-
nje zdravstvene šole Jesenice.
"Ko sem se odločala, katero
srednjo šolo izbrati, tudi zaradi
študija kasneje, sem nihala
med zdravstvom in arhitektu-
ro. Z mami, ki tudi dela v
zdravstvu, sva ugotovili, da je
zdravstvo bolj primerno zame.
Zelo rada pomagam ljudem. V
drugem letniku imamo prak-
tično delo še v šoli, v višjih let-
nikih bomo imeli prakso že v
bolnišnici. Veselilo bi me delo
na urgenci ali delo očesne
zdravnice," je povedala Lejna
Mihajlinović in dodala, da se je
vožnje z vlakom navadila, da
pa zjutraj pogreša kak vlak več.
Glorija Ljepoja se je tudi pelja-
la iz Kranja do Jesenic, kjer ob-
iskuje drugi letnik Srednje
vzgojiteljske šole. Povedala je:
"Rada delam z otroki in to je bil
tudi glavni razlog, da sem se
odločila za to šolo. Verjetno
bom potem nadaljevala študij
na pedagoški fakulteti." 
Nejc Završnik je dijak petega
letnika Srednje gostinske in tu-
ristične šole Radovljica. "Šel
sem po očetovih stopinjah, oče
je kuhar. Srednja šola se mi zdi
lažja kot osnovna; sem v pro-
gramu 3 + 2. Prakse smo ime-
li ogromno, v petih letih mis-
lim da kar okoli dva tisoč ur. Je-
seni računam, da se bom vpi-
sal na Višjo strokovno šolo za
gostinstvo in turizem Bled," je
razložil Nejc Završnik in do-
dal, da je vožnja z vlakom v
redu, če zjutraj zaspi, pa se v
šolo pelje z avtom. 
Na vlaku iz Kranja za Jesenice
so bile tudi tri bodoče vzgojite-
ljice, dijakinje prvega letnika
Srednje vzgojiteljske šole Jese-
nice Nika Zupin, Klara Kokalj
in Teja Gašperlin. Nika je deja-
la: "Ko sem bila majhna, sem
želela postati učiteljica ... Prvi
vtisi o srednji šoli so v redu, vla-
ka sem se navadila, samo do
železniške postaje me morajo
pripeljati." 
Za Srednjo zdravstveno šolo

Jesenice se je odločil Luka
Primc, dijak drugega letnika.
Rad pomaga ljudem, zato je ta
šola prava zanj, je zadovoljen z
izbiro šole. Tudi on je na vlak
vstopil v Kranju. "Vožnjo z vla-
kom večkrat izkoristim za uče-
nje, ker imam popoldne tre-
ninge nogometa. Včasih se na
vlaku pogovarjamo ali pa kakš-
no zapojemo, recimo Avseni-
kovo Na Golici, ki je pravi hit.
Pa tudi kakšno drugo ta doma-
čo." O šoli je Luka dejal: "Fajn

je, razumemo se s profesorji,
sošolci. Zdajle se učim sloven-
ščino, ker bom danes vprašan
pri profesorju Milanu Krista-
nu. Mislim, da bo za oceno šti-
ri do pet." Z Lukom je bil Tim
Turk, spoznala sta se na vlaku.

Tim nabira znanje za medij-
skega tehnika v Ekonomski
gimnaziji in Srednji šoli Ra-
dovljica, zdaj je v drugem let-
niku in izbral je prav, je kot je
prepričljivo povedal: "To delo
me veseli."

Strahinj 99, Naklo

Več informacij: www.bc-naklo.si

Obiščite nas v času informativnih dni.
Veseli bomo vašega obiska.

Vljudno vabljeni v Strahinj v času informativnih dni:

v petek, 11. februarja 2011,
ob 9. uri in 15. uri (srednja šola), ob 17. uri (višja šola)

in v soboto, 12. februarja 2011, 
ob 9. uri (srednja šola), ob 11. uri (višja šola)

Višja strokovna šola (redni in izredni študij)

UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE
NARAVOVARSTVO

Srednja šola
BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA
NARAVOVARSTVENI TEHNIK
ŽIVILSKI PROGRAMI (živilsko prehranski tehnik, slaščičar, pek)

KMETIJSKI PROGRAMI (kmetijsko-podjetniški tehnik, 
gospodar na podeželju)

HORTIKULTURNI PROGRAMI (hortikulturni tehnik, cvetličar, 
vrtnar)

NIŽJI POKLICNI PROGRAM (pomočnik v biotehniki in oskrbi)

Izobraževanje odraslih
Vpisujemo v srednješolske programe, organiziramo tečaje 
z različnih področij in strokovna predavanja.

Avsenikova Na Golici hit na vlaku
Z dijakinjami in dijaki, ki so bili na poti v šolo na jutranjem vlaku iz Kranja proti Jesenicam, smo poklepetali o šoli, vožnji z vlakom ... 

Železniška postaja v Kranju v torek okrog pol sedme zjutraj / Foto: Tina Dokl

Nejc Završnik, Glorija Ljepoja in Lejna Mihajlinović. Nejc
je dijak petega letnika Srednje gostinske in turistične šole
Radovljica. Povedal je: "Šel sem po očetovih stopinjah, oče
je kuhar. Srednja šola se mi zdi lažja kot osnovna; sem 
v programu 3 + 2." / Foto: Tina Dokl

Nika Zupin, Teja Gašperlin in Klara Kokalj. "Zjutraj na
vlaku ponavadi kar spimo, če smo pred testom, se še malo
učimo," je povedala Klara. / Foto: Tina Dokl

Luka Primc in Tim Turk sta se spoznala na vlaku." Včasih
se na vlaku pogovarjamo ali pa kakšno zapojemo, recimo
Avsenikovo Na Golici, ki je pravi hit. Pa tudi kakšno drugo
ta domačo," je dejal Luka. / Foto: Tina Dokl

Na Slovenskih železnicah bodo za informativna
dneva, 11. in 12. februarja, pripravili podaljšane
garniture rednih vlakov. Za dobrodošlico ob 
prihodu v Ljubljano bodo na postaji, v podhodu,
pripravili krajši zabavni program z glasbo in 
plesom. Hkrati bodo mladi dobili številne
uporabne informacije. Informacije o možnostih
potovanja mladih z vlaki so na voljo na spletu
www.slo-zeleznice.si ter na http://ejkartica.si/.
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Tehniški šolski center Kranj 
(TŠC Kranj) - poklici prihodnosti
Od leta 1945, ko je nastala šola ob tovarni Iskra, pa do
danes, ko imamo na Tehniškem šolskem centru več kot
1600 dijakov in študentov, strokovno usposobljeni učitelji
skrbijo za izobraževanje za poklice s področja elek-
trotehnike, računalništva in mehatronike. To so poklici
prihodnosti. Okoliška podjetja naše dijake in študente z
veseljem zaposlujejo, saj jih poleg strokovnega znanja od-
likujejo tudi delavnost, poštenost, objektivnost, inova-
tivnost, prijaznost. 

Zakaj bi se odločili za TŠC KRANJ?
■ ker so diplomanti naravoslovnih in tehniških fakultet

zelo iskani na trgu dela,
■ ker so vsebine naravoslovja in tehnike zelo zanimive,
■ ker smo sodobno opremljena šola z izvrstnimi 

pogoji za učenje,
■ ker uvajamo sodobne oblike dela, kot so: 

medpredmetno povezovanje, timsko poučevanje, 
projektno delo, raziskovalno delo v laboratorijih in na
terenu, avtentične oblike pouka,

■ ker imamo zelo kvalitetne projektne dneve in tedne 
in zelo zanimive ekskurzije po Sloveniji in sosednjih
državah,

■ in ker vam zagotavljamo, da se boste na naši šoli 
ne le veliko naučili, ampak tudi prijetno počutili.

Trudimo se, da bi različne aktivnosti še naprej razvijali 
tudi pri nas (šolska impro liga, MEPI, glasba, šport, foto-
grafiranje, jeziki, novinarstvo, likovno ustvarjanje, raziskovan-
je ...). Sodelujemo tudi v humanitarnih akcijah. Najbolj ustvar-
jalne popeljemo vsako leto na nagradni Robotkov izlet.

Srednja poklicna in strokovna šola
Dijaki se pri nas izobražujete v programih elektrotehni-
ka, mehatronika in računalništvo, in sicer v triletnih
poklicnih programih, ki jih lahko nadgradite s poklicno
maturo v dvoletnih poklicno-tehniških programih, ter v
štiriletnih srednje strokovnih izobraževalnih programih
pete stopnje, ki jih zaključite s poklicno maturo.
Z opravljeno poklicno maturo in petim predmetom boste
lahko uspešno nadaljevali študij ne le na višjih strokovnih
šolah, ampak tudi na visokošolskih zavodih (fakultete,
akademije, visoke strokovne šole).
Zelo pomemben del izobraževalnega programa pa je tudi
praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih, najboljši
dijaki tudi preko projekta Mobilnost Leonardo da Vinci v
tujini (v tem šolskem letu na Finskem).

V tem šolskem letu pa vabimo vse aktivne registrirane
športnike, ki jih zanima tehnika, v športni oddelek
programa elektrotehnik in tehnik mehatronike.

Tehniška gimnazija
Če vas zanima naravoslovje ali tehnika in želite svoje
šolanje nadaljevati na naravoslovnih, tehniških ali pa tudi
na kakšni drugi fakulteti, boste v štirih letih na naši tehniš-
ki gimnaziji dobili izvrstno podlago za bodoči študij. Ob
vpisu ni pomembno, katero strokovno področje si boste
izbrali. Šele ob koncu prvega letnika se morate odločiti za
eno izmed ponujenih strokovnih področij: elek-
trotehniko, mehaniko ali računalništvo.
Naša prednost je v tem, da smo majhni, saj tako lahko
spremljamo in pomagamo vsakemu dijaku:
- predstavimo jim različne tehnike učenja in jim poma-
gamo odkriti njihov osebni učni stil, 
- trudimo se prepoznati njihova močna področja in jim na
teh področjih nudimo dodatna znanja.

Višja strokovna šola 
Na Višji strokovni šoli izvajamo redni in izredni študij.
Izberete lahko med programi mehatronika, informatika
ali najnovejšim programom elektroenergetika za prido-
bitev naziva inženir.

Študentom omogočamo enostavno dostopen, pri-
lagodljiv in prijazen način pridobivanja znanja in 
usposobljenosti za uporabo sodobne informacijske
tehnologije. 

V času študija si študenti pridobijo tudi praktične izkušnje
v podjetjih, saj je 40 odstotkov izobraževalnega progra-
ma namenjenega praktičnemu izobraževanju pri delo-
dajalcih oziroma v medpodjetniških izobraževalnih cen-
trih.

Višja šola omogoča študentom in predavateljem tudi
mednarodne študijske in strokovne izmenjave ali pa
opravljanje praktičnega izobraževanja v okviru projekta
Erazmus.

Projektni teden

Laboratorij za mehatroniko

Sestavljanje računalnika

TŠC informativni dan Nagradni Robotkov izlet
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Pridi in se prepričaj!
11. februarja 2011 ob 10. in 15. uri

(redni študij)

12. februarja 2011 ob 10. uri 
(izredni študij)

Pa še to: Vsakega udeleženca čaka presenečenje

Dodatne informacije:
Univerza v Mariboru Fakulteta za organizacijske

vede - Kidričeva cesta 55a - SI-4000 
info@fov.uni-mb.si

Začetki današnje Fakultete za organiza-
cijske vede segajo v leto 1959. Posebna
značilnost izobraževalnih programov Fa-
kultete organizacijske vede je prepleta-
nje vsebin s področja poslovnih in delo-
vnih procesov, kadrovskega manage-
menta in informatike z drugimi znanji, ki
jih od diplomantov pričakujejo delodajal-
ci. To zagotavlja programom posebno ka-
kovost in diplomantom omogoča velike 

zaposlitvene možnosti. Diplomanti so
usposobljeni za planiranje, organizira-
nje, vodenje in izvajanje raznolikih dejav-
nosti v organizaciji. 

Ker se pri študiju vsebine o kadrovskih, in-
formacijskih in proizvodno-poslovnih proce-
sih, vseskozi prepletajo z vsebinami iz drugih
ved (npr. tehniških ved, ekonomike, prava),
profil diplomantov Fakultete za organizacij-

ske vede omogoča razvoj širokega 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 snovanju novih "bolonjskih" programov
pomembno sodelovali ljudje iz gospodarstva
in javne uprave. Programi so vsebinsko in
kakovostno primerljivi s sorodnimi v tujini.

Fakulteta za organizacijske vede bo v 
študijskem letu 2011/2012 izvajala študij-
ske programe na prvi in drugi "bolonjski"
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 raziskovanja je Fakulteta za
organizacijske vede dosegla številne uspehe.
Najboljši pokazatelj dobrega dela fakultete
so kariere diplomantov. Diplomante Fakulte-
te za organizacijske vede, teh je bilo v vseh
letih več kot 17.500, lahko srečate na najod-
govornejših vodstvenih delovnih mestih, tako
v vladi, državni upravi, gospodarstvu, 
šolstvu, zdravstvu, kakor tudi med najuspeš-
nejšimi slovenskimi podjetniki. 

Fakulteta za organizacijske vede velja tudi za
eno najbolje opremljenih fakultet v Sloveniji.
Študentom so na voljo najsodobneje oprem-
ljene predavalnice. Fakultetna knjižnica ima
knjižni fond v obsegu več kot 40 tisoč knjiž-
nih 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

Te zanima več? 

Pokliči na 
brezplačno 

modro številko: 

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

IBS MEDNARODNA POSLOVNA ŠOLA LJUBLJANA
Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana

telefon: 040/561 896, e-naslov: info@ibs.si, www.ibs.si

vpisuje v akreditirani visokošolski strokovni program:

MEDNARODNO POSLOVANJE

Študenti se pri študiju seznanijo s poslovnimi, upravnimi,
ekološkimi in etičnimi vsebinami ter dosežejo visoko 
stopnjo znanja tujega jezika, pri katerem je poudarek na
sproščenem komuniciranju in razumevanju. Predavanja so
organizirana tako, da so kar najbolj prilagojena študentom
ob delu: potekajo dvakrat na teden popoldne od 16.30 do
19.45; naenkrat pa je na urniku le en predmet. IBS delno ali
v celoti prizna študentom znanje, pridobljeno na drugih 
visokih šolah. Diplomo je možno pridobiti relativno hitro,
ker imamo individualne izpitne roke. Za zaposlene v tujini
imamo organizirano učinkovito izobraževanje na daljavo
(izpeljano po modelu Open University). Študij in izpiti preko
svetovnega spleta so možni tudi za invalide. Naši 
predavatelji imajo habilitacijo in poučujejo tudi na drugih
slovenskih in tujih univerzah in visokih šolah, kot so Deakin
University, Avstralija, Jammu University, Indija, Kauno
Kolegija, Litva, Munich Business School, Nemčija, Pacific Uni-
versity Hawaii, Savonia University of Applied Sciences,
Varkaus, Finska, Universita degli studi di Trieste, Italija, Uni-
versität Klagenfurt, Avstrija, University of Bolzano, Italija itd.

LEILA, Višja strokovna šola, d.o.o.
Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana

T: 040/561 896, e-naslov:
irena.marinko@guest.arnes.si, www.leila.si

vpisuje v višješolski strokovni program:

POSLOVNI SEKRETAR

K vpisu vabimo vse, ki želijo pridobiti višjo izobrazbo in naziv
poslovni sekretar oziroma poslovna sekretarka. Special-
izirani smo za izobraževanje poslovnih sekretarjev, zato 
vsebine pri večini predmetov vsebujejo praktične primere,
značilne prav za delovna mesta, na katerih delajo poslovni
sekretarji. Izobraževanje izvajajo predavatelji z univerzitetno
izobrazbo, magisterijem ali doktoratom, ki imajo izkušnje pri
delu v gospodarstvu in poučevanju in uporabljajo sodobne
učne metode. Študenti imajo možnost, da zaključijo 
študij prej kot v dveh letih, obstaja pa tudi možnost študija
na daljavo. Šolnina je med najnižjimi v Sloveniji in vključuje
vpisnino, učno gradivo, ponavljanje izpitov in individualne
izpite. V šoli razvijamo pozitivno vzdušje in veselje do 
študija. Izobraževanje poteka na prijetni lokaciji v centru
Ljubljane. S študenti delamo individualno. Ne pomenijo
nam le številk, ampak ljudi, s katerimi imamo pogoste in 
prijateljske stike.

V študijsko leto 2011/12
Za leto 2011/2012 je bilo v soglasje Vladi predlaganih 30.189
vpisnih mest za redni in izredni študij, ki jih razpisujejo štirje
javni visokošolski zavodi ter trinajst zasebnih visokošolskih
zavodov s koncesijo. Ponudba programov za redni študij je
prvič večja od števila dijakov zaključnih letnikov. Glede na raz-
mestitev mest po študijskih področjih jih je še vedno največ
na področju družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved
(30,4 odstotka vseh vpisnih mest za redni in izredni študij),
sledi področje tehnike, proizvodnih tehnologij in gradbeništ-
va (25,5 odstotka), umetnost in humanistika (10,5 odstotka),
naravoslovje, matematika in računalništvo (8,9 odstotka),
zdravstvo in sociala (7,4 odstotka), izobraževalne vede (7,3
odstotka), storitve (7 odstotkov) in področje kmetijstva, goz-
darstva, ribištva in veterinarstva (2,9 odstotka). Glede na
preteklo študijsko leto so se vpisna mesta najbolj zmanjšala
na področju družbenih, poslovnih in pravnih ved. Uporabna
povezava, ki nudi pomoč pri iskanju informacij o študiju, in-
formativnih dnevih je na www.studij.si. S. K. 

Alison Rogelj, Ekonomska gimnazija Kranj: ”Na dogodek
Študenti dijakom sem prišla poslušat predstavitev 
Filozofske fakultete. Vpisala bom rusistiko. Študij je 
dvopredmeten, kaj bom vzela zraven, se še odločam.”
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Boštjan Bogataj

Cerkno - Podjetje Eta Cerkno
se je aktivno vključilo v reše-
vanje zaposlitve delavcev, ki
so po stečaju cerkljanskega
obrata železnikarskega pod-
jetja Dom oprema ostali brez
dela. V tem obratu (nekdaj
Celes) je brez dela ostalo tri-
deset, v železnikarskem 18
sodelavcev. "Vse od ustano-
vitve se družbena odgovor-
nost našega podjetja odraža v
prizadevanjih, da bi z ohra-
njanjem delovnih mest zago-
tovili zaposlitev prebivalcem
našega okolja in sosednjih
krajev," odločitev za pomoč
pojasnjuje Zorko Golob,
predsednik uprave Ete Cerk-
na, ki je član Skupine EGO. 

Ob agoniji podjetja Dom
opreme, kjer je skoraj petde-
set delavcev več mesecev
ostalo brez plač in dveh re-
gresov, za več mesecev nima-
jo plačanih niti socialnih pri-
spevkov, pa je zanje končno

posijalo tudi sonce. "Naša ka-
drovska služba se pogovarja z
vsemi nekdanjimi zaposleni-
mi v cerkljanskem obratu,
vendar so nekateri tik pred
upokojitvijo, zato smo se do
sedaj dogovorili z enajstimi, z
nekaterimi preostalimi pa se
še dogovarjamo o zaposlitvi,"
pravi predsednik uprave.
Podjetje letos predvideva pet-
deset novih zaposlitev.

Na vprašanje, ali so dobro-
došli tudi nekdanji delavci
Dom opreme iz obrata v Že-
leznikih, Golob odgovarja,
da bodo veseli tudi njih in jih
vabi v kadrovsko službo. V
Eti potrebujejo predvsem de-
lavce v proizvodnji in tehnič-
ni strokovni kader na podro-
čju razvoja izdelkov, tehno-
logij ter konstrukcij strojev
in orodij. 

Lanski prihodki podjetja so
znašali okoli osemdeset mili-
jonov evrov, kar je približno
enako kot leto prej, naročil pa
je bilo več. Tudi letos priča-
kujejo rast, med drugim za-
radi nadaljevanja koncentra-
cije proizvodnje skupine
EGO v podjetju na področju
termostatov, grelnih elemen-
tov in strojegradnje, veliko
pričakujejo tudi od novih ku-
halnih sistemov za uporabo
induktivnega segrevanja in
novih regulacijskih in kon-
trolnih pristopov pri kuhanju
in ogrevanju s plinom.

Od stečaja do zaposlitve
Eta Cerkno bo zaposlila delavce nekdanje Dom opreme - najprej iz 
domačega obrata (nekdaj Celes), veseli bodo tudi delavcev iz Železnikov.

Boštjan Bogataj

Jesenice - Številke in prihod-
nost Acronija, člana skupine
SIJ - Slovenske industrije je-
kla, je predstavil njen glavni
direktor Slavko Kanalec. Ko
se je v javnosti pojavila infor-
macija o odpustitvi 269 Ac-
ronijevih delavcev, pa je vod-
stvo tega podjetja poklicala
celo gospodarska ministrica,
sicer domačinka Darja Ra-
dić. Po predstavitvi rezulta-
tov in načrtov, pa tudi sodelo-
vanja vodstva in sindikatov
pa kaže, da razlogov za za-
skrbljenost ni.

Še pred enim letom so se v
Acroniju ukvarjali s pomanj-
kanjem naročil, skrajšanim
delovnim časom in tudi za
desetino nižjimi plačami. Ob
okrevanju italijanskega in
nemškega gospodarstva pa
je tudi jeseniško jeklarsko
podjetje začelo okrevati.
Kljub investicijam, ki vsaj za
nekaj časa ohromijo proiz-
vodnjo, so tako lani prodali
za 368 milijonov evrov proiz-
vodov, čeprav je bilo v podjet-
ju konec leta zaposlenih le še
1394 sodelavcev oziroma še
nikoli tako malo (še leta
2008 jih je bilo 1560). 

"Prihodnost gospodarstva
je jeklena. Tudi zato smo
lani postali največji dobavi-
telj nerjavne debele pločevi-

ne na evropskem trgu, širi-
mo se na ameriški trg in v
Indijo," o načrtih pravi Ka-
nalec. Januarja so realizirali
rekordno prodajo, kar je po
njegovem mnenju rezultat
investicij, modernizacije
proizvodnje in truda vseh
zaposlenih. Prodaja naj bi le-
tos zrasla za 18 odstotkov ali
na skoraj pol milijarde ev-
rov, dodana vrednost na za-
poslenega bo z 41 tisoč zras-
la čez šestdeset tisoč evrov,
pričakujejo tudi 15 milijonov
evrov neto dobička.

Zakaj ob vse večjem pro-
metu in s tem več dela tudi
nižanje števila zaposlenih (o
odpuščanju tokrat niso go-
vorili, saj naj bi šlo zgolj za
upokojevanje ali predčasno
upokojevanje ali nepodaljše-

vanje pogodb za določen
čas)? "V letu 2009 smo se
dogovorili, da je optimalno
število zaposlenih v podjetju
1226 sodelavcev. Sledimo
temu cilju. Letos naj bi se
upokojilo 89 sodelavcev, 84
jih ima pogodbe za določen
čas, ki jih ne bomo podaljša-
li," pojasnjuje Kanalec. Glav-
nega direktorja je nekoliko
popravil Marjan Žurman,
predsednik sindikata SKEI v
Acroniju: "Dogovorili smo
se, da vseh za določen čas ne
bomo odpustili, saj proiz-
vodnja raste. Vsi, ki bodo od-
šli med upokojence predčas-
no, pa morajo prejeti odprav-
nino."

Žurman tudi meni, da so
predstavljene številke (sku-
paj kar 173 možnih odho-

dov) previsoke za eno leto,
saj bo sicer Acroni čutil po-
sledice pomanjkanja delov-
ne sile. S tem se strinja tudi
Klemen Drobič iz sindikata
Neodvisnost: "Na kvartal jih
lahko odide največ 19. To je
maksimum." Upa tudi, da
čez dva meseca v upravi ne
bodo znova iskali viška za-
poslenih. Glede na informa-
cije v javnosti, da Kanalec
drastično znižuje zaposle-
nost zaradi potrditve novega
mandata (sedanji se mu iz-
teče maja letos), pa ta odgo-
varja, da se s tem ne ubada:
"Že lani smo zniževali števi-
lo zaposlenih, pa pred me-
noj ni bilo novega mandata.
Imamo rezultate, o moji na-
daljnji usodi pa bodo odlo-
čali drugi."

Rezultat: zaposlenih bo manj
Acroni je v dobri kondiciji, vendar bo zaposlenih do konca leta zagotovo manj. Ne gre za 269 delavcev,
ampak je končni cilj 1226 sodelavcev oziroma 170 manj kot danes.

Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Da banke vse bolj
občutijo posledice finančne
in gospodarske krize, doka-
zujejo tudi zadnji podatki
Banke Slovenije, iz katerih je
razvidno, da so banke lani
ustvarile 48,4 milijona evrov
izgube pred obdavčitvijo, še
leto prej pa so imele 160,5
milijona evrov dobička pred
obdavčitvijo, v letu 2008 kar
306,3 milijona evrov ... Izgu-
ba je predvsem posledica sla-
bih posojil, banke so lani za
neto oslabitve in rezervacije
namenile kar 757 milijonov
evrov, predlani petsto milijo-
nov in leto prej 278 milijo-
nov evrov. Za kako velike
zneske gre, pove podatek, da
so bili lani operativni stroški
bank le malo višji kot neto re-
zervacije in oslabitve. 

Zmanjšala se je tudi bi-
lančna vsota, ob koncu lan-
skega leta je znašala 51,6 mi-

lijarde evrov in je bila dobre
1,3 milijarde evrov manjša
kot leto prej. Samo decem-
bra se je znižala za več kot 1,1
milijarde, na kar je vplivalo
predvsem zmanjšanje terja-
tev do bank v tujini. 

Obrestne mere za posojila
in depozite so bile lani v Slo-
veniji večinoma višje od pov-
prečja na evrskem območju.
Za stanovanjska posojila pre-
bivalstvu je bila novembra
lani na evrskem območju
2,8-odstotna obrestna mera
in v Sloveniji 3,3-odstotna,
pri potrošniških posojilih na
evrskem območju 5,4-odstot-
na in v Sloveniji 4,7-odstot-
na, pri posojilih podjetjem
do enega milijona evrov na
evrskem območju 3,6 odstot-
ka in v Sloveniji 5,7 odstotka.
Pri vlogah gospodinjstev nad
eno leto je bila na evrskem
območju 2,7-odstotna obres-
tna mera in v Sloveniji 3,5-
odstotna. 

Izgube večje od dobičkov
Banke v Sloveniji so lani ustvarile 48,4 milijona
evrov izgube.

Kranj

Davčni obračun za obresti in dobičke

Davčni zavezanci morajo najkasneje do 28. februarja vložiti
na davčni urad ali izpostavo napoved za odmero dohodnine
od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ter
za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finanč-
nih instrumentov, vrednostnih papirjev in drugih deležev ter
investicijskih kuponov za leto 2010. Napovedi za odmero
dohodnine od obresti ni treba vložiti tistim, ki so lani z de-
poziti v bankah in hranilnicah dosegli manj kot tisoč evrov
obresti. Napoved za odmero davka od dobička od odsvojit-
ve izvedenih finančnih instrumentov morajo vložiti le tisti,
ki so lani odsvojili izvedeni finančni instrument, pridobljen
na dan 15. julij 2008 ali kasneje. Napovedi za odmero do-
hodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in
drugih deležev ter investicijskih kuponov ni treba vložiti za-
vezancem, ki so odsvojili dolžniške vrednostne papirje, od-
svojili kapital po dvajsetih letih imetništva ter odsvojili del-
nice ali deleže v kapitalu, ki so jih pridobili v postopku last-
ninskega preoblikovanja podjetij. Zavezanec lahko pri tej
napovedi uveljavlja zmanjšanje pozitivne davčne osnove z
izgubo, doseženo s prodajo teh papirjev, deležev in kupo-
nov ali z odsvojitvijo nepremičnine. Če je zavezanec lani
imel več kot deset obdavčljivih tovrstnih prodaj, mora napo-
ved obvezno vložiti v elektronski obliki preko sistema e-Dav-
ki, tisti z manjšim številom odsvojitev pa jo lahko oddajo na
obrazcu v papirnati obliki ali preko sistem e-Davki. C. Z.

Slavko Kanalec

Zorko Golob 

Marjan Žurman Klemen Drobič
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Naklo

Merkur ima denar

Ugibanja, kdaj bo Merkur za-
čel črpati likvidnostno posoji-
lo, je konec. Po decembr-
skem podpisu sindiciranega
posojila v višini 35 milijonov
evrov so v petek le začeli čr-
pati prvi del v skupni vredno-
sti skoraj 2,5 milijona evrov.
Tudi v Mersteelu so se dogo-
vorili o posojilu. B. B.
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Cveto Zaplotnik

Zgornje Pirniče - "V seda-
njih kriznih časih se še bolj
kot nekdaj kaže potreba po
povezovanju med zadruga-
mi. V preteklosti je bilo takš-
nih povezav kar precej, v zad-
njem času pa je to nekako 
zastalo," je na petkovem po-
svetu direktorjev in predsed-
nikov kmetijskih zadrug iz
gorenjske in kamniško za-
savske regije v Zgornjih Pir-
ničah dejal Peter Vrisk, pred-
sednik Zadružne zveze Slo-
venije, in ob tem predstavil
italijanske izkušnje z zadru-
gami drugega reda, pri kate-
rih zadruge ohranijo kapital-
sko samostojnost, hkrati pa
skupno in enotno nastopajo
pri nekaterih poslovnih za-
devah. 

Neusklajeno nastopanje
do trgovcev

Kar zadeva mleko, v za-
družni zvezi pripravljajo se-
stanek o tej problematiki, saj
ugotavljajo, da je odkupna
cena mleka v Sloveniji precej
zaostala za povprečjem držav
Evropske unije, pri tem pa si
celo zadružne mlekarne
med seboj konkurirajo in ne-
usklajeno nastopajo do tr-
govcev. "V prehranski verigi

je treba doseči pravičnejša
razmerja. Pomembno je, da
nam je tudi javno mnenje
vse bolj naklonjeno in da
smo javnosti dokazali, da za
podražitve hrane nismo krivi
kmetje, ampak trgovci," je
dejal Vrisk in dodal, da tudi
pri mleku razmišljajo o po-
dobnem dogovoru, kot so ga
pridelovalci in predelovalci
lani dosegli pri pšenici. In
kako je z zadružnimi priza-
devanji za pridobitev večin-
skega deleža v Ljubljanskih
mlekarnah? "Pogajanja za
odkup se nadaljujejo, pojavil
pa se je še en kupec, nizo-
zemska Campina, eden več-
jih mlekarskih sistemov v
Evropi, ki želi imeti v mle-
karni večinski delež. Zadruž-
niki se s tem ne strinjamo in
bomo poskušali sami ali s
pomočjo strateškega partner-
ja odkupiti delež. Če bi velika
večina zadrug pristopila k
temu projektu, bi nakup že

lahko izvedli, a je tako, da ne-
katere zadruge za to doslej
niso pokazale dovolj volje,
druge pa tega tudi finančno
ne zmorejo," je dejal Vrisk,
ki kljub temu upa, da bodo
zadružna prizadevanja dala
rezultate.

Brez izjem pri odškodnini

V osrednji temi zadružne-
ga posveta je Branko Ravnik,
generalni direktor direktora-
ta za kmetijstvo na Ministr-
stvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, predstavil
obrise prihodnje skupne
kmetijske politike Evropske
unije in letošnje ukrepe, od-
govarjal pa je tudi na vpraša-
nja zadružnikov, še zlasti o
predlaganih spremembah
zakona o kmetijskih zemljiš-
čih. Zadružnike je med dru-
gim zanimalo, ali bodo tudi
kmetje morali za spremem-
bo namembnosti plačevati

odškodnino, ali se z novim
zakonom spreminja vrstni
red prednostnih upravičen-
cev pri nakupu kmetijskih
zemljišč, kakšne bodo mož-
nosti za preselitve kmetij iz
prostorsko utesnjenih vaških
jeder na lokacije zunaj vasi,
ali bo ministrstvo po občinah
naredilo revizijo spreminja-
nja kmetijskih zemljišč v
stavbna za zadnjih deset let
... Branko Ravnik je pojasnil,
da zakon nima izjem in da
bodo tudi kmetje morali pla-
čati odškodnino za spre-
membo namembnosti, ven-
dar ta zanje ne bo visoka, v
povprečju evro za kvadratni
meter. Promet s kmetijskimi
zemljišči in s tem tudi pred-
nostni vrstni red kupcev se s
spremembami zakona ne
spreminja. Preselitve kmetij,
za katere je zadnje čase vse
več posluha tudi v zavodih za
varstvo naravne in kulturne
dediščine, je treba vključiti v
prostorske plane. Kaj pa revi-
zija?! "Ko občine iščejo so-
glasje za prostorske plane in
s tem za nove posege na
kmetijska zemljišča, najprej
pogledamo, koliko imajo ne-
pozidanih stavbnih zemljišč.
Precej takšnih zemljišč tudi
vrnemo nazaj v kmetijska
zemljišča," je dejal Ravnik.

"Pritisk" na zvišanje cene
Ker odkupna cena mleka v Sloveniji že preveč zaostaja za povprečjem v Evropski uniji, v Zadružni
zvezi Slovenije napovedujejo "pritisk" na zvišanje cene.

MEŠETAR

Del udeležencev posveta zadružnikov iz gorenjske in kamniško zasavske regije

V zadružni zvezi še ne razpolagajo s podatki o lan-
skem poslovanju zadrug, podatki za leto 2009 pa ka-
žejo, da je deset od skupno štirinajstih zadrug iz go-
renjske in kamniško zasavske regije poslovalo z dobič-
kom v skupnem znesku 412 tisoč evrov, štiri zadruge
pa z izgubo v znesku okrog enega milijona evrov.

Odkupna cene mleka se še zvišuje

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pripravlja v ok-
viru tržno informacijskega sistema tudi mesečno tržno poro-
čilo za mleko, ki vključuje tako odkupno ceno mlekarn kot
dobaviteljev. Mlekarne so decembra lani za mleko, dostavlje-
no v mlekarno, s 3,7 odstotka maščobe in 3,15 odstotka belja-
kovin, plačale v povprečju 29,98 evra za sto kilogramov, kar
je bilo za 44 centov ali za 1,49 odstotka več kot mesec prej.
Ker je mleko v povprečju vsebovalo 4,24 odstotka maščobe
in 3,47 odstotka beljakovin, je bila povprečna dejanska od-
kupna cena 30,70 evra in je bila za 48 centov oz. za 1,59 od-
stotka višja kot novembra. Odkupovalci so za mleko s 3,7 od-
stotka maščobe in 3,15 odstotka beljakovin plačali 24,93 evra
za sto kilogramov, cena, izračunana glede na vsebnost maš-
čobe in beljakovin v mleku, pa je znašala 28,85 evra. C. Z.

Odkupna cena (v EUR/100 kg) za mleko s 3,7 odstotka 
maščobe in 3,15 odstotka beljakovin (standard) in glede na
dejansko vsebnost maščobe in beljakovin (dejanska)

Mesec Cena mlekarn: Cena odkupovalcev:
*standard *dejanska *standard *dejanska

December 2008 33,40 35,69 n. p. n. p. 
Julij 2009 25,50 26,33 24,08 22,02 
December 2009 26,17 27,79 25,41 22,22
Julij 2010 26,95 27,76 26,20 23,98
Avgust 2010 27,78 28,24 26,61 24,19
September 2010 28,82 29,29 27,49 24,37
Oktober 2010 29,19 29,73 28,09 24,48
November 2010 29,54 30,22 28,50 24,87
December 2010 29,98 30,70 28,85 24,93

Blejska Dobrava

Silaža v prehrani drobnice

Društvo rejcev drobnice Zgornje Gorenjske vabi v petek, 11.
februarja, ob 9.30 v kulturno gasilski dom na Blejski Dobra-
vi na predavanje o silaži v prehrani drobnice. Predavala bo
Angela Cividini z Biotehniške fakultete. C. Z.

Brezje

Tujerodne rastline na kmetijskih zemljiščih

Kmetijska svetovalna služba in Društvo žensk z dežele obči-
ne Radovljica vabita v četrtek, 10. februarja, ob 10. uri v Dom
krajanov na Brezjah na predavanje Marije Kalan iz Kmetij-
sko gozdarskega zavoda Kranj o tujerodnih invazivnih rastli-
nah. Tovrstne rastline so se v zadnjih letih začele pojavljati
na kmetijskih zemljiščih, nekatere med njimi so tudi zelo
agresivne in alergene. C. Z.

Češnjica

Podeželske žene na občnem zboru društva

Članice Društva podeželskih žena Selške doline se bodo v
petek, 11. februarja, ob 19. uri zbrale v restavraciji Lušina
na Češnjici na občnem zboru društva, na katerem bodo
obravnavale poročila o lanskem delu in letošnji program
ter opravile volitve. Zbor bosta popestrila ansambel Ideal
iz Selc in igralska skupina Društva upokojencev Cerklje s
skeči. C. Z.

Kranj

Posojila ribniškega sklada tudi za kmetijstvo

Slovenski regionalno razvojni sklad, ki je v javnosti bolj znan
kot ribniški sklad, je v petek objavil javna razpisa o dodelje-
vanju posojil za vlaganja občin v lokalno in regionalno jav-
no infrastrukturo, za podjetniške naložbe in za vlaganja v
kmetijsko predelavo, trženje in dopolnilne dejavnosti na
kmetijah. Za kmetijska posojila je na voljo milijon evrov,
doba vračanja je do dvanajst let, obrestna mera pa je odvis-
na od koeficienta razvitosti občine in se giblje od trimeseč-
ni Euribor + 0,3 do 0,5 odstotka letno. Roki za oddajo prijav
so 4. marec, 15. april, 31. maj, 15. julij in 15. september. C. Z.

Kranj

Tečaj usposabljanja za varno delo na kmetiji

Po zakonu o varnosti in zdravju pri delu morajo biti vsi, ki
jim delo na kmetiji pomeni edino dejavnost in so obvezno
ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovani kot
kmetje, usposobljeni za varno delo. Tečaj morajo obnavljati
na vsaki dve leti, torej se ga morajo letos udeležiti vsi, ki
imajo na potrdilih o usposabljanju letnico 2009. Kmetijsko
gozdarski zavod Kranj že zbira prijave za tovrstni tečaj, kan-
didati se lahko prijavijo pri kmetijski svetovalki Mariji Gro-
har (tel. št. 04/257 65 10) in tudi pri drugih svetovalcih. C. Z.

Škofja Loka 

O vodenju evidenc, živinskih gnojilih in krmi

Škofjeloška kmetijska svetovalna služba bo ta teden pripra-
vila štiri predavanja o vodenju evidenc na kmetijah, o skla-
diščenju in uporabi živinskih gnojil in o bilanci krme. Pre-
davanja bodo v sredo, 9. februarja, ob 9. in 15. uri v gasil-
skem domu na Trati pri Škofji Loki ter v četrtek ob 9. uri v
kulturnem domu v Poljanah in ob 15. uri v osnovni šoli v
Gorenji vasi. C. Z.

www.tourism-kranj.si

Peter Vrisk / Foto: Gorazd Kavčič
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KUHARSKI RECEPTI
Za vas izbira Danica Dolenc

Pavla Kliner

Aronija (Aronia melano-
carpa), grm, katerega listi
poživijo jesen s prekrasno
rdečo barvo, je doma v
vzhodnih delih Severne
Amerike. Pri nas jo zlasti kot
okrasno rastlino gojimo šele
dve desetletji in povsem na-
ravno je, da z njenimi hranil-
nimi in zdravilnimi odlika-
mi še nismo tako domači kot
v krajih, kjer uspeva. A poča-
si in zanesljivo prihaja njen
trenutek. 

Sibirska borovnica 

Nezahtevna kot je, uspeva
domala povsod, najbolje pa
se znajde v hribovitih ob-
močjih, saj ji mraz ne more
do živega. Nasprotno. Na
mraz je celo tako odporna,
da prenese temperature do -
47 stopinj Celzija. Odlično
se znajde na mrzlih ruskih
tleh, zato jo imenujejo tudi
sibirska borovnica. Obožu-
jejo jo tudi Skandinavci, ki
jo pogosto gojijo in z njeni-
mi plodovi odpravljajo šte-
vilne zdravstvene težave.
No, pri nas jo večinoma po-
znamo le v obliki soka, ki ga
dobimo na policah trgovin,
a nekateri to napol divje
sadje gojijo tudi že na do-
mačem dvorišču. Na naših
tleh plodovi dozorijo konec
julija ali v začetku avgusta.
Zreli so takrat, ko imajo si-
joče črno barvo in iz njih
stisnemo temno rubinast

sok. Sami sadeži so sicer
precej trpkega, kiselkastega
in večini ljudi nič kaj všeč-
nega okusa, a zaradi števil-
nih koristnih sestavin se
splača tu in tam stisniti
zobe in pozobati kakšen vi-
taminov poln sadež. Če
vam to kljub vsemu ne gre
najbolje, si iz jagod pripra-
vite precej bolj okusen sok
ali ga nabavite v zeliščnih
lekarnah in trgovinah z
zdravo prehrano. Pravijo,
da naj bi že sto mililitrov
soka, razredčenega z vodo
na dan, telo oskrbelo z vse-
mi vitalnimi snovmi, ki jih
premore aronija. Aronijeve
jagode lahko tudi zamrzne-
mo ali posušimo in pozimi
koristno porabimo za pre-
sne marmelade ter sadne
solate, kreme in omake. Ve-
lja pa, da čim manj naredi-
mo jagodičju, torej tudi aro-
niji, tem več lahko naredi za
nas. Največ bioaktivnih se-
stavin bomo iz njega dobili,
če bomo uživali presnega in
se na daleč izognili kuha-
nju. No ja, iz posušenih ja-
god si pa le pripravimo odli-
čen zdravilni čaj. 

Ščitila naj bi pred rakom 

Plodovi aronije so prava
zakladnica aromatičnih
snovi, vitaminov, mineralov
in biološko aktivnih snovi.
V njih najdemo vitamina A
in C, vitamine skupine B in
vitamin E, najbolj v oči pa
bode po izjemni vsebnosti

vitamina P oz. flavonoidih,
kot temu vitaminu rečemo
dandanes. Aronija po vse-
bnosti teh biološko izjemno
aktivnih spojin zaseda sam
prestol. Vsebuje jih kar tri
odstotke. Glavna odlika fla-
vonoidov je, da varujejo vi-
tamin C pred razpadom in
krepijo njegovo učinkova-
nje. Pri višjih temperaturah
so večinoma obstojni. Aro-
nija je bogata predvsem z
antocianskimi barvili, ki
spodbujajo naravno telesno
odpornost, varujejo pred
različnimi okužbami in
pred boleznimi ožilja, kre-
pijo stene kapilar in redčijo
kri ter tako varujejo pred
krvnimi strdki. Poleg tega
so antioksidanti, ki ščitijo
pred rakom in drugimi po-
škodbami tkiva zaradi pro-
stih radikalov. Predvsem za-
radi slednjega narašča tudi
povpraševanje po aroniji.

Klinične študije so namreč
pokazale, da varuje pred ra-
kovo razrastjo tkiva, kakor
tudi zaustavlja razvoj raka-
vih celic. Zavirajo tudi pro-
cese staranja in izboljšujejo
dolgoročni spomin. 

V pomoč po katastrofi 
v Černobilu 

Plodovi, sok, čaj in drugi
pripravki iz aronije se pripo-
ročajo vsem, ki imajo težave
z ožiljem, krvnim tlakom,
vnetjem ledvic, čirom na že-
lodcu, migreno, sladkorno
boleznijo, slabokrvnostjo in
močnimi krvavitvami. Pre-
prečujejo tudi, da bi se v tele-
su nabirale večje količine
težkih kovin in snovi. Ni to-
rej nenavadno, da so jih upo-
rabljali po jedrski katastrofi v
Černobilu leta 1986 in z nji-
mi blažili težave zaradi radi-
oaktivnosti. 

Aronija proti okužbam
Plodovi aronije, ki po okusu in videzu spominjajo na črni ribez ali borovnice, so izjemno bogati 
z biološko aktivnimi spojinami in postajajo pravi zdravilski hit. Kako tudi ne, ko s kliničnimi študijami
dokazujejo, da naj bi zaustavljali razvoj rakavih celic. Poleg tega zmanjšujejo možnost različnih
okužb, krepijo imunski sistem, zavirajo staranje ...
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Tedenski jedilnik

Nedelja - Kosilo: goveja juha z jetrnimi cmočki, ocvrta piščančja
bedra brez kosti, maslen krompir, rdeči radič s fižolom,
kokosove kroglice; Večerja: pica, vložene kumarice, sok.
Ponedeljek - Kosilo: juha iz brokolija, polpete iz kuhane
govedine in sveže mlete svinjine v paradižnikovi omaki, pire
krompir, rdeča pesa; Večerja: tunina, črn kruh, bela kava. 
Torek - Kosilo: maslena juha, biftek s krompirjem, jabolčna
solata, krščen narastek; Večerja: škofov kruh, figov kompot.
Sreda - Kosilo: ričet s suhim mesom ali klobaso, jabolčna pita;
Večerja: jetrna pašteta, ržen zrnat kruh, radič s krompirjem.
Četrtek - Kosilo: zeljnata juha, telečje srce v omaki, pire
krompir, rdeča pesa v solati; Večerja: polenta s popečeno
čebulo in ocvirki, bela kava. 
Petek - Kosilo: cvetačna kremna juha, pečene orade, krom-
pir v koscih, zelena solata; Večerja: narezek s siri, koruzni
kruh, mešana solata z gorčico.
Sobota - Kosilo: piščančji paprikaš, krompirjevi svaljki, zelj-
nata solata s korenjem; Večerja: cesarski praženec, kompot
iz suhih sliv. 

Maslena juha (Putrova župa)

Potrebujemo: 60 dag jušne zelenjave, 15 dag masla, žlici bele
moke, sol, ščepec kumine, 1 dl mleka, 4 koščki črnega kruha.

Jušno zelenjavo skuhamo, solimo, začinimo s kumino. Na
maslu prepražimo moko in sesekljan peteršilj, zalijemo z
mlekom in vse vlijemo v juho, v kateri smo kuhali zelenjavo.
Juho precedimo, legiramo s koščki masla in z njo na
krožniku prelijemo popečen kruh.

Biftek s krompirjem (Piftek meso s krampirjem)

Potrebujemo: 6 biftekov po 16 dag uležanega govejega fileja,
sol, poper, 2 žlici moke, 2 dag olja, 5 dag masla, 1 dl goveje juhe,
1 dl suhega rdečega vina, 60 dag krompirja, 5 dag sladkorja.

Bifteke potolčemo, posolimo, popopramo in pokapljamo z
oljem, povaljamo v moki in z obeh strani zlato rumeno 
opečemo na polovici masla. Zalijemo z juho in vinom in 
dušimo 2 minuti, vzamemo iz ponve, v omako, ki ji po po-
trebi dolijemo še juho, damo na kolobarje narezan krompir
in ga kuhamo 15 minut. Na ostali polovici masla zarumeni-
mo sladkor in na tem hitro prepražimo kuhan krompir. Na
krožniku postrežemo bifteke na praženem krompirju.

Marija Cvetek

O B  9 0 - L E T N I C I  V I L M E  M L A K A R ,
Z N A M E N I T E  S O B A R I C E  N A  G R A D U
S T R M O L

3
Kmalu po prihodu na grad

je dobila že prvo darilo. Kse-
nija in njena mati sta odpo-
tovali k sorodnikom v Italijo
in od tam sta ji prinesli uha-
ne in zapestnico iz koral. Hi-
tro se je vživela v novi službi
in nihče ni več omenjal po-
skusne dobe. Majdičeva je
naknadno poslala njeno de-
lovno knjižico, kamor je za-
pisala, da je Vilma sama od-
povedala službo in da jo to-
plo priporoča. Vilma je bila
vesela, če so bili zadovoljni z
njenim delom in so jo po-
hvalili. S pohvalami niso
skoparili, Ksenija ji je večkrat
tudi kaj podarila. Če ji njiho-
vi gostje niso dali napitnine,
je primaknila iz svojega. 

Vilma je bila mlada in
rada je bila lepo oblečena. Ko
si je nekoč kupila svetel ko-
stimček, sta ga Ksenija in

mati Amalija takoj hoteli vi-
deti in morala si ga je pome-
riti. Pohvalili sta njen okus.
V tako sproščenem ozračju
in razumevanju njenih de-
kliških želja se je počutila
domače in svobodno. Ker ni
imela mame, jo je njihova
toplina še bolj osrečevala,
zato ne preseneča, da se je
zelo navezala nanje.

Njeno delo se je začelo
zgodaj zjutraj, ob šestih ali
pol sedmih, če sta se gospo-
darja kam odpravljala, pa še
prej. Kadar je kuharica po-
trebovala pomoč, jo je pokli-
cala že ob štirih zjutraj. Naj-
večkrat ji je pomagala "klofa-
ti" (stepati) testo za kruh ali
potice. Služinčad in posli so
jedli v kuhinji. Za Strmolske
pa je Vilma pripravljala mizo
v jedilnici. Servirala je v črni
obleki, v belem čipkastem

predpasniku in belih rokavi-
cah. Po tedanjem bontonu je
morala biti tiho, ni se smela
vmešavati v pogovore pri
mizi. "Če je bil kakšen smeh,
sem se mal drgač držala," pri-
pominja Vilma. Ksenija ji je
vedno pomagala, posebno
kadar je imela "zasedeni obe

roki". Za mizo je večkrat se-
delo trinajst do petnajst lju-
di, po kakšnem lovu pa še
več. Takrat je bila Vilma poš-
teno utrujena. Ker je lov po-
menil tudi statusni simbol,
so se ga udeleževali ugledni
Slovenci. Vilma se spominja
znanih ljubljanskih zdravni-

kov, ki so bili tudi sicer str-
molski gostje: dr. Lunaček,
dr. Lavrič, dr. Haus idr. Med
vojno so na gradu jedli pred-
vsem divjačino. Fantje, ki so
pomagali na Strmolu, pa so
imeli raje klobase.

Gospe Amaliji je morala
Vilma pomagati pri kopa-
nju, oblačenju in friziranju.
Tudi k frizerju v Kranj jo je
vedno spremljala. Kmalu po
Vilminem prihodu je na-
mreč padla in si zlomila
nogo. Ko je odšla sobarica
Angelca v Gradec v babiško
šolo, jo je Vilma zelo pogre-
šala. Zelo rada je imela živa-
li, z Vilmo sta po steklenički
in z dudo krmili srnine mla-
dičke, ki so jih lovci prinesli
iz gozda. Po njenem odhodu
je imela Vilma mnogo več
dela. Tudi strežnik Šteblaj je
moral pridno čistiti.

Strmolski "personal" (od leve): sobarica Angelca, kuharica
Mari, strežnik Karel, sobarica Vilma in dekla Katra (zadaj)

Strmolska Vilma

Plodovi aronije spominjajo na borovnice.
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor - Odkar so v občini
Preddvor uvedli ločeno zbi-
ranje odpadkov, so ukinili
ekološke otoke in tako je se-
daj v središču Preddvora
samo še eden, je našemu
uredništvu potožila ena od
občank. "Stekla in papirja ne
moremo dajati v zabojnike
doma, pač pa moramo z nji-
mi na ekološki otok. Sedaj je
v središču Preddvora en
sam, kar je premalo, pa še v
tega pogosto prinašajo svoje
odpadke gostinci in drugi
podjetniki," je ogorčena pre-
bivalka Preddvora. Biološke
odpadke, ki sicer sodijo v
kompostnik ali v rjavo kanto,
pa mnogi še vedno odlagajo
v naravi, še dodaja občanka,
ki jo zanima, kdo ima poob-
lastila, da take kršitelje pre-
ganja.

Direktor občinske uprave
v Preddvoru Marko Bohinec
nam je v zvezi z ekološkimi
otoki povedal, da jih imajo v
vsej občini več, kot terja nor-
mativ. Ta namreč predpisuje

en otok na petsto prebival-
cev. V preddvorski občini jih
je deset, dva tudi v Preddvo-
ru. "Eden je bil začasno na-
meščen pred kulturnim do-
mom in smo ga prestavili na
prostor nasproti občine. Ob-
čanka najbrž misli na ekolo-
ški otok, ki je bil prej naspro-
ti podjetja Jelovica. Tega smo
res odstranili in ga prestavili
na Spodnjo Belo, in sicer na
zahtevo prebivalcev naselja
Hrib, ki jih je motilo, da je
okoli otoka vse polno odpad-
kov, kot bi šlo za kosovni od-
pad," je pojasnil Bohinec.
Potrdil je tudi, da so nekateri
podjetniki res odlagali od-
padke, vendar ne na ekološki
otok v središču, pač pa v od-
prt kontejner pri pokopališ-
ču. Ko so odpadke pregledali
in izsledili, kdo jih je odlagal,
so kršitelja prijavili in sedaj s
tem ni več težav. Kar zadeva
v naravo odložene odpadke,
pa občani lahko kršitelje pri-
javijo skupnemu medobčin-
skemu inšpektoratu v Kra-
nju, ki dela tudi za preddvor-
sko občino, pravi Bohinec.

Premalo ekoloških
otokov?

Marjana Ahačič

Gorje - Z navdušenim plo-
skanjem in ob zvokih doma-
če Godbe Gorje so domačini
v petek zvečer na športnem
igrišču za kulturnim domom
sprejeli osem mladih smu-
čarjev tekačev, ki so se skupaj
s trenerjem Janezom Petko-
šem in profesorjema športne
vzgoje Majo Prešeren Kri-
stan ter Nenadom Pilipovi-
čem v sredo vrnili z Medna-
rodnih otroških iger v ka-
nadskem mestu Kelowna.
Na tekmovanju, ki je poteka-
lo pod pokroviteljstvom
Mednarodnega olimpijske-
ga komiteja, so si pritekli
kar deset medalj: šest je bilo
zlatih, dve srebrni in dve
bronasti. 

Mladi tekači iz Gorij so se
že lani udeležili svetovnega
šolskega prvenstva v Italiji
in kot prva šola v Sloveniji z
njega prinesli tudi medalje -
dekleta so bila tretja, fantje
pa četrti. Uspeh jim je dal
pogum za sodelovanje na
Mednarodnih igrah za otro-
ke v Kanadi, kamor se je po
predhodnih izbirnih tekmo-
vanjih uvrstilo osem osnov-
nošolcev iz Gorij: Neva Pan-
čur, Neža Kosmač, Ana Am-
brožič, Nika Vindišar ter
Miha Ličef, Valter Hudover-
nik, Luka Kenda in Kristjan
Bregant. V Kanadi, kjer sta z
nastopi v smučanju od slo-
venskih predstavnikov sode-

lovali še občini Maribor in
Celje, so se odlično odrezali
- po številu osvojenih medalj
so bili drugi na svetu, Gorje
je tokrat prehitel le korejski
Seul. 

Mladi športniki in njihovi
spremljevalci so bili na poti
slaba dva tedna; tekmovanje

je bilo zanje ne le športna,
ampak tudi življenjska izkuš-
nja. "Ponosna sem nanje, od-
lično so se odrezali," je bila
ob prihodu domov zadovolj-
na Maja Prešeren Kristan.
"Našli so zaupanje vase, za-
vedeli so se, kaj vse zmorejo,
tudi če so na drugem koncu

sveta. Prevzeli so jih prijaz-
nost družin, pri katerih smo
prebivali, nova doživetja in
seveda športni uspeh," je še
povedala in dodala, da so bili
v Kanadi prav gotovo najbolj
popularna ekipa na prven-
stvu. 

Sicer pa so bili športniki
zelo veseli tudi izjemne pod-
pore občanov Gorij, ki so se
izkazali s številnimi donaci-
jami, pa podpore domače
osnovne šole ter slovenskih
izseljencev v Kanadi, ki so
jim pomagali organizirati
pot in jih nekaj dni v Kanadi
tudi prijazno gostili. 

Iz Kanade z desetimi medaljami
V Gorjah so navdušeno sprejeli mlade smučarje tekače, ki so se v sredo z Mednarodnih otroških 
iger v Kanadi vrnili z desetimi kolajnami.

Jasna Paladin

Vodice - Rekonstrukcijo
Osnovne šole Vodice je ob-
čina začela že leta 2008, ko
je bilo treba sanirati v neur-
ju poškodovano streho, a
stari del šole, ki je bil zgra-
jen v šestdesetih letih prejš-

njega stoletja, ne ustreza
več gradbenim standardom,
zato se bodo poleg nadgrad-
nje zdaj lotili še temeljite
protipotresne sanacije.
Gradbena dela bodo oprav-
ljali večinoma v času zim-
skih in poletnih počitnic. V
nadgradnji starega dela šole

bodo na petstotih kvadrat-
nih metrih uredili tri nove
klasične učilnice, knjižnico
in računalniško učilnico.
"Gradnjo in sanacijo bomo
financirali z občinskimi
sredstvi v letih 2011 in 2012,
seveda pa pričakujemo tudi
pomoč pristojnega ministr-

stva. Z razpisom smo prido-
bili kvalitetnega izvajalca za
ustrezno ceno, ki pa je za-
radi trenutnega stanja na
trgu gradbeništva izredno
ugodna za Občino Vodice.
Celotno investicijo nad-
gradnje šole skupaj s požar-
nimi stopnicami in proti-
potresno sanacijo ocenjuje-
mo na slabih 750 tisoč ev-
rov," je povedal župan Aco
Franc Šuštar.

Gradbena dela na šoli, ki
jo sicer obiskuje 473 učen-
cev, bodo predvidoma za-
ključena do začetka prihod-
njega šolskega leta.

Šola bo večja in bolj varna
V vodiški osnovni šoli se soočajo z veliko prostorsko stisko, zato se je 
občina lotila nujne nadgradnje starega dela šole in protipotresne sanacije
celotnega objekta.

Jasna Paladin

Domžale - Župan Toni Dra-
gar je pred dnevi javnosti
predstavil že svojega druge-
ga podžupana. Andrejo Po-
gačnik Jarc, svetnico iz župa-
nove liste LTD in podžupa-
njo že v prejšnjem mandatu,
je na to funkcijo imenoval
že dan po volitvah, nekoliko
dlje pa so trajali pogovori z
Lovrom Lončarjem iz SDS.
Lončar v domžalski občinski
politiki sicer ni novinec, saj
je bil že leta 1995 sekretar
občinskega sveta, svetnik pa

je že drugi mandat. "Ne gre
za koalicijo ali pisne spora-
zume, temveč za sodelova-
nje na programskih izhodiš-
čih oz. projektih, ki to obči-
no čakajo. Ko je bilo stranki
ponujeno podžupansko me-
sto, smo se odločili, da po-
nudbo sprejmemo in s tes-
nejšim sodelovanjem pripo-
moremo k temu, da se v ob-
čini realizirajo ključni pro-
jekti," je povedal magister
kadrovskega menedžmenta
in dolgoleten član SDS Lov-
ro Lončar. Oba podžupana
bosta svoji funkciji opravlja-
la nepoklicno.

Domžalski podžupan
tudi Lovro Lončar

Župan Toni Dragar z obema podžupanoma: Andrejo 
Pogačnik Jarc in Lovrom Lončarjem

V Kanadi so barve Gorij zastopali tekmovalci Neva
Pančur, Neža Kosmač, Ana Ambrožič, Nika Vindišar
ter Miha Ličef, Valter Hudovernik, Luka Kenda in
Kristjan Bregant. Spremljali so jih trener Janez 
Petkoš ter športna pedagoga Nenad Pilipovič in Maja
Prešeren Kristan.

V petek so v Gorjah z navdušenjem sprejeli odlične mlade smučarje tekače, ki so se z
Mednarodnih otroških iger v Kanadi vrnili z desetimi medaljami. / Foto: Gorazd Kavčič

Cerklje 

Prva samostojna razstava Monike Slemc

V torek, 1. februarja, so v galeriji Petrovčeve hiše odprli prvo
samostojno razstavo slik 16-letne Monike Slemc iz Cerkelj,
sicer dijakinje drugega letnika Srednje šole za oblikovanje in
fotografijo v Ljubljani - umetniške gimnazije, likovna smer in
drugo leto tudi članice Društva likovnikov Cerklje. Dvaindvaj-
set slik, med katerimi izstopajo slike z motivi ljudi in živali, bo
na ogled do četrtka, 24. februarja, vse dni razen ob sobotah in
nedeljah od 9. do 16. ure. Kot je Monika povedala ob odprtju
razstave, je veliko ustvarjala že v otroštvu, prva boljša dela so
ji uspela v prvem letniku srednje šole, znanje pa dopolnjuje še
v okviru društva. Ukvarja se tudi s kiparjenjem, z izdelavo
babur iz gline. Na mednarodni kiparski koloniji v Črnomlju je
zmagala v delavnici keramike. J. Ku.
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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.

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

Prireditve ob kulturnem prazniku
Kranj - Jutri, v torek, 8. februarja, bo v avli študijskega od-
delka in pred Prešernovim spomenikom več prireditev pod
skupnim naslovom Dan kulture v knjižnici. Ob 10. uri bo
odprtje razstave del osnovnošolcev na temo portreta pesni-
ka Franceta Prešerna Vem, kakšen je bil, ob 11. uri bodo
recitacije osnovnošolcev pred Prešernovim spomenikom,
ob 12. uri bo pogovor s pesnikom Nikom Grafenauerjem.
Prav tako jutri, 8. februarja, bo od 10. do 21. ure v Layerjevi
hiši Dan kulture s predstavitvijo starih slovenskih iger Vac in
Nagelj, vodenim ogledom hiše in razstave izumitelja fo-
tografije Janeza Puharja ter recitalom ženske poezije in
poezije po žensko s Petro Puhar Kejžar in prostovoljkami.

Škofja Loka - Jutri, v torek, 8. februarja, bo v Loškem muze-
ju dan odprtih vrat. Ob 15. uri vabijo na javno vodstvo po
stalnih zbirkah in razstavi Srednjeveška slikana podoba ko-
roških cerkva. Prireditev Društva upokojencev Škofja Loka
ob kulturnem prazniku bo v četrtek, 17. februarja, ob 17. uri
v Kristalni dvorani Sokolskega doma. Organizira ga Uni-
verza za tretje življenjsko obdobje pri DU.

Predstavitev prvega prevoda 
Slave vojvodine Kranjske
Jesenice - V avli Občinske knjižnice Jesenice bo v sredo, 9.
februarja, ob 19. uri predstavitev prvega celovitega prevoda
Slave vojvodine Kranjske.

Nejčeva pot skozi Gimnazijo
Kranj - V Gimnaziji Kranj bodo v sredo, 9. februarja, ob 18.
uri odprli vitrino v spomin alpinista Nejca Zaplotnika. Po
uvodnem delu bo predavanje o Himalajski alpinistični
odpravi na Mt. Everest leta 1979. Predaval bo Andrej Štrem-
felj, s katerim sta skupaj dosegla vrh najvišje gore sveta.

Dan godle
Šenčur - Turistično društvo Šenčur vabi v soboto, 12. febru-
arja, na Dan godle. Godlo boste lahko pokusili med 10. in 15.
uro v klubski sobi TD Šenčur nad okrepčevalnico Alo alo. 

Za otroke v knjižnicah
Radovljica - V četrtek, 10. februarja, lahko otroci ob 17. uri
prisluhnejo Zimski pravljici.

Bohinjska Bistrica - Zgodba o izgubljeni dudi je naslov glas-
bene igrice, ki ji otroci lahko prisluhnejo v sredo, 9. februar-
ja, ob 17. uri.

Žiri - V sredo, 9. februarja, se bo ob 17. uri začela delavnica
za spretne prste Mavrični slonček, ki je primerna za otroke
od 4. do 8. leta starosti. 

Gorenja vas - Danes, v ponedeljek, 7. februarja, lahko otroci
ob 17. uri prisluhnejo pravljici O petelinu.

Železniki - Boben je naslov pravljice, ki se bo v žirovski
knjižnici začela v sredo, 9. februarja, ob 17. uri.

Kranj - Danes, v ponedeljek, 7. februarja, bo med 16. in 19.
uro ustvarjalna delavnica Čarobni prsti. V sredo, 9. februar-
ja, bo ob 17.30 pravljična ura s pravljico Juha iz žebljev.

Šenčur - V četrtek, 10. februarja, bo ob 17.30 pravljična ura s
poljsko ljudsko Pravljico o gozdni ženici in izdelava naprst-
nih lutk iz filca.

PRIREDITVE

Kamnik

Povabilo šolarjem v gozd

Občine Kamnik, Bohinj, Kranjska Gora in Bovec začenjajo
projekt Povabilo v gozd, namenjen otrokom v vrtcih in os-
novnih šolah, ki bodo svoje znanje, razmišljanja in ideje pre-
nesli na svoje družine in sorodnike. Projekt je zasnovan v ob-
liki delavnic v gozdovih blizu vrtcev in šol, vodili pa jih bodo
strokovnjaki s področja gozdne pedagogike. Namen projekta,
ki bo potekal letos in prihodnje leto, je, da gozd čim večkrat
postane učilnica, v kateri bodo vzgojitelji in otroci uporabljali
aktiven pristop k učenju in izkoristili možnost kreativne igre.
Omenjene občine zato vabijo vrtce in šole, da se pridružijo
projektu in skupaj z njimi naravo približajo najmlajšim. J. P. 

Ana Hartman

Kranj - Z izdajo treh pesni-
ških zbirk se je pesnici iz
Kranja Mariji Marjeti Jurge-
le lani uresničila dolgoletna
želja. Svoje občutke v obliki
verzov preliva na papir že od
dvanajstega leta, po vseh
teh letih pa se lahko pohvali
z bogato zakladnico ljube-
zenskih in osebno izpoved-
nih pesmi. "Pisanje pesmi
mi pomeni notranje zado-
ščenje in nekakšno samo-
potrditev. Dotikam se naj-
različnejših področij in te-
matike. Kot nekdanja sla-
vistka imam bogat besedni
zaklad, zato lahko vse doživ-
ljanje izrazim v tančine svo-
jih čustev," pravi Jurgeleto-
va, sicer nekdanja učiteljica
slovenščine in nemščine na
eni od kranjskih osnovnih
šol.

K izboru pesmi jo je spod-
budil brat Pavle Košorok, ki
ji je omogočil tudi izdajo. V
zbirki Skrivnosti srca so
zbrane ljubezenske pesmi,
ki jih je pesnica posvetila
pokojnemu možu. V njih
izkazuje doživljanje ljubez-
ni v različnih življenjskih
obdobjih, dotika se hrepe-
nenja po ljubezni, erotike,
strasti, romantičnih dožive-
tij in tudi boleče izgube
moža, na katero se nanaša

tudi najbolj pretresljiva pe-
sem Zadnje slovo. V drugem
delu so pesmi o naravi, iz
katerih veje pesničin odnos
in veliko spoštovanje do nje.
V zbirko Neskončnost občutij
je nanizala pesmi svojih naj-
globljih občutkov in razmiš-
ljanj, v drugem delu pa je
kritična do družbe in časa, v
katerem živimo. V svojo
tretjo zbirko z naslovom Pri-
prta vrata spominov je zajela
priložnostne ter jubilejne
pesmi za prijatelje in sorod-
nike. Njena želja je, da bi v
kratkem luč sveta ugledala
še samostojna zbirka otro-
ških pesmi, pri pisanju kate-
rih jo navdihuje predvsem
njenih šest vnukov. Pesni-
škega navdiha ji ne manjka,
najpogosteje pa verze kuje
zvečer in ponoči. "Imam
dar, da zelo natančno opa-
zujem naravo in ljudi, v pes-
mih pa nato opisujem čus-
tva, ki se mi vzbudijo ob po-
gledu na določeno stvar ali
ob stiku z osebnostjo," je po-
jasnila Jurgeletova. Od tri-
najstega leta piše tudi dnev-
nik, na njegovi osnovi pa si
nekoč želi izdati še spomi-
ne.

Življenje Marije Marjete
Jurgele poleg pisanja pesmi
in spominov zapolnjuje še
vrsta drugih aktivnosti. Po
avtomobilski nesreči pred

leti se je odločila dneve nare-
diti še bolj pestre. Z vese-
ljem prepeva v mešanem
pevskem zboru Iskra Kranj,
pleše v šenčurski folklorni

skupini, enkrat tedensko se
z upokojenci poda v hribe,
smuča, teče na smučeh, red-
no obiskuje aerobiko in pila-
tes, veliko potuje ...

S pesmimi v tančino čustev
Kranjčanka Marija Marjeta Jurgele je iz bogate zakladnice pesmi, ki jih piše že od malih nog, lani
naredila izbor in izdala tri pesniške zbirke. 

Simon Šubic

Šenčur - V Muzeju občine
Šenčur so v četrtek odprli
mednarodno likovno razsta-
vo Od Železne Kaple do Šen-
čurja, ki sta jo pripravila Li-
kovno društvo Preddvorski
samorastniki in društvo
Ante-Pante iz Železne Ka-
ple. Na razstavi se predstav-
lja osem likovnikov iz Koro-
ške in petnajst iz Gorenjske.
Njihova dela si lahko do 20.
februarja ogledate vsak torek
in petek (med 17. in 19. uro)
ter ob nedeljah (od 10. do 12.
ure).

Likovno društvo Preddvor-
ski samorastniki deluje od
leta 2001, v njem pa se pod
vodstvom Franca Gučka -
Gučija združujejo ljubitelji
likovne umetnosti, ki samo-
stojno ali skupno večkrat let-
no nastopajo na razstavah
doma in v tujini. Najbolj
znana je njihova vsakoletna
mednarodna novoletna raz-
stava v gostilni Majč v Pred-
dvoru. Društvo Ante-Pante
iz Železne Kaple je ustanovil

Alfred Pototschnigg. Njego-
va ciljna skupina so osnov-
nošolski otroci z obeh strani
meje, za katere pripravljajo
razne delavnice. Povezujejo
se s šolami v Železni Kapli

in drugod po Koroškem, na
Jezerskem, v Preddvoru,
Cerkljah, Prevaljah in Solča-
vi. Za sodelovanje v medna-
rodnih projektih so prejeli že
več priznanj, med drugim so

se predstavili tudi v sloven-
skem parlamentu in pri
predsedniku države. Društvi
sta sicer začeli sodelovati leta
2004, je pojasnil Pototsch-
nigg.

Mednarodna razstava v Šenčurju
V šenčurskem muzeju se predstavljajo likovniki iz Železne Kaple in Preddvora. 

Z izdajo pesniških zbirk se je Mariji Marjeti Jurgele 
uresničila dolgoletna želja. / Foto: Tina Dokl

Razstavljavci z obeh strani meje / Foto: Gorazd Kavčič
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OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje

e-pošta: obcinacerklje@siol.net
(04/28 15 820( 04/ 28 15 800

Na podlagi 7., 16. in 21. člena Zakona o določanju območij ter
o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS,
št. 25/2008) Občina Cerklje na Gorenjskem objavlja 

PREDLOG SPREMEMBE MEJE MED NASELJEMA
CERKLJE IN DVORJE TER DOPOLNITEV ULIČNEGA 
SISTEMA V NASELJU CERKLJE NA GORENJSKEM
IN POZIV K PODAJANJU PREDLOGOV IN MNENJ

1. Predlog spremembe meje med naseljema Cerklje in
Dvorje

Predlog spremembe meje med naseljema Cerklje in Dvorje je
povezan z dopolnitvijo uličnega sistema v naselju Cerklje na
Gorenjskem. Vzporedno z Dvorjansko ulico poteka še ena ulica,
a po sredi ulice gre meja med naseljema Cerklje in Dvorje, zato
je potrebno spremeniti mejo med naseljema tako, da se poveča
naselje Cerklje in zmanjša naselje Dvorje, saj bo le tako nova uli-
ca (predlog za ime nove ulice je Ulica Franca Kimovca) v celoti
v naselju Cerklje. Sedanja obstoječa meja med naseljema
Cerklje na Gorenjskem in naseljem Dvorje poteka po južni strani
naslednjih parcel: 718/2, 718/3, 718/4, 718/5, 718/6,
718/7, 718/8, 718/9 vse k.o. Grad.
Predlog spremembe meje med naseljema Dvorje in Cerklje na
Gorenjskem je, da se meja med naseljema na obravnavanem
območju vzpostavi po mejah zgornjih parcel. S tem se površina
naselja Cerklje na Gorenjskem poveča za 4.458,30 m2 in
površina naselja Dvorje zmanjša za 4.458,30 m2. 

2. Predlog dopolnitve uličnega sistema
Predlog dopolnitve uličnega sistema se nanaša na uvedbo nove
ulice, ki bo potekala po naslednjih parcelnih številkah: 718/1 in
719/1, obe k. o. Grad. Predlagano ime nove ulice je Ulica
Franca Kimovca.

Z objavo tega predloga Občina poziva polnoletne fizične osebe,
ki imajo na območju obeh naselij, nove ulice ali območju, ki meji
na to ulico, prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, in pravne
osebe, ki imajo na tem območju sedež, k posredovanju predlo-
gov in pripomb v zvezi s predlaganim poimenovanjem nove ulice
v naselju. 
Predlog spremembe meje med naseljema Cerklje in Dvorje ter
predlog dopolnitve uličnega sistema v naselju Cerklje na Gorenj-
skem sta na vpogled: 
- v prostorih Občine Cerklje na Gorenjskem (sejna soba v 2.

nadstropju), kjer je vpogled možen v delovnem času občinske
uprave 

- na spletni strani občine http://www.cerklje.si/

Predlogi in mnenja se posredujejo pisno z vpisom v knjigo pred-
logov, ki je v sejni sobi Občine v 2. nadstropju ali pa na naslov:
Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207
Cerklje na Gorenjskem, s pripisom: ”Predlogi in mnenja k pred-
lagani spremembi meje med naseljema Cerklje in Dvorje ter
predlagani dopolnitvi uličnega sistema v naselju Cerklje na
Gorenjskem”.

Rok za posredovanje predlogov in mnenj je 23. februar 2011. 

Številka: 031-02/2010-04
Datum: 04. 02. 2011

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l.r.
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PETEK, 18. FEBRUARJA

Mesto pod mestom
Tokrat gremo na pot v petek. Prvi potniki bodo na avtobus sedli na avto-
busni postaji v Radovljici ob 8. uri, pred Creino ob 8.20 in pred Mercator
centrom na Primskovem ob 8.30. Prvi postanek bo na Trojanah, tam bo
čas za malico. Sledila bo vožnja do Celja, kjer si bomo v znamenitem
Pokrajinskem muzeju ogledali zanimivo postavitev Celeia - mesto pod
mestom. Občudovali bomo ostanke rimske Celeie s tlakovano cesto, hiša-
mi in obzidje. Ogledali si bomo tudi razstavo o Almi M. Karlin in njenem
skoraj devet let trajajočem potovanju okoli sveta. Obisk muzeja bomo za-
ključili z ogledom Celjskega stropa, ki je vreden posebne pozornosti, a več
o njem bomo šele izvedeli. Iz Celja se bomo odpeljali v Terme Dobrna, kjer
bomo kosili, nato pa bomo celo popoldne preživeli v bazenih z zdravilno
termalno vodo. Po kopanju se bomo odpravili proti domu, prihod v Kranj
je načrtovan okoli 19. ure, v Radovljico pol ure kasneje.

Cena izleta je 29 EUR.
Cena vključuje: avtobusni prevoz, vodenje, vstopnino, malico, kosilo,
kopanje, nezgodno zavarovanje. 
Organizator izleta je TA Odisej. S seboj ne pozabite vzeti kopalk, brisače,
udobnih oblačil in obutve ter veliko dobre volje.

Za rezervacijo pokličite na tel. št.: 04/201 42 41 ali pišite 
na: narocnine@g-glas.si. Vabljeni!
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Jesenice - Danes, v ponedeljek, 7. februarja, ustvarjalna
delavnica odpade, v sredo, 9. februarja, bo ustvarjalna
delavnica Oskar Kopitljaček ob 17. uri, v četrtek, 10. februar-
ja, bo ura pravljic ob 17. uri, v petek, 11. februarja, bo Brihti-
na pravljična dežela ob 10. uri.

Slovenski Javornik - V torek, 8. februarja, bo knjižnica za-
prta.

Hrušica - V četrtek, 10. februarja, bo ustvarjalna delavnica
ob 16. uri. 

Bralni krožek
Bitnje - V sredo, 9. februarja, se bo ob 20. uri v Gasilskem
domu Bitnje začel Bralni krožek Sorško polje. Tokrat bo na
sporedu pogovor o romanu Stanislava Lema Nepremagljiva
pisatelja.

Kranj - V četrtek, 11. februarja, bo ob 9.30 Bralni krožek v
Domu upokojencev Kranj. 

Recital Krst pri Savici
Škofja Loka - V Kašči na Spodnjem trgu se bo v sredo, 9.
februarja, ob 19. uri začel recital z naslovom Krst pri
Savici.

Modrijani pri Avseniku
Begunje - Pri Avseniku v Begunjah se nadaljujejo nastopi
znanih narodnozabavnih ansamblov. V petek, 11. februarja,
bodo od 19. ure naprej za ples igrali Modrijani, ki so trenut-
no ena od najbolj iskanih glasbenih skupin v Sloveniji. 

Na Vogar
Kranj - Planinsko društvo Kranj in planinska sekcija Pred-
dvor vabita v soboto, 12. februarja, na planinski izlet na Vo-
gar. Prijave in dodatne informacije: Janez Planinc, tel.
040/260 930, do četrtka, 10. februarja 2011.

Študenti s Kranjske na dunajski univerzi 
1804-1918
Žirovnica - V knjižnici Matije Čopa v Žirovnici bo v četrtek,
10. februarja, ob 19. uri predavanje prof. dr. Alojza Cindriča
Študenti s Kranjske na dunajski univerzi 1804-1918 s
poudarkom na študentih iz Žirovnice in okolice.

PREDAVANJA

IZLET

Bachove kapljice v Žireh
Žiri - V Krajevni knjižnici Žiri se bo v četrtek, 10. februarja,
začelo strokovno predavanje Jana Kozamernika Bachove
kapljice v Žireh.

Občni zbor
Jesenice - Planinsko društvo Jesenice vabi na občni zbor,
ki bo v petek, 18. februarja, ob 18. uri v OŠ Prežihov Vo-
ranc.

APZ France Prešeren vabi pevke in pevce
Kranj - Akademski pevski zbor France Prešeren Kranj z
novim dirigentom Matejem Penkom v svoje vrste vabi nove
pevke in pevce. Za več informacij lahko pokličete Petro
Puhar Kejžar po tel.: 031/671 690.

Delavnica Nakit iz fimo mase
Žiri - V žirovski knjižnici se bo v sredo, 9. februarja, ob 18.
uri začela delavnica za spretne prste, primerna za mladino
in starejše, z naslovom Nakit iz fimo mase.

OBVESTILA

Razvijalec v okolju Delphi m/ž (Tržič) 
Od vas pričakujemo: dobro znanje programiranja v okolju Delphi, osnovno znanje
SQL-a, poznavanje spletnih aplikacij, timsko delo in aktivno znanje angleškega je-
zika. Znanje PHP je prednost, prav tako znanje nemškega jezika. Nudimo: zanimi-
vo in dinamično delo, delo v mednarodnem okolju.. Geniusnet, d. o. o., Stegne 19,
4290 Tržič, prijave zbiramo do 01. 03. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Skrbnik podatkovnih baz (DB administrator) m/ž (Tržič) 
Od vas pričakujemo: 5 let izkušenj na področju administracije podatkovnih baz, iz-
kušnje pri delu z MS SQL Enterprise, izkušnje iz MS 2005 Analysis Service, analitič-
ne sposobnosti in sposobnosti reševanja problemov, poznavanje poslovnih pro-
cesov, produktov in storitev in vloge baz podatkov pri le-teh. Nudimo: zanimivo
in dinamično delo, delo v mednarodnem okolju, možnost dela od doma,.... Geni-
usnet, d. o. o., Stegne 19, 4290 Tržič, prijave zbiramo do 01. 03. 2011. Več na
www.mojedelo.com.

Gradbeni delovodja m/ž (Ljubljana z okolico) 
Pričakujemo: srednja gradbena (poklicna ali tehnična) šola; najmanj pet let delov-
nih izkušenj s področja vodenja; obvladanje dela z računalnikom (MS Office, inter-
net, AutoCAD); osebnostne lastnosti: komunikativnost, urejenost, natančnost, od-
govornost, samostojnost v okviru dela in delovnih nalog; vozniški izpit kategorije
B. Dema plus, d. o. o., Kongresni trg 3, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 25. 02.
2011. Več na www.mojedelo.com.

Prodajni inženir v oddelku Telepresence - video komunikacije m/ž (Kranj) 
Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji/izkušnjami: poznavanje kon-
cepta oz. topologije LAN/WAN omrežij, poznavanje terminologije, ki se uporablja
v IT okoljih, poznavanje koncepta delovanja požarnih zidov, poznavanje delova-
nja IP protokola in IP protokolnega sklada.. Kron Telekom, d. o. o., Koroška 20, 4000
Kranj, prijave zbiramo do 23. 02. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Uradni partner - prodajni zastopnik za stavbno pohištvo AJM m/ž (različne re-
gije Slovenije) 
Iščemo ambiciozne partnerje - Pooblaščene zastopnike podjetja AJM. Pričakujemo: sta-
tus pravne osebe (s.p., d.o.o.); razstavni prostor 35 - 50 m2; vsaj dve leti delovnih izku-
šenj s področja prodaje oz. montaže stavbnega pohištva ali iz sorodnega področja; ob
zastopniku še ekipo dveh zaposlenih: komercialista v salonu in monterja na terenu; do-
stavno vozilo; samostojnost, strokovnost. AJM, d. o. o., Kozjak nad Pesnico 2a, 2211 Pes-
nica pri Mariboru, prijave zbiramo do 19. 02. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Prodajni referent v turistični agenciji m/ž (Kranj, Ljubljana) 
V turistični agenciji ODISEJ zaradi širitve poslovanja iščemo referenta za prodajo tu-
rističnih aranžmajev m/ž. Pričakujemo VI. do VII. stopnjo izobrazbe turistične ali eko-
nomske smeri, najmanj 1 leto delovnih izkušenj pri prodaji turističnih aranžmajev v
turistični agenciji (pogoj). Nudimo samostojno in dinamično delo, stimulativno pla-
čilo, ustvarjalno okolje. Začetek dela marec 2011.TGT56 - Odisej, d. o. o., Maistrov trg
2, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 16. 02. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Skrbnik ključnih kupcev m/ž za tuje trge (Kranj) 
Delo kandidata bo usmerjeno na: aktivno iskanje novih partnerjev in razvijanje
poslovnih priložnosti pri potencialnih ter obstoječih strankah; aktivno vodenje,
spremljanje in nadzor celotnega prodajnega procesa (analiza trga, navezovanje
kontaktov, ocena potenciala potencialnih kupcev, priprava pogodb, pregled bo-
nitete, kontrola, evalvacija); negovanje osebnih kontaktov z odgovornimi oseba-
mi ... Euro Plus, d. o. o., Ul. Lojzeta Hrovata 4c, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 03.
03. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Komercialist za turizem m/ž (Kranj - Qlandija) 
Za našo turistično poslovalnico v trgovskem centru Qlandija v Kranju iščemo ko-
mercialista za turizem, ki obvlada delo za šalterjem. Alpetour Potovalna agencija,
d. d., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 27. 02. 2011. Več na
www.mojedelo.com.

Kuharski pomočnik m/ž v Ljubljani in širšem območju Kranja (Ljubljana, širše
območje Kranja) 
Vaše naloge bodo: sodelovanje pri pripravi obrokov, čiščenje delovne površine in de-
lovnih sredstev, delitev hrane, oskrbovanje delilne linije. Sodexo, d. o. o., Železna ce-
sta 16, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 26. 02. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Grafični oblikovalec (Kranj) 
V podjetju se ukvarjamo s snovanjem, oblikovanjem in izvedbo vidnih sporočil v nji-
hovem najširšem smislu. V delovni kolektiv vabimo grafičnega oblikovalca/ko za ob-
likovanje in grafično pripravo različnih tiskovin, označevalnih in oglaševalnih ele-
mentov, razpoznavnih znakov in celostnih grafičnih podob. Nudimo delo za dolo-
čen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Zevnik, d. o. o., Ljubljanska cesta
21a, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 24. 02. 2011. 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



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

GARSONJERO v Radovljici 30 m2,
obnovljeno v celoti, ☎ 04/57-23-564,
040/652-460 11000637

ODDAM

POSLOVNE PROSTORE v IOC na Sav-
ski cesti v Kranju (bivša Trenča), velikosti
od 260 do 1.200 m2, cena 2,95
eur/m2, ☎ 041/426-898 11000264

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

TERME ČATEŽ - vikend opremljen,
cena 16.000 EUR, ☎ 041/625-178

11000612

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo v okolici Kranj,
☎ 051/321-922 11000530

NAJAMEM

NJIVO ali travnik, na relaciji Kranj - Vo-
dice, ☎ 041/851-096 11000536

POSLOVNI PROSTORI
KIOSK s hitro prehrano v Kranju pro-
dam ali oddam v najem, ☎ 041/756-
737 11000584

ODDAM

POSLOPJA za skladišče, obrt, indu-
strijski tok, bližina letelišča, ☎
041/912-135 11000607

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

ODKUP, PRODAJA rabljenih vozil, go-
tovinski odkup, prodaja na obroke,
MEPAX, d. o. o., Planina 5, Kranj, ☎
041/773-772, 040/773-772 11000016

FIAT punto 1.2, letnik 2001, 5 vrat, ko-
vinsko modre barve, ☎ 041/227-338

11000628

FIAT bravo 1.6 16 V, letnik 1998, cena
simbolična, zelo lepo ohranjen, ☎
040/479-371 11000640

R 5 five 1.4, letnik 1995, rdeče barve,
reg. do 3/11, po delih ali komlpet (Je-
senice), ☎ 041/512-231 11000621

SUBARU impreza 1.6, 4 x 4, letnik
1993, 127.000 km, lepo ohranjen, ☎
031/653-181 11000619

SUBARU forester 4 x 4, letnik 2003,
servisna knjiga potrjena, vsa oprema,
@ 031/653-188 11000620

KUPIM

RABLJEN, poškodovan, karamboliran
avto, lahko tudi okvara motorja, ☎
051/657-607 11000642

DRUGA VOZILA
PRODAM

KOMBI Opel vivario TDI, 1.9, december
2004, lepo ohranjen, ☎041/451-343

11000633

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MOTOR BMW R 850 R, letnik 2003,
prevoženo 50.000 km, ☎ 041/603-
332 11000616

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

LETNE gume Michelin 165-65-13 in kolo z
motorjem ATX, ☎041/711-532 11000608

KUPIM

KOMPLET kolo 14 col za R clio z zim-
sko gumo, staro do 5 let, @ 041/505-
113 11000605

OSTALO
PRODAM

JAMAHA 535, let.1998, servisiran, reg.
22.4.2011, 27.000 km, colibri 03, reg.
8.6.2011, ☎ 041/520-004 11000625

TEHNIKA
PODARIM

DVA starejša barvna televizorja ter kar-
nise, ☎ 04/25-21-626, 031/256-
097 11000650

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

SUHE hrastove, jesenove in češnjeve
plohe, ☎ 040/310-943 11000627

KURIVO
PRODAM

8 m3 metrskih smrekovih drv po 20
EUR, ☎ 04/57-43-500 11000643

DRVA - metrska ali razžagana, možna
dostava, ☎ 041/718-019 11000502

BUKOVA drva, cena 55 EUR, mešana
drva, cena 40 EUR, možnost razreza
in dostave, ☎ 040/338-719 11000503

KOSTANJEVE plohe, deske, tramove,
po meri, 2 m3 jesenovih plohov, 1 m3
javorjevih, ☎ 031/275-154 11000641

SUHA drva, ☎ 051/884-923 11000610

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

FRANCOSKO posteljo, 190 x 160
cm, dobro ohranjeno, ugodno, ☎
051/422-864 11000603

KOTNO sedežno garnituro, za dnevni pros-
tor, ohranjeno, ☎041/912-135 11000630

KUHINJO, skoraj nova, zelo lepo
ohranjena, z vsemi elementi: hladilnik,
korito, pečica, kuhalna plošča in napa.
Dolžine 390 cm x 233 cm višina ter
dodatna omarica 60 cm x 207,5  cm,
☎ 040/377-559, po 14. uri 11000494

KUHINJSKA ”kredenca” dvodelna,
steklokeramični štedilnik, star 1 leto,
☎ 041/685-970 11000613

PODARIM

KOMPLET starejših kuhinjskih ele-
mentov, ☎ 04/20-22-586, 041/551-
314 11000647

SPALNICO, šivalni stroj Bagat ter za-
mrzovalno omaro Candy, ☎ 04/23-
34-367 11000582

OGREVANJE, HLAJENJE
PRODAM

PEČ na trdo gorivo Nordica, ☎
04/20-43-198, 031/862-719 11000646

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
PRODAM

KOSMODISK in orbitrek, ugodno, ☎
04/23-30-409 11000653

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

MLADIČKE, stare 4 mesece, mešan-
čke med kraškim ovčarjem in nemško
ovčarko, kratkodlaki, cena od 30 do
60 EUR, ☎ 064/113-805 11000634

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CEPILEC za drva, sveder, zelo dobro
ohranjen, ☎ 041/450-680 11000648

GOZDARSKI vitel Tajfun, 4 T, ☎
04/25-03-088, 031/343-161 11000554

MOLZNI stroj Vesfalija, komplet z
molznim vrčem, ☎ 04/25-31-587

11000611

MOTORNO žago Husqvarna, 200
EUR, ☎ 041/458-149 11000606

MOTORNO žago Husqarna 236,
nova, v garanciji, ☎ 040/981-146

11000622

PUHALNIK Grič s cevmi in motorjem,
☎ 031/582-457 11000639

ROTACIJSKE kosilnice vikon 165, pa-
jek deutz fahr, ☎ 040/212-819, po
17. uri 11000624

TRAKTOR T.V. 826, avto prikolico,
večjo, 4 x 2.2 m, skupna nosilnost
2600 kg, ☎ 031/387-401 11000604

TRAKTORSKI kopač, z lastno črpal-
ko, za traktor od 30 KS dalje in kible,
☎ 041/830-560 11000614

PRIDELKI
PRODAM

BOHINJSKO domačo zaseko, ne-
škropljena jabolka, jabolčni kis, kifel-
čar za seme, ☎ 04/57-43-294

11000623

JABOLKA iz naravi prijazne pridelave,
Markuta, Čadovlje 3, Golnik, ☎
04/256-00-48 11000269

KRMNI krompir, ☎ 041/347-258
11000638

KROMPIR jedilni desire, ☎ 031/524-
076 11000636

SENO, ☎ 040/739-512 11000609

SILAŽNE bale, ☎ 04/25-21-806
11000618

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČB BIKCA, starega 10 dni, ☎ 041/
937-640 11000649

JAGNJETA za zakol, ugodno, ☎
041/910-234 11000631

KRAVO simentalko, brejo, ☎ 030/
921-944 11000629

MESO polovico telice, ☎ 031/346-
729 11000651

PRAŠIČE težke od 50 do 70 kg, za
nadaljnjo rejo, ☎ 031/793-390

11000617

TELICE simentalke, stare 18 mese-
cev, ne breje in nakladalno prikolico,
☎ 04/53-38-876, 031/343-177

11000645

TELICO simentalko, staro 14 mese-
cev, ☎ 041/900-583 11000615

TELIČKO simentalko staro 4 tedne, ☎
031/897-096 11000632

TELIČKO simentalko, staro mesec in
pol, ☎ 041/335-514 11000652

KUPIM

BIKCA simentalca ali mesne pasme,
starega 14 dni, ☎ 04/51-95-129,
041/216-305 11000644

BREJO, mlado bursko kozo, ☎
04/25-91-449 11000654

ODKUPUJEMO krave, telice, bike - za iz-
voz, plačilo takoj, Smrekca center, d.o.o.,
Žabnica, ☎ 04/25-51-313 11000500

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO sobarico in kuhinjsko
pomočnico (m/ž), nudimo redno delo-
vno razmerje ter stimulativno plačilo,
Preša, d.o.o., Cerklje, za Pension Za-
plata, Slovenska c. 51, Cerklje, ☎
031/637-088, 04/25-56-25011000529

IŠČEM

DELO - vsa kovinska dela, ☎
041/451-343 11000586

POSLOVNI STIKI

STORITVE
ODDAM

RENT- A - KOMBI : potniški 8+1 in tovor-
ni, Rondo trade, d.o.o., Kidričeva 51, Šk.
Loka, ☎ 040/942-912 11000563

NUDIM

ASTERIKS SENČILA, Rozman Peter, s.
p., Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, ☎59-55-
170, 041/733-709; žaluzije, roloji, rolete,
lamelne zavese, plise zavese, komarniki,
markize, www.asteriks.net 11000504

BELJENJE in izravnava sten, sanacija
vlažnih sten, pleskanje oken in vrat. Hi-
tro, kvalitetno in ugodno vam nudi Pa-
vec Ivan s.p., Podbrezje 179, Naklo,
☎ 031/392-909 11000258

FLORIJANI, d. o. o., C. na Brdo 41,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete,
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, ☎ 041/557-871 11000506

NUDIMO VAM obrezovanje sadnega
drevja in trte, Branko Gašperšič, s.p.,
Šorlijeva ul. 19, Kranj, ☎ 040/993-
406 11000521

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvože-
na tesnila, do 30 % prihranka pri ogre-
vanju. Prepiha in prahu ni več! Zmanj-
šan hrup, 10 let garancije. BE & MA,
d. o. o., Ekslerjeva 6, Kamnik, ☎
01/83-15-057, 041/694-229 11000501

ZASEBNI STIKI
MLAJŠI moški si želi iskrene, trajne
ljubezni. Odgovorite, ne bo vam žal, ☎
041/959-192 11000077

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje,
brezplačno za mlajše ženske, ugodno
ostale, ☎ 031/836-378 11000076

RAZNO
PRODAM

3 ČRNE ovčje kože in ovčjo volno,
cena 20 EUR/kg, ☎ 04/51-03-600,
041/532-899 11000635

KVALITETNA omela za pometanje
krušnih peči, negorljive - Žnidar, ☎
01/83-23-107, 041/297-301

11000626
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice

ZAHVALA

V 86. letu starosti nas je za vedno zapustila draga sestra, teta in
sestrična

Ljudmila Erzar
p. d. Kodranova Milka

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vašča-
nom in znancem. Zahvaljujemo se vsem za izrečeno sožalje,
podarjeno cvetje in sveče ter darovane maše. Hvala g. župniku
Stanetu Gradišku za lepo opravljen obred, zvonarjem, pevcem,
trobentaču, pogrebni službi Jerič ter vsem, ki ste jo pospremili
na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 14.00 in 
za objavo v torek do petka do
14.00! Delovni čas: ponedeljek,
torek, četrtek, petek neprekinjeno
od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16., 
sobote, nedelje in prazniki zaprto.

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

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

Skupina Tantadruj je izdala zgoščenko z uglasbenimi

pesmimi Franceta Prešerna. Nenavadno, zanimivo,

izvirno. Naložba, vredna svojega denarja.

Zgoščenko lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po

tel.: 04/201 42 41 ali na narocnine@g-glas.si.

Redna cena je 12 EUR. Če zgoščenko kupite ali

naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 9 EUR + poštnina.
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-2/13°C

SREDA

-4/9°C
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vremenska napoved
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Ivanka Kocjančič:

"Če smo svetnikom zaupali
mandat, bi ga morali speljali
do konca! To, da se ničesar
niso mogli dogovoriti, ni kul-
tura Moravčanov, in pošteno
bi bilo, da se na volitvah za-
menja ves občinski svet."
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15/-1 oC
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16/-3 oC

12/-5 oC

13/-2 oC
16/-1 oC

14/-3 oC

11/-3 oC

France Novak:

"Zagotovo bom šel spet na
volitve, podpiram pa delo žu-
pana, zato se mi zdi zelo ne-
sramno od tistih svetnikov,
da mu tega niso omogočali.
Najbolj pošteno bi bilo, da se
zamenjajo vsi po vrsti."

Dragica Srenjšček:

"Župan dela dobro, svetnike
pa bi zamenjala od prvega do
zadnjega in jim hkrati vzela
pravico, da znova kandidira-
jo. Če se niso znali dogovo-
riti, naj mesto prepustijo tis-
tim, ki si želijo delati."

Mija Zalokar:

"Svetnike smo že izvolili in
namesto, da bi se dogovorili
in delali, bomo morali znova
na volišča. Seveda nisem za-
dovoljna, saj bomo zapravlja-
li denar za volitve, namesto
da bi jih za druge projekte."

Moravčani bi 
zamenjali vse svetnike

Jasna Paladin

V Moravčah se zaradi od-
stopa polovice svetnikov
vnovič pripravljajo na volit-
ve v občinski svet. Občane
smo vprašali, kako gledajo
na nastalo situacijo in komu
bodo na volitvah znova za-
upali svoj glas.

Dimitrov Čarman:

"Vedno grem na volitve in
tudi zdaj bom šel. Razočaran
sem, ker je opozicija županu
tako nagajala. Očitno je neka-
terim svetnikom le za denar.
Strošek za volitve bi lahko
privarčevali z javno anketo."

Napoved za Gorenjsko

Danes, v ponedeljek, in jutri, v torek, bo večinoma jasno. V
sredo bo še pretežno jasno, ponekod bo zjutraj možna
megla ali nizka oblačnost.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Simon Šubic

Zgornji Brnik - Na poziv slo-
venske vlade se je v petek v
Slovenijo predčasno vrnilo
okoli 140 slovenskih turi-
stov, ki so v organizaciji tu-
rističnih agencij Kompas in
Palma letovali v egiptov-
skih letoviščih Šarm el Šejk
in Hurgada. Čeprav veseli
zaradi ponovnega snidenja
z domačimi, pa je bila ve-
čina nezadovoljna zaradi
prisilnega skrajšanja njiho-
vih počitnic ob Rdečem
morju. Vsi tudi pričakujejo,
da jim bo nekdo povrnil de-
nar za neizkoriščen del
aranžmaja.

Vladni poziv k evakuaciji
je Urški in Anžetu Jekovcu
iz Cerkelj za en dan skraj-
šal poročno potovanje v
Šarm el Šejku, je med ča-
kanjem na pristanek letala
Adrie Airways na brni-
škem letališču pojasnila
Urškina mati Marija An-
žič. "S hčerko sva bili po te-
lefonu ves čas v stiku, in
kot mi je razlagala, tam ni
bilo nobenih problemov,"
je pojasnila Marija. Njene
besede je potrdila tudi
hčerka, vidno nezadovoljna
zaradi prezgodnje vrnitve v
hladno domovino: "Pov-
sem brez potrebe smo se
morali vrniti že dan prej,
nobenih težav nismo imeli,
počutili smo se varne." 

Zaradi predčasne vrnitve
pa nista bili prav nič jezni
upokojenki Zorica Perva-
nja iz Kranja in Marinka
Mikelj iz Milj. "V Šarm el
Šejku je bilo povsem mir-
no, le na izlete nismo hodi-
li. Če ne bi iz Slovenije
sprejemali zelo čudnih spo-
ročil o dogajanju v Kairu,
sploh ne bi vedeli, kaj se
dogaja. Zaostrenih razmer
nismo občutili, nobene po-
večane nevarnosti ni bilo
videti, tudi domačini so

nam zagotavljali, da je tam
vse varno," je povedala Zo-
rica. 

"Panika je bila odveč,
predčasni odhod pa pov-
sem nepotreben. V Hurga-
di sem se počutil varno, je
pa res, da je bilo pri doma-
činih čutiti napetost, slabo
energijo," pa je povedal
Ljubljančan Andrej Bo-
hinc, ki pričakuje, da bo do-
bil povrnjen denar za eno-
dnevno skrajšanje dopusta
ob Rdečem morju. Da bo

vlada držala obljubo ter tu-
rističnima agencijama po-
vrnila nastale stroške zara-
di predčasne evakuacije
slovenskih turistov, računa-
jo tudi v Kompasu in Pal-
mi. Nekaj Slovencev se je
kljub vsemu odločilo, da v
Egiptu še ostanejo, saj letu-
jejo s tujimi agencijami ali
pa v lastni režiji. Slovenija
je namreč edina država, ki
se je odločila za izselitev
svojih državljanov iz turi-
stičnih krajev v Egiptu.

Kranj

Konzorcij CERO se lahko tudi razide

V petek so se sestali člani konzorcija CERO, v katerem je 
zastopana večina gorenjskih občin in je bil leta 1996 ustanov-
ljen z namenom reševanja ravnanja z odpadki za Gorenjsko.
"Občine se morajo izreči o nadaljnjem sodelovanju v konzor-
ciju CERO in dogovoriti o operativnem programu," je povedal
namestnik predsednika poslovnega odbora konzorcija Tomaž
Tom Mencinger, župan občine Jesenice. Podžupan Mestne
občine Kranj Bojan Homan je dejal: "Prihodnjič se bomo se-
stali v začetku marca, ko se morajo vse občine članice odloči-
ti, ali se strinjajo s tem, da se vsi odpadki vozijo na Malo 
Mežaklo. Če bodo občine želele nadaljevati svojo pot, kar za-
konodaja omogoča, se CERO lahko tudi razpusti in se vsaka
občina o ravnanju  z odpadki odloča sama. Občine zgornje
Gorenjske močno držijo skupaj in so Jesenice zanje lokacijsko
optimalne, za spodnjo Gorenjsko pa so možnosti odprte." 
Sestanka sta se udeležila tudi predstavnika ministrstva za okolje
in prostor, povedala sta, da bo v Sloveniji predvidoma osem
deponij in se bo lahko vsaka občina odločala med njimi. S. K. 

Kranj

Dežurna zobna ambulanta ob nedeljah že dela

Včeraj je bila prva nedelja, ko je tudi na Gorenjskem začela
delovati dežurna zobozdravstvena služba. Pomoč lahko 
poiščete ob nedeljah in praznikih med 8. do 13. uro v ambu-
lanti za nujno zobozdravstveno pomoč Zobne poliklinike
Kranj. "Včeraj je od osme do pol enajste ure prišlo približno
petnajst pacientov, med njimi en otrok, ki so pomoč zares
potrebovali," je povedala zobna asistentka Sergeja Pavlin.
Nujno pomoč, tako kot čez dan med delovnimi dnevi, krije
zdravstvena zavarovalnica. Še vedno pa je najbližja nočna
zobozdravstvena ambulanta med 21. in 4. uro zjutraj v
Zdravstvenem domu Ljubljana Center, ki pa je za paciente 
z Gorenjskega samoplačniška. S. K. 

Strahinj

Davčne zanke in pasti

V okviru programa Podeželsko razvojno jedro - spodbujanje
podjetništva in zaposlovanja na podeželju, ki ga sofinancirajo
občine Kranj, Naklo, Šenčur, Preddvor in Jezersko, bo v četrtek
ob 17. uri v biotehniškem centru v Strahinju predavanje o
davčnih zankah in pasteh. Pavla Zadnikar Vencelj in Neža 
Zadnikar iz računovodskega servisa Vencelj Preddvor bosta
predstavili davčne razlike med samostojnim podjetnikom 
posameznikom in pravno osebo, vodenje poslovnih knjig ter
pripravo letnega poročila in davčne napovedi. C. Z.

"Zlahka bi ostali še en dan"
Slovenski turisti, ki so se na poziv vlade predčasno vrnili iz egiptovskih letovišč ob Rdečem morju, so
prepričani, da so se njihove počitnice brez potrebe skrajšale za en dan. 

Marinka Mikelj in Zorica Pervanja zaradi predčasne vrnitve nista bili preveč jezni, čeprav sta
menili, da ta ni bila potrebna. / Foto: Matic Zorman



PRILOGA GORENJSKEGA GLASA

40 PO
NE

DE
LJ

EK
_0

7.
 0

2.
 2

01
1GLASOV ODER

TALENTOV JIM 
NE MANJKA

Učenci iz Cerkelj so na dobrodelnem
koncertu Podarim ti pesem znova
pokazali številne talente. Za šolski
sklad so zbrali dobrih dva tisoč
evrov.
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LJUDJE

VELIKI IN 
RAZLIČNIH OBLIK

Bled je konec tedna gostil mednarod-
ni balonarski festival, tekmovanja v
zimskem plavanju ni bilo, a se je ne-
kaj najpogumnejših vseeno spopadlo
z metri mrzle vode. / Foto: Tina Dokl

VALENTINOV NAMIG

ZA ZALJUBLJENE

V tokratni prilogi si lahko preberete,
kako lahko presenetite svoje naj-
dražje z zanimivo solato, kakšna je
orehova rulada s kislo smetano in
kaj menijo o valentinovem znane
osebnosti. Obiskali smo tudi Sirho
2011. / Foto: Tina Dokl
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petek je bil v Kul-
turnem hramu Ig-
nacija Borštnika v
Cerkljah tradicio-
nalni, že enajsti

dobrodelni koncert Podarim
ti pesem. Ker je dvorana v
preteklosti pogosto pokala po
šivih, so se na Osnovni šoli
Davorina Jenka letos prvič
odločili pripraviti dve priredit-
vi, na katerih so učenci svo-
jim vrstnikom, staršem in
drugim obiskovalcem poka-
zali glasbene, plesne in pev-
ske talente, obenem pa so po-
častili kulturni praznik.
"Malo nas je bilo strah, da
bomo enkrat nastopili pred
napol prazno dvorano, a smo
se zmotili. Obakrat smo dvo-
rano napolnili, skupaj smo
našteli okoli 750 obiskoval-
cev, zato bomo tudi v prihod-
nje prirejali po dva koncerta,"
je bila zadovoljna učiteljica
Irma Bezovšek, ki skupaj s
sodelavkami Ano Žagar, Bre-
do Žargaj in Irmo Močnik že

enajst let pripravlja prireditve
z dobrodelno noto. S prosto-
voljnimi prispevki so tokrat
za šolski sklad zbrali dobrih
dva tisoč evrov.

V dobri uri in pol progra-
ma se je na odru zvrstilo 99
nastopajočih, ki so skupaj
pripravili 29 točk. "Tudi le-
tos smo pripravili avdicijo,
težko je bilo izbrati najbolj-
še," je pojasnila Bezovškova.
Obiskovalci so tokrat videli
nekaj več plesnih točk, zno-
va so navdušile orientalske
plesalke, hip hoperji, baletni-

ki in plesalci rock'n'rolla,
učenci so se izkazali z igra-
njem klavirja, kitare, citer, vi-
oline, harmonike, flavte ...,
učenke so navdušile s pet-
jem. S pevskimi sposobnost-
mi je znova osupnila šesto-
šolka Zala Smolnikar, zelo
pa se je izkazala tudi deveto-
šolka Ingrid Ulaga, ki so jo
komaj prepričali za nastop.
"Res sem kar precej okleva-
la, a sem si rekla, da imam
tokrat zadnjo možnost za
nastop na tej prireditvi, saj s
tem šolskim letom zapuš-

čam šolo. Pojem v šolskem
pevskem zboru, prvič pa
sem solo pela pred tako veli-
ko publiko. Ni mi žal, zame
je bila to nova izkušnja," je
dejala Ingrid, ki si v prihod-
nosti želi obiskovati ure solo
petja. Prvič se je za nastop
na prireditvi opogumila tudi
pianistka Evelina Stare iz če-
trtega razreda: "Malo sem
imela treme, a se je vse su-
per izteklo. Najlepše je, ko te
na koncu publika nagradi z
aplavzom." Prireditev sta
sproščeno povezovala Tilen
Mihelčič in Tadej Verbič.

"Nastopajoči ste podarili
svoje znanje, talente in čas, a
boste nazaj dobili številne
spodbude in pohvale, zaradi
katerih boste še bolj pogum-
ni in samozavestni. Hvala
tudi obiskovalcem, ki ste pri-
šli spodbujat nastopajoče in
ste obogatili šolski sklad. Za-
gotovo boste domov odšli bo-
gatejši, saj ste bili priče lepi
prireditvi, ki dokazuje, da se
nam ni treba bati za našo
mladino," je ob koncu pou-
darila Bezovškova.

TALENTOV JIM NE MANJKA
Učenci iz Cerkelj so na dobrodelnem koncertu Podarim ti pesem znova pokazali številne talente. 
Za šolski sklad so zbrali dobrih dva tisoč evrov.

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

TEŽJI 
SUDOKU

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU 

Rešitev:

KINO SPORED

Ponedeljek, 7. 2.
14.50, 16.50, 18.50
GULLIVERJEVA POTOVANJA
20.50, 23.20 DILEMA
13.50, 16.00, 18.10 ZLATOLASKA
20.20, 22.40 TURIST
14.10, 16.40, 19.10, 21.40, 0.10
KRALJEV GOVOR

Torek, 8. 2.
14.50, 16.50, 18.50
GULLIVERJEVA POTOVANJA
20.50 DILEMA
13.50, 16.00, 18.10 ZLATOLASKA
20.20 TURIST
14.10, 16.40, 19.10, 21.40 KRALJEV GOVOR

Sreda, 9. 2.
16.50, 18.50 GULLIVERJEVA POTOVANJA
20.50 DILEMA
16.00, 18.10 ZLATOLASKA
20.20 TURIST
16.40, 19.10, 21.40 KRALJEV GOVOR

Ponedeljek, 7. 2.
15.40, 18.10, 20.50, 23.35 BURLESKA
18.50, 21.10, 23.30 ČRNI LABOD
18.40, 21.00, 23.20 DILEMA
16.40 GULLIVERJEVA POTOVANJA
18.00, 20.00, 22.00
GULLIVERJEVA POTOVANJA 3D
16.00 SAMOVA PUSTOLOVŠČINA 3D sinh.
21.30, 23.59 ZELENI SRŠEN 3D
16.20 ZLATOLASKA
15.00, 17.10, 19.20 ZLATOLASKA 3D

Torek, 8. 2.
12.20, 15.40, 18.10, 20.50 BURLESKA
12.00, 18.50, 21.10 ČRNI LABOD
14.00, 18.40, 21.00 DILEMA
14.40, 16.40 GULLIVERJEVA POTOVANJA
13.05, 18.00, 20.00
GULLIVERJEVA POTOVANJA 3D
11.05, 16.00
SAMOVA PUSTOLOVŠČINA 3D sinh.
21.30 ZELENI SRŠEN 3D
11.50, 16.20 ZLATOLASKA
10.40, 12.50, 15.00, 17.10, 19.20
ZLATOLASKA 3D

Sreda, 9. 2.
15.40, 18.10, 20.50 BURLESKA
18.50, 21.10 ČRNI LABOD
18.40, 21.00 DILEMA
16.40 GULLIVERJEVA POTOVANJA
18.00, 20.00 GULLIVERJEVA POTOVANJA 3D
16.00 SAMOVA PUSTOLOVŠČINA 3D sinh.
21.30 ZELENI SRŠEN 3D
16.20 ZLATOLASKA
15.00, 17.10, 19.20 ZLATOLASKA 3D

Četrtek, 10. 2.
18.15 BURLESKA
15.55, 20.45 DILEMA
16.45 GULLIVERJEVA POTOVANJA
18.00, 20.00 GULLIVERJEVA POTOVANJA 3D
18.45, 21.15 MOJA NEPRAVA ŽENA
20.00 OSEBNA PRTLJAGA film. gled.
16.00 SAMOVA PUSTOLOVŠČINA 3D sinh.
21.30 ZELENI SRŠEN 3D
16.20 ZLATOLASKA
15.00, 17.10, 19.20 ZLATOLASKA 3D

Četrtek, 10. 2.
20.00 ŽENSKA , PIŠTOLA IN ŠPAGETERIJA 

Petek, 11. 2.
18.00 PRINCESA IN ŽABEC sinh.
20.00 ŽIVLJENJE KOT GA POZNAŠ

Sobota, 12. 2.
16.00, 18.00 PRINCESA IN ŽABEC sinh.
20.00 ŽIVLJENJE KOT GA POZNAŠ

Nedelja, 13. 2.
16.00 PRINCESA IN ŽABEC sinh.
18.00 ŽIVLJENJE KOT GA POZNAŠ
20.00 ŽENSKA, PIŠTOLA IN ŠPAGETERIJA

Petek in sobota, 11. in 12. 2.
18.00 MAX V ZADREGI
20.00 TURIST

Nedelja, 13. 2.
18.00 MAX V ZADREGI

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

KINO SORA

KINO RADOVLJICA, LINHARTOVA DVORANA

PLANET TUŠ, KRANJ

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER)

Ana Hartman

V
AM

C
 S

TU
D

IO
 d

.o
.o

.,
 D

U
N

AJ
S

K
A

C
E

S
TA

 1
5

8
, 

LJ
U

B
LJ

AN
A

Vroča župa 
v Kotlovnici

V kamniškem Mladin-
skem centru Kotlovnica
bo jutri, ob kulturnem
prazniku, ob 21. uri na-
stopil pripovedovalski
dvojec Vroča župa, ki ga
sestavljata pripovedova-
lec Rok Kosec in glasbe-
nik Goran Završnik.
Predstavila se bosta s
kombinacijo svojih pri-
povedovalskih uspešnic
in novih, še ne slišanih
zgodb. Kosec je špiker
Radia Študent, Završnik
pa izkušen improvizator.
Doslej sta ustvarila nekaj
že kar legendarnih inter-
pretacij ljudskih pravljic.
Vstop prost. A. H.

Znova so navdušile orientalske plesalke. / Foto: Matic Zorman

Učitelj iz Zambije Stephen Zulu in drugošolka Sara Rozman
sta pripravila afriško-slovenski miks. / Foto: Matic Zorman

Pevka in kitaristka Ela Štirn iz petega razreda je izvedla 
pesem Angel skupine Tabu. / Foto: Matic Zorman
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ogodki, namenje-
ni obletnici smrti
pesnika dr. Fran-
ceta Prešerna, so

se v Kranju z različnimi kul-
turno-umetniškimi priredit-
vami začeli že minuli teden,
vrhunec pa bo nedvomno do-
sežen jutri, ko bo v Prešerno-
vem mestu zdaj že tradicional-
ni Prešernov Smenj. V četrtek
so tako v hiši, v kateri je sredi
19. stoletja preživel svoje zad-
nje dni, odprli literarnozgodo-
vinsko razstavo Veliki pesnik
malega naroda. Naslov si je av-
torica razstave, muzejska sve-
tovalka Beba Jenčič z dovolje-
njem sposodila iz besedila
akademika prof. dr. Borisa Pa-
ternuja, razstava pa je zasno-
vana v treh tematskih sklopih. 

V prvem so razstavljene
znanstvene študije pomemb-
nih prešernoslovcev, ki so veli-
ko svojega raziskovalnega časa
posvetili pesnikovemu umet-
niškemu ustvarjanju in udej-
stvovanju, med drugim se
srečamo z deli Antona Slod-
njaka, Borisa Paternuja, Jan-
ka Kosa, Jožeta Pogačnika,
Gregorja Kocjana, Janeza
Mušiča, zadnje obsežnejše
delo o Prešernu pa je Sloven-
ska literatura v šoli in Prešeren
avtorja Zorana Božiča, doma-
čina iz Kranja. "Spočetka so
Prešerna malo brali, danes pa
ne samo, da ga častimo, pes-

nika preprosto obožujemo
kot novodobni simbol sloven-
stva. Kaj menite, koliko iz-
med nas je tistih, ki ga tudi
beremo," je v nagovoru raz-
mišljal dr. Zoran Božič, ki se
v svojem delu med drugim
sprašuje, ali je Prešerna mo-
goče približati mladim. Po-
sebno mesto zavzemajo edi-
cije simpozijev o Prešernu,
na katerih so sodelovali tako
domači kot tuji literarni stro-
kovnjaki. 

Drugi del razstave je posve-
čen sklepnim razpravam, ki
so jih prešernoslovci zapisali
ob izidu različnih izdaj poezij
ali posameznih pesmi. Oba
dela razstave se dopolnjujeta
in sestavljata obsežno knjiž-
no bero iz prešernoslovja. V
tretjem delu so predstavljena

dela, ki jih uvrščamo v tako
imenovano leposlovje. Tu se
srečamo z deli, ki govorijo o
pesnikovem življenju in delu,
njihovi avtorji pa so Niko Ko-
šir, Ilka Vašte, Mimi Malen-
šek, Ivan Sivec, Črtomir Zo-
rec, Mirko Mahnič in drugi ...
Jenčičeva je posebno vitrino
namenila izdajam Sonetnega
venca, ter s tem hotela poka-
zati tudi na nekatere knjigotr-
ške dosežke pri izdajanju Pre-
šernovih pesmi. 

Razstavo na zanimiv način
dopolnjuje likovni del razsta-
ve. Predstavljeni so črno-beli
in barvni linorezi Sonetnega
venca, ki jih je ustvaril aka-
demski slikar Miha Maleš, ki
je že leta 1926 prvič ilustriral
Prešernove pesmi. Maleš pa je
kasneje izdal tudi Prešernov

in svoj Sonetni venec. Slednje-
ga je leta 1937 oplemenitil v
devetindvajsetih črno-belih li-
norezih, le podoba Julije je
bila barvna. Ta je izšel pri Bi-
bliofilski založbi v Ljubljani v
180 oštevilčenih izvodih. Sko-
raj dvajset let kasneje je za za-
ložbo Lipa Koper te ilustracije
dopolnil z barvo fauvizma, ki
jo je v simboličnem smislu še
bolj združil s pesnikovo vsebi-
no. Zanimivo je, da je za vsak
sonet naredil po dve ilustraci-
ji, le Magistrale ima eno samo
- Julijine oči, h katerim se pes-
nikova misel v Sonetnem ven-
cu tolikokrat vrača, kar izraža
zadnji up, da bo Julija njegove
pesmi vsaj videla. Dela Mihe
Maleša so za razstavo poso-
dili v Medobčinskem muze-
ju Kamnik.

PESNIK V SLIKI IN BESEDI 
V galeriji Prešernove hiše v Kranju je na ogled literarnozgodovinska razstava z naslovom Veliki 
pesnik malega naroda.

Igor Kavčič

D

Kranj

Pesnikov večer v Gorenjah

Na predvečer kulturnega praznika, danes, 7. februarja,
ob 20. uri bo v Galeriji Mizarstva Ovsenik v Gorenjah pri
Kranju recital z naslovom Pesnikov večer. Večer orga-
nizira Mešani pevski zbor Musica viva s Primskovega, ki
ga vodi Aleš Gorjanc. V programu, ki ga bo z recitacija-
mi povezoval Janez Dolinar, bo sodeloval tudi Dekliški
zbor Evelin, ki ga vodi Eva Čeh. I. K.

S Prešernom povezane fotografije

Danes, 7. februarja, ob 12. uri bo v razstavišču kranjske ob-
močne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine odprt-
je razstave fotografij s Prešernom povezanih utrinkov z
naslovom Pomniki. Avtor razstave je Jon Grobovšek. I. K.

Likovni nagrajenci ob prazniku

Jutri, 8. februarja, ob 10.30 bo v mali galeriji Likovnega
društva Kranj odprtje razstave z naslovom Nagrajenci
Mestne občine Kranj za likovno dejavnost 1999 - 2009.
Razstavili bodo dela Klementine Golije, Vinka Tuška,
Franca Vozlja, Nejča Slaparja, Zmaga Puharja, Klavdija
Tutte in dr. Damira Globočnika. I. K.

Večer s Ferijem Lainščkom

V sredo ob 19. uri bo v okviru regijskih literarnih srečanj
kranjske območne izpostave JSKD v Gostilni Stari Mayr
večer z literatom Ferijem Lainščkom. Pogovor na temo
Ena zgodba - več svetov bo vodila Carmen L. Oven. I. K.

Kropa

Novi Vigenjc in razstava 

Jutri, v torek, 8. februarja, ob 16. uri bo v Kovaškem muze-
ju predstavitev 10. številke Vigenjca, glasila Kovaškega
muzeja v Kropi. Ob tem bodo tudi odprli spremljajočo
razstavo kranjske enote Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije o njihovem delu v Kropi. I. K.

Bled

Razstava o priznanjih Blaža Kumerdeja

V blejski knjižnici so v petek odprli razstavo o dobitnikih
priznanj Blaža Kumerdeja. Na Bledu rojeni razsvetljenec,
pedagog in jezikoslovec Blaž Kumerdej, po katerem se
imenuje tudi knjižnica na Bledu, je bil sodobnik in prijatelj
Antona Tomaža Linharta. Po njem poimenovana priznan-
ja bo Zavod RS za šolstvo letos podelil že dvanajstič. M. A.

Škofja Loka

Recital ob kulturnem prazniku

V sredo, 9. februarja, ob 19. uri bo v Galeriji Franceta Mi-
heliča v Kašči recital z naslovom Krst pri Savici. Z razno-
likim pevskim programom bo nastopil Škofjeloški oktet,
kot recitatorka pa bo večer sooblikovala Tanja Jenko. I. K.

Reteče

Reteški literarni večer

Jutri, v torek, 8. februarja, ob 19.30 bo v Kulturnem domu
v Retečah ob slovenskem kulturnem prazniku Reteški 
literarni večer. V besedi in sliki bodo predstavili staro-
davne Etruščane in nekaj njihovih pesmi in napisov v pre-
vodu Marije Krajnik. Pripovedovali bodo mladi reteški
literati: Valerija Volčič, Ana Demšar in Daša Hafner pod
vodstvom Eme Jenko, z glasbo pa bo večer popestril
Marko Jenko. I. K.

Bled

Fotografska razstava Na Jezeru bliz’ Triglava

V sredo, 9. februarja, ob 19. uri bo v Info središču TNP
Triglavska roža odprtje avtorske fotografske razstave An-
dreje Peklaj z naslovom Na jezeru bliz' Triglava. Andreja
Peklaj je članica FD Janez Puhar Kranj in ima naziv moj-
strice fotografije Fotografske zveze Slovenije. Pred odprt-
jem si bo moč ogledati multivizijo, ki jo bo z avtorsko glas-
bo z več inštrumenti spremljal glasbenik in fotograf Lado
Jakša. I. K.

Kranjčani se vsako leto s številnimi kulturnimi dogodki spominjajo "Velikega pesnika 
malega naroda". / Foto: Jelena Justin
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tedenska vremenska napoved
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16.2.
četrtek

-2/6°C

17.2.

desetdnevna napoved

setveni koledar obremenitev vzhod         zahod

PREGOVOR
......................................................................................................

Februar - svečan

Kadar je svečnica jasna, obeta čebulnicam hasna.
Kadar je svečnica oblačna, kmetica ne bo lačna.

leš Kermauner je
zadnja štiri leta,
odkar s sedežem
v Krtini pri Dom-
žalah deluje Vre-

mensko društvo Zevs, z
vremenskimi napovedmi
obkrožen vsak dan, a pri-
zna, da sam ne sodi med ti-
ste navdušence, ki so si vre-
me na koledar beležili že
kot majhni otroci. Nad vre-
menom se je namreč nav-
dušil relativno pozno, pa še
to ne toliko zaradi naravnih
pojavov samih.

"Moja strast je upravlja-
nje s podatki. Vedno sem
jih zbiral in urejal, sploh
zdaj v dobi računalništva,
ko je to mnogo lažje. In
tako sem se pred približno
desetimi leti navdušil tudi
nad vremenom. Približno
takrat so se v Sloveniji zače-
le pojavljati avtomatske vre-
menske postaje, ki so za-
menjale velike profesional-
ne in tudi drage postaje, ki
si jih ljubiteljski vremenar-
ji niso mogli privoščiti. Da-
nes pa vremenske pojave za
relativno malo denarja ka-
kovostno meri lahko prak-
tično vsakdo," pravi Aleš
Kermauner, ki je pred štiri-
mi leti ustanovil vremen-
sko društvo in kot prvi pri
nas združil ljubitelje vre-
mena in vse, ki se s tem
ukvarjajo nepoklicno. Šola-
ni meteorologi in tisti, ki

večinoma delajo na ARSO,
so združeni v Društvu me-
teorologov Slovenije in z
njimi imajo razen vremena
skupnega bolj malo. 

"V društvu združujemo
okoli šestdeset članov, vsaj
petkrat toliko pa jih je na
našem forumu in prav za-
radi možnosti, ki jih ponuja
internet, je med njimi vse
več mladih. Mi vreme opa-
zujemo, pripravljamo poro-
čila in vremenske napovedi,
podobno kot ARSO. Včasih
so vremenarji dvakrat dnev-
no odčitavali podatke z me-
rilnih naprav, danes pa so
postaje avtomatske in ljudje
pri tem praktično niso več

potrebni. So pa potrebni pri
opisu vremena in napove-
dih, saj tega avtomatika ne
zna. Tu pridejo do izraza
znanje in izkušnje! Raču-
nalnik le pomaga, da neka-
tere stvari naredimo prej in
bolj enostavno. Naša pred-
nost je v tem, da smo sicer
majhna, a spletna skup-
nost, združujemo posa-
meznike iz vse Slovenije,
tudi tam, kjer ARSO svojih
postaj nima, in smo zelo
odzivni. Slabost pa je v tem,
da nimamo enotne metodo-
logije merjenja, saj je od
amaterjev težko pričakova-
ti, da bodo izpolnjevali vse
pogoje. Podatki tistih, ki

imajo svoje termometre na
primer v blokih, niso naj-
bolj natančni," poudarja
predsednik društva in do-
daja, da takšne pogoje iz-
polnjujejo značilne bele
vremenske hišice, postav-
ljene dva metra nad zemljo,
a so precej drage, prav tako
jih zaradi zahtevne izdelave
mizarji vse redkeje izdelu-
jejo.

Društvo izdeluje svojo
vremensko napoved, ki je
edina alternativna napoved
v Sloveniji. "Točno se da
vreme napovedati le za tri
dni vnaprej, vse drugo je lo-
terija. Količin podatkov in
vrednosti, potrebnih za na-
poved, je preprosto preveč,
da bi to lahko poenostavili.
Vreme se spreminja in
ljudje še vedno mislimo, da
ga obvladamo, a ga ne.
Tudi neurja in poplave nas
ogrožajo že od vselej, edina
razlika je v tem, da imamo
zdaj internet in o vsaki po-
plavi vemo vse," pravi in
priznava, da si kot vreme-
nar ne želi ekstremov, pač
pa bi bil najbolj vesel, če bi
bila temperatura zraka vse-
lej 21 stopinj Celzija. 

Kako pa je z ljubiteljski-
mi vremenarji drugje na
Gorenjskem? "V našem
društvu je kar nekaj Kam-
ničanov, tudi Bohinjci so
kar navdušeni nad vreme-
nom, v Kranju, Škofji Loki
in celotnem zgornjem kon-
cu pa članov nimamo prav
dosti."

Megleno morje

Krvavec je v začetku prejšnjega tedna ponujal posebno sliko.
Sonce, pod njim pa morje megle. Temperature so bile za
smuko ravno pravšnje, a vseeno so ostajale malo pod ničlo.
Približno do četrtka naj bi bilo vreme še sončno, čez dan pa
so predvidene precej visoke temperature. Pravijo, da naj bi
konec tedna oziroma v začetku naslednjega snežilo, kar bi
prišlo prav tudi večini nižje ležečih gorenjskih smučišč. A. B.

VREME VSE BOLJ 
ZANIMA MLADE
Razlog za to Aleš Kermauner, pobudnik in predsednik Vremenskega društva Zevs, vidi predvsem v
digitalizaciji vremenskih postaj in možnostih, ki jih ponuja internet.

VREMENSKE ZANIMIVOSTI
......................................................................................................

ponedeljek

-7/-1°C

Jasna Paladin

A

Snežne razmere

V prihodnjih dneh bo pretežno jasno. V višinah že doteka
toplejši zrak in bo v gorah zelo toplo. Na 1500 m bo tempe-
ratura zračne mase okoli 10 stopinj. A zrak bo suh. Ponoči
bo sneg zato vseeno pomrznil, zlasti na planotah in v 
mraziščih se bo tudi temperatura spustila pod ničlo. 
Čez dan se bo sneg zmehčal, le v senčnih legah bo ostal 
večinoma suh ali zmrznjen. Snežna odeja se bo hitreje 
preobražala, zjutraj in del dopoldneva bo na površini trda,
deloma ponekod lahko poledenela skorja. Tudi v danes in
jutri bo vreme podobno. 

Snežna odeja na smučiščih

Kranjska Gora do 50 cm, Krvavec do 75 cm, Cerkno do  90
cm, Črni vrh do 40 cm, Stari vrh do 70 cm, Soriška planina
do 40 cm, Straža Bled do 35 cm, Kobla do 30 cm, Vogel do
100 cm, Kanin do 300 cm, Golte  do 55 cm, Kope  do 40 cm,
Mariborsko Pohorje do 45 cm, Rogla do 60 cm

8. tor. Janez list 7.16 17.17

9. sre. Polona list do 10h, plod od 11h 7.14 17.18

10. čet. Viljem plod 7.13 17.20

11. pet. Marija plod do 9h, korenina od 10h 7.12 17.21

12. sob. Damijan korenina 7.10 17.23

13. ned. Katarina korenina 7.09 17.24

14. pon. Valentin cvet od 13h 7.07 17.26

Aleš Kermauner svojo vremensko hišico na domačem vrtu
sicer ima, a še bolj kot vreme samo ga navdušuje obdelava
podatkov, ki jih dobi z avtomatske vremenske postaje.
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Z razvajanjem do dobrega
počutja v Termah Snovik,

le 9 km od Kamnika

ENODNEVNI WELLNESS PAKET 48 EUR
4-urno kopanje v termalnih bazenih z dvournim vstopom
v svet savn, kosilo ter masaža (refleksna masaža stopal, 
40 min ali klasična masaža, 50 min)

DRUŽINSKA VSTOPNICA: 48 EUR
2 odrasla in otrok, 4-ure kopanja s kosilom

ROMANTIKA ZA DVA: 188 EUR
2 noči za 2 osebi

Ponudba velja od 1. 2. do 6. 3. 2011

Informacije in rezervacije: 
Terme Snovik - Kamnik, d. o. o.
Tel.: 01/83 44 100, 
e-pošta: info@terme-snovik.si
www.terme-snovik.si
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POKLIČITE M&S TAKSI
NA BREZPLAČNO ŠTEVILKO

080 98 66, 041 957 100.
V NAŠI DRUŽBI SE LAHKO ZAČNE

VAŠA PUSTOLOVŠČINA.
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Startnina 1 EUR, prevoženi km 1 EUR.
Za stalne stranke, ki pokličejo večkrat, je km 0,75 EUR.

SLADKI IN INOVATIVNI
ZMENEK ČUTOV
Od 22. do 26. januarja smo v francoskem Lyonu na ogromnem prizorišču mednarodnega sejma
Sirha 2011 spoznavali nove trende v kateringu, kulinariki, prehrambeni industriji in hotelirstvu. 
Pravi zmenek čutov, kjer ima glavno besedo okus, največkrat uporabljen pridevnik pa je bil 'zanimivo,
zanimiv'. 

Francoski macaroni - popularna sladica in trenutni hit tudi
drugod v Evropi / Tekst in foto:: Alenka Brun

Če vam zmanjka idej, kako postreči naraven juice ...

Sladki izziv

Surov, a eleganten okus

Okusni jabolčni aranžma

Morska erotika

Sodobna dekoracija za poročno torto



34 PONEDELJEK_07. 02. 2011

VALENTINOV NAMIG

Orehova rulada s kislo smetano

Sestavine: 6 žlic mletih orehov, pecilni prašek, 6 jajc, 6 žlic
sladkorja, žlička sladkorja v prahu.

Priprava: Rumenjake umešamo s sladkorjem. Iz belja-
kov naredimo sneg in mu dodamo žličko sladkorja v
prahu. Orehom primešamo pecilni prašek. Potem v ru-
menjakovo zmes dodajamo po žlico orehov in počasi
mešamo. V zmes na koncu rahlo dodajamo še sneg. Pe-
kač obložimo s peki papirjem, maso vlijemo v pekač in
jo enakomerno porazdelimo. Pečemo 20 minut v pečici
pri okoli 180 stopinjah. Pečice med peko ne odpiramo.
Ko je masa pečena, jo zvijemo v krpo ali v nov peki pa-
pir, pokrijemo z vlažno krpo in počakamo, da se ohladi.
Ohlajeno rulado potem razvijemo, namažemo na mezi-
nec debelo s kislo smetano in zvijemo nazaj v rulado. 

o je Kranjčanka Si-
mona Virant v os-
mem razredu raz-
mišljala o vpisu na

srednjo šolo, je bila prepriča-
na, da želi postati vzgojitelji-
ca. Tudi prijavnico za vzgoji-
teljsko šolo je že izpolnila. Po-
tem pa ji je nekaj reklo, naj se
odloči za gostinski poklic. In
se je. Postala je natakarica. Ko
je s izbranim poklicem nave-
zala prve stike, je vedela, da se
je odločila pravilno. Z leti dela
v gostinstvu si je nabrala šte-
vilne izkušnje, s prakso se je
naučila marsičesa.

Načeloma ji več pomeni
partnerjevo izražanje ljubez-
ni in spoštovanja preko cele-
ga leta, a vseeno tudi sama
včasih pade pod vpliv valenti-
novega. Ker je njen Matjaž
po poklicu kuhar, gurman -
je pravzaprav vse: od vampov
do carpaccia z brancinom, si-
cer po postavi visokorasel
moški s svojimi hobiji in sa-
mozavestnim nastopom v
kuhinji, smeje pove, 'da se pa
njegova nežna plat moškosti
odraža pri vinih'. In ker vse
dni preživita v njuni gostilni,
kjer je Matjaž tisti, ki živi v
svetu hrane in z njo, ter ved-

no znova želi gostom ustreči
z jedmi na krožniku, se je Si-
mona tokrat odločila, da ona
'pocrklja' njega - bo njegova
februarska Valentina. Odlo-
čila se je za lahkotno jed, a
vseeno dovolj zanimivo za
Matjaževe brbončice - za so-
lato iz manga in slanikov.

"Za podlago uporabiš mo-
tovilec, nanj potem dekora-
tivno - po občutku, razpore-
jaš fileje slanika, rezine man-
ga, razpolovljene češnjeve
paradižnike, koščke mladega
kravjega sira. Vse to potem
pokapljaš s kvalitetnim oliv-
nim oljem - jaz uporabljam
stoodstotno belico, dodaš so-
lni cvet, kakšno kapljico li-
mone. Za ljubitelje balzamič-
nega kisa lahko solati dodaš
tudi nekaj tega, popopraš pa
ravno tako po želji."

Ker pa je Simoni njena
mama Stanka pred nekaj
dnevi zaupala recept za ore-
hovo rulado s kislo smetano
- preprosto, a božanskega
okusa, se je odločila, da bi ga
morda presenetila še s ko-
som rulade, dodala jagodo
za dekoracijo, pridih sloves-
nosti pa ustvarila še s kozar-
čkom sladke penine. "Rula-
do moraš pokusiti. Res je do-
bra. Pa recept je zanimiv. Ne
vsebuje moke, veš."

PRI VINIH JE BOLJ NEŽEN
Ljubezen na prvi pogled - orehova rulada s kislo smetano in morski poljub na solati iz manga in
slanikov.
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Simona si je za dekoracijo solatnega krožnika vzela kar 
nekaj časa. / Foto: Tina Dokl

Solatni krožnik z mangom in slaniki / Foto: Tina Dokl

Alenka Brun

K





evki Romani Krajn-
čan se valentinovo,
ki ga bomo prazno-
vali čez teden dni,
zdi simpatičen

praznik. "Jaz sicer kar malo
pomešam, saj objamem in
voščim vsem, ki jih imam
rada. Z Lojzetom (mož, op.
a.) se potrudiva, da se imava
ta dan še posebej lepo in tudi
s kakšno majhno pozornost-
jo se presenetiva. Če bi bilo
po moje, bi valentinovo praz-
novali vsak dan. Izkazovanje

ljubezni in pozornost part-
nerja ti dasta krila, življenje
je lepše. Vse postoriš z lah-
koto in posebnim žarom, če
ljubiš in si ljubljen," razmiš-
lja Romana, ki bo na valenti-
novo tudi delavna, saj jo čaka
muzikal Ljubim te - spreme-
ni se! "Na predstavo bom po-
vabila tudi Lojzeta, saj pravi,
da se vedno, ko me vidi na
odru, na novo zaljubi vame
...," je še dejala v smehu. 

Tudi urednik Radia Belvi
Gregor Murn bo praznik za-
ljubljencev preživel delovno,
saj na radiu pripravljajo po-
sebno Valentinovo akcijo, v

kateri bodo v imenu poslu-
šalcev oz. poslušalk presene-
čali njihove drage v službi,
šoli, doma ..." Sam sicer ne
daje posebnega pomena
temu prazniku. Če že obda-
ruje, gre za majhne pozorno-
sti.

Tudi igralec in stand up
komik Miki Bubulj se ne
ozira kaj dosti na valentino-
vo: "Ta praznik je nastal za-
radi kapitalističnih in ko-
mercialnih namenov, spada
med novejše praznike sodo-
bne družbe, ki jih zadnje
čase odlično kopiramo. Le-
tos bom valentinovo preživel

v Vodicah, kjer pripravljamo
našo komedijo Svetovalni-
ca."

Radijska moderatorka
Maja Tratnik podobno kot
Miki meni, da je valentinovo
predvsem praznik trgovcev.
"Meni ne pomeni nič. Če
imaš nekoga rad, mu lahko
to pokažeš vsak dan v letu.
Zame bo valentinovo še en
dan več, ki ga bom z vese-
ljem delila s svojim dragim.
Obdarujeva se le redko,
mogoče s kakšno malen-
kostjo. Sama bi se še naj-
bolj razveselila rožice ali
sladke stvari."
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V Hipermarketu Primskovo v Kranju se je odprl prvi Sladki kotiček Kranjskega kolačka.

Na več kot 18 metrih prodajnih polic je na voljo skoraj 100 različnih vrst peciva. 

V Kotičku se za vsak okus najde kaj - od najbolj sladkosnedih do tistih,

ki skrbite za vitko linijo ali radi prisegate na izdelke z manj sladkorja in maščob. 

Vabljeni na sladkanje s stilom!

Kranjski najboljši sosed na valentinovo

Mercator Center Kranj Primskovo
Petek, 11. februarja

Srček za mojega Valentina

Približuje se dan zaljubljencev. Že veste, komu boste
letos namenili svoj srček? Morda nam boste veliko
skrivnost zaupali na druženju, ob izdelovanju srčka za
ljubljenega Valentina.

Sobota, 12. februarja, ob 10. uri

Srce za valentinovo

Dan zaljubljencev bomo popestrili s prireditvijo, na ka-
teri ne bo manjkalo romantične glasbe. V sodelovanju z
Zlatarno Celje bomo podelili nagrade, pet zlatih
obeskov, zlatih srčkov Zlatarne Celje. Za glasbeni pridih
bo poskrbel glasbeni gost Marjan Zgonc.

Mercator Center Kranj Savski otok
Petek, 11. februarja, ob 17. uri

Kozarec za ljubezenski napitek

Za bližajoči se dan zaljubljencev bomo izdelali kozarec,
s katerim boste prav gotovo očarali svojo simpatijo ali
prijatelja.

Ponedeljek, 14. februarja, ob 17. uri

Ljubezenski barometer

Preverite, kako se vaše ime ujema z imenom vaše
izbranke oziroma izbranca. Privoščili si boste lahko tudi
ljubezenski napitek, Amor pa vas bo lovil s svojo pušči-
co ljubezni. 

LJUBEZEN TI DA KRILA
Znane obraze smo povprašali, kaj jim pomeni valentinovo in kako ga bodo preživeli

Ana Hartman

P

Romana Krajnčan 
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razvejano mre-
žo Ekošol, ki pri
nas delujejo že
petnajsto leto, je
danes vključenih

že skoraj 630 različnih orga-
nizacij, od vrtcev pa do
osnovnih in srednjih šol.
Ena bolj aktivnih šol na po-
dročju ekologije je gotovo
OŠ Marija Vere z Duplice,
kjer so minulo sredo tudi
predstavili letošnji Ekokviz,
tekmovanje v ekoznanju za
učence 6., 7. in 8. razredov.

Da se znanje ne konča
zgolj pri reševanju testov in
kvizov, pač pa ga je treba
prenesti tudi v prakso, so
najbolje dokazali prav učen-
ci s kamniške šole, ki so
skupaj s svojo mentorico
Urško Brožič predstavili
lanski projekt ugašanja luči
v učilnicah, s katerim so
svoje ekoznanje uspešno
prenesli v svoje šolsko oko-
lje. "Osvetljenost šolskih
prostorov smo najprej iz-
merili z luksmetri, nato pa
naredili načrt za zmanjša-
nje porabe energije. V učil-
nicah je najbolj primerna
svetloba od 400 do 700 luk-
sov, v knjižnici pa zaradi
branja nekoliko več. Osvet-

ljenost je bila večinoma kar
primerna, ponekod pa so po
nepotrebnem gorele vse
luči in to smo nato popravi-
li," je razložil osmošolec
Anže Muršak, ki je bil sku-
paj s svojim sošolcem Sta-
šem Hafnerjem imenovan
tudi za energetskega detek-
tiva. "Obiskala sva vse raz-
rede in ugotavljala, če so
prižgane prave luči," sta še
povedala. 

Na podlagi opravljenih
meritev so v vseh učilnicah z

zeleno, rdečo in rumeno
piko označili vsa stikala, gle-
de na to, ali so luči ob oknih,
na sredini ali pri vratih, in
ugotovili, da jim luči ob
oknih večinoma ni potrebno
prižigati. Na hodnikih so na-
mestili časovna stikala, z vse-
mi ukrepi pa so po ocenah
mentorice v enem šolskem
letu za električno energijo
prihranili tristo evrov. Varče-
vanje z elektriko pa je le
eden od projektov, ki se mu
na šoli posvečajo že več let.

Kot je povedala ravnateljica
Violeta Vodlan, je vsaka na-
slednja generacija otrok z
njihove šole bolj izobražena,
učijo pa se skozi igro in za-
bavo. Na tak način ločujejo
tudi smeti, varčujejo z vodo,
sodelujejo z ekološkimi
kmetijami v kamniški obči-
ni, lani pa so okoli šole sadi-
li tudi drevesa.

Šolska tekmovanja v Eko-
kvizu bodo 9. marca, držav-
no tekmovanje pa v drugi
polovici aprila.

ANŽE IN STAŠ STA 
ENERGETSKA DETEKTIVA
Na OŠ Marije Vere se ekološkim projektom posvečajo že deseto leto, petič bodo sodelovali tudi na
Ekokvizu. Predstavili so projekt varčevanja z električno energijo, v katerega so bili vključeni vsi učenci
in učitelji s te šole.

Jasna Paladin

V Kako je ljubezen lahko nekaj čudovitega in lepega, opisu-
jeta tvoji pesmi, z zares globokimi čustvi, ki jih premore
srce. Srce, čeprav v resnici osamljeno, a skozi pesem pre-
bujeno in srečno. Samo tako naprej. Lep pozdrav Metka.

Vsaka pesem ima svoj čar. Včasih je žalostna, drugič vesela,
vselej pa je ogledalo naše duše, zato se tako rade skrivajo, os-
tajajo v predalih, zlasti prve pesmi. Začenjamo novo rubriko
"Pesmi mladih". Vabljeni ste še posebej otroci in najstniki, do-
brodošli ste seveda tudi vsi drugi, ki ste mladi po srcu.
Svoje pesmi nam pošljite na elektronski naslov pesmi.mladih
@gmail.com ali pisno na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova
cesta 4, 4000 Kranj. Ni se vam seveda treba podpisati s pol-
nim imenom, uporabite lahko psevdonim. Rubriko bo urejala
Metka, ki bo pri vsaki pesmi zapisala svoje mnenje in vsak
mesec izbrala pesem, ki ji bo najbolj všeč. Izbrana pesem bo
prejela knjižno nagrado, če nam bo seveda avtor zaupal svoj
naslov. 

Tebi

Čarobne so tvoje oči, 
ker duša v njih ti žari.
Čarobne so tvoje dlani, 
kar božaš pod njimi gori.
Čarobne so s tabo noči, 
ker pravljica v njih zaživi.
Tihi koraki v noči hitijo, 
da strast umirijo.
Duša po dotiku hrepeni, 
korak zato se pospeši.
Kradeva noči, v kateri strast 
se obudi, dotika tvojih ust 
si zaželi.
Kje si, da zopet najdem 
mir?

Le ti ga daš mi, ki čaroben 
čar v očeh
gojiš za večnost najine 
skrivnosti.

Špela

Midva

Sedela sem ob reki in jokala,
ko ob meni voda je 
vztrepetala.
Stegnila roke je in me objela,
v njej oba ostala sva vesela.
Tako nosi naju zdaj naprej.
Kaj pride poslej?
To vedo le valovi v njej ...

Špela

PESMI MLADIH

●  Knjiga
Kava

●  Knjiga
Mleko

●  Knjiga
Prvi kranjski
ropar

117 evrov

Kot vsako leto smo tudi letos za vas
pripravili nekaj praktičnih daril, 
med katerimi boste lahko izbirali, 
ko boste prišli k nam poravnat 
letno naročnino na Gorenjski glas. 
Na sedežu Gorenjskega glasa, 
na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju
(zraven nebotičnika) vas bomo 
od ponedeljka do petka pričakovali 
od 7. do 15. ure, ob sredah do 16. ure. 
Ko boste na obisku pri nas, vas bomo 
postregli tudi z brezplačno kavico. Vabljeni! 

Naročnina za leto 2011 znaša 156 evrov. 
Pri plačilu letne naročnine vam priznamo
25-odstotni popust 
in znaša le 117 evrov
(prihranite kar 39 evrov)!

●  Knjiga
Divjačina

w
w

w
.g

or
en

js
ki

g
la

s.
si

●  Knjiga
Sladka Evropa

25 odstotkov popusta, darilo in še kavica!25 odstotkov popusta, darilo in še kavica!
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Anže Muršak in Staš Hafner iz 8. a razreda pri predstavitvi projekta Ugašanje luči v učilnicah

Stebriščni dvo-
rani Mestne hiše
v Kranju je na
ogled razstava
lutk, skic, fotogra-

fij, plakatov, in scenografij
Lutkovnega gledališča Nebo
iz Kranja, ki letos praznuje
10-letnico obstoja. Ustanovi-
telja Neba Petra Stare in An-

drej Štular sta v teh letih v so-
delovanju z različnimi pro-
ducenti, glasbeniki, obliko-
valci lutk, animatorji ...,
ustvarila številne odmevne
lutkovne predstave za otroke
in odrasle in z njimi z uspe-
hom gostovala po festivalih
doma in po svetu. Razstava
je prava paša za vsake otro-
ške oči, menda na njej sreča-
te celo tistega pesnika Pre-
šerna.

NEBO JE STARO
DESET LET

Igor Kavčič

V

Andrej Štular in Petra Stare ob "dekli", s katero je dr.
France Prešeren v kratkem času svojega bivanja v Kranju
imel največ dela. / Foto: Igor Kavčič



gled, ki ga v zad-
njih letih uživa če-
ška avtomobilska
tovarna Škoda, ni

nastal sam po sebi in čez
noč, ampak je bilo pod tak-
tirko koncerna Volkswagen
potrebno vložiti kar precej
truda, da so lahko začeli žeti
uspešne sadove. Tako je
tudi s trenutno najmanjšim
hišnim modelom, ki so ga
lani napotili na manjšo le-
potno operacijo in mu zra-
ven dodali še nekaj tehnič-
nih sprememb. Seveda raz-
like niso dramatične in tisti
z očesno dioptrijo jih bodo
le težko opazili, vseeno pa
takoj zbode v oči bela stre-
ha, ki je del paketa opreme
z imenom city. Ampak Fa-
bia še zdaleč ne mara biti
"mestno dekle", ampak av-
tomobil, s katerim se je ve-
selje odpeljati tudi na avto-

cesto. K temu odločno pri-
pomore eden od nove gene-
racije pogonskih strojev,
1,2-litrski bencinski štirivalj-
nik, ki mu je v pomoč stis-
njen zrak. Motor je prijetno
prožen, živahen in hkrati
tih in nezahteven, skupaj z
natančnim petstopenjskim
menjalnikom tvori prepri-
čljivo celoto. In to kljub
temu, da pri manj usmilje-
nem priganjanju brez sra-
mu porabi tudi več kot 8,5 li-
tra bencina na 100 kilome-
trov. 

Čeprav se zdi Fabia obli-
kovno nekako zadržana,
morda celo rahlo konzerva-
tivna, si pri Škodi nadvse že-
lijo, da bi jo za svojo vzeli
tudi mladi. Vsaj zato, ker je
njena notranjost prostorna,
dodatni višinski centimetri
pa pomenijo, da se tudi višje
rasli potniki v tem avtomobi-
lu ne počutijo utesnjene. Če
je ob vse to prištet še prosto-
ren prtljažnik, bi ta avtomo-

bil lahko kandidiral za pros-
torsko zmago v svojem raz-
redu. 

In osvežitev je še najbolje
vidna na armaturni plošči, ki
ni več tako strogo dolgočas-
na, predvsem pa je napredek
opazen pri izbiri materialov,
s katerimi so se notranji arhi-
tekti želeli izogniti videzu ce-
nenosti. Seveda je ob tem
treba pohvaliti urejenost in

racionalnost, saj ima voznik
vse natanko tam, kjer priča-
kuje. 

Fabia je torej nekako raz-
dvojen avtomobil, nevpadlji-
vo zunanjost dopolnjujeta
prostorna in udobna notra-
njost ter zanesljiva tehnična
osnova, na čelu z novo mo-
torno generacijo. Torej je
čas, da gremo v mesto na
kavo. 

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI

Gibna prostornina: 1197 ccm 
Največja moč pri v/min: 63 kW/86 KM 
Najvišja hitrost: 177 km/h
Poraba goriva po EU norm.: 6,6/ 4,4/ 5,2 l/100 km 
Maloprodajna cena: 9.998 EUR 
Uvoznik: Porsche Slovenija, Ljubljana

NA KRATKO

hevrolet se bo po
dolgih letih z no-
vim orlandom zno-
va pomeril v razre-

du srednje velikih enopro-
storskih avtomobilov. Novi-
nec zaradi nekoliko svojske
oblike pa ne bo težko prepo-
znaven, spredaj ga v največji
meri zaznamuje visok nos z
velikim Chevroletovim logo-
tipom, ki se nadaljuje v tekoč
prehod med motornim po-
krovom in vetrobranskim
steklom. Streha je ravna vse
do precej navpično prireza-
nega zadka, na katerem kra-
ljujejo velika svetlobna telesa.

Orlando ima vedno sedem
sedežev, zadnja dva sedeža,
ki sta sicer pogreznjena v ka-
roserijsko dno, prtljažniku
odvzameta del prostora, ki ga
je tako sorazmerno skrom-
nih 454 litrov in le 89 litrov,
kadar se z avtomobilom pelje
sedmerica. 

Armaturna plošča je zgled-
no urejena in dobro pregled-

na, posebnost pa je vsekakor
odlagalni prostorček, ki ga
zapira plošča radijskega
sprejemnika.

Motorna paleta je omeje-
na na osnovni 1,8-litrski
bencinski štirivaljnik (104
kW/141 KM), ter na dva
2,0-litrska turbodizla (96
kW/130 KM in 120 kW/163
KM), močnejšega ponujajo
tudi s samodejnim petsto-
penjskim menjalnikom.
Poleg tega bodo kupci lah-
ko izbirali med tremi
osnovnimi in dvema dopol-

nilnima nivojema opreme,
vsak orlando pa ima med
drugim najmanj elektron-
ski sistem stabilnosti, šest
varnostnih blazin, klimat-
sko napravo in še vrsto dru-
gih dodatkov. Cene, v kate-
re so že vračunali popust,
se začenjajo pri 16.571 ev-
rov za osnovno bencinsko
izvedbo, najdražji orlando z
močnejšim turbodizelskim
motorjem, samodejnim
menjalnikom in najvišjim
nivojem opreme pa stane
24.209 evrov. 
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AVTOMOBILIZEM

Matjaž Gregorič

U

GREMO V MESTO NA KAVO
Test: Škoda Fabia 1,2 TSI City

KIA: Združenje slovenskih
poklicnih gasilcev je od pod-
jetja KMAG iz Ljubljane, di-
stributerja vozil znamke Kia,
dobilo terensko vozilo Kia
Sorento za potrebe delova-
nja Združenja. Avtomobil so
dobili v polletno uporabo do
zaključka akcije Združenja
slovenskih poklicnih gasilcev
Avtomatski defibrilatorji re-
šujejo življenja. V vozilu so
med drugim tudi avtomatski
defibrilator, povečana torbi-
ca prve pomoči, kisik in ga-
silnik. 

TOYOTA: Japonska avtomo-
bilska tovarna je na lastno
pobudo začela s preventiv-
nim vpoklicem modelov To-
yota Avensis in Lexus IS. Pri
prvem v odvisnosti od datu-
ma proizvodnje obstaja
možnost težave na visoko-
tlačni cevi goriva in na dolo-
čenih vozilih možnost težav
na protipovratnem ventilu
črpalke za gorivo. Pri vozilih
Lexus IS 250 obstaja mož-
nost, da sčasoma pride do
puščanja goriva na tipalu pri-
tiska goriva, ki je vgrajeno na
razvodno cev goriva v motor-
nem prostoru. M. G.

SIMPLY CLEVER

Avtohiša Vrtač Kranj, d.o.o., Delavska cesta 4, Tel.: 04/27 00 235

Pooblaščeni prodajalec
in serviser vozil Škoda

PRERIVANJE ZA PROSTOR
Chevroletova samozavest se krepi s prihodom novega orlanda.

Matjaž Gregorič

C
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NAGRADNA KRIŽANKA

Z naročnino prihranite 10, 20 ali celo 25 odstotkov! 
Čaka vas tudi darilo in kup drugih ugodnosti.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov in skupaj  bomo potovali, tekli, kolesarili, 
se udeleževali zanimivih predavanj, kupovali cenejše knjige ... Veseli vas bomo!

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si

Splača se biti naročnik 
Gorenjskega glasa

1. nagrada:  knjiga Otroško srce je zaklad
2. nagrada:  zgoščenka Ljuba si, pomlad zelena
3. nagrada:  športne nogavice

Rešitve križanke, vpisane v kupon, pošljite na dopisnicah 
do srede, 23. februarja 2011, na Gorenjski glas, Bleiweisova
cesta 4, 4000 Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik
Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.
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a Bledu se je v
petek začel že 4.
mednarodni ba-
lonarski festival
Bled 2011. Trajal

je tri dni, na blejskem in go-
renjskem nebu pa ste lahko
spremljali več kot deset balo-
nov domačih in tujih po-
sadk. Prvič so baloni na fe-
stivalu vzleteli že v petek po-
poldne, v soboto je z njiho-
vega urnika vabil radovedne-
že nočni dvig balonov, v ne-
deljo zjutraj pa so baloni po-
leteli zadnjič. Dogajanje je v
jutranjih urah vse dni ob
Športni park Bled privabilo
kar lepo število gledalcev.
Posebno doživetje je bil že

sam proces na tleh - od tre-
nutka, ko se je začela posad-
ka pripravljati na dvig, do sa-
mega vzleta balona. Najbolj
so bili očarani najmlajši. Za-
maknjeno so strmeli v nebo,
polno velikih balonov živih
barv, med baloni pa smo
opazili tudi kakšno neklasič-
no obliko.

Tekmovanje za pokal Ble-
da v zimskem plavanju pa so
tokrat zaradi premajhnega
števila prijav odpovedali, so
pa v mrzlem sobotnem do-
poldnevu pred Vilo Prešeren
na Bledu vseeno izvedli kraj-
šo ekshibicijsko predstavitev
tovrstnega plavanja. Udele-
žilo se je je osem pogumnih
plavalcev, med njimi tudi
nekaj takih, ki imajo z zim-
skim plavanjem že izkušnje.

Najmlajši med udeleženci je
bil Henrik Riko Zupan, av-
tor knjige Kako je nastalo
Blejsko jezero. Sodeloval je
tudi sin znanega Martina
Borut Strel, ki se sicer udele-
žuje tekmovanj v zimskem
plavanju po svetu. Zaplaval
je tudi Denis Benčič, bivši
plavalec iz Kopra, ki se je
lani udeležil Svetovnega pr-
venstva v zimskem plava-
nju na Bledu in dosegel od-
ličen uspeh. Osvojil je dru-
go mesto v kategoriji od 34
do 39 let in 25 metrov prsno
z glavo zunaj preplaval s ča-
som 16,76. Potem se je od-
ločil in uspel mu je še en
podvig: je edini Slovenec, ki
je preplaval jezero na dolži-
ni štiristo petdeset do pet-
sto metrov - zrak je imel mi-

nus pet stopinj Celzija, voda
pa slabe štiri. O izkušnji
pove, da je, čeprav je dober
plavalec, učitelj plavanja in
potapljač, skoraj utonil. Le-
tos sta v mrzlem Blejskem
jezeru plavala tudi dva po-
tapljača, domačin in Kranj-
čan, Borut Novak in Miha
Štemberger, za Davorina
Zakrajška iz Kranja je bil to
nov izziv, medtem ko sta se
nasmejana David in Martin
prijavila zadnji hip, češ da
sta se prišla malce 'vreč v
jezero'. Ker je tega dopol-
dneva 'korajža veljala', sta
to tudi storila. Organizator-
ji dogodka pa bi bili veseli,
če bi se med plavalci znašla
tudi kakšna pogumna pla-
valka. Morda prihodnje
leto.

DRUŽABNA KRONIKA

Nas junija obišče Rihanna?

Šušlja se, da bomo junija v Sloveniji gos-
tili kraljico pop in r'n'b glasbe, edin-
stveno Rihanno. Začelo se je tako, da je
Collegium Mondial Travel na svojih
straneh Facebooka objavili vest, da po
razvpitem DJ-ju Guetti v Stožice prihaja
omenjena glasbena zvezdnica, vendar

za zdaj ostaja le pri tem. Se je pa kakšen 'klik' stran po-
javilo tudi razmišljanje, da nas morda obiščeta še Shaki-
ra in Sting. 

In sin je postal oče, oče dedek

Colin Hanks (33), sin znanega igral-
ca in oskarjevca Toma Hanksa, je s
svojo soprogo Samantho Bryant
pred dobrim tednom dni dobil
otroka. Natančneje, prvorojenko, ki
sta jo starša poimenovala Olivia
Jane Hanks. Tako je sin Colin

postal oče in s tem Tom Hanks dedek. Olivia je namreč
njegova prva vnukinja.

Moderen zakon Chelse in Marka 

Ko se je julija lani poročila
Clintonova hči Chelsea Clinton z
Markom Mezvinskyjem, je bila nju-
na poroka deležna vsaj tolikšne po-
zornosti, kot je bosta aprila
deležna britanski princ William in
njegova Kate Middleton. Vendar je

sedaj med ljudi pricurljala vest, da je Marc pustil službo
bankirja in se odločil, da si vzame trimesečni odmor v
smučarskem letovišču Jackson Hole v Wyomingu,
medtem ko njegova soproga Chelsea ostaja v New Yorku,
kjer trenutno študira na univerzi Columbia. 

Oskar popularnosti Novaku Đokoviču

Blic Online poroča, da so prvega februar-
ja v beograjskem Sava Centru podeljevali
srbske oskarje popularnosti. S kar nekaj
pompa in glasbenimi nastopi Bore
Đorđevića, Vesne Zmijanac, Parnega val-
jaka in še nekaterih znanih imen je srbsko
ljudstvo spet izbralo svojo priljubljeno 

osebnost. Odločili so se - že drugič zapored za tenisača
Novaka Đokoviča, ki se podelitve v živo žal ni udeležil.

Mojca Luznar je učenka osmega razreda OŠ Prežihov
Voranc. Rojena je v znamenju ovna, že tretje leto sodelu-
je v DPD Svoboda France Mencinger Javornik-Koroška
Bela, prosti čas pa preživlja tudi z igranjem košarke.
Rada ima naravo, tako da jo je razstava Ivana Dolenca
navdušila, fotografije cvetja pa očarale. / Foto: Janez Pipan

VELIKI IN RAZLIČNIH OBLIK
Bled je konec tedna gostil mednarodni balonarski festival, tekmovanja v zimskem plavanju ni bilo, se
je pa nekaj najpogumnejših vseeno spopadlo z metri mrzle vode. Blejsko jezero je imelo štiri, morda
pet stopinj.

VRTIMO GLOBUS

Denis Benčič se je iz vode vrnil s kosom ledu, ki je 
označeval, do kam so sodelujoči tokrat plavali. / Foto: Tina Dokl

David in Martin sta še razmišljala, kako mrzla je voda, ko je
Riko že pogumno plaval. / Foto: Tina Dokl

Domačin Vlado in vnukinja Nika, ki je vzletanje balonov
spremljala z velikim zanimanjem. / Foto: Tina Dokl

Alenka Brun

N

Vzlet balonov je ob Športni park na Bledu privabil kar nekaj
gledalcev. / Foto: Tina Dokl

Simon Horlo je član ene madžarskih posadk in je takole 
pomagal pri vzletu balona. / Foto: Tina Dokl

Madžarskih balonov je bilo na Bledu kar nekaj. Pilot Peter
Nagy pred vzletom v notranjosti svojega balona. / Foto: Tina Dokl




