
GORENJSKA

Nad Belco  
se je sprožil plaz
V nedeljo se je nad naseljem Belca 
sprožil zemeljski plaz. Proti poto-
ku Belca se je posulo približno dva 
tisoč kubičnih metrov kamenja in 
skal. Trenutno plaz nikogar ne 
ogroža, nevaren bo v primeru 
močnejšega deževja.

4

GORENJSKA

AIK Banka brez  
dovoljenja za prevzem
Narodna banka Srbije je AIK Banki 
zaradi ugotovljenih nepravilnosti 
preklicala dovoljenje za prevzem 
Gorenjske banke. Andrej Andolj-
šek, sedanji predsednik uprave 
Gorenjske banke, bo s 1. aprilom 
prevzel vodenje Addiko Bank.
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ŠPORT

Poljane ponosne  
na skakalki 
Smučarska skakalka Nika Križnar 
je postala mladinska svetovna pr-
vakinja, Ema Klinec je bila druga, 
naslov prvakinj so naše mlade 
skakalke osvojile tudi ekipno. 
Uspehi so odlična popotnica za 
Pjongčang.

9

ŠOLSKI GLAS

Še novi programi  
za vajence
Že v letošnjem šolskem letu so se 
določeni izobraževalni programi 
začeli poskusno izvajati tudi v va-
jeniški obliki, v prihodnjem pa se 
bo mreža šol in izobraževalnih 
programov, ki se bodo izvajali tudi 
v vajeniški obliki, še razširila.

18

VREME

Danes bo oblačno. Jutri 
bo oblačno s sneženjem. 
V četrtek bo večinoma 
suho, občasno bo naletaval 
sneg. Še naprej bo hladno.
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jutri: oblačno s sneženjem
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71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Suzana P. Kovačič

Kranj – O usodi tiskanih me-
dijev in Gorenjskem glasu v 
spoprijemu z elektronskimi 
sta na Glasovi preji v Mestni 
knjižnici Kranj v pogovoru z 
Miho Nagličem razpravljala 
odgovorna urednica in direk-
torica Gorenjskega glasa Ma-
rija Volčjak in novinar Lenart 
J. Kučić, poznavalec te proble-
matike. V medgeneracijski 
šali Volčjakove, da je ona pre-
teklost, Kučić pa prihodnost, 
je tudi oprijemljiva iztočnica, 
kako so se mediji razvijali in 
kdo so bili in so lastniki, da 
mediji delujejo. Velika prelo-
mnica v bližnji zgodovini za 

slovenski medijski prostor se 
je zgodila konec osemdese-
tih let prejšnjega stoletja. Kot 
je pojasnil Kučić, smo se mo-
rali po hitrem postopku zače-
ti učiti kapitalizma v situaciji, 
ko nismo imeli pravih medij-
skih menedžerjev niti drža-
ve, ki bi imela prakso s tem. 
»Slovenija je z zamikom pri-
šla v trdo medijsko gospodar-
stvo – kaj pa zdaj? Država se 
ne briga kaj dosti za medije, 
razen da nam otežuje delo. V 
medije je vstopilo dosti lju-
di, za katere bi bilo boljše, 
da ne bi, hkrati so pa medi-
ji zanemarili osnovno dejav-
nost – da je na drugi strani 
človek,« je razmišljal Kučić, 

nekdanji sodelavec Sobotne 
priloge Dela, zdaj sodelavec 
ambicioznega digitalnega 
medija za preiskovalno no-
vinarstvo Pod črto. 

V tem spremenjenem 
svetu, vse večji konkurenci 
elek tronskih medijev, druž-
benih omrežij pluje časo-
pis Gorenjski glas, v trendu 
tudi s svojim spletnim me-
stom. Volčjakova je prevzela 
vodenje v letih, ko je bila ča-
sopisna hiša na robu zloma 
in ob dejstvu, da so celo pro-
fesorji študentom razlagali, 
da bodo lokalni mediji naj-
prej propadli. Nič od tega se 
na srečo ni zgodilo.

Resna kvalitetna novica bo preživela
Gorenjski glas je lani praznoval sedemdesetletnico, četrtkovo Glasovo prejo 
pa smo posvetili predvsem pogledu naprej. 

Omizje na 125. Glasovi preji; od leve odgovorna urednica in direktorica Gorenjskega glasa 
Marija Volčjak, voditelj Miha Naglič in novinar Lenart J. Kučić /Foto: Gorazd Kavčič 

Maja Bertoncelj

Medvode – V Medvodah v 
petek udeležencem v pro-
metu ni največ težav povzro-
čalo sneženje, temveč za-
pora prometne Gorenjske 
ceste, ki vodi z Jeprce proti 
Ljub ljani. Zaradi prometne 
nesreče, ki se je zgodila v če-
trtek okrog pol polnoči, je bil 
medvoški klanec zaprt sko-
raj petnajst ur.

V nesreči je bilo udele-
ženo tovorno vozilo, ki je 
prevažalo utekočinjeni ki-
sik, zato je bila preventiv-
no organizirana evakuaci-
ja okrog šestdeset okoliških 
prebivalcev.

Zaradi nesreče evakuirali prebivalce
V Medvodah se je v noči s četrtka na petek zgodila prometna nesreča, ki je za več kot pol dneva zaprla 
odsek prometne Gorenjske ceste. S cestišča je zdrsnilo tovorno vozilo, ki je prevažalo enaindvajset ton 
utekočinjenega kisika, preventivno so evakuirali okrog šestdeset okoliških prebivalcev.

Intervencija je bila zelo zahtevna, saj je bil v cisterni utekočinjeni kisik, ki so ga morali 
prečrpati. / Foto: Gorazd Kavčič 412. stran

42. stran

Priloga:

Šolski glas
strani od 13 do 22
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme FRANČIŠKA PERNE iz Tržiča.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Neverjetni lepotni učinek vsakodnevnega pitja 
kave na kožo

Verjetnost, da se dan začne s skodelico kave, je ena izmed 
največjih na svetu. Okvirna ocena števila vsak dan popitih 
skodelic dosega 2,25 milijarde, kar pomeni, da je kava dru-
ga najbolj zaželena dobrina, ki zaostaja le za nafto. Zdi se, 
da današnje metropolitansko življenje bolj kot nafta poganja 
kava, poleg njenega polnega okusa je za to odgovoren tudi 
lepotni učinek na videz kože. Medtem ko je znano, da zmerno 
uživanje kave spodbuja tako dobro počutje kot zdravje, se 
predvsem ljubiteljice kave veselijo številnih pozitivnih učin-
kov na videz kože. Skrivnost je v vsebnosti kofeina. Največ 
kofeina vsebujejo kavna zrna vrste robusta, ki jih poleg zrn 
sladke arabike vsebuje izvirni recept Loka kave. Kljub polnemu 
okusu prave turške kave črna vsebina skodelice pripomore k 
uravnoteženi telesni teži in dobremu metabolizmu. Zaradi 
vsebnosti robuste je njena kavna usedlina še zmeraj bogata s 
kofeinom in temu primerna za nego oteklin, ki od utrujenosti 
nastanejo pod očmi. 

Naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo 500 g Loka kave. 
Če želite sodelovati v žrebu, morate pravilno odgovoriti na 
vprašanje: Kakšni so pozitivni učinki pitja Loke kave? Odgovor 
s svojimi podatki pošljite na dopisnici do srede, 14. februarja 
2018, na naslov Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj ali na 
koticek@g-glas.si.

Matevž Pintar

V anketi, ki smo jo op-
ravljali med prebivalci ob-
čine Kamnik, je sodelova-
lo 371 občanov. V decem-
bru so bile posamezne tr-
govine in lokali od Šutne do 
Grabna odprti do 22. ure za 
petkove praznične nakupe. 
Sodelujoče smo vprašali, 

ali menijo, da je ideja ve-
černih nakupov z razni-
mi dogodki dobra in ali bi 
dogodek morali ponoviti 
večkrat. Zavod za turizem, 
šport in kulturo bo tudi le-
tos na pustni torek prire-
dil kamniški karneval. Za-
nimalo nas je, ali sodelujo-
či obiščejo mesto in si ogle-
dajo pustne šeme.

Skoraj polovica vprašanih 
je prepričanih, da je ideja ve-
černih nakupov z raznimi 
dogodki dobra in da bi dogo-
dek morali ponoviti večkrat. 
Nekoliko manj jih meni na-
sprotno, 5 odstotkov pa jih 
o tem nima mnenja. Kam-
niški pustni karneval vsako 
leto obišče 31 odstotkov vpra-
šanih, občasno ga obišče 38 

odstotkov, 31 odstotkov vpra-
šanih pa ga ne obišče nikoli.

Sodelujočim se zahvalju-
jemo za odgovore. Vse, ki bi 
želeli Gorenjski glas naroči-
ti, vabimo, da nas pokličejo v 
kontaktni center invalidske-
ga podjetja v Škofjo Loko na 
številko 04/51 16 440 in se 
pozanimajo o ugodnih na-
ročniških pogojih.

O decembrskih večernih nakupih v Kamniku

Nagrajenca

V nagradni igri, ki je bila objavljena 26. januarja 2018, prejme 
Bachove kapljice in svetovanje Cecilija Dežman iz Zg. Gorij.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 30. januarja 2018, prejme 
stoodstotno naravno karitejevo maslo Yanumi Viktor Podgor-
šek iz Vodic. Nagrajencema čestitamo!

Volčjakova je našla izvir-
no in pogumno poslovno re-
šitev: sodelavci Gorenjske-
ga glasa so šli s pomočjo Do-
mela iz Železnikov v lastni-
ški odkup Gorenjskega gla-
sa. Kučić to potezo prepoz-
nava kot uspešen in zanimiv 
model zadružništva, tudi 
zato: »... ker zaposleni sami 
rečejo, mi pa verjamemo v 
to in bomo to počeli.« Lokal-
na novica, kraljica, pa ohra-
nja neposredni stik z bralci; 
že mlade družine zanima lo-
kalno, v kateri občini je živ-
ljenje prijetno, kje se gra-
di, kaj se gradi, kje so vrtci 
in šole ... Marija Volčjak po 
turbulentnih letih ni več čr-
nogleda, prej prepričana, da 
bo potreba po resnih kvali-
tetnih informacijah ostala. 

Sicer doda, da bo treba še več 
pozornosti nameniti temu, 
kaj ljudje radi berejo, časo-
pisni novinar pa se bo mo-
ral znajti tudi v digitalnem 
svetu, ko bo s pomočjo mo-
bilnih aplikacij, tablic, sple-
tnih mest najprej poskrbel 
za prvo informacijo s terena, 
potem pa bo članek za tiska-
ni časopis poglobljeno razvil 
... O čem vse je še tekla be-
seda na Glasovi preji, bomo 
obširneje poročali v petkovi 
časopisni izdaji. 

Resna kvalitetna novica 
bo preživela
31. stran

Vilma Stanovnik

Kranj – Slovenski kultur-
ni praznik je že 16. leto pri-
ložnost, da se Kranj z izvir-
nim Prešernovim smenjem 
predstavi kot mesto kultu-
re. Tudi letos ne bo drugače, 
saj se bo ta četrtek, od 9. ure 
naprej, mesto znova ode-
lo v čas romantike. Na uli-
cah Kranja se bodo predsta-
vili številni rokodelski moj-
stri domače in umetnostne 
obrti, zadoneli bodo pevski 
zbori, recitirali bodo Prešer-
nove pesmi, zavrtele se bodo 
folklorne skupine, zaigra-
li bodo lajnarji, igrali bodo 
gledališke prizore iz pesni-
kovega življenja, nastopil bo 
tudi Vlado Kreslin. Po mes-
tu se boste lahko popeljali s 
kočijo, otroci pa bodo lahko 
jahali pravega ponija. Oblek-
li se boste lahko v značilna 
meščanska oblačila, pokrili 
s cilindri in klobuki ter odšli 
v spominski fotografski koti-
ček kavarne Khislstein. 

»Ob kulturnem prazniku 
v Kranj pridejo tako obisko-
valci z vseh koncev Slovenije 
kot tudi iz tujine, zadnja leta 
smo jih našteli med dvajset 
in trideset tisoč: lahko reče-
mo, da Kranj 8. februarja 
resnično utripa kot kulturno 
srce Slovenije,« je pred novo 
prireditvijo povedal direktor 
Zavoda za turizem in kultu-
ro Kranj Tomaž Štefe. 

Zelo bogato bo letos do-
gajanje v vseh kulturnih 
hramih. Veliko je zanima-
nja za obisk Prešernovega 

gledališča, kjer je na praznič-
ni dan moč pokukati tudi v 
zaodrje. V večernem času se 
bodo vrata gledališča odpr-
la za dobitnike nagrad Pre-
šernovega sklada ter Prešer-
nove nagrajence. »Veseli in 
ponosni smo, da jih lahko v 
sodelovanju z Galerijo Pre-
šernovih nagrajencev gos-
timo le dan po prejemu teh 
najvišjih nagrad za kulturno 
ustvarjalnost v Sloveniji,« 
je povedala direktorica Pre-
šernovega gledališča Kranj 

Mirjam Drnovšček. Direk-
torica Gorenjskega muzeja 
Marjana Žibert je pojasnila, 
da tudi letos pripravljajo šte-
vilna vodstva po stalnih in ob-
časnih razstavah v Prešerno-
vi hiši, v Mestni hiši in v gra-
du Khislstein. V Mestni knji-
žnici Kranj se bo moč raz-
ličnih prireditev. »Letošnja 
novost bo glasbeno-pesni-
ški maraton, kjer se bodo s 
svojimi deli predstavili po-
samezni umetniki in ustva-
rili glasbeno umetniško 

prireditev,« je poudarila di-
rektorica Mestne knjižnice 
Kranj Breda Karun.

Ker je letošnje leto tudi 
evropsko leto kulturne de-
diščine in je Slovenska turi-
stična organizacija kulturo 
opredelila za nosilno temo 
slovenskega turizma, so se 
ob predstavitvi letošnjega 
Prešernovega smenja vsi so-
delujoči strinjali, da je tudi 
v Kranju vedno bolj prepoz-
nan pomen kulturnega tu-
rizma. »Ker je Kranj zgodo-
vinsko mesto s šest tisoč leti 
neprekinjenih zgodb, ki so 
se dogajale na skali nad Kok-
ro in Savo, s seboj nosi bo-
gat izbor zanimivih zgodb, 
ki ponujajo priložnost za 
kreiranje kulturne turistič-
ne ponudbe,« je poudaril 
Tomaž Štefe.

Kultura naj vabi vsak dan
Prešernov smenj bo ta četrtek v Kranj znova zvabil obiskovalce od blizu in daleč, organizatorji iz 
Zavoda za turizem in kulturo Kranj pa si želijo, da bi bilo mesto z raznoliko ponudbo kulture tako za 
domačine kot turiste zanimivo vse leto.

Direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj Tomaž Štefe, direktorica Mestne knjižnice 
Kranj Breda Karun, direktorica Gorenjskega muzeja Marjana Žibert in direktorica 
Prešernovega gledališča Kranj Mirjam Drnovšček so v pogovoru s Tonijem Cahunkom 
predstavili Prešernov smenj ter razmišljali o možnostih kulturnega turizma. / Foto: Primož Pičulin

V Vrbi se bo osrednja proslava pred Prešernovim 
spomenikom začela v četrtek ob 13. uri. Nastopili 
bodo Zvezdana Mlakar in Hamo & Tribute 2 Love, 
slavnostna govornica bo Ifigenija Zagoričnik 
Simonović. Od 8. ure naprej bo potekal pohod po Poti 
kulturne dediščine. / U. P.

Lokalna novica, kraljica, 
ohranja neposredni 
stik z bralci; že mlade 
družine zanima lokalno, 
v kateri občini je življenje 
prijetno, kje se gradi, kje 
so vrtci in šole ...
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Mateja Rant

Po petih letih je zavod spet 
dobil direktorja s polnimi po-
oblastili. Prinaša to več stabil-
nosti v delovanje zavoda? 

»Zanesljivo to pomeni 
neko stabilnost tako znot-
raj zavoda kot v sodelovanju 
z vsemi zunanjimi partner-
ji in deležniki, torej lokal-
nimi skupnostmi, državno 
upravo ter matičnim okolj-
skim in drugimi ministrstvi. 
Dokler so zavod vodili vršil-
ci dolžnosti, je bilo hote ali 
nehote v zavesti posamezni-
kov, da bo slej ko prej prišel 
kdo drug in se bodo spet po-
govarjali o istih temah.«

 
V preteklih mesecih ste obi-
skovali župane vseh parkov-
nih občin. Kaj ste ugotovili 
na teh srečanjih, na kaj so 
vas najpogosteje opozarjali?

»Z vsemi župani sem se 
srečal najmanj dvakrat. Do-
bil sem občutek, da so naj-
bolj pogrešali ravno od-
sotnost komunikacije – da 
jih nihče ni niti poslušal, kaj 
šele, da bi skupaj poskuša-
li reševati težave. Tudi zdaj 
jim ne morem zagotoviti, da 
bodo stvari razrešene takoj 
oziroma v nekem sprejem-
ljivem času, a to, da se pogo-
varjamo in skupaj iščemo re-
šitve, je že velik korak nap-
rej. Župani so to dobro spre-
jeli, dogovorili smo se, da se 
bomo v prihodnje dobivali 
vsaj dvakrat na leto.«

Katere so ključne stvari, na 
katere se boste osredotočili 
pri svojem delu v prihodnje?

»Župani si najbolj želi-
jo odprtja zakona o Trigla-
vskem narodnem parku in v 
zvezi s tem nam bodo posre-
dovali svoje predloge in želje. 
Skupaj s pristojnim ministr-
stvom bomo preverili, kaj je 
s strokovnega stališča mo-
goče vključiti v zakon. Obe-
nem so pomembne tekoče 
operativne stvari, pri čemer 
gre predvsem za usmerjanje 

obiska parka glede na lansko 
sezono.«

Kako se boste konkretno 
lotili množičnega obiska v 
parku?

»Predvsem ničesar ne 
bomo omejevali, ker tudi za-
kon določa, da je Triglavski 
narodni park odprt in do-
stopen vsem. Na posame-
znih območjih pa se zaradi 
takšnih ali drugačnih razlo-
gov lahko vzpostavijo poseb-
ni režimi obiskovanja parka 
v zadovoljstvo tako obisko-
valcev kot prebivalcev. Tre-
ba bo namreč doumeti, da 
so režimi dobri za vse – obi-
skovalci bodo točno vedeli, 
kaj lahko pričakujejo, doma-
čini pa bodo rešeni kaosa.«

Kakšno je ta čas finančno sta-
nje zavoda? Se je zdaj mogo-
če nadejati boljših časov, gle-
de na to, da prihajate iz iste 
stranke kot ministrica za oko-
lje in prostor Irena Majcen?

»Najprej je treba do kon-
ca izpeljati sanacijski pro-
gram. Zaključek je predvi-
den konec prihodnjega leta, 
pri čemer so večji del opra-
vili že v času mojih predhod-
nikov, potrebna je le še pika 
na i. Kot kaže, naj bi v letih 
2018 in 2019 nepokrite izgu-
be ostalo še za 35 tisoč evrov, 
posojila pa za okrog 140 ti-
soč evrov. Prepričan sem, da 

smo teh 35 tisoč evrov izgu-
be iz preteklih let sposobni 
pokriti že v prvi polovici leta, 
potem ostane le še poplačilo 
posojila. V letošnjem prora-
čunu smo predvideli 2,1 mi-
lijona evrov prihodkov. Po-
leg sredstev, ki jih je imel za-
vod na voljo že v preteklih le-
tih, so nam letos dodelili do-
datnih 220 tisoč evrov, ki jih 
bomo porabili izključno za 
izvajanje naravovarstvenih 
in razvojnih aktivnosti. Po-
leg tega smo pridobili do-
datnih trideset tisoč evrov iz 
sklada kmetijskih zemljišč 
za odkupe zemljišč v parku.«

Bo torej zdaj kaj lažje kandi-
dirati tudi na razpisih za pri-
dobitev evropskih sredstev, 
saj je bil v preteklosti po-
gosto problem zagotavljanja 
lastnega deleža sredstev?

»Pri evropskih projektih 
je ogromno možnosti, saj je 
odprtih veliko programov, a 
treba je biti previden pri pri-
javah. Želja je tudi tukaj ne-
izmerno, a treba je dobro 
pogledati, kakšen strošek to 
predstavlja za javni zavod in 
kakšna je dodana vrednost 
projekta. Če je minimalna, 
potem je več dela in s tem po-
vezanih stroškov, kot znaša 
končni izplen. Pri tem smo 
zelo pazljivi, ker so v prete-
klosti nekatere težave izvira-
le tudi iz tega.«

Ali sredstva, ki jih imate zdaj 
na voljo, omogočajo izvaja-
nje načrta upravljanja?

»Glede na načrt upravlja-
nja bi za Triglavski naro-
dni park morali na leto na-
meniti od pet do šest milijo-
nov evrov. A treba se je za-
vedati, da morajo sredstva 
za delovanje zavoda po-
leg resornega ministrstva 
v svojih proračunih zago-
tavljati tudi druga ministr-
stva. Kako uspešno se izva-
ja načrt upravljanja, bo po-
kazala analiza, ki mora biti 
opravljena po dveh letih od 
sprejema načrta upravlja-
nja. To pomeni, da se bo že 
v marcu pokazalo, kaj je bilo 
dejansko opravljeno, ali so 
sredstva zadoščala, ali je tre-
ba kaj spremeniti ... Na pod-
lagi tega bomo potem prip-
ravili predlog sprememb 
načrta upravljanja.«

Kdaj bi lahko odprli zakon o 
TNP?

»To odločitev bodo spre-
jeli na ministrstvu za okolje 
in prostor. Ta čas se ukvarja-
jo s spremembami zakona o 
ohranjanju narave, in dokler 
ta zakon ni pod streho, je tež-
ko na široko odpreti zakon o 
Triglavskem narodnem par-
ku. Zakon o ohranjanju na-
rave je namreč sistemski za-
kon, ki posledično zadeva 
tudi zakon o Triglavskem 
narodnem parku. Odpreti ga 
bo treba že zaradi pritiska lo-
kalnih skupnosti pa tudi po 
desetih letih so zagotovo pot-
rebne nekatere spremembe. 
Pri iskanju rešitev, ki bodo 
sprejemljive za vse, se je tre-
ba pogovarjati in poslušati – 
pa tudi slišati. Razumem žu-
pane v njihovih željah, obe-
nem pa pričakujem, da bodo 
začutili, da je tudi zavod vpet 
v to z nalogo ohranjanja na-
rave, kar je prav tako treba 
upoštevati. V Sloveniji ima-
mo marsikaj pokazati, a če 
ne bomo skrbeli za ohranja-
nje narave, potem tega kma-
lu ne bo več.«

Usmerjanje, ne omejevanje
Vlada je na seji ob koncu januarja za direktorja javnega zavoda Triglavski narodni park imenovala 
Janeza Rakarja, ki je zavod zadnjega pol leta vodil kot vršilec dolžnosti. Zavod je tako prvič po letu 2013 
dobil direktorja s polnimi pooblastili.

Janez Rakar

Marjana Ahačič

Radovljica – Občina Rado-
vljica tudi letos sodeluje v 
akciji Skupnosti občin Slo-
venije Dan odprtih vrat v ob-
činah, v okviru katere bodo 
slovenske občine 15. febru-
arja občankam in občanom 
predstavile svoje naložbe 
in programe. V radovljiški 
občini bo ta dan svoja vra-
ta odprla nova stavba knji-
žnice na Vurnikovem trgu. 

Vodeni ogled se bo začel ob 
12. uri, zbor bo pred vhodom 
v novo knjižnico na Vurni-
kovem trgu, so sporočili z 
radovljiške občinske upra-
ve. Da bo nova knjižnica to 
pomlad vendarle odprla vra-
ta, kaže tudi poziv radovlji-
ških knjižničarjev, ki vabijo 
prostovoljce, da jim poma-
gajo pri selitvi več kot 120 ti-
soč enot gradiva. Prijave za-
interesiranih prostovoljcev 
zbirajo do 19. februarja.

Ogled nove knjižnice
Ljubljana – Slovenska karitas v partnerstvu s Caritas Rwanda 
začenja z izvedbo triletnega razvojnega projekta Učinkovi-
tejša raba virov za trajnostno preživetje v okrožju Karongi 
v Ruandi, v katerega bo vključenih šeststo revnih družin. 
Projekt sofinancira ministrstvo za zunanje zadeve v okviru 
mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije 
v vrednosti dvesto tisoč evrov. Podprlo ga bo tudi slovensko 
podjetje Damahaus Prestige s prispevkom 17 tisoč evrov, 
Slovenska karitas pa bo prispevala 21.400 evrov iz sredstev, 
zbranih v akciji Za srce Afrike. 

Slovenska karitas s partnerji na pomoč Ruandi 

Kranj – V galeriji Kranjske hiše bo v torek, 6. februarja, ob 
18. uri odprtje dokumentarne razstave Gorenjskega muzeja 
z naslovom Prešeren – revolucionar?

Prešeren – revolucionar?

Slovenci smo v obeleževa-
nju nacionalnega kul-
turnega praznika, ki je 

hkrati tudi državni praznik 
in dela prost dan, v svetovnem 
merilu bolj kot ne posebni. Ni 
veliko držav, ki bi na ta način 
izkazovale čast lastni kulturi, 
s podelitvijo najvišjih kultur-
niških priznanj pa se poklonile 
tudi umetnikom, njenim naj-
pomembnejšim graditeljem. 
Neobičajni smo tudi v tem, da 
praznujemo na dan obletnice 
smrti pesnika, po katerem se 
praznik po ljudsko imenuje tudi 
Prešernov dan. Menda je temu 
botrovalo naključje. Nekaj me-
secev pred koncem druge sve-
tovne vojne, januarja 1945, so se 
na osvobojenem ozemlju v Čr-
nomlju odločili obeležiti kultur-
ni praznik, ki naj bi ga povezali 
s pomembno osebnostjo iz zgo-
dovine slovenske kulture. Ker 
je bila obletnica Prešernovega 
rojstva takrat že mimo, so se 
odločili, da za praznik določijo 
datum pesnikove smrti. Sicer 
tudi v Združenem kraljestvu 
Shakespearov dan praznuje-
jo na obletnico smrti velikega 
dramatika – ker ni znan točen 
datum njegovega rojstva.

Tovrstna letošnja konkuren-
ca Prešernu je vsekakor Ivan 
Cankar, katerega jubilejno leto 
beležimo ob stoti obletnici nje-
gove smrti. Deset let prej je na-
pisal satirično dramo Pohujša-
nje v dolini šentf lorjanski, ki je 
bila doslej že mnogokrat upri-
zarjana, prav zdaj se igra na 
velikem odru v Cankarjevem 
domu. Avtor je delo napisal v 

trenutku jeze na takratno poli-
tiko, ki se ni znala odzvati na 
aktualne probleme v družbi. V 
besedilu se posveti tudi polo-
žaju umetnika v družbi. Šen-
tf lorjanski župan umetnika 
uvrsti v skupino razbojnikov 
in postopačev, umetnost pa 
predstavi kot nekaj nepotreb-
nega za družbo. Zakaj bi ume-
tnik šentf lorjancem nastavljal 
ogledalo, če ti sami zase vedo, 
kako »krepostni« so. 

Slovenska kultura se je zna-
šla v težavah. Odstotek denar-
ja iz državnega proračuna, 
namenjen kulturi, se v zadnjih 
letih vztrajno niža, kar obi-
čajno prvi občutijo samoza-
posleni v kulturi. Iluzorno je 
pričakovati, da bo kakršenkoli 
nacionalni kulturni program 
všeč vsem deležnikom v kultu-
ri. Bistvena elementa vsake po-
litike, tudi kulturne, sta vizija 
in moč. Zdi se, da v okviru te 
vlade oba elementa manjkata.

Kaj lahko naredimo drža-
vljani? Berimo knjige, hodimo 
v gledališče, na koncerte, obi-
skujmo razstave, bodimo dejav-
ni v ljubiteljski kulturi … Kljub 
stanju je ponudba bogata. V 
današnji družbi se je moderno 
rekreirati in skrbeti za telo. Po-
skrbimo s kulturo tudi za duha, 
kajti le kombinacija obeh člove-
ku zagotavlja celoto fizičnega 
in mentalnega zdravja. Da 
brez kulture ni naroda pa še 
kako vedo naši šentf lorjanci – 
čemu bi na takih in drugačnih 
državnih proslavah in obletni-
cah vse bolj pogosto za govor-
niški oder vabili prav umetnike.

Kultura je nuja, ne naključje

KOMENTAR
Igor Kavčič
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Gorenjski glas in Pekarstvo Orehek poklanjata  
naročnikom Gorenjskega glasa krof in kavico. Pridite  
na pustni torek, 13. februarja, med 10. in 14. uro v avlo 
Gorenjskega glasa na Bleiweisovo cesto 4 v Kranju.

PUSTNI TOREK  
NA GORENJSKEM GLASU
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Kdor prej pride,  

    prej melje!

Suzana P. Kovačič

Tržič – S sklepno prireditvi-
jo so v četrtek zaključili Pod-
jetniško akademijo 2017, ki 
so jo izvedli v okviru aktiv-
nosti Tržiškega kreativne-
ga centra, ki jih financira 
Občina Tržič, organizira pa 
Ljudska univerza (LU) Tr-
žič. Podjetniško akademijo 
je izvedel Ustvarjalnik, pod-
jetniški peskovnik pod vod-
stvom Matije Goljarja, ki je 
skupaj z vršilcem dolžnosti 
direktorja LU Tržič Mitjem 
Slaparjem nagovoril zbrane. 
Udeleženci akademije so 
predstavili podjetniške ide-
je: Jan Dolinar (LenyMFP) 

multifunkcijske hlače iz teh-
nološko naprednega materi-
ala, Sara Aranel (Tok dekle-
ta) krožek, ki si ga zaslužijo 
vse punce, Miha Vovk delo-
vanje Zavoda za promocijo 
kulturne industrije, Gašper 
Golmajer aplikacijo Share-
Guest, Sabina Kozamernik 
(Stina) ročno izdelan uni-
katen nakit, Tomaž Koza-
mernik (NORDster) nakit, 
ki uteleša življenjski slog ter 
Sanja in Ivan Kaštrun (Ski-
ler) inovativen pripomoček 
za učenje smučanja. V ko-
misiji, ki je odločala o na-
gradah, so bili župan Obči-
ne Tržič Borut Sajovic, Ma-
tic Breznik iz Ustvarjalnika 

in Andrej Remškar kot 
predstavnik podjetnikov. 
Med zasedanjem komisi-
je so temperaturo v dvorani 
dvigale plesalke KUD Ley-
li, lastno zgodbo je predsta-
vil tudi Bojan Rozman, ude-
leženec Podjetniške akade-
mije 2016, ki je svojo podje-
tniško idejo apartmajev Son-
ce Balkonce razvil v uspešen 
posel. Prvi dve nagradi, to je 
deset individualnih mentor-
skih ur pri Ustvarjalniku, je 
komisija podelila podjetni-
škim idejam, ki so jih razvi-
li Sabina Kozamernik ter Sa-
nja in Ivan Kaštrun. Poseb-
no knjižno nagrado je prejel 
Gašper Golmajer.

Kresalo se je od dobrih idej
V Tržiču so sklenili Podjetniško akademijo 2017, prvi nagradi so prejeli 
Sabina Kozamernik ter Sanja in Ivan Kaštrun.

Udeleženci akademije z mentorji in v. d. direktorja LU Tržič Mitjem Slaparjem (desno) 

Marjana Ahačič

Belca – V nedeljo zjutraj se 
je nad naseljem Belca, dober 
kilometer nad regionalno 
cesto skozi Zgornjesavsko 
dolino, sprožil zemeljski 
plaz. Proti potoku Belca se 
je posulo približno dva tisoč 
kubičnih metrov kamenja 
in skal, gmota se je zausta-
vila nad strugo potoka, a za-
sula gozdno cesto. Trenutno 
plaz nikogar ne ogroža, ne-
varen bo v primeru močnej-
šega deževja. 

Kot je povedal gozdar Janez 
Mertelj, vodja krajevne enote 
Zavoda za gozdove Bled, gre 
za območje, kjer so se že spro-
žali tovrstni plazovi. Eden 
največjih, kot je proti dolini 
zdrselo okoli pet tisoč kubič-
nih metrov materiala, spo-
mladi leta 1990, med večjimi 
je bil tudi plaz, ki se je v ne-
posredni bližini nedeljskega 
sprožil pred štirimi leti. 

Plaz je zasul leta 1961 
zgrajeno gozdno cesto, ki 

jo poleti množično upora-
bljajo kolesarji, kmetje po 
njej vodijo živino v planine, 
predvsem pa je nujno pot-
rebna prometnica za spra-
vilo lesa. Gozdovi na tem 
območju so v lasti zasebni-
kov, v zaledju pa tudi agrar-
ne skupnosti in ljubljanske 
nadškofije. 

Kot je povedal povelj-
nik Civilne zaščite Občine 
Kranjska Gora Blaž Lavtižar, 
je plaz poškodoval cesto tik 
pred tunelom, prav na mes-
tu, kjer je bila lani obnovlje-
na. Ker je del skalne gmote, 
še ostal na mestu, od koder 
je material spolzel po pobo-
čju, bi lahko ob obilnejšem 
deževju od tam spet zdrsni-
la nova gmota.

Območje so sicer v prete-
klih letih redno opazovali, 
predvsem zaradi nevarnos-
ti, da bi plazovi z materialom 
zasuli potok Belca. Predstav-
niki občine in gozdarji si ga 
bodo v teh dneh natančneje 
ogledali, na Občini Kranjska 

Gora pa so že sklicali sesta-
nek z odgovornimi in s stro-
kovnjaki, da se dogovorijo za 

kar se le da učinkovito sana-
cijo in čim bolj dolgoročno 
rešitev problema.

Nad Belco se je sprožil plaz
Na pobočju, znanem po plazenju, se je v nedeljo zjutraj sprožil plaz. Čez gozdno cesto proti potoku 
Belca se je zvalilo okoli dva tisoč kubičnih metrov kamenja in skal.

Radovljica – Šest političnih strank, zastopanih v radovljiškem 
občinskem svetu, bo letos iz občinskega proračuna prejelo 
skupaj 9.700 evrov, so s tajnim glasovanjem potrdili občinski 
svetniki. Višina sredstev je sorazmerna številu glasov, ki so 
jih politične stranke prejele na volitvah. Tudi tokrat so bila 
mnenja svetnikov o financiranju strank iz sredstev lokalnih 
skupnosti deljena. Podžupan Miran Rems poudaril, da bi bilo 
sredstva bolje porabiti za konkretne občinske projekte. Svetnik 
Jernej Kolman, SDS, pa je po drugi strani prepričan, da so prav 
stranke osnova demokratičnega delovanja države, zato je prav, 
da za iz občinskih proračunov namenijo sredstva tudi zanje.

Polemični o financiranju političnih strank
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Po prvih ocenah naj bi po pobočju nad Belco zdrsnilo okoli 
dva tisoč kubičnih metrov kamenja in skal.

Lesce – Prejšnji teden je v 83. letu starosti umrl pesnik, teks-
topisec in ugankar Franc Ankerst. Bil je avtor zbirk ugank, ki 
jih je izdal v knjigah Kaj je to? in 1000 in 1 uganka, ter štirih 
pesniških zbirk: Šopek kovanih rim, Rime življenja, Zrelo klasje 
in Soneti – kres resnic. Bil je tudi plodovit in večkrat nagraje-
ni avtor besedil za skladbe narodno-zabavne glasbe, v njeno 
zakladnico je prispeval več kot petsto avtorskih del, predvsem 
domačini pa so ga dobro poznali in spoštovali tudi zaradi 
njegovih izvirnih lesenih skulptur: pred njegovim domom v 
Lescah dva metra visoki kip Martina Krpana. Za svoje bogato 
delo na področju umetnosti je prejel priznanje Občine Rado-
vljica, plaketo Antona Tomaža Linharta.

Umrl je pesnik in ugankar Franc Ankerst

Škofja Loka – Med 6. in 8. februarjem bo skozi Slovenijo tretjič 
potekal 18. Rallly Winter trial, ki ga organizira Classique BV, AB 
Vaassen iz Nizozemske pod okriljem mednarodne avtomo-
bilske zveze FIA. Slovenska soorganizatorja relija sta Športno 
društvo Omikron Plus iz Dražgoš in Ferdinand Poberžnik. 
Jutri med 16.30 in 19.45 bodo udeleženci relija starodobnikov 
obiskali tudi Škofjo Loko. Na Mestnem trgu v Škofji Loki bo 
mogoče občudovati okrog 35 starodobnikov, sicer pa na reliju 
skupaj sodeluje sedemdeset posadk iz sedmih držav. Iz Škofje 
Loke se bodo nato odpravili proti Bledu. 

Starodobniki se bodo ustavili tudi v Škofji Loki
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Hitra in zanesljiva komunikacija ter do
stopnost do hitrega interneta v današ
njem času igrajo pomembno vlogo, saj 
nam omogočajo, da lahko v vsakem tre
nutku pridemo do želenih informacij in 
vsebin. Zato danes ne govorimo le o do
stopu do interneta, temveč tudi o hitro
sti in enostavnosti povezovanja. 

Širokopasovni internet na  
območju belih lis

Takojšnja komunikacija s svetovnim 
spletom je pomembna za vse uporab
nike – od učencev, dijakov in študentov 
pa vse do upokojencev. Dobra pove
zava pa je ključna za poslovneže, pod
jetnike in strokovnjake, ki internet po
trebujejo za svoje osnovne dejavno
sti. Širokopasovni internet je za zdaj še 
vedno prednost le za nekatere, saj mno
gi še vedno živijo na območjih, kjer ši
rokopasovni priključki niso omogoče
ni. Gre predvsem za ruralna območja z 
manj prebivalci in območja z razgiba
nim terenom, imenovana bele lise. Pro
blem takšnih območij je A1 Slovenija 
začel reševati s postavitvijo baznih po
staj za zagotavljanje hitrega mobilnega 

interneta. Prebivalcem so tako olajša
li dostop do vsakodnevnih informacij, 
glasbe in zabavnih vsebin ter upravlja
nje s financami.

Dostop do interneta brez vrtanja sten  
in polaganja kablov

Pri A1 Slovenija so pokritost države 
z omrežjem 4G/LTE odlično poveza
li z naprednim produktom A1 Domači 
net. Gre za mobilni internet za vaš dom, 
pri čemer je dobra pokritost z omrež
jem vse, kar potrebujete. A1 Domači 
net omogoča hiter in neomejen inter
net prek prenosnika, hišnega računal
nika ali drugih naprav. Še zlasti drago
cena je storitev za tiste uporabnike, ki 
niso zadovoljni s trenutno hitrostjo in
terneta ali pa nimajo možnosti dostopa 
do hitrega širokopasovnega interneta 
na fiks nem omrežju. Vse več je tudi upo
rabnikov, ki se za A1 Domači net odloči
jo zaradi njegove preprostosti, saj pred
hodno usklajevanje in obiski tehnične
ga osebja niso več potrebni. Produkt je 
zelo praktičen za študente, še zlasti če 
živijo v najemniških stanovanjih, kjer 
večji fizični posegi, kot je vrtanje sten 

in polaganje optičnih kablov, niso zaže
leni. Z A1 Domačim netom imajo ved
no hiter in varen dostop do interneta, 
za vzpostavitev povezave pa potrebu
jejo le električno energijo. 

Priklopite net in vklopite domišljijo

Glede na hitrost prenosa podatkov so na 
voljo trije različni paketi A1 Domači net. 
Pri najosnovnejšem paketu, A1 Doma
či net 1, prejmete internet s hitrostjo do 
10/3 Mbit/s, A1 Domači net 2 dosega hi
trosti do 20/5 Mbit/s, najhitrejši pa je A1 
Domači net 3 s hitrostjo do 40/5 Mbit/s. 
Količina prenesenih podatkov je na vseh 
treh paketih neomejena, razpoložljivost 
paketov glede na lokacijo pa lahko pre
verite na spletnem mestu A1. Za osnov
ni paket boste zdaj odšteli le 19,99 evra 
na mesec, do podrobnejših informacij pa 
lahko dostopate na spletnem mestu A1.

Poglavitna prednost je preprost in ta
kojšen priklop. Ob obisku prodajnega 
mesta A1 in sklenitvi paketa takoj prej
mete modem, ki ga doma enostavno 
priklopite v elektriko, in že lahko vklo
pite domišljijo. Če niste popolnoma 
prepričani, vam pri A1 omogočajo tudi 
3dnevni brezplačni preizkus. 

A1 je tako z dostopom do dobrega mo
bilnega omrežja odprl tudi dostop do 
hitrega domačega interneta na enosta
ven in hiter način. Rešitev je odlična al
ternativa širokopasovnemu internetu, 
brez motečih kablov in vrtanja sten, ki 
so potrebne za optični ali kabelski pri
ključek. Predvsem pa je A1 Domači net 
odličen za tiste, ki nimajo možnosti pri
ključitve na širokopasovni internet. Po
leg vsakodnevne komunikacije, iska
nja informacij in zabave ima internet 
še pomembnejšo vlogo – kot sprožilec 
domiš ljijskega navdiha in spodbujeva
lec človeške kreativnosti.

Enostavno priklopite internet, kjerkoli ste  

Brez polaganja 
kablov in brez 
vrtanja sten.

Brezžičen prenos 
podatkov za vse 
vaše naprave.

Samo vklopite 
in se priklopite.

Hiter kot 
fiksni internet.

M
E

D
IA

 P
U

B
LI

K
U

M
 D

.O
.O

.,
 Z

A
S

AV
S

K
A 

5
4

 A
, L

JU
B

LJ
A

N
A 

- Č
R

N
U

Č
E

Suzana P. Kovačič

Preddvor – Med najzahtev-
nejšimi projekti letos sta re-
gijska projekta vodovod na 
Možjanci, naložba bo sta-
la dobrih 272 tisoč evrov, 
in medobčinska kolesar-
ska pot v znesku nekaj manj 
kot 46 tisoč evrov. Župan 
Miran Zadnikar je na vpra-
šanje svetnice Mirjam Pa-
vlič pojasnil, da je začetek 
izvedbenih del za kolesar-
sko pot odvisen od evrop-
skega razpisa, v letošnjem 
občinskem proračunu pa 
imajo zagotovljenih 15 tisoč 
evrov. Med večjimi investici-
jami so Vodovod Mače v vi-
šini dobrih 362 tisoč evrov, 
dvoletni projekt infrastruk-
ture na državni cesti v viši-
ni 250 tisoč evrov in Nogo-
metni center Preddvor v viši-
ni 250 tisoč evrov. Sprejet je 
bil tudi predlog nove prora-
čunske postavke gradnje ka-
nalizacije v Tupaličah v tret-
ji fazi v višini 62.500 evrov, 
ki bo vnesen v načrt razvoj-
nih programov; izvedena bo 
kot nadaljevanje druge faze. 

Že pri osnutku proraču-
na so bile pobude, da bi bilo 
treba več sredstev zagotovi-
ti za investicijsko vzdrževa-
nje v cestno infrastrukturo, 
tudi zaradi vse pogostejših 
naravnih vplivov, kot so usa-
di, podori. Del denarja bo ob-
čina zagotovila s prodajo ob-
činskega stanovanja v Va-
ličevi vili, in sicer približno 
sedemdeset tisoč evrov. Za 
vzdrževanje občinskih cest 
bo tako namenjenih skupaj 
dvesto tisoč evrov. Ob odpr-
tju e-polnilnice je bil občini 
ponujen najem električnega 

vozila za tri leta v vrednosti 
dobrih 5500 evrov na leto. 
Župan je pojasnil, da bi vo-
zilo lahko uporabljali pro-
stovoljci za prevoz bolnih 
občanov, a bi moralo kakšno 
društvo prevzeti odgovor-
nost za vozilo. Ker do konč-
nega dogovora ni prišlo, bo 
občina letos ta denar preu-
smerila v projekt postavi-
tve avtobusnega postajališča 
v Potočah. Sprememba je 
tudi pri razpisih za huma-
nitarna društva, organizaci-
je; večina društev, ki kandi-
dirajo na razpisih, nima se-
deža v preddvorski občini. 
Svetniki so se strinjali, naj 
se tisoč evrov iz te postavke 
prenese na socialno varstvo 
ogroženih občanov. Pet ti-
soč evrov je predvidenih tudi 
za investicije za male čistil-
ne naprave, kjer se javna ka-
nalizacija ne bo gradila. Žu-
pan je dal v razmislek sesta-
vo pravilnika o načinu dode-
ljevanja teh sredstev. Sve-
tnik Rok Roblek je predlagal 
pripravo študije, kje je smi-
selno postaviti male čistilne 
naprave. Investicija v šolsko 
kuhinjo OŠ Matije Valjavca 
Preddvor je izpadla iz prora-
čuna, ker v zvezi s kuhinjo 
še ni dokončnega dogovora. 

V načrtu je tudi odkup ze-
mljišč za širitev ceste (od ka-
pelice proti domu starejših) 
in več parkirnih mest na iz-
hodiščni poti na Sv. Jakob 
ter trideset tisoč evrov za 
ureditev območja jezera Čr-
nava. Svetnica Darja Dela-
vec je dala v razmislek pobu-
do, naj se čolni vrnejo na je-
zero. »Če bo jezero zaživelo, 
bo tudi vse drugo,« je še po-
udarila. 

Več denarja za 
vzdrževanje cest
Preddvorski svetniki so sprejeli letošnji proračun 
občine. Prihodkov je za dobrih 4,1 milijona evrov, 
odhodkov nekaj več kot 4,4 milijona evrov. Ob 
koncu leta je na računu ostalo dobrih 350 tisoč 
evrov, ki so jih prenesli v letošnje leto.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Le dan po skupščini 
delničarjev Save, na kateri so 
lastniki sklenili, da bo Sava 
prodala 37,65 odstotka del-
nic Gorenjske banke srbski 
AIK banki le v primeru, če ji 
bo kupec v 45 dneh predložil 
ne več kot petnajst dni sta-
ra dovoljenja Narodne ban-
ke Srbije, Banke Slovenije 
in Evropske centralne banke 

za prevzem, je tudi uradno 
postalo znano, da ji je srbska 
centralna banka odvzela do-
voljenje za prevzem Gorenj-
ske banke. Narodna ban-
ka Srbije je namreč na svoji 
spletni strani objavila, da je 
v okviru svojih pristojnosti 
in v običajnih nadzornih po-
stopkih ugotovila nepravil-
nosti v AIK Banki. Za prek-
lic dovoljenja se je odločila 
na podlagi novih dejstev in 

ob upoštevanju, da pridobi-
tev podrejene družbe lahko 
poveča izpostavljenost tve-
ganju in potencialno ogro-
zi finančni položaj banke. 
AIK Banka ima še vedno do-
voljenje Banke Slovenije in 
Evropske centralne banke 
za prevzem Gorenjske ban-
ke, vendar naj bi tudi to ta 
mesec poteklo. Vprašanjem 
o Gorenjski banki se na ne-
davnem srečanju slovenske 

in srbske vlade na Brdu nis-
ta mogla izogniti niti premi-
erja Miro Cerar in Ana Brna-
bić, a sta oba zatrdila, da se 
v prodajni postopek ne vme-
šavata.

Zdaj je že tudi znano, kje 
bo svojo poklicno kariero na-
daljeval sedanji predsednik 
uprave Gorenjske banke An-
drej Andoljšek, ki bo ob kon-
cu marca predčasno končal 
petletni mandat v Gorenjski 

banki. Nadzorni svet Addi-
ko Bank ga je namreč s 1. 
aprilom imenoval za novega 
predsednika uprave. Dose-
danjemu predsedniku Ma-
teju Falatovu je sredi janu-
arja potekel mandat, odtlej 
banko vodita člana uprave 
Tadej Krašovec in Miha Mi-
hič. Gorenjsko banko bo po 
odhodu Andoljška vodil se-
danji predsednik nadzorne-
ga odbora David Benedek.

AIK Banka brez dovoljenja za prevzem
Narodna banka Srbije je AIK Banki zaradi ugotovljenih nepravilnosti preklicala dovoljenje za prevzem Gorenjske banke. Andrej 
Andoljšek, sedanji predsednik uprave Gorenjske banke, bo s 1. aprilom prevzel vodenje Addiko Bank.

Radovljica – Radovljiški sve-
tniki so v tem mandatu za 
donacije zbrali več kot de-
set tisoč evrov, je na zadnji 
seji sveta sporočil podžupan 
Miran Rems. Na njegovo 
pobudo se namreč nekateri 
svetniki odpovejo decem-
brski sejnini in tako vsako 
leto del sredstev podarijo v 
dobrodelne namene. Koliko 
in komu bodo namenili, izbe-
rejo sami. Največ so svetniki 
namenili Rdečemu križu Ra-
dovljica in Župnijski karitas, 
nekaj pa tudi humanitarne-
mu društvu Tihi prijatelj, dru-
štvu Sožitje, Zvezi prijateljev 
mladine, vsem trem osnov-
nih šolam, PGD Radovljica 
in Športnemu društvu Kropa.

Največ za Rdeči križ
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Izberite svoje letošnje dariloČetrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2018 bo izšlo 105 številk 
Gorenjskega glasa. Cena ene številke je  
1,85 evra, celoletna naročnina brez popusta 
znaša 194,25 evra. 

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

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

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4 
v Kranju (poleg lekarne in nebotičnika, nasproti 
glavne avtobusne postaje)  
od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure. Se vidimo!
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Popust in darilo veljata le za fizične osebe.  
Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

majica

avtomatski  
dežnik

kava Barcaffe  
250 g

MELANDA
Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Marijan Peternelj:  
Melanda

Specialist telefonske prodaje m/ž (Kranj) 
DHL Global Forwarding kot uveljavljena mednarodna špedicija vabi k sodelovanju 
nove sodelavce za delo na področju telefonske prodaje. Dekra zaposlitev, d. o. o., 
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 14. 2. 2018. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Direktor področja energetike m/ž (Kranj) 
Ključne naloge: vodenje in razvoj zaposlenih ter sodelovanje z drugimi področji znot-
raj skupine ter strateškimi partnerji, komercializacija razvite rešitve IT/OT integracije v 
energetiki, odpiranje novih trgov za prodajo rešitve (Z EU, Adriatic, RU), vzpostavitev 
novih strateških partnerskih povezav, razvoj novih aplikacij ter zagotavljanje komer-
cialne konkurenčnosti generične rešitve. Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 
Kranj. Prijave zbiramo do 16. 2. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Senior svetovalec pri implementaciji sistemov WMS/Logistike m/ž (Ljubljana) 
Analiziranje ter razumevanje poslovnih zahtev naročnika na področju upravljanja 
oskrbnih verig (izdelava AS-IS modela), podpora in vsebinsko sodelovanje na pro-
jektih uvedbe. Symphony EYC, d. o. o., Tržaška 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani. Pri-
jave zbiramo do 23. 2. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

BI-razvijalec/svetovalec m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: zaključena univerzitetna izobrazba eko-
nomske/družboslovne smeri, tri leta delovnih izkušenj iz področja poslovne inteli-
gence, aktivno znanje angleškega jezika (pisno in ustno), poznavanje jezika SQL in 
podatkovnih baz, poznavanje orodij za poizvedbe in analizo, močne analitične ve-
ščine ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 18. 2. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec m/ž (Gorenjska)
Svetovanje strankam in izvajanje aktivne prodaje, sodelovanje pri pripravi promo-
cij in posebnih dogodkov za stranke, prevzem in pregled blaga, zaloge ter naroča-
nje blaga, ostala dela, vezana na trgovinsko dejavnost. Kompas shop, d. d., Šmar-
tinska cesta 52, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 4. 3. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Razvijalec za krmiljenje multimedije m/ž (Kranj) 
Pogoji: VII. stopnja izobrazbe (računalništvo ali elektrotehnika, lahko tudi mate-
matika ali fizika), dobro računalniško znanje, znanje vsaj enega programskega 

jezika, zaželeno znanje o telekomunikacijah, SIP-protokolu, IP, web tehnologijah, 
SQL DB, Linux in virtualizaciji, znanje slovenskega in angleškega jezika. Iskratel, d. 
o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 16. 2. 2018. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Strugar m/ž (Kranj) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: IV. stopnja izobrazba strojne smeri, znanja iz 
področja strugarstva. Iskra ISD Livarna, d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbi-
ramo do 18. 2. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Področni vodja prodaje m/ž (Jesenice) 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: najmanj VII. stopnja izobrazbe eko-
nomske ali tehnične smeri, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju prodaje in 
direktnega dela s kupci v jeklarski industriji, pripravljenost na pogosta službena po-
tovanja, znanje angleščine in dodatno jezika, karakterističnega za geografsko po-
dročje odgovornosti; SIJ Acroni d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prija-
ve zbiramo do 15. 2. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomočnik v veganski kuhinji m/ž (Lesce) 
Mlado podjetje v Lescah išče navdušenca ali navdušenko nad zdravo prehrano, ki 
uživa v pripravi veganskih in presnih dobrot. Zahtevajo se delovne izkušnje z de-
lom v kulinariki, visoka motiviranost, samoiniciativnost, vestnost in prilagodljivost 
na fleksibilen delovnik. Nudimo delo za določen čas z možnostjo zaposlitve za ne-
določen čas. Ayatana, d. o. o., Begunjska cesta 4, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 4. 
3. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomožni delavec m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: poznavanje materialov in delovnih sredstev v delovni enoti, obvlada-
nje/poznavanje standardov kakovosti v knjigoveštvu, poznavanje uvedenih siste-
mov vodenja po standardih, opravljen strokovni izpit iz področja varstva pri delu ter 
požarnega varstva. Gorenjski tisk storitve, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj. 
Prijave zbiramo do 10. 2. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Izkušeni razvijalec programske opreme m/ž (Šenčur) 
Razvoj, spreminjanje in vzdrževanje poslovnih spletnih in mobilnih aplikacij. Upo-
raba agilnih metodologij ter sodelovanje v SCRUM razvojni ekipi. Delovanje v skla-
du z dodeljenimi nalogami, zahtevami strank in partnerjev pri implementaciji po-
sameznih projektov. Descartes labs, d. o. o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur. Prijave 
zbiramo do 22. 2. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Upravljalec strojev m/ž (Škofja Loka) 
Od vas pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe elektro ali strojne tehnične sme-
ri, osnovno računalniško znanje, natančnost in zanesljivost pri delu. Filc, d. o. o., 
Trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 16. 2. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com

Slaščičar m/ž (Bled)
Pričakujemo: zaključeno slaščičarsko šolo, vsaj 1 leto izkušenj na enakem delovnem 
mestu, vozniški izpit B-kategorije. Novi kondor, d. o. o., Ljubljanska cesta 7, 4260 
Bled. Prijave zbiramo do 20. 2. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

Janez Kuhar

Adergas – Franc Čebulj, žu-
pan občine Cerklje, je ob 
koncu januarja na tradici-
onalnem ponovoletnem 
sprejemu na Domačiji Vo-
dnik v Adergasu gostil du-
hovnike župnij Velesovo in 
Cerklje, ki delujejo na ob-
močju občine Cerklje. Sre-
čanja so se udeležili župni-
ka Slavko Kalan (župnija 
Velesovo) in Jernej Marenk 
(župnija Cerklje), prelat Sta-
nislav Zidar (Lahovče), du-
hovni pomočnik Gregor Ce-
lestina (Zalog) ter Gašper 
Mauko, kaplan v župnijah 
Cerklje in Šenčur, priso-
tnost pa je opravičil župnik 

Edi Strouhal iz župnije 
Tunjice in soupravitelj žu-
pnije Šenturška Gora. Žu-
pan in župniki so si izmenja-
li mnenja ter predstavili pre-
dloge za sodelovanje in na-
črte za v prihodnje. Župan 
Franc Čebulj se je zahvalil 
duhovnikom za njihovo pa-
storalno poslanstvo in dob-
ro sodelovanje, jim predsta-
vil razvoj občine in projek-
te v letošnjem letu, ko bo 
sicer občina za ohranjanje 
kulturne dediščine nameni-
la 55.800 evrov. Županu pa 
se je za sprejem in podporo 
zahvalil cerkljanski župnik 
Jernej Marenk in ob tem za-
želel dobro sodelovanje z ob-
čino tudi v prihodnje.

Srečanje župana  
z duhovniki
Župan občine Cerklje Franc Čebulj se je na 
ponovoletnem srečanju sestal z duhovniki.

Župan Franc Čebulj se je srečal z duhovniki.

Aleš Senožetnik

Mengeš – Mengeški Lek v 
zadnjih letih doživlja pre-
cejšnjo rast. Zaposluje že 
več kot devetsto ljudi in je 
pomembna tako za širše lo-
kalno območje kot tudi za 
državo, saj gre za edini in-
dustrijski objekt za sodobno 
biotehnologijo pri nas. 

Rast farmacevtskega pod-
jetja zahteva tudi prostorsko 
širitev. Podjetju namreč pri-
manjkuje predvsem površin 

za nove proizvodne in skla-
diščne površine ter parkir-
na mesta, zato je na pobudo 
Leka občina že pred časom 
začela s postopkom pripra-
ve sprememb in dopolni-
tev občinskega prostorskega 
načrta za območje urejanja 
ME 90, s čimer nameravajo 
spremeniti namensko rabo 
območja iz kmetijskih po-
vršin v površine za industri-
jo. Gre za območje zahodno 
od farmacevtskega obrata 
proti obstoječemu krožišču 

mengeške obvoznice. Kot 
pojasnjujejo na mengeški 
občinski upravi, je pri pre-
gledu predloga družbe Lek 
prevladalo dejstvo, da je 
družba največji delodaja-
lec v občini in strateško po-
membna za regijo, državo 
in Evropsko unijo. »Druž-
ba Lek, d. d., je s svojo de-
javnostjo in številom zapo-
slenih straškega pomena za 
občino, regijo in tudi državo. 
Za širitev Sandozovega cen-
tra odličnosti je predstavila 

predlog za širitev na obmo-
čju občine, za razvoj novih 
delovnih mest z visoko do-
dano vrednostjo, ki so za-
nimiva predvsem za mlade 
z visoko izobrazbo. Hkrati 
je predlog družbe Lek, d. d., 
skladen z razvojno vizijo ob-
čine glede prednostnih ob-
močij za razvoj poselitev,« 
dodaja župan Franc Jerič.

Sprememba namenske 
rabe prostora iz kmetijskih 
zemljišč v stavbna zemljiš-
ča bo na osnovi strokovnih 

podlag obsegalo 5,69 hekta-
ra zemljišč, pri čemer pred-
videvajo tudi nov dostop na 
območje razširjene indu-
strijske cone, ki se navezuje 
na obstoječe krožišče. 

Javna razgrnitev dopolnje-
nega osnutka bo med 23. fe-
bruarjem in 26. marcem 
potekala v prostorih Obči-
ne Mengeš, kjer bo 14. mar-
ca ob 16. uri tudi javna obrav-
nava. V tem času bodo zain-
teresirani lahko podali tudi 
predloge in pripombe.

Lek v Mengšu načrtuje širitev 
V mengeški enoti Leka primanjkuje proizvodnih in skladiščnih površin ter parkirnih mest.

Ob svoji stoletnici se iskreno 
zahvaljujem direktorici Doma 
Taber mag. Elizabeti Pristav 
Bobnar za moje slavje in vsem 
sodelujočim pri pripravi slavja. 
Posebna zahvala predsedniku 
Republike Slovenije Borutu 
Pahorju in nadškofu Stanisla-

Zahvala Domu 
Taber

vu Zoretu za izrečene besede. 
Prav tako zahvala županu 
Cerkelj Francu Čebulju in žu-
panu Šenčurja Cirilu Kozjeku 
ter Trbojskim pevkam za lepo 
zapete pesmi in cerkljanskim 
folkloristom. Še enkrat iskrena 
hvala in boglonaj!

Marijana Lavrič  
s sorodniki

Kamnik – Člani Športnega 
društva Sappa iz Kamnika 
bodo letos poleti že devetič 
organizirali in izvedli lastni 
humanitarni izobraževalno-
-terapevtski projekt Jadranje 
za jutri, namenjen otrokom 
z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju. »K sode-
lovanju vabimo ustanove za 
otroke s posebnimi potreba-
mi, invalide, slepo in slabo-
vidno mladino ter gluhe in 
naglušne. Otroci z motnjami 
v telesnem in duševnem ra-
zvoju so prepogosto dojema-
ni kot usmiljenja vredni člani 
družbe in so prisiljeni živeti 
v nekakšni izolaciji,« pravi 
Brane Vrankar iz Športnega 
društva Sappa.

Jadranje za otroke z 
motnjami v razvoju
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Širimo obseg naše delovne ekipe za visoko gradnjo 
in takoj zaposlimo:

delovodjo na gradbišču m/ž  
(tudi s celo delovno ekipo)

Polier m/w (auch mit Team)

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

Maurer Facharbeiter/Schaler m/w

Delo obsega gradbena in sanacijska dela na področju visoke 
gradnje na naših gradbiščih na avstrijskem Koroškem.

Nudimo vam:
– bruto plačo za delovodje m/ž (Polier/Polierinnen): 
   15,62 EUR na uro + službeno vozilo 
   (plača na osnovi delovnega razmerja za delavce)
– bruto plačo za delovodje m/ž (Polier/Polierinnen): 
   najmanj 3.100,00 EUR na mesec + službeno vozilo 
   (plača na osnovi delovnega razmerja za uslužbence)
– bruto plačo za zidarje – gradbene delavce/delavce za
   izdelovanje opažev m/ž (Maurer Facharbeiter/
   Facharbeiterinnen): 15,20 EUR na uro
– Odvisno od kvalifikacije in delovnih izkušenj smo vam
   pripravljeni plačati tudi več

Potrebno je dobro znanje nemščine. 
Veselimo se vaše vloge v nemščini na:

Bau Sallinger GmbH 
Klagenfurter Straße 12, A-9556 Liebenfels

Tel.: +43/4215/2263 ali +43/4215/5130
e-pošta: elisabeth.vavpic@sallinger-bau.at

BAU SALLINGER  GMBHS

Na avstrijskem Koroškem širimo obseg 
naše delovne ekipe in zaposlimo:

• gradbenega tehnika
     za visoko gradnjo m/ž
     Pogoj je zaključena srednja 
     tehnična šola.
     Delo zajema vodenje gradbišč 
     in kalkulacijo.

• Hochbau-Techniker/-in
     (HTL-Abschluss)
     für Baustellenmanagement und 
     Kalkulation

Mesečna plača je najmanj 1.600,00 EUR 
bruto, 14 plač letno. V primeru boljše kva-
lifikacije smo pripravljeni plačati tudi več. 

Veselimo se vaše pisne vloge v nemščini na:
Mössler Dach Gmb,H,,, 
A-9545 Radenthein / Radenče
ali po e-pošti na: chef@dach.co.at
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Mateja Rant

Žiri – Pobudnik za postavi-
tev plošče je bil njegov so-
sed in dober prijatelj Vik-
tor Žakelj, pri tem pa je po 
njegovih besedah sodelova-
la vsa soseska. »S sosedi je 
vedno gojil prijateljske stike, 
saj je vedno govoril, da 'žlah-
to' srečaš samo na pogrebih, 
sosede pa vsak dan.« Veseli 
ga, da bodo z odkritjem spo-
minske plošče na hiši, kjer 
je živel in ustvarjal, ohrani-
li spomin nanj.

Ploščo sta odkrila Peter-
neljeva vnuka Žane Logar 
in Saša Galičič, ki sta v hiši v 
Dobračevski ulici preživljala 
otroštvo. »Vse počitnice smo 
bili vnuki pri njem in smo ri-
sali z njim,« sta razložila in 
dodala, da se ga spominja-
ta tudi kot pripovedovalca. 
Predvsem so se jima vtisni-
le v spomin zgodbe iz parti-
zanov. »Ker je bil kot slikar 
zelo cenjen, smo bili vedno 
ponosni nanj,« sta še pouda-
rila. Po prepričanju Viktorja 
Žaklja je Mausar poosebljal 
čas, v katerem je živel. »Du-
hovno, intelektualno, poli-
tično pa tudi vrednostno se 
je oblikoval v partizanih, saj 
je bila to zanj velika življenj-
ska šola. V partizanih je do-
zorel in temu gibanju ostal 
zvest vse življenje.« Kot va-
jenec je sodeloval pri gradnji 

Alpine, navezal pa je tudi 
stik z izobraženci z žirovske-
ga območja. Kot umetnik je 
najprej poskusil s pripoved-
ništvom, a je prišel bolj do iz-
raza njegov slikarski talent. 
»Njegove pripovedi v sli-
kah so izjemne,« je pouda-
ril Žakelj in dodal, da so nje-
gove slike našle pot po vsem 
svetu. Mausarja se spomi-
nja kot zelo svojskega in za-
nimivega človeka. »Čeprav 

ni bil izobražen, je bil izje-
mno inteligenten.« Mausar 
po Žakljevih besedah ni bil 
le umetnik, ampak tudi pod-
jetnik. »Prihajal je s kmetov, 
zato je vedel, da je treba delo 
unovčiti. In on je to znal.« 
Zato je prepričan, da je lah-
ko to tudi spodbuda mla-
dim, da začnejo razmišljati, 
da je mogoče prodreti v svet 
in se uveljaviti, čeprav priha-
jaš »s konca sveta«.  

Po odkritju spominske 
plošče so v Kulturnem sre-
dišču Stare Žiri ob zaprtju 
njegove razstave pripravili še 
večer, posvečen Jožetu Peter-
nelju Mausarju. Njegovo sli-
karsko delo je predstavil mu-
zejski svetnik in likovni kritik 
Damir Globočnik, profesori-
ca slovenskega jezika na go-
renjevaški osnovni šoli Nina 
Dolenc pa je spregovorila o 
Mausarju kot pripovedniku.

Sosedje počastili Mausarja
Z odkritjem spominske plošče na njegovi hiši v Dobračevski ulici v Žireh so se pretekli četrtek poklonili 
spominu na slikarja in pisatelja Jožeta Peternelja Mausarja.

Spominsko ploščo Jožetu Peternelju Mausarju sta odkrila njegova vnuka Žane Logar in 
Saša Galičič. / Foto: Tanja Mlinar

Jasna Paladin

Ljubljana – Alpinistično-ple-
zalni večer je minil v zname-
nju tistih, ki so po mnenju 
PZS in njenih komisij za al-
pinizem, športno plezanje 
in gorske športe lansko leto 
zaznamovali z vrhunskimi 
dosežki.

Najuspešnejša alpinistka 
preteklega leta je Anastasija 
Davidova (AO PD Ljubljana-

-Matica), najuspešnejši alpi-
nist pa Aleš Česen (Alpski 
gorniški klub). Največji do-
sežek slednjega je vzpon po 
zahtevni prvenstveni sme-
ri Vse ali nič na himalajski 
šesttisočak Arjuna, ki ga je 
opravil z Urbanom Nova-
kom in Markom Prezljem 
(oba AO PD Kamnik), pre-
jemnikoma priznanja za po-
sebne dosežke v alpinizmu. 
Iz AO Kamnik prihaja tudi 
najperspektivnejši alpinist 
2017 Žiga Oražem. Komi-
sija za alpinizem PZS je za 
leto 2017 izpostavila še troji-
co – Tjašo Jelovčan (AO PD 
Kranj), Petro Klinar (Aka-
demski AO) in Luko Lindiča 
(AO PD Celje Matica).

Prejemnika priznanja za 
življenjsko delo na podro-
čju alpinizma sta Rado Ko-
čevar (PD Gozd Martuljek) 
in France Zupan (PD Lju-
bljana-Matica), predstavni-
ka alpinistov prve povojne 
generacije, ki je orala ledino 
modernega slovenskega al-
pinizma. »Posebno doživet-
je je bilo prejeti priznanje 
med mladimi, ki so danes 
na vrhu svetovnega alpiniz-
ma, res sem ponosen nanje. 
Doživetje je tudi slišati o nji-
hovih uspehih v alpinizmu, 
ki jih v naših časih nismo 
niti predvideli. Leta 1946 
smo začeli plezali praktič-
no iz nič in v enem letu do-
segli raven predvojne alpi-
nistične generacije, potem 
pa bliskovito šli naprej, tako 

da so nam nekateri očita-
li, da smo lovci na rekorde. 
Ko sem recimo s Frelihom 
ponovil Aschenbrenner-
jevo smer in potem s Ciri-
lom Debeljakom Čopovo 
smer v Triglavski severni 
steni v osmih urah – maloš-
tevilni ponavljavci so jo po-
tem namreč ponavljali z bi-
vakom –, je bilo nekaj po-
sebnega. To so bili drugač-
ni časi, a ponosen sem na 

tista leta, ponosen sem na 
priznanje, ker sem bil med 
tistimi, ki smo takrat dela-
li najtežje plezalne ture in 
presegli smo predhodnike, 
s pokojnim Cirilom Debe-
ljakom sva napravila prvo 
smer šeste stopnje plus v se-
verni steni Dedca, kar je bilo 
takrat nezaslišano,« je dejal 
Rado Kočevar.

Najuspešnejša športna 
plezalka je že drugič zapored 
Janja Garnbret (Šaleški AO), 
prav tako je uspeh ponovil 
najuspešnejši športni pleza-
lec Domen Škofic (ŠPO PD 
Radovljica). Priznanja špor-
tnim plezalcem za vrhunske 
dosežke na tekmovanjih so 
med drugim prejeli tudi Ka-
tja Kadić (PK Škofja Loka), 
Mia Krampl (AO PD Kranj), 
Vita Lukan (ŠPO PD Rado-
vljica) in Anže Peharc (AO 
PD Kranj).Tudi med preje-
mniki priznanj za perspek-
tivne športne plezalce sta 
dva Gorenjca: Dominika Ko-
dra (PK Kamnik) in Luka Po-
točar (ŠPO PD Radovljica). 

Najuspešnejši ledni pleza-
lec ostaja Janez Svoljšak (AO 
PD Kranj), za najuspešnej-
šega turnega smučarja je bil 
znova imenovan Nejc Kuhar 
(TSO PD Jezersko).

Nives Meroi in Roman Be-
net, ki sta se kot prva na sve-
tu skupaj povzpela na vseh 
štirinajst osemtisočakov, sta 
prejela zlati častni znak PZS 
za vse alpinistične dosežke 
in promocijo alpinizma.

Navdušili v gorah 
in stenah
Planinska zveza Slovenije je podelila priznanja 
posameznikom za vrhunske dosežke v alpinizmu, 
športnem in lednem plezanju ter turnem 
smučanju za leto 2017.

Prejemniki najvišjih priznanj PZS za vrhunske dosežke: 
France Zupan, Rado Kočevar, Nejc Kuhar, Aleš Česen, 
Domen Škofic in Janja Garnbret / Foto: Irena Mušič Habjan
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Igor Kavčič

Kranj – Slikar in grafik Loj-
ze Spacal (1907–2000) ve-
lja za enega najpomembnej-
ših svetovno priznanih pred-
stavnikov sodobne grafične 
umetnosti. Po očetu Kraše-
vec, rojen v Trstu, se je šo-
lal v Italiji, kjer je v tridese-
tih letih prejšnjega stoletja 
začel tudi svojo umetniško 
pot. V Sloveniji, v Jakopiče-
vem paviljonu v Ljubljani, 
je prvič razstavljal leta 1945. 
Spacal je umetnostni glas-
nik svoje ožje domovine – 
Krasa in morja, kraških vasi 
in nemirne mestne civiliza-
cije. Kot umetnik slovenske 
narodnosti in italijanskega 
državljanstva je bil ujet med 
dva svetova, a je bil hkra-
ti tudi pomemben povezo-
valec obeh sosednjih kultur 
in narodov. Številna ustvar-
jena dela, od slik v klasičnih 
in mešanih tehnikah ter gra-
fik do mozaikov, fresk in ta-
piserij, ki so rezultat njego-
ve izjemne ustvarjalne po-
tence, visoko cenijo Italijani, 
na umetniški piedestal ga iz 
istega razloga postavljamo 
tudi Slovenci – leta 1974 je 
za grafični in slikarski opus 
prejel Prešernovo nagrado.

V dneh, ko bomo tudi v 
Kranju gostili aktualne pre-
jemnike najvišjih državnih 
nagrad za umetniške do-
sežke, je torej razstava nje-
govih del v Galeriji Prešer-
nove hiše več kot na mes-
tu. A ne gre za eno izmed 

mnogih razstav njegovih 
del, ki so bile po Sloveni-
ji, tudi v Kranju, na ogled v 
zadnjih letih. Pred nami se 
razprostirajo podobe, veči-
noma gre za barvne mono-
tipije, v katerih spoznavamo 
drugačnega Lojzeta Spacala, 
kot smo ga bili vajeni doslej. 
Kustos razstave umetnostni 
zgodovinar Gašper Peter-
nel je pripravil izbor del iz 
zgodnjega obdobja umetni-
kovega ustvarjanja. »V tem 
je zagotovo največji čar raz-
stave, saj je bilo prav njego-
vo začetno obdobje, lahko bi 
rekli obdobje magičnega re-
alizma, z monotipijami, ki 
Spacala nekako manifesti-
rajo, doslej v Sloveniji zelo 
redko predstavljeno. Večina 

del je v Sloveniji razstavlje-
nih prvič.« Gre za dela iz 
zbirk zasebnih lastnikov iz 
zamejstva, ki so bili večino-
ma na različne načine pove-
zani z umetnikom, nekaj del 
pa je last tržaške Zveze slo-
venskih kulturnih društev 
oziroma tamkajšnje sloven-
ske kulturno-gospodarske 
zbornice. 

»Spacal je prvi Prešernov 
nagrajenec, ki je kot likov-
nik dobil svojo galerijo v Šta-
njelu. Ta letos praznuje tri-
deset let in skupaj z Galeri-
jo Prešernovih nagrajencev 
in še nekaterimi galerijski-
mi in muzejskimi ustanova-
mi v Sloveniji smo prišli na 
idejo, da bi v letu predstavlja-
li tudi njegova manj znana 

dela s konca tridesetih in šti-
ridesetih let prejšnjega sto-
letja. Začeli smo v Kranju,« 
je povedal Gašper Peternel 
in dodal, da je na ogled ok-
rog trideset del, dvajset mo-
notipij, ki jih spremlja nekaj 
risb iz istega obdobja, nekaj 
akvarelov, gvaš in lesorez. 
»Razstavljeno je namreč 
ena izmed vej v njegovem 
bogatem likovnem drevesu, 
v katerem nas kasneje pope-
lje tudi v abstrakcijo.« Peter-
nel še dodaja, da so dela za-
nimiva tudi zato, ker lahko 
skozi vse te motive kraških 
vasi na eni ali pa poglede na 
industrijsko krajino, mesta 
in pristanišča prepoznamo 
tudi kasnejši motivni svet 
njegovih abstraktnih del.

Spacalov magični realizem
V Galeriji Prešernove hiše so pred slovenskim kulturnim praznikom odprli razstavo del Prešernovega 
nagrajenca Lojzeta Spacala iz njegovega zgodnjega ustvarjalnega obdobja.

Gašper Peternel: »Spacal je pristanišča pogosto slikal z morja.« / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Na Prešernov dan, v 
četrtek, 8. februarja, ob 12. uri 
bodo v Layerjevi hiši z literar-
nimi branji predstavili prvo 
knjižno izdajo iz novousta-
novljene Layerjeve založbe, 
ki deluje v okviru v zadnjih 
letih enega osrednjih kranj-
skih kulturnih stičišč. In kaj 
bomo v knjižnem prvencu 
prebirali? V založbi odgovar-
jajo z besedami: »Po gozdo-
vih zgornje Kranjske, od Ži-
rov do Podljubelja, od Men-
gša do Kranjske Gore se iz-
gubljajo misli, besede in ide-
je. Našle so se v pesniški zbir-
ki, antologiji 99 pesmi, ki jih 
je zapisalo 37 mladih pesnic 
in pesnikov, izbor pa je prip-
ravila slovenistka in sociolo-
ginja Ana Žunič.« Založba 

z izdajo nakazuje smer svo-
jega delovanja, ki stremi k 
predstavljanju književno-
sti gorenjske regije, njeno 
središče Kranj pa utrditi kot 
umetniško, predvsem pa pe-
sniško mesto.

O zbirki z naslovom Iska-
nja in podnaslovom Svet je v 
verzih, ni več postanka smo 
se pogovarjali z enim od so-
delujočih avtorjev Juretom 
Grahkom, ki ta čas priprav-
lja magistrsko nalogo na an-
glistiki na Filozofski fakulte-
ti. »Literatura je na neki na-
čin moja izobrazba,« poja-
snjuje svojo ljubezen do pi-
sanja. »Študija nisem zasta-
vil kot poti do poklica, am-
pak kot strast in željo po pog-
labljanju znanja na tem po-
dročju. Ukvarjam se s pisa-
njem besedil za zagonska 

(start-up) podjetja, večino-
ma v angleščini, ki mi je 
vselej bila bližja tudi pri pi-
sanju poezije. Ko me je po-
budnica antologije Ana Žu-
nič povabila k sodelovanju, 
sem izbrskal oziroma napi-
sal nekaj slovenskih pesmi 
in ob tem spet začutil strast, 
da bi več pisal v slovenščini.« 
Zanj je literarno ustvarjanje 
vsekakor odziv na čas, v ka-
terem živimo, hkrati pa gre 
tudi za iskanje posamezni-
kove lastne identitete znot-
raj tega časa in okolja. Prav 
v tem vidi eno od vrednosti 
zbirke Iskanja, saj gre ven-
dar za zbirko mladih poetov, 
v kateri s po dvema ali tremi 
pesmimi sodelujejo avtorji, 
stari od 16 do 30 let z različ-
nih delov Gorenjske. »Dob-
ro je, da so vključeni pisci 

od dijakov do študentov in 
tistih, ki že vstopajo v odra-
slo dobo. Večina se najbrž 
ne bo ukvarjala z literaturo, 
ampak kdo ve – mogoče je 
objava pesmi v zbirki dobra 
spodbuda za nadaljevanje. 
Ob tem me veseli, da je zbir-
ka naravnana nekomercial-
no in ni tržno usmerjena. 
Gre namreč za pristno poe-
zijo mladih ljudi.«

Da je poezija strnjen način 
za izražanje kompleksnih 
idej, razmišlja sogovornik, 
pisec v pesmi izraža tisto, 
ker v običajnem jeziku in 
komunikaciji ne more. Gre 
za čustva, ki bi jih z govorom 
težko opisal. Jure Grahek v 
zbirki objavlja tri pesmi, ena 
je nastala ob referendumu o 
družinskem zakoniku in je v 
njej razmišljal o vseh takrat 
povedanih zavajajočih zgod-
bah, za drugo ga je navdih-
nil roman Gospa Dalloway 
Virginie Woolf, ki jo je bral 
za potrebe študija in govori 
o tem, kako je človek lahko 
naenkrat star in mlad, tretja 
pa je nastala kar tako, na poti 
do fakultete. 

»Zbirka je nastala iz lju-
bezni do poezije in vse po-
hvale gredo Ani Žunič, ki se 
je zanjo tako močno anga-
žirala in jo realizirala z eki-
po Layerjeve hiše,« je še po-
vedal Jure Grahek, tudi član 
kranjske skupine Raggalu-
tion in aktivist, ki se anga-
žira za tisto, kar je dobro za 
našo družbo, ne da bi od tega 
pričakoval finančno korist. 

Njegova ideja je namreč tudi 
akcija Žive naj vsi narodi – 
Dobrodelna Zdravljica, v ka-
teri to v drugih jezikih izva-
jajo pripadniki drugih naro-
dov. V četrtek opoldne bodo 
mladi pesniki v Layerjevi 
hiši brali svoje verze, v ga-
leriji Mahlerca pa bodo raz-
stavljene originalne grafike 
Line Steiner, ki je zbirko Is-
kanja likovno opremila.

Iskanja gorenjskih poetov 
V četrtek bodo v Layerjevi hiši predstavili antologijo mladih gorenjskih 
pesnic in pesnikov z naslovom Iskanja. Pogovarjali smo se z enim izmed 
sodelujočih poetov Juretom Grahkom.

Jure Grahek – pesnik, glasbenik, tekstopisec / Foto: Igor Kavčič

Kranj – Če je predvečer kulturnega praznika že tradicionalno 
oddan Cankarjevemu domu v Ljubljani, kjer vsako leto po-
delijo dve Prešernovi nagradi in šest nagrad Prešernovega 
sklada, se temu slavju na slovenski kulturni praznik že osmo 
leto pridružuje tudi Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj s 
fotografsko razstavo Portreti Prešernovih nagrajencev Toneta 
Stojka ter s srečanjem in pogovorom z aktualnimi lavreati. 
Tudi letos se bodo v četrtek, 8. februarja, ob 17. uri letoš-
nji Prešernovi nagrajenci sprehodili po Galeriji Prešernovih 
nagrajencev Kranj, kjer jih bo sprejel vodja galerije Marko Ar-
než. Po ogledu razstave bo v galeriji predstavitev pesniške 
zbirke Samotni brin sredi morja rase: liki in verzi primorskih 
Prešernovih nagrajencev z recitalom Prešernovega nagrajenca 
Miroslava Košute in nagrajenca Prešernovega sklada Marka 
Kravosa. V pesniški zbirki je zbranih 24 pesmi Miroslava Košu-
te in Marka Kravosa, ki so prevedene v 12 različnih svetovnih 
jezikov. Pesmi spremljajo likovna dela Prešernovih nagrajen-
cev Avgusta Černigoja, Rika Debenjaka, Silvestra Komela, 
Toneta Kralja, Zorana Mušiča, Klavdija Palčiča, Vena Pilona, 
Lojzeta Spacala in Franka Vecchieta. Druženje z nagrajenci se 
bo ob 18. uri nadaljevalo v Prešernovem gledališču Kranj, kjer 
bo prav tako tradicionalno srečanje s Prešernovimi nagrajen-
ci z naslovom Shod muz na kranjskem Parnasi. Pogovor bo 
vodila Patricija Maličev.

Shod muz na kranjskem Parnasi

Kranj – V četrtek, 8. februarja, ob 11. uri bodo v Mali galeriji 
Likovnega društva Kranj odprli skupinsko razstavo članov 
društva z naslovom Prešerna slika. S svojimi deli se predsta-
vljajo Jože Eržen, Irena Orel, Eva Serpan Sitar, Zoran Srdić 
Janežič, Veronika Vesel Potočnik in Catherina Zavodnik. V 
nadaljevanju bo ob 12. uri v Galeriji dr. Ceneta Avguština na 
Zavodu za varstvo kulturne dediščine še odprtje razstave del 
umetnikov Bruta Carniolusa in Tomaža Šebreka.

Prešerna slika likovnikov

Sora – V četrtek, 8. februarja, ob 19.30 bodo v Kulturnem domu 
v Sori premierno uprizorili igro Frana S. Finžgarja Razvalina 
življenja v režiji Boštjana Luštrika in izvedbi dramske sekci-
je KUD Oton Župančič Sora. Igro so posvetili 110. obletnici 
Finžgarjevega prihoda v tamkajšnjo faro, v kateri je pisatelj 
in duhovnik služboval natanko deset let. Ponovitvi bosta 16. 
in 18. februarja, prav tako v Sori.

Finžgarjeva Razvalina življenja 

Tržič – V četrtek, 8. februarja, ob 11. uri bodo v Paviljonu NOB v 
galeriji, imenovani po njem, odprli razstavo del Ferda Mayerja 
(1927–1994). Z njo se bodo poklonili lanskoletni devetdeseti 
obletnici njegovega rojstva in se osredotočili predvsem na 
zgodnja, javnosti manj znana dela. Umetnika bo predstavil 
likovni kritik ddr. Damir Globočnik.

Razstava del Ferda Meyerja
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Na evropskem 
prvenstvu specialne olimpi-
jade v smučarskih tekih, ki 
te dni poteka v Estoniji, na-
stopajo tudi trije tekmovalci 
škofjeloškega Sožitja. Moni-
ka Grgič, Uroš Bernik in El-
vis Čauševič so se pod skrb-
nim vodstvom trenerja Paja 
Cakičija od decembra naprej 
na tekmovanje pripravljali na 
Pokljuki, zelo pa so se razve-
selili, ker jih je prejšnji teden 
na treningu obiskal tudi nek-
danji škofjeloški olimpijec 
Ivo Čarman. »Ivu smo zelo 
hvaležni za spodbudo na tre-
ningu pa tudi, ker je poskr-
bel, da bo naša ekipa v Talinu 
nastopila ne le dobro priprav-
ljena, ampak tudi lepo oble-
čena, v enotnih tekaških ob-
lačilih,« je pred sobotnim od-
hodom proti Talinu povedal 
Pajo Cakiči. 

»Z veseljem sodelujem 
s tekmovalci, ki se res izje-
mno trudijo, da dokažejo, 
kaj vse zmorejo. Želim jim 
uspeha in predvsem dobre 
volje pri smučarskem teku 
še naprej,« je dodal Ivo Čar-
man, ki je nastopil na zim-
skih olimpijskih igrah leta 
1980 v Lake Placidu ter na 
zimskih olimpijskih igrah 
leta 1984 v Sarajevu. Tam je 
nosil tudi olimpijsko baklo. 

Poleg treh članov škofje-
loškega Sožitja bodo v Esto-
niji nastopali tudi trije varo-
vanci naše nekdanje smu-
čarske tekačice Nataše La-
čen iz Črne na Koroškem. 
»Tekmovanje bo potekalo 
štiri dni, pričakujemo pa 
močno konkurenco med 
sto trideset in sto petdeset 
tekmovalcev. Trdo smo tre-
nirali in želimo si dobrih re-
zultatov,« je še dodal Caki-
či.

Pripravljeni v Estonijo

Monika Grgič, Elvis Čauševič, Ivo Čarman, Pajo Cakiči in 
Uroš Bernik po treningu na Pokljuki

Kranj, Jesenice – V Alpski hokejski ligi so hokejisti v sobo-
to odigrali tekme rednega ligaškega dela. Hokejisti HDD SIJ 
Acroni Jesenice so prišli do nove zmage v gosteh. Z zadetki 
Erika Svetine, Aleksandra Magovca, Nejca Stojana, Gašperja 
Glaviča in Mihe Logarja so Fasso Falcons premagali s 5 : 1 (2 
: 0, 0 : 0, 3 : 1). Naslednja tekma v ligi jih čaka 27. februarja. V 
mednarodni hokejski ligi IHL pa so hokejisti v soboto odigrali 
tekme petega kroga tretjega dela. Vodilni hokejisti kranjskega 
HK Triglav so gostovali na Bledu in hokejiste HK MK Bled 
premagali s 4 : 2 (1 : 1, 1 : 0, 2 : 1). Dva zadetka za HK Triglav je 
dosegel Miha Vilfan, po enega pa Miha Ahačič in Anže Terlikar, 
za HK MK Bled pa sta zadela Mitja Pazlar in Marko Tarman. 

Jeseničani in Kranjčani zmagali na gostovanju

Škofja Loka – Pretekli konec tedna smo dobili še zadnje četr-
tfinaliste rokometnega pokala Slovenije. V boju za eno izmed 
mest so bili tudi rokometaši Urbanscape Loka, ki pa so v 
gosteh izgubili z rokometaši Jeruzalema iz Ormoža. Končni 
rezultat je bil 28 : 25, Ločani pa so si že v prvem polčasu pri-
igrali prevelik zaostanek (18 : 11).

Loški rokometaši izpadli iz pokalnega tekmovanja

Kranj – V nedeljo so se z enotedenskih priprav v Istri vrnili 
nogometaši kranjskega NK Triglav. Na pripravah so odigrali 
tudi dve prijateljski tekmi s prvoligašem Bosne in Hercegovine 
in Slovaške. Z nogometaši FK Krupa so odigrali neodločeno 
(0 : 0), slovaški Ružomberok pa je bil od Kranjčanov boljši z 
2 : 1. Za Gorenjce je zadel Matej Poplatnik.

Nogometaši Triglava so se vrnili s priprav

Škofja Loka – Slovenska članska reprezentanca v floorballu se 
je minuli teden udeležila kvalifikacijskega turnirja za nastop 
na svetovnem prvenstvu. V Nitri so varovanci Gorazda Tomca 
najprej z 2 : 7 izgubili z domačo ekipo Slovaške ter bili nato 
s 5 : 6 slabši od Nemcev. Na tretji tekmi so s 15 : 5 premagali 
Francijo, za konec pa s 23 : 1 izgubili proti Švedom. Tako se 
jim na svetovno prvenstvo ni uspelo kvalificirati. 

Reprezentanci v floorballu podvig ni uspel

Maja Bertoncelj

Kranj – Telemark smučar-
ji in smučarke so opravili 
z zadnjimi preizkušnjami 
svetovnega pokala pred tek-
mami na Krvavcu. Nemški 
Bad Hindelang je gostil pa-
ralelna sprinta, na katerih se 
je izmed Slovencev najbolj 

izkazal Jure Aleš. Obakrat je 
bil četrti.

»Upam, da ta rezultata na-
povedujeta, da moči hranim 
za Krvavec. Na splošno mi to 
smučišče v Bad Hindelangu 
ne leži najbolje, že zaradi 
same podlage, neugodnega 
ledu. Upam, da je na Krvav-
cu zapadlo čim več snega. 

Sicer sem tudi z dvema če-
trtima mestoma lahko zado-
voljen. Se že veselim Krvav-
ca, da pokažem, da sem lah-
ko tudi višje,« je povedal 
Jure Aleš, z naskokom v zad-
njem obdobju naš najboljši 
telemark smučar.

Krvavec bo tekme svetov-
nega pokala gostil jutri in v 

četrtek. Najboljši telemark 
smučarji na svetu se bodo 
jutri pomerili v sprintu (start 
prvega teka za ženske bo ob 
10. uri, drugega ob 13. uri, 
obema bodo sledili moški 
tek), v četrtek pa še v paralel-
nem sprintu (kvalifikacije se 
bodo začele ob 10. uri, finala 
pa ob 12.45).

Na Krvavcu najboljši telemark smučarji
Jutri in v četrtek bosta sprinta in paralelna sprinta za svetovni pokal.

Maja Bertoncelj

Rudno polje – Pokljuka je 
od srede do nedelje gostila 
odprto evropsko prvenstvo 
in pokal IBU v biatlonu za 
mlajše člane. To je bilo naj-
večje biatlonsko tekmovanje 
na Pokljuki v letošnji zimi. 
Za organizacijo so pokljuški 
delavci še enkrat več dobili 
pohvale, saj so kljub obilici 
novozapadlega snega uspeli 
pripraviti proge in uspešno 
izpeljati vse načrtovane tek-
me. V sredo in četrtek je na-
mreč v 24 urah zapadlo več 
kot meter snega.

Trud organizatorjev so z 
dobrimi nastopi poplačali 
tudi naši mladi biatlonci. V 
konkurenci skoraj tristo bi-
atloncev iz 35 držav so sto-
pili tudi na stopničke. Ur-
ška Poje (SK Loška dolina) 
in Anton Vidmar (SK Brdo) 
sta že prvi dan poskrbela 

za veselje v slovenski ekipi. 
Osvojila sta namreč srebrno 
medaljo v posamični mešani 
štafeti. Drugo najboljšo uvr-
stitev pa je dosegla Gorenj-
ka Polona Klemenčič iz vrst 
TSK Triglav Kranj. Članica 
mladinske reprezentance, 
ki jo vodi nekdanja biatlon-
ka Andreja Mali, je bila sed-
ma na zasledovalni tekmi. 
Zadela je 19 tarč in napredo-
vala s 16. mesta, ki ga je osvo-
jila v sprintu. »Zdi se mi, da 
sem šla kar dobro, mogoče ta 
en zgrešeni strel, ampak gle-
de na to, da sem zadnje dni 
imela res slabe strelske dne-
ve, je to odlično in sem zelo 
zadovoljna. Sedaj se moram 
pripraviti na mladinsko sve-
tovno prvenstvo,« je poveda-
la Klemenčičeva.

Svetovno mladinsko pr-
venstvo bo letos potekalo v 
Estoniji, in sicer od 26. fe-
bruarja do 4. marca.

Pokljuški delavci opravili veliko delo
Na Pokljuki sta se končala evropsko prvenstvo in pokal IBU v biatlonu za mlajše člane.

Polona Klemenčič iz TSK Triglav Kranj je za konec 
prvenstva osvojila sedmo mesto. / Foto: Anže Kacin, OK Pokljuka

Maja Bertoncelj

Kranj – Od konca tega tedna 
bo svetovna športna javnost 
usmerjena v Južno Korejo, v 
Pjongčang, kjer se bodo zače-
le zimske olimpijske igre. Na 
njih bodo nastopili tudi neka-
teri naši mladi upi, ki so v pre-
teklem tednu tekmovali na 
mladinskih svetovnih prven-
stvih.

Uspešno je bilo tudi za slo-
venske smučarske skakalke. 
Z najboljšimi mladinkami na 
svetu so se pomerile v Kan-
derstegu v Švici. Na posamič-
ni tekmi je svetovna prvaki-
nja postala Nika Križnar, pod-
prvakinja pa Ema Klinec, obe 
članici SSK Alpina Žiri, obe iz 
Poljan. Zlato sta nato osvoji-
li še na ekipni tekmi skupaj s 
Katro Komar (SSK Bohinj) in 
Jernejo Brecl (SSK Velenje). 

»Zelo sem vesela. Tu so bili 
vsi skoki odlični, kakšen po-
pravek je lahko sicer še pri sa-
mem doskoku. A to je pika na 
i. Zelo sem vesela tudi za Emo, 
ki je stala ob meni na stopnič-
kah. To je nekaj neverjetnega. 
Vesela sem, da grem z dobri-
mi občutki sedaj na olimpijske 
igre,« je povedala Nika Križ-
nar, ki so ji v domačih Delni-
cah v nedeljo pripravili prisr-
čen sprejem. Naslova podpr-
vakinje je bila vesela tudi Ema 
Klinec: »Danes sem zelo zado-
voljna s srebrom, za razliko od 
lani. Sem nisem prišla po re-
zultat, ampak po dobre občut-
ke. Prvi skok je bil eden boljših 
v tej sezoni. Niki iz srca privo-
ščim zmago.«

Tako Križnarjeva kot Klin-
čeva se bosta za visoke uvr-
stitve borili tudi na olimpij-
skih igrah.

Poljane ponosne na skakalki 
Smučarska skakalka Nika Križnar je postala mladinska svetovna prvakinja, Ema Klinec je bila druga, 
naslov prvakinj so naše mlade skakalke osvojile tudi ekipno. Uspehi so odlična popotnica za Pjongčang.

Ema Klinec (levo) in Nika Križnar sodita med najboljše 
smučarske skakalke na svetu, ne le v mladinski, temveč 
tudi že v članski konkurenci. / Foto: Tina Dokl
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Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 58 )Četrta vaja: masaža oči
Negativen vpliv na oči in 
vid imajo:

•  stres (tempo življenja, do-
življanje sveta, način raz-
mišljanja, čustveni pret-
resi)

•  slab energijski in krvni pre-
tok (bolezni, okvare, defor-
macije)

•  poškodbe, onesnaženje, 
umetna svetloba

• pomanjkanje gibanja
• oslabljene očesne mišice

Zeliščni pripravki za 
utrujene oči

Zeliščne kopeli in obklad-
ki so dobrodošla pomoč pri 
utrujenih in razdraženih 
očeh. Za zeliščne obklad-
ke potrebujete dve krpici iz 
gaze ali vate. Namočite ju v 
mlačno zeliščno tekočino 
(npr. iz kamilic), jih rahlo 

ožemite in za 15 minut polo-
žite na zaprte oči. Pred tem 
obvezno odstranite ličila.

Zelišča, ki pomagajo pri 
izboljšanju vida: 

Čajno žličko posušenih 
kamiličnih cvetov ali ko-
marčkovih semen prelije-
mo s četrt litra vrele vode, 
pokrijemo in pustimo sta-
ti deset minut, nato prece-
dimo in čaj je pripravljen. 
Žlico svežega peterši-
lja prelijemo s četrt lit-
ra vrele vode, pokrijemo 
in čez 15 minut odcedimo. 

Četrta vaja 

Masaža oči
Masaža sprošča napete 

očesne mišice. Zapremo oči 
in s kazalcema narahlo dr-
simo čez veke in okoli oči. 

Opazujemo barvne mavri-
ce, ki se pokažejo pred no-
tranjimi očmi. 

Akupresurne točke (AP) 
za oči po kitajski tradicional-
ni medicini ležijo:
•  na sredini med obema 

obrvema (centralni meri-
dian M)

•  na začetku obrvi na obeh 
očeh (M mehurja)

•  na koncu obrvi na obeh 
očeh (M trojnega grelca)

•  ob zunanjem kotičku oči 
(M žolčnika)

•  na obeh ličnicah pod očmi 
(M želodca)

•  nad sinusnim kanalom na 
sredini obeh oči (M žolčni-
ka)

• na sencih
•  zadaj pod lobanjo ob kon-

cu obeh lokov tilnika (M 
žolčnika)

•  na sredini zadaj pod loba-
njo (zadnji centralni M)

Vsako akupresurno točko 
masirajte najmanj 3–5 mi-
nut v smeri urnega kazalca. 
Narahlo si zmasirajte tudi 
rob lasišča in tilnik. To spro-
sti krčevitost, ki slabo vpliva 
na vid.

Jasen in oster pogled v tre-
nutku

Blazinico levega palca 
naslonimo pod levo obrv ob 

nosnem korenu, blazinico 
desnega palca pa naslonimo 
pod desni rob lobanje na til-
niku za ušesom.

Z globokim vdihom dvig-
nemo obe roki, kot bi hote-
li dvigniti lobanjo, z izdihom 
popustimo dvig. Ponovimo 
trikrat.

Nato zamenjamo roki 
(desno damo pod desno 
obrv, levo pa pod levi rob lo-
banje na levem zatilju) in 
trikrat ponovimo.

Suhe oči so posledica ne-
zmožnosti oziroma neprip-
ravljenosti odpuščati, klju-
bovanja in trmastega vztra-
janja ne glede na ceno.

Ponavljajmo si izrek: 
Varno je odpuščati. Znam, 
zmorem in želim odpuščati. 
Na življenje, osebe in dogod-
ke gledam z ljubeznijo in so-
čutjem.

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

Jelena Justin

Če se z Ljubeljske babe 
uzremo proti zahodu, proti 
Stolu, se pred nami najprej 
pokaže Begunjščica na levi 
strani in v ozadju tudi Vrta-
ča. Med njima je idealno iz-
hodišče za ture v karavan-
ško visokogorje, Zelenica, 
kjer je tudi planinski dom. 
Severna stran Begunjšči-
ce, skrita v skoraj večni sen-
ci, je prepletena s številnimi 
grapami, ki so različno zah-
tevne, zato v zimskih mese-
cih nudi številne možnosti 
za vzpon na vrh. Ne smemo 
pa pozabiti na njeno plazo-
vitost! V spominu ljudi je še 
vedno zapisan brutalen plaz 
z Begunjščice, 11. januarja 
1977, ki je bil usoden za štiri 
dijake in dva profesorja. 

Izhodišče vzpona je nekda-
nji mejni prehod Ljubelj. Do 

Zelenice se povzpnemo po 
desni strani smučišča; vzpon 
po cesti je zaradi plazov s Spo-
dnjega plota in Ljubeljščice 
odsvetovan. Torej, od nekda-
nje postaje Vrtača se vzpenja-
mo po desni strani smučišča, 
ki nas nato usmeri desno na 
prej omenjeno cesto, ki pa v 
tem delu ni več nevarna. Do 
Doma na Zelenici smo potre-
bovali dobro uro hoje. 

Tik preden se spustimo 
do Doma na Zelenici, se 
povzpnemo, strmo, proti 
severnemu pobočju, kjer je 
centralna oz. osrednja gra-
pa, ki vodi na Begunjščico. 
V spodnjem delu je grapa ši-
roka, v srednjem se močno 
zoži, v vršnem pa spet razši-
ri. Poleti je dostop do grape 
eno samo ogromno melišče. 

Začnemo se vzpenjati po 
širokem delu grape. Poča-
si se približujemo stenam, 

ki zapirajo našo pot. Stene 
dajejo optično prevaro, kot 
da se ne da nadaljevati, a na 
desni se pokaže grapa. Preči-
mo v desno in nadaljujemo v 
ozko grapo. V njenem osre-
dnjem delu je žleb, po kate-
rem se vzpenjamo. Sledi, če 
imamo srečo, s snegom zalit 
skalni skok, nato pa se grapa 
ponovno razširi. Možnosti za 
sestop na vršni greben je več. 
Pozorni bodimo le na opas-
ti oz. vahte, ki znajo biti ču-
dovito grozljive. Če se bomo 
na vrhu držali izrazito des-
no, nas bo plitka grapa pripe-
ljala do začetka Velikega ali 
Smokuškega plazu. Po krat-
ki stopnji stopimo skoraj di-
rektno na vrh. Do vrha smo z 
Zelenice potrebovali približ-
no dve uri. 

Osrednja grapa, po kateri 
smo se vzpeli, je visoka 300 
metrov, njena strmina pa je 
do 40°. Vsekakor je vzpon po 
Osrednji ali Centralni grapi, 
imenovani tudi Žleb ali Ror, 
zimski plezalni vzpon, za ka-
terega potrebujemo popol-
no zimsko opremo; čelado, 
cepin, dereze in po možnos-
ti tudi plazovnega trojčka. 

Z vrha je enkraten razgled: 
Stol, Vrtača, Zelenjak, Palec, 
greben Na možeh. Na zaho-
du se vidijo Julijci s Spodnji-
mi bohinjskimi gorami in 
Triglavom, proti jugu pa Je-
lovica, Dobrča, Sorško po-
lje, Ljubljanska kotlina; ju-
govzhodno se razprostira 

Kriška gora s Tolstim vr-
hom, Storžič, greben Košu-
te, Ljubeljska baba itd.

Najudobnejši je sestop 
po Šentanskem plazu, ki ne 
preseže naklonine nad 35°. Z 
vrha sestopimo po grebenu 
proti vzhodu, kar predstavlja 
poletno markirano pot, ki 
pripelje na Begunjščico čez 
Kalvarijo s planine Preval. 
Na drugem sedlu se začne 

sestop po Šentanskem pla-
zu. Kako hiter bo sestop, je 
odvisno od snežnih razmer, 
predvsem naj bo sestop va-
ren. Pred štirinajstimi dnevi 
je bilo treba imeti dereze kar 
do avtomobila, saj je bil sneg 
trd. Šentanski plaz se konča 
pri srednji postaji nekdanje 
zeleniške žičnice in od tam 
nas čaka še sestop do zveste-
ga jeklenega konjička. 

Opisana tura od gorni-
ka zahteva potrebno znanje 
uporabe zimske opreme, 
zato naj se ture neizkušeni 
ne lotevajo sami, temveč v 
spremstvu gorskega vodni-
ka. 

Nadmorska višina: 2060 m
Višinska razlika: 1010 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Begunjščica (2060 m)

Mreža grap
Gora, ki meri dobrih dva tisoč višinskih metrov, na svoji severni strani 
pozimi ponudi številne zanimive možnosti za vzpon. Gora, prepletena  
z različno zahtevnimi grapami.

Pogled na Begunjščico s Suhega ruševja / Foto: Jelena Justin

V strmini Centralne grape / Foto: Jelena Justin

Vršni greben Begunjščice z zvestima prijateljema za tovrstne vzpone / Foto: Jelena Justin
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Prisrèno

vabljeni  na 

18.  Mednarodno tekmovanje

  v smuèanju po starem

smuèanje in kolesarjenje po starem
ŠKOFJA LOKA

10. 2. 2018 v Škofji Loki
     ob 10 uri    
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Maja Bertoncelj

Kranj – V Ledeni dvorani Zla-
to polje v Kranju je v soboto 
in nedeljo potekal rekreativni 
mednarodni hokejski turnir 
ob tridesetletnici Hokejske-
ga kluba Jelen, ki deluje pod 
okriljem ŠD Senica. V sobot-
nem predtekmovanju se je v 
dveh skupinah pomerilo se-
dem ekip, v nedeljo pa so bile 
tekme, ki so odločile zmago-
valca turnirja. Gostitelji so 
osvojili peto mesto, mesto 
pred njimi je bila ekipa Ma-
mut s Kokrice, zmaga pa je 
odšla na Češko. Najboljša je 
bila ekipa Trebič Hellfish.

Turnir je bil eden izmed 
dogodkov ob tridesetletnici, 
ki bodo še sledili. Prihodnji 
mesec bodo v klubu pripravi-
li jelenov golaž za vse navija-
če, poleti bo tradicionalna ho-
kejska veselica. Vse skupaj se 
je začelo pred več kot tridese-
timi leti, ko so se fantje iz Se-
nice in Reteč dobivali na ledu 
med obema vasema in igrali. 
Leta 1988 je bilo nato ustano-
vljen HK Jelen Senica - Rete-
če. »To so bila leta, ko je za ho-
kej vladalo veliko zanimanje 
in je bilo v ospredju rivalstvo 
med Jesenicami in Olimpijo. 

V Kranju je bila ustanovlje-
na rekreativna Kranjska ho-
kejska liga in začeli smo z or-
ganiziranim igranjem hoke-
ja. Imeli smo srečo, ker nas 
je pod okrilje vzel sedaj že po-
kojni slovaški trener in nas 
učil osnov,« je pojasnil pred-
sednik kluba Staš Kalan. Jele-
ni igrajo v ljubljanski Nočni 
hokejski ligi, kjer so na ledu z 
nekaterimi nekdanjimi odlič-
nimi hokejisti, kot je na pri-
mer znani Ildar Rahmatu-
ljin. »To je še dodatna moti-
vacija, da igramo prosti tis-
tim, ki so nam bili včasih za 

vzor, za katere smo navijali. 
Motivacija sta tudi naša lju-
bezen do hokeja in druženje. 
Smo izjemno dobra druščina. 
V teh tridesetih letih bi med 
večjimi dogodki omenil našo 
udeležbo na svetovnem vete-
ranskem prvenstvu. V Kana-
di smo bili dvakrat,« je še dejal 
Staš Kalan, ki je poleg svojega 
starejšega brata Aleša edini, ki 
na ledu v klubu vztraja že ce-
lih trideset let, in oba sta igra-
la tudi na turnirju.

V klubu je okrog 25 hoke-
jistov, med katerimi je v le-
tih kar precej razlike. »Jeleni 

smo super fantje iz Senice, 
Reteč in okolice. Smo več kot 
samo klub. Biti Jelen je naš 
način življenja. Pozimi igra-
mo hokej, treninge imamo 
enkrat tedensko, na teden po 
eno ali dve tekmi, gremo na 
priprave, poleti skupaj kole-
sarimo, organiziramo tudi 
na jadranje,« je pojasnil Ka-
lan, o željah za prihodnost 
pa dodal: »Kratkoročni cilj je 
udeležba na svetovnem vete-
ranskem prvenstvu, ki bo v 
Kanadi leta 2020, dolgoroč-
ni pa, da gre tradicija Jelena 
naprej.«

Turnir ob tridesetletnici Jelena
Hokejski klub Jelen letos praznuje trideset let in pretekli konec tedna so v Kranju pripravili  
mednarodni rekreativni hokejski turnir.

Hokejisti Jelena (desno v svetlih dresih) so se takole veselili prve zmage na turnirju, ki so 
ga končali na petem mestu. / Foto: Primož Pičulin

Maja Bertoncelj

Šenčur – Športno društvo 
BAM.Bi iz Trboj je pripra-
vil tradicionalno letno sre-
čanje v Šenčurju, ki se ga je 
udeležilo več kot 250 članov 
društva. 

Zbrane je najprej poz-
dravil župan Občine Šen-
čur Ciril Kozjek, ki se tudi 
sam udeležuje posameznih 

akcij društva. V svojem na-
govoru je poudaril pred-
vsem, da stremi k temu, da 
se kolesarji vozijo varno, in 
bo zato v prihodnosti v Šen-
čurju še več kolesarskih poti 
in povezav. Podelil je tudi le-
tna priznanja najuspešnej-
šim športnikom ŠD BAM.
Bi. Kolesarka leta je Matej-
ka Nabernik iz Kranja, ki jo 
iz biatlonskih vrst poznamo 

pod dekliškim priimkom 
Mohorič, kolesar leta pa 
Primož Porenta iz Crngro-
ba. Med pohodniki sta na-
ziv najboljših prejela Marti-
na Učakar iz Domžal in To-
mislav Majnarić iz Delnic 
na Hrvaškem. Predsednik 
društva Aleš Kalan je povzel 
ključne BAM.Bijeve dogod-
ke v letu 2017: »V tekmo-
valnem smislu bi posebej 

omenil drugo mesto v eki-
pni konkurenci za Pokal 
Slovenije v kolesarstvu, na 

rekreativnem področju pa 
so bile izvedene vse načrto-
vane aktivnosti. Na Krvav-
cu je BAM.Bi kot upravitelj 
gorskokolesarskih poti v 
letu 2017 dodal še novo Pa-
noramsko pot. Z mestom 
Prijedor pa se na podlagi so-
delovanja v športu vzpostav-
ljajo tudi vezi na kulturnem 
in gospodarskem podro-
čju.« Člani so dobili tudi in-
formacije o načrtovanih do-
godkih v letu 2018, kjer bo 
Športno društvo BAM.Bi 
organizator državnega pr-
venstva v amaterskem kole-
sarstvu v Voklem in absolu-
tnega državnega prvenstva 

v gorskem kolesarstvu na 
Krvavcu.

V ospredju je bila sicer po-
delitev priznanj vsem 195 
pohodnikom, ki so uspeš-
no opravili 17. pohodniško 
transverzalo. Tistih naju-
spešnejših, diamantnih po-
hodnikov, je bilo 14, sku-
paj pa je bilo zagnanih tudi 
38 otrok. So pa člani dobi-
li že novo pohodno nalogo, 
ki jo bodo udejanjali v že 18. 
BAM.Bi pohodniški tran-
sverzali. Prireditev so pope-
strili mladi glasbeni virtuo-
zi, BAM.Bino člani Žan Ru-
tar s klavinovo ter trio Luka, 
Filip in Andrej Gregorčič.

BAM.Bi na letnem 
srečanju
Več kot dvesto petdeset članov ŠD BAM.Bi se je zbralo na prireditvi, na 
kateri so podelili tudi priznanja najuspešnejšim športnikom društva.

Kolesarja leta sta Matejka Nabernik in Primož Porenta. Priznanji 
jima je podelil župan Šenčurja Ciril Kozjek. / Foto: arhiv društva

Diamantni pohodniki, spredaj najboljša Martina Učakar  
in Tomislav Majnarić / Foto: arhiv društva

Pohodniki BAM.Bino / Foto: arhiv društva

Kranj – Turni smučar Luka Kovačič je na Erztrophy v Bischof-
shofnu po seštevku treh disciplin osvojil skupno drugo mesto.

Tekmoval v Bischofshofnu v Avstriji
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Z ogledom kraja prome-
tne nesreče in zbranimi ob-
vestili je bilo ugotovljeno, 
da je državljan Srbije z vla-
čilcem s sedlastim priklo-
pnikom (cisterno), v kate-
rem je prevažal 21 ton ute-
kočinjenega kisika, pri na-
slovu Gorenjska cesta 46 
zapeljal preblizu robu vo-
zišča, pri tem pa je vozilo 
zdrsnilo v desno po klanči-
ni navzdol in se prevrnilo na 
desno stran. Voznik je v ne-
sreči utrpel lažje poškodbe, 
z reševalnim vozilom so ga 
odpeljali v Univerzitetni kli-
nični center Ljubljana. V ne-
sreči je nastalo za okrog 15 ti-
soč evrov materialne škode.

Na kraju dogodka so pos-
redovali policija, gasilci Ga-
silske brigade Ljubljana, 
PGD Preska - Medvode, 
PGD Zgornje Pirniče, PGD 
Spodnje Pirniče - Vikrče - 
Zavrh, nujna medicinska 
pomoč Reševalne postaje 
UKC Ljubljana in tehnične 
službe. Sestal se je tudi Štab 
civilne zaščite Občine Med-
vode na čelu z županom Nej-
cem Smoletom. Zaradi var-
nosti je bilo zavarovano šir-
še območje kraja prometne 
nesreče, iz bližnjih stano-
vanjskih objektov pa so eva-
kuirali okrog šestdeset sta-
novalcev, ki so bili za čas re-
ševanja nastanjeni v Športni 
dvorani Medvode in pri so-
rodnikih. Intervencija je bila 

izredno zahtevna, delo pa je 
od jutranjih ur naprej oteže-
valo še močno sneženje. »Na 
intervenciji je sodelovalo ok-
rog osemdeset pripadnikov 
različnih enot z dvajsetimi 
vozili. Cisterno je bilo treba 
dvigniti, postaviti ''na noge'' 
in prečrpati utekočinjeni 
kisik. Evakuacija prebival-
cev je bila izvedena iz pre-
vidnosti,« je povedal Franci 
Jarc, poveljnik Gasilske zve-
ze Medvode. Tovorno vozi-
lo je bilo namenjeno v indu-
strijsko cono na Trati. Po ne-
sreči so se odzvali tudi v pod-
jetju Messer Slovenija, ki je 
bilo naročnik utekočinjene-
ga kisika iz sestrske druž-
be v Srbiji, ki ga je prevažal 

njihov pogodbenik. Zapisa-
li so, da je kisik sicer nestru-
pen in okolju prijazen in da 
so takoj sprejeli vse ukrepe 
za varnost. V stik s podje-
tjem so stopili tudi v Krajev-
ni skupnosti Trata. »Veseli 
smo, da so bili predstavniki 
podjetja prisotni na lokaciji 
in da so že tudi stekli pogo-
vori o še tesnejšem sodelova-
nju. Tudi zaradi tega prime-
ra si želimo, da bi obrat Kisi-
karna lahko začel z delom v 
najkrajšem času, kar bi po-
menilo, da tak transport, 
kot ga sedaj izvaja Messer 
za največjega odjemalca, ne 
bo več potreben. Hkrati pa 
podpiramo vsa prizadeva-
nja občin na Loškem, da se 

kar najhitreje uredi poveza-
va celotnega loškega področ-
ja z avtocesto s ciljem, da se 
čim več tovornega prometa 
umakne s cest skozi naselja 
in tako zagotovi še večja var-
nost,« je v imenu KS Trata 
sporočil podpredsednik Ja-
nez Demšar. 

Med evakuiranimi pre-
bivalci kakšnih posebnih 
skrbi ni bilo, še največ med 
tistimi, ki so zjutraj morali v 
službo. Evakuacija je poteka-
la okrog treh ponoči. Večina 
jih je noč in del dneva preži-
vela v Športni dvorani Med-
vode, kjer so zanje dobro 
poskrbeli. Na omenjenem 
odseku ceste je bil promet 
sproščen nekaj pred 14. uro.

Zaradi nesreče evakuirali 
prebivalce
31. stran

Na intervenciji je sodelovalo okrog osemdeset pripadnikov različnih enot z dvajsetimi 
vozili. Medvoški klanec je bil za promet zaprt skoraj petnajst ur. /Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Informacijski po-
oblaščenec (IP) je v inšpek-
cijskem nadzoru ponud-
be vinjete za 2018 po polo-
vični ceni z naslovom Hal-
loKupon, ki so jo v začetku 
leta preko SMS-sporočil pre-
jeli številni Slovenci, ugoto-
vil, da je domeno »halloku-
pon.si« 14. decembra lani v 
Sloveniji za eno leto registri-
rala fizična oseba, ki na na-
vedenem naslovu v Ljublja-
ni po podatkih centralne-
ga registra prebivalstva in 
Geodetske uprave RS sploh 
ne obstaja. Končni upo-
rabnik premijske številke 
0038690142820, na kateri 
naj bi s klicem izvedli naro-
čilo (ali preko spletne strani 
www.hallokupon.si/v), naj 
bi bil s Sejšelov, je še ugotovil 

Informacijski pooblašče-
nec, ki je zoper neznanega 
upravljavca osebnih podat-
kov slovenskih uporabnikov 
storitev mobilne telefonije 
skupaj z Agencijo za komu-
nikacijska omrežja in stori-
tve ter s Tržnim inšpektora-
tom policiji podal kazensko 
ovadbo. 

»Uporabnik premijske 
številke ni registriran za 
opravljanje dejavnosti pro-
daje v Sloveniji, niti nima 
slovenskega transakcijske-
ga računa in ne davčne šte-
vilke, s čimer sicer večina 
slovenskih operaterjev obi-
čajno pogojuje pridobitev in 
uporabo premijskih telefon-
skih številk ter sklenitev po-
godbe s končnim uporabni-
kom,« je sporočila informa-
cijska pooblaščenka Mojca 
Prelesnik. Čeprav ne gre za 

pristojnost Informacijske-
ga pooblaščenca, se ob tem 
sprašuje, kako je neobstoje-
či poslovni subjekt s Sejše-
lov pri operaterju sploh lah-
ko zakupil premijsko tele-
fonsko številko. Informacij-
ski pooblaščenec namreč pri 
poslovnem subjektu s Sejše-
lov ne more izvajati nadzora 

nad izvajanjem določb za-
kona o varstvu osebnih po-
datkov, zato tudi v primeru 
ugotovljenih nezakonitosti 
pri obdelavi mobilnih tele-
fonskih številk upravljavcu 
s Sejšelov ne bi mogel odre-
diti inšpekcijskih ukrepov 
in zoper njega tudi ne vodi-
ti prekrškovnega postopka. 

Ponudnik poceni vinjet s Sejšelov
Informacijski pooblaščenec je v inšpekcijskem nadzoru ugotovil, da naj bi bil končni uporabnik 
premijske številke, preko katere je goljufivo ponujal vinjeto po polovični ceni, s Sejšelov. 

Goljufivi ponudnik s Sejšelov je letne vinjete ponujal po 
polovični ceni – 55 evrov.

Simon Šubic

Kranj – Ta teden pod koor-
dinacijo Javne agencije RS 
za varnost prometa (AVP) 
znova poteka nacionalna ak-
cija PEŠEC. V akciji, ki po-
teka pod sloganom Bodi vi-
den, bodi previden, poseb-
no pozornost posvečajo več-
ji ozaveščenosti pešcev, še 
posebej starejših in šolar-
jev, in voznikov glede pra-
vilnega ravnanja v cestnem 
prometu – uporabi odsev-
nih predmetov, upošteva-
nju omejitev hitrosti v nase-
ljih in odstopanju prednos-
ti pešcem pred označenimi 
prehodi s strani voznikov. 
Poleg preventivno-vzgojnih 
aktivnosti bo do nedelje po-
tekal tudi okrepljen nadzor 
s strani policije in občinskih 
redarstev. 

Lani je na slovenskih cestah 
umrlo najmanj udeležencev 

v zadnjih šestdesetih letih. 
Delež smrtnih žrtev med 
pešci se je glede na leto 
poprej zmanjšal za 55 od-
stotkov. Leta 2016 je namreč 
na cestah umrlo 22 pešcev, 
lani pa 10 - štirje na regio-
nalnih cestah, trije na avto-
cestah in trije v naseljih. Po-
lovica umrlih je bila starejša 
od 65 let, kar 90 odstotkov 
pa starejših od 45 let. Med ot-
roki in mladostniki smrtnih 
žrtev ni bilo že štiri leta. Na 
AVP so oktobra lani izvedli 
pilotno opazovanje pešcev 
in uporabo odsevnih teles. 
Ugotovili so, da je kresnič-
ke ali odsevni trak v opazo-
vanem obdobju uporabljal 
le dober odstotek pešcev, 
nekaj več kot štirje odstotki 
pa kako drugo odsevno po-
vršino. Bolj zadovoljivo je, 
da je bila približno polovica 
pešcev oblečena v svetla, to-
rej vidnejša oblačila. 

Le redki imajo odsevnik

Zelenica – Nekateri se požvižgajo še na tako resna opozorila. V 
petek in soboto so bili tako vsi slovenski mediji polni opozoril 
zaradi nevarnih razmer v gorah, kjer je po obilnem sneženju 
obstajala četrta stopnja nevarnosti proženja snežnih plazov 
po petstopenjski evropski lestvici. Prav posebno opozorilo s 
takšno vsebino je Služba za varstvo pred snežnimi plazovi 
Zelenica izdala tudi za območje Zelenice, že na Ljubelju pa 
so postavili tudi ograjo in opozorilno tablo. Kljub temu so v 
soboto dopoldne opazili nekoga, ki se je preko »plazu« vzpe-
njal na Zelenico. Policisti so zato znova poudarili, da v takih 
razmerah v gorah tvegate svoje življenje, v primeru nesreče 
pa tudi življenja vseh, ki rešujejo.

Opozorila vsem niso zalegla

Kranj – Na enem od gorenjskih avtocestnih počivališč so 
pred dnevi potnico med postankom tujega avtobusa zvabili 
k sodelovanju v igri na srečo, v kateri naj bi odkrivala, pod 
katero škatlico se skriva kroglica. A še preden se je igra sploh 
začela, je nesrečnica že ostala brez denarja. Ko je namreč 
želela položiti denar za stavo, ji je neznani storilec iz denar-
nice odtujil nekaj denarja in s še dvema moškima z osebnim 
avtomobilom s kraja pobegnil, so sporočili s Policijske uprave 
Kanj. Kot so opozorili, v tovrstnih igrah sreča praviloma ni na 
strani igralcev, saj se storilci poslužujejo goljufije ali pa kraje. 
Pri goljufanju v začetku igre vsi navidezno dobivajo, ko pa se 
igra razvije, igralci običajno izgubijo ves svoj vloženi denar ali 
pa storilci izkoristijo njihovo nepazljivost in jim že med pola-
ganjem stav oziroma med samo igro skrivaj ukradejo denar.

Ob denar, še preden je stavila

Plavški Rovt – Jeseniški policisti so v petek pozno zvečer na 
območju Plavškega Rovta obravnavali prevrnitev terenskega 
vozila po strmem pobočju. Pri tem sta se dve osebi poškodo-
vali, ena huje. Vozilo je po pobočju zdrsnilo z gozdne vlake 
in se več deset metrov prevračalo, eden od udeležencev pa 
je med prevračanjem padel iz vozila. Ker gozdna vlaka nima 
statusa ceste, policisti nesrečo obravnavajo kot dogodek.

Terensko vozilo se je prevrnilo na gozdni vlaki

Vodice – V soboto okoli 13. ure je tovorno vozilo na nadvozu 
čez avtocesto pri Vodicah prebilo varovalno ograjo in delno 
zapeljalo z nadvoza, tako da je s prednjimi kolesi obviselo 
nad avtocesto. Po ugotovitvah policije je voznik tovornega 
vozila vozil po regionalni cesti od Zapog proti Vodicam. Za-
radi vožnje preblizu robu vozišča ga je na nadvozu potegnilo 
desno, tako da je zapeljal na pločnik, pri tem je tovorno vozilo 
obrnilo in prebilo ograjo nadvoza. Tovorno vozilo je obviselo 
s prednjimi kolesi preko roba nadvoza. Del ograje je pri tem 
padel na avtocesto in poškodoval osebno vozilo. V nesreči ni 
bil nihče poškodovan, po nestrokovni oceni je nastalo za okoli 
osemnajst tisoč evrov gmotne škode, zaradi odstranjevanja 
posledic nesreče in tovornega vozila z nadvoza pa je bil del 
avtoceste med uvozom Brnik in izvozom Šmartno v smeri 
proti Ljubljani zaprt približno tri ure. 

Tovornjak obvisel nad avtocesto
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Vse o izobraževanju za mlade in odrasle                                  Februar 2018

Na Prešernovi gimnaziji se že 
vrsto let trudimo ustvariti 
tak šne pogoje dela, da mladi 
razvijajo ustvarjalnost na 
različnih področjih. Dijakom 
pomagamo do znanja in 
podjetnosti, s katero si bodo 
sami ustvarjali svojo priho
dnost. Zato ni naključje, da 
prav naši nekdanji in sedanji 
dijaki dosegajo vrhunske re
zultate, in to na različnih po
dročjih, od znanosti, ume
tnosti … do športa.

Veliko pozornosti smo ve
dno namenjali izobraževa
nju dijakov športnikov. Le 
kdo ne pozna naših nekda
njih in sedanjih dijakov, 
kot so: Peter in Domen 
Prevc, Žan Košir, Vesna Fa
bjan, Primož Roglič, Peter 
John Stevens, Štefan Hada
lin in mnogi drugi. V špor

tni oddelek ekonomske gi
mnazije, ki je edini pravi 
športni oddelek v strokov
nih gimnazijah v Sloveniji 
in v katerem je največ 22 
dijakov, vpisujemo najbolj
še športnike, ki so uspešni 
v evropskem in svetovnem 
merilu. Po potrebi dijakom 
športnikom v  ostalih pro
gramih omogočamo indi
vidualno prilagojen način 
dela in izobraževanje na 
daljavo.

V današnjih časih se poklici 
neprestano spreminjajo, 
zato je toliko pomembneje, 
da mladi pridobijo čim širše 
znanje. Dijaki se sedaj izo
bražujejo za poklice, ki jih še 
niti poznamo ne. Poleg zna
nja, potrebnega za uspešno 
opravljanje mature, na naši 
šoli dijaki pridobijo znanje, 

potrebno za življenje. Naj 
omenimo samo za primer, 
da so prav naši nekdanji dija
ki razvili elektronsko redo
valnico in dnevnik eAsistent, 
ki ga danes uporablja večina 
slovenskih šol, uveljav lja pa 
se tudi v tujini.
Zavedamo se, da so za 
uspešno poslovno in špor
tno pot potrebni podje
tnost, obvladovanje tujih 
jezikov, ekonomska znanja, 
na teh področjih pa so naši 
dijaki močni. Poleg angle
ščine, ki se je učijo vsi, naši 
dijaki lahko za drugi jezik 
izberejo nemščino, franco
ščino, španščino, kot tretji 
jezik pa ruščino. Uspešni so 
tudi pri opravljanju nemške 
jezikovne diplome (DSD), 
mednarodnem izpitu, ki ga 
kot ena redkih slovenskih 
šol izvajamo že več kot de
setletje. Nekateri naši dijaki 
se celo vzporedno šolajo, 
poleg naše gimnazije obi
skujejo Konservatorij za 
glasbo in balet.
Poleg znanja nam veliko po
menijo nasmejani obrazi di
jakov, ki imajo bogato živ
ljenje tudi izven pouka. Pre
pričani smo, da bodo posta
li samozavestni in uspešni 
mladi ljudje, ki se bodo ve
selili prihodnosti in bodo 
znali in upali živeti svoje živ
ljenje.

GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA KRANJ (GFP)
Na Gimnaziji Franceta Prešerna bomo v šolskem letu 2018/19  
vpisovali v tri gimnazijske programe: gimnazijo, ekonomsko 
gimnazijo in športni oddelek ekonomske gimnazije.

Mateja Rant

Osnovno šolo v letošnjem 
šolskem letu po podatkih 
ministrstva za izobraževa-
nje, znanost in šport zaklju-
čuje 17.085 učencev (lani 
17.448), ki bodo lahko kandi-
dirali na skupno 23.644 (lani 
23.440) vpisnih mest v sre-
dnjih šolah. V gorenjski regi-
ji je po podatkih ministrstva 
za izobraževanje, znanost in 
šport za 1722 učencev, ki za-
ključujejo osnovno šolo, na 
voljo 2404 razpisanih mest, 
kar je 132 več kot lani.
Od skupno 23.644 razpi-
snih mest je v programih 

splošnih gimnazij na voljo 
5782 mest (lani 5736), od 
tega 504 mesta (lani 448) v 
zasebnih šolah. V progra-
mih strokovnih gimnazij, 
kamor sodijo tehniška, 
umetniška in ekonomska gi-
mnazija, je razpisanih 1306 
mest (lani 1334). Skupaj je v 
programih splošnih in stro-
kovnih gimnazij razpisanih 
7088 mest (lani 7070). V 
programih srednjega stro-
kovnega izobraževanja je 
razpisanih 9348 mest (lani 
9096), srednjega poklicne-
ga izobraževanja 6584 mest 
(lani 6298) in nižjega po-
klicnega izobraževanja 624 

mest (lani 640). Za nadalje-
vanje izobraževanja po kon-
čanem programu srednjega 
poklicnega izobraževanja je 
v programih poklicno-tehni-
škega izobraževanja na voljo 
2824 (lani 2812) vpisnih 
mest. Za programe poklic-
nega tečaja je tako kot lani 
razpisanih 272 mest, za ma-
turitetni tečaj pa 390 mest v 
javnih in 30 v zasebnih šo-
lah. V prihodnjem šolskem 
letu bodo razširili mrežo šol 
in izobraževalnih progra-
mov, ki se bodo izvajali tudi 
v vajeniški obliki. V Šolskem 
centru Škofja Loka se bo v 
vajeniški obliki tako kot v le-

tošnjem šolskem letu mogo-
če izobraževati v programu 
oblikovalec kovin-orodjar, 
poleg tega pa še v progra-
mih mizar in strojni tehnik. 
V Šolskem centru Kranj 
bodo v vajeniški obliki izva-
jali program slikopleskar.
Ministrstvo za izobraževa-
nje, znanost in šport je pre-
tekli teden objavilo tudi raz-
pis za vpis v višje strokovno 
izobraževanje ter v dodi-
plomske in enovite magistr-
ske študijske programe v 
študijskem letu 2018/2019. 
V primerjavi s preteklim 
študijskim letom je za štu-
dente višjih šol ponujenih 

manj vpisnih mest, in sicer 
skupaj 11.854. Za redne štu-
dente je v javnih in šolah s 
koncesijo razpisanih 4110, 
za izredne pa 3735 vpisnih 
mest. Ponudbo vpisnih 
mest za izredne študente 
dopolnjujejo zasebne višje 
strokovne šole, ki razpisuje-
jo še 4009 vpisnih mest, 
pojasnjujejo na ministrstvu. 
Prosta mesta za vpis v višje 
strokovno izobraževanje je 
razpisalo 47 višjih strokov-
nih šol, in sicer 28 javnih in 
19 zasebnih, od tega dve s 

koncesijo. Za vpis v dodi-
plomske in enovite magistr-
ske študijske programe je v 
prihodnjem študijskem letu 
na voljo 18.481 mest za re-
dni in izredni študij, kar je 
660 mest manj kot lani. 
Vpisna mesta razpisujejo 
štirje javni visokošolski za-
vodi, to so Univerza v Lju-
bljani, Univerza v Mariboru, 
Univerza na Primorskem in 
Fakulteta za informacijske 
študije v Novem mestu ter 
13 zasebnih visokošolskih 
zavodov s koncesijo. 

Manj mest za študente
V prihodnjem šolskem letu bo v srednjih šolah na voljo 23.644 vpisnih mest. Za vpis v višje 
strokovno izobraževanje je za prihodnje študijsko leto razpisanih 11.854 mest, za vpis v dodiplomske 
in enovite magistrske študijske programe pa 18.481 mest. 

Učenci bodo lahko podrobnejša pojasnila o 
izobraževalnih programih dobili na 
informativnih dnevih, ki jih bodo vse srednje 
šole pripravile v petek, 9. februarja, ob 9. in 15. 
uri ter v soboto, 10. februarja, ob 9. uri. 
Informativne dneve bodo 9. in 10. februarja 
pripravili tudi na višjih strokovnih šolah in 
visokošolskih zavodih, na katerih se bodo 
kandidati lahko podrobneje seznanili s 
pomembnimi informacijami glede študija.   
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Nasvet

Mateja Rant

Devetošolce v kratkem čaka 
ena najpomembnejših odlo-
čitev v njihovem življenju. 
Na kaj naj bodo najbolj po-
zorni, ko se odločajo o izbiri 
srednje šole?
"Pred vpisi svetovalni delav-
ci obiskujemo osnovne šole, 
precej učencev pa se skupaj 
s starši oglasi pri nas v šoli 
tudi na individualnem pogo-
voru. Za tiste, ki so še zelo 
neodločeni in imajo še veli-
ko neodgovorjenih vprašanj, 
se mi zdi pomembno, da iz-
koristijo to možnost indivi-
dualnega pogovora. Sveto-
valni delavci smo zato tukaj, 
da jim odgovorimo na njiho-
va vprašanja."

Kako se mladi spoprijemajo 
s sprejemanjem tako po-
membnih odločitev, imajo 
veliko težav pri tem? 
"Zelo pomembno je otroku 
ponuditi dovolj informacij 
oziroma mu omogočiti, da 
obišče več šol in sliši več 

predstavitev. Tako svetovalci 
kot starši ga moramo spod-
buditi, da najprej prisluhne 
sebi – da se vpraša, ali se za 
neko šolo odloča zato, ker to 
vidi kot pot k nekemu cilju, 
ali pa zato, ker so jo izbrali 
recimo sošolci. Za gimnazij-
ca bo to gotovo pot do študi-
ja in karierne zaposlitve, pri 
vpisu v tri- in štiriletne pro-
grame pa to že pomeni 
usmeritev v določeno stroko 
ali poklic."
 
Kako močan vpliv pri izbiri 
šole imajo starši?
"Starši imajo zelo močan 
vpliv, kar je tudi prav, sploh 
če otroke opazujejo in jih 
spodbujajo, naj prisluhnejo 
sebi, ter jih usmerjajo."
 
Kaj pa, če imajo starši previ-
soka pričakovanja?
"Vsak starš si želi, da bi bil 
njegov otrok v življenju 
uspešen ter posledično za-
dovoljen in srečen. Zavedati 
pa se mora, da bo otrok 
uspešen samo takrat, ko bo 

počel tisto, kar ga zanima, 
ker bo tudi prihodnji delo-
dajalec zaposlil samo tiste-
ga, ki ga bo prepričal, da bo 
delo opravljal z veseljem. 
Danes imamo svetovalci na-
vodilo, da pri kariernem sve-
tovanju mladih nikoli ne 
usmerjamo v določeno izo-
braževanje, ker bi ga v ti-
stem poklicu po končanem 
šolanju čakala zaposlitev. 
Svetujemo mu le, naj si za-
stavi cilje in poišče pot do 
njihove uresničitve, pri če-
mer mora biti ta cilj nekaj, 
kar ga veseli. Če na poti spo-
zna, da to ni tisto, kar ga za-
nima, pa ni nič narobe, če se 
odloči za preusmeritev. Na-
sprotno, pomembno je, da 
na koncu vendarle najdeš, 
kar ti ustreza, ker le tako boš 
lahko uspešen."

So mladi, sploh tisti, ki se 
po koncu osnovne šole odlo-
čajo tudi za poklic, dovolj 
zreli, da presodijo, kaj je ti-
sto, kar jih res zanima in 
veseli?

"Odločitev za poklicno šolo 
je včasih tudi težka, sploh če 
je komu všeč več programov. 
Zato je dobra stvar odprtost 
po vertikali, ko lahko po kon-
čanem triletnem izobraževa-
nju nadaljuje izobraževanje 
v podobnem, včasih pa tudi 
povsem različnem progra-
mu. Pri svojem delu sicer 
opažam, da je večina mladih, 
ki se odloči za poklicno izo-
braževanje, zelo pomirjenih 
s svojo odločitvijo."

Kje vse danes lahko najdejo 
informacije, ki jim bodo v 
pomoč pri izbiri nadaljnjega 
šolanja?
"Poleg šolskih svetovalcev 
imajo na voljo še razne 
spletne strani, kot je recimo 
mojaizbira.si. Obenem je 
pametno obiskati sejme po-
klicnih priložnosti, kot je 
recimo Informativa, obve-
zno je treba izkoristiti tudi 
informativne dneve. Pri nas 
že nekaj let ponujamo tudi 
možnost, da osnovnošolci 
za en dan postanejo dijaki. 

Omogočimo jim, da spre-
mljajo pouk in so prisotni 
pri praktičnih predmetih 
ter tako dejansko postanejo 
del naše šole za en dan. To 
je lahko zelo dragocena iz-
kušnja, da spoznajo, ali se 
res vidijo v tej šoli oziroma 
poklicu."

Kakšen bi bil torej vaš neki 
splošen nasvet otrokom in 
staršem pred letošnjimi in-
formativnimi dnevi?

"Predvsem to, da je mlade 
treba spodbujati, naj verja-
mejo sami vase. Mladi zelo 
opazujejo odrasle in nam 
zaupajo, zato je zelo po-
membno, kaj jim svetuje-
mo. Kot starši in svetovalci 
otroke dobro poznamo, zato 
moramo predvsem tiste, ki 
so mogoče preveč kritični do 
sebe, opogumljati, jim dati 
motivacijo in zagon ter 
predvsem sporočilo, da ver-
jamemo vanje."

Treba je prisluhniti sebi
Tako mladim, ki so pred odločitvijo, kje nadaljevati izobraževalno pot, svetuje šolska svetovalka v 
Biotehniškem centru Naklo Tadeja Fričovsky.

Tadeja Fričovsky
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Reportaža, anketa
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Mateja Rant

Na neformalnem informa-
tivnem dnevu so okrog dve-
sto dijakom zaključnih le-
tnikov na enem mestu po-
nudili informacije o več 
kot tridesetih študijskih pro-
gramih. Pri tem so zajeli ve-
čino fakultet Univerze v Lju-
bljani, ki je po navadi prva 
izbira gorenjskih dijakov, pa 
tudi nekatere programe dru-
gih univerz in samostojnih 
zavodov, je pojasnil vodja 
projekta Študenti dijakom 
Jan Vidmar.

Tako kot lani je tudi letos 
največje zanimanje vladalo 
za ljubljansko Biotehniško 
fakulteto, predvsem za pro-
gram biologija, je ugotavljal 
Jan Vidmar. Dobro obiska-
na so bila še predavanja, na 
katerih so predstavili Fakul-
teto za farmacijo, Fakulteto 
za šport in študij psihologi-
je na Filozofski fakulteti. V 
okviru predavanj neformal-
ne narave so dijaki med 
drugim izvedeli, kako pote-
ka vpis na fakulteto, kateri 
predmet je najbolj zahte-
ven, ali so predavanja obve-

zna, koliko se je treba učiti, 
kako je z zaposlitvijo po 
končanem študiju, kje jesti 
na študentske bone, kje 
parkirati in podobno, pa 
tudi, kako je s študentskimi 

"žuri". Obenem so visoko-
šolskim zavodom ponudili 
možnost, da dijakom svoje 
programe približajo tudi 
prek stojnic, na katerih je 
bilo letos mogoče podrob-
neje spoznati študij na Uni-
verzi v Novi Gorici, Fakulte-
ti za organizacijske vede 
Kranj, Evropski pravni fa-
kulteti ter Višji strokovni 
šoli za gostinstvo, velnes in 
turizem Bled. Vsak dijak, ki 
je obiskal vsaj eno predava-
nje, je lahko sodeloval tudi 
v nagradni igri in si tako 
prislužil pametni telefon.

Študenti delili izkušnje
V Klubu študentov Kranj so tudi letos teden dni pred ljubljansko Informativo pripravili neformalni 
informativni dan Študenti dijakom.

David Rupnik, Idrija: "Sem študent Fakultete za 
organizacijske vede Kranj in dijake poskušam navdušiti za 
študij na naši fakulteti. Naši programi so zelo aktualni, saj 
podjetja iščejo kader s tega področja. Seveda pa dijakom 
predstavim tudi obštudijske dejavnosti, zabave, ki jih 
organiziramo, in podobno. Tudi to je namreč pomemben 
del študentskega življenja."

Bor Omejc, Podreča: "Čeprav sem šele v tretjem letniku 
srednje šole, pa že malo 'tipam', kateri študijski program bi 
mi najbolj ustrezal. Naslednje leto me namreč že čaka 
končna odločitev o nadaljnjem študiju, zato bi pred tem 
rad zbral čim več informacij. Zanima me predvsem 
informatika in torej študij na tehniških fakultetah." 

Klavdija Poklukar, Naklo: "Dijakom predstavljam študij 
novinarstva na Fakulteti za družbene vede. Gre za precej 
dinamičen študij, ki omogoča, da že v času študija prideš v 
stik z mediji. Pozitivna stvar je tudi to, da na predavanjih 
gostimo veliko predavateljev iz tujine, izkušenih novinarjev. 
Dijaki pa se morajo zavedati, da to ni samo poklic, ampak 
način življenja."

Aljaž Plahuta, Bohinj: "Zanimajo me strojništvo, geodezija 
in gradbeništvo. Na splošno želim zbrati čim več informacij 
v zvezi s študentskim življenjem, zanima me tudi vzdušje, 
ki vlada med študenti na teh fakultetah. Dobro je slišati 
tudi neuradno plat, brez olepšav. Zanimivo je bilo recimo 
izvedeti, da fakultete financirajo ekskurzije, povezane s 
študijem."

Okrog dvesto dijakom 
zaključnih letnikov so 
v okviru projekta 
Študenti dijakom 
ponudili informacije o 
več kot tridesetih 
študijskih programih.
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Aktualno

Informativni dan bo potekal v petek, 9. februarja 2018,
ob 11. in 17. uri ter v soboto, 10. februarja 2018, ob 9. uri

program klasicne gimnazije

Veseli te bomo!Veseli te bomo!

petek 9. februar ob 11. in 17. uri
sobota 10. februar ob 9. uri

info.mdzelezniki

Gimnazija Škofja Loka

Vabimo te na 
informativca

Pridi tudi ti
vnesi svoje ime

9. februar, petek  
ob 11. in 17. uri
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ob 9. uri

9. februar, petek  
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10. februar,
sobota 
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program klasicne gimnazije

Veseli te bomo!Veseli te bomo!

petek 9. februar ob 11. in 17. uri
sobota 10. februar ob 9. uri

info.mdzelezniki

Gimnazija Škofja Loka

Vabimo te na 
informativca

Pridi tudi ti
vnesi svoje ime

9. februar, petek  
ob 11. in 17. uri
10. februar
sobota 
ob 9. uri

9. februar, petek  
ob 11. in 17. uri
10. februar,
sobota 
ob 9. uri

Vabimo te na Vabimo te na 
www.gimnazija-skofjaloka.siwww.gimnazija-skofjaloka.si
informativcainformativca

Gimnazija Škofja Loka
Podlubnik 1b, 04 51 83 330

Gimnazija Škofja Loka
Podlubnik 1b, 04 51 83 330

Veseli
te bomo!

Pridi
tudi ti

Pridi na 
Gimnazijo
Škofja Loka

www.gimnazija-skofjaloka.si

ki bo v petek, 9. februarja, ob 11. in 17. uri
in v soboto, 10. februarja, ob 9. uri

Petek, 9. februar, ob 11. in 17. uri
Sobota, 10. februar, ob 9. uri

na informativni dan,

Mateja Rant

Letošnja Informativa, ki sta 
jo pripravila Proevent in Za-
vod Rikus, je privabila več 
kot 24.500 obiskovalcev. V 
treh sejemskih dvoranah so 
po besedah vodje marketin-
ga in odnosov z javnostmi 
Lare Petkovšek pridobili po-
membne informacije o pri-
hodnjem izobraževanju in 
zaposlovanju. Med skupaj 
več kot 250 izobraževalnimi 
programi se je predstavilo 
30 srednješolskih progra-
mov, 11 višje strokovnih pro-
gramov, okrog 108 fakultet, 
visokih šol in univerz ter 
deset ponudnikov izobraže-
vanja odraslih pa tudi 17 
predstavništev iz sedmih dr-
žav ter druge z zaposlova-
njem in štipendiranjem po-
vezane organizacije. V okvi-
ru projekta zaposlovanja 
mladih Moja prva zaposlitev 
se je predstavilo osem slo-
venskih podjetij, ki so mlade 

spoznavali v hitrih razgovo-
rih. Podjetja so skupaj po-
nujala več kot 790 štipendij, 
študentskih in projektnih 
del ter rednih zaposlitev, je 
še navedla Lara Petkovšek.
V času Informative je pote-
kalo tudi nacionalno tekmo-
vanje v poklicnih spretno-
stih SloveniaSkills v kar sed-
mih panogah – aranžerstvu, 
cvetličarstvu, informacijsko-
-komunikacijskih tehnologi-
jah, kamnoseštvu, mehatro-
niki ter pohištvenem in 
stavbnem mizarstvu. Zma-
govalci nacionalnega tekmo-
vanja se bodo udeležili pre-
stižnega evropskega tekmo-
vanja Euroskills, ki bo letos 
potekalo v Budimpešti. Iz-
birnega tekmovanja v lesar-
stvu za Evroskills 2018 sta 
se udeležila tudi Jaka Kožuh 
in Anže Stržinar iz Srednje 
šole za lesarstvo Šolskega 
centra Škofja Loka. Kožuh, 
ki je tekmoval v stavbnem 
mizarstvu, se bo jeseni ude-

ležil evropskega tekmovanja 
v Budimpešti, Stržinar pa je 
na tekmovanju v pohištve-
nem mizarstvu dosegel dru-
go mesto, so pojasnili v Sre-
dnji šoli za lesarstvo. Na 
tekmovanju s področja cve-
tličarstva se je pomerila tudi 
Eva Smodiš iz Biotehniške-
ga centra Naklo. Za visečo 
konstrukcijo in poročni šo-
pek si je prislužila zlato pri-
znanje, za namizni aranžma 

in epifino deblo pa bronasto. 
Ekipi Šolskega centra Kranj 
pa sta tekmovali na področju 
mehatronike in informacij-
sko-komunikacijske tehno-
logije (IKT). Ekipo mehatro-
nikov sta sestavljala študen-
ta mehatronike na Višji stro-
kovni šoli David Majcen in 
Jure Likozar, ekipo IKT pa 
študenta informatike na Viš-
ji strokovni šoli Mitja Sajo-
vic in Luka Rahne.

Letos rekorden obisk
Na desetem vseslovenskem sejmu izobraževanja in poklicev Informativa so konec januarja predstavili 
več kot 250 izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji in tujini.

Stojnica Biotehniškega centra Naklo / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Slovenija je gostiteljica leto-
šnje 16. evropske naravo-
slovne olimpijade. V Lju-
bljani se bodo tako med 28. 
aprilom in 5. majem srečali 
najboljši mladi naravoslovci 
iz vse Evrope. Na olimpijadi 
se bosta pomerili tudi dve 
slovenski ekipi, ki ju sesta-
vlja najboljših šest tekmo-
valcev z državnega tekmova-
nja iz znanja naravoslovja.
Za zlata in srebrna prizna-
nja se je na državnem tek-
movanju, ki je potekalo na 
ljubljanski Fakulteti za ke-
mijo in kemijsko tehnologi-
jo, v nalogah s področja bio-
logije, kemije in fizike po-
merilo sto dijakov iz vse 
Slovenije. ZOTKS je skupno 
podelila 14 zlatih in 22 sre-
brnih priznanj. Šest najbolj-
ših pa sestavlja ekipo, ki bo 
nastopila na letošnji olimpi-

jadi. V ekipo sta se uvrstila 
tudi Tevž Lotrič in Gašper 
Košir iz Gimnazije Kranj. 
Kot so pojasnili pri ZOTKS, 
ima Slovenija kot gostitelji-
ca pravico še do dveh doda-
tnih ekip na olimpijadi, ki 
pa bosta nastopali zunaj 
konkurence. V tej ekipi so 
tudi Marcel Malovrh z Gim-
nazije Kranj ter Sebastjan 
Kordiš in Simon Bukovšek z 
Gimnazije Škofja Loka.
Po besedah koordinatorke 
priprav na evropsko naravo-
slovno olimpijado Katje Sto-
par je naravoslovna olimpi-
jada odlična priložnost za 
promocijo naravoslovja in 
znanosti med mladimi. "Po-
leg promocije naravoslovja 
pa je pomembno tudi med-
sebojno sodelovanje, saj 
bodo znanstvene dosežke 
tudi v prihodnosti dosegali 
mladi, ki bodo s skupnimi 
močmi reševali probleme."

V ekipah tudi 
Gorenjci
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) je 
pretekli teden razglasila zmagovalce šestega 
državnega tekmovanja iz znanja naravoslovja.

Izberi znanje, izberi prihodnost!  
Študiraj v Kranju!

Dodiplomski in podiplomski študijski programi

Inženiring poslovnih sistemov,  
Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov,  

Organizacija in management informacijskih sistemov  
(Visokošolski strokovni in univerzitetni študijski programi 1. stopnje,  

Magistrski študijski programi 2. stopnje) 

Management v športu  
(Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje) 

Management v zdravstvu in socialnem varstvu  
(Magistrski študijski program 2. stopnje) 

Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov,  
Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov,  

Organizacija in management informacijskih sistemov  
(Doktorski študijski programi 3. stopnje) 

Prednosti študija na FOV UM:
	   Študij, ki omogoča sprotno opravljanje izpitov med letom  

(blokovni sistem študija)	

	  Atraktivni študijski programi z mednarodno akreditacijo ECBE
	 	 	E-izobraževanje	(kot	ena	izmed	oblik	študija	omogoča,	da	del	študijskih	 

obveznosti opravite na daljavo)
	  Mednarodne izmenjave
	  Tutorstvo
	  Ogromno obštudijskih dejavnosti
	  In še mnogo več …

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE, KRANJ  
60-letna tradicija na področju izobraževanja in raziskovanja organizacijskih ved 
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Dijaški dom VIÈ
Gerbièeva ul. 51 / a 1000 Ljubljana•

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

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

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

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

Mateja Rant

Tekmovanje Sloveniaskills 
je namenjeno mladim med 
18. in 25. letom starosti, 
osnovni cilj tekmovanja, ki 
se odvija vsaki dve leti, pa je 
promocija poklicev in po-
klicnega izobraževanja. Po-
udarek je na uporabnih zna-
njih in tako so sestavljene 
tudi tekmovalne naloge. Fi-
nalisti državnega tekmova-
nja v poklicnih spretnostih 
Sloveniaskills se uvrstijo na 
evropsko tekmovanje Euro-
skills. V slikopleskarstvu bo 

Slovenijo na evropskem tek-
movanju, ki bo od 26. do 28. 
septembra potekalo v Bu-
dimpešti, zastopal Aljaž 
Žvokelj iz Srednje ekonom-
ske, storitvene in gradbene 
šole (SEGŠ) v Kranju.
Državnega tekmovanja sli-
kopleskarjev so se udeležili 
štirje tekmovalci, in sicer 
Toni Lavrač in Aljaž Žvokelj 
iz SESGŠ ter Neža Vetrih in 
Žana Korenjak iz Šole za 
hortikulturo in vizualne 
umetnosti Celje. V dveh tek-
movalnih dnevih so morali 
po besedah ravnateljice 

SEGŠ Nade Šmid opraviti 
vsak po pet tekmovalnih na-
log. Pri prvi nalogi so se mo-
rali izkazati pri polaganju 
tapet, kjer so sodniki ocenje-
vali ujemanje vzorca, na ta-
peti ni smelo biti mehurjev 
in odvečnega lepila, zgornji 
in spodnji rez sta morala 
biti ravna. Pri drugi nalogi 
pleskanja vratnega krila, 
vratnega podboja in okrasne 
letve se je zahtevala enako-
merna pokritost površine, 
pravilna uporaba markirne-
ga traku ter čistost celotnih 
vratnih kril in podboja po 

končanem delu. Tretja nalo-
ga je zajemala izris znaka 
grba mesta Kranj na podlagi 
izdelane šablone, pri čemer 
so ocenjevali lego znaka, či-
stost krivulj, čistost in ostri-
no kotov, prehode med lini-
jami in natančnost. Pri skri-
ti hitrostni nalogi so morali 
tekmovalci pripraviti nianso 
določene barve. Pri tej nalo-
gi so prav tako ocenjevali 
ujemanje vzorca, niansira-
nje barv, čistost linij in ena-
komerno pokritost površin 
ter čistost celotne površine 
in natančnost, meril pa se je 

tudi potreben čas za izvedbo 
naloge. Pri zadnji nalogi so 
tekmovali v prosti tehniki, 
pred začetkom tekmovanja 
pa so morali oddati načrt. 
Tekmovalec je po lastnem 
izboru pripravil motiv in 
uporabil različne materiale. 
Ocenjevali so čistost površin 
okoli izdelka, skladnost iz-
delka z oddanim načrtom, 
pravilnost in čistost izvedbe 
ter všečnost izdelka, je razlo-
žila Nada Šmid.
Tekmovanje so v SEGŠ orga-
nizirali pod pokroviteljstvom 
Centra za poklicno izobraže-

vanja, ki tudi sicer koordini-
ra državna tekmovanja za 
Sloveniaskills. "Priprave na 
tekmovanje so bile obsežne, 
saj je treba upoštevati kon-
cept tekmovanja Euroskills, 
se pravi čim bolj izkazati po-
klicne veščine in ustvarjal-
nost," je razložila Nada Šmid 
in dodala, da so s pripravami 
začeli že lani jeseni, saj je 
bilo treba zagotoviti ustre-
zne materiale in pripraviti 
tekmovalne naloge, postaviti 
je bilo treba tudi časovni 
okvir za izvedbo posamezne 
naloge.

Najbolj se je izkazal Aljaž Žvokelj 
Na Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli Šolskega centra (ŠC) Kranj so minuli četrtek in petek gostili drugo državno tekmovanje slikopleskarjev 
Sloveniaskills. V petih različnih nalogah so se pomerili štirje tekmovalci.

Ena od tekmovalnih nalog je od tekmovalcev zahtevala izris znaka grba mesta Kranj.

Mateja Rant

Štipendijo za deficitarne po-
klice bodo lahko pridobili 
dijaki, ki bodo v šolskem 
letu 2018/2019 prvič obi-
skovali prvi letnik srednjega 
poklicnega izobraževanja in 
se bodo izobraževali za po-
klice kamnosek, mehatro-
nik operater, izdelovalec ko-
vinskih konstrukcij, inštala-
ter strojnih inštalacij, obli-
kovalec kovin orodjar, elek-
trikar, avtokaroserist, pek, 
slaščičar, mesar, tapetnik, 
mizar, zidar, tesar, klepar-
-krovec, izvajalec suhomon-
tažne gradnje, slikopleskar-
-črkoslikar, pečar-polagalec 
keramičnih oblog, gozdar, 
dimnikar in prvič tudi ste-
klar.
S štipendijami za deficitar-
ne poklice želijo spodbujati 
vpis mladih v programe, ki 

izobražujejo za poklice, za 
katere na trgu dela primanj-
kuje kadra glede na potrebe 
delodajalcev. Vlogo za šti-
pendijo bo možno oddati od 
15. junija do vključno 20. 
septembra. Sklad bo podelil 
tisoč štipendij za deficitarne 
poklice v višini sto evrov me-
sečno. Štipendijo bodo dija-
ki prejeli za celotno obdobje 
izobraževanja in jo bodo 
lahko prejemali hkrati z dr-
žavno štipendijo. Ob tem so 
pri skladu poudarili, da pre-
jemanje štipendije za defici-
tarne poklice ne vpliva na 
višino otroškega dodatka, 
prav tako ne na višino plači-
la dohodnine. V primeru, da 
dijak ponavlja isti letnik ozi-
roma ne izpolnjuje pogojev 
za napredovanje v višji le-
tnik, pa lahko štipendijsko 
razmerje miruje, vendar ne 
več kot eno leto. 

Spodbujajo 
izobraževanje za poklice

Na spletni strani javnega štipendijskega, 
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada 
so konec januarja objavili nov razpis za 
pridobitev štipendij za deficitarne poklice.
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Vajenci

Po večletnem premoru bomo v 
Srednji šoli za strojništvo Škofja 
Loka ponovno začeli izobraže
vati in usposabljati za že sko
raj pozabljen poklic strojnega 
mehanika. Kdo so pravzaprav 
strojni mehaniki? To so tisti ne
vidni ljudje v podjetjih, ki so 
danes tako rekoč res že postali 
nevidni, saj jih ni več, ker so se 
upokojili, podmladka pa ni, ker 
se izobraževanje za ta poklic v 
Sloveniji že vrsto let ni več iz
vajalo. Skratka, strojni mehaniki 
so tisti, ki v podjetjih opravljajo 
zahtevna dela pri postavljanju 
novih strojev, njihovem zago
nu in vzdrževanju, v nadaljeva
nju pa odkrivajo in odpravljajo 
motnje in napake v delovanju 
strojev in naprav, ali drugače 
rečeno, poskrbijo, da lahko tisti, 
ki delajo na strojih, svoje delo 
nemoteno opravljajo. 
Zadnje čase se veliko govori 
o poklicih prihodnosti. Nazivi 
nekaterih bi v tem trenutku 
bolj sodili v virtualni svet kot 
resnično življenje. Toda dajmo 
času čas. Veseli smo, da pokli
ci, za katere izobražujemo na 
naši šoli, spadajo med tiste, ki 
so uporabni za danes in bodo 
uporabni in iskani tudi v priho
dnosti.
Ker se zavedamo, da delodajalci 
potrebujejo praktično uspo
sobljene kadre za opravljanje 
konkretnih del v podjetjih, smo 

izobraževalne programe pre
novili s sodobnimi znanji, ki se 
vsebinsko odzivajo na potre
be gospodarstva.  Velik korak 
na tej poti predstavlja tudi 
ponovna uvedba vajeniške-
ga sistema izobraževanja. V 
Srednji šoli za strojništvo Ško
fja Loka smo v šolskem letu 
2017/18 začeli uspešno izva
jati vajeniški sistem izobraže
vanja za poklic oblikovalec 
kovin-orodjar. V prihodnjem 
šolskem letu bomo na Srednji 
šoli za strojništvo na ta način 
izobraževali in usposab ljali tudi 
strojne mehanike, na Srednji 
šoli za lesarstvo pa mizarje. 
Kaj je drugače?  Za razliko od 
šolskega načina izobraževanja, 
kjer večina izobraževanja in 
usposabljanja poteka v šoli,  pri 
vajeniškem sistemu kar polovi
ca izobraževanja poteka nepo
sredno pri delodajalcih.  Pred
nosti vajeniškega sistema so v 
tem, da vajenci vstopajo nepo
sredno v delovni proces, kjer 
pridobivajo dragocene izkuš nje 
v svoji poklicni usmeritvi, pri
spevajo pa lahko tudi svoje ide
je in rešitve. Učijo se komplek
snega reševanja problemov in 
timskega dela. Za svoje  delo 
pri delodajalcih pa so vajenci 
tudi ustrezno nagrajeni z vaje
niško nagrado. Toda, ne glede 
na to, ali so dijaki v šoli ali pri 
delodajalcih, se morajo zave

»STROJNI MEHANIK«  
SPET V ŠOLSKEM CENTRU ŠKOFJA LOKA

Dijak Srednje šole  
za lesarstvo Jaka Kožuh 
je izdelal harmoniko in za 
izdelek prejel 2. nagrado 
Območne obrtne zbornice 
Škofja Loka ter nagrado 
obiskovalcev na razstavi 
izdelkov Šolskega centra 
Škofja Loka.

Dijaki Srednje šole za strojništvo pod vodstvom učiteljev  
mentorjev in s pomočjo sodobnih 3D-tehnologij uresničijo 
številne inovativne ideje in krepijo ustvarjalnost.

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

tel. 04/506 23 00,  
info@scsl.si, www.scsl.si

Vabimo vas na informativne 
dneve v petek in soboto, 9. in 

10. februarja 2018:
SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO,  
Podlubnik 1b: petek ob 9. in 15. uri  

ter sobota ob 9. uri

SREDNJA ŠOLA ZA LESARSTVO,  
Kidričeva 59 (Trata): petek ob 9. in 15. uri  

ter sobota ob 9. uri

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA,  
Podlubnik 1b: petek ob 11. uri in 16.30  

ter sobota ob 11. uri

DIJAŠKI DOM,  
Podlubnik 1b: petek od 8. do 17. ure  

in v soboto od 8. do 13. ure

Parkiranje je zagotovljeno do zasedbe  
mest na parkirišču ŠC Škofja Loka – dovoz iz 

smeri Novi svet.

STROJNIŠTVO
strojni tehnik (SSI)
strojni tehnik (PTI)

oblikovalec kovin – orodjar
inštalater strojnih inštalacij

strojni mehanik
pomočnik v tehnoloških  

procesih
inženir strojništva

AVTOREMONTNA  
DEJAVNOST 

avtoserviser
avtokaroserist

avtoserviserni tehnik (PTI)

LESARSTVO
lesarski tehnik  (SSI)
lesarski tehnik (PTI)

mizar
tapetnik

obdelovalec lesa
inženir lesarstva

dati, da uspeh ne pride sam od sebe.  
Za uspeh in zadovoljstvo tako v šoli kot v življe
nju se je namreč treba potruditi, treba je biti 
vztrajen in delaven. Naloga staršev, kar se tiče 
šole, pa je, da svoje mladostnike spodbujajo, se 
zanimajo za njihovo šolsko delo in sodelujejo 
z učitelji. Dejstvo je, da se lahko vsi problemi, 
ki se pojavijo v zvezi s šolo, vedno rešijo, kadar 
starši sodelujejo s šolo in ne delujejo proti njej. 
Ne obljubljamo lahkega dela, omogočimo pa 
lahko vsakomur, da z odgovornim učenjem, 
dobro voljo in zaupanjem vase in v svoje spo
sobnosti doseže zastavljeni cilj.

Mateja Rant

Na Gorenjskem so v leto-
šnjem šolskem letu začeli 
poskusno uvajati vajeništvo 
v programu oblikovalec ko-
vin-orodjar v Šolskem cen-
tru Škofja Loka in tako pri-
dobili 25 vajencev. V priho-
dnjem šolskem letu se bodo 
v gorenjski regiji v vajeniški 
obliki izvajali še trije progra-
mi, in sicer mizar in strojni 
tehnik prav tako v Šolskem 
centru Škofja Loka ter sliko-
pleskar v Šolskem centru 
Kranj. "Gre za poklice, ki so 
bili s strani delodajalcev pre-
poznani kot deficitarni in bi 
zato učenci po zaključku šo-
lanja lažje našli zaposlitev," 
je na predstavitveni delavni-
ci o vajeništvu v prostorih 
Območne zbornice za Go-
renjsko poudarila Ana Žem-
va Novak iz Gospodarske 
zbornice Slovenije (GZS). 
Zakon o vajeništvu po bese-
dah Ane Žemva Novak delo-
dajalcem nudi priložnost, da 
začnejo vzgajati in usposa-

bljati prihodnje sodelavce že 
v času šolanja ter tako po-
meni dobro priložnost za 
zmanjševanje kadrovske vr-
zeli, ki nastaja pri določenih 
poklicih. Vajeništvo ima po 
njenih besedah že danes v 
nekaterih evropskih drža-
vah, kot so Švica, Danska, 
Nemčija, Avstrija ali Velika 
Britanija, močno tradicijo. 
"Pri GZS se zavzemamo za 
to, da bo tudi v Sloveniji 
kmalu prepoznano kot 
uspešen način izobraževa-
nja mladih." Vajeništvo na-
mreč omogoča zgodnejše 
zaposlovanje mladih ter bolj 
usklajeno ponudbo in pov-
praševanje po kadrih, zgo-
dnejšo poklicno socializaci-
jo in torej lažji prehod iz iz-
obraževanja v delo ter boljšo 
usposobljenost delavcev gle-
de na potrebe gospodarstva. 
Kot so ugotovili z raziskavo 
med vajenci, ki se letos že 
uvajajo v delo, je vajeniška 
oblika zanje privlačna pred-
vsem zaradi tega, ker med 
izobraževanjem polovico 

časa preživijo v podjetju, 
kjer imajo ob sebi usposo-
bljenega mentorja. V vajeni-
ški obliki izobraževanja se 
namreč vsaj polovica izobra-
ževalnega programa izvede 
kot praktično usposabljanje 
z delom pri delodajalcih, kar 
okvirno pomeni 56 tednov v 
treh letih, medtem ko je ta 
delež v šolski obliki izobra-
ževanja nižji in znaša pov-
prečno 22 odstotkov oziro-
ma 24 tednov praktičnega 
usposabljanja z delom pri 
delodajalcih. Vajeništvo pa 
mlade pritegne tudi zaradi 
vajeniške nagrade, ki v pr-
vem letniku znaša 250 
evrov, v drugem 300 in v za-
ključnem letniku 400 evrov. 
Delodajalce, pri katerih so 
na voljo vajeniška učna me-
sta, lahko kandidati najdejo 
tudi na spletni strani mini-
strstva za izobraževanje, 
znanost in šport, pri čemer 
seznam delodajalcev sproti 
dopolnjujejo. Šole, ki bodo 
izvajale vajeniško obliko izo-
braževanja, bodo izvajale 

tudi običajno šolsko obliko 
izobraževanja, v sklopu kate-
re se praktično usposablja-
nje z delom pri delodajalcih 
izvaja na podlagi kolektivne 
ali individualne učne pogod-
be, pojasnjujejo na ministr-
stvu in dodajajo, da sta si 
obe obliki izobraževanja, 
tako vajeniška kot šolska, 
enakovredni in zagotavljata 
udeležencem povsem enak 
standard izobrazbe, enako 
poklicno kvalifikacijo in ena-
ko možnost za nadaljevanje 
izobraževanja. "Prednost va-
jeniške oblike pa je, da ude-
ležencu omogoča zgodnejši 
stik s potencialnim deloda-
jalcem in nabiranje praktič-
nih izkušenj, ki so pomemb-
ne za poklicno kariero, saj 
večajo možnosti za zaposli-
tev po končanem izobraže-
vanju." Vajenci pa imajo 
prednost tudi v primeru 
omejitve vpisa v izobraževal-
ni program na izbrani šoli, 
kjer se bo izvajal program 
tudi v vajeniški obliki. Kan-
didati, ki bodo v roku predlo-

žili vajeniško pogodbo, torej 
najkasneje do začetka izbir-
nega postopka oziroma 19. 
junija, bodo namreč izvzeti 
iz izbirnega postopka. 
Vajenci si med šolskim le-
tom lahko tudi premislijo in 
prestopijo iz vajeniške v šol-
sko obliko izobraževanja, po 
zaključenem izobraževanju 

pa niso obvezani ostati v 
podjetju, kjer so delali kot 
vajenci. Zato se delodajalci, 
ki želijo obdržati vajence 
tudi po koncu šolanja, zava-
rujejo tako, da jim ponudijo 
še kadrovsko štipendijo, je 
ob tem pojasnila Saša Koci-
jančič iz Šolskega centra 
Kranj.

Še novi programi za vajence
Že v letošnjem šolskem letu so se določeni izobraževalni programi na posameznih šolah začeli poskusno izvajati tudi v vajeniški obliki, v prihodnjem 
šolskem letu pa se bo mreža šol in izobraževalnih programov, ki se bodo izvajali tudi v vajeniški obliki, še razširila. 

V Šolskem centru Škofja Loka v vajeniški obliki ponujajo 
izobraževanja za oblikovalce kovin-orodjarje. 
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Srednja gostinska in turistična šola Radovljica

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

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:

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

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

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

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

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica

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

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:

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

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

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

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

KRANJSKA CESTA 24 I RADOVLJICA I www.sgtsr.si
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Nezgoda

Večletno nezgodno zavarovanje je PRAVA odločitev 
20 % popust za starše, ki imate pri AS-u sklenjeno DZZ*.

Pokličite 080 81 10, svojega zastopnika ali obiščite poslovno enoto AS.

Posebno ponudbo preverite na www.as.si.

Zaupa nam 

že več kot 

30.000 
staršev.

*dopolnilno zdravstveno zavarovanje
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Posebno ponudbo preverite na www.as.si.

Zaupa nam 
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30.000 
staršev.

*dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Adriatic Slovenica, d.d., PE Kranj

 

Kidričeva cesta 2, 4000 Kranj
Tel.: (04) 281 70 00

*dopolnilno zdravstveno zavarovanje
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20 % popust za starše, ki imate pri AS-u sklenjeno DZZ*.
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Posebno ponudbo preverite na www.as.si.
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30.000 
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*dopolnilno zdravstveno zavarovanje
Adriatic Slovenica, d.d., PE Kranj 

Kidričeva cesta 2, 4000 Kranj
Tel.: (04) 281 70 00*dopolnilno zdravstveno zavarovanje

DO KAMORKOLI ŽE PRIDEŠ, TAM SI ZAVAROVAN.
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DO ROBA SVETA.

 www.as.si      080 11 10

Izognite se težavam pri iskanju zdravstvene pomoči v tujini 

in visokim stroškom zdravstvenih storitev. Zavarovanje za 

tujino Tujina AS lahko z 10 % popustom hitro in enostavno 

sklenete na www.as.si.

Zavarovanje za smučanje 

že od 4,29 € dalje.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 BIVANJE V DIJA DOMU             
JE POT K SAMOSTOJNOSTI  IN ODGOVORNOSTI. 

                

              

       KRANJ 

 
              tel.04 / 20 10 430 

     http://w                           

 
             

 
              tel.04/2010-430 

 
PO DODATNE INFORMACIJE STE VABLJENI 

 

v petek, 9. februarja 2018, od 8. do 18. ure,  
in v soboto, 10. februarja 2018, od 8. do 12. ure. 

 

 

Suzana P. Kovačič

Največ brezposelnih na Za-
vodu RS za zaposlovanje, 
Območni službi Kranj je bilo 
konec decembra v starostni 
skupini od 55 do 59 let (1281 
brezposelnih). Med prijavlje-
nimi so tudi mladi; decem-
bra jih je bilo v skupini od 20 
do 24 let v evidenci kranjske 
območne enote 331, največ s 
srednjo strokovno in srednjo 
splošno izobrazbo. V skupi-
ni 25 do 29 let je bilo prija-
vljenih 606 brezposelnih, 
največ s srednjo strokovno in 
srednjo splošno izobrazbo in 
tudi visokošolsko izobrazbo 
prve stopnje. Kot je sporočil 
direktor kranjske območne 
enote mag. Drago Perc, so 
delodajalci največ povpraše-
vali po prodajalcih, natakar-
jih, delavcih za preprosta 
dela, čistilcih, administrator-
jih, voznikih, skladiščnikih, 
kuharjih, tudi pomočnikih 
vzgojiteljev predšolskih 
otrok. 
"Med brezposelnimi mladi-
mi se je 28 oseb decembra 
odločilo, da bodo iskali zapo-
slitev kot prodajalec. Po novi 
zakonodaji se za delo proda-
jalca ne zahteva nobena izo-
brazba, pomemben je le in-
teres. Po drugi strani pa je 
veliko potreb po prodajalcih 
zato, ker so pogoji dela, vsaj 
v večjih trgovskih centrih, 
težki (predvsem delovni čas) 
in je med zaposlenimi velika 
fluktuacija. Večina potreb je 
za večje trgovske centre, 
predvsem za delo v živilskih 
trgovinah, za kar pa pred-
vsem mladi niso preveč nav-
dušeni. V januarju smo na 
Uradu za delo (UD) Kranj 
izvedli večjo akcijo, vabili 

smo vse brezposelne osebe s 
treh uradov UD – Kranj, Tr-
žič in Škofja Loka, ki imajo 
zaposlitveni cilj prodajalec, 
na predstavitev delovnega 
mesta za različna trgovska 
podjetja z Gorenjskega. Od-
zvalo se je 166 oseb, s kateri-
mi smo opravili razgovore in 
se dogovorili, v kakšnih trgo-
vinah iščejo zaposlitev. Akci-
jo smo izvedli zato, ker zapo-
slitveni cilj prodajalec zaje-
ma zelo široko področje in 
za dobro napotovanje na 
prosta delovna mesta potre-
bujemo več informacij od 
oseb," je pojasnila Anita 
Brunec z UD Kranj. 
Med celotnim lanskim le-
tom je bilo, poleg že ome-
njenih poklicev, povpraševa-
nje tudi po strokovnih sode-
lavcih za zdravstveno nego. 
"Prijavljenih pa je tudi nekaj 
mladih zdravnikov, ki so že 
opravili pripravništvo in se-
daj čakajo na specializacijo 
ali pa imajo kakšen drug 
cilj, kot je odhod v tujino, 

izobraževanje, humanitarno 
delo ...", je dodala Anita 
Brunec. 
Drago Perc je poudaril, da 
Zavod RS za zaposlovanje 
izvaja več spodbud za mlade 
brezposelne, kot so Delovni 
preizkus, Usposabljanje na 
delovnem mestu za mlade, 
in subvenciji, npr. Trajno 
zaposlovanje mladih in Pri-
ložnost zame v nevladnih 
organizacijah. Na splošno 
pa, kot je še dodal: "Mladim 
svetujemo, naj skušajo čim 
bolj poglobljeno ter hkrati 
na široko razmišljati o sebi. 
Kaj jim je všeč, kaj jih veseli, 
kaj jih zanima; in sicer tako 
zelo in do te mere, da so za 
to pripravljeni tudi kaj nare-
diti. Kako lahko prosti čas in 
svoje dejavnosti povežejo z 
nekim poklicem, panogo ter 
katera smer izobrazbe jih bo 
do tega cilja pripeljala. Pri 
tem pomagamo osebno, s 
pogovorom, lahko pa tudi s 
spletnimi pripomočki in e-
-svetovanjem." 

Prodajalci zelo iskani
Konec decembra je bilo na Območni službi Kranj Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje 5596 brezposelnih. Med prijavljenimi jih je bilo 
skoraj tisoč v starostni skupini od dvajset do trideset let. 

Mag. Drago Perc: "Mladim brezposelnim pomagamo 
osebno, s pogovorom, lahko pa tudi s spletnimi 
pripomočki in e-svetovanjem." 

Suzana P. Kovačič

Zavod RS za zaposlovanje 
nudi aplikacijo eSvetovanje, 
pripomoček za načrtovanje 
kariere in iskanje zaposlitve. 
Skozi aplikacijo vas vodi Iza, 
interaktivna zavodska asi-
stentka, z njeno pomočjo 

boste lahko poiskali odgovo-
re na več ključnih vprašanj. 
S klikom na vprašanje Ka-
kšen sem? boste ugotovili 
svoje osebnostne lastnosti, 
sposobnosti, vrednote, moti-
ve, stil življenja. Če izberete 
Kaj me zanima? boste ugo-
tovili svoje interese, kajti 

tudi iz hobija se lahko razvi-
je zaposlitev. Še več je zani-
mivih vsebin: Kaj znam? Kaj 
naj delam? Kje iščem zapo-
slitev? Kako kandidiram za 
delovna mesta in Kako naj 
bom aktiven? Kot dodajajo: s 
svojo prijavo in življenjepi-
som stopite iz množice ...

Na voljo tudi eSvetovanje
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Pogovor

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

INFORMATIVNI DAN  
bo v petek, 9. 2. 2018, ob 9. in 15. uri  

in v soboto, 10. 2. 2018, ob 9. uri.

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

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

srednji zdravstvenik
 vzgojitelj predšolskih otrok

EKONOMSKA
GIMNAZIJA

EKONOMSKI 
TEHNIK

MEDIJSKI 
TEHNIK

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA

www.egss.si

PETEK, 9. 2. 2018, OB 9. IN 15. URI
SOBOTA, 10. 2. 2018, OB 9. URI

INFORMATIVNI DAN

Mateja Rant

Vaš poklic prištevajo med 
poklice prihodnosti – koliko 
je ta poklic ta čas razširjen v 
Sloveniji oziroma kdo nava-
dno v podjetjih opravlja to 
nalogo?
"V Sloveniji vsekakor ni raz
širjen pod tem nazivom, se 
pa podjetja vedno bolj zave
dajo, kako pomembno je za
dovoljstvo zaposlenih, saj 
me vse pogosteje vabijo na 
konference, predavanja in 
predstavitve dobrih praks. Je 
pa lahko ta poklic zapakiran 
v zelo različnih nazivih in 
funkcijah; najpogosteje je 
povezan s kadrovsko službo, 
seveda pa ne tako, kot smo 
si jo predstavljali nekoč, se 
pravi zgolj administrativno, 
ampak bolj strateško – na 
eni strani si partner vodje, 
na drugi pa zaposlenih in si 
torej most med vodstvom in 
zaposlenimi."

Kako so vaše sedanje delov-
no mesto opredelili v razpi-

su oziroma koga so pravza-
prav iskali?
"V bistvu niti ni bilo razpisa, 
z direktorjem Miho Lavtar
jem so naju povezali, ker so 
vedeli, kaj išče in kaj jaz de
lam. Takrat delovno mesto 
ni bilo definirano s tem izra
zom, vendar se je Mihu ta 
izraz zdel primeren glede na 
delo, ki naj bi ga opravljala. 
Že od vsega začetka se mu 
zdi pomembno, da se zapo
sleni dobro počutijo na de
lovnem mestu. Tudi vsi pro
stori so oblikovani tako, da 
omogočajo dobro počutje. 
Na ta način se želi razlikova
ti od konkurence, saj zapo
slenim nudi več kot zgolj 
zaposlitev."

Kakšne so vaše konkretne 
zadolžitve v podjetju? 
"Ne gre samo za to, da bi se 
ukvarjala s srečo zaposlenih, 
ampak je moje delo poveza
no z vsem, kar zadeva ka
drovsko stroko – od zaposlo
vanja oziroma iskanja kadra 
do tega, kako ga uvesti v 

podjetje in kako poskrbeti, 
da dela tisto, v čemer je naj
boljši. Skrbim tudi za team 
buildinge pa še vrsto drugih 
aktivnosti, ki zaposlenim ve
liko pomenijo, kot je peka 
palačink, s katerimi jih pri
čakam že zjutraj, skupne 
zajtrke, okraševanje prosto
rov za praznike ... Prav zdaj 
se z direktorjem pogovarja
va, da že dolgo nismo imeli 
masaže na delovnem me
stu."

Srečo je težko meriti – kako 
pri vas ugotavljate, ali so za-
posleni na delovnem mestu 
srečni in zadovoljni?
"Izjemno pomembno vlogo 
imajo vodje ekip, ki so vsako
dnevno v stiku z zaposlenimi 
in imajo dober občutek o 
tem, kaj se v ekipah dogaja. 
Glede na te informacije po
tem določamo potrebne ak
tivnosti. Tako vodje kot zapo
slene spodbujamo, da je ko
munikacija čim bolj transpa
rentna, da lahko ustrezno 
ukrepamo, če kaj ni v redu." 

Kaj je tisto, kar najbolj pri-
speva k sreči oziroma zado-
voljstvu na delovnem me-
stu?
"Ljudje se 'hranimo' s tem, 
da se izpolnjujemo in raste
mo. Najpomembnejši je to
rej ta razvojni vidik ter da 
uživamo v vsem, kar dela
mo, in napredujemo na svo
jem področju. Vse ostale 
strateške aktivnosti pa še 
doprinesejo k pozitivni kli
mi." 

Zaposleni ste vsi v copatih ...
"To je čisto zaradi občutka 
domačnosti. Na prvi pogled 
je videti zelo banalno, a od
kar sem enkrat obula copa
te, si ne predstavljam več, da 
bi bila ves dan v čevljih."

Srečen oziroma zadovoljen 
delavec je verjetno tudi  
bolj zavzet in učinkovit dela-
vec ...
"Zaradi moje funkcije si 
delo v našem podjetju mno
gi napačno predstavljajo. 
Skupni zajtrki, peka pala

čink in podobno ne pomeni
jo, da nihče nič ne dela ter 
da pri nas ni nobenega stre
sa in pritiska. Če pogledate 
okrog sebe, je vse tiho, vsi 
zavzeto opravljajo svoje 
delo. Ne gre za to, da mi 
samo dajemo, nič pa ne zah
tevamo v zameno. Delo 
mora biti opravljeno, in to 

kakovostno, tudi mi mora
mo biti v 'zelenih številkah', 
sicer podjetje ne funkcioni
ra. Tudi mi spremljamo 
uspešnost, ali projekti prina
šajo dobiček – a v zameno za 
to, da delavci dobro delajo in 
so pripadni podjetju, jim 
nudimo čim bolj kakovos
tno delovno okolje." 

Vedno na voljo za pomoč
Univerzitetna diplomirana psihologinja Urška Stanovnik kot menedžerka za srečo zaposlenih že skoraj leto dni skrbi za dobro vzdušje v škofjeloškem 
podjetju Optiweb, ki sodi med vodilna slovenska podjetja na področju izdelave spletnih strani in spletnih trgovin ter digitalnega marketinga.

Urška Stanovnik
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Vključenost v slovenske

in evropske projekte

Gledališka skupina,

pevski zbor,

šolski časopis „DIvJAK“

Prednosti
Gimnazije Jesenice

Gimnazija Jesenice, Trg Toneta Čufarja 1, 4270 Jesenice              T: 04 5809 450          E: info@gimjes.si         www.gimjes.si

GIMNAZIJA
JESENICE

Informativni dan
v petek, 9. 2. 2018
ob 9.00 in 15.00
in
v soboto, 10. 2. 2018
ob 9.00 uri

varna in urejena šola;ü
odlični pogoji za delo in izvajanje ü
pouka v dopoldanskem času;

odlični športniki so odlični dijaki;ü
96,8 % učni uspeh v 2016/2017   ü
17,2 % odličnih dijakovü
izvajanje  dopolnilnega in dodatnega ü
pouka; 

možnost pridobivanja dodatnega ü
znanja s področja naravoslovja, 
umetnost, informatike, jezikov; 

možnost izobraževanja na daljavo; ü
dijakom so ponujene številne ü
obšolske dejavnosti s področja 
znanosti, kulture in športa;

dijaki dosegajo odlične rezultate na ü
državnih in mednarodnih tekmovanjih 
iz znanja in športa: 19 zlatih, 38 
srebrnih in 144 bronastih priznanj 

šola je dostopna za gibalno ovirane ü
dijake;

sodelovanje v številnih projektih;ü
dijakom nudimo za malico 6 menijev; ü

Fakultativno učenje

tujih jezikov

Raziskovalna dejavnost

Priprave na tekmovanja

iz znanj in športa

Akrobatska skupina

„Leteči medvedki“

SPLOŠNI ODDELEK

MOŽNOST PRIDOBIVANJA DODATNEGA ZNANJA S PODROČJA 

NARAVOSLOVJA, UMETNOSTI, INFORMATIKE IN TUJIH JEZIKOV

ŠPORTNI ODDELEK

SMO EDINA GORENJSKA SPLOŠNA GIMNAZIJA S ŠPORTNIM 

ODDELKOM

MATURITETNI TEČAJ

Nemška jezikovna 
diplomaUČNI USPEH 96.8%2016/2017 

17.,2% odličenih dijakov

USPEHI NA TEKMOVANJIH
19 zlatih
38 srebrnih in
144 bronastih priznanj

*   93,5 % uspeh na maturi 2017;

*   4 zlati maturanti;

*   1 maturantka z vsemi možnimi točkami;

*   23,7 % odličnih maturantov.

Mateja Rant

Srednje šole bodo sprejemale 
prijave za vpis do 5. aprila. Po 
končanem prijavnem roku bo 
ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport najkasneje 
do 10. aprila na svojih sple-
tnih straneh objavilo stanje 
prijav za vpis po posameznih 
programih oziroma šolah, 
najkasneje do 20. aprila pa bo 
znana odločitev o morebi-
tnem zmanjšanju obsega raz-
pisanih mest.
Učenci, ki se bodo prijavili za 
vpis v roku in bodo glede na 
informacije o številu prijav na 
posamezni šoli ali zaradi česa 
drugega želeli svojo odločitev 
spremeniti, lahko do 25. apri-
la vzamejo prijavo in jo pre-
nesejo na drugo srednjo šolo 
oziroma v drug program, po 
tem roku pa šole praviloma 
ne bodo več sprejemale pre-
nesenih prijav, dokler posto-
pek za izbiro kandidatov na 
šolah, kjer bo vpis omejen, ne 
bo končan, to je do 29. junija. 

Z morebitno omejitvijo vpisa 
bodo učence seznanili do 6. 
junija. Do 31. maja pa bo mi-
nistrstvo objavilo seznam šol, 
ki so prejele soglasje k omeji-
tvi vpisa. Za preizkus nadarje-
nosti ali spretnosti, ki je po-
treben za vpis v nekatere pro-
grame, se morajo učenci pri-
javiti najpozneje do 5. marca, 
preizkusi pa bodo potekali 
med 12. in 24. marcem.
Za vpis v višje strokovno izo-
braževanje se kandidati lah-
ko prijavijo v dveh prijavnih 
rokih, in sicer od 6. februarja 
do 30. marca ter od 27. do 31. 
avgusta. Višješolska prijavna 
služba bo do 20. julija kandi-
date, ki so se za vpis prijavili 
s prvo prijavo, pisno seznani-
la z izidom izbirnega postop-
ka. Vpis izbranih kandidatov 
bo potekal do 21. avgusta. 
Podatki o prostih mestih za 
drugi prijavni rok pa bodo 
objavljeni 24. avgusta na 
spletnih straneh višješolske 
prijavne službe in višjih stro-
kovnih šol. Vpis kandidatov, 

ki bodo izbrani na podlagi 
prijave za vpis v drugem pri-
javnem roku, bo potekal do 1. 
oktobra. 
Prvi prijavni rok za vpis v do-
diplomske in enovite magi-
strske študijske programe v 
študijskem letu 2018/19 bo 
potekal od 6. februarja do 30. 
marca. Prijavo za vpis na že-
len visokošolski zavod mora-
jo kandidati oddati preko ele-
ktronske vloge na spletnem 
portalu eVŠ, s kvalificiranim 
digitalnim potrdilom ali z 
uporabniškim imenom in 
geslom. Vsak kandidat lahko 
odda eno prijavo za vpis, kjer 
po prednostnem vrstnem 
redu izbere največ tri študij-
ske programe, v katere se že-
lijo vpisati in za katere izpol-
njujejo oziroma bodo do ro-
kov izpolnjevali pogoje za 
vpis. Pri tem je pomemben 
vrstni red izbranih študijskih 
programov, saj bo kandidat 
uvrščen v prvega, za katerega 
bo izpolnil vse pogoje, opo-
zarjajo na ministrstvu.

Pomembni datumi
Vpis v srednje šole bo potekal do 5. aprila, v višje strokovno izobraževanje 
se kandidati lahko prijavijo od 6. februarja do 30. marca ter od 27. do 31. 
avgusta, prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske 
študijske programe pa bo potekal od 6. februarja do 30. marca.

Waldorfska pedagogika ponuja drugačen pristop k vzgojno – 
izobraževalnemu procesu. Učni načrti, predmetnik in organizacija pouka 

ter dela v vrtcu temeljijo na poznavanju in upoštevanju  
duhovno–duševnega in telesnega razvoja otroka. Dejavnosti krepijo 
otrokovo domišljijo, ustvarjalnost, razvijajo intelektualne in gibalne 

sposobnosti, doživljanje narave in socialne skupnosti. 

VABIMO VAS K VPISU  

v waldorfski vrtec in šolo na Gorenjskem

Vrtec: 
Waldorfski vrtec Sončnica, Ulica Viktorja Kejžarja 35, Jesenice 
Waldorfski vrtec Čebelica, Kranjska cesta 4, Radovljica
Waldorfski vrtec Jutranja zarja, Struževo 14 j, Kranj

Osnovnošolski program:
Waldorfska šola Ljubljana, OE Gorenjska,  
Glavna cesta 13, 4202 Naklo. 
Vpisujemo učence od 1. do 7. razreda. 
Prijave za 1. razred do 15. 2. 2018, vpisi v višje razrede potekajo celo leto.

Gimnazijski program, 1. letnik:
Waldorfska šola Ljubljana, Streliška ulica 12, Ljubljana

Dodatne informacije  
dobite po telefonu 041-415-726 ali na: gorenjska@waldorf.si
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SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA LJUBLJANA, LITOSTROJSKA 53, 1000 LJUBLJANA
E-POŠTA: INFO@FRIZERSKA.SI    SFŠLJ

Mateja Rant

Izziva, ki so ga letos pripra-
vili v sodelovanju s progra-
mom Ekošola, se je lotilo 
osem ekip. Sodelovali so di-
jaki Ekonomske gimnazije 
in srednje šole Radovljica, 
Gimnazije Franceta Prešer-
na Kranj, Gimnazije Ledina 
ter Srednje ekonomske, sto-
ritvene in gradbene šole Šol-
skega centra Kranj. 
Dijaki so morali pripraviti reši-
tev, kako povečati prepoznav-
nost programa Ekošola v širši 
javnosti ter aktivno vključe-
nost dijakov v izvajanje okolj-
skih aktivnosti v okviru pro-
grama Ekošola in v vsako-
dnevnem življenju, je pojasni-
la Polona Šprajc s Fakultete za 
organizacijske vede. Po pred-
stavitvi izziva so imeli dijaki 
na voljo dva dni, da analizirajo 
problem in pripravijo rešitev, 
tretji dan pa so morali rešitev 
tudi predstaviti. Štiričlanska 
strokovna komisija tekmova-
nja je za najboljšo rešitev raz-
glasila rešitev skupine Eko 

svizci Ekonomske gimnazije 
in srednje šole Radovljica. 
Drugo mesto je zasedla skupi-
na EP, ki so jo sestavljali dijaki 
Gimnazije Franceta Prešerna, 
tretje mesto pa ekipa dijakov 
Gimnazije Ledina pod ime-
nom Ledina.
Tekmovanja v študiji primera 
na Fakulteti za organizacijske 
vede pripravljajo od leta 2012, 
do danes pa je sodelovalo že 
več kot tristo dijakov in štu-

dentov. "Celoten koncept tek-
movanja je prilagojen znanju 
in izkušnjam dijakov oziro-
ma študentov ter ponuja celo-
vit koncept usposabljanja in 
pridobivanja znanja na različ-
nih ravneh in področjih, ki so 
prisotni v vsaki organizaciji," 
je razložila Polona Šprajc in 
dodala, da na ta način želijo 
mladim pokazati, na kakšen 
način lahko razvijajo svoje 
kompetence in inovativnost.

Izziv okoljsko obarvali
Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru in Gimnazija 
Franceta Prešerna sta za dijake gorenjskih in ljubljanskih srednjih šol sredi 
januarja v Kranju organizirali tekmovanje v reševanju študije primera.

Na tekmovanju v reševanju študije primera se je letos 
pomerilo osem ekip.

 

PRISRČNO VABLJENI  NA INFORMATIVNE DNEVE
petek, 9. 2. 2018, in sobota, 10. 2. 2018

PROSTOR VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA ZA VSE GENERACIJE
Razvojna dejavnost BC Naklo je močno povezana z izvajanjem nacionalnih in mednarodnih projektov. Na ta način ves 
čas zagotavljamo prenos inovacij in dobrih praks v vsakodnevne dejavnosti Centra; srednje šole, višje šole in med-
podjetniškega izobraževalnega centra. 
Skupaj z Univerzo Greenwich, podjetjem Humko in še dvema srednješolskima centroma iz tujine smo razvili popol-
noma nov strokovni modul Vertikalne ozelenitve, pripravili katalog znanja, priročnik za učitelje in učbenik. 
V projektu so se usposabljali učitelji srednje šole, predavatelji višje šole, dijaki in študenti. Na Centru sta postavljeni 
notranja in zunanja zelena stena, ki jo dijaki skupaj s svojimi mentorji vzdržujejo, negujejo ter ob tem pridobivajo 
nova znanja.  
Povezovanje izobraževanja na različnih stopnjah z gospodarstvom je ena ključnih nalog vseživljenjskega izobraževa-
nja ter trajnostnega razvoja. 

110 let tradicije (podrobni mejniki na www.bc-naklo.si) nam daje pogled naprej v razvoj našega dela. 

Področja izobraževanja na SREDNJI ŠOLI:
 Strokovna gimnazija
 Živilstvo in prehrana (pek, slaščičar, mesar, živilsko-prehranski tehnik)
 Kmetijstvo (gospodar na podeželju, kmetijsko-podjetniški tehnik)
 Hortikultura (vrtnar, cvetličar, hortikulturni tehnik)
 Naravovarstvo (naravovarstveni tehnik)

Področja izobraževanja na VIŠJI STROKOVNI ŠOLI: 
 Hortikultura 
 Upravljanje podeželja in krajine
 Naravovarstvo

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH: 
 Vsi izobraževalni programi
 Številni aktualni in praktično naravnani tečaji  
 Strokovni seminarji
 Brezplačna izobraževanja v okviru projektov

Šolska zelena stena                                                                           

MEPI odprava                                                                           

več informacij na www.bc-naklo.si

STRAHINJ 99, 4202 NAKLO
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Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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

AKCIJA

S petkovim izzivom v kranjski razdelilnici hrane je ekipa 
Radia Gorenc sklenila šov Vsemu bomo kos, v katerem so 
ves teden opravljali različne izzive po predlogih poslušal-
cev. V zadnjem izzivu se je starosta Gorenčevega mikrofona 
Franci Kapler odločil polepšati čas kosila uporabnikom raz-
delilnice hrane. Teh je bilo sicer zaradi sneženja precej manj 
kot običajno, a so vseeno z veseljem prisluhnili Prešerno-
vim pesmim, ki jih je Kapler recitiral z Janezom Kikljem in 
Lukom Ahačičem. Radijci so jih razveselili še s kremnimi 
rezinami in nogavicami ter tako sklenili izziv, ki je potekal 
pod geslom Ne obrni se stran, tudi ti lahko pomagaš.

Za konec še izziv s humanitarno noto
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Jože Košnjek

T
radicionalno, 
letos že 12. med-
narodno tekmo-
vanje harmoni-
karjev za nagra-

do Avsenik je bilo v soboto 
in v nedeljo v gostišču Avse-
nik v Begunjah. Mehove je 
raztegovalo 107 harmoni-
karic in harmonikarjev iz 
Slovenije in Avstrije, ki so 
igrali na diatonične in kla-
virske harmonike. Člani oce-
njevalne komisije so bili Sla-
vko Avsenik mlajši, ki je bil 
tudi njen predsednik, Mat-
jaž Kokalj in Lorenz Pichler iz 
Avstrije. Strogi ocenjevalci, ki 
so morali med dobrimi izbra-
ti najboljše, so odločili, da je 
med harmonikarji na diato-
nični harmoniki najbolj dovr-
šeno in doživeto zaigral 12-let-
ni Jakob Štigl z Razborja pod 
Lisco nad Sevnico in dosegel 

99,17 točke od 100 možnih. 
Druga je bila Klara Misseb-
ner iz Avstrije in tretja Dana-
ja Grebenc. Martin Jakopič iz 
Slovenskega Javornika je z 99 
točkami zmagal med harmo-
nikarji na klavirski harmoni-
ki. Druga je bila Špela Bider 
in tretji Dejan Pečnik. Abso-
lutni zmagovalec Avseniko-
vega festivala je z največ toč-
kami tako postal Jakob Štigl. 
Prejel je kipec Slavka Avse-
nika, poleg tega pa bo imel 
čast prihodnje leto nastopiti 
na Festivalu Avsenik. Slavko 
Avsenik mlajši je v nagovoru 
tekmovalcem, mentorjem in 
staršem izrekel priznanje za 
kakovost igranja, saj je more 
verjeti, da že otroci znajo tako 
zaigrati. Vsem pa je priporo-
čil, da igranje ne sme biti 
enolično, ampak mora skla-
dba povedati neko zgodbo. 
Na zaključku tekmovanja so 
se za trud pri njegovi orga-
nizaciji zahvalili Aniti Mali.

JAKOBU AVSENIKOV 
ZMAGOVALNI KIPEC

Zmagovalec Jakob Štigl s kipcem Slavka Avsenika in z 
ravnateljem Glasbene šole Radovljica Markom Možino

Ana Šubic

Ansambel Saša 
Avsenika išče 
no vo pevko, saj 
se bo Maja Berce 
posvetila no vim 

izzivom. Odločitev, da se po 
petih letih poslovi od ansam-
bla, je bila zelo težka, pravi 
simpatična pevka iz Selc. »Za 
ta korak sem se odločila, ker 
nameravam dokončati študij 
kozmetike, ki je moja druga 
velika strast poleg glasbe. Ker 
sta obe smeri dokaj zahtevni 
in zahtevata človeka nekako v 
celoti, se je bilo treba odloči-
ti, katero smer bom nadalje-
vala.« Kljub temu si želi, da 
bi jo glasba in petje še naprej 
spremljala, kjerkoli jo bo že 
vodilo življenje.

V ansamblu so prijave kan-
didatk za pevko sprejema-
li do včeraj, danes pa naj bi 
jih pet obvestili o uvrstitvi na 
avdicijo. Maja med lastnos-
tmi, ki naj bi jih imela nje-
na naslednica, našteva vese-
lje, pozitivno naravnanost, 
zgovornost pa tudi trmo. 
»Sodelovanje s šestimi moš-
kimi zna namreč včasih biti 
naporno, se pa da,« je prista-
vila v smehu. Dokler ne izbe-
rejo nove pevke, bo še nas-
topala z ansamblom, tudi ta 

petek pred domačim občin-
stvom na Gasilskem večeru 
v Železnikih.    

Dnevi, preživeti v ansam-
blu, bodo Maji ostali v lepem 
spominu. »Včasih je bilo sicer 
naporno, veliko ur smo preži-
veli na poti, tako da je bil kom-
bi velikokrat naš drugi dom. 
Obiskali smo veliko krajev 
tako doma kot tudi v tujini, 
kjer smo imeli najrazličnej-
še koncerte in turneje. Poto-
vali smo tudi v Kanado in tudi 
tam spoznali življenja Sloven-
cev, ki so že pred mnogimi leti 
zapustili svojo domovino,« je 
obujala spomine. V teh letih je 

spoznala veliko novih ljudi in 
kultur ter prejela mnogo lepih 
želja in toplih besed. »Vedno 
sem bila navdušena nad ener-
gijo, ki ti jo vrača občinstvo na 
domačih in tujih odrih. S tem 
se zagotovo strinja vsak član 
ansambla. Z njimi ostajamo 
v dobrih, prijateljskih odno-
sih, saj smo skupaj preživeli 
kar nekaj časa tudi takrat, ko 
nismo bili na odru. Vsi člani 
kot tudi celotna ekipa ansam-
bla mi bodo ostali v zelo lepem 
spominu in pustili lep pečat 
v mojem življenju. Ponosna 
sem, da sem bila lahko del te 
zgodbe,« je poudarila Maja.

Sašo Avsenik pravi, da jih 
je Maja s svojo odločitvijo 
presenetila, a ostajajo v dob-
rih odnosih. Kot zagotavlja, 
bodo vse nastope do priho-
da nove pevke izpeljali »lepo 
in dostojno«. Zaveda se, da 
zamenjave zanjo ne bo eno-
stavno najti. »Maja je odli-
čna pevka in ima zelo lepo 
naravno barvo glasu. Seveda 
si želimo, da bi se čim hitre-
je in čim bolje ujeli z novo 
pevko. K sreči imamo sedaj 
že nekaj izkušenj in boga-
tih nasvetov pokojnih bratov 
Avsenik,« je še dejal Sašo 
Avsenik.

SAŠO AVSENIK IŠČE PEVKO
Ansambel Saša Avsenika zapušča pevka Maja Berce. Posvetila se bo dokončanju študija kozmetike.

Maja Berce bo z ansamblom, v katerem prepeva pet let, nastopala do izbora nove pevke. 
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Erik Logar

P
redmestje Mis-
sissauga, kjer živi 
večina Slovencev v 
Torontu, je podo-
bno predmestjem 

iz ameriških filmov. Sesta-
vljajo ga med seboj precej 
podobne enodružinske hiše 
z ograjenimi vrtovi in dovozi 
za avtomobile. Hiše so veči-
noma pritlične ali največ 
enonadstropne ter brez izje-
me grajene iz lesa. Kanado, 
po površini drugo največjo 

državo na svetu (oziroma 
petstokrat večjo od Sloveni-
je), namreč na več kot polo-
vici državnega ozemlja pora-
šča gozd in lesa ne manjka.

Kanadčani (in Američa-
ni) na obiske in goste gledajo 
drugače kot v Sloveniji. V svo-
jih hišah imajo pogosto sobo 
ali vsaj zložljivo posteljo, kjer 
gosti lahko prespijo. Obču-
tek sem dobil, da jih preno-
čevanje gostov – za razliko od 
Slovenije – ne moti, celo všeč 
jim je. Dobrodošlico pa izra-
zijo z ameriškim piknikom: 
na plinskem žaru pečenimi 

ogromnimi govejimi stea-
ki, ki jih servirajo s pečenim 
krompirjem in zelenjavo. 
Zanimivo pa je, da se ljudje 
med hišami v isti ulici največ-
krat poznajo bolj bežno. 

Hiše, v katerih živijo pri-
seljenci iz Slovenije, so zgo-
ščene v nekaj ulic predmes-
tja Toronta. Slovenski prise-
ljenci, še posebno upokojen-
ci, se med sabo dobro pozna-
jo in veliko družijo. Njihove 
hiše na zunaj v ničemer ne 
odstopajo od tipičnih pred-
mestnih hiš Toronta, vendar 
me njihova notranjost v dalj-
ni Kanadi navda s pristno 
domačnostjo iz Gorenjske: 
številne uokvirjene fotogra-
fije slovenskih Alp, domače 
vasi in tudi slika brezjanske 
Matere božje me opominja-
jo, da tukaj živijo ljudje, ki so 
mladost preživeli na Gorenj-
skem, tako kot jaz. V genera-
cijah, ki so se priseljencem 
iz Slovenije rodile v Kana-
di, pa se že precej bolj vidi 
kanadsko-ameriški način 
življenja … 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Po Severni Ameriki po gorenjsko

KANADA: TORONTO (2)

Hiše Slovencev v predmestju Toronta so podobne predmestnim hišam iz ameriških filmov.
Kljub pogosto opečnati barvi fasade je večina stanovanjskih 
hiš v Kanadi grajena iz lesa.

Kanadsko podeželje ima namesto vasi samotne kmetije – ranče, ki so usmerjeni v 
govedorejo ali poljedelstvo.

Lepo je

Vsak moj dan je kot iz najlepših sanj.
Zbudi me vonj po kavi,
ki mož mi jo pripravi.

Zaklad moj prvi dar za glasbo ima,
drugi umetnine zame ustvarja.
Tretji pa reglja veselo amamam.

Na tem svetu ni denarja, 
ki zamenjal bi vse to, 
saj doma imam bisere, zlato.

Alenka

Saj veste, ko pravijo, da so najlepše stvari skrite v najmanjših 
paketih in da je veliko prave lepote očem skrito. Res je, na 
svetu ni denarja, s katerim bi lahko zamenjali ljubezen in 
iskrice v očeh. Med nami se skriva veliko prešernov. Meta

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

PESMI MLADIH

Mateja Rant

E
kipa OŠ Staneta 
Žagarja že nekaj 
let uspešno sode-
luje na mednarod-
nem multidiscipli-

narnem tekmovanju FLL, 
v okviru katerega mlade s 
pomočjo atraktivne roboti-
ke navdušujejo za znanost, 
naravoslovje, tehniko, mate-
matiko in fiziko, s čimer 
otroci in najstniki skozi igro 
razvijajo in krepijo logič-
ni in tehnični način razmi-
šljanja. Spodbuja jih k upo-
rabi sodobnih tehnologij v 
koristne, humane namene, 
učijo se tudi programiran-
ja. Tekmovanje je sestavlje-
no iz štirih delov, med dru-
gim morajo izdelati in spro-
gramirati robota za robotsko 
tekmo, del tekmovanja pa je 
tudi projektna naloga.

Učenci Anže Benedik, Bina 
Habjanič, Zoja Štirn, Urh 
Teran, Jaka Zavašnik, Jakob 
Zupan in Uma Lila Živković 
so se pod mentorstvom Luci-
je Orehar, Marka Popita in 
nekdanjega člana ekipe, zdaj 

dijaka prvega letnika Filipa 
Kalana v okviru projekta spo-
padli s težavo pomanjkanja 
pitne vode v gorskih kočah 
pozimi. »Za skrbnike koč in 
alpiniste, ki obiskujejo koče, 
nizke temperature in poma-
njkanje tekoče vode predsta-
vlja izziv, saj imajo težave s 
kuhanjem, umivanjem in 
izplakovanjem toalete,« so 
razložili člani ekipe Kavalirji 

in pojasnili, da sicer v kočah 
pitno vodo pridobivajo s talje-
njem snega na kuhalni ploš-
či, kar pa je dolgotrajen pos-
topek, s katerim se pridobi 
razmeroma malo vode. Zato 
so v ekipi začeli iskati rešitev, 
kako bi sneg s strehe spreme-
nili v vodo in jo razporedi-
li po koči. »Našli smo toplo-
tne kamine in talno gretje, 
ideje združili in prenovili ter 

razvili svojo.« Pri tem so izko-
ristili toplotne izgube obsto-
ječih peči na drva v kočah. 
Naredili so delujočo maketo, 
ki prikazuje, kako je mogo-
če toplotne izgube izkoristiti 
za taljenje snega na strehah 
z namenom pridobivanja 
vode. Svojo idejo so predsta-
vili tudi Planinski zvezi Kranj 
in jim jo ponudili kot rešitev 
za njihove težave. 

PITNA VODA IZ SNEGA
Ekipa Kavalirji z Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj je v okviru tekmovanja First Lego league (FLL) 
pripravila projekt, ki predstavlja rešitev za pomanjkanje pitne vode v gorskih kočah pozimi.

Ekipa Kavalirji pred delujočo maketo, ki prikazuje sistem za izkoriščanje toplotnih izgub 
obstoječih peči v gorskih kočah za taljenje snega na strehah z namenom pridobivanja vode.  
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V okviru delavnic Mali mestni detektiv se bo v Otroškem 
stolpu Pungert v Kranju jutri ob 17. uri mogoče pridruži-
ti brezplačni delavnici z naslovom Obrazi hiš – pogled 
od zunaj. Otroci se bodo podali na raziskovanje okolice 
in poskušali ugotoviti, kako nam že sama zunanjost hiše 
pove, kaj se v stavbi dogaja. Na koncu bodo tudi ustvarili 
vsak svojo ulico. Otroci se sicer v male mestne detektive 
spremenijo vsako prvo sredo v mesecu, ko ob odkrivanju 
bolj ali manj znanih kotičkov v bližnji okolici ugotavljajo, 
kaj bi si želeli dodati oziroma spremeniti, da bi bila igra v 
tem okolju še bolj zanimiva in vesela. To je lahko mogoče 
večji tobogan, več skrivališč, več dreves ali še kaj tretjega ...

Odkrivali bodo, kaj skrivajo hiše
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sudoku_LAZJI_18_11
NALOGA

1 2 9 3 8
3 7 5 2 1

8 1 9
9 1 4 6

4 8
7 4 3 2

5 6 8 7
4 2 6 7 8

3 9 1 2

sudoku_LAZJI_18_11

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_11
NALOGA

2 1 8
8 3 1

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

4 7 6
9 1 4

7 2

sudoku_TEZJI_18_11

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_18_11
NALOGA

218
831

314
593
78241
925

476
914

72

sudoku_TEZJI_18_11

REŠITEV

295187436
847356192
631294587
564718923
783529641
912643875
128435769
379861254
456972318

sudoku_LAZJI_18_11
NALOGA

12938
37521

819
9146

48
7432

5687
42678

3912

sudoku_LAZJI_18_11

REŠITEV

129736854
378945261
645281397
914327685
236458719
857169432
561872943
492613578
783594126

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 7. 2.
20.00 PETDESET ODTENKOV SVOBODE
20.30 POKLIČI ME PO SVOJEM IMENU
18.40, 21.10 ROPARSKO GNEZDO
15.20, 17.00 PALČKI POMAGALČKI, sinhro.
18.15 NAJTEMNEJŠA URA
17.50 ZAMOLČANI DOKUMENTI
16.10 ČUDO
21.55 VELIKA IGRA
15.50 BIKEC FERDINAND, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 7. 2.
20.00, 20.30, 21.20, 22.20 PETDESET 
ODTENKOV SVOBODE
15.30, 18.40 POKLIČI ME PO SVOJEM 
IMENU
18.10, 21.00 ROPARSKO GNEZDO
17.40, 20.40 LABIRINT: ZATON
15.50, 16.50 PALČKI POMAGALČKI, sinhro.
18.10 NAJTEMNEJŠA URA
16.30 VES DENAR SVETA
16.00 BIKEC FERDINAND, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 6. 2.
19.00 DUNKIRK

Sreda, 7. 2.
19.00 ČLOVEK DELFIN

Četrtek, 8. 2.
19.00 12 POGUMNIH

Petek, 9. 2.
20.00 PETDESET ODTENKOV SVOBODE

Sobota, 10. 2.
16.00 PALČKI POMAGALČKI, sinhro.
18.00 ROPARSKO GNEZDO
20.00 PETDESET ODTENKOV SVOBODE

Nedelja, 11. 2.
16.00 PALČKI POMAGALČKI, sinhro.
18.00 12 POGUMNIH
20.15 ROPARSKO GNEZDO

Ponedeljek, 12. 2.
19.00 TRIJE PLAKATI PRED MESTOM

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Četrtek, 8. februarja
11.30  Vodeni ogledi Prešernovega gledališča
18.00  Shod muz na kranjskem Parnasi

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 6. februarja
20.00  Špas Teater: MOŠKA COPATA

Četrtek, 8. februarja
19.30  Osrednja občinska slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
6. 2. 

-5/1 °C

Nedelja 
11. 2.

-7/5 °C

Sreda 
7. 2. 

Četrtek
8. 2. 

Petek
9. 2. 

Sobota
10. 2.

-3/0 °C -3/1 °C -4/3 °C -6/4 °C

Ponedeljek 
12. 2.

Torek
13. 2.

Sreda
14. 2.

Četrtek
15. 2.

-6/5 °C -7/5 °C -4/3 °C -3/4 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

6. 2. tor. Dora 7.18 17.14

7. 2. sre. Egidij 7.17 17.16 

8. 2. čet. Janez, slovenski kulturni praznik 7.15 17.17 

9. 2. pet. Polona 7.14 17.19

10. 2. sob. Viljem 7.13 17.20

11. 2. ned. Marija 7.11 17.22

12. 2. pon. Damijan 7.10 17.23

  IZLET // TOREK, 13. FEBRUARJA 2018

IZLET V IZOLO
Vabimo vas, da se nam pridružite na izletu v Izolo in tako skupaj proslavimo pustni torek in valentinovo. 
Po prihodu v Izolo nas bo pozdravila predstavnica hotela Delfin. Sledilo bo triurno kopanje v bazenih 
hotela. Tisti, ki se kopanja ne boste udeležili, se boste sprehodili ob obali mesta Izola in si skupaj  
ogledali pustni sprevod izolskih otrok. Potem se bomo skupaj zbrali na kosilu, po kosilu pa si bomo 
ogledali muzej Izolana – hiša morja, ki je posvečen zgodovini ribištva in pomorstva v Izoli. 

Cena izleta je 29 EUR.
Cena vključuje: prevoz, lokalno vodenje, kosilo, ogled Ribiškega muzeja in DDV.
Doplačilo za triurno kopanje je 5 EUR. (Če se želite kopati, to sporočite že ob prijavi na izlet.)
Odhod avtobusa: ob 6.40 z AP Radovljica, ob 7.00 z AP Creina, ob 7.15 z AP Mercator Primskovo, ob 7.50 z AP Škofja Loka 
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41, se oglasite osebno  
na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.  
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.w
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Samo Lesjak

N
a tradicional-
nem letnem 
pevskem praz-
niku se je pred-
stavilo devet 

pevskih zasedb: mešani pev-
ski zbor in fantovski kvintet 
KUD-a Lom, mešani pevski 
zbor Kres, ki deluje pri KD 
sv. Janeza Krstnika v Kovor-
ju, Gorščaki Združenja voja-
ških gornikov Slovenije – 
vse naštete vodi zborovod-
ja Jože Tišler, mešani pev-
ski zbor in vokalna skupina 
Carniolica KD Ignacij Hlad-
nik Tržič, ki ju vodi Tomaž 
Meglič, ženski pevski zbor 
in moški pevski zbor Druš-
tva upokojencev Tržič, oba 
pod taktirko Staneta Bite-
žnika, ter vokalna skupina 
Pueri Cantorum, ki deluje 
pod okriljem KD Zupani in 
jo vodi Vili Bitenc.

Vsaka od sodelujočih 
skupin se je predstavila s 

po tremi pesmimi, od kate-
rih je bila ena slovenska 
ljudska v izvirni obliki ali 
priredbi, druga delo slo-
venskega avtorja, tretja pa 
po lasnem izboru posame-
znega zbora. V večnamen-
skem prostoru bistriške 
osnovne šole je tako zado-
nelo ubrano petje iz več 150 
grl tržiških pevk in pevcev. 
Publika je vse nastopajoče 

nagradila z dolgim in buč-
nim aplavzom. Strokovna 
spremljevalka prireditve 
Andreja Martinjak bo orga-
nizatorju OI JSKD Tržič 
priporočila pevsko zased-
bo za sodelovanje na regij-
skem in državnem pev-
skem srečanju.

Besedni oblikovalec prire-
ditve je bil Janez Kikel, pri-
reditev pa je bila kulturno 

obogatena: David Ahačič je 
namreč kot uvod v Cankar-
jevo leto prebiral odlomke iz 
del Ivana Cankarja, največ-
jega slovenskega dramatika, 
čigar stoletnico smrti obe-
ležujemo letos, vse navzoče 
pa je s Cankarjevim Kuren-
tom ob bližnjem sloven-
skem kulturnem prazniku 
nagovoril tudi tržiški župan 
Borut Sajovic.

V TRŽIČU SO ZAPELI ZBORI
V prostorih Osnovne šole Bistrica je v petek potekalo tradicionalno, 37. območno srečanje tržiških 
odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin, imenovano Tržič poje.

Ženski pevski zbor Društva upokojencev Tržič z zborovodjem Stanetom Bitežnikom 
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

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

R
odbina Cankarje-
vih že nekaj gene-
racij živi v Naklem, 
so tudi v daljnem 
sorodstvu s pisa-

teljem Ivanom Cankarjem. 
Zdravko se je rodil 3. januarja 
1968. Oče je bil direktor Kme-
tijske zadruge Naklo, mama je 
bila poslovodkinja v trgovini v 
Naklem, ko pa je povila Zdra-
vka, je ostala doma. Sorojenca 
sta Zdenka in Bojan. Zdenka 
je študij angleščine zaključi-
la v Ameriki, bila tudi stevar-
desa pri takratni Inex Adrii. 
Brata sta se po fantovsko več-
krat zravsala, a sta povezana 
še danes. Žal je Zdravko že 
kot otrok doživel družinsko 
tragedijo, v prometni nesreči 
je umrla Zdenka, za seboj pa 
pustila dveletno hčerko Anjo, 
ki sta jo njegova starša vzela 
za svojo. Anja je postala naj-
mlajša »sestrica«. 

Pri Cankarjevih so ime-
li kmetijo, Zdravko se je že 
pri sedmih letih naučil vozi-
ti traktor. Bil je igriv fantič, 
se smeje spominja: »Ušpi-
čili smo marsikaj. Na vrvi-
co smo privezali denarnico, 
jo vrgli na rob ceste ob naši 
živi meji, in ko se je mimoi-
doči sklonil, da bi denarnico 
pobral, je ta skrivnostno izgi-
nila. Dogodivščine so pove-
zane tudi z zimo. Imeli smo 

svoje, Cankarjevo smučišče: 
z vrha hleva po strehi navz-
dol.« Že kot otrok je zbiral 
značke, znamke, pločevinke 
od pijače, cigarete in cigare-
tne škatlice (čeprav nikoli ni 
kadil), kasneje se je navdu-
šil nad zbiranjem modelov 
lokomotiv. »V zbirki imam 
več kot tisoč kosov lokomo-
tiv, vagonov, kompozicij pa 
tudi pet različnih železniš-
kih maket; ta ''igra'' mi je še 
danes v sprostitev.« Njegova 
strast so tudi konji. Kot pred-
sednik Konjeniškega društva 
Naklo (2000–2014) je orga-
niziral veliko prireditev, med 
drugim visoka jubileja, sto-
letnico nakljanske pošte in 
stoletnico zadružništva. »Bil 
sem pobudnik večje prepoz-
navnosti kranjske klobase, ki 
je doma v Naklem ...«

Leta 1981 je kmetijo Can-
karjevih zajel požar, že tedaj 
je Zdravko rekel, da bo, ko 
bo velik, gasilec in bo poma-
gal drugim. To je uresničil, 
zdaj je namestnik poveljni-
ka in predsednik gospodar-
ske komisije pri PGD Naklo. 
V otroških letih je treniral 
nogomet, vendar je moral 
zaradi smrtne delovne nesre-
če očeta že pri svojih dvajset-
ih letih prevzeti gospodarjen-
je na kmetiji. Je pa kot funkci-
onar ostal dejaven v nogome-
tu. »Leta 2013 sem s pomočjo 
še nekaterih nogometnih pri-
jateljev izpeljal projekt izgra-
dnje igrišča z umetno travo v 
Naklem.« Poslovno se ukvar-
ja z mizarstvom, to je njegova 
dopolnilna dejavnost na kme-
tiji. Je politično aktiven, pobu-
dnik ustanovitve občinskega 

odbora (OO) DeSUS Naklo in 
od leta 2004 predsednik OO; 
politično dejaven je tudi šir-
še. Občinski svetnik je od leta 
2006, na zadnjih volitvah se 
je preizkusil kot županski 
kandidat. Kot pove: »Razvoj 
kraja mi veliko pomeni, prav 
na vseh področjih.«

Mlaj za petdeset let so mu 
postavili gasilski prijatelji. 
Kot v smehu pove Zdravko, je 
bilo praznovanje kar napor-
no z več zabavami. Nazdra-
vil je s sorodstvom, prijate-
lji, gasilci, sosedi, konjeni-
ki, političnimi somišljeniki, 
tudi s sokrajanom Karlom 
Erjavcem. In kako naprej? 
»Osebno si želim predvsem 
zdravja, medsebojnega spo-
štovanja, razumevanja in da 
bi z družino skupaj doživeli 
veliko lepih trenutkov.«

VSTOPIL V KLUB PETDESET
Zdravko Cankar, najprej Nakljanec in družinski človek, potem pa tudi mizar, gasilec, nogometni 
zanesenjak, občinski svetnik, konjenik in zbiratelj, je januarja praznoval petdeset let. 

Zdravko s sinovi (od leve): Žiga, kliče ga Žig'c, nogometaš 
Anže oz. Anžet'k in vojak Nejc. Soproga pa fotografira ...

Zdravko Cankar med gasilskimi prijatelji 

Danes nadaljujemo s pogle-
dom za celo leto za bralko s 
šifro Pomlad 18. Zadnjič smo 
pogledali tri karte za mesec 
januar: Vdovec, Hrepenenje 
in Božje oko. Danes imamo 
nove tri karte za mesec feb-
ruar, in sicer Nesreča, Denar 
in Otrok. Nesreča naj bi bila 
vedno neka nesreča, ne gle-
de na to, kje se pojavi. Ampak 
lahko je tudi samo stanje, 
počutje, v katerem se bo 
bralka znašla, ko ne bo vede-
la, kako naj se reši iz finančne 
krize. Karta Otrok opozarja, 
da ne sme biti nespamet-
na ali celo malo otročja pri 
svojih željah, ki se vežejo na 
finance. Če je denarnica tre-
nutno prej prazna kot ne, naj 
se v tem mesecu ne odloča za 
večje podvige. Naj raje poča-
ka na bolj ugoden čas, saj ji 
bo nasprotno žal in lahko, da 
bo razočarana. Denar v tem 
primeru ni nujno denar, lah-
ko je samo neko malo manj 
pozitivno stanje, ki ne bo 
trajalo dolgo. V tej kombina-
ciji se lahko vidi, da finančno 
pomaga svojim otrokom, ki 

pa niso vedno temu hvalež-
ni, ampak ne more iz svoje 
kože. Karta Denar je lahko 
v duhovnem smislu upad 
energije, kar se potem pozna 
v celem sistemu, zdravstve-
nem ali čustvenem. 
Svetujem, naj ne naredi takoj 
panike. Naj nekoliko počaka, 
saj sam čas vedno prinese 
kaj novega. Če pa govorimo 
o strahu in skrbi do otroka, 
pa se ne bo zgodilo nič hude-
ga. Treba je poiskati vse reši-
tve, ki so na voljo, in se šele 
potem odločiti, kaj je najbo-
ljše. Na naslov tanja.70@
hotmail.com ali na Gorenj-
ski glas s pripisom »šola 
vedeževanja« in svojo šifro 
pošljite tri, pet ali sedem 
poljubnih kart ali pa karte za 
druge sisteme, ki ste jih že 
do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Dolgovi«
Pozdravljeni. Zanima me za 
f inance. Ali mi bo uspelo pri-
ti iz dolgov in kdaj. Hvala in 
lep pozdrav.
Prihajajo vedno novi raču-
ni, ki jih seveda niste veseli. 
Stroški so vam v breme, stres 
in zaradi tega ste slabe volje. 
Slabi se tudi vaš odnos do 
partnerja in okolice. Še ima-
te čas, da spremenite finan-
čno situacijo. Ste iznajdljivi 
in sposobni. Naj vam tre-
nutna kriza ne pobere volje 
do ustvarjanja. Kljub dolgo-
letnemu oklevanju se boste 
opogumili in jeseni odprli 
dopolnilno dejavnost. Svo-
jo kreativnost boste obrnili 
sebi v prid in jo kasneje  upo-
rabili kot možnost predaje 
znanja na druge. Povezani 
ste z naravo, ki vam bo dala 
začetni navdih. Vidim, da se 
boste ukvarjali z več različ-
nimi stvarmi, med drugimi 

izdelki iz naravnih materia-
lov in tekstila.

»Mladost 84«
Zanima me, ali ima zveza iz 
preteklosti možnosti za pono-
ven začetek. Hvala, Tanja.
Naučili so vas, da se ljudje 
nikoli ne spremenijo. To v 
nekaterih primerih drži. Res 
pa je tudi, da z leti dozore-
vamo, krepi se naš značaj in 
postajamo odgovornejši do 
drugih. Ljubezen, ki ste jo 
izkusili v mladosti, je imela 
nesrečen konec, žal zaradi 
okolice, katere mnenje je pre-
dnjačilo pred vajinimi čustvi. 
V obdobju mladosti ljudje 
zlahka vplivajo na nas in nas 
vodijo. Usoda je hotela, da se 
ponovno srečata. Že po kma-
lu po ponovnem srečanju 
boste začuti, da vam družba 
stare simpatije izredno godi, 
in spoznali boste, da imata 
veliko skupnega. Od vas bo 

odvisno, da se odločite, ali ste 
pripravljeni zakorakati v novo 
razmerje. Pa srečno.

»Mornar«
Pozdravljeni. Zanima me 
za ljubezen. Si delam utvare 
ali lahko računam, da bo iz 
zaljubljenosti prešlo do resne 
zveze?
Ni važno, kako načrtujemo, 
ljubezen nas vedno udari 
nepričakovano,   kot strela 
iz jasnega. Vaš karakter vam 
ne dovoli površnosti, zato 
tudi v privatnem življenju 
ne marate neodprtih kart 
in nepričakovanih zapletov. 
Prijatelj je iskren, ničesar ne 
skriva pred vami. Ne bojte 
se, predan vam je in resno 
misli. Kljub trenutni negoto-
vosti bo čas tisti, ki vam bo 
povedal, pri čem ste. Lahko 
si obetate prijetno življenje 
v dvoje. Skupaj bosta poto-
vali v kraj, kakor ste si vedno 

želeli iti. Prepustite se in se 
imejte lepo.

»Dora«
Rada bi izvedela, ali se bo hči 
poročila, in zanima me za 
moževo zdravje. Hvala.
Hči je končno našla svojo 
srečo, živi le za svojega moš-
kega in nič drugega ji trenut-
no ni pomembno. Kmalu je 
videti, da bo pri hiši veliko 
slavje, vendar bo v namen 
nekega drugega praznova-
nja. Hči se bo poročila, ven-
dar po rojstvu prvega otroka. 
Ne pritiskajte nanjo, saj je s 
tem ne boste pregovorili. Ker 
je uporniške narave, lahko 
ravno zaradi tega celo zavla-
čuje. Moževo stanje je skla-
dno z njegovimi leti, včasih 
boljše včasih malo slabše. 
Poskušajte si pridobiti še 
drugo mnenje glede terapije 
s tabletami. Videti je, da ni 
učinka, kakršen bi moral biti.

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 44 novo-
rojenčkov. V Kranju se je rodilo 16 dečkov in 12 deklic. 
Najtežjemu dečku je tehtnica pokazala kar 5070 gramov, 
najlažji pa je tehtal 2950 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 
12 dečkov in 4 deklice. Najtežji je bil deček s 4540 grami 
porodne teže. Tudi najlažji je bil deček – tehtnica mu je 
pokazala 2750 gramov.

Novorojenčki

V Škofji Loki sta se 3. februarja 2018 poročila Selmani 
Faton in Bukurjeta Ibishi.

Mladoporočenci
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_06. 02. 2018

Nagrade:  3-krat knjiga La nonna La cucina  
La vita / Čudoviti recepti moje none

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte
vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po
šlji te do srede, 21. februarja 2018, na Go renj ski 
glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah
ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa 
pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

                        + poštnina

15EUR

Zelišča so zelo 
zdrava in s 
svojim okusom 
dopolnjujejo jedi. 
Mirjam Grilc, ki 
je v Sloveniji že 
prepoznavna dobra 
poznavalka zelišč, 
nam je v knjigi 
tokrat zaupala 
zanimive recepte 
za sladice z njimi. 
Dokazala je, da so 
zeliščne sladice 
nekaj posebnega, 
slastnega in jih 
moramo preizkusiti. 

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

www.gorenjskiglas.si

88 strani, 190 x 190 mm, trda vezava

K temu nas vabijo tudi slike v knjigi, saj so barvite in razigrane,  
kot se za zelišča spodobi – delo njene hčere Eve Legiša, študentke 
fakultete za dizajn. 

12  50
EUR

218 strani, 140 x 200 mm,  
spiralna vezava

V knjigi Moje 
najboljše pecivo se 
nahajajo recepti, 
ki ne temeljijo na 
znanju in ustvarjal-
nosti, ampak največ 
na izkušnjah bralk. 
Dvesto dokazanih 
ter na enostaven 
in dostopen 
način napisanih 
receptov z barvnimi 
fotografijami, bo 
našlo pot do vsake 
gospodinje z več 
ali manj izkušenj, ki 
bi rada presenetila 
in razveselila svojo 
družino ali goste z 
novimi in domisel-
nimi pecivi.

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

www.gorenjskiglas.si

12  50
EUR

S pomočjo skrbno 
izbranih receptov v 
tokratni izdaji, boste 
dosegli nove užitke 
in znano čarovnijo 
okusa na najslajši 
možni način. Izbirate 
lahko med recepti za 
krhka peciva, kekse 
brez peke in razne 
ostale slaščice. Naj 
vam bo kuharica 
vir navdiha in 
najboljši pomočnik 
pri načrtovanju 
in preživljanju 
najlepših trenutkov 
z družino in 
prijatelji. 

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

www.gorenjskiglas.si

218 strani, 150 x 200 mm, spiralna vezava 
Cena knjige je 
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DRUŽABNA KRONIKA
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Igralec John Stamos (54), znan po vlogi 
strica Jesseja iz serije Polna hiša, se je 
poročil z manekenko in igralko Caitlin 
McGugh (31), s katero pričakuje prve-
ga otroka. Zaobljube sta si izmenjala 
v ožjem krogu družine in prijateljev v 

cerkvi Little Brown v Kaliforniji. Kot poročajo tuji mediji, 
je bil dogodek zelo čustven. Sicer pa ni šlo vse po načr-
tih. Nevesti so dan pred velikim dnevom iz hotelske sobe 
ukradli ogrlico, vredno 165 tisoč dolarjev. Okoliščine še 
preiskujejo.

Stric Jesse je oddan

Justin Timberlake (37), ki je pred nekaj 
dnevi izdal nov album Man of the 
Woods, je za pesem Filthy posnel vide-
ospot. V njem se mu je pridružila nje-
gova soproga, igralka Jessica Biel (35), 
s katero pokažeta kar nekaj spretnih 

plesnih korakov. Pevec, ki je kariero začel leta 2001 v sku-
pini NSYNC in se leta 2004 odločil za samostojno kariero, 
je v nedeljo nastopil tudi na Super Bowlu.

Justin vešč tudi plesnih korakov

V tragični prometni nesreči je življenje 
izgubil osemintridesetletni nekdanji 
košarkar NBA Rasual Butler. Nesreča 
je bila usodna tudi za njegovo sopro-
go, pevko Leah LaBelle. Okoliščine še 
preiskujejo. Butler je kariero končal 

pred dvema letoma, LaBelle pa se je leta 2004 uvrstila 
med dvanajst najboljših šova Ameriški idol in kasneje 
posnela dva singla, Sexify in Lolita. Na družabnih omre-
žjih so se jima poklonili številni košarkarji in drugi.

Usodna prometna nesreča

Igralec Dwayne Johnson (45) je v odda-
ji Ballers z gledalci delil grozljivo zgodbo 
o maminem poskusu samomora pred tri-
desetimi leti, ko je bil star komaj petnajst 
let. “Odkorakala je iz avta naravnost med 
drveč promet. Zgrabil sem jo in povlekel 

s ceste. Zanimivo je, da se danes ničesar ne spomni, ver-
jetno še bolje,” se je tistih grozljivih trenutkov spomnil 
igralec, ki opozarja, da moramo biti še posebej pozorni 
na ljudi, ki trpijo.

Dwayne Johnson mami rešil življenje

VRTIMO GLOBUS

Ana Šubic

P
od naslovom 
Pomagajmo sku-
paj je v petek v 
Športni dvorani na 
Trati potekal tradi-

cionalni dobrodelni koncert 
Lions kluba Škofja Loka. Ob 
spremljavi Orkestra Sloven-
ske vojske pod vodstvom 
dirigentke Andreje Šolar so 
nastopili Omar Naber, Man-
ca Špik in Kvatropirci, ki so 
poskrbeli za čudovit glas-
beni večer. Privabil je okoli 
šeststo obiskovalcev, verje-
tno pa bi jih bilo še več, če 
ne bi snežilo, meni predse-
dnica škofjeloških lionistov 
Monika Tavčar. Kljub temu 
so s prodanimi vstopnicami 
ter prispevki sponzorjev in 

donatorjev zbrali kar deset 
tisoč evrov. Organizatorji so 
bili tako po koncertu upravi-
čeno zadovoljni in hvaležni, 
po besedah Tavčarjeve tudi 
zato, ker so lahko Škofji Loki 
in poslušalcem poklonili lep 
glasbeni večer – v želji, da 
bi s skupnimi močmi zbra-
li čim več sredstev za social-
no ogrožene družine.

Dobrodelne koncerte pri-
rejajo že tradicionalno in so 
njihov osrednji dobrodel-
ni dogodek. »Hvala vsem, 
ki ste prišli in vas ni ustavi-
lo vreme, tako kot nas, lion-
se, ne ustavi želja, da poma-
gamo,« je navzoče nagovori-
la Tavčarjeva. Zahvalil se jim 
je tudi guverner Zveze Lions 
klubov Slovenije Marko Gos-
podjinački in jih prosil, naj 
prav vsak dan storijo nekaj 

dobrega za sočloveka, tudi 
tako, denimo, da neznancu 
namenijo lepo besedo. Kon-
certa se je udeležil tudi gene-
ralmajor Andrej Osterman, 
načelnik Generalštaba Slo-
venske vojske, povabili pa so 
še posebne goste – uporab-
nike terapevtske skupnosti 
Projekt Človek iz Sopotnice.

Koncert, ki ga je povezo-
val Boštjan Romih, je obis-
kovalcem ponudil številne 
glasbene poslastice. Sklenil 
ga je Omar Naber s skladbo 
On my way, s katero je lani 
zastopal Slovenijo na Pesmi 
Evrovizije v Kijevu, pred tem 
pa je zapel tudi svoj evrovizij-
ski hit iz leta 2005 Stop, zim-
zelene skladbe Franka Sina-
tre, uspešnico Save the last 
dance for me ... Manca Špik 
je začela s čutno balado To so 

te reči, s katero je na Sloven-
ski popevki leta 2013 osvoji-
la drugo mesto. V nadalje-
vanju je med drugim zable-
stela tudi v zimzeleni pope-
vki Med iskrenimi ljudmi in 
skladbi Pesem, ki ji je občin-
stvo na predlanskih Melodi-
jah morja in sonca nameni-
lo zmago, poje pa jo skupaj 
s Kvatropirci, ki so izvedli še 
nekaj drugih ljubezenskih 
skladb.

Kvatropirci so sicer na 
Škofjo Loko še posebej nave-
zani. Prav tam se je namreč 
pred leti začela njihova sku-
pna pot, saj so se štirje fan-
tje po regijskem zborov-
skem tekmovanju v Sokol-
skem domu v enem od loka-
lov v centru mesta odločili, 
da gredo na svoje, od tedaj 
pa nizajo uspehe in hite.  

POMAGALI SKUPAJ
Z dobrodelnim koncertom, na katerem so nastopili odlični Manca Špik, Omar Naber in Kvatropirci ob 
spremljavi Orkestra Slovenske vojske, so škofjeloški lionisti za družine v stiski zbrali deset tisoč evrov.

Manca Špik ob spremljavi Orkestra Slovenske vojske Kvatropirci so pred leti svojo pot začeli prav v Škofji Loki. 

Omar Naber in dirigentka Andreja Šolar / Foto: Gorazd Kavčič Monika Tavčar in voditelj koncerta Boštjan Romih 

Člani Lions kluba Škofja Loka: župan Miha Ješe, nekdanja 
prva dama Domela Jožica Rejec in minister Boris Koprivnikar

Podpolkovnik Fedja Vraničar iz Škofje Loke in Andrej 
Osterman, načelnik Generalštaba Slovenske vojske  

Jana Jenko iz Žirovskega Vrha je že vrsto let eden 
najbolj prepoznavnih glasov Radia Sora, pogosto pa 
tudi povezovalka različnih prireditev na Škofjeloškem. 
Prostega časa ima, kot pravi, običajno premalo, a za 
prijatelje, potovanje, skok v hribe in dobro knjigo ga 
vselej najde. / Foto: Gorazd Kavčič 
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: fižolova juha, pariški zrezek, pražen krompir, 
zelena solata, ocvrte miške z brusnicami; večerja: krvavica, 
ajdovi žganci, dušena kisla repa, jabolčnik
Ponedeljek – kosilo: šara s svinjino, skutni štruklji z masleni-
mi drobtinami, kompot; večerja: polenta, suha klobasa, kisle 
kumarice v solati, sadje
Torek – kosilo: koruzna juha, pečenica, ocvrti krompirjevi sva-
ljki, surovo kislo zelje v solati; večerja: mesna enolončnica, 
jabolčni zavitek s skuto, čaj
Sreda – kosilo: porova juha, sirovi cmoki s parmezanom, rdeči 
radič s fižolom; večerja: rižev narastek z jabolki, bela kava
Četrtek – kosilo: suha juha s krompirjem, svinjski rilec v ričetu, 
suho meso iz juhe, zeljnata solata, krhki flancati; večerja: pire 
krompir, pečenica, okisana rdeča pesa v solati
Petek – kosilo: zelenjavna juha, postrv po tržaško, maslen 
kuhan krompir, kisla paprika, sadje; večerja: mlečna kaša, 
naribana jabolka z orehi, vroča čokolada
Sobota – kosilo: prekajeni goveji jezik s hrenovo omako, pra-
žen krompir, motovilec z jajcem, krofi; večerja: suha rebrca s 
kislim zeljem, ajdova ocvirkovka, zeliščni čaj

Suha rebrca s kislim zeljem

Kilogram suhih rebrc skuhamo v kilogramu kislega zelja. 
Dodamo lovorov list, vre naj počasi. Ko je meso kuhano, ga 
vzamemo iz posode in damo na toplo. Na olju narahlo popra-
žimo sesekljano čebulo in žlico moke. Zalijemo, razkuhamo 
in zamešamo v zelje, ki naj nekaj časa vre. Če je treba, ga 
dosolimo. Zelje, ki ne sme biti preredko, zvrnemo v servirno 
posodo in po vrhu naložimo rebrca.

Ocvrte miške z brusnicami

Pogrejemo 60 dag moke in dodamo sol, 2–3 dl mlačnega 
mleka, 5 dag sladkorja, 4 rumenjake, 8 dag stopljenega suro-
vega masla in 3 dag vzhajanega kvasa. Stepamo, da se testo 
loči od sklede in kuhalnice ter dodamo še brusnice. Ko na 
toplem naraste za dvakrat, pristavimo pol litra olja za cvrtje. 
V segreto olje pomočimo žlico, zajamemo testo in ga denemo 
v olje. Ponavljamo, da vse testo ocvremo v svetlo rumene 
miške. Večkrat obrnemo miške in pretresemo ponev. Tople 
potresemo s sladkorjem v prahu.

Ajdova ocvirkovka

V skledi v pol litra vrelega osoljenega kropa poparimo pol litra 
presejane ajdove moke in zmešamo. Ko se malo ohladi, doda-
mo 3 dag kvasa, vzhajanega v dveh žlicah mleka. Premešamo, 
dodamo še 0,75 l pšenične moke in zgnetemo v testo. Ko je 
gladko, po vrhu pomokamo, pokrijemo in postavimo na toplo. 
Ko vzhaja, ga na tanko razvaljamo, potresemo s pol kilograma 
pogretih, a ne prevročih ocvirkov, in s cimetom. Potico zvije-
mo in jo damo v pomaščen model. Vzhajano pomažemo po 
vrhu s stopljeno mastjo in spečemo.

Rožičeve potičke
Dneve s slabim vreme-

nom lahko izkoristimo za 
peko, ki lahko polepša še 
tako turoben dan. Ljubite-
lji čokolade, poskusite z ro-
žičevimi potičkami, saj je 
rožič odličen naravni nado-
mestek za čokolado, poleg 
tega pa ima še cel kup zdra-
vilnih lastnosti: krepi imun-
ski sistem, izboljšuje preba-
vo, upočasnjuje staranje … 
V primerjavi s čokolado vse-
buje manj kalorij, kofeina in 
maščob.

Za pripravo rožičevih po-
tičk potrebujemo: 600 g 
moke, 1 jajce, 1 limonino lu-
pinico, pol kocke kvasa, 60 
g masla, 3 dl mleka, 2 žlici 
sladkorja, 1 zravnano žličko 
soli, 1 žlico ruma; za nadev: 

250 g mletih rožičev (rožiče-
ve moke), 3 dl vročega mle-
ka, 1 pest rezin, namočenih 
v rumu (po želji), 1 jajce, lu-
pinico 1 limone, 1 žlico pra-
vega kakava, 1 vanilin slad-
kor, pol žličke cimeta, 2 žlici 
sladkorja.

Moko presejemo in na sre-
dini naredimo jamico, ka-
mor nadrobimo kvas. Kvas 
potresemo z eno žličko slad-
korja in prelijemo z 1,5 dl to-
plega mleka. Pustimo 10 mi-
nut, da kvas vzhaja. Okrog 
kvasa potresemo s preosta-
lim sladkorjem, s soljo, na-
ribano limonino lupinco in 
z zmehčanim maslom. Do-
damo jajce, prilijemo rum 
in preostalo mleko. Vse sku-
paj zgnetemo v testo. Testo 

postavimo v pomokano skle-
do, ga pokrijemo s čisto ku-
hinjsko brisačo in pustimo 
vzhajati 30–45 minut.

Za nadev v posodi zmeša-
mo rožičevo moko s kaka-
vom, cimetom, sladkorjem, 
vaniljevim sladkorjem in z 
naribano lupinico ene limo-
ne. Med mešanjem posto-
poma prilivamo vroče mle-
ko. Rumenjak ločimo od be-
ljaka. Beljak stepemo v sneg. 
Rumenjak vmešamo v roži-
čevo maso in nato na rahlo 
vmešamo še beljak. 

Vzhajano testo prerežemo 
na 4 enake dele. Vsak del po-
sebej razvaljamo na dobro po-
mokanem pultu v dolg pravo-
kotnik debeline 0,5 cm. Testo 
premažemo s pripravljenim 

nadevom in po želji potrese-
mo z rozinami. Testo zavije-
mo v dolg zavitek. Narežemo 
ga na 3 cm dolge dele. Potičke 
polagamo na pekač, pokrit s 
peki papirjem. Na pekaču naj 
vzhajajo še 20 minut. Pečemo 

v pečici, ogreti na 180 °C, prib-
ližno 20 minut. 

Nasvet: Če imamo na vo-
ljo mlete klinčke, dva ščepca 
teh dodamo k nadevu. Klinč-
ki bodo poskrbeli za še pose-
bej prijetno in okusno aromo.

Mojca Logar

Včasih je bil sneg v naših 
krajih nekaj normalnega, da-
nes ga častimo kot pravo red-
kost. Saj imamo sneg vsako 
leto, vendar le za nekaj dni. 
Kar verjeti ne morem, da ot-
roci gazijo po snegu doma, ne 
da bi jih vozili v hribe. Po polju 
med Predosljami in Suho so 
potegnili tekaške proge in re-
kreativci se kar ne moremo na-
čuditi, kako je fino. Bilo nas je 
polno, kot da bi bili atrakcija. 
Kaj pomeni stopiti na smuči 
pred hišo? Nič vožnje v Kranj-
sko Goro ali na Jezersko, kar 
je nam najbližje, ampak kar 
doma. Janez mi je za diplomo 
kupil novo tekaško opremo. To 
pomeni, da je sedaj stara že 
krepkih 20 let, a še vedno slu-
ži svojemu namenu. Soseda 
me sprašuje, kakšno tehniko 
tečem, kakšne imam smuči. 
Ko ji odgovarjam, da imam 
ene smuči in tečem z njimi 
klasiko in »skate«, se mi debelo 
smeji. To ni mogoče. Marsikaj 
ni mogoče, pa se dogaja. Tako 
tudi jaz z 20 let starimi smuč-
mi tečem za svoje potrebe obe 
tehniki na enih smučkah. To-
rej sem vam s tem povedala vse 
o svoji zahtevnosti, znanju in 
sposobnostih teka na smučeh. 
Profesionalci imajo tako lep 
stil in tako preprosto je videti. 
Poskusim in hitro omagam. 
Potem pa se zanašam na dr-
sanje, bolj podobno hoji, pa je 
vendar fino. Oče večkrat pove, 
kako smo se v mojem otroštvu 
udeležili družinskega marato-
na v Dupljah. Družini primer-
na proga je bila dolga pet ali 
največ deset kilometrov. Mami 
je poznala znanko, ki je dela-
la pri razglasitvi rezultatov. 
Vpraša jo je, kateri smo bili. 

Enaindvajseti. O fino. Čez čas 
ponovno vpraša, koliko pa je 
bilo vseh ekip. Tudi enaindvaj-
set. Ah, sedaj mi je vse jasno. V 
duhu pomembno je sodelovati 
in ne zmagati smo gojili vse 
športe pri naši hiši in volja je 
ostala vse do danes. Ko bomo 
šli med zimskimi počitnicami 
na smučanje v Avstrijo, bom 
prav tako vzela s seboj tekaške 
smuči. Tam je bolj hribovito 
in teren je strm. Zgodilo se je, 
da je bilo snega že precej malo, 
pa je tekaška proga še vedno 
služila teku na smučeh. Ne-
kaj časa si se peljal po snegu, 
potem po zemlji in travi, pa 
zopet po snegu. Pa vendar je 
učinek rekreacije pri teku na 
smučeh, smučanju ali pri hoji 
precej različen. Po eni uri teka 
imam razgibano celo telo, 
prepotena sem, od smučanja 
nikakor in od hoje še manj. Le 
kaj bi dali, da bi imeli sneg dlje 
časa tudi v nižinah in bi tako 
imeli čudovito rekreacijo prak-
tično zastonj in pred nosom. 
Ko pospravljam smuči, pride 
mimo znanka in navdušeno 
ji pripovedujem, kako je fino. 
In kakšen razgled. Amerika. 
Kakšna Amerika, pravi nazaj. 
Kdor koli je bil tam, ve, da je 
Amerika tukaj. Snežna pra-
vljica, tekaške proge pred hišo, 
pogled na zasnežene gore. Da 
bi le še dolgo časa ostali malo 
bolj zakotni prostor pod son-
cem in bi vse tisto, po kar ho-
dijo ljudje v Ameriko, k nam 
prišlo čim kasneje, ali pa če 
sploh ne pride. Naj nas sneg še 
malo razveseljuje tudi v niži-
nah. Vsaj v hribih ga bomo na 
srečo imeli še nekaj časa.

Zimske radosti
Janez Logar

Veliko bralcev se je ob mo-
jem/najinem zadnjem članku 
oglasilo. Nekateri sprašujete, 
kako ravnati z otroki in mla-
dostniki, ko pride smrt v našo 
bližino. Kolikor ljudi, toliko 
zgodb. Največ je odvisno od 
družinske povezanosti, od na-
šega religioznega oz. kultur-
nega odnosa do smrti, kdo je 
umrl ter predvsem od starosti 
in zrelosti otroka.

Najbolj se mi zdi pomembno, 
kako smrt dojemajo starši. Od 
njih je največ odvisno, na kak-
šen način bodo soočili otroka 
ali mladostnika s prihajajočo 
ali nenadno smrtjo ljubljene 
osebe. Pogosto naredimo napa-
ko, ker o tej težki temi nočemo 
spregovoriti z mladimi ljudmi. 
Želimo jih obvarovati in jim 
prihraniti šok, žalost in žalo-
vanje. Pa vendar že majhni ot-
roci nekako vedo, da vse, kar se 
začne, se tudi konča. Odrasli 
dojemamo smrt razumsko in 
čustveno. Otroci še niso razviti, 
da bi lahko uporabili razum. 
Zagotovo pa čustveno, instin-
ktivno vedo, da je nekaj zelo 
drugače. Še posebno, kadar je 
umrl eden od staršev, sorojenec 
ali druga ljubljena oseba. Naj-
bolj pomembno je, da si nekdo, 
ki mu otrok ali mladostnik za-
upa, vzame čas in mu razloži, 
kaj se je zgodilo ali kaj se bo 
zgodilo. Predvsem moramo go-
voriti resnico. Če je ne, bo otrok 
še bolj zbegan. Nujno je, da do-
bimo besede za težka stanja in 
da otroku zagotovimo, da smo 
ob njem in ne bo ostal sam. Ne 
smemo se čuditi, če otrok ali 
mladostnik ne odreagira, kot 
smo mi pričakovali. On na 
svoj način sprejme dejstvo, da 
ljubljene osebe ne bo več. Otro-

ci, ki jim niso povedali resnice 
ali jim niso dovolili še zadnjič 
videti starša ali jim niso dovo-
lili na pogreb, so bili v odrasli 
dobi celo jezni, da niso bili del 
slovesa. Spet pa ne smemo sili-
ti otroka ali mladostnika npr. 
k truplu ali na pogreb, če si 
tega ne želi. Nujno moramo 
spoštovati njegove želje. Bolj 
je pomembno, da se ob nekom 
lahko umiri in počuti varnega. 
Zato se pogovorimo o njegovih 
skrbeh, o njegovem doživljanju 
odhoda ljubljene osebe. Ne vsi-
ljujmo mu svoje žalosti, temveč 
mu dajmo zagotovilo, da bomo 
zanj poskrbeli.

Pri mladostnikih je verjetno 
lažje, ker razumejo že več. Za-
nje je dobro, če jih starši ali pa 
eden od staršev povabi k sode-
lovanju. Če ne zmorejo, jih ne 
smemo siliti, kajti šok je morda 
prevelik. Pomembno je, da smo 
z njimi v stiku in se pogovar-
jamo, kako bo sedaj po spre-
membi, kaj potrebuje, da mu 
razložimo proces žalovanja, 
da je dovoljena tudi jeza, ker 
nas je ati zapustil. Nekateri 
doživljajo občutke krivde, ker 
so nekaj storili ali morda česa 
niso storili.

Odrasli bomo svojim mla-
dincem največ pomagali, ko 
jim bomo s svojim odnosom do 
smrti pokazali neizogibnost 
smrti ter da jih bomo povabili 
(starosti primerno) k sodelo-
vanju pri slovesu in pri žalo-
vanju. Molk ni dobra rešitev. 
Smrt bomo lažje predelali, če 
bomo umrlemu že za časa živ-
ljenja človek človeku človek.

Ali naj jim povemo?

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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Vabimo vas, da 8. februarja, na kulturni 
praznik, obiščete Knjižnico Globus, kjer za 
vas pripravljamo pester praznični program.

v Mestni knjižnici Kranj

glasbeno-literarna prireditev 
KLA KLA KLASIKA
Rok Terkaj - Trkaj, dr. Igor Saksida
od 11.00 do 12.00, dvorana

improvizirana predstava 
KAJ SE KOMU SANJA
Rahela Klopčič, Nika Kovač
od 10.00 do 10.30, območje Otroci

Z reševanjem zabavnega kviza Prešerna jagat boste preizkusili svoje 
znanje o našem največjem pesniku. Na ogled bodo mojstrsko ročno 
tiskarstvo Tiskarne Jožefa Blaznika na repliki stare tiskarske delavnice, 
in  dragocenosti Mestne knjižnice Kranj: Dalmatinova Biblija iz leta 1584 
in različice besedila Prešernove Zdravlice, ki je prvič izšla pred 170 leti. 
Na prešerni ustvarjalnici si bodo otroci izdelali klobuk. Potekala bo tudi 
predstavitvena delavnica pravljična joga in gibanje s pravljicami. Talente 
glasbeno-pesniškega maratona bomo na oder povabili ob 12. uri.

Knjižnica bo praznično odprta od 10. do 16. ure.
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Copatki za novorojenčke Drage pletilje,  
na srečanje vas vabimo  
v sredo, 7. februarja,  
ob 16. uri v avlo  
Gorenjskega glasa.

Do snidenja lep pozdrav!
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

Rezultati 10. kroga – 4. februarja 2018
2, 13, 20, 23, 32, 34, 38 in 19

Loto PLUS: 2, 8, 9, 12, 13, 23, 39 in 14
Lotko: 8 0 6 6 7 9

Sklad 11. kroga za Sedmico: 910.000 EUR
Sklad 11. kroga za PLUS: 80.000 EUR

Sklad 11. kroga za Lotka: 840.000 EUR

LOTO

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v torek, 30. ja-
nuarja 2018, je bil ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ. 
Geslo križanke je bilo: SHOD MUZ NA KRANJSKEM PARNASI. Iz-
žrebani nagrajenci, ki prejmejo ženski in moški klobuk Prešer-
nov smenj, so: Alenka Plevel iz Cerkelj ter Vinko Potočnik in 
Matjaž Begovič iz Kranja. Nagrajencem čestitamo!

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na Bleiweisovi cesti 4 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov Kažipot 
brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni na-
slov kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Ob slovenskem kulturnem prazniku
Kranj – V počastitev kulturnega praznika in dr. Franceta Pre-
šerna bo MePZ Petra Liparja Društva upokojencev Kranj 
jutri, v sredo, 7. februarja, ob 18. uri izvedel tradicionalno 
podoknico pred Prešernovo hišo. V sredo, 7. februarja, bo 
ob 17.30 v Prešernovem gaju ob pesnikovem grobu potekala 
kulturna slovesnost Trenutek tišine, ob 18.30 pa bo na Fakul-
teti za organizacijske vede svečana akademija ob kulturnem 
prazniku – Sledi poeta. 

Spodnja Besnica – Kulturno društvo Jožeta Paplerja Besnica 
vabi na svečano akademijo ob slovenskem kulturnem pra-
zniku s pisateljem Ivanom Sivcem Zgodovina slovenstva in 
Prešeren. Prireditev bo v petek, 9. februarja, z začetkom ob 
18. uri v Rekreacijskem centru Vogu v Spodnji Besnici. V kul-
turnem programu bosta sodelovala tudi Otroško-mladinski 
pevski zbor Tilnovi slavčki pod vodstvom Tatjane Kozjek in 
citrarka Tanja Šifrer. Po prireditvi bo družabno srečanje.

Gorenje – Mešani pevski zbor Musica viva Kranj Primskovo 
z zborovodjem Alešem Gorjancem vabi na recital z naslo-
vom Skodelica kave, ki bo v četrtek, 8. februarja, ob 19. uri v 
Galeriji mizarstva Ovsenik v Gorenjah pri Kranju. 

Adergas – Kulturno-umetniško društvo Pod lipo Adergas 
prireja v četrtek, 8. februarja, ob 19. uri v dvorani v Adergasu 
kulturni večer z naslovom Povodni mož iz Plevnika izpod 
samostana. Ob recitacijah in petju bo vse povezano z lepo 
slovensko besedo.

Naklo – Društvo LIK Naklo v sodelovanju s Turističnim 
društvom Naklo vabi na tretji recital pesmi in kratkih be-
sedil slovenskih avtorjev, ki bo ob lipi pri župnijski cerkvi v 
Naklem v četrtek, 8. februarja, ob 14. uri. V primeru slabega 
vremena bo recital potekal v Pavlinovi galeriji Doma Janeza 
Filipiča.

Šenčur, Visoko – Občina Šenčur in Kulturno-umetniško dru-
štvo Valentin Kokalj Visoko vabita na prireditev v počastitev 
slovenskega kulturnega praznika, ki bo posvečena življenju 
našega največjega poeta dr. Franceta Prešerna. Osrednja ob-
činska akademija bo jutri, v sredo, 7. februarja, ob 19. uri v 
dvorani Doma krajanov v Šenčurju. Ponovitev akademije bo 
v četrtek, 8. februarja, ob 19. uri v dvorani Doma krajanov na 
Visokem.

Škofja Loka – Mešani pevski zbor Anton Tomaž Linhart iz 
Radovljice vabi na koncert ob kulturnem prazniku, ki bo v 
torek, 6. februarja, ob 17. uri v Centru slepih, slabovidnih in 
starejših Škofja Loka. Vstop bo prost. Osnovna šola Škofja 
Loka Mesto in Občina Škofja Loka vabita na osrednjo občin-
sko prireditev v počastitev slovenskega kulturnega praznika. 
Prireditev bo jutri, v sredo, 7. februarja, ob 18. uri v Sokol-
skem domu na Mestnem trgu. Na slovenski kulturni pra-
znik, 8. februarja, pa svoja vrata na široko odpira tudi Loški 
muzej. Lahko se jim boste pridružili na javnem vodstvu po 
arheološki zbirki, na delavnici za otroke, predstavitvi likovnih 
del in eksponatov družine Šubic iz umetnostnozgodovinske 
zbirke in depoja, javnem vodstvu po novi stalni zbirki Škof-
jeloški pasijon ter po stalnih zbirkah in izbranih eksponatih 
z direktorico Loškega muzeja, po novi stalni zbirki Šport 
na Loškem, na predstavitvi zbirke orožja in eksponatov iz 
depoja, javnem vodstvu po zgodovinski in etnološki zbirki, 
predstavitvi izbranih knjižnih enot iz knjižnice Tavčarjevega 
dvorca na Visokem ter predstavitvi novih pridobitev muzeja 
iz tovarne Šešir.

Reteče – KUD Janko Krmelj Reteče - Gorenja vas ob sloven-
skem kulturnem prazniku prireja 22. Reteški literarni večer 
v četrtek, 8. februarja, ob 18. uri v mali dvorani Kulturnega 
doma v Retečah.

Poženik – Dramska skupina Pod stražo ob slovenskem kul-
turnem prazniku vabi na prireditev Iz mamine skrinje, ki bo 
v Domu krajanov Poženik v četrtek, 8. februarja, ob 19. uri.

Radovljica – Osmega februarja bodo tudi v Muzejih radovlji-
ške občine praznovali slovenski kulturni praznik. Med 10. in 
15. uro si lahko ogledate Čebelarski muzej, Mestni muzej, 

Galerijo Šivčeva hiša in Kovaški muzej v Kropi, kjer bodo or-
ganizirana tudi javna vodstva. Ob 10. uri bo v Čebelarskem 
muzeju otroška delavnica.

Kamnik – V četrtek, 8. februarja, bodo od 10. do 18. ure od-
prte vse enote Medobčinskega muzeja Kamnik: muzej na 
gradu Zaprice, Galerija Miha Maleš in Rojstna hiša Rudolfa 
Maistra. Razstave si lahko ogledate brezplačno, najavljena 
vodstva skupin so plačljiva. V muzeju na gradu Zaprice bo ta 
dan ob 11. uri javno vodstvo po razstavi Na sodu smodnika. 
Po razstavi bo obiskovalce vodil njen avtor Marko Kumer.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 6. febru-
arja, nemške urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 7. februarja, bodo 
ustvarjalne delavnice ob 17. uri, v petek, 9. februarja, pa bo 
Brihtina pravljična dežela začela ob 10. uri.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – V prihodnjih dneh bodo 
potekale brezplačne aktivnosti: Medgeneracijski center 
Kranj: sreda, 7. februarja: 17.30 – Prodajna pogodba za ne-
premičnino, predavanje; 18.00 – predavanje o Bachovih 
cvetnih esencah pozimi; petek, 9. februarja: 18.00 – preda-
vanje Uporaba konoplje; Cerklje na Gorenjskem: sreda, 7. 
februarja, 17.00 – Naravno somatsko gibanje, Osnovna šola 
Cerklje; petek, 9. februarja, 10.00 – urejanje parka, Dom Ta-
ber; Preddvor: sreda, 7. februarja, 9.00 – Umovadba za sta-
rejše, TIC Preddvor; Šenčur: torek, 6. februarja, 9.30 – Raču-
nalniški tečaj za začetnike, sejna soba Občine Šenčur, 11.00 
– Vesele urice nemščine, sejna soba Občine Šenčur, sreda, 
7. februarja, 17.00 – telovadba za vse generacije, Športna 
dvorana ob OŠ Šenčur. Obvezne prijave za aktivnosti spre-
jemajo na telefon 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@
luniverza.si.

IZLETI

Po poti kulturne dediščine Žirovnica
Gozd - Martuljek – Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi 
na pohod Po poti kulturne dediščine Žirovnica. Odhod bo v 
četrtek, 8. februarja, ob 7. uri izpred Penziona Špik v Gozdu 
- Martuljku. Z osebnimi avtomobili se boste peljali do Vrbe, 
nato pa peš nadaljevali do hiše Franceta Prešerna, Matije 
Čopa, Frana Saleškega Finžgarja, Janeza Jalna in Antona Jan-
še. Prijave zbirata do torka, 6. februarja: Sara, tel.: 041 554 
014 in Mojca, tel.: 041 821 366.

Pustni karneval na Reki in popustovanje v Dobovi
Preddvor – Društvo upokojencev Preddvor vabi na ogled 
pustnega karnevala na Reki v nedeljo, 11. februarja. V sobo-
to, 17. februarja, pa vabijo na popustovanje v Dobovo. Prija-
ve zbita po tel. št.: 040 55 73 63 Marija – do 9. februarja oz. 
do zasedbe mest v avtobusu.

KONCERTI

Koncert MPZ KUD Oton Župančič
Cerklje – Moški pevski zbor KUD Oton Župančič iz Sore bo 
v četrtek, 8. februarja, ob 12.45 v okviru svoje 16. turneje po 
poti kulturne dediščine zapel v rojstni hiši Ignacija Borštnika 
v Cerkljah. To bo prvi v nizu dogodkov, ki jih pevci letos pri-
pravljajo ob 160. obletnici Boršnikovega rojstva.

RAZSTAVE

Simbol
Radovljica – Jutri, v sredo, 7. februarja, bodo ob 18. uri v 
Galeriji Šivčeva hiša odprli razstavo Klemena Rodmana z 
naslovom Symbol. Gost bo Dušan Pirih. V glasbenem pro-
gramu bo nastopil Aleš Hadalin.

PREDAVANJA

Predsednice
Bled – V Festivalni dvorani Bled se bo v petek, 9. februarja, 
ob 19. uri začela komedija Predsednice, v kateri bodo nasto-
pile Olga Grad, Teja Glažar in Milena Zupančič.

Goreči škof
Škofja Loka – Danes, v torek, 6. februarja, si ob 19. uri v 
Jurjevi dvorani v Stari Loki (nekdanja Štirnova hiša ob staro-
loškem župnišču) lahko ogledate film o ljubljanskem škofu 
dr. Antonu Vovku z naslovom Goreči škof.

Brezje – S tradicionalnim romanjem z Brezij v Vrbo po stari 
romarski poti od Brezij do Višarij se tudi brezjanski Romar-
ski urad in frančiškani vključujejo v praznovanje slovenskega 
kulturnega praznika. Romarji bodo krenili na pot v četrtek, 
8. februarja, po maši ob pol devetih. Obiskali bodo Begunje 
in se poklonili spominu na Slavka Avsenika. Ustavili se bodo 
na Rodinah, kjer je bil rojen Janez Jalen, v Doslovčah, kjer je 
bil rojen Fran Saleški Finžgar, in na Breznici, kjer se bodo 
pri čebelnjaku poklonili spominu na Antona Janšo. Romanje 
bo končano v Vrbi z obiskom hiše, kjer sta se rodila France 
Prešeren in nadškof Anton Vovk, in cerkve svetega Marka. Na 
Brezjah že sedaj vabijo tudi na dogodek v začetku posta. Na 
pepelnično sredo, 14. februarja, ob 18. uri bodo prvič pokazali 
postni prt, ki ga je izdelala kiparka Maša Bersan Mašuk. 

Romanje z Brezij v Vrbo
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V SPOMIN
Spomin nikoli ne umre, je večen ...

Jutri, 7. februarja, bo minilo pet let, odkar je odšla od nas  
naša draga mama 

Marija Belovič
Mama, pogrešamo te!

Zdenka, Dušan in Erika z družinami

V SPOMIN

V snegu, na poti na vrt ni več tvojih stopinj, dragi oče

Milutin Radojičić
7. 2. 2016–7. 2. 2018

so pa naše do tebe tja, kjer sanjaš svoj večni sen o vrtu.

Hči Dobrila z Remzom, vnuk Dejan z Barbaro, Žanom in Borom

OSMRTNICA

Sporočam žalostno vest, da me je v 90. letu zapustila moja draga mama

Roža Doroteja Prislan
iz Kranja, Begunjska ul. 13

Od nje se bomo poslovili v družinskem krogu v sredo, 7. februarja 2018, ob 10. uri na 
pokopališču v Kranju. Žara bo od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Sin Borut

ZAHVALA

“Čist motan pogled muj plavu čez visok gorovje ževlejna u tista široširna ravan, kuodar kralujeta 
viečnast m pa prelub Buoh.”

V 82. letu starosti se je od nas poslovila draga žena, mama, babica 
in prababica

Anica Berčič
p. d. Kosova Ani iz Poljan

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, spodbudne besede, stiske rok, 
podarjeno cvetje, sveče, svete maše in spremstvo na njeni zadnji 
poti. Posebna zahvala g. župniku Jožetu Stržaju, PGD Poljane, 
KUD Poljane, DU za Poljansko dolino, Andreju Šubicu za ganljiv 
govor in Barbari Kržišnik za lep zvok citer. Hvala tudi pogrebni 
službi, Cvetličarni Rožca in pevcem.

Vsi njeni
Poljane, 31. januarja 2018

ZAHVALA

Lovro Mubi         Ivanka Mubi
Zahvaljujemo se vsem, ki ste se jima prišli poklonit ob njunem slovesu.  
Hvala sorodnikom, sosedom in prijateljem. Hvala domačemu pevskemu  
zboru za lepo petje pri sveti maši in na grobu. Hvala domačemu župniku  

g. Branku Setnikarju za besede tolažbe in prošnje h Gospodu. Hvala dr. Arnejškovi,  
dr. Kunstlju, dr. Šolarju in dr. Lopuhovi ter njihovemu medicinskemu osebju.  

Hvala Tadeji in patronažni sestri Barbari Sitar. Hvala skupini negovalk pomoči  
na domu Naklo – Eriki, Miri, Nevenki in Urški. Hvala pogrebni službi Navček.  

Hvala vsem, ki se ju boste spominjali in postali ob njunem grobu. 

Žalujoči vsi njuni
Sp. Bela, Nova vas, 6. februarja 2018

Zdaj se spočij, izmučeno srce,
zdaj se spočijte, zdelane roke.

Zaprte so utrujene oči,
le moja drobna lučka še brli!

(Svetlana Makarovič)

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

 Male ogla se spre je ma mo:  
za ob ja vo v petek do srede  
do 14. ure in za ob ja vo  
v to rek do petka do 14. ure!  

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek, 
petek nep rekinjeno od  
7. do 15. ure, sreda od  
7. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

STANOVANJE v starejši hiši v Britofu, 
tel.: 040/563-789, po 15. uri  
 18000432

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo v Kranju, tel.: 
070/591-227 
 18000430

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

HONDA Civic limuzina, letnik 1998, 
228.000 km, lepo ohranjena, 1. barva, 
garažirana, tel.: 031/308-540  
 18000424

HYUNDAI Matrix 1.6 GLS, letnik 
2006, 177.000 km, 1. lastnik, garaži-
ran, servisiran, tel.: 041/722-564 
 18000431

SEAT Ibiza SDI, letnik 2004, 240.000 
km, registriran do 20.11.2018, tel.: 
040/795-958 
 18000411

SEAT Ibiza 1.2, 15.000 km, 5 vrat, 
kot nova, vsa možna oprema, letnik 
2017, možna menjava, tel.: 041/543-
876  
 18000435

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MOPED Tomos APN 6, letnik 2002, 
malo vožen, nekaramboliran, 1. lastnik, 
ugodno, tel.: 031/308-540  
 18000426

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

AVTO – karamboliran, tudi total-
ka, slabše ohranjen ali v okvari.  
www.avtovleka-simenko.si, tel.: 
070/300-554 
 18000397

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 
 17004048

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

LES za nadstrešja, deske in plohe, tel.: 
04/53-36-448, 051/794-235  
 18000428

KURIVO
PRODAM

BUKOVA drva, suha, tel.: 04/53-36-
448, 051/794-235 
 18000427

STANOVANJSKA 
 OPREMA
OSTALO
PRODAM

ZAVESE Velana, primerne za vsa 
okna, tel.: 031/400-950 
 18000433

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 18000425

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR Ursus, IMT, Deuzt, Zetor ali 
podobno, tel.: 041/872-029 18000438

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČI fižol koks v zrnju, tel.: 
051/882-043 18000440

DOMAČO proseno kašo, ugodno, tel.: 
030/397-096  
 18000422

JEČMEN in krompir za krmo. Kmetija 
Matijovc, Jeglič, Podbrezje 192, tel.: 
041/538-583 18000386

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČB bikca, starega 3 tedne, tel.: 
041/341-350 18000379

ČB bikce, tel.: 041/356-292  
 18000434

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 18000392

PRAŠIČA za zakol ter jedilni in krmni 
krompir, tel.: 041/246-535 18000437

TELICO sim., brejo 6 mesecev, ali te-
lico, staro 14 mesecev, 10 mesecev, 
in bikca sim., 280 kg, tel.: 040/595-
576 18000436

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

KUHAR (m/ž) – družini prijazen delovni 
čas, stimulativno nagrajevanje, zaposli-
tev za polni delovni čas, zaposlitev za 
določen čas z možnostjo zaposlitve za 
nedoločen čas. Reina, d.d., Savska 
loka 1, Kranj, tel.: tajnistvo@reina.si 
 18000286

IŠČEMO prodajalca/-ko za delo na 
večjem bencinskem servisu v Kranju. 
Iščemo pozitivno, komunikativno ose-
bo.  Poskusno delo 6 mesecev, nato 
možna zaposlitev za nedol. čas. Alenka 
Lisjak, s.p., Prešernova 1, Dob, tel.: 
040/336-131 18000423

MLAJŠEGA upokojenca, z izkušnjami 
pri poznavanju trgovskega blaga in vozni-
škim izpitom B kat., zaposlimo v Kranju, 
v Savski loki 21, za občasno sezonsko 
delo v skladišču oz vožnjo s kombijem. 
Intertrend, d.o.o., Savska loka 21, Kranj, 
tel.: 040/296-750 18000393

ZAPOSLIMO terenskega komercialista 
(m/ž) za prodajo medicinsko-terapev-
stkih pripomočkov končnim kupcem na 
območju Slovenije. Španovina, d.o.o., 
Savska Loka 21, Kranj, tel.: 040/130-
054 18000396

IŠČEMO mizarja in varilca za proizvod-
njo, redna zaposlitev, delo v Avstriji 
in Nemčiji. Veselimo se vašega klica 
+436764601702, g. Grilc, Diaplan 
Stahl + Holz GmbH, Bahnhof str. 9, 
Klagenfur/Celovec, Avstrija 17004319

IŠČEMO – mizar-monter, pomočnik-
monter ter polagalca podov, redna za-
poslitev, delo v Avstriji in Nemčiji. Vese-
limo se vašega klica +436764601702, 
g. Grilc, Diaplan Stahl + Holz GmbH, 
Bahnhof str. 9, Klagenfurt / Celovec, 
Avstrija 17004320

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

ZAPOSLIMO delavca/-ko za delo v 
pakirnici. Pogoj: iz bližine Lesc, oseb-
na urejenost in ročne spretnosti. Pisne 
ponudbe na: Mesarija Mlinarič, d.o.o., 
Lesce, Železniška ulica 1, Lesce 18000439

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 18000293

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 18000368

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 18000366

MEGALES, d.o.o., Strahinj 120, Nak-
lo – zaposlimo voznika gozdarskega to-
vornjaka z izpiti kategorije C, E. Ponud-
bo pošljite na e-naslov info@megales.
si. 18000360

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 
 18000370

RAZNO
PRODAM

PLINSKO jeklenko, cena 10 EUR, tel.: 
04/25-72-055, 040/918-070  
 18000429
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Anketa

Ivan Bernard, Kranj:

»Prešeren predstavlja enega 
največjih simbolov kulture 
pri nas in prav je, da se tega 
zavedamo vse leto. Vseskozi 
prebiram literaturo, poleg 
poezije tudi svetovne klasike 
ter ostalo leposlovje.«

Blaž Justin,  
Dol pri Ljubljani:

»Udeležujem se kulturnih 
prireditev, občasno tudi 
koncertov. Velik del litera-
ture se je preselil tudi na 
internetne strani, tako da jo 
poiščem in preberem tam.« 

Marinko Kljajič, Kranj:

»Veseli me, da Prešernovo 
mesto – pa tudi celotna Go-
renjska – živi s kulturo na mno-
gih področjih, od gledališča in 
literature pa do glasbe in plesa. 
Poleg Prešerna pa letos obele-
žujemo tudi Cankarjevo leto.«

Jaka Kuhar, Zgornje Duplje:

»Mladi se sicer udeležujemo 
predvsem koncertov popu-
larnih skupin, je pa ponudba 
kulturnih prireditev pri nas 
zelo raznovrstna, tako da 
vsak lahko najde kaj zase.«

Samo Lesjak

Tradicionalni Prešernov 
smenj bo v četrtek ob držav-
nem kulturnem prazniku v 
Kranj znova privabil mno-
žice obiskovalcev. Pa smo 
kulturno dejavni tudi ostale 
dni v letu?

Foto: Gorazd Kavčič

Pestra kulturna 
ponudba

Andrej Flajnik, Šenčur:

»Kulturnih prireditev se ude-
ležujem, kolikor mi dopušča 
čas. Vsekakor pa se bom tudi 
letos udeležil Prešernovega 
smenja, ki ima poleg kultur-
ne tudi pomembno družabno 
povezovalno vrednost.«

info@g-glas.si

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

Danes bo oblačno in do večera brez padavin. Jutri bo oblačno 
s sneženjem. V četrtek bo spet večinoma suho, le občasno bo 
še naletaval sneg. Še naprej bo hladno.

Andraž Sodja

Bled – V petek se je v Mli
nem, kjer je osrednje pri
stanišče za blejske pletne, 
ki skrbijo za prevoz turistov 
na Blejski otok, pripetila ne
sreča, v katero je bilo vplete
nih deset turistov iz Južne 
Koreje in njihova nizozem
ska vodnica. Po informaci
jah policistov je pri izplutju 
pletne eden od turistov pa
del v vodo, kar je na plovilu 
povzročilo zmedo, posledič
no pa se je plovilo prevrnilo. 
Pri tem je v vodi, ki je na tem 
delu globoka okoli 2,5 metra, 
imela pa je le približno šti
ri stopinje Celzija, pristalo 
še okoli deset oseb, ki so bile 
tedaj na pletni. Takoj so jim 
na pomoč priskočili prisotni 
na kraju dogodka in inter
ventne službe, tri osebe pa 
so zaradi podhladitve kon
čale v zdravniški oskrbi. Za 
preostale so poskrbeli v bli
žnjem penzionu Mlino, ka
mor so jim z Rdečega križa 
pripeljali tudi suha oblačila. 

Kot smo izvedeli, je nesre
či botrovalo neupoštevanje 
navodil pletnarja. Ob izplut
ju je namreč nekaj potnikov 
na eni strani plovila vstalo, 
zato se je pletna nagnila, pri 
tem pa je eden od potnikov 

padel v vodo. Preostali potni
ki so ga želeli izvleči iz mrzle 
vode, ker pa so se vsi nagnet
li na eno stran čolna, se je ta 
nagnil in zajel vodo, tako da 
se je kljub trudu pletnarja, 
da bi ohranil ravnotežje, čoln 
na koncu prevrnil. Kot so še 
sporočili s policije, pletnar ni 
bil pod vplivom alkohola. Z 

dogodkom so seznanili in
špektorja za plovbo po celin
skih vodah. Zaradi množič
nosti nesreče je bil aktiviran 
tudi psiholog, a njegova po
moč ni bila potrebna. 

Pletno, ki je ostala brez 
strehe, so iz vode izvlekli 
blejski prostovoljni gasilci in 
potapljači. Po informacijah 

izkušenih lokalnih turistič
nih vodnikov je k nesreči 
zagotovo pripomoglo nepo
znavanje prevoza, saj tuji tu
risti niso najeli lokalnega vo
dnika, ki bi jim bolje pojas
nil specifiko pletne, ki je za
radi ravnega dna bolj nesta
bilna pri nenadnih premi
kih potnikov. 

S pletne padli v mrzlo vodo
V petek se je ob izplutju iz pristanišča za pletne v Mlinem pripetila nesreča, v kateri je deset korejskih 
turistov končalo v mrzli vodi, trije pa zaradi podhladitve celo v zdravniški oskrbi.

Pletno, ki je ostala brez strehe, so iz vode izvlekli blejski gasilci in potapljači. / Foto: Andraž Sodja

Simon Šubic

Krvavec – Danes bo potekel 
podaljšan rok, ki so ga kupcu 
družbe RTC Krvavec, kranj
skemu podjetniku Janezu 
Janši oziroma njegovi Alpski 
investicijski družbi (AID), 
določili za plačilo kupnine. 
Tik pred zdajci pa so z družbe 
RTC Krvavec medijem posla
li dopis, v katerem so izrazili 
zaskrbljenost, da »družba po 
spremembi lastništva ne bo 
poslovala kot dober gospo
dar in ne bo dosegala pozitiv
nega poslovanja, kaj šele ras
ti in razvoja«. Direktor RTC 
Krvavec Srečko Retuznik do
pisa, ki so ga po njegovih be
sedah sestavili zaposleni in je 
z njim le seznanjen, ni želel 
komentirati. 

Avtorji dopisa opozarjajo, 
da je iz podatkov finančne 
uprave razvidno, da je Janše
vo podjetje Infohip, ki je las
tnik AID, zastavilo del svoje
ga premoženja in del premo
ženja AID za 310 tisoč evrov 
posojila, najetega pri podje
tju Grad.In. Posojilo zapa
de aprila, po dostopnih po
datkih pa Infohip trenutno 
nima zadosti sredstev za nje
govo poplačilo. Infohip naj 
bi imel tudi med pol milijo
na in milijonom evrov davč
nega dolga, Janša pa na dveh 
parcelah vpisane zaznambe 
na podlagi sklepov o izvršbi, 
so dodali. AID mora poleg 
kupnine poskrbeti tudi za re
financiranje kreditov družbe 
RTC Krvavec, ki ga je omo
gočila Banka Intesa Sanpao
lo. Ista banka naj bi AID tudi 
odobrila kredit za nakup pod 
pogojem, da novi lastnik po 
nakupu v korist banke zas
tavi vrednostne papirje RTC 
Krvavec, zastavitelj pa naj bi 
bil tudi RTC Krvavec. Zapo
sleni se zato sprašujejo, ali 
bo nakup delnic vsaj delno 
financiral tudi RTC Krvavec.

Direktor AID Janez Jan
ša pa v odzivu na anonimen 

dopis, ki so ga po njegovem 
sestavile osebe, ki bodo za
radi prodaje morda izgubi
le določene privilegije, zatr
juje, da ima AID že od začet
ka postopka prodaje v celo
ti zagotovljen denar za kup
nino, o čemer so prodajalcu, 
družbi Unior, že večkrat do
stavili vsa dokazila. 

Janša: na voljo bo več 
denarja

»Za nakup delnic v nobe
ni obliki ne bo porabljeno 
ali zastavljeno premoženje 
RTC Krvavec,« zagotavlja 
Janša in dodaja, da so hkra
ti s prevzemom RTC Krvav
cu zagotovili tudi refinanci
ranje obstoječih dolgov pod 
bistveno ugodnejšimi po
goji od zdajšnjih. »Druž
ba bo imela za tekoče poslo
vanje in razvoj na voljo več 
denarja. S prevzemom se 
bodo torej pogoji poslovanja 
RTC Krvavec pomembno iz
boljšali,« poudarja in doda
ja, da bi s plačilom kupni
ne in prevzemom financira
nja zelo visoka sredstva pri
dobil tudi Unior, ki ima več 
kot 122 milijonov evrov ob
veznosti.

Janša še pojasnjuje, da je 1. 
februarja pri notarju potekal 
narok za podpis kreditnih 
pogodb, vendar pa je sredi 
naroka direktor RTC Krva
vec Srečko Retuznik »vpri
čo predsednika nadzorne
ga sveta RTC Krvavev Bran
ka Bračka in drugih samo
voljno in brez pojasnila za
vrnil podpis kreditne pogod
be«. Po Janševem mnenju je 
Retuznik s tem ravnal v ško
do RTC Krvavev in Uniorja 
kot prodajalca. »Pričakuje
mo, da bodo vsi udeleženci 
izpolnili svoje obveznosti iz 
pogodbe, RTC Krvavec pa bo 
pod našim vodstvom postal 
odlično in finančno uspeš
no turistično središče,« je še 
sporočil Janez Janša.

Zapleti pri prodaji 
RTC Krvavec


