
AKTUALNO

Višje plače,  
dražje oskrbnine
Dvig plač v javnem sektorju je že 
povzročil dvig oskrbnin tudi v ne-
katerih domovih za starejše, kjer 
opozarjajo, da je nujno čim prej 
pristopiti k sistemu dolgotrajne 
oskrbe in ustvariti sredstva za po-
krivanje storitev.
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AKTUALNO

Kako javne  
so lahko seje
Katere ovire morajo občine pre-
skočiti, da lahko njihovi občani 
spremljajo seje občinskega sveta 
preko spleta? In zakaj morajo od 
občinskih svetnikov, čeprav so ti 
javne osebnosti, iskati soglasja?
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GORENJSKA

Eko Resorta  
ne bodo rušili
Tako je prepričan lastnik Eco Re-
sorta, ki je prejel odločbo, da ukre-
pe inšpekcij odlaga do uveljavitve 
prostorskega načrta, vendar naj-
več za pet let. Na ministrstvu po-
jasnjujejo, da se odločba nanaša 
zgolj na črnozgrajeni toplar.
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ZADNJA

V Kranju štirje  
pari dvojčkov
Iz Bolnišnice za ginekologijo in 
porodništvo Kranj smo dobili pri-
jetno povabilo. Da obiščemo Tilna 
in Tio, Ulo in Tajo, Adama in Brino 
ter Vida in Julijo. To so štirje pari 
dvojčkov, dva para sta rojena celo 
na isti dan. 

32

VREME

Danes in jutri bo sončno. 
V četrtek bo delno jasno z 
občasno povečano oblač-
nostjo. Po kotlinah in do-
linah bo zjutraj megla.

–5/6 °C
jutri: sončno
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72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Vilma Stanovnik,  
Urša Peternel

Kranj – Na kulturni praznik 
se je Kranj znova odel v po-
dobo 19. stoletja. Kot je ob 
slovesnem odprtju pred Pre-
šernovim gledališčem pove-
dal direktor Zavoda za turi-
zem in kulturo Kranj Tomaž 
Štefe, je pri organizaciji pra-
zničnega dogodka sodelova-
lo več kot sto različnih orga-
nizacij, vsi pa so se potrudi-
li, da so obiskovalci uživa-
li ob številnih kulturnih do-
godkih in predstavitvi roko-
delskih mojstrov domače in 
umetnostne obrti. 

»Danes že sedemnaj-
stič zapored obujamo spo-
min na največjega sloven-
skega pesnika dr. Franceta 
Prešerna in podoživljamo 
čas 19. stoletja. Pred neka-
ko 170 leti so v Kranju žive-
li trgovci, obrtniki, gostilni-
čarji ..., bilo je nekaj uradni-
kov, nekaj častnikov, nekaj 
duhovnikov, bil je celo dok-
tor in lekarnar. Kranj je bil 
nekakšen most med Tr-
stom in koroškimi mesti, v 
Kranju se je v tistem času 
začela razvijati manufak-
tura. Ravno v tistem času, 
leta 1846, je v Kranj po 14 le-
tih prošenj prišel dr. France 

Prešeren, ki mu je država 
dala soglasje za lastno ad-
vokaturo,« je zbrane nago-
voril župan Matjaž Rako-
vec in poudaril, da se Kranj 
poteguje za evropsko pre-
stolnico kulture leta 2025. 
»Prav dr. France Prešeren 
bo tista rdeča nit, za katero 
verjamem, da nas bo pope-
ljala v Evropo,« je povedal 
župan Rakovec.

Slavnostna govornica je 
bila državna sekretarka na 
ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Eva 
Štravs Podlogar.

Praznično petzvezdično doživetje 
Kot vrhunski dogodek je državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar označila Prešernov smenj, ki je v 
petek napolnil Kranj. Vesel, prešeren dan je bil tudi v Vrbi.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Najboljše alp-
ske smučarske in smučar-
ji sveta te dni merijo moči 
v Areju na Švedskem, po 
zaslugi odlične smukačice 
Ilke Štuhec pa smo v nede-
ljo poslušali tudi slovensko 
himno. Ilka Štukec in tudi 
drugi najboljši, ki se pote-
gujejo za odličja na svetov-
nem prvenstvu, že imajo na-
slednike, ki so minuli konec 
tedna tekmovali na Pokalu 
Loka, tekmovanju deklic in 
dečkov v kategorijah do 14 in 
do 16 let.

Tradicionalna priredi-
tev, ki spremlja tekmovanje 
mladih smučarskih upov, 

se je v petek zvečer začela 
s predstavitvijo vseh nasto-
pajočih na loškem Trgu pod 

gradom, zbrane pa sta naj-
prej nagovorila predsedni-
ca organizacijskega odbora 

Barbara Kuerner Čad in do-
mači župan Tine Radinja. 
»Mi, ki tukaj živimo, ver-
jamemo, da je Škofja Loka 
ena izmed zibelk smučanja 
in da se je prav na teh strmi-
nah okoli nas rojevalo slo-
vensko smučanje, na okoli-
ških smučiščih pa so se ka-
lili nekateri najuspešnej-
ši smučarji vseh generacij. 
Ne nazadnje se je prav prva 
kolajna na velikih tekmo-
vanjih skalila na teh pobo-
čjih, leta 1982 pa jo je osvo-
jil Boris Strel, naš žal prehi-
tro preminuli someščan,« 
je zbrane spomnil župan 
Radinja. 

Glede vzornikov nimajo skrbi
Medtem ko se je naša najboljša alpska smučarka Ilka Štuhec veselila novega naslova svetovne prvakinje 
v smuku, so na Starem vrhu najboljši mladi smučarji sveta tekmovali na letos že 44. Pokalu Loka. 
Ekipno so se znova najbolj izkazali slovenski smučarski upi.

Nina Drobnič je bila v veleslalomu šesta, v slalomu pa 
četrta. / Foto: Gorazd Kavčič
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V lepem in toplem vremenu se je osrednje slovesnosti v Vrbi udeležilo ogromno ljudi. 
Slavnostni govornik je bil etnolog in publicist dr. Janez Bogataj. / Foto: Tina Dokl
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme KRISTINA CIGUT iz Vodic.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

V Cerklje prihaja Mestno gledališče Ptuj

Abonma Nasmejmo se! v Cerkljah se počasi preveša v drugo 
polovico gledališke sezone in v Kulturni hram Ignacija Borštni-
ka prihaja komedija Mestnega gledališča Ptuj I ♥ Njofra! Ma-
ribor, osemdeseta leta prejšnjega stoletja, on, naturaliziran 
Mariborčan (Vlado Novak), ona, morda Ljubljančanka z me-
ščanskim, intelektualnim pedigrejem (Gojmir Lešnjak - Gojc), 
in hči, ki se želi poročiti. Bo ata uspel preprečiti poroko ljube 
hčerkice? Ali bo mami to isto poroko uspelo rešiti? Zapraše-
na, staromodna in rahlo nostalgična komedija I ♥ Njofra! je 
namenjena vsem jugonostalgikom in tistim, ki to niti slučajno 
ne želijo biti. Predstava bo na sporedu v četrtek, 21. februarja, 
ob 20. uri. Vstopnice za izven so na voljo v spletni prodajalni in 
na prodajnih mestih Mojekarte.si (Petrol, Logo, trafike 3DVA, 
kioski Dela), več informacij pa vas čaka na spletni strani www.
nasmejmo.se ter telefonski številki 051 606 220. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici za 
ogled predstave I ♥ Njofra! v Cerkljah. Nagradno vprašanje: 
Napišite vzdevek velikega slovenskega igralca in režiserja, ki 
bo v Cerkljah zablestel v vlogi mame skorajšnje (ali pa tudi 
ne?) neveste. Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponede-
ljka, 18. februarja 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj ali na koticek@g-glas.si.
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Balkan festival na Gospodarskem razstavišču

Po razprodanem spektaklu, ki sta ga v sklopu Balkan festivala 
v Stožicah pričarala Ceca in Aca Lukas, se najavlja nora zabava 
ob koncu zime z velikimi imeni: Buba Corelli in Jala Brat, Rasta 

in Djani. Obeta se glasbeni spektakel, 
saj bodo omenjeni glasbeniki prvič 
skupaj nastopili na koncertnem odru 
ljubljanskega Gospodarskega razs-

tavišča v soboto, 23. februarja, ob 
22. uri. Koncert bo kot vedno 

podprt s profesionalno 
produkcijo, odrsko 

scenografijo in 
odličnimi zvočno-

vizualnimi efekti. 
Vstopnice si lahko zagoto-

vite na spletni strani Eventim.
si ali v poslovalnicah Petrola. 
Naročniku Gorenjskega glasa 
bomo podarili dve vstopnici. 
Nagradno vprašanje: Naš-
tejte nastopajoče na Balkan 

festivalu 23. februarja na Go-
spodarskem razstavišču! Od-
govore s svojimi podatki poš-

ljite do ponedeljka, 18. februarja 2019, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Matevž Pintar

V Medvodah so zgradili 
novo športno igrišče pri OŠ 
Medvode. V načrtu je tudi 
izgradnja otroškega igrišča 
ali postavitev naprav za ulič-
no vadbo in grbinastega po-
ligona, prav tako pa se v pri-
hodnosti načrtuje nova šola 
v Preski in drugi projekti. V 
tokratni anketi je sodelovalo 
457 prebivalcev Medvod in 
okolice, ki so odgovarjali na 
vprašanje, kako so zadovolj-
ni z razvojem občine. Skoraj 

tretjina vprašanih je z razvo-
jem občine zelo zadovoljna, 
slaba polovica pa zadovoljna. 
Da bi se na področju razvo-
ja občine lahko storilo več, 
meni 13 odstotkov vpraša-
nih, pet odstotkov vprašanih 
je na vprašanje odgovorilo, 
da so z razvojem nezadovolj-
ni, en odstotek sodelujočih o 
tej temi ni imelo mnenja. 

V Medvodah imajo letos 
pokrito drsališče, nordijski 
center Bonovec itd. Zanima-
lo nas je, ali anketirani meni-
jo, da je kljub pomanjkanju 

snega in prave zime dobro 
poskrbljeno za zimske ak-
tivnosti. Večina, in sicer 86 
odstotkov, je prepričanih, da 
je za zimske aktivnosti dob-
ro poskrbljeno, trije odstotki 
pravijo, da bi se lahko stori-
lo več na tem področju, dva 
odstotka pa sta mnenja, da 
za zimske aktivnosti ni dob-
ro poskrbljeno. Slaba deseti-
na sodelujočih na vprašanje 
ni znala odgovoriti.

Gorenjski glas v sodelo-
vanju z Občino Medvode iz-
daja tudi revijalno prilogo 

Sotočje, ki jo občani brez-
plačno prejmejo v svoj na-
biralnik. Zanimalo nas je, 
kako pogosto vprašani pre-
birajo omenjeno prilogo. 

Prilogo redno prebira 81 
odstotkov vprašanih, 14 od-
stotkov občasno, dva odstot-
ka pa redko. Trije odstotki 
sodelujočih, ki priloge ne 
prebirajo, so kot razlog za to 
največkrat navedli, da jih ne 
zanimajo lokalne novice in 
da nimajo časa za branje. 

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.

Prebivalci Medvod zadovoljni 
z razvojem občine

Nagrajenci

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 29. januarja 2019, prej-
me dve vstopnici za koncert ansambla Galop Marija Petrič iz 
Kranja, medicinske gobe InLife pa Nada Rijavec iz Srednje 
vasi v Bohinju. V nagradni igri, ki je bila objavljena 1. februarja 
2019, prejme uradno kapo Smučarske zveze Slovenije Aljaž 
Bohinc iz Poljan. Nagrajencem čestitamo!

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Dejavnost insti-
tucionalnega varstva starej-
ših se financira iz dveh vi-
rov, to je oskrbnin, ki jih pla-
čujejo stanovalci, njihovi 
svojci in po potrebi občine 
ter predstavljajo sedemdeset 
odstotkov prihodkov, ter pla-
čil za opravljeno zdravstveno 
nego, ki jih plača zdravstve-
na zavarovalnica. Kot je po-
jasnil sekretar Skupnosti so-
cialnih zavodov Slovenije 
Jaka Bizjak, so domovi sta-
rejših že uskladili cene oskr-
be z dvigom plač kadra, ki je 
plačan iz oskrbnin, tisti, ki 
še niso, bodo to verjetno še 
storili. »Čakamo pa še, ali bo 
vlada ob odločanju o spornih 
vprašanjih ustrezno popra-
vila cene zdravstvenih sto-
ritev glede na dvige plač, ki 
jih je dogovorila s sindikati. 
Po neuradnih informacijah 
dvig ne bo dovolj velik, zato 
bo treba manjkajoče zagoto-
viti na druge načine. Govo-
rim o približno dveh evrih 
na dan na stanovalca. Ker 
imamo samo dva vira, lah-
ko to zagotovimo najprej z 
varčevanjem, ki ima na kon-
cu za posledico nižji stan-
dard, ali pa z dvigom oskrb-
nin, za kar pa potrebujemo 

spremembo metodologije 
za izračun cen oskrbe. Upa-
mo, da bo vlada to upošteva-
la in pri odločanju o cenah 
zdravstvenih storitev pos-
krbela, da bo cena pokriva-
la stroške, predvsem stroške 
dela, ki pri njenem izvajanju 
nastajajo.« Ob tem je opozo-
ril: »Kot družba smo na raz-
potju, ko se moramo odloči-
ti, ali bomo šli v smeri soci-
alnih držav skandinavskega 
tipa ali v smer Balkana, kjer 
breme teh storitev nosijo sta-
rostniki in njihovi svojci.«

Podražitve v Kranju, 
Škofji Loki, na Jesenicah

»V Domu upokojencev 
Kranj se je s prvim januar-
jem zvišala osnovna oskrba 
za 1,6 odstotka, kar predsta-
vlja 0,31 evra na dan, cena na 
dan po novem znaša 18,89 
evra. Oskrba IV (za varo-
van oddelek) se je zvišala 
za 2,5 odstotka, kar predsta-
vlja 0,84 evra na dan, cena 
na dan tako po novem zna-
ša 33,26 evra,« je pojasni-
la Zvonka Hočevar, direk-
torica Doma upokojencev 
Kranj, in pozvala k spre-
membi oblikovanja cen so-
cialno-varstvenih storitev: 
»Vendar gre tu le za socialno 

oskrbo (plačilo nastanitve, 
kurjava, prehrana, pranje li-
kanje, pospravljanje, režija 
...). Zdravstveno-negovalne-
ga kadra pa zdravstvena za-
varovalnica nikoli ne finan-
cira toliko, kot se dvignejo s 
sindikati dogovorjene plače, 
niti se ne upošteva dejanska 
struktura delavcev; v domo-
vih je kader starejši, večji so 
dodatki, več je napredovanj. 

Zato prihaja do razkoraka in 
s tem do izgube na področju 
dela zdravstvene nege, ki jo 
moramo domovi pokrivati 
iz oskrbe, s čimer se neup-
ravičeno niža standard sta-
novalcev, ter iz tržne dejav-
nosti, ki je ravno tako priga-
rana, zato so delavci upravi-
čeni do izplačila dela stimu-
lacije.«

V Centru slepih, slabo-
vidnih in starejših Škofja 
Loka se je oskrba I zvišala za 
1,5 odstotka, kar predstavlja 
0,28 evra na dan, cena na 
dan po novem znaša 18,77 
evra. Tudi tamkajšnja direk-
torica Silva Košnjek je potr-
dila, da stanovalci in njihovi 

svojci vsako leto težje plaču-
jejo vse stroške, problemati-
ko pa vidi podobno kot Ho-
čevarjeva. »Zdravstvena za-
varovalnica sicer navaja po-
večanje plačil, vendar so ta 
povečanja povezana s pove-
čanjem kapacitet v domo-
vih v preteklem letu in po-
večanjem zdravstvene nege 
v domovih,« je še pojasnila 
Košnjekova.

Kakšen standard bodo lah-
ko zagotavljali v domovih za 
starejše v prihodnje, če ne bo 
ustreznih ukrepov na držav-
ni ravni, z zaskrbljenostjo 
spremlja tudi Mojca Pavšič, 
direktorica Doma upoko-
jencev dr. Franceta Berglja 
Jesenice. Tudi pri njih so 
s prvim januarjem zvišali 
ceno oskrbnin; za 1,7 odstot-
ka za osnovno oskrbo, kar 
predstavlja 0,31 evra na dan, 
cena na dan tako po novem 
znaša 18,09 evra. Oskrba IV 
(za osebe z demenco) pa se 
je zvišala za 2,3 odstotka, kar 
predstavlja 0,72 evra na dan, 
cena na dan tako po novem 
znaša 31,02 evra.

Višje plače, dražje oskrbnine
Dvig plač v javnem sektorju kot posledica dogovora med vlado in sindikati je že povzročil dvig cen 
storitev in posledično oskrbnin tudi v nekaterih domovih za starejše. Direktorice treh gorenjskih domov 
opozarjajo, da je nujno čim prej pristopiti k sistemu dolgotrajne oskrbe, ustvariti sredstva za pokrivanje 
storitev in razbremeniti starejše.

Kakšen standard bodo lahko zagotavljali v domovih 
za starejše v prihodnje, če ne bo ustreznih ukrepov na 
državni ravni?
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Medvode so ena tistih 
občin, ki imajo te-
levizijo – Televizijo 

Medvode, ki že vrsto let v celo-
ti snema in predvaja tudi seje 
občinskega sveta Občine Med-
vode. Občina je posnetke obja-
vljala tudi na svoji spletni stra-
ni. Seje so javne, kljub temu pa 
si občani januarske niso mogli 
ogledati – in si je tudi ne bodo. 

Seja se je sicer v celoti sne-
mala, a le za potrebe priprave 
magnetograma in poročila na 
lokalni televiziji. Razlog je v 
tem, da eden izmed 23 svetni-
kov za njeno javno predvajanje 
ni dal soglasja. Veliko je bilo 
kritičnih besed, kako nekdo 
kandidira za občinskega svetni-
ka, ki je javna funkcija, v času 
predvolilne kampanje javno 
nastopa in se poteguje za gla-
sove volivcev, je izvoljen, potem 
pa ne da soglasja, da javnost v 
celoti gleda, kaj se v občinskem 
svetu dogaja. Zagotovo ima za 
to svoje razloge. Občani so bili 
seveda ogorčeni, primer je od-
meval ne samo na lokalni rav-
ni. Na potezi je sedaj občina, ki 
mora, če želi, da bodo seje lahko 
predvajane brez pridobivanja 
soglasij, spremeniti Poslovnik 
občinskega sveta Občine Med-
vode. Informacijski pooblaš-
čenec je namreč ugotovil, da 
poslovnik ne vsebuje zadostne 
pravne podlage za javno objavo 
posnetka seje. Ta sicer določa, 
da se seja snema slušno in vizu-
alno, ne pa tudi, da se predvaja, 
na kakšne načine se podatki 
obdelujejo ... Vse to je tudi v 
duhu zakona o varstvu osebnih 

podatkov. Kot poudarja tudi in-
formacijski pooblaščenec, posa-
meznikov glas in podoba vselej 
povesta več kot le zapis njegovih 
besed, da snemanje pomeni 
poseg v zasebnost in varstvo 
osebnih podatkov in da slednje 
ni dopustno brez pravnih teme-
ljev. Zagotovo je prav, da se to s 
poslovnikom uredi – in tukaj ni 
kaj dodati. Lahko bi se uredilo 
tudi že prej, a na to ni nihče 
opozoril. Res pa je tudi, da bi 
se vse skupaj lahko izpeljalo na 
drugačen način: s predlogom 
na seji za spremembo poslovni-
ka in ne z najverjetnejšo prijavo 
informacijskemu pooblaščen-
cu. Na splošno je v današnjih 
časih tako, da se vse preveč stva-
ri ureja po načinu nesodelova-
nja, kdo je proti komu. Mandat 
v Medvodah se je začel na tak-
šen način in predvidevati gre, 
da bo treba spremeniti še kaj, 
da bo to mandat, usmerjen tudi 
v pregledovanje zakonodaje, kje 
kaj ni tako, kot bi moralo biti. 

V prvi vrsti pa bo treba spo-
štovati bonton. Res je, slika 
pove veliko, še več pa povedo 
besede in dejanja. Ta pridejo 
v javnost. Za snemanje, ki ga 
izvajajo novinarji za name-
ne medijskega poročanja, se 
uporablja zakon o medijih, ki 
novinarjem daje več pravic pri 
poročanju o dogodkih, ki so 
javni. Seje občinskega sveta, 
še posebno tiste, na katerih se 
reže občinski kolač, so za obča-
ne še kako pomembne. Tudi z 
januarske seje smo mediji poro-
čali, občani so bili obveščeni in 
so si ustvarili mnenje.

Javno, a brez prenosa

KOMENTAR
Maja Bertoncelj

Urša Peternel

Jesenice – »Gradbena dela 
zelo dobro napredujejo,« je 
na vprašanje, kako napre-
duje gradnja druge cevi pre-
dora Karavanke na avstrijski 
strani, odgovoril Walter Moc-
nik iz družbe Asfinag. Doslej 
so uspeli priti že več kot 570 
metrov globoko v goro, s po-
močjo šestih eksplozij vsak 
dan napredujejo za približ-
no sedem metrov, je dodal 

Mocnik. Avstrijci so z deli za-
čeli 18. septembra lani, za iz-
vajalca je bilo izbrano doma-
če podjetje Swietelsky. Dol-
žina druge cevi na avstrijski 
strani je dobrih 4400 metrov.

Na slovenski strani odloči-
tev o izbiri izvajalca še ved-
no ni znana, Marjan Koler 
iz Darsa je povedal, da naj 
bi bilo kaj več znanega v prvi 
polovici februarja.

Kot je znano, je bilo tur-
ško  podjetje  Cengiz, ki je 

bilo julija lani izbrano na 
razpisu, konec novembra iz-
ločeno zaradi domnevno po-
manjkljivih dokumentov, 
ki so bili predloženi ponud-
bi. V podjetju Cengiz mne-
nju Državne revizijske ko-
misije nasprotujejo, Gre-
gor Kos pa je v imenu podje-
tja zatrdil, da ne glede na se-
danjo zamudo lahko še ved-
no ujamejo terminski rok 
izgradnje druge cevi v skla-
du z javnim naročilom, če bi 

pogodbo podpisali do konca 
februarja. 

Druga cev naj bi bila zgra-
jena do februarja 2024, ta-
koj po odprtju bo ves pro-
met preusmerjen skozi no-
vozgrajeno cev, medtem pa 
bodo obstoječo cev zaprli ter 
prenovili in posodobili. V za-
četku leta 2026 naj bi bil na-
posled ukinjen dvosmerni 
promet in omejitev hitrosti 
zvišana s trenutnih osemde-
set na sto kilometrov na uro.

V Karavankah vsak dan šest eksplozij 
Gradnja predora Karavanke na avstrijski strani poteka zelo dobro, s pomočjo šestih eksplozij vsak dan 
napredujejo sedem metrov globoko v goro.

Simon Šubic

Kranj – Zaplet na januarski 
seji občinskega sveta Med-
vode, ki je niso smeli nepos-
redno predvajati na občinski 
spletni strani, ker te možnos-
ti niso opredelili v poslovni-
ku občinskega sveta, eden od 
novih občinskih svetnikov pa 
ni podpisal soglasja, je odprl 
več vprašanj. Tako se med 
drugim sprašujemo, ali ima-
jo vse občine, ki omogočajo 
snemanje sej, poslovnike pri-
lagojene zahtevam o varstvu 
podatkov, in če ne: ali so tudi 
te imele težave s pridobiva-
njem soglasij občinskih sve-
tnikov. In še: zakaj ni nobe-
nih težav pri snemanju in 
prenosih sej državnega zbo-
ra in vseh njegovih odborov?

Snemanje posega 
v zasebnost

Poglejmo najprej stali-
šče informacijske pooblaš-
čenke Mojce Prelesnik gle-
de snemanj sej občinskega 
sveta. Iz njenega urada so 
sporočili, da svobodo izraža-
nja in medijskega poročanja 
tudi po novi evropski uredi-
tvi varstva podatkov urejata 
slovenska ustava in zakon o 
medijih in glede tega ni no-
benih sprememb. »Poroča-
nje medijev s sej organov, 
ki so odprte za javnost, je to-
rej vedno dovoljeno ob upo-
števanju veljavnih predpi-
sov in aktov vsakega organa. 
Če pa nastopa medij v vlo-
gi podjetja, ki naročnikom 
(tudi npr. občinam) ponuja 
storitev snemanja, pa velja-
jo tudi zanje povsem enaka 
pravila po 28. členu Splošne 
uredbe o varstvu podatkov,« 
so razložili. 

Problem nastane, ko me-
diji (hkrati) nastopajo tudi 
kot pogodbeni obdelovalci, 
ki po naročilu in navodilu 

občine izvajajo snemanje 
sej. Tedaj namreč zanje v 
tem delu veljajo enaka pravi-
la kot za vsa druga podjetja, 
torej da so vezani na navodi-
la naročnika in pravno pod-
lago, ki velja za naročnika. V 
primeru pogodbene obde-
lave morata občina in pod-
jetje, ki snema seje, medse-
bojno razmerje ustrezno pi-
sno urediti. V pogodbi mo-
rata določiti minimalen ob-
seg medsebojnih obvezno-
sti, med drugim tudi obseg 
obdelave osebnih podatkov 
(npr. snemanje za namen 
priprave zapisnika, za ob-
javo na spletu), čas obdela-
ve v imenu upravljavca in 
druge dolžnosti naročnika 
in pogodbenega obdeloval-
ca. »Ni dvoma, da snema-
nje pomeni poseg v zaseb-
nost in varstvo osebnih po-
datkov ter takšen poseg ni 
dopusten brez pravnega te-
melja. V tem smislu so obči-
ne ali drugi organi kot uprav-
ljavci svojih zbirk posnetkov 
zavezani takšno zbirko po-
snetkov varovati in z njimi 
ravnati v skladu z določili 
splošne uredbe o varstvu po-
datkov in zakona o varstvu 

podatkov. Tako ima npr. ob-
činski svet občine v okviru 
zakonsko dopustnih oblik 
obdelave osebnih podatkov 
vselej možnost, da sam od-
loči, kako bo zagotavljal jav-
nost dela, in to uredi s po-
slovnikom,« pojasnjuje in-
formacijska pooblaščenka. 

Iskanje dlake v jajcu

»Gre le za iskanje dlake v 
jajcu,« pa obravnavano pro-
blematiko snemanja javnih 
sej občinskih svetov komen-
tira Miro Sodja, direktor ob-
činske uprave Občine Bo-
hinj, kjer že dolgo praktici-
rajo spletne prenose sej ob-
činskega sveta. »Svetniki bi 
se morali zavedati, da so, ko 
so podpisali soglasje za kan-
didaturo, postali javne oseb-
nosti in da je v to vključen 
tudi prenos sej občinskega 
sveta. Podobno velja za osta-
le sodelujoče, pa saj vsesko-
zi spremljajo te seje in vedo, 
da je prenos, in imajo mož-
nost, da se odločijo, ali bodo 
nastopili na seji občinskega 
sveta ali ne,« je dejal. V Bohi-
nju sicer do zdaj zaradi sne-
manj sej niso imeli težav. 

Javnost sej imajo tudi opre-
deljeno v poslovniku, ki do-
loča, da je delo občinskega 
sveta in njegovih delovnih 
teles javno. 

Pretočnemu video preno-
su v živo prek spleta se kljub 
novi uredbi GDPR niso od-
rekli niti v Občini Tržič, kjer 
imajo prenose opredeljene 
v poslovniku, je razložila di-
rektorica občinske uprave 
Metka Knific Zaletelj. Pov-
sem drugače pa so ravnali v 
Kranjski Gori, kjer so se sicer 
tradicionalnim prenosom po 
novem odrekli. 

Poglejmo še, kako imajo 
snemanje sej v poslovniku 
DZ in zakon o Radiotelevizi-
ji Slovenija urejeno v držav-
nem zboru (DZ). Poslovnik 
tako določa, da so seje DZ 
in delovnih teles javne, za-
kon o RTV Slovenija pa pra-
vi, da javna služba RTV obse-
ga tudi poseben nacionalni 
televizijski program, name-
njen neposrednim preno-
som sej DZ in njegovih de-
lovnih teles ter predvajanju 
posnetkov teh sej ter celovi-
temu informiranju javnosti 
tudi o vsem drugem parla-
mentarnem dogajanju.

Kako javne so lahko seje
Katere ovire morajo občine preskočiti, da lahko njihovi občani spremljajo seje občinskega sveta preko 
spleta? In zakaj morajo od občinskih svetnikov, čeprav so ti javne osebnosti, iskati soglasja?

V Kranjski Gori po novem sej občinskega sveta ne snemajo. / Foto: Gorazd Kavčič
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Marjana Ahačič

Radovljica – Prihodnji teden 
se tudi v Radovljici začenjajo 
vpisi otrok v vrtce – trenutno 
v občini v okviru Vrtca Ra-
dovljica deluje sedem enot. 
Večjih težav s številom mest 
v vrtcih v Radovljici nimajo, 
čeprav je, kot pojasnjujejo 
na občinski upravi, nekaj ot-
rok uvrščenih na čakalni se-
znam. »Nekaj otrok je vpisa-
nih v vrtec, čeprav trenutno 
ne potrebujejo varstva, drugi 
jih vpišejo zaradi izpolnjeva-
nja pogoja za sofinanciranje 
registriranega varuha pred-
šolskih otrok, tretji zaradi 
dodatnih točk pri vpisu za 
naslednje šolsko leto ... Ne-
kateri starši otrok želijo, da 
se otrok vključi v točno dolo-
čeno skupino vrtca. Če tam 
prostora ni, ga ne vključijo, 
ostane pa na čakalni listi,« 
pojasnjujejo na občinski 

upravi in dodajajo, da je bilo 
ob tem v decembru 2018 kar 
38 nezasedenih mest v ob-
stoječih oddelkih vrtca.

Občina je v sicer v začet-
ku leta v središču Radovljice 
odprla dodatno enoto Čebe-
lica in v nenamenski stavbi 
uredila prostor za oddelek za 
najmlajše otroke. V oddelku 
je bilo ob odprtju še nekaj 
prostih mest. Kot so še po-
jasnili na občini, tudi v rado-
vljiških vrtcih še v letošnjem 
letu načrtujejo dvig cen pro-
gramov. »Dvig cen vrtca je 
predviden zaradi višjih stro-
škov dela na podlagi spre-
jetega dogovora o plačah in 
aneksov h kolektivnim po-
godbam ter višje cene ener-
gentov, doseženih prek jav-
nih naročil. Izračun cene 
bo pripravil Vrtec Radovlji-
ca, predvidoma bodo pred-
log novih cen obravnavali na 
marčevski seji.

Kmalu vpis v vrtec
Prostora je v radovljiških vrtcih dovolj za vse, kljub 
temu je na čakalnem seznamu nekaj otrok. Letos 
so odprli novo enoto, spomladi predviden dvig cen.

Podlogarjeva je poudari-
la, da sta turizem in kultura 
medsebojno močno poveza-
na. »Turizem in kultura sta 
rdeča nit, ki jo promovira-
mo v slovenskem turizmu, 
in občina Kranj z okolico je 
ena od vodilnih 34 destina-
cij, na katere smo v Sloveniji 

ponosni in jih še posebno 
poudarjamo ter si želimo 
njihove še večje rasti in pove-
zovanja v kraju in okolici. O 
povezovanju nas je zelo veli-
ko naučil že dr. France Pre-
šeren. Veliko nam je pove-
dal, kako pomembno je biti 
ponosen na svojo domovi-
no, o pomenu domoljubja 
in o tem, da je treba ob tem 

obdržati odprto srce,« je po-
vedala Eva Štravs Podlogar, 
ki si je skupaj z okoli dvajset 
tisoč obiskovalci Prešerno-
vega smenja z zanimanjem 
ogledala številne kulturne 
dogodke v mestu. »V novo 
strategijo slovenskega tu-
rizma smo zapisali, da želi-
mo, da Slovenija postane ze-
lena, aktivna, zdrava, kultur-
na destinacija za petzvezdič-
no doživetje. Menim, da je 
danes Kranj ponos in sino-
nim za to,« je tudi poudarila 
Eva Štravs Podlogar. Pogo-
voru z letošnjimi nagrajenci 
v Prešernovem gledališču se 
je zvečer pridružil tudi pred-
sednik vlade Marjan Šarec.

Več tisoč ljudi je v lepem 
in toplem vremenu obiskalo 
Vrbo, številni so si ogledali 
Prešernovo rojstno hišo, se 
ustavili na stojnicah, uživa-
li v pestrem kulturnem pro-
gramu. Ogromna množica 
se jih je podala na pohod po 
Poti kulturne dediščine, ki 
vodi mimo rojstnih hiš zna-
nih mož, rojenih v vaseh pod 
Stolom. Med pohodniki sta 
bili tudi Janja Budič z Ble-
da in Mateja Antolič Peter-
nel iz Lesc. Kot sta poveda-
li, sta pot prehodili prvič, a 
z velikim užitkom in poseb-
nim ponosom. »Ogromno 
potujeva po svetu, bili sva na 
Kubi, v Mehiki, na Zanzibar-
ju, Tajskem in drugod, z mo-
torjem po Evropi ... A tudi če 
potuješ po celem svetu, tvo-
ja duša vselej ostaja sloven-
ska,« sta zatrdili. Navduše-
ni tekači so v Vrbo pritekli 

iz Kranja, peš iz Radovljice 
prek Bleda in Piškovce so v 
Vrbo prišli člani veteranske-
ga združenja. 

Na osrednji slovesnosti pri 
Prešernovem spomeniku 

je obiskovalce pozdravil ži-
rovniški župan Leopold Po-
gačar, slavnostni govor-
nik pa je bil etnolog in pu-
blicist dr. Janez Bogataj. 
Kot je dejal, obisk rojstnega 

kraja Franceta Prešerna do-
kazuje nesmrtnost pesniko-
ve ustvarjalnosti in je pos-
tal pravo sodobno slovensko 
kulturno romanje. Letos mi-
neva osemdeset let, odkar je 
bila pesnikova rojstna hiša 
odprta kot muzej, kar je bil 
tedaj prvi tovrstni primer na 
Slovenskem.

Igralka in pevka Lara Jan-
kovič je recitirala Prešerno-
ve pesmi, zapeli so člani do-
mače Mešane pevske skupi-
ne dr. France Prešeren, kot 
glasbeni gost pa je nastopil 
Adi Smolar, navdušen nad 
izjemnim obiskom Vrbe. 
Kot je dejal, je nastopiti v 
Vrbi zanj velika čast. 

Med gosti so bili tudi 
evropska komisarka Violeta 
Bulc, predstavniki državne-
ga zbora in državnega sveta, 
župani ...

Praznično petzvezdično doživetje
31. stran

Obiskovalke in obiskovalce Prešernovega smenja je 
nagovorila državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar. / Foto: Primož Pičulin

Kranj se je minuli petek na kulturni praznik znova odel v 
podobo 19. stoletja. / Foto: Primož Pičulin

Župan Matjaž Rakovec in minister dr. Jernej Pikalo sta v Prešernovem gaju v Kranju 
položila venec na pesnikov grob. / Foto: Primož Pičulin

Več sto pohodnikov se je podalo po Poti kulturne dediščine, 
med njimi sta bili tudi Janja Budič in Mateja Antolič Peternel. 
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VRTEC RADOVLJICA                                      
Kranjska cesta 13, 4240 RADOVLJICA
Tel.: 04/ 53 25 720
E-pošta: uprava@vrtec-radovljica.si
E-naslov: www.vrtec-radovljica.si

VRTEC RADOVLJICA VABI

K VPISU OTROK
V VRTCE RADOVLJIŠKE OBČINE ZA  

ŠOLSKO LETO 2019/2020.

Vpis bo potekal od ponedeljka, 18. 2. 2019, do petka, 22. 2. 2019, v 
prostorih uprave na Kranjski cesti 13 v Radovljici (prvo nadstropje), 
in sicer: 

 v ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00,
 v sredo in četrtek pa od 8.00 do 17.00.

Za novo šolsko leto, to je s 1. 9. 2019, so razpisani naslednji programi:
 DNEVNI PROGRAM za otroke do 3 let, ki traja od 6 do 9 ur;
 DNEVNI PROGRAM za otroke od 3 let dalje, ki traja od 6 do 9 ur.

Starši si bodo prostore vrtca lahko ogledali v tednu vpisa od 9.00 do 
10.00. Starše vljudno prosimo, da med ogledom ne motijo vzgojnega 
dela v vrtcu. Hvala. 

Dodatne informacije so na voljo na  spletni strani vrtca:
www.vrtec-radovljica.si, na tel. št.: 04/53-25-729 ali na e-pošti:

svetovalna.vpis@vrtec-radovljica.si.

 

Jasna Paladin

Kamnik – »Veseli smo, da je 
prevladala zdrava pamet in 
da dober projekt ostaja v Slo-
veniji. Država in občina Ka-
mnik, kot tudi Slovenia Eco 
Resort in gostje smo tako vsi 
postali zmagovalci, saj bo re-
sort služil svojemu namenu 
tudi v prihodnje. Saga o in-
špekcijskih postopkih z ne-
nehno grožnjo po rušenju 
se tako zaključuje, hkrati 
pa nas veseli, da lahko kon-
čamo tudi z rezervnim sce-
narijem, selitvijo resorta v 
tujino,« nam je konec tedna 
povedal Matjaž Zorman, ob 
tem pa predstavil odločbo, 
ki jo je 25. januarja podpisal 
gradbeni inšpektor Jože Ho-
stnik. V njej je zapisal sklep, 
da se izvršitev inšpekcijskih 
ukrepov (torej rušitev) odlo-
ži do uveljavitve prostorske-
ga akta, vendar za največ pet 
let. Podjetje Palmieri, katere-
ga lastnik je Matjaž Zorman, 
je na Občino Kamnik na-
mreč že vložilo vse potrebno 
za spremembo in dopolnitev 

občinskega prostorskega na-
črta, s čimer bi njegovo zdaj 
črnozgrajeno turistično na-
selje postalo legalno. 

Iz odločbe je razvidno, da 
se sklep nanaša zgolj na to-
plar, v katerem se izvajajo 
gostinska dejavnost in števil-
ne prireditve in bi ga morali 
na lastne stroške že podreti. 
V postopkih, ki se vlečejo že 
vse od leta 2015, pa ostajajo 
vse preostale stavbe (devet-
najst lesenih hišic, v katerih 

lahko počitnikuje  pet ozi-
roma dva gosta, lesena ka-
pela, 17 metrov visoka 'lo-
vska opazovalnica' in zuna-
nji bazen), ki prav tako ni-
majo potrebnih dovoljenj, 
saj niso bile zgrajene v skla-
du z občinskim prostorskim 
načrtom. Nezakonito zgra-
jene objekte je po inšpekcij-
ski odločbi prepovedano pri-
ključiti na javno infrastruk-
turo in z njimi opravljati go-
spodarsko dejavnost, a tega 

v Slovenia Eco Resortu ne 
spoštujejo, zato je v  prete-
klosti inšpekcija že odredi-
la rušenje. 

A Matjaž Zorman ostaja 
optimist. Kot pravi, so doslej 
prejeli že enajst odločb o ru-
šenju, od tega jih je bilo de-
vet razveljavljenih, zato je 
prepričan, da bodo nedavni 
odločbi, ki se nanaša na to-
plar, v kratkem sledile še od-
ločbe za odlog rušenja preo-
stalih objektov.

Eko Resorta ne bodo rušili
Tako je prepričan lastnik Slovenia Eco Resorta v Godiču pri Kamniku Matjaž Zorman, saj je pred dnevi 
prejel odločbo, ki ukrepe inšpekcij odlaga do uveljavitve prostorskega načrta, vendar največ za pet let. 
A na ministrstvu pojasnjujejo, da se odločba nanaša zgolj na črnozgrajeni toplar, postopki v zvezi z 
gradnjo preostalih objektov, ki nimajo potrebnih dovoljenj, namreč še tečejo.

V Slovenia Eco Resortu pričakujejo, da bodo odločbo o odlogu inšpekcijskih ukrepov prejeli 
za vse objekte, torej tudi za devetnajst na črno zgrajenih lesenih hišk, po vzoru planinskih 
bajt z Velike planine.

Maša Likosar

Trižič – Dvanajst udeležen-
cev Podjetniške akademije 
je prek sklopa šestih podje-
tniških delavnic spoznalo, 
kako samostojno in uspeš-
no nastopiti na trgu poslo-
vanja. Mentorji so jim po-
magali razviti in nadgradi-
ti njihove podjetniške ide-
je, obenem so jim poda-
li osnove in navodila, kako 
začeti svoj posel, lekcije iz 

prodaje in socialnih omre-
žij, kako predstaviti svojo 
idejo na spletu in v tiskani 
obliki, delavnica oblikova-
nja in javnega nastopanja. 
Matic Breznik, v čigar do-
meni je bila izpeljava pro-
grama, pravi, da so ude-
leženci izoblikovali tudi 
osebne značajske lastnos-
ti. »Karakterne lastnosti so 
zelo pomembne za uspe-
šnega podjetnika. Imeti 
mora dobro samopodobo in 

odločnost, saj je treba ide-
jo realizirati, jo predstavi-
ti in približati ljudem.« Di-
rektorica Ljudske univer-
ze Tržič Natalija Brumen 
je povedala, da je projekt tr-
žiška posebnost, domačini 
pa so zanj zelo zainteresi-
rani. »Zavedajo se, da ima-
jo po akademiji večjo mož-
nost zaposlitve ali uspešne 
samostojne poslovne poti, 
saj pridobijo samozavest, 
zagon in potrebna znanja.«

Podjetniška akademi-
ja se je zaključila z javnimi 
predstavitvami poslovnih 
idej udeležencev. Pet ude-
ležencev je predstavilo raz-
nolike ideje: ureditev parki-
rišča pod Zajmenovo doma-
čijo, sprehajanje psov, brez-
pilotno letalo, knjige s po-
zitivno afirmacijo in nau-
ropatski pregled. Nastop je 
spremljala tričlanska komi-
sija, ki so jo sestavljali tržiški 
župan Borut Sajovic, Matic 
Breznik in Miro Cerkovnik, 
ki je bil tudi gost njihovega 
podjetniškega večera. Oce-
njevali so izvedbo in suvere-
nost predstavitve, tržni po-
tencial ideje in njen učinek 
na tržišču, inovativnost, ak-
tualnost in aktivno udejstvo-
vanje udeležencev na delav-
nicah. Najboljša dva sta pre-
jela nagrado peturno indivi-
dualno svetovanje pri uspo-
sobljenih mentorjih. Naj-
boljšo idejo sta predstavi-
la Saša Zupan (knjige s po-
zitivno afirmacijo) in Ma-
tej Meglič (brezpilotno leta-
lo). Slednji je dejal, da je bila 
Podjetniška akademija pou-
čna izkušnja.

Zaključek Podjetniške akademije
Konec januarja se je v Tržiču zaključila Podjetniška akademija, ki že tretje leto deluje pod okriljem 
Tržiškega kreativnega centra in je del projekta TržičPodjeten.si, ki ga financira Občina Tržič. Izvaja jo 
Ljudska univerza Tržič.

Udeleženci Podjetniške akademije so prejeli nova znanja, izkušnje in zagon za samostojno 
podjetniško pot. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – »Proračun je vre-
den 13,3 milijona evrov. 
Čeprav je bilo nekaj predlo-
gov svetnikov za povečanje 
postavk, pa v drugem bra-
nju niso vložili nobenega 
amandmaja. Pač pa sem do-
polnilo o sofinanciranju na-
kupa avtomobila za Medob-
činsko društvo slepih in sla-
bovidnih Kranj vložil jaz in 
svetniki so ga potrdili,« je po 
seji občinskega sveta pove-
dal župan Ciril Kozjek. 

V proračunu je 8,4 milijo-
na evrov, torej skoraj 63 od-
stotkov proračuna, name-
njenih naložbam. V grad-
njo namakalnega sistema 
za kmetijstvo bodo vložili 
1,7 milijona evrov, kot pravi 
župan, gradbeno dovoljenje 
za prvo fazo že imajo. Pri tej 
naložbi sicer čakajo evrop-
ski denar, Evropa namreč 
namenja po sedem tisoč 
evrov za hektar kmetijskega 
zemljišča. Znaten del prora-
čunskega denarja, 2,5 mili-
jona evrov (od sicer 4,3 mi-
lijona skupne vrednosti in-
vesticije), namenjajo grad-
nji kanalizacije in ostale in-
frastrukture na območju Tr-
boj in Žerjavke. Več kot 450 
tisočakov bo šlo za ureditev 
športne infrastrukture (za 
umetno travo v »balonu«, 
zamenjavo luči v športnem 
parku in dvorani za varčnej-
še), okoli sedemsto tiso-
čakov namenjajo Blagne-
či hiši (pričakujejo, da bodo 
lahko začeli obnavljati sta-
ri objekt), v delu pa imajo 
tudi več projektov, za kate-
re bodo potrebovali več kot 
260 tisočakov proračunske-
ga denarja, gre pa pretežno 

za projektiranje kanalizaci-
je v naseljih Voklo in Pre-
bačevo. Proračun predvide-
va tudi vlaganje v novo gasil-
sko opremo, letos sta na vrsti 
gasilski avto za prostovoljne 
gasilce v Vogljah in črpalka 
na Olševku. Nekaj več de-
narja, kot je bilo predvideno 
ob prvem branju, bodo na-
menili kmetijstvu, saj zno-
va računajo na sofinancira-
nje udeležbe kmetov in pod-
jetnikov iz občine Šenčur na 
komendskem sejmu. 

V Šenčurju na nepovrat-
na sredstva računajo še za 
obnovo Krvavškega vodovo-
da skupaj z drugimi občina-
mi (nosilka projekta je Obči-
na Cerklje), čakajo pa še na 
odločitev države glede ured-
be o območjih aglomeracije, 
ki bi jim omogočila črpanje 
evropskih sredstev za odva-
janje in čiščenje odpadnih 
voda na južnem delu občine. 

Na januarski seji so iz-
dali tudi soglasje k osnut-
ku besedila pravnega posla 
za prodajo zemljišča na ob-
močju med regionalno cesto 
in avtocesto za t. i. deteljico. 
Ceno so znižali in pričaku-
jejo, da bodo zdaj zemljišča 
lažje prodali. S kupnino na-
mreč želijo kupiti drugo ze-
mljišče v bližini šole in vrtca, 
kjer bi gradili dom za starej-
še občane, je povedal župan 
Kozjek. Tokrat so svetniki 
na občinsko upravo naslovi-
li tudi vrsto pobud, od prevo-
zov otrok, upravljanja špor-
tne infrastrukture, prenove 
občinske spletne strani, fi-
nanciranja delovanja mladi-
ne do miklavževanja. Občin-
ski svet pa je sprejel še letni 
načrt svojega dela, sestal se 
bo na osmih sejah. 

Sprejeli proračun
Po decembrskem prvem branju in možnosti, da 
svoje pripombe v javni obravnavi nanj dajo tudi 
občani, so v Šenčurju ob koncu januarja sprejeli 
proračun za leto 2019. 
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Kulturni hram Ignacija 
Borštnika 
Cerklje na Gorenjskem 
 
Sobota, 16. 2. ob 19.30. uri 
Nedelja, 17. 2. ob 15.00. uri 
 
Predprodaja kart: 
1 uro pred predstavo 
 
INFO: www.kudpodlipo.si 
info@kudpodlipo.si 

Kulturno umetniško društvo 
»Pod lipo« Adergas 

 
vabi na ogled duhovne igre 

Josepha Jacoba Feitna, 
v priredbi Nika Kureta 

in režiji Silva Sirca 
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Igor Kavčič

Kranj – Odprti predali je na-
slov pregledne razstave, na 
kateri interdisciplinarna 
umetniška dela, nastala v 
zadnjih desetih letih, pred-
stavlja Kranjčanka Ajda To-
mazin, magistra koreogra-
fije in performansa, diplo-
mantka oblikovanja na lju-
bljanski Akademiji za likov-
no umetnost in oblikovanje, 
vzporedno je študirala tele-
vizijsko in filmsko monta-
žo, izpopolnjevala pa se je 
tudi v plesu.

Njenim različnim ume-
tniškim znanjem sledi 
tudi naš pogled ob vstopu v 
prostran galerijski prostor 
Stolpa Škrlovec. Avtorica je 
namreč na razstavi v sobiva-
nje umestila umetniške vse-
bine s področja ilustracije, 
instalacije, modnega obliko-
vanja, keramike, raziskoval-
nega performansa, fotogra-
fije in celo kalejdografije, 
kot poimenuje eksperimen-
talne fotografije, s katerimi 
je pred desetimi leti napol-
nila prvi ustvarjalni predal. 
»Prvo samostojno razsta-
vo sem imela, ko sem sode-
lovala s koreografinjo Sašo 
Lončar v KD Qulenium. Od 
takrat je moj pogled na svet 
in umetnost ''kalejdosko-
pičen''. V kalejdoskopu se 
osnovna slika neštetokrat 
preslikava in dobimo nove 
nianse različnih pogledov. 
Tako se v ustvarjanju nisem 
omejevala in sem študira-
la toliko različnih umetni-
ških področij. Pomembna je 
miselna širina, z njo priha-
jaš do novih idej in perspek-
tiv, hkrati pa spoznavaš, da 

je umetnost interdiscipli-
narna. Pravzaprav gre za po-
vezovanje na različnih pod-
ročjih življenja. Interdisci-
plinarnost se lahko integri-
ra in postane neki umetni-
ški jezik,« pojasnjuje Ajda 
Tomazin.

Na razstavi se tako sreča-
mo s serijo fotografij, ki jih 
avtorica poimenuje KulLaži. 
Gre za foto diptihe, intimne 
ali brezosebne, ki nam spo-
ročajo nekaj, v kar verjame-
mo, a je pravzaprav laž. Ob 
unikatni keramiki v obliki 
visečih školjkic nas Tomazi-
nova popelje do krhkih »čip-
kastih« posodic in kolekcije 
nakita ter na pogled krhkih 
oblačil v sredini prostora. 
Preseneti nas z delom Avdi-
cija za producente, subver-
zivnim raziskovalnim per-
formansom, ki izpostavlja 
identiteto umetnika na mi-
lost in nemilost producen-
ta, tu pa je tudi interaktivna 
galerijska instalacija Mreža 
v nastajanju, ki so jo na od-
prtju oplemenitili plesalci iz 
KD Qulenium.

Kuratorka razstave Zala 
Orel ob tem zapiše: »Razsta-
vo Odprti predali lahko bere-
mo na (vsaj) dva načina. Vse 
razstavljene kose obravnava-
mo posamezno ali pa jo sku-
paj s projekti v živo doživlja-
mo kot desetletni raziskoval-
ni projekt. Vpogled v drago-
ceno znanje in izkušnje razi-
skovalke, producentke, men-
torice in pedagoginje, ki se 
iz dela v delo razvija, skupaj 
prikazuje celoto – eno samo 
umetniško delo.« Kljub raz-
ličnosti medijev, skozi ka-
tere se izraža Tomazinova, 
rdečo nit in prepoznavnost 
začutimo v neki skupni sen-
zibilnosti. »V zadnjem času 
je moj ustvarjalni fokus osre-
dotočen na plesne predsta-
ve. Ukvarjam se s tako ime-
novano družbeno koreogra-
fijo v tretjem življenjskem 
obdobju v projektu Jata izku-
šenih ptic, prav tako pa otro-
kom sodobni ples približu-
jem s predstavo Od kapljice 
do oceana, ki si jo lahko ogle-
date v Stolpu Škrlovec, to so-
boto, 16. februarja, ob 11. uri.

Ko se odprejo predali
Toliko različnih umetnosti ene avtorice na eni sami razstavi v ambientu 
enega in edinega Stolpa Škrlovec. Ajda Tomazin, ki prisega na 
interdisciplinarni pristop k ustvarjanju, predstavlja svoja umetniška dela 
zadnjih desetih let.

Ajda Tomazin ob lebdečem slapu unikatnih školjk 
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Igor Kavčič

Kranj – Ena najprijetnejših 
in pri Kranjčanih tudi odlič-
no sprejetih tradicij zadnje-
ga desetletja ob slovenskem 
kulturnem prazniku je za-
gotovo obisk aktualnih pre-
jemnikov Prešernovih na-
grad v mestu, v katerem je 
pesnik preživel zadnje dni 
svojega tuzemeljskega biva-
nja. Po sprehodu skozi Pre-
šernovo mesto, po pesniku 
imenovani ulici in obisku 
muzeja v Prešernovi hiši so 
se nagrajenci tudi tokrat us-
tavili v Galeriji Prešernovih 
nagrajencev.

Navzoče je pozdravil dr. 
Jernej Pikalo, minister za 
izobraževanje, znanost in 
šport v funkciji ministra za 
kulturo, ki je med drugim 
poudaril, da so bili v zadnjih 
dneh nagrajenci še posebno 
v soju žarometov, tako tudi 
na Prešernov dan v Kranju. 
»Ampak ko ugasnejo luči, 
ko se film konča, ko je knji-
ga napisana, umetnik osta-
ne sam. Takrat naj mu osta-
ne zadovoljstvo nad samim 
seboj, ker je nekomu dru-
gemu dal nekaj čudovite-
ga s svojim izjemnim ume-
tniškim darom. Tudi foto-
graf Tone Stojko navdušuje 
s svojim darom in fotografi-
jami umetnikov tako rekoč 
v trenutku, ko so ti prejeli 
nagrado.« V nadaljevanju je 
Miklavž Komelj, nagrajenec 
Prešernovega sklada izpred 
let, prebral pesnitev iz svo-
je najnovejše pesniške zbir-
ke Ohne Warum, potem pa 
so se obiskovalci skupaj z 
nagrajenci podali v prvo 
nadstropje, kjer so predsta-
vljeni portreti letošnjih la-
vreatov. Tone Stojko jih fo-
tografija že 23 let in so prav 
tako postali vsakoletna stal-
nica. Portreti nagrajencev so 
v intimnih osvetlitvah zaža-
reli tako pred portretiranci 
samimi kot obiskovalci. 

Srečanje z nagrajenci se 
je nadaljevalo v Prešerno-
vem gledališču, kjer jih je 
z iskrivimi vprašanji izzva-
la novinarka Patricija Mali-
čev. V odsotnosti Prešerno-
vega nagrajenca režiserja Fi-
lipa Robarja Dorina in skla-
dove nagrajenke dirigentke 
Martine Batič so polno dvo-
rano navdušili Prešernova 
nagrajenka kostumografi-
nja in scenografka Bjanka 
Adžić Ursulov in prejemni-
ki skladovih nagrad: pesnik 
Jure Jakob, skladatelj Tomaž 
Svete, igralka Maruša Majer, 

ustvarjalec animiranih fil-
mov Dušan Kastelic in arhi-
tekta Aljoša Dekleva in Tina 
Gregorič Dekleva. Zbrane je 
nagovoril tudi predsednik 
vlade Marjan Šarec. Več o 
dogodku boste lahko preb-
rali v petkovi številki Gorenj-
skega glasa.

Japonska umetnost  
v Kranju

Že dopoldan so v Galeri-
ji dr. Ceneta Avguština od-
prli razstavo likovnih del v 
Sloveniji živečega japonske-
ga umetnika Noriakija San-
gawe in njegove hčere Anne 
Sangawa Hmeljak. Ume-
tnika v Kranju že poznamo, 

saj se je kot član svetovno 
znane japonske umetniške 
skupine Ryu predstavil leta 
2017, kasneje pa je sodeloval 
tudi na Mednarodnem Fe-
stivalu likovnih umetnosti 
Kranj. Tokrat se predstavlja 
na samostojni razstavi sku-
paj s hčerko. Občinstvo na-
govarjata s slikami in risba-
mi, vsak izmed njiju v dveh 
popolnoma različnih sveto-
vih. »Na eni strani nas No-
riaki Sangawa z deli v akril-
ni tehniki nagovarja z ab-
straktno navdihnjeno pripo-
vedjo meditativnega, na dru-

gi pa je s svojimi risbami s 
svinčnikom, tušem in akva-
reli v motiviki pravljično do-
mišljijska,« je o obeh avtor-
jih spregovorila umetno-
stna zgodovinarka Melita 
Ažman. Prisotne je na odpr-
tju, ki se ga je udeležil tudi 
japonski veleposlanik njego-
va ekscelenca Masaharu Yo-
shida, pozdravil kranjski žu-
pan Matjaž Rakovec. V glas-
benem programu sta nasto-
pila violinist Vasilij Mlejni-
kov in pevka Kaya Tokuhi-
sa, predstavila pa se je tudi 
japonska violinistka Ayana 
Shigematsu, ki je trenutno 
na študijskem izpopolnjeva-
nju na ljubljanski Akademi-
ji za glasbo. 

Kranj na Prešernov dan
Aktualni Prešernovi nagrajenci so tudi letos ob slovenskem kulturnem 
prazniku obiskali Kranj in se v Galeriji Prešernovih nagrajencev udeležili 
odprtja razstave svojih portretov. Že dopoldan je bilo odprtje razstave 
japonskih umetnikov Noriakija Sangawe in Anne Sangawa Hmeljak.

Ta čas ena najbolj iskanih slovenskih igralk in nagrajenka Prešernovega sklada Maruša 
Majer ob svojem portretu / Foto: Primož Pičulin

Oče in hči Noriaki Sangawa in Anna Sangawa Hmeljak se 
skupaj predstavljata v Galeriji dr. Ceneta Avguština.
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Podjetje IAW GmbH (www.iaw-gmbh.at), Annenheim pri 
Beljaku, je specializirano za ZATESNITVENA DELA na gradbiščih 

in za IZVAJANJE HIDROIZOLACIJE na ravnih površinah.

Širimo naš TIM in od pomladi 2019 naprej zaposlimo

SODELAVCA ZA HIDROIZOLACIJSKA DELA m/ž
(SCHWARZDECKER)

SODELAVCA ZA ZATESNITVENA DELA m/ž
(BAUWERKSABDICHTER)

Potrebno je znanje nemščine. Bruto plača najmanj po 
kolektivni pogodbi, 14-krat letno. V primeru boljše kvalifikacije 
oz. ustreznih delovnih izkušenj smo pripravljeni plačati bistveno 

več. V sklopu uspešne mlade delovne ekipe vam nudimo 
možnost nadaljnjega razvoja. Prosimo, javite se nam na:

office@iaw-gmbh.at oz. po telefonu +43 4248 20100

GORITSCHNIGGs Lunch und Steakhaus
iz Vrbe ob Vrbskem jezeru / Velden am 
Wörthersee od začetka aprila naprej 
za delo v poletni sezoni zaposli 
še naslednje sodelavce:.kuharja za peko na žaru m/ž  (Grillkoch)

Pogoj je sposobnost pripravljanja vrhunskih steakov. 
Mesečna plača najmanj 2.400,00 evrov bruto. .sodelavca za strežbo m/ž  (Speisenträger)
Pogoj je dobro znanje nemščine. Mesečna plača najmanj 1.700,00 evrov bruto..kuharja za pripravljanje bifeja m/ž  (Buffetkoch)
Delovni čas je nedeljen, brez večerne službe. 
Mesečna plača najmanj 1.800,00 evrov bruto..praktikante za strežbo in delo v kuhinji m/ž  (PraktikantInnen)
Plača po kolektivni pogodbi, odvisna od dosežene stopnje zaključenega 
šolanja. Po potrebi brezplačno bivanje in oskrba.
Za delo v našem HOTELU zaposlimo .sodelavca za sobe in zajtrk m/ž  (Allroundkraft)
Delo med 25 in 40 ur na teden. Mesečna plača na osnovi polnega delovnega 
časa 1.500,00 evrov bruto. Delovni čas je nedeljen, brez večerne službe. 
Bivanja vam ne nudimo.
Prosimo, javite se nam v nemščini na:
+43 4274 2035 . info@goritschnigg.com . www.goritschnigg.com

Matjaž Klemenc

Bled – Od četrtka do sobote 
se je hokejska reprezentanca 
Slovenije merila na turnirju 
evropskega izziva na Bledu. 
Nasproti so jim stali Madža-
ri, Italijani in Belorusi. 

Risi so turnir odprli z zma-
go 4 : 1. Za zadetke proti Ma-
džarski so poskrbeli Robert 
Sabolič, David Rodman, Žiga 
Jeglič in Žiga Pance). Madžari 
podobno kot Belorusi na tur-
nir niso prišli v najmočnej-
ši zasedbi, zato je bila že dru-
ga tekma z Italijo tista, ki naj 
bi dala končnega zmagovalca 
turnirja. V reprezentanci na-
ših zahodnih sosedov je bilo 
veliko znanih obrazov iz lige 
AHL. Kljub temu da je bilo 
malo zadetkov, smo videli do-
ber hokej z veliko lepimi po-
tezami in dobrimi obramba-
mi obeh vratarjev. Slovenci so 
tekmo dobili z 2 : 1 z goloma 
Jegliča in Rodmana. 

Po dveh dneh turnirja je 
bilo že jasno, da so varovan-
ci selektorja Iva Jana osvo-
jili prvo, Belorusi pa zad-
nje mesto. Tako na zadnji 
tekmi niso igrali stoodsto-
tno, kar se jim je na loncu 

maščevalo. Tekmo so po po-
daljšku izgubili s 3 : 2. Za 
Slovence je dvakrat v polno 
zadel Miha Zajc. 

»Razočaran sem nad zad-
njo tekmo z Belorusi, pred-
vsem prvo tretjino. Nismo ig-
rali tako, kot smo se dogovori-
li, in z lovljenjem nasprotnika 
porabiš veliko energije. Jasno 

je, da če ne bomo ves čas igra-
li po najboljših močeh, bomo 
imeli težave z vsemi nasprot-
niki,« je po turnirju povedal 
selektor Ivo Jan. 

»Veseli me, da sem spet 
med Risi. Na turnirju smo 
igrali zelo dobro, imeli smo 
veliko priložnosti. S Tičar-
jem in Saboličem smo se 

hitro ujeli. Verjamem, da 
bomo pravi tudi na prven-
stvu v Kazahstanu,« je po-
vedal napadalec Žiga Jeglič, 
ki se je vrnil v reprezentanco 
po prestani dopinški kazni.

Lestvica turnirja na Bledu: 
1. Slovenija (7 točk), 2. Italija 
(5), 3. Madžarska (4), 4. Be-
lorusija (2).

Prvo mesto za naše rise
Slovenska hokejska reprezentanca je kljub porazu v podaljšku na zadnji tekmi z Belorusi zmagala  
na turnirju evropskega izziva, ki je prejšnji teden potekal na Bledu.

Naši hokejisti so na Bledu na prvih dveh tekmah proti Madžarom in Italijanom slavili,  
na tretji tekmi pa so jih po podaljšku premagali Belorusi. / Foto: Tina Dokl

Mlade je v imenu glavne-
ga sponzorja prireditve Za-
varovalnice Triglav pozdravil 
predsednik častnega odbora 
Andrej Slapar, tekmovanje 
pa je odprl minister Jernej 
Pikalo. »V vsakem tekmova-
nju je tudi sodelovanje. Poleg 
tega tekmovanja niso le pri-
ložnost, da se pomerite med 
seboj, pač pa tudi, da boste 
znali ceniti prijateljstva, ki se 
rojevajo v vaši športni karie-
ri,« je poudaril minister Pika-
lo, nato pa si je skupaj s števil-
nimi Ločani in gosti ogledal 
atraktiven uvod v prireditev, 
tekmovanje v paralelnem sla-
lomu pod Loškim gradom. 
Na njem so se najbolj izka-
zali mladi slovenski smučar-
ji, ki so po dveh dneh obraču-
nov v ekipni konkurenci sla-
vili tudi ob koncu tekmova-
nja na Starem vrhu. 

V soboto so se namreč 
najprej pomerili na velesla-
lomski tekmi, slovenski ve-
leslalomski junak pa je pos-
tal Andraž Sešlar (SK Olim-
pija), ki je med starejšimi 
dečki osvojil drugo mesto. 
Izkazal pa se je tudi Jakob 
Anderlič. Med starejšimi 
deklicami sta bili v ospredju 
članici SK Domel Železni-
ki Nina Drobnič in Rebeka 

Kalan, ki sta osvojili šesto 
oziroma osmo mesto.

Pri mlajših deklicah je bila 
od Slovenk najvišje uvršče-
na Hana Andolšek Vertovšek 
(SK Modri), ki je postavila de-
veti čas voženj, pri mlajših deč-
kih pa Gal Hajdinjak (SK Alpe-
tour), ki je zasedel 15. mesto. 

Drugi dan tekmovanja so 
bile na vrsti slalomske preiz-
kušnje. Kljub slabemu vre-
menu, megli in dežju, je uspe-
lo organizatorjem iz Smučar-
skega kluba Alpetour pripra-
viti odlično progo. Najboljšo 

slovensko uvrstitev dneva je 
v kategoriji starejših dečkov 
dosegel Anže Podlipnik (ASK 
Kranjska Gora), ki je osvojil 
srebrno odličje, Andraž Se-
šlar (SK Olimpija), pa je zase-
del četrto mesto. Dobro je šlo 
tudi Žigi Zupanu Oreškoviču 
(ASK Kranjska Gora) s petim 
časom, Matevžu Habajecu 
(SD Novinar), ki je končal kot 
osmi, ter Jakobu Anderliču 
(SD Novinar) z desetim mes-
tom. Pri starejših deklicah je 
bila najhitrejša Nina Drob-
nič (SK Domel Železniki), ki 

se je uvrstila tik pod oder za 
zmagovalce, hitra pa je bila 
tudi Maša Robin (SK Vuze-
nica), ki je postavila deveti čas 
voženj. Na tekmi mlajših de-
klic je Hana Andolšek Vertov-
šek (SK Modri) prismučala na 
peto mesto, med dečki pa so 
bili v tej starostni kategoriji 
od naših predstavnikov naj-
hitrejši Matej Mencinger (SD 
Novinar), Alen Hriberšek 
(SD Unior Celje) in Matic Ra-
kovič (ASK Kranjska Gora), ki 
so se zvrstili od osmega do de-
setega mesta.

Glede vzornikov nimajo skrbi
31. stran

Mlada domača tekmovalka Iva Bokal je bila na slalomu dvajseta, na veleslalomu pa 
triindvajseta. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Od petka do nedelje 
je skakalnica pod Rajhovko 
na Ljubnem ob Savinji gosti-
la svetovni pokal v smučar-
skih skokih za ženske. Prvi 
dan se je od naših najbolj iz-
kazala Urša Bogataj s tretjim 
mestom, ki ga je bila še po-
sebno vesela, ker je prvič v 
karieri skočila na zmagoval-
ne stopničke. Njen uspeh so 
dopolnile druge Slovenke, 
saj je bila Nika Križnar šesta, 
Špela Rogelj 14., točke pa sta 
osvojili tudi Jerneja Brecl in 
Katra Komar. Še več vese-
lja je bilo v našem taboru po 
sobotni ekipni tekmi, ko so 
Jerneja Brecl, Špela Rogelj, 
Nika Križnar in Urša Bogataj 
z izjemno konstantnimi sko-
ki in na krilih navijačev zao-
stale le za Nemkami in osvo-
jile srebro. Za zaključek tek-
movanja se je v nedeljskih 
zahtevnih pogojih najbolje 

od naših znašla Nika Križ-
nar iz Delnic v Poljanski do-
lini, ki je bila odlična četrta 
in zmagovalni oder zgreši-
la le za devet desetink točke. 
»Četrto mesto je lep rezul-
tat, vseeno pa danes nisem 
naredila najboljših skokov. 
V prvem skoku sem ime-
la tudi malo smole z vreme-
nom. Kljub temu mi bodo 
nastopi na Ljubnem ostali v 
lepem spominu,« je bila za-
dovoljna Nika Križnar. 

Skakalke odlične na 
domači tekmi
Minuli konec tedna je Ljubno gostilo najboljše 
smučarske skakalke sveta, na zmagovalnem odru 
pa so stala tudi naša dekleta.

Nika Križnar / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Kranjski nogometni prvoligaši so se odzvali na povabi-
lo dunajskega Rapida, s katerim so v petek odigrali prijateljsko 
tekmo, ki se je končala z zmago domačih s 5 : 2. Jutri, v sre-
do, se bodo bordo-beli še drugič podali v pripravljalno bazo 
v Umag. V Medulinu bodo odigrali pripravljalno tekmo proti 
drugi ekipi Osijeka. Nato bo sledila še generalka pred drugim 
delom prvenstva. Ob 13. uri bodo v Sežani igrali proti tam-
kajšnjem drugoligašu CherryBox24 Tabor Sežana. Naslednjo 
sredo se bo Triglav doma pomeril z Bledom, konec drugega 
tedna pa bo že prinesel prvenstveni obračun z Aluminijem.

Triglavovi nogometaši na pripravah
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Branko Vrečar

Kaj je termografija? T e h n i š k i  k o T i č e k

Temperatura je izredno in 
odločilno pomembna v vseh 
procesih, ki se dogajajo v na-
ravi in v svetu tehnike. To so 
velike besede, a dokazov je 
nešteto. Če je naša telesna 
temperatura le za malen-
kost drugačna od običajne, 
se že počutimo slabo. V sve-
tu tehnike nas vedno ome-
juje temperatura, do kate-
re se sme segreti električ-
na naprava, oprema, orod-
je, material. Nadzor nad njo 
pomeni večjo kvaliteto, več-
jo varnost in prihranek v de-
narju.

Kaj je termografija in kje jo 
uporabljamo?

Infrardeča termografi-
ja ali kratko termografija je 
znanstvena metoda nekon-
taktnega pridobivanja in 

analiziranja informacij z in-
frardečimi slikovnimi napra-
vami. Je metoda merjenja 
temperature in prikaza po-
razdelitve toplote po površini 
kakršnegakoli objekta, ma-
teriala in snovi. Te lastnos-
ti ji omogočajo široko mož-
nost uporabe na najrazličnej-
ših področjih, kot so: kontrola 
kvalitete in nadzorovanje pro-
cesov v elektrotehniki (elek-
tromotorji, električne inštala-
cije, naprave, oprema, orod-
ja); gradbeništvo – hladne toč-
ke, toplotni mostovi, prehaja-
nje toplote, ogrevalna tehni-
ka, peči, kotli, cevovodi, izo-
lacije, stavbno pohištvo; me-
hanske naprave – trenje, pro-
blemi v tekočinah in plinih, 
kemijske reakcije, rezervoar-
ji, tanki, cisterne, posode, me-
dicina in veterina, v znanosti, 

inštitutih, kemijskih posku-
sih, termodinamiki.

Zakaj je termografija tako 
uporabna in koristna? 

Je nekontaktna in zaznava 
na daljavo. Uporabnik je od-
daljen od potencialno nevar-
nih mest. Termografija ne 
vpliva na objekt merjenja in 
tako ne spreminja njegove 
temperature. Je dvodimen-
zionalna. Na isti sliki lahko 
merimo temperaturo v dveh 
ali pa v sto točkah ter jih pri-
merjamo med seboj. Ter-
mografijski posnetek nam 
omogoča odličen pregled 
merjenega objekta. Pokaže, 
kje so težave ali kje so mes-
ta, ki nas še posebej zanima-
jo. Ni nam treba vnaprej na-
tančno vedeti, kje bomo me-
rili, o tem se lahko odločimo 

po ogledu slike. Snemanje v 
realnem času omogoča hiter 
pregled objektov. 

V Šolskem centru Kranj pri 
pouku strokovnih modulov 
uporabljamo termokamero 

FLUKE Ti400. S FLUKE 
SmartView programsko 
opremo podrobno analizi-
ramo toplotno dogajanje na 
objektih, napravah, inštala-
cijah, orodjih in materialih.

Jelena Justin

Če je pozimi Vršič kopen 
oz. cesta prevozna, je idealno 
izhodišče za ture v visokogor-
ju, saj cesta občutno zmanj-
ša višinsko razliko. Najbolj 
znana vrhova sta seveda 
Mala Mojstrovka in Prisank, 
a vzpon na vsakega od njiju 
je v zimskih razmerah resno 
gorniško dejanje. Najlažje in 
najhitreje dostopni dvatiso-
čak v slovenskih gorah je ne-
opazen vrh v soseščini Male 
Mojstrovke, Šitna glava ali 
Nad Šitom glava, kot jo obi-
čajno imenujejo alpinisti.

V dneh po lanskem boži-
ču, ko je bilo snega po gorah 

bolj malo, je na vrsto pri-
šel tudi vzpon na Šitno gla-
vo. Gora je idealna za dni, ko 
nam zaradi drugih obvezno-
sti zmanjkuje časa, želja po 
gorah pa je velika. 

Zapeljemo se na Vršič, 
kjer parkiramo. Možnos-
ti vzpona sta dve: če je sne-
ga res veliko, je najlažje, če 
se kar po znanem Plazu oz. 
melišču, ki ga poznamo iz 
poletnih mesecev, povzpne-
mo proti skalam, ki jih vi-
dimo pred seboj. Levo gre 
pot proti Grebencu, do škr-
bine, ki pelje potem na vrh 
Male Mojstrovke, mi pa za 
Šitno glavo skrenemo des-
no. Če je snega manj, pa je 

bistveno bolj udoben in lep-
ši vzpon po markirani južni 
poti z Vršiča proti Mali Moj-
strovki. Sprva slabše ozna-
čena steza nas vodi v desno, 
potem pa dosežemo smero-
kaz, kjer zavijemo levo pro-
ti Mali Mojstrovki, desno gre 
pot na Sleme oz. Slemeno-
vo špico. Zložen vzpon hit-
ro pridobiva nadmorsko vi-
šino. Na naši levi strani je go-
sto ruševje, ki prekriva me-
lišče, spredaj pred nami so 
znamenita Vratca. Ko do-
sežemo steno Male Moj-
strovke, gre pot proti Gre-
bencu naprej, mi pa zavije-
mo ostro desno in začnemo 
prečni vzpon. Gremo mimo 

vstopa v t. i. Butinarjevo gra-
po, ki v idealnih snežnih raz-
merah predstavlja enega le-
pših vzponov na Malo Moj-
strovko, malce naprej pa sta 
še vstopa v Pripravniško in 
Župančičevo grapo.

Široko pobočje prečimo 
v desno, vmes se zmerno 
povzpnemo, strmejši pa je 
vršni del vzpona na Šitno 
glavo, a strmina ni preti-
rana. V zimskih razmerah 
je seveda obvezna zimska 
oprema: dereze in cepin.

Nad Šitom glava je bolj 
kot pri zimskih pohodni-
kih priljubljen vrh pri tur-
nih smučarjih. V tem pri-
meru je potrebna previdnost 

pri novozapadlem snegu ali 
pri močnejši otoplitvi, saj 
se nevarnost plazov močno 
poveča. Če je vršni greben 
pomrznjen, je nujna upo-
raba srenačev. Na vrhu Nad 
Šitom glave se pogosto po-
javijo velike opasti, ki visi-
jo nad alpinistom priljublje-
no severno steno. Prostrano 

pobočje nudi številne smu-
čarske užitke, in to po dokaj 
strmem terenu. 

S Šitne glave sestopimo po 
poti vzpona. 

Nadmorska višina: 2087 m
Višinska razlika: 480 m
Trajanje: 2 uri in 30 minut
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Šitna glava (2087 n. m.)

V tišini oblegane sosede
Vrh, ki pogosto sameva, njegovo severno steno ljubijo alpinisti, južno pobočje pa pozimi turni  
smučarji. V zimskih mesecih je čudovit cilj v neposredni bližini oblegane sosede. Nad Šitom glava ji 
rečejo alpinisti.

Pot proti Šitni glavi ali Nad Šitom glavi / Foto: Jelena Justin

Mala Mojstrovka s Šitne glave / Foto: Jelena Justin Butinarjeva grapa, pod katero gre pot proti Šitni glavi / Foto: Jelena Justin
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Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjski bazen je 
prejšnjo soboto gostil že 23. 
Mednarodni turnir v pod-
vodnem hokeju, ki je potekal 
v spomin Boštjana Mesarca. 
Tekmovanje sta organizira-

la Društvo za podvodni ho-
kej Kranj in Društvo za pod-
vodne aktivnosti pH Ljublja-
na, pod okriljem Slovenske 
Potapljaške Zveze. 

Tekmovanja se je udeleži-
lo kar petnajst ekip iz šestih 
držav.

Bazen v Kranju je namreč 
podvodnim hokejistom dob-
ro znan, saj je poleg sedaj že 
tradicionalnega spominske-
ga turnirja v njem poteka-
lo evropsko klubsko prven-
stvo, leta 2009 pa tudi sve-
tovno prvenstvo v podvod-
nem hokeju.

Tradicija podvodnega 
hokeja 

Podvodni hokej ima pri 
nas sicer že dolgo tradici-
jo, ki se ohranja predvsem v 
Ljubljani in Kranju. Začetki 
igranja namreč segajo v leto 

1995. Slovenska reprezen-
tanca se je v tem času ude-
ležila sedmih evropskih in 
treh svetovnih prvenstev. 
Najboljša uvrstitev je bilo 
tretje mesto na svetovnem 
prvenstvu v italijanskem Ba-
riju leta 2007. Sicer se slo-
venski podvodni hokejisti 
redno udeležujejo turnirjev 
v tujini, poleg tega v Kranju 
pa bo letos maja turnir pote-
kal tudi v Žusterni.

»Društvo za podvodni ho-
kej Kranj smo ustanovili s 
takrat še jeseniško navezo. 
V dobrih dvajsetih letih smo 
se igralci malce porazgubili, 
čeprav smo na začetku veliko 
igrali zlasti v tujini, saj smo 
bili večinoma v slovenski re-
prezentanci. Tako je za nami 
kar pestra zgodovina. Seveda 
smo si želeli podmladka, ven-
dar pa smo kljub trudu dobi-
li dobre mlade igralce,« pravi 
predsednik društva Primos 

Rappl in dodaja, da je za pod-
vodne hokejiste pomembno 
zlasti to, da so dobri plavalci 
in da se znajdejo v vodi, zato 
se za ta šport pogosto odloči-
jo nekdanji plavalci, potaplja-
či in vaterpolisti. 

Malo skupnega s 
hokejem na ledu

Podvodni hokej je sicer sre-
di prejšnjega stoletja nastal iz 
želje potapljačev, da bi se dru-
žili tudi v zimskem času, ko 
zaradi razmer zunanje pota-
pljanje ni bilo možno.

V vsaki ekipi je deset igral-
cev, šest v vodi, preostali pa 
so menjave, ki čakajo zunaj 
bazena. Osnovna oprema 
vsakega igralca je sestavlje-
na iz maske z dihalko, pla-
vutk, rokavice, igralne pali-
ce, kopalk in kapice s ščitni-
ki za ušesa. Igra se s svinče-
nim ploščkom teže 1,3 do 1,5 kg, obloženim s plastiko ali 

gumo, ki ga igralci podajajo 
z lesenimi ali plastičnimi pa-
licami, ki pa nimajo nobene 
zveze s palicami za hokej na 
ledu. Cilj vsake ekipe je do-
seči gol, ki je večinoma izde-
lan iz nerjavne kovine. Dolg 
je tri metre in ima zadnjo 
stranico ter utor, v katere-
ga igralci potisnejo plošček. 
Igra se začne podobno kot 
pri vaterpolu, s startom z 
roba bazena. 

»Dobro je, da se podvodni 
hokejisti znajdejo v vodi, ni 
pa nujno, da imajo izkušnje 
v vodnih športih. Boj je po-
membno, da so športni nav-
dušenci,« tudi pojasnjuje 
predsednik Rappl, ki je bil 
nekdaj plavalec, a mu je bilo 
v bazenu dolgčas. 

»Tisti, ki vam je v vodi 
dolgčas, ste povabljeni, da 
se nam pridružite in preiz-
kusite, kako poteka igranje 
podvodnega hokeja,« pravi 
Primos Rappl in dodaja, da 
največ trenirajo v Kranju in 
Ljubljani. 

Najboljši so bili Madžari

Ljubljanski in kranjski 
klub sta med seboj precej 
povezana in skupaj prip-
ravljata tudi kranjski tur-
nir, ki je med igralkami in 
igralci podvodnega hoke-
ja zelo priljubljen. Letos so 
ekipe na njem odigrale sko-
raj sedemdeset tekem, prvo 
mesto pa je zelo prepričlji-
vo zasedla ekipa Egyszus iz 
Budimpešte. Drugi so bili 

Ljubljančani, tretji pa eki-
pa Marlins iz Madžarske. 
Kranjski veterani, pomlaje-
ni z dvema Ljubljančanoma, 
so se po začetnih težavah od-
lično znašli in na koncu za-
sedli četrto mesto.

»Nekaj časa smo bili v Kra-
nju nosilci tega športa, se-
daj je pobudo prevzela Lju-
bljana, saj nam primanjku-
je podmladka. Zato vabim 
vse, ki se zanimate, da bi se 
nam pridružili, da v spletni 
brskalnik vtipkate podvodni 
hokej in na spletni strani 
boste našli vse podatke in 
pojasnila,« je v imenu kranj-
skega kluba povedal Boštjan 
Kernc in dodal, da je pod-
vodni hokej namenjen tako 
mladim kot veteranom sta-
rejšim od 35 let.

Pot ploščku v gol utirajo pod vodo
Prejšnji teden je v Kranju potekal mednarodni turnir v podvodnem hokeju, ki kljub zanimivi igri še zdaleč ni tako priljubljen kot hokej na ledu,  
bolj kot na hokej pa spominja na vaterpolo in potapljanje, saj je pomembno, kako se znajdeš v vodi in še zlasti pod vodo.

Kranjska ekipa je na domačem turnirju osvojila četrto 
mesto.

Predsednik Primos Rappl

Podvodni hokej je sicer manj znan, a zanimiv šport. / Foto: arhiv organizatorjev

Neža Rozman

Kranjska Gora – Olimpij-
ski komite Slovenije je za 
najmlajše in njihove starše 
organiziral že tretji Zimski 
olimpijski festival, ki je po-
tekal za Hotelom Kompas v 
Kranjski Gori. 

Namen olimpijskega festi-
vala je, da se otroci pobliže 
spoznajo z različnimi športi 
in se preizkusijo v športnih iz-
zivih. Teh so pripravili kar 34, 
vse od smučanja, deskanja na 
snegu in tudi curlinga in kole-
sarjenja na snegu. Posebnost 
dneva je bil Lov na lisjaka, tek-
movanje v smučarskem teku, 
kjer je prav vsak sodelujoči, ki 
je pretekel vsaj petsto metrov, 

prejel nagrado – plišasto ma-
skoto Foksija. V olimpijskem 
duhu sodelovanja in ne zmag 
je potekal celotni dan – vsak, 
ki je opravil vsaj en izziv, je 
prejel priznanje za sodelova-
nje, za opravljenih vsaj dvaj-
set športnih izzivov pa je sode-
lujoče čakala olimpijska me-
dalja. »Sodelujejo lahko otro-
ci, stari od pet do petnajst let, 
dobrodošli pa so tudi njihovi 
starši, letos jih je z nami oko-
li tisoč,« je povedal Bojan Ju-
rovič iz Olimpijskega komite-
ja Slovenije in dodal, da si or-
ganizatorji želijo, da bi se ot-
roci navdušili nad različnimi, 
morda njim nekoliko manj 
znanimi športi, predvsem pa 
preživeli aktiven dan.

Zimski olimpijski utrip
V Kranjski Gori so pripravili Zimski olimpijski festival, na katerem so se otroci lahko preizkusili  
v različnih športih. Poudarek je bil na fair playu in sodelovanju. 

Festival je obiskal tudi deskar Žan Košir, ki je predstavljal 
šport, v katerem je najboljši, in najmlajšim pomagal pri 
prvih zavojih. / Foto: Primož Pičulin
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Kranj – Tradicionalni Pre-
šernov smenj v Kranju se 
je v petek šele dobro začel, 
ko so se prodajalci na stoj-
nicah na do zadnjega kotič-
ka napolnjenem Maistro-
vem trgu začeli spraševati, 
od kod smrad po zažganem. 
Odgovorili so jim kar šte-
vilni gasilci, ki so kmalu po 
poldnevu pribrzeli do bliž-
njega Jahačevega prehoda, 
saj so jih obvestili, da gori v 

stanovanju v zgornjem nad-
stropju večstanovanjskega 
objekta Jelen. Kljub množici 
obiskovalcev so intervencijo 
uspešno izpeljali, je povedal 
poveljnik operative Gasilsko 
reševalne službe Kranj An-
draž Šifrer. Številni se sicer 
niti zavedali niso, da gre za-
res, in so gasilce spraševali, 
ali imajo vajo. 

»Po prejetem pozivu za-
radi požara v zgornjem nad-
stropju večstanovanjskega 
objekta smo takoj izvozili z 

ekipo osmih poklicnih ga-
silcev, osem jih je ostalo še 
v pripravljenosti, in 25 ga-
silcev iz prostovoljnih gasil-
skih društev Kokrica, Britof 
in Kranj-Primskovo. Požar 
smo hitro pogasili, stanova-
nje pa je v celoti pogorelo. 
Nekaj težav nam je povzroča-
la tudi sama prireditev, saj so 
ljudje prišli množično obele-
žit kulturni praznik, vendar 
vse pohvale policistom in 
rediteljem, ki so nam takoj 
pripravili prostor za dostop 

do kraja požara. Čas priho-
da gasilske enote se s tem ni 
bistveno podaljšal, resda je 
tudi zagorelo na začetku pri-
reditvenega območja in ne 
nekje na sredini, kjer pa bi se 
intervencijski čas precej po-
daljšal,« je razložil Šifrer. 

Policisti so vseeno imeli 
nekaj težav z zagotavljanjem 
dostopnosti gasilskih vozil 
na kraj intervencije. »Ker je 
gorelo v centru Kranja, isto-
časno pa je tam potekala več-
ja javna prireditev z množi-
co obiskovalcev, je bilo na 
kraju tudi veliko radovedne-
žev, ki so zelo ovirali giba-
nje ljudi na vhodu v stari del 
mesta. Zaradi varnosti lju-
di so bile interventne službe 

zato primorane z dela javne 
površine, kjer je sicer pote-
kala intervencija, odstrani-
ti svoja vozila. Vse to kljub 
dejstvu, da se od tam sicer 
sploh nič ni videlo,« je raz-
ložil Bojan Kos s Policijske 
uprave Kranj. 

Z Uprave RS za zaščito in 
reševanje so sicer sporočili, 
da je zagorela postelja v spal-
nici. Stanovanje je bilo praz-
no, prav tako pa sam objekt, 
zato evakuacija ni bila pot-
rebna. »Požar je bil omejen 
samo na ta prostor in se ni 
razširil. Poškodovan ni bil 
nihče, nastala je material-
na škoda. Tuja krivda za po-
žar je izključena,« je še po-
jasnil Kos.

Med semnjem v Kranju zagorelo
V petek je slabo uro po uradnem začetku Prešernovega semnja v središču Kranja zagorelo stanovanje. 

Gasilci so morali zaradi intervencije zapeljati tudi na poln Maistrov trg. / Foto: Alenka Brun

Ker je gorelo na začetku prireditvenega območja, so imeli 
gasilci lažji dostop do kraja požara. / Foto: Gorazd Kavčič
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Kranj – Gorenjski krimina-
listi so prejšnji teden zara-
di preprodaje heroina in ko-
kaina na Gorenjskem, v Lju-
bljani in tudi sosednji Av-
striji aretirali Ljubljančana, 
stara 23 in 24 let. Ovadili so 
ju zaradi sumov več kazni-
vih dejanj neupravičene pro-
izvodnje in prometa s prepo-
vedanimi drogami, za kar je 
zagrožena kazen od treh do 
petnajstih let zapora. Kranj-
ski preiskovalni sodnik je v 
četrtek po opravljenem za-
slišanju za oba odredil pri-
por. 

Osumljenca naj bi po ugo-
tovitvah kriminalistov v lan-
skem letu drugim prepro-
dajalcem najmanj enajst-
krat preprodala ali ponudi-
la v preprodajo kokain in he-
roin v različnih količinah, 
od petdeset gramov do se-
dem kilogramov. V enem 
primeru sta prodala štiri ki-
lograme heroina, ki je bil 
vreden okoli 36 tisoč evrov. 

»Kriminalistična preiskava 
je potekala dlje časa, saj smo 
osumljenca, ki živita na ob-
močju Ljubljane, pod drob-
nogled vzeli že lani, ker sta 
prodajala drogo na Gorenj-
skem, v Ljubljani in v Av-
striji. V preiskavi smo ugo-
tovili, da sta izvršila več ka-
znivih dejanj, povezanih s 
prepovedano drogo, saj sta 
preprodajala heroin in ko-
kain. Droga je v Slovenijo 
prišla iz tujine, tukaj pa sta 
jo preko svoje vzpostavljene 
mreže preprodajalcev plasi-
rala na trg,« je razložil Pri-
mož Donoša, vodja sektorja 
kriminalistične policije Poli-
cijske uprave Kranj. Pri dveh 
osumljencih je sicer težko 
govoriti o združbi, a način 
njunega dela s svojo mrežo 
nižje rangiranih preproda-
jalcev in kurirjem, ki je za-
nju zaključeval predajo dro-
ge, je bil primerljiv z delova-
njem organiziranih združb, 
je poudaril Donoša. 

V hišnih preiskavah so 
osumljencema zasegli 

skoraj pet kilogramov hero-
ina, okoli 240 gramov koka-
ina in imitacijo pištole Be-
retta. Ob tem je Donoša za 
primerjavo razložil, da od-
visnik za normalno preživet-
je potrebuje okoli 0,4 grama 
heroina na dan. Na sloven-
skem tržišču je sicer kilo-
gram heroina po grobi oceni 
policije vreden okoli 16 tisoč 
evrov, kokain pa je še draž-
ji – okoli 40 tisoč evrov na 

kilogram. »Osumljenca sta 
denar, pridobljen s prepro-
dajo, namenjala za nadstan-
dardno oz. razkošno življe-
nje. To pomeni avtomobi-
le višjega cenovnega razre-
da, povečale so se jima oseb-
ne potrebe, tudi pri stanova-
njih in načinu življenja sta 
izkazovala, da imata kar ne-
kaj pod palcem,« je še pove-
dal šef gorenjskih krimina-
listov. 

Delovala enako kot združba
Gorenjski kriminalisti so v pripor spravili mlada Ljubljančana, ki sta preko svoje mreže preprodajalcev 
in kurirja na Gorenjskem, v Ljubljani in v Avstriji preprodajala heroin in kokain. 

Osumljena Ljubljančana sta denar od prodane droge 
trošila za razkošno življenje, je povedal šef gorenjskih 
kriminalistov Primož Donoša. / Foto: Gorazd Kavčič
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Grintovec – Pri sestopu z 
Grintovca je v soboto dopol-
dan zaradi zdrsa s poti in 
padca čez steno umrla 41-le-
tna planinka s Sovodnja. 
Smrtni dogodek so obrav-
navali policisti gorske po-
licijske enote, ki so po oko-
liščinah na kraju ugotovi-
li, da je šlo za gorsko nesre-
čo, so sporočili s Policijske 
uprave Kranj. Pokojnico so 
z gore prepeljali z vojaškim 
helikopterjem. V slovenskih 
gorah je letos umrlo že pet 
oseb, od tega dva gornika.

Tiskovni predstavnik go-
renjske policije Bojan Kos je 
pojasnil, da je planinka ho-
dila po označeni poti, prek-
riti s pomrznjenim snegom, 
ki je bila slabo prehojena in 
nevarna. Za hojo je upora-
bljala neustrezno opremo 
– t. i. kramžarje (verige), ki 
niso primerni za trenutne 
razmere v visokogorju. 

Gorski reševalci so v sobo-
to popoldne pomagali tudi 
turni smučarki, ki je zara-
di zahtevnega terena obsta-
la pri sestopu od koče pri 

Triglavskih jezerih proti 
Planini Ovčarija. V petek si 
je planinec med turno smu-
ko z Viševnika poškodoval 
nogo, podobna nesreča pa se 
je zgodila tudi turni smučar-
ki pri smučanju z Ratitovca. 
Vse tri so v dolino oziroma 
bolnišnico prepeljali s heli-
kopterjem v spremstvu eki-
pe Helikopterske nujne me-
dicinske pomoči. 

Ob zadnji tragični nesre-
či policisti znova svetujejo 
previdnost v gorah: »Imejte 
ustrezno opremo, ki se jo na-
učite uporabljati, še preden 
jo potrebujete. Pozanimaj-
te se, kam greste in kakšne 
so tam razmere. Ne zahajaj-
te s poti. Markacije so lahko 
pod snegom. Poti so večino-
ma prekrite s pomrznjenim 
snegom in ledom. Razmere 
so nevarne. Ne izpostavljaj-
te se nevarnostim in pazi-
te pri prečenju grebenov ter 
na izpostavljenih območjih. 
Pozorni bodite na plazovitih 
območjih in se jim raje iz-
ognite.« Glede na trenutne 
razmere bo velika nevarnost 
v gorah vztrajala še kar nekaj 
časa, še opozarjajo. 

Usoden zdrs na Grintovcu
Zdrs s slabo prehojene in pomrznjene poti na 
Grintovcu je bil v soboto usoden za planinko.

Kranj – Gorenjski policisti 
so v podaljšanem koncu te-
dna izvajali tudi poostrene 
nadzore nad rabo alkohola v 
prometu. Odredili so skoraj 
tristo preizkusov alkoholizi-
ranosti in iz prometa izločili 
dvanajst voznikov pod vpli-
vom alkohola, eden pa je 
alkotest odklonil. Še štirim 
voznikom so vožnjo prepove-
dali zaradi suma vožnje pod 
vplivov prepovedanih drog. 
Vsi so bili namreč pozitivni 
na hitri test za prepoveda-
ne droge. Policisti so sicer 
zadnji konec tedna zasegli 
skupno pet vozil. Zasegli so 
ga tudi vozniku, ki je vozil ne-
registriran osebni avtomobil 
z registrskimi tablicami dru-
gega vozila, eden od vozni-
kov pa je bil še mladoleten.

Nekateri popivali 
prekomerno

Krvavec – V soboto je sonč-
no vreme na gorenjska smu-
čišča privabilo množico smu-
čarjev, žal se vsi niso vrnili 
domov nepoškodovani. Na 
krvavškem smučišču sta se 
namreč zgodaj popoldne pri 
padcih skoraj istočasno poš-
kodovala otrok in smučarka. 
Otroka so na kraju oskrbeli 
reševalci Nujne medicinske 
pomoči Kranj, smučarko pa 
reševalci na smučišču, nato 
so oba s helikopterjem ob 
spremstvu ekipe Helikop-
terske nujne medicinske po-
moči odpeljali v ljubljanski 
klinični center. 

Padla med smučanjem
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GFP je v gorenjskem, pa tudi 
širšem slovenskem prostoru 
poznana po odličnem delu z 
dijaki športniki. Le kdo ne po
zna njihovih dijakov, kot so: 
Primož Roglič, Peter in Do
men Prevc, Žan Košir, Vesna 
Fabjan, Jurij Tepeš, Barbara 
Jezeršek, Anamarija Lampič, 
Grega Žemlja, Peter John Ste
vens, Vid Vrhovnik, Nika Kri
žnar in številni drugi. 
Dijaki GFP niso uspešni le na 
športnem področju, ampak 
tudi na mnogih drugih. Svoje 
kariere gradijo v podjetni
štvu, znanosti, umetnosti …, 
na marsikaterem področju so 
orali ledino. Njihovi nekdanji 
dijaki so razvili eAsistenta – 
elektronsko redovalnico in 
dnevnik –, ki ga danes 
uporab lja večina slovenskih 
šol, sodelovali so pri ustanav
ljanju ene prvih in največjih 
borz kriptovalut na svetu … 
Na GFP se zavedajo, da so za 
uspešno poslovno in športno 
pot potrebni podjetnost, ob
vladovanje tujih jezikov, eko
nomska znanja, na teh po
dročjih pa so njihovi dijaki 
močni. Poleg angleščine, ki 
se je učijo vsi, dijaki lahko za 
drugi jezik izberejo nemšči
no, francoščino, španščino, 
kot tretji jezik pa ruščino. 
Uspešni so tudi pri opravlja
nju nemške jezikovne diplo
me (DSD), mednarodnem iz

pitu, ki ga kot ena redkih slo
venskih šol izvajajo že več kot 
desetletje. 
Veliko njihovih dijakov je 
tudi umetniško nadarjenih. 
Nekateri njihovi glasbeniki 
se tudi vzporedno šolajo, po
leg GFP obiskujejo še kon
servatorij v Ljubljani ali Italiji. 
Lansko leto sta Gaja in Lana 
Jarc, ki sta se vzporedno šo
lali na Konservatoriju za glas
bo v Ljubljani, tudi maturo 
opravili z odliko in bili zlati 

maturantki. Dijak letošnjega 
prvega letnika, harfist Jernej 
Mišič, pa obiskuje še prvi le
tnik akademskega študija v 
Italiji. Lanskoletni maturant 
in letošnji študent Akademi
je za glasbo Tilen Lotrič nas 
je navduševal v letošnjem 
šovu Slovenija ima talent, v 
pretekli sezoni pa smo navi
jali za Klaro Jazbec. Njena 
avtorska pesem Milijon in 
ena ima na YouTubu zavidlji

vih dva in pol milijona ogle
dov.
Dijaki GFP so močni tudi na 
likovnem področju. Obiskova
lec Prešernove gimnazije lah
ko takoj ob vstopu v šolsko 
avlo opazi galerijo dijakov. 
Njihovo nadarjenost so pre
poznali mnogi priznani ume
tniki, ki z dijaki sodelujejo na 
delavnicah. Člani Likovnega 
društva Kranj so jim tako do
nirali že več stalnih razstav. 
Akademski slikar Klavdij Tutta 

jim je podaril tudi didaktično 
donacijo likovnih del, ki je 
prva didaktično opremljena 
predstavitev umetniških del 
na srednji šoli. Zadnjo razsta
vo so odprli konec januarja – 
donacijo likovnih del Jake 
Bonče, Klementine Golija in 
Cveta Zlateta.
Vabljeni na Gimnazijo Fran
ceta Prešerna, da spoznate 
njihovo delo, dijake, učitelje 
in šolski utrip.

GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA KRANJ (GFP) 
Na Gimnaziji Franceta Prešerna bodo v šolskem letu 2019/20 vpisovali 
v tri programe: gimnazijo, ekonomsko gimnazijo in športni oddelek 
ekonomske gimnazije.
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Mateja Rant

S peticijo so v društvu želeli 
opozoriti na preobremenje-
nost učencev in dijakov ter 
so zato v štirinajstih točkah 
strnili svoje predloge, v kate-
rih se med drugim zavzema-
jo za zmanjšanje obsega 
učne snovi in domačih na-
log, zmanjšanje številčnega 
in več opisnega ocenjevanja, 
ukinitev nacionalnega pre-
verjanja znanja oziroma nje-
govo preobrazbo v tako ime-
novane kompetenčne teste, 
uvedbo sprejemnih izpitov 
za srednje šole in fakultete, 
ukinitev mature v obstoječi 
obliki, želijo si tudi več giba-

nja in športa, enakovredno 
obravnavo učencev s poseb-
nimi potrebami in zmanjša-
nje števila otrok v razredih. 
Številnih izzivov na področju 
šolstva se zaveda tudi pristoj-
ni minister Jernej Pikalo, ob 
tem pa poudarja, da jih ni 
mogoče rešiti čez noč. 
Od septembra, ko je nastopil 
nov mandat, pa do danes se 
je v okviru številnih sestan-
kov in srečanj seznanil z ak-
tualnimi izzivi na vseh po-
dročjih, ki sodijo v pristoj-
nost ministrstva za izobraže-
vanje, znanost in šport. Na 
ministrstvu so na ta način 
identificirali več kot trideset 
izzivov, v sklopu katerih so si 

zadali več kot sedemdeset 
različnih nalog. Na ministr-
stvu tako po njegovih bese-
dah pospešeno pripravljajo 
rešitve, ki jih bodo pravoča-
sno usklajevali tudi z vsemi 
zainteresiranimi deležniki. 
"Na področju osnovnih šol 
se je v zadnjih letih nakopi-
čilo precej težav, na katere 
opozarjajo tako ravnatelji in 
učitelji kot tudi starši in ne 
nazadnje otroci," poudarja 
minister, ki se zato zaveda, 
da jih čaka zahtevna in obse-
žna razprava o tem, ali so 
učni načrti prezahtevni, ali 
ne bi veljalo morda spreme-
niti načina ocenjevanja 
predmetov, kot so šport, 

glasbena in likovna ume-
tnost ter tehnika in tehnolo-
gija, ali so potrebne spre-
membe pri nacionalnih pre-
izkusih znanja, pa tudi kako 
spremeniti miselnost, da so 
ocene pomembnejše od 
znanja. Razmislek bo potre-
ben tudi o obstoječi učbeni-
ški politiki in pretežkih šol-
skih torbah, spregovorili naj 
bi še o pomenu in vrednote-
nju učiteljskega poklica. Vse 
to bodo ključne tematike pri 
pripravi novega strateškega 
dokumenta na področju 
vzgoje in izobraževanja, 
obljublja minister in dodaja, 
da je treba doseči široko 
družbeno soglasje o tem, ka-

kšno šolo si želimo. 
Na področju srednjih šol se 
posvečajo vprašanju preno-
ve gimnazijskega programa 
ter splošne in poklicne ma-
ture, "zlasti z vidika vse šte-
vilnejših opozoril, da na eni 
strani strmo upada število 
splošnih maturantov in na 

drugi strani narašča število 
poklicnih maturantov ter da 
bi morala biti ločnica med 
obema maturama oziroma 
njunim vrednotenjem z vi-
dika nadaljnjega izobraževa-
nja precej bolj jasno začrta-
na". Na področju visokega 
šolstva so januarja sprejeli 
akcijski načrt za strategijo 
internacionalizacije visoke-
ga šolstva, v pripravi je pre-
dlog zakona o visokem šol-
stvu. V pripravi je tudi nova 
nacionalna strategija izobra-
ževanja odraslih, na podro-
čju znanosti pa jih čaka 
medresorsko usklajevanje o 
predlogu zakona o razisko-
valni in razvojni dejavnosti.

Izzivov v šolstvu ne manjka
V društvu Svet staršev so pred časom pripravili peticijo, s katero so odprli razpravo o možnih spremembah šolskega sistema. Doslej jo je podpisalo 
več kot 21 tisoč posameznikov.

Treba bo doseči široko 
družbeno soglasje o 
tem, kakšno šolo si 
želimo, poudarja 
minister za 
izobraževanje, znanost 
in šport Jernej Pikalo.
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Aktualno

Mateja Rant

Na spletni strani ministrstva 
za izobraževanje, znanost in 

šport je dostopen razpis za 
vpis v srednješolske progra-
me in dijaške domove za 
prihodnje šolsko leto. V pro-

gramih splošnih in strokov-
nih gimnazij je skupaj raz-
pisanih 7134 (lani 7088) 
mest, in sicer v programih 

splošnih gimnazij 5800 
(lani 5782) mest, od tega 
476 (lani 504) v zasebnih 
šolah, v programih strokov-

Še več mest za vajence
Osnovno šolo v letošnjem šolskem letu zaključuje 17.684 učencev (lani 17.085), ki bodo lahko kandidirali na skupno 23.702 (lani 23.644) vpisni mesti 
na srednjih šolah. Srednje šole v gorenjski regiji, kjer osnovno šolo končuje 1913 učencev, ponujajo 2432 razpisanih mest.

nih gimnazij, kamor sodijo 
tehniška gimnazija, umetni-
ška gimnazija in ekonom-
ska gimnazija, pa 1334 (lani 
1306) mest. V programih 
srednjega strokovnega izo-
braževanja je na voljo 9292 
(lani 9348) mest, v progra-
mih srednjega poklicnega 
izobraževanja 6620 (lani 
6584) mest in v programih 
nižjega poklicnega izobraže-
vanja 656 (lani 624) mest.
Poleg mest, namenjenih 
učencem, šole razpisujejo še 
mesta za programe poklicno-
-tehniškega izobraževanja, 
poklicne tečaje in maturite-
tne tečaje, po katerih se izo-
bražujejo dijaki, ki so že pri-
dobili določen poklic, vendar 
želijo svoje izobraževanje še 
nadgraditi ali pa želijo pristo-
piti k opravljanju splošne 
mature. V gorenjski regiji je 
za nadaljevanje izobraževa-
nja po končanem programu 
srednjega poklicnega izobra-
ževanja v programih poklic-
no-tehniškega izobraževanja 
na voljo 336 vpisnih mest, za 
maturitetni tečaj 60 mest in 
za poklicne tečaje 34 mest. 

Že v šolskem letu 2017/2018 
so se določeni izobraževalni 
programi na določenih šo-
lah začeli poskusno izvajati 
tudi v vajeniški obliki. V le-
tošnjem šolskem letu se je 
mreža šol in izobraževalnih 
programov, ki se izvajajo 
tudi v vajeniški obliki, še 
razširila, prav tako se bo širi-
la tudi v prihodnjem šol-
skem letu, pojasnjujejo na 
ministrstvu. Možnost izo-
braževanja v vajeniški obliki 
imajo dijaki tudi v nekaterih 
izobraževalnih programih v 
gorenjski regiji. V vajeniški 
obliki se bodo izvajali pro-
grami mizar, oblikovalec ko-
vin-orodjar in strojni meha-
nik v Šolskem centru Škofja 
Loka ter slikopleskar-črko-
slikar, zidar in elektrikar v 
Šolskem centru Kranj. Kot 
so pojasnili na ministrstvu, 
se vajeniška oblika izobraže-
vanja od obstoječe šolske 
oblike izobraževanja razli-
kuje samo v tem, da se večji 
del izobraževanja izvede pri 
delodajalcu. "V vajeniški 
obliki izobraževanja se na-
mreč vsaj polovica izobraže-
valnega programa izvede 
kot praktično usposabljanje 
z delom pri delodajalcih, 
okvirno 56 tednov v treh le-
tih, medtem ko ta delež v 

šolski obliki izobraževanja 
znaša povprečno 22 odstot-
kov oziroma 24 tednov prak-
tičnega usposabljanja z de-
lom pri delodajalcih." 
Delodajalce, pri katerih so 
na voljo vajeniška učna me-
sta, lahko kandidati najdejo 
na spletni strani ministrstva 
za izobraževanje in na pove-
zavi www.mojaizbira.si., pri 
čemer se seznam delodajal-
cev še dopolnjuje. Šole, ki 
bodo izvajale vajeniško obli-
ko izobraževanja, bodo izva-
jale tudi običajno šolsko 
obliko izobraževanja, v sklo-
pu katere se praktično uspo-
sabljanje z delom pri delo-
dajalcih izvaja na podlagi 
kolektivne ali individualne 
učne pogodbe. Obe obliki 
izobraževanja, tako vajeni-
ška kot šolska, sta si enako-
vredni in zagotavljata udele-
žencem povsem enak stan-
dard izobrazbe, enako po-
klicno kvalifikacijo in enako 
možnost za nadaljevanje iz-
obraževanja, poudarjajo na 
ministrstvu. Pri tem kot 
prednost vajeniške oblike 
navajajo, da udeležencu 

omogoča zgodnejši stik s 
potencialnim delodajalcem 
in nabiranje praktičnih iz-
kušenj, ki so pomembne za 
poklicno kariero, saj večajo 
možnosti za zaposlitev po 
končanem izobraževanju. V 
času izobraževanja ima di-
jak, ki se bo v programu iz-
obraževal v vajeniški obliki, 
povsem enake pravice in 
obveznosti kot dijak, ki bo v 
isti program vpisan v šolski 
obliki. V primeru omejitve 
vpisa v izobraževalni pro-
gram na izbrani šoli, kjer se 
bo poskusno izvajal pro-
gram tudi v vajeniški obliki, 
ima pri vpisu kandidat, ki 
bo v roku predložil vajeni-
ško pogodbo, torej najka-
sneje do začetka izbirnega 
postopka 18. junija, pred-
nost pred kandidati, ki se 
bodo v ta program prijavili v 
šolski obliki izvedbe izobra-
ževalnega programa. Kandi-
dat s pravočasno dostavlje-
no vajeniško pogodbo bo 
namreč izvzet iz izbirnega 
postopka. Pri prijavi za vaje-
niško obliko izobraževanja 
učenci izpolnijo enako pri-
javnico kot vsi kandidati za 
vpis v srednjo šolo, pri na-
vedbi programa pa morajo 
pripisati, da gre za vajeni-
ško obliko.

Podrobnejša pojasnila o vpisu in izobraževanju 
ter druge informacije bodo učenci lahko dobili 
na informativnih dnevih, ki jih bodo vse srednje 
šole pripravile v petek, 15. februarja, ob 9. in 15. 
uri ter v soboto, 16. februarja, ob 9. uri. 
Posamezne šole bodo informacije o posameznih 
programih posredovale ob drugih urah ali na 
drugi lokaciji, kot je šola.

GIMNAZIJA JESENICE

>SPLOŠNI ODDELEK

>ŠPORTNI ODDELEK

>MATURITETNI TEČAJ 

INFORMATIVNI DAN:

Dejavnosti na Gimnaziji 
Jesenice

- raziskovalna dejavnost
- fakultativno učenje jezika

- nemška jezikovna diploma
- vključenost v slovenske in 

evropske projekte
- gledališka skupina, pevski 

zbor, šolski časopis
- priprave na tekmovanja iz 

znanja in športa
- akrobatska skupina "Leteči                                     

medvedki"

Matura 2018
Uspeh na maturi: 94.7%;

3 zlati maturanti;
30% odličnih maturantov.
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Iz skromnih začetkov obrtnega izobraževanja pred več kot 
130 leti se je v Škofji Loki razvil šolski center, v katerem so 
združene: 

Srednja šola za strojništvo,
Srednja šola za lesarstvo,

Višja strokovna šola za strojništvo in lesarstvo,
Medpodjetniški izobraževalni center in

Dijaški dom.
                     
V Šolskem centru  Škofja Loka edini v gorenjski regiji izobra-
žujemo za deficitarne poklice s področij strojništva, energe-
tike, lesarstva in avtoremontne dejavnosti. Vsem ustvarjal-
nim posameznikom in skupinam omogočamo realizacijo 
inovativnih idej in projektov na najvišji tehnološki ravni. 

Zakaj  šolanje v Šolskem centru Škofja Loka učencem 
zagotavlja izziv in varno prihodnost?

  ker  nudimo izbirnost ter širok in pester nabor predmetov 
s področja:

  strojništva  (CNC tehnologija, Mehatronika, Robotika, 
Energetika, Računalniško modeliranje, Snovanje in kon-
struiranje orodij),  

  lesarstva (Lasersko graviranje, Oblikovanje pohištva (di-
zajn), Načrtovanje montažnih hiš, Lesna gradnja),

  ker  nudimo prijazno delovno okolje, sodobno učno tehno-
logijo, individualiziran pouk in nastanitev v dijaškem domu,

 ker  imate po treh ali štirih letih izobraževanja poklic,
 ker pridobite strokovno in splošno izobrazbo,
 ker se lahko izobražujete po vajeniški obliki izobraževanja,
 ker se lahko vključite v realne projekte v industriji,
  ker imate zaradi pomanjkanja strokovnega kadra na tem 

področju dobre možnosti za zaposlitev,
  ker se lahko odločite za nadaljevanje študija in postanete 

vrhunski strokovnjaki,
 ker nudimo znanja za vodenje samostojnega podjetja. 

Samo delo oplemeniti nadarjenost!  
Če te delo veseli, se nam pridruži, kajti  kjer je delo, 

je vedno tudi kruh.

Strojništvo
 strojni tehnik (SSI)
 strojni tehnik (PTI)
  oblikovalec kovin-orodja (šolska in vajeniška oblika izo-

braževanja)
 strojni mehanik (šolska in vajeniška oblika izobraževanja)
 inštalater strojnih inštalacij
 pomočnik v tehnoloških procesih
 inženir strojništva

Avtoremontna dejavnost
 avtoserviser
 avtokaroserist
 avtoservisni tehnik (PTI)

Lesarstvo 
 lesarski tehnik (SSI)
 lesarski tehnik (PTI)
 mizar (šolska in vajeniška oblika izobraževanja)
 tapetnik
 obdelovalec lesa
 inženir lesarstva

Vse, ki bi si želeli uresničiti svoje ideje in stopiti iz  
povprečja, vabimo, da se nam pridružite.

Vabljeni na informativne dneve v petek in soboto,  
15. in 16. februarja 2019:

  Srednjo šolo za strojništvo bomo predstavili v Podlubniku 
1b v petek ob 11. in 17. uri ter v soboto ob 9. uri.

  Srednjo šolo za lesarstvo bomo predstavili na Kidričevi 
cesti 59 (Trata) v petek ob 9. in 15. uri ter v soboto ob  
9. uri.  

  Višjo strokovno šolo bomo predstavili v Podlubniku 1b v 
petek ob 11. uri in ob 16.30 ter v soboto ob 11. uri.

  Dijaški dom (Podlubnik 1b)  si boste lahko ogledali in  
dobili vse informacije o bivanju in vpisu v 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. 

VZPODBUJAMO USTVARJALNOST IN SOUSTVARJAMO 
USPEŠNO PRIHODNOST

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

Mateja Rant

Glede na razpis za vpis v do-
diplomske in enovite magi-
strske študijske programe v 
študijskem letu 2019/20, ki 
ga je v začetku februarja ob-
javilo ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost in šport, 
Univerza v Ljubljani, Uni-
verza v Mariboru, Univerza 
na Primorskem in Fakulteta 
za informacijske študije v 
Novem mestu ter 13 zaseb-
nih visokošolskih zavodov s 
koncesijo razpisujejo 18.632 
vpisnih mest.
Na ministrstvu ugotavljajo, 
da se trend zmanjševanja 
vpisnih mest nadaljuje tudi 
s tem razpisom. V primerja-
vi z lanskim razpisom viso-
košolski zavodi namreč raz-
pisujejo 102 vpisni mesti 
manj za redni študij, med-
tem ko se število mest za 
izredni študij povečuje za 
eno mesto. Prvi prijavni rok 
za vpis v dodiplomske in 
enovite magistrske študijske 
programe v študijskem letu 

2019/20 za javne in konce-
sionirane samostojne viso-
košolske zavode bo potekal 
od 12. februarja do 18. mar-
ca. Na Fakulteti za organiza-
cijske vede Kranj Univerze v 
Mariboru se bo prvič mogo-

če vpisati tudi v nov visoko-
šolski strokovni študijski 
program Krizni manage-
ment. Prijavo za vpis na že-
leni visokošolski zavod mo-
rajo kandidati oddati prek 
elektronske vloge na sple-
tnem portalu eVŠ, s kvalifi-

ciranim digitalnim potrdi-
lom ali z uporabniškim ime-
nom in geslom. Vsak kandi-
dat lahko odda eno prijavo 
za vpis, kjer po predno-
stnem vrstnem redu izbere 
največ tri študijske progra-

me, v katere se želi vpisati in 
za katere izpolnjuje oziroma 
bo do rokov izpolnjeval po-
goje za vpis. Ob tem na mi-
nistrstvu opozarjajo, da je 
pomemben vrstni red izbra-
nih študijskih programov, 
saj bo kandidat uvrščen v 

prvega, za katerega bo izpol-
nil vse pogoje. 
V začetku februarja je izšel 
tudi razpis za vpis v višje 
strokovno izobraževanje v 
študijskem letu 2019/2020. 
V primerjavi s prejšnjim 
študijskim letom je za štu-
dente višjih šol ponujenih 
manj vpisnih mest, skupaj 
11.719. Za redne študente je 
v javnih in šolah s koncesijo 
razpisanih 4134, za izredne 
pa 3546 vpisnih mest. Po-
nudbo vpisnih mest za izre-
dne študente dopolnjujejo 
zasebne višje strokovne 
šole, ki razpisujejo še 4039 
vpisnih mest. Prosta mesta 
za vpis v višje strokovno izo-
braževanje je razpisalo sku-
paj 48 višjih strokovnih šol, 
in sicer 29 javnih in 19 za-
sebnih, od tega dve s konce-
sijo. Za izobraževanje je raz-
pisanih 33 različnih študij-
skih programov. Kandidati 
se lahko prijavijo v dveh 
prijavnih rokih, in sicer od 
12. februarja do 18. marca 
ter od 26. do 30. avgusta.

Krčijo vpisna mesta
Javni in samostojni visokošolski zavodi s koncesijo za prihodnje študijsko leto skupaj razpisujejo 
18.632 mest za redni in izredni študij. Za študente višjih šol bo na voljo 11.719 mest.

Visokošolski zavodi bodo v petek, 15., in soboto, 
16. februarja, pripravili informativne dneve, na 
katerih se bodo lahko kandidati podrobneje 
seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in 
pogoji študija, s poklici oziroma z delom, 
možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja 
izobraževanja ter z drugimi informacijami, ki so 
pomembne za odločanje o študiju. Informativna 
dneva bodo v petek in soboto pripravili tudi na 
višjih strokovnih šolah.

Mateja Rant

Po končanem prijavnem 
roku bo ministrstvo za izo-
braževanje, znanost in 
šport najkasneje do 8. apri-
la na svojih spletnih stra-
neh objavilo stanje prijav za 
vpis po posameznih progra-
mih oziroma šolah, najka-
sneje do 17. aprila pa bo 
znana odločitev o morebi-
tnem zmanjšanju obsega 
razpisanih mest. Kandidati, 
ki se bodo želeli prijaviti v 
program, za katerega je tre-
ba izpolnjevati še posebne 
vpisne pogoje oziroma je 
treba opraviti preizkus na-
darjenosti, se morajo za 
preizkus prijaviti najkasne-
je do 4. marca, preizkuse 
bodo šole izvajale med 11. 
in 23. marcem.
Učenci, ki se bodo prijavili 
za vpis v roku in bodo glede 
na informacije o številu pri-
jav na posamezni šoli ali za-
radi česa drugega želeli svo-
jo odločitev spremeniti, lah-
ko do 23. aprila vzamejo 

prijavo in jo prenesejo na 
drugo srednjo šolo oziroma 
v drug program, po tem 
roku pa šole praviloma ne 
bodo več sprejemale prene-
senih prijav, dokler posto-
pek za izbiro kandidatov na 
šolah, kjer bo vpis omejen, 
ne bo končan, to je do 28. 
junija. Z morebitno omeji-
tvijo vpisa bodo učence se-
znanili do 29. maja, 22. 
maja pa bo ministrstvo obja-
vilo seznam šol, ki so prejele 
soglasje k omejitvi vpisa ali 
spremembi obsega razpisa-
nih mest. 
Prijavljeni kandidati morajo 
izbranim šolam dokazila o 
izpolnjevanju vseh vpisnih 
pogojev posredovati pravilo-
ma do 18. junija. Učenci, ki 
bodo do 18. junija izpolnje-
vali vse vpisne pogoje in 
bodo izbrani v prvem krogu 
izbirnega postopka, bodo 
tudi vpisani. Drugi bodo se-
znanjeni s prostimi vpisni-
mi mesti, na katera bodo 
lahko kandidirali za drugi 
krog izbirnega postopka.

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

Suzana P. Kovačič

Kranj – Vajeništvo so pri 
nas ponovno poskusno uve-
dli v letu 2017 v petih pokli-
cih, v tem šolskem letu se 
vajeniška oblika širi na 
osem poklicev, v letu 
2019/20 pa na štirinajst po-
klicev. Zakon o vajeništvu 
ureja razmerja učno-delov-
nega mesta, njegov namen 
je še bolj približati poklicno 
izobraževanje mladih po-
trebam delodajalcev ter še 
tesneje povezati izobraže-
valni sistem z obrtjo in go-
spodarstvom. V Srednji 
ekonomski, storitveni in 
gradbeni šoli Kranj so za 
aktualno šolsko leto razpi-
sali vajeniško obliko za pro-
gram slikopleskar-črkosli-
kar. Kot je povedala ravna-
teljica  prof. Nada Šmid, se 
nihče ni odločil za vajeni-
ško obliko, pač pa se je vseh 
šest dijakov, ki so pokazali 
interes za smer slikople-
skar-črkoslikar, odločilo za 
redno obliko izobraževanja. 

Pri vajeništvu višja  
denarna nagrada
Nekaj bistvenih razlik med 
programoma je pojasnila 
Šmidova: "Pri vajeništvu di-
jak vsaj 50 odstotkov praktič-
nega pouka opravi pri delo-
dajalcu v realnem okolju, 
medtem ko je praktičnega 
pouka v šolskih delavnicah 
pri rednem izobraževanju 
občutno manj. Zakon o vaje-
ništvu tudi konkretno določa 
obveznosti delodajalca: izpla-
čilo nagrade, povračilo stro-
škov prehrane, prevoza, stro-
škov v zvezi s službeno potjo 
in terenski dodatek. V prvem 
letniku je višina nagrade (za 
opravljeno enomesečno 
delo) pri delodajalcu 150 
evrov, v drugem letniku 200 
evrov in v tretjem 400 evrov. 
V rednem izobraževanju so 
nagrade občutno nižje. To, 
kar nas preseneča, je dejstvo, 
da se dijaki tudi na razpis šti-
pendij za deficitarne poklice 
ne prijavljajo, čeprav lahko 
ob tej štipendiji, ki znaša me-
sečno sto evrov, prejemajo 

tudi državno štipendijo. Prav 
tako prejemanje teh štipen-
dij ne vpliva na višino otro-
ških dodatkov oziroma se ne 
šteje v dohodnino."
Cilji vajeniškega izobraževa-
nja so naravnani v čim bolj 
kvalitetno usposabljanje dija-
kov in čim hitrejše zaposlova-
nje, a je Šmidova ob tem pou-
darila, da ni ovire, da kdaj v 
prihodnje ne bi nadaljevali 
šolanja po izobraževalni verti-

kali. Poleg ustrezne usposo-
bljenosti pa vajeništvo omo-
goča tudi neposreden prenos 
znanj izkušenega kadra na 
mlade. Šole tudi izvajajo raz-
lične programe vajeništva, v 
Srednji ekonomski, storitveni 
in gradbeni šoli Kranj bodo za 
novo šolsko leto 2019/2020 
ponovno razpisali vajeniško 
obliko za program slikople-
skarja-črkoslikarja in dodali 
vajeništvo za zidarja. 

Zidarja niso vpisali že tri 
leta, tesarja še dlje
Potrebe po kadrih na trgu 
dela so, dijakov v srednjem 
poklicnem izobraževanju pa 
premalo oziroma jih za ne-
katere poklice sploh ne pri-
dobijo. Deficitarni poklici, 
za katere izobražujejo v Sre-
dnji ekonomski, storitveni 
in gradbeni šoli Kranj, so 
slikopleskar-črkoslikar, pe-
čar-polagalec keramičnih 
oblog, zidar in tesar. "V naši 
šoli že tri leta nismo vpisali 
nobenega zidarja, tesarja še 
dlje, pa imamo razpisana 
mesta vsako leto. Je pa de-
jansko samo eno učno me-
sto za tesarja v Selcih, in to 
za celo Gorenjsko. Ministr-
stvo za novo šolsko leto 
2019/2020 sicer razpisuje 
učna in vajeniška mesta za 
sedemnajst deficitarnih po-
klicev," je pojasnila Šmido-
va in dodala, da je največji 
manko v gradbeništvu: "Iz-
razit padec zanimanja za te 
poklice je prišel z gospodar-
sko krizo, ki je zamajala pa-

nogo." So še drugi razlogi, 
zakaj mladi pogledajo stran 
od teh poklicev. "Mladi ima-
jo drugačna pričakovanja. 
Pogosto rečejo: Umazan pa 
že ne bom. Zato niti ni toli-
ko presenetljivo, da se nam 
v zadnjih letih veča vpis fan-
tov v program frizer." 
A vsak poklic je lahko lep, 
kajti obvladovanje poklicnih 
veščin in kompetenc je kva-
liteta, je prepričana Nada 
Šmid, zato tudi v njihovi šoli 
s številnimi aktivnostmi 
spodbujajo, promovirajo po-
klicno izobraževanje in si 
prizadevajo, da se ohranijo 
deficitarni poklici. "Pristojni 
minister obljublja novo belo 
knjigo, za katero pričakuje-
mo, da bo napisana tako, da 
bomo lahko pritegnili mlade 
v te programe in poklice." 
Sicer pa Šmidova vabi na in-
formativne dneve 15. in 16. 
februarja, ko bodo pokazali, 
kako je konkretno videti 
praktični učni proces in kaj 
vse dobrega še počnejo in 
omogočajo mladim.

Želijo spodbuditi vajeništvo 
Program vajeništva naj bi še bolj približal poklicno izobraževanje mladih potrebam delodajalcev. V Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli Kranj 
upajo, da bodo mladi v novem šolskem letu 2019/2020 pokazali več zanimanja za to obliko izobraževanja in za deficitarne poklice nasploh. 

Ravnateljica prof. Nada Šmid / Foto: Tina Dokl

EKONOMSKA
GIMNAZIJA

EKONOMSKI 
TEHNIK

MEDIJSKI 
TEHNIK

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA

www.egss.si

PETEK, 15. 2. 2019, OB 9. IN 15. URI
SOBOTA, 16. 2. 2019, OB 9. URI

INFORMATIVNI DAN
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Gimnazija Kranj prenovljena
 Pročelje najstarejše izobraževalne ustanove v Kranju ponovno krasijo macesnova okna, podobna tistim iz leta 1897. 

Gimnazija Kranj je v svoji zgodovini zamenjala vrsto izobraževalnih sistemov in programov, 
tako kot so se menjali časi in z njimi družbene in politične spremembe. Od svoje ustanovitve 
naprej je zamenjala tudi vrsto domovanj, vsaj tri, iz ožjega starega mesta se je preselila na 
sam njegov vhod. Prenovljena je bila tako že mnogokrat. Lansko leto je stavbo Gimnazije 
Kranj zaznamovala obsežna prenova. Mimoidočim se pogled ustavi na macesnovih oknih, 
narejenih po starih načrtih. Obnovili smo staro vhodno avlo, v kateri so arhitekti domiselno 
s pohištvom izpisali letnico ustanovitve 1810. Dijake pa najbolj razveseljuje dnevna soba na 
podstrehi, ki je namenjena druženju in učenju. Zdaj so vse učilnice v starem delu stavbe 
prenovljene skladno s smernicami varovanja kulturne dediščine. 

VPIS
V šolskem letu 2019/2020 bomo vpisali 8 oddelkov, razpisujemo 224 prostih mest. Omejitve 
vpisa ne pričakujemo. 

Program
Gimnazija Kranj izvaja tri veljavne splošno-izobraževalne programe:
    gimnazija,
    mednarodna matura,
    maturitetni tečaj.

23 ZLATIH MATURANTOV 2018
Na Gimnaziji Kranj je v spomladanskem roku maturo z odliko opravilo 12 maturantov na 
programu gimnazija in 11 maturantov na programu mednarodna matura. V dvajsetih letih, 
od leta 1998 do 2018, je na Gimnaziji Kranj maturiralo 323 zlatih maturantov.

USPEH V ŠTEVILKAH ZA LETO 2018:
98-odstotni uspeh na spomladanski maturi (povprečje 20,9, v Sloveniji 20,09); 23 zlatih ma-
turantov, 35 dijakov s povprečjem 5,0, 443 bronastih/62 srebrnih/40 zlatih priznanj.

INFORMATIVNI DAN:
petek, 15. februar 2019, ob 9. uri in 15. uri; mednarodna matura ob 13.10
sobota, 16. februar 2019, ob 9. uri; mednarodna matura ob 12. uri

»ŽELJA, DA BI POSTAL DEL 
TE SKUPNOSTI«
Jure Kobal iz 3. h

Pred nekaj leti, v devetem razredu, sem prvič sto-
pal proti vhodu Gimnazije Kranj, negotov in raz-
mišljujoč o tem, kar me čaka. Ta neprijetni obču-
tek se je razblinil takoj ob prihodu v avlo, ko je 
kombinacija prijaznih dijakov, profesorjev, odlič-
ne organizacije, pa tudi duhovitega ravnatelje-
vega pozdravnega govora v meni vzbudila željo, 
da bi postal del te skupnosti. K moji odločitvi sta 
prispevali tudi lega gimnazije in zgoden začetek 
pouka, zaradi česar imam popoldne več časa.
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Reportaža

Urša Peternel

"Ves čas iščemo tehnični 
kader: mehatronike opera-
terje, stroje tehnike, stru-
garje, vzdrževalce ... V ne-
kaj letih se bo kar nekaj so-
delavcev začelo upokojevati 
in že zdaj razmišljamo, 
kako naprej. Potrebujemo 
namreč vsaj pol leta, da 
nove delavce uvedemo v 
delo," je povedala Ksenja 
Brelih Klincov, direktorica 
uspešnega jeseniškega pod-
jetja Niro Steel, na nedav-
nem Zaposlitvenem sejmu 
2019, ki je potekal na Jese-
nicah. Kot je dodala, so prvo 
jeseniško podjetje, ki je 
vstopilo v sistem vajeništva, 
in prvi dijak, bodoči orod-
jar, bo začel pri njih opra-
vljati triletno vajeništvo. 
Tudi sicer njihovo podjetje 
sodeluje s Srednjo šolo Je-
senice in Šolskim centrom 
Škofja Loka, dijaki pri njih 
opravljajo prakso, poletno 

počitniško delo ... Kot je do-
dala, mlade pritegne razno-
liko delo, možnost samo-
stojnega dela na strojih pa 
jim okrepi samozavest. 
Da bi mladi lahko takoj do-
bili službo v bolnišnici, je 
povedala tudi pomočnica 
direktorja Splošne bolni-
šnice Jesenice Mojca Strgar 
Ravnik. Skoraj ves čas ima-
jo odprte razpise za srednje 
in diplomirane medicinske 
sestre, ta hip bi jih zaposlili 
petnajst, iščejo tudi zdrav-
nike in druge sodelavce. In 
kaj po njenem mnenju 
mladi pričakujejo od prve 
službe? "Dobro plačo, ugo-
den urnik, da jim bo v služ-
bi lepo ..." je odgovorila Str-
gar Ravnikova. A kot je do-
dala, v bolnišnici urnik ni 
vselej ugoden, plače pa so 
vezane na omejitve, ki ve-
ljajo v javnem sektorju. A 
kljub temu je poklic medi-
cinske sestre lep, izpopol-
njujoč. "Sama sem rada 

medicinska sestra in poklic 
s srcem opravljam že tri de-
setletja," je dodala Strgar 
Ravnikova, sicer magistrica 
zdravstvene nege.  
Na sejmu so svoje kadro-
vske potrebe predstavljala še 
podjetja Sumida, Hidria in 
prvič Hofer, poleg tega so o 
svojih samostojnih poslov-
nih poteh spregovorili mladi 
podjetniki, ki so svoje hobije 
in strasti uspešno spremeni-
li v poklic in delujejo pod 
okriljem Plavž Coworkinga. 
Mladi so na sejmu dobili 
tudi informacije o srednje-
šolskem in visokošolskem 
oziroma univerzitetnem šo-
lanju, spoznali so možnosti 
štipendiranja, se naučili pri-
praviti življenjepis Europass 
... Sejem so organizirali Ra-
zvojna agencija Zgornje Go-
renjske v sodelovanju s 
Predstavništvom Evropske 
komisije v Sloveniji, Plavž 
Coworkingom in ostalimi. 
Sejem je bil v znamenju 

Evropske unije, z dogodkom 
so se pridružili vseevropski 
pobudi za mlade – EU-

andME, EU in jaz. Njen na-
men je, da mladim približa-
jo, kaj vse jim EU ponuja in 

omogoča in kako jih lahko 
podpre pri izobraževanju, 
usposabljanju, karieri ...

Kakšne kadre iščejo podjetja
Na Zaposlitvenem sejmu na Jesenicah so mladim in drugim iskalcem zaposlitve predstavljali možnosti za izobraževanje ter zaposlitvene in karierne 
možnosti. Jeseniška podjetja iščejo zlasti tehnični kader, bolnišnica zaposluje medicinske sestre ...

Kako se da svojo strast in hobi spremeniti v poslovno priložnost, je mladim pokazal 
osebni trener David Černelč. Ljubitelj fitnesa je pred tremi leti pridobil licenco osebnega 
trenerja, danes pa je kot samostojni podjetnik uspešen in zadovoljen v svojem poklicu. 
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Razmišljate o študiju organizacije in managementa?
Sprejmite IZZIV in bodite nova generacija študentov  
2019/2020!

Vabljeni na informativne dneve 15. in 16. februarja 2019 v Kranj, Kidričeva cesta 55a,  
in k vpisu na najbolj aktualne študijske programe s področja organizacije in managementa. 

Inženiring poslovnih sistemov (VS in UN program, redni in izredni študij)

Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov (VS in UN program, redni in izredni študij)

Organizacija in management informacijskih sistemov (VS in UN program, redni in izredni študij)

Management v športu (VS program, izredni študij)

nov študijski program Krizni management (VS program, izredni študij)

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Kidričeva cesta 55a, SI-4000 Kranj
 fov.um.si     fovkranj     fovkranj
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petek, 15. februar in sobota, 16. februar |  www.sckr.si

|  www.sckr.si

ÎÎ mehatronika
ÎÎ informatikaÎ
ÎÎ elektroenergetika
ÎÎ ekonomistÎ
ÎÎ varovanje
ÎÎ organizatorÎsocialneÎmreže
ÎÎ poslovniÎsekretar

Programi: ekonomski tehnik, admin-
istrator, trgovec, ekonomski tehnik – 
poklicni tečaj, frizer, gradbeni tehnik, 
tesar, slikopleskar - črkoslikar, zidar, 
pečar - polagalec keramičnih oblog, po-
močnik pri tehnologiji gradnje.

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

ÎÎ mehatronika
ÎÎ elektrotehnika
ÎÎ računalništvo

ÎÎ tehniškaÎgimnazija

ÎÎ ekonomija
ÎÎ trgovina
ÎÎ frizerstvo
ÎÎ gradbeništvo

V
ab

im
o 

n
a 

in
fo

rm
at

iv
n

e 
d

n
ev

e
ŠOLSKI CENTER 
KRANJ ZA POKLICE

PRIHODNOSTI
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petek ob 9.00 in ob 15.00 
sobota ob 9.00

Kidričeva cesta 55, Kranj

petek ob 10.30 in ob 16.30 
sobota ob 10.30

Kidričeva cesta 55, Kranj

petek ob 9.00 in ob 15.00 
sobota ob 9.00

Kidričeva cesta 55, Kranj

petek ob 9.00 in ob 15.00 
sobota ob 9.00

Cesta Staneta Žagarja 33, Kranj

SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA

STROKOVNA GIMNAZIJA

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

SREDNJA EKONOMSKA, STORITVENA 
IN GRADBENA ŠOLA

Srednja tehniška šola Kranj je 
postala sinonim za usposoblje-
ne kadre s področja elektroteh-
nike, mehatronike in računal-
ništva. V razvojni strategiji šole 
ima povezovanje šolstva in go-
spodarstva zelo pomembno 
vlogo. Našim dijakom omogo-

čamo strokovni pouk v sodobno 
opremljenih učilnicah, kar potr-
jujejo CNC-center obdelovalnih 
tehnologij, linija izdelave tiska-
nih vezij, učilnica za robotiko, 
3D-tiskanje … Samostojno 
delo in naloge dijakov razvijamo 
v učno-izdelovalnem laboratori-

ju, ki je odprt za dijake tudi v 
popoldanskih urah. Izdelki, ki jih 
naredijo dijaki sami, so največja 
potrditev pridobljenega znanja 
v šoli. Zato vas vljudno vabimo 
na INFORMATIVNE DNEVE, 
kjer bodo predstavljene zanimi-
ve zaključne naloge dijakov in 
tudi uspešne poti dijakov, ki so 
svoje šolanje nadaljevali na raz-
ličnih tehniških fakultetah.

ZMOREŠ MNOGO VEČ, KOT SI MISLIŠ!

Na Srednji ekonomski, storitveni 
in gradbeni šoli izgrajujemo na 
podlagi dolgoletnih izkušenj 
model individualnega pristopa 
obravnave dijakov, ki potrebuje-
jo pri svojem šolanju dodatno 
podporo in usmerjanje. Model 
smo poimenovali VSAK ŠTEJE.  
V procesu prepoznavanja dija kov, 

ki potrebujejo zaradi svojih ta-
lentov prilagoditve, praviloma 
sodelujejo vsi učitelji. Dijaku v 
dogovoru z njim pripravimo 
osebni izobraževalni načrt. V 
njem definiramo načine in roke 
ocenjevanja znanja ter izvajanje 
dodatnega pouka, prilagoditve 
pa časovno uskladimo z dijako-

vimi izvenšolskimi obveznostmi. 
Največje zadovoljstvo in nagra-
do za svoje delo občutimo tedaj, 
ko naši dijaki dosegajo izjemne 
mednarodne uspehe, obenem 
pa opravijo tudi svoje šolske ob-
veznosti, tako kot to zna npr. 
Timi Zajc, smučarski skakalec 
in dijak programa ekonomski 
tehnik PTI. Bravo, Timi! 

DO POKLICA Z INDIVIDUALNIM PRISTOPOM 

Timi Zajc – 1. mesto v smučarskih poletih v Oberstdorfu

V VSŠ ŠC Kranj 12. leto uspešno 
izvajamo mednarodni projekt 
izmenjav študentov na prakso in 
študij ter zaposlenih na pouče-
vanje in usposabljanje v podje-
tja, obenem pa tudi mi gostimo 
študente in predavatelje iz tujih 
držav. Njihovi dosežki, tudi v 
obliki inovacij, v tujih podjetjih 
dokazujejo, da je naše izobraže-
vanje usmerjeno v pravo smer, 

da smo višja strokovna šola, ki 
nudi praktična aplikativna zna-
nja, ki so nedvomno uporabna 
tudi v mednarodnem okolju. Pri-
dobili so si praktično izobraže-
valne, lingvistične in kulturne iz-
kušnje v državi gostiteljici. Pri-
znavanje v tujini opravljenih ob-
veznosti jim omogoča dodatno 
prednost pri dokazovanju refe-
renc pri bodočem delodajalcu. 
Projekt izmenjav tako pomeni 
pomemben prispevek z vidika 
usposabljanja bodočega stro-
kovnega kadra, ki lahko uspešno 
konkurira na tržišču delovne sile 
tako v domačih kot tudi tujih 
podjetjih. Trenutno sta na praksi 

študenta ekonomije Jakob Je-
glič in Špela Stare, oba v Španiji, 
ter študentka informatike Darja 
Petrič v Italiji. Sporočajo, da pri-
dno delajo in se imajo super, ter 
pošiljajo lepe pozdrave predava-
teljem in sošolcem, še posebno 
tistim, ki se v bližnji prihodnosti 
odpravljajo po izkušnje v tujino. 

PO MEDNARODNE IZKUŠNJE IN ZNANJA PREKO  
PROJEKTA IZMENJAV PROGRAMA 

Strokovna gimnazija ŠC Kranj je 
manjša tehniška gimnazija, edi-
na te vrste na Gorenjskem. Smo 
več kot gimnazija, saj poleg 
kakovostnega gimnazijskega 
programa ponujamo tudi mo-
žnost poglabljanja znanja na 
strokovnih področjih elektro-
tehnike, računalništva in stroj-
ništva. Naša gimnazija je name-

njena fantom in dekletom, ki 
imajo radi naravoslovje in jih za-
nimajo tehnična področja in 
moderne tehnologije. 
Pri delu z dijaki spodbujamo raz-
vijanje podjetnosti in samoini-
ciativnosti kot načina razmišlja-
nja in delovanja ter podjetniš-
tva kot uresničevanja inovativ-
nih idej v poslovnem okolju. Ob 

tem sodelujemo z gospodar-
stvom, pri čemer si naši dijaki že 
v času šolanja ustvarjajo številne 
karierne priložnosti.  Med našimi 
nekdanjimi dijaki so uspešni in-
ženirji, piloti, podjetniki, profe-
sorji, ekonomisti, glasbeniki, uči-
telji, doktorji znanosti ... 
Drage devetošolke in deveto-
šolci, postanite del naše uspe-
šne zgodbe tudi vi! 

VEČ KOT GIMNAZIJA ZA BODOČE INŽENIRKE IN INŽENIRJE
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Zanimivosti

Znanje 
jezikov  
odpira  
nova  
vrata.

ANG, NEM, ŠPA, RUŠ …          040 778 875 www.tales-kranj.si 
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Tečaji za podjetja, dijake, skupine, individualni programi ...

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.

INFORMATIVNI DAN 15. IN 16. FEB. 2019

Mateja Rant

Študija primera kot interak-
tivna pedagoška metoda te-
melji na reševanju konkre-
tnega primera ali izziva iz re-
alnega okolja. Letošnji izziv je 
za dijake pripravilo eno od 
kranjskih podjetij, nanašal pa 
se je na določanje specifične 
ciljne skupine potrošnikov in 
trženje določene blagovne 
znamke, je pojasnila poobla-
ščenka za stike z javnostjo pri 
FOV Polona Šprajc.
Letošnjega tekmovanja v 
študiji primera so se udele-
žili dijaki iz Ekonomske gi-
mnazije in srednje šole Ra-
dovljica, Gimnazije France-
ta Prešerna Kranj in Srednje 
ekonomske, storitvene in 
gradbene šole Šolskega cen-
tra Kranj. Za dijake in njiho-
ve mentorje so profesorji in 
strokovni sodelavci FOV 
najprej pripravili kratka pre-

davanja s področij študije 
primera, marketinga, iska-
nja podatkov na spletu, pri-
prave predstavitve in stati-
stične obdelave podatkov. 
Pridobljeno znanje so dijaki 
uporabili pri predstavitvi 
svojih rešitev na zadan pro-
blem. Ekipe so imele deset 
minut časa za predstavitev 
rešitve, nato pa so sledila 
vprašanja štiričlanske komi-
sije, ki so jo sestavljali po 
dva predstavnika fakultete 
in podjetja, ki je zastavilo to-
kratni izziv. Po posvetova-
nju in analizi predstavitev je 
komisija določila tri zmago-
valne ekipe. Najbolj jih je 
prepričala ekipa Radovljica 1 
z Ekonomske gimnazije in 
srednje šole Radovljica, ki je 
imela po njihovi oceni naj-
bolje strukturirano rešitev. 
"Poleg tega je odlično opre-
delila ciljno skupino potro-
šnikov in podala globoko 

razumevanje celotnega pro-
blema," je odločitev komisi-
je predstavila Polona Šprajc. 
Drugo mesto so dodelili eki-
pi Mladi podjetniki z Gim-
nazije Franceta Prešerna 
Kranj. Njihova rešitev je pre-
dlagala vključevanje ljudi, ki 
imajo na spletu in v medi-
jih, kot sta Instagram in Fa-
cebook, velik vpliv. Odlično 
so tudi predstavili analizo 
celotnega izziva in statistiko 
obiska na spletnih straneh, 
ki bi bile lahko zanimive za 
oglaševanje. Tretje mesto pa 
je pripadlo ekipi Divas, prav 
tako z Gimnazije Franceta 
Prešerna Kranj, ki je podala 
konkretne predloge in po-
drobno analizo oglaševanja 
v raznih medijih, je še razlo-
žila Polona Šprajc. Ob tem 
je še poudarila, da so vse so-
delujoče ekipe predstavitve 
pripravile in izvedle nad pri-
čakovanji. 

Odlični v študiji primera
Fakulteta za organizacijske vede (FOV) Univerze v Mariboru in Gimnazija Franceta Prešerna sta tudi letos v januarju pripravili tekmovanje  
v reševanju študije primera za dijake.

Zmagovalna ekipa s strokovno komisijo / Foto: arhiv FOV

Mateja Rant

Na ljubljanski fakulteti za 
kemijo in kemijsko tehno-
logijo je Zveza za tehnično 
kulturo Slovenije (ZOTKS) 
v začetku februarja pripra-
vila 7. državno tekmovanje 
iz znanja naravoslovja, ki je 
namenjeno dijakom prvega 
in drugega letnika srednjih 
šol. Skupna zmagovalka, ki 
je pokazala največ znanja 
na vseh treh področjih na-
ravoslovja, je postala Tjaša 
Sušnik z Gimnazije Kranj.
Za zlata in srebrna prizna-
nja se je v nalogah s podro-
čja biologije, kemije in fizi-
ke letos pomerilo 86 dija-

kov iz vse Slovenije. Skupaj 
so podelili 13 zlatih in 25 
srebrnih priznanj. Najbolj-
ših šest tekmovalcev z dr-
žavnega tekmovanja iz zna-
nja naravoslovja se je uvrsti-
lo tudi v ekipi, ki bosta Slo-
venijo zastopali na 17. 
evropski naravoslovni olim-
pijadi The European Union 
Science Olympiad (EUSO). 
Ta bo potekala od 4. do 11. 
maja v Almadi na Portugal-
skem, so sporočili iz 
ZOTKS. Kot so pojasnili, 
lahko iz vsake države Evrop-
ske unije tekmujeta dve eki-
pi, ki ju sestavljajo po trije 
dijaki. "Ekipe tekmujejo v 
iskanju rešitev znanstvenih 

problemov s področja nara-
voslovja – biologije, kemije 
in fizike." V ekipi za naravo-
slovno olimpijado se je 
uspelo uvrstiti tudi trem di-
jakom z Gorenjskega, to so 
Tjaša Sušnik iz Gimnazije 
Kranj ter Simon Bukovšek 
in Eva Igličar iz Gimnazije 
Škofja Loka. 
Tekmovanje EUSO poteka 
od leta 2003, Slovenija pa bo 
s svojimi tekmovalci na 
olimpijadi sodelovala trinaj-
stič. Doslej so slovenske eki-
pe na evropski naravoslovni 
olimpijadi osvojile 14 brona-
stih, osem srebrnih in dve 
zlati odličji, so še razložili 
pri ZOTKS.

V ekipah tudi Gorenjci

Mateja Rant

Ljubljana – Medvrstniško na-
silje na spletu postaja v naši 
družbi vse pogostejši pojav, 
ugotavljajo na točki ozave-
ščanja o varni rabi interneta 
Safe.si, ki deluje v okviru lju-
bljanske fakultete za družbe-
ne vede. Težave, ki jih imajo 
učenci in dijaki zaradi nasi-
lja, opažajo tudi na delavni-
cah, ki jih izvajajo na šolah. 
"Eden izmed večjih izzivov 
tako za učitelje kot tudi za 
starše je pomanjkanje empa-

tije do žrtev. Mladostniki, 
tako nasilneži kot tudi opa-
zovalci, vse prevečkrat odgo-
vornost prelagajo na žrtve, 
češ da so same izzvale nasilje 
s svojim vedenjem in obja-
vljanjem na spletu," ob tem 
opozarjajo na Safe.si.
Do spletnega nasilja je zato 
tako kot do drugih vrst nasi-
lja treba zavzeti ničelno tole-
ranco, poudarjajo na Safe.si. 
Veliko je po njihovem mogo-
če doseči z ozaveščanjem 
otrok in najstnikov, saj se 
pogosto ne zavedajo, kako 

njihova dejanja vplivajo na 
žrtev, ugotavljajo na Safe.si. 
Zato so šole in druge izobra-
ževalne organizacije pozvalii, 
da v februarju pripravijo do-
godke na temo varne in od-
govorne rabe interneta. Po-
leg učiteljev in šolskih delav-
cev imajo pri preprečevanju 
nasilja odločilno vlogo starši. 
"Ti lahko k izboljšanju pripo-
morejo z vzgojo, pogovorom 
o teh temah in ne nazadnje 
tudi s prevzemanjem odgo-
vornosti, če njihov otrok iz-
vaja nasilje nad vrstniki."

Spletno medvrstniško 
nasilje vse pogostejše
V februarju, ki je tudi mesec varne rabe interneta, so na Safe.si šole in v 
drugih organizacijah, ki se ukvarjajo z izobraževanjem otrok in mladostnikov, 
povabili k pripravi dogodkov na temo varne in odgovorne rabe interneta.
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SPODBUJANJE PODJETNOSTI  
V GIMNAZIJI
V gimnaziji Biotehniškega centra Naklo želimo dijake 
pripraviti na študij, pa tudi na življenje. To nam z zdru-
ževanjem izkustvenega učenja in avtentičnega pouka 
tudi uspeva. Za življenje je poleg znanja treba spodbu-
jati karierno in osebnostno rast, ki podpira podjetnost. 
Podjetnost je ena izmed osmih ključnih kompetenc, ki 
jih opredeljuje evropski referenčni okvir. Gimnazijci 
tako poleg pouka in mednarodnih projektov  razmišlja-
jo o svoji karieri, o aktualnih poklicih, o svojih kompe-
tencah in o svojih možnostih za uspeh. Spodbujanje 
podjetnosti smo začeli s projektom Youth Start (2015) v 
okviru Zavoda za šolstvo in idejo razširili ter mednaro-
dno obarvali s pridobljenim mednarodnim projektom 
Erasmus+ Skills4life (Spretnosti za življenje). Dijaki v 
timskem duhu, s projektnim načinom dela, z belgijski-
mi in nemškimi sovrstniki razvijajo ideje in načrtujejo 
cilje, so pri tem inovativni, kreativni, odgovorni in s kri-
tičnim pogledom na aktualno temo.

V času projekta bodo dijaki pridobili potrebna znanja 
in veščine, s katerimi bodo lažje spoznali svoje poklic-
ne spretnosti in se znali bolje odločati glede svojega 
bodočega poklica. Ob zaključku projekta bodo izdelali 
aplikacijo »miselni vzorec spretnosti oz. veščin«, ki bo 
prijazen mladim uporabnikom. Ta aplikacija bo aktual-
na tudi za bodoče generacije dijakov.

Z mislijo v prihodnost s podjetnostjo nadaljujemo tudi 
z vključitvijo gimnazijcev v projekt PODVIG, ki poteka 
v okviru državnega projekta ZRSŠ.

PRISRČNO VABLJENI   
NA INFORMATIVNE DNEVE
petek, 15. 2. 2019, ob 9.00 in ob 15.00 Srednja 
šola in Izobraževanje odraslih; ob 17.00 Višja šola

sobota, 16. 2. 2019, ob 9.00 Srednja šola  
in Izobraževanje odraslih; ob 11.00 Višja šola

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

SREDNJA ŠOLA:                                 
 Strokovna gimnazija   
  Živilstvo in prehrana  

(živilsko-prehranski tehnik SSI in PTI  
program, slaščičar, pek, mesar) 

  Kmetijstvo 
(kmetijsko-podjetniški tehnik SSI in PTI  
program, gospodar na podeželju) 

  Hortikultura  (hortikulturni tehnik SSI in  
PTI program, vrtnar, cvetličar)           

  Naravovarstvo  (naravovarstveni tehnik  
SSI program)                                                  

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA:                         
 Hortikultura     
 Upravljanje podeželja in krajine   
 Naravovarstvo                                              

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH:                         
V vse izobraževalne programe se lahko  
vpišete tudi odrasli. 
Številni aktualni in praktično naravnani  
TEČAJI ter STROKOVNI SEMINARJI.  

Ana Šubic

Kranj – Klub študentov Kranj 
(KŠK) je že devetnajstič prire-
dil neformalni informativni 
dan Študenti dijakom. Tretjo 
januarsko soboto je bilo tako 
na Gimnaziji Franceta Prešer-
na možno spoznati okoli pet-
deset izobraževalnih progra-
mov, predvsem z Univerze v 
Ljubljani, ki so jih predstavljali 

študenti na podlagi lastnih iz-
kušenj. Dogodek je privabil 
okoli 120 dijakov zadnjih letni-
kov. Kot je pojasnil vodja re-
sorja za izobraževanje na KŠK 
Jan Vidmar, so bile najbolj 
obiskane predstavitve pedago-
ške in filozofske fakultete, pri 
slednji zlasti za študij psiholo-
gije in jezikov. Kot običajno 
sta precej pozornosti pritegnili 
tudi ekonomska in pravna fa-

kulteta, je pa precej upadlo 
zanimanje za programe bio-
tehniške fakultete. "V zadnjih 
letih je tudi upad zanimanja 
za tehnične študije: elektro-
tehniko, strojništvo in računal-
ništvo, kar je skrb vzbujajoče, 
saj trenutno delodajalci potre-
bujejo največ tehničnega ka-
dra," je ugotavljal Vidmar. 
Mladim, ki se bodo te dni od-
pravili še na uradne informa-

tivne dneve, svetuje, naj pov-
prašajo tudi, po kolikšnem 
času se povprečno zaposlijo 
njihovi diplomanti. Vidmar 
meni, da bi morali mladi odlo-
čitev o izbiri študija sprejeti na 
podlagi lastnega raziskovanja, 
lahko tudi z obiskom rednega 
predavanja na fakulteti ali pa z 
raziskovanjem na spletu. Prav 
tako naj se ne zanašajo na 
mnenje prijateljev ali znancev 
in tudi starše naj vzamejo bolj 
z rezervo, če jim očitno naka-
zujejo, kaj bi morali študirati, 
je svetoval.

Prisluhnili študentom

Aleksander Weber, Valburga: "Na dogodku Študenti 
dijakom lahko na enem mestu spoznaš veliko različnih 
programov. Izveš tudi, kako se študenti počutijo na 
fakultetah in kakšne so obštudijske dejavnosti. Prisluhnil 
sem že predstavitvam varnostnih ved in upravne fakultete, 
spoznal pa bi rad še fakulteto za organizacijske vede in 
ekonomsko fakulteto. Ob uradnih informativnih dnevih 
bom obiskal vsaj upravno fakulteto, nanjo me za zdaj 
najbolj vleče." / Foto: Primož Pičulin

Mitja Maček, Kranj: "Danes sem ugotovil, da varnostne 
vede niso zame, zanimajo me predvsem ekonomija, uprava 
in tudi zgodovina. Izvedel sem tudi za fakultete, za katere 
doslej še nisem slišal. Na podlagi česa bom izbral svoj 
študij? Pomembno je, da me to področje zanima in tudi, 
kakšne so zaposlitvene možnosti."

Urh Nagode, Jesenice: "Prisluhnil sem predstavitvama 
fakultete za arhitekturo, kjer me zanima urbanizem, in 
naravoslovno-tehniške fakultete, kjer me zanima grafično 
oblikovanje. Trenutno se bolj nagibam k slednjemu. 
Odločitev ne bo enostavna, saj so mi zanimivi še nekateri 
drugi programi. Dobro je neposredno od študentov slišati, 
kakšni so študijski programi, saj se na fakultetah trudijo za 
čim boljšo promocijo."

Teja Perčič, Kranj: "Na dogodku Študenti dijakom 
predstavljam pedagoško fakulteto v Kopru. Pri 
predstavitvah smo iskreni, povemo tudi negativne plati, ki 
so na uradnih informativnih dnevih marsikdaj zamolčane. 
Sem študentka drugega letnika pedagogike. Ta smer ti da 
zelo široko znanje, zato je usmeritev pri magisteriju lažja. 
Ker živim v Kopru, imam možnost začutiti pravo 
študentsko življenje."
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Na kaj naj bodo devetošolci 
najbolj pozorni, ko bodo iz-
birali srednjo šolo, na katero 
bi se želeli vpisati?
Erlah Košnik: "Na svoje in-
terese, na to, kar radi počne-
jo, če se mogoče že vidijo v 
kakem poklicu. Koristno je 
poznati tudi zahteve določe-
nih poklicev ter njihove 
prednosti in slabosti. Pri iz-
biri srednje šole naj sledijo 
predvsem svojim interesom, 
ne pa recimo izbiram sošol-
cev ali prijateljev, kar se do-
gaja, potem pa v prvem le-
tniku ali kasneje, ko se poja-
vijo kakšne težave, ugota-
vljajo, da se niso odločili za 
pravo šolo."
Goljat Prelogar: "Pozorni 
naj bodo tudi na dosedanji 
učni uspeh. Treba se je za-
vedati, da je težavnostna sto-
pnja na gimnazijah vseeno 
višja kot v srednjih strokov-
nih šolah, poleg tega morajo 
imeti že na koncu osnovne 
šole v uvidu, da bo po gim-
naziji smiselno nadaljevati 
izobraževanje. V tem prime-
ru morajo torej biti pripra-
vljeni na potencialni nadalj-
nji študij oziroma verjetnost 
dolgotrajnega izobraževa-
nja."

Kaj pa tisti, ki imajo težave 
pri določanju svojih intere-
sov oziroma jim je blizu več 
različnih področij in se ne 
znajo odločiti, kateremu bi 
dali prednost?
Erlah Košnik: "Takih učen-
cev je po koncu osnovne 
šole precej. Zato naj si res 
vzamejo čas za razmislek, 
kaj si želijo, oziroma mogo-
če za začetek vsaj to, katere-
ga poklica pa res ne bi opra-
vljali. Mogoče tudi pri inte-
resnih dejavnostih oziroma 
izbirnih predmetih ugotovi-

jo, kaj jih res veseli, pri kate-
rih predmetih uživajo. Po 
drugi strani se je smiselno 
zavedati, da je na primer v 
tehniških programih pouda-
rek na matematiki, fiziki; 
torej naj se učenec vpraša – 
sem se pripravljen truditi 
pri matematiki in fiziki tudi, 
če mi ne dišita najbolj? Obe-
nem naj omenim, da učni 
uspeh v osnovni šoli ni nuj-
no kazalnik uspeha v srednji 
šoli – kljub morebitnim te-
žavam v osnovni šoli imajo 
učenci kasneje lahko zelo 
dober učni uspeh, če res iz-
berejo, kar jih zanima, saj je 
motivacija za učenje potem 
večja."

Na kakšen način učenci za-
ključnih razredov zbirajo 
informacije o srednjih šo-
lah, kako se znajdejo v po-
plavi najrazličnejših infor-
macij?
Erlah Košnik: "Največ infor-
macij dobijo prek svetoval-
nih delavk, ki v šolah pripra-
vljajo tudi karierne sejme, 
na katerih se predstavimo 
vse srednje šole. Naj ome-
nim še vsakoletno dobro 
obiskano tradicionalno pri-
reditev Vrtiljak poklicev, ki 
ga že nekaj let prirejamo 
srednje šole, kjer predstavi-
mo vse poklice, za katere iz-
obražujemo."
Goljat Prelogar: "Predstavi-
tve pripravljamo tudi v okvi-
ru razrednih ur, informacije 
o različnih srednjih šolah pa 
dobijo tudi prek plakatov na 
šolah in oglasov v različnih 
medijih. Opravili smo tudi 
anketo med dijaki prvih le-
tnikov, v kateri smo jih spra-
ševali, kje so izvedeli za 
našo šolo. Izkazalo se je, da 
je to najpogosteje prek oseb-
nega kontakta – prek starej-
ših bratov in sester ter prija-
teljev."

Erlah Košnik: "Ena od zelo 
pomembnih promocijskih 
dejavnosti je seveda še infor-
mativni dan. Obiščejo ga 
predvsem tisti, ki so že bolj 
ali manj usmerjeni. Skozi 
leto pa pripravljamo še teh-
niške dneve in druge dejav-
nosti, s katerimi predstavlja-
mo vsa tri področja, za kate-
ra izobražujemo v naši šoli."  

So torej po vašem učenci do-
volj seznanjeni z vso razno-
likostjo programov, ki so 
jim na voljo?
Goljat Prelogar: "Sama ugo-
tavljam, da recimo zelo sla-
bo poznajo razliko med 
splošnimi in strokovnimi 
gimnazijami. Slabo so se-
znanjeni z raznimi poseb-
nostmi in le navideznimi 
podrobnostmi v šolskem 
sistemu, ki pa so kljub temu 
pomembne."  
Erlah Košnik: "Pestrost pro-
gramov je namreč res ogro-
mna in devetošolcu je težko 
razumeti vso to komple-
ksnost." 

Koliko je pri tem pomemb-
na podpora staršev – odločiti 
se mora seveda otrok sam, a 
kako jim starši pri tem lah-
ko pomagajo?
Goljat: "Starši so izredno 
dobro seznanjeni s ponudbo 
različnih šol. Tudi glede na 
pripovedovanje svetovalnih 
delavcev imajo starši kar ve-
lik vpliv, seveda pa tudi vr-
stniki in prijatelji. Kljub vse-
mu pa ugotavljam, da so 
starši realni – če ima otrok 
slabe ocene, ga ne bodo silili 
na gimnazijo."
Erlah Košnik: "Zelo po-
membna je predvsem pod-
pora staršev – če otrok izrazi 
neko željo, da se o tem po-
govarjajo, skupaj premislijo 
... Informiranost staršev je 
zato tudi zelo pomembna. 

So pa starši večinoma tudi 
zelo ozaveščeni in se zave-
dajo, da je na koncu po-
membna predvsem lastna 
želja otroka in da mora biti 
končna izbira otrokova." 

V zadnjem času se veliko 
napora vlaga v promocijo 
tehniških poklicev – se to že 
odraža tudi pri vpisu v stro-
kovne šole?
Goljat Prelogar: "Dejstvo je, 
da se je družba začela spremi-
njati ter da inženirski poklici 
in tehnična stroka pridobiva-
jo veljavo, tudi država je to 
priznala kot razvojno priorite-
to. Sploh na Gorenjskem pa 
je gospodarski razvoj tako hi-
ter in močan, da so potrebe 
po teh poklicih ogromne, zato 
podjetja razpisujejo tudi veli-
ko štipendij." 

Erlah Košnik: "Ob tem pa je 
danes tudi z opravljeno sre-
dnjo strokovno šolo možno 
nadaljevati študij na fakulte-
ti, najbolj motivirani lahko 
dosežejo tudi univerzitetno 
izobrazbo." 

Se mladi za določeno sre-
dnjo šolo že odločajo tudi z 
mislijo na prihodnji poklic 
in zaposlitvene možnosti, ki 
jih ponuja ta poklic?
Goljat Prelogar: "Zdi se mi, 
da je to pomembneje star-
šem kot otrokom; vsak starš 
si namreč želi, da bi otrok 
imel službo in se bo torej 
lahko osamosvojil."
Erlah Košnik: "Pri mnogih 
mladih je to lahko kriterij 
za izbiro srednje šole, ne 
sme pa biti edini. Če si v 
nečem res dober in imaš 

veliko znanja, imaš seveda 
boljše možnosti za zaposli-
tev."

Kaj bi torej svetovali mladim 
pred informativnimi dnevi, 
da bodo od tega dneva odne-
sli kar največ?
Goljat Prelogar: "Naj poslu-
šajo sebe, obenem pa naj 
bodo tudi realni, da premi-
slijo, koliko znajo in zmore-
jo, kakšne so njihove ocene, 
koliko truda so pripravljeni 
vložiti ..."
Erlah Košnik: "Predvsem pa 
naj gredo na informativne 
dneve, naj res izkoristijo pri-
ložnost za obisk treh šol, da 
dobijo vtis, kako poteka delo 
na posamezni šoli. To jim 
bo zagotovo olajšalo odloči-
tev o nadaljnjem izobraževa-
nju."

Najpomembnejši so lastni interesi
Izbira srednje šole je pomembna življenjska odločitev, saj lahko pomeni tudi že prihodnjo poklicno opredelitev. Na kaj naj bodo torej mladi pri izbiri 
nadaljnjega izobraževanja pozorni, sta pojasnili ravnateljica Strokovne tehniške gimnazije v Šolskem centru Kranj Lidija Goljat Prelogar in šolska 
svetovalna delavka Srednje tehniške šole Mirjana Erlah Košnik.

Lidija Goljat Prelogar (levo) in Mirjana Erlah Košnik / Foto: Tina Dokl

Vabimo vas k vpisu v

waldorfski vrtec in  
šolo na Gorenjskem

Vpis v vrtec poteka do 31. 3. 2019. Vključite se v igralne urice  
v waldorfskih vrtcih v Kranju, Radovljici in na Jesenicah in  

spoznajte waldorfsko predšolsko vzgojo. Info: 041-415-726

V osnovnošolski program vpisujemo učence od 1. do 8. razreda.  
Prijave za 1. razred sprejemamo do 15. 2. 2019,  

vpisi v višje razrede potekajo celo leto. 

Predstavitev waldorfske pedagogike: 12. 2. 2019, 17h,   
Waldorfska šola OE Gorenjska, Glavna cesta 13, 4202 Naklo.

Info: 041-415-726 ali na: gorenjska@waldorf.si

Gimnazijski program izvajamo v Ljubljani.  
Informativna dneva sta petek, 15. 2., ob 9h in 15h ter sobota, 16. 2., ob 9h. 

 Info: 01-434-55-70
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Mateja Rant

Na mesto vodje za inovacije 
so ga imenovali na njegovo 
pobudo, pojasni Gregor 
Smolej, saj ta funkcija v 
podjetju prej sploh ni obsta-
jala. "Sem pa enake stvari 
kot zdaj ob svojem rednem 
delu produktnega vodje po-
čel že prej. A potrebe po 
tem, da ljudem pomagam 
do novih idej, ki jih potem 
tudi lažje artikulirajo in do-
kažejo njihove ekonomske 
in družbene učinke, so bile 
vse večje, saj so spremembe 
v svetu vedno pogostejše in 
temu se je treba stalno prila-
gajati," je razložil. Tako že 
danes opravlja delo, ki bi ga 
lahko prištevali med poklice 
prihodnosti. Tudi sam pri-
znava, da tovrstni kadri v 
podjetjih postajajo vse bolj 
iskani.
Funkcijo vodje inovacij 
opravlja leto in pol in v tem 
času je dokazal, da je mogo-
če na drugače organiziran 
način priti do čisto drugih 

učinkov. Tako so pred zapo-
slene postavili jasno zasta-
vljene izzive, za katere so 
potem lahko predlagali na-
tančno usmerjene rešitve. V 
podjetju si namreč prizade-
vajo, da bi bili ljudje pri svo-
jem delu čim bolj kreativni. 
Med drugim je tako pripra-
vil inovacijsko kampanjo. 
"Pri tem ni šlo za posame-
zen dogodek, ampak sosled-
je različnih aktivnosti, pri 
čemer so imeli zaposleni na 
voljo dovolj časa za razmi-
šljanje in prijavo idej. Med 
množico idej smo nato iz-
brali pet najbolj obetavnih, 
ki so bile najperspektivnejše 
v smislu največjega eko-
nomskega potenciala oziro-
ma največjega vpliva na kul-
turo v podjetju." Te ideje so 
nato razvijali naprej. Za to 
pa po njegovih besedah ne 
zadostuje zgolj en človek, 
potrebne so ekipe ljudi, ino-
vativnost pa mora biti del 
rednega delovnega procesa. 
"Nekdo ima lahko dobro 
idejo, a če ne ve, kako pri 

tem napredovati, ideja lahko 
zamre. Podjetje potem od 
tega nima nič, zaposleni pa 
je lahko zelo demotiviran. 
Zato je pomembno imeti 
ekipo, ki mu lahko pomaga 
pri razvoju ideje." Zgoraj 
opisane naloge v podjetjih 
pogosto opravljajo zunanji 
svetovalci, a svojo prednost 
Smolej vidi v tem, da ima 
sam kot zaposleni splošna 
strokovna znanja s poslov-
nega področja podjetja in 
tako v samem procesu iska-
nja kreativnih idej niso po-
trebne dodatne razlage.
Ideje so lahko tako dobre kot 
slabe, poudarja Smolej. "Do-
bre ideje pripeljejo do paten-
ta, najboljše ideje pa podje-
tju prinesejo tudi ekonom-
ske učinke," je pojasnil in 
dodal, da je zelo pomembno 
prepoznati dobre ideje. Zato 
je njegova naloga tudi poskr-
beti, da niso aktivni samo že 
znani uveljavljeni inovatorji, 
ampak da spodbudi kreativ-
nost pri slehernem zaposle-
nem. "Treba je pritegniti 
tudi tiste ljudi, ki mogoče 
samo občasno zaidejo v sta-
nje kreativnosti." Pomena 
inovacij za rast podjetja se 
zaveda tudi vodstvo, ki z 
novo poslovno strategijo for-
malno vzpostavlja delovno 
mesto vodje za inovacije, 
tako imenovanega innovati-
on managerja na korporativ-
ni ravni. Inovativnost je sicer 
tudi skupna kompetenca in 
vrednota vseh zaposlenih. 
"Skupaj soustvarjamo svoje 
interno okolje in smo v veli-
ki meri vključeni v načrtova-
nje prihodnosti podjetja. 
Med drugim smo skupaj is-
kali svoje kompetence in 

vrednote ter simbole, ki jih 
predstavljajo." Vse večjo za-
vzetost zaposlenih pri dose-
ganju skupnih ciljev je po 
Smolejevih besedah opaziti 
tudi skozi sodelovanje v ino-
vacijskem procesu. "Pri tem 
smo opazili še eno pomemb-
no spremembo – če je v pre-
teklosti neuspeh veljal za 
sramoto in nekaj nezažele-
nega, zdaj neugoden rezul-

tat pri poskušanju nečesa 
novega ni nekaj izredno sla-
bega. Ljudje spoštujejo učni 
proces in se iz njega kaj nau-
čijo – že sam proces prinaša 
zadovoljstvo in pozitivno 
vpliva na zaposlene." 
Obenem se trudijo v podje-
tju kulturo inovativnosti 
spodbujati tudi s kreativnim 
okoljem – sejno sobo so re-
cimo preoblikovali v "iskril-

nico", v poslovno-referenč-
nem centru so uredili ustre-
zno okolje za demonstracije, 
v tehnološkem parku imajo 
na voljo sodelovne prostore 
in podobno. "Verjamem, da 
so zaposleni v Iskratelu zelo 
inovativni, zato jih je treba 
motivirati in jim pokazati, 
da je vse možno. Nekateri 
potrebujejo le malo spodbu-
de," je še dejal Smolej.

Prihodnost v inovativnosti
Spremembe so postale edina stalnica. Tega se v številnih podjetjih vse bolj zavedajo, zato se trudijo pri zaposlenih spodbujati inovativnost  
in kreativnost. V kranjskem podjetju Iskratel za to skrbi Gregor Smolej, vodja inovativnih projektov in rešitev.

Gregor Smolej / Foto: Primož Pičulin

Iskratel se je lani pridružil dvema družbeno 
odgovornima projektoma, katerih namen je 
zlasti navduševanje mladih za inženirske in 
druge poklice, in sicer "Inženirji bomo!" in 
"SKOZ – Vsak dijak v podjetje!". Mladim, 
predvsem s področja tehničnih (računalništvo in 
elektrotehnika) in naravoslovnih smeri 
(matematika in fizika), v Iskratelu s 
štipendiranjem zagotavljajo varno pot do 
izkušenj in dobrih praks še pred formalnim 
začetkom karierne poti ter razvoj pod 
mentorstvom vrhunskih mednarodno priznanih 
strokovnjakov. 

Kranjska cesta 24, 4240 Radovljica ... 04 5370 600 ... www.sgtsr.si
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 13. 2.
21.15 LEDENO MAŠČEVANJE
17.00 SOBA POBEGA
19.10 ZELENA KNJIGA
15.00 LEGO FILM 2
15.20, 17.15 KAKO IZURITI SVOJEGA 
ZMAJA 3, sinhro.
18.50 BOHEMIAN RHAPSODY
21.30 ZVEZDA JE ROJENA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 13. 2.
20.00 ALITA: BOJNI ANGEL, 3D
20.30 LEDENO MAŠČEVANJE
16.40, 20.15 SOBA POBEGA
20.50 MOŽ IZ OZADJA
17.40 ZELENA KNJIGA
21.20 METULJ
18.40 VEDRINA
15.30, 18.20 LEGO FILM 2
15.40, 17.50 KAKO IZURITI SVOJEGA 
ZMAJA 3, sinhro.
16.30 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3, 
3D, sinhro.
16.00 RALPH RUŠI INTERNET:  
RAZBIJAČ RALPH 2, sinhro.
18.45 BOHEMIAN RHAPSODY

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 12. 2.
19.00 TATIČI

Sreda, 13. 2.
19.00 KAFARNAUM

Četrtek, 14. 2.
11.00 BOG, LE KAJ SMO SPET ZAGREŠILI

Petek, 15. 2.
20.00 BOG, LE KAJ SMO SPET ZAGREŠILI

Sobota, 16. 2.
16.00 GRINCH, sinhro.
18.00 LEDENO MAŠČEVANJE
20.15 KAFARNAUM

Nedelja, 17. 2.
16.00 GRINCH, 3D, sinhro.
18.00 BOG, LE KAJ SMO SPET ZAGREŠILI
20.00 LEDENO MAŠČEVANJE

Ponedeljek, 18. 2.
20.00 FREE SOLO

Organizatorji filmskih predstav si 
pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

KINOSPORED

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, JESENICE

Četrtek, 14. februarja
19.30 SNG Maribor: STAROMODNA KOMEDIJA

GLEDALIŠKI SPORED
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Marijan Peternelj:  
Melanda

Erika Jesenko:  
Recepti za vse letne čase

  bombažna brisača

kava  
Barcaffe,  

250 g

avtomatski dežnik

20
EUR

180 strani, 145 x 205 x 18 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  

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

Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  

po ceniku Pošte Slovenije.

Dve knjigi v eni. Janez piše o notranjem svetu človeka in o odnosih v zakonu 

in v družini. Predvsem, kako lažje zaživeti. Mojca poudari lepoto mame velike 

družine, žene, učiteljice in raziskovalke bližnje in daljne okolice. Skupaj želita 

povedati, da je v zakonu in družini lahko zelo lepo. Lepo je skupaj spoznavati 

drug drugega, našo deželo in potovati po svetu.

Popust in darilo veljata le za fizične osebe. Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

Cesta Staneta Žagarja

Cesta Staneta Žagarja

Nazorjeva ulica

Nazorjeva ulica

Kebetova ulica
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Oldhamska cesta

Oldhamska cesta
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Gorenjske lekarne

Ljudska 
univerza 
Kranj

Optika Clarus
NKBM

NKD

Pošta 4101 Kranj

Art optika

Območno združenje
Rdečega križa

Zavarovalnica 
Triglav

Porodnišnica Kranj

NIJZ Kranj

Avtobusna 
postaja 
Kranj

Mercator

Policija Kranj

Gorenjska banka

Spar

Okrajno sodišče 
v Kranju

Osnovna šola 
Simona Jenka Center

Abanka

NOVA 
LOKACIJA

Nazorjeva ulica 1

Stara lokacija 
Gorenjskega glasa

PRESELILI SMO SE NA  
NAZORJEVO ULICO 1Četrt leta zastonj –25 %

Dragi naročniki, v letu 2019 bodo izšle 104 številke Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra, 
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra. 

OB PLAČILU LETNE NAROČNINE VAM PRIZNAMO KAR 25-ODSTOTNI POPUST, KAR POMENI 
PRIHRANEK V VIŠINI 48,10 EVRA, ZA LETNO NAROČNINO PA BOSTE ODŠTELI LE 144,30 EVRA! 

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste lahko v naših novih prostorih tudi popili kavico 
ter izbrali eno od daril na fotografiji. 

Vabljeni na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, Kranj, v drugem nadstropju, pon.–čet. od 8. do 16. ure,  
ob sredah do 17. ure, v petek do 15. ure. Se vidimo!

Izberite letošnje darilo

Nena Veber: 
 Zdravje in Jaz 

 – Prijatelja

Nena Veber
Zdravje in Jaz – Prijatelja  

Oranžni naslanjač Avtorica: Nena Veber / Foto: Tina Dokl

Ljudje smo celostna bitja, zato je prav, da 
se celostno posvečamo svojemu zdravju 
in dobremu počutju. 
V knjigi so s pomočjo zgodb in primerov 
opisane tehnike, ki nam pomagajo skrbeti 
za mentalno dobro počutje (mentalni 
trening IMT in NLP). Starodavna znanja 
tradicionalne kitajske medicine (TKM) 
nam pomagajo razumeti, kako smo 
povezani z naravo in vesoljem, kako se 
ritmi in cikli narave odslikavajo v našem 
telesu in njegovem delovanju. Poglavje o 
hrani odstira pogled na prehranjevanje z 
energijskega vidika. Dodana so še moja 
razmišljanja in osebna dognanja, ki so 
mi pomagala, ko sem zbolela. Takrat sem 
se morala ustaviti, se s pozornostjo vrniti 
k sebi. Se začutiti. Raziskati, kaj so tisti 

»ključi«, ki mi bodo pomagali ponovno 
vzpostaviti ravnovesje in se pozdraviti.  
Z veseljem vam jih posredujem. 
Izberite tiste, za katere začutite, da so 
pravi za vas.
Naše telo je bivališče duha, zdravo telo  
je bivališče zdravega duha. Telo in duh  
se odpirata kot lotos s tisočerimi cvetnimi 
listi. Ranljiva sta, zavedajmo se tega in 
ju skrbno negujmo. Zdravje ni danost ali 
nekaj samo po sebi umevnega. Zdravje  
je darilo za trud, ki ga vnašamo v telo  
in duha. 
Zatorej poskrbimo za svoje zdravje, da 
bova »Zdravje in Jaz  – Prijatelja.«  
 
Prisrčno vabljeni k branju. 
Nena Veber

MELANDA

Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Janez Logar: Jaz, midva, mi 
Mojca Logar: Več kot sanje

Terme Topolšica  
in muzej usnjarstva
Vabimo vas na prvi letošnji kopalni izlet. Najprej se bomo ustavili v Kamniku 
in si na kratko ogledali mestno jedro. Nato se bomo odpeljali v Topolšico, 
kjer si bomo privoščili kopanje in kosilo. Moč termalne vode je v dolino 
Toplice obiskovalce privabljala že v 16. stoletju. Ob prelomu stoletja je v  
Topolšici že začelo delovati strokovno vodeno fizikalno-dietno zdravilišče, 
ki ga razvijajo in dopolnjujejo še danes. Po kopanju in kosilu se bomo us-
tavili v Šoštanju in si ogledali Muzej usnjarstva na Slovenskem ter skozi 
zbirko spoznali, kako pomembna gospodarska panoga je bila to. Vrnitev v 
Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Odhodi avtobusa: z AP Radovljica ob 7.00, z AP Creina Kranj ob 7.25,  
z AP Mercator Primskovo ob 7.35, z AP Škofja Loka ob 7.55

Cena vključuje: prevoz, kopanje, kosilo, ogled muzeja 
usnjarstva v Šoštanju in DDV.

Za rezervacijo čim prej pokličite telelefonsko številko 
04 201 42 41, se oglasite osebno na Nazorjevi ulici 1 v 
Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si. 

Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred 
odhodom, zaračunamo potne stroške.

CENA: 31 €

IZLET // TOREK, 19. FEBRUARJA 2019
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Cerklje – V Galeriji Petrovčeve hiše v Cerkljah so na predve-
čer kulturnega praznika odprli razstavo ilustracij Prešernovih 
pesmi, na kateri se predstavlja 15 slikarjev Društva likovnikov 
Cerklje s tridesetimi deli. Ob odprtju razstave so nastopili 
pevci Fantje s treh vasi, recitatorji Darinka Kralj, Ivan Kropivnik 
in Marinka Štern, Tončka Prdan je prebrala pesem O Prešernu 
avtorice Marije Kern z Zgornjega Brnika, zbrane pa je nago-
vorila tudi predsednica društva Darinka Kralj. Razstava bo na 
ogled v času delovanja TIC-a Cerklje do petka, 15. februarja.

Ilustracije Prešernovih pesmi

Radovljica – Občina Radovljica skupaj z Muzeji radovljiške 
občine sodeluje v letošnji akciji Dan odprtih vrat v občinah, 
ki jo organizira Skupnosti občin Slovenije, jutri, v sredo. Ob-
čanom bodo na Linhartovem trgu v Radovljici predstavili 
svoje naložbe in programe. Prireditev se bo začela ob 11. uri 
v Galeriji Šivčeva hiša, sledil bo ogled hotela Linhart ob 11.20 
in ob 11.40 ogled keramične delavnice Manufaktura. Ob 12. 
uri bodo predstavili evropski projekt diStory in prireditev ob 
12.30 zaključili z ogledom Čebelarskega in Mestnega muzeja.

Dan odprtih vrat letos na Linhartovem trgu



Jože Košnjek

V 
soboto in v ne
deljo je bilo pri 
Avseniku v Begu
njah 13. tek
movanje harmo

nikarjev za Avsenikovo nagra
do, na katerem je sodelovalo 
15 harmonikaric in harmoni
karjev iz vseh koncev Sloveni
je. Na klavirsko in diatonično 
harmoniko so igrali Avseni
kove skladbe, ocenjevalci nji
hovega igranja pa so bili Sla
vko Avsenik mlajši, ki je bil 
predsednik žirije, Jože Bur
nik in Lorenz Pichler. Harmo
nikarje sta pri igranju sprem

ljala kitarist Luka Polenšek in 
basist Robert Marzel. 

Slavko Avsenik mlajši se je 
v sklepni besedi po tekmova
nju vprašal, kaj bomo storili 
pri ocenjevanju, saj je zaradi 
vedno višje kakovosti igran
ja skrajna meja 100 točk pre
nizka. »Prav želel sem si, da 

bi moj pokojni oče slišal to 
igranje. Prepričan sem, da 
bi bil navdušen in ponosen, 
da ga skuša posnemati toli
ko harmonikarjev. Blagor 
narodu, ki ima take harmo
nikarje,« je povedal Slavko 
Avsenik mlajši. 

V Igranju na diatonično har
moniko je z 99,87 točke zma
gala Tina Kalajžič z Raven na 
Koroškem. Druga je bila Tja
ša Lesjak iz Velenja, tretji pa 
je bil Gorenjec Luka Mlakar 
iz Peračice. Njegov učitelj je 
Matjaž Kokalj. V igranju na 
klavirsko harmoniko je ostala 
prva nagrada na Gorenjskem. 
Prejel jo je Matevž Hostnik iz 
Škofje Loke, ki ga v škofjeloš

ki glasbeni šoli uči igranja Jer
nej Hostnik. Drugi je bil Kle
men Kotnik iz Vrhpolja. Nje
gov učitelj je znani harmoni
kar Robert Smolnikar. Tretji 
pa je bil Staš Žabot. Absolut
na zmagovalka pa je bila z naj
več osvojenimi točkami Tina 
Kalajžič. 

HARMONIKARJI 
V BEGUNJAH 
Med prejemniki priznanj na tekmovanju 
harmonikarjev pri Avseniku sta tudi Gorenjca 
Luka Mlakar in Matevž Hostnik.

Matevž Hostnik (v sredini s priznanjem), doma s Suhe pri 
Škofji Loki, skupaj s staršema, s sestrama in bratom ter 
učiteljem harmonike, stricem Jernejem Hostnikom (desno)

Nekdanji odlični harmonikar in sedaj učitelj mladih 
glasbenikov Matjaž Kokalj skupaj z učenci Gašperjem 
Komacom iz Križev, Aljažem Maukom s Posavca in Luko 
Mlakarjem iz Peračice, tretjim v igranju na diatonično 
harmoniko.

Maša Likosar

F
inalist lanskolet
nega šova Sloveni
ja ima talent Tilen 
Lotrič, ki je najprej 
na avdicijski odda

ji prejel zlati gumb, v skle
pnem dejanju – velikem 
finalu – pa je osvojil izje
mno drugo mesto, je obis
kovalce svojih dveh prvih 
velikih koncertov z naslo
vom S pesmijo do zvezd 
– prvi ob 17., drugi ob 20. 
uri – popeljal skozi najle
pše slovenske zimzelene 
popevke. »Koncerta sta bila 
obarvana slovensko, eno
stavno zato, ker imam rad 
našo domačo glasbo; poleg 
tega pa želim dokazati, da 
lahko narediš dober kon
cert zgolj s slovensko glas
bo in obenem napolniš 
dvorano.« Ko mene več ne 
bo, Vrača se pomlad, Mini 
maxi, Maček v žaklju, Son
ce pomladi, Šuštarski most, 
skladbe Jana Plestenjaka in 
Nine Pušlar, za priokus pa 
nekaj dalmatinskega melo
sa – vse to in še več je zapel 
Tilen Lotrič. V ospredje pa 
lahko postavimo njegov 
prvi in edini singel do sedaj 
Jaz te pogrešam, za katere
ga pravi, da mu pomeni vse 
na svetu, poklonil pa ga je 

svojim zvestim podporni
kom in oboževalcem.

Koncerta je pripravil v 
sodelovanju s skupino Dia
manti, katere ustanovitelj je 
Aleš Leben. 

»S Tilnom Lotričem se 
člani skupine Diaman
ti poznamo že celo življe
nje. Vsi prihajamo iz Bes
nice, skupaj smo prepeva
li v raznih zborih, združe
ni pod različnimi imeni. 
Po talentih pa smo sklenili, 

da naredimo in ustvarimo 
nekaj edinstvenega, skup
nega, in tako so nastali Dia
manti,« je pojasnil Leben. 
Skupina Diamanti delu
je od lanskega septembra, 
šteje pet instrumentalistov 
in osem pevcev, vključno s 
Tilnom. »Ponosni smo, da 
lahko sodelujemo s tako 
izjemnim vokalistom. Sku
paj z njim smo se borili tudi 
na Talentih, poleg mene sta 
na odru nastopila še bobnar 

Žiga Štucin in solo kitarist 
Rok Šenk,« še doda Leben. 

Tilen Lotrič pravi, da se mu 
je življenje po šovu Sloveni
ja ima talent močno spreme
nilo. »Imam še več dela, več 
petja in nastopov, a v tem 
uživam, zato mi je v zado
voljstvo in mi to ne predsta
vlja nikakršnega problema.« 
Tilna bomo lahko ponov
no slišali peti 14. februarja 
v kranjski kavarni Brioni na 
valentinovem koncertu.

POVZPEL SE JE DO ZVEZD
Prva dva zaporedna velika koncerta Tilna Lotriča, ki ju je minulo soboto soustvaril skupaj  
s skupino Diamanti v veliki dvorani Doma krajanov Primskovo, sta bila popolnoma razprodana.

Na Primskovem je Tilen Lotrič na odru z Diamanti nastopil dvakrat in obakrat razprodal 
dvorano. / Foto: Tina Dokl

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 38 novorojen-
čkov. V Kranju je bil tokrat teden v znamenju dvojčkov, saj 
sta se dvakrat rodila bratec in sestrica, enkrat pa sestrici. 
Najtežja je bila sicer deklica, ki je tehtala 4400 gramov. 
Tudi najlažja je bila deklica – tehnica ji je ob rojstvu poka-
zala 2055 gramov. Na Jesenicah je prvič zajokalo 6 dečkov 
in 5 deklic. Najlažja in najtežja sta bili deklici – prvi je teht-
nica pokazala 2470, drugi pa 4250 gramov.

Novorojenčki
V soboto, 5. januarja 2019, sta se v Škofji Loki poročila 
Miha Martinčič in Guirong Xiong. V soboto, 19. januar-
ja 2019, sta se na Bledu poročila Clifford John Oxlade in 
Martina Šircelj, v Radovljici pa Klemen Marolt in Nežka 
Brlek. V petek, 1. februarja 2019, so se v Kranju poroči-
li Blaž Roblek in Mateja Roblek ter Žiga Koselj in Ema 
Zupan, v soboto, 2. februarja 2019, pa sta se na Jesenicah 
poročila Goran Vuković in Zorana Gajić.

Mladoporočenci
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Moja pesem
nima rime. 
Pot si utira čez ovire.
Ovire
so kot sipine časa.
Slej ko prej
vse se vrača.
Slaba lastnost srca je,
da se zlomi; in
oči, navajene solz,
so znova zajokale.
Sreča nikoli
nikogar ne čaka,
ko pride čas,
vse se plača.

Janez

Niso samo rime tiste, ki ustvarijo pesnika. Pesnik skriva 
v sebi globoka čustva – in ta se spreminjajo v stihe, ki jih 
poje življenje. Metka

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali pis no na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

Pesem

PESMI MLADIH

Alenka Brun

A
dmir je v času 
svojega obis-
ka Mehike sre-
čal največ Itali-
janov, Kanad-

čanov, nekaj Portugalcev. 
Naletel je na Srba, v zadnjih 
dneh pa na dva Štajerca, a 
še to čisto po naključju. »Na 
drugi strani ''šanka''. Saj 
veš, govorica se ti zdi zna-
na, pa postaneš pozoren.« 
Uspelo mu je celo, da so 
mu v enem od lokalov ure-
sničili glasbeno željo in iz 

zvočnikov je zadonela Goli-
ca – seveda je pesem didže-
ju predlagal in dostavil sam. 

Glasbene želje so sicer 
izpolnjevali brezplačno, ga 
je pa neki večer presenetila 
višina računa, ki so ga dobili 
štirje fantje, ki so sedeli poleg 
njega za točilnim pultom 
v enem od lokalov v bližini 
hotela, kjer je bil nastanjen. 

»En evro je bil takrat 22 
pesov. Seveda jemljejo tudi 
dolarje in evre. Napitnine so 
priporočljive; nekje so spi-
sane že na računih. Pred-
stavljajo od 15 do 20 odstot-
kov končnega računa. Da se 

vrnem k fantom ... Spili so 
vsak po eno tekilo, gin tonik 
ter nekaj piv in takoj je bil 
račun čez sto evrov. « 

Izkoristil je tudi prilož-
nost in obiskal znameni-
ti Coco Bongo na Playi del 
Carmen. »Cene vstopnic za 
klub, ki nudi različne ple-
sne, pevske in akrobatske 
šove, odprt koncept vklju-
čenih pijač in tudi diskote-
ko, se začnejo pri sedemde-
setih dolarjih,« pripoveduje 
Admir in razloži, da je Coco 
Bongo sicer izmišljeno ime 
nočnega kluba v filmu Mas-
ka, v katerem igra tudi Jim 

Carrey – in omenjeni isto-
imenski resnični klub je 
dejansko v njegovi lasti.

Kot smo že omenili, se 
je Admir odločil, da bo en 
dan preživel v hotelu, nas-
lednjega raziskoval okoli-
co, potem en dan spet poči-
val na hotelski plaži, nasled-
nji dan pa šel ponovno mal-
ce naokoli – in tako je pre-
živel ves čas svojega dopus-
ta. Primarno je sicer lenaril, 
vseeno pa je tudi nekaj videl. 
Obiskal je Tulum oziroma 
ostanke obmorskega majev-
skega mesta, kjer je bil pri-
ča enemu najlepših sončnih 
vzhodov nad morjem – baje 
gre za enega najlepših vzho-
dov v svetovnem merilu; pa 
seveda turistično priljub-
ljeno Chichen Itzo, najbolj 
obnovljeno majevsko mes-
to na polotoku Jukatan. Obi-
skal je tudi majevsko vas, od 
blizu videl mehiško kraško 
jamo – cenoto; najbolj pa je 
užival ob obisku otoka Cozu-
mel, kjer rajske plaže z belim 
peskom in palmami ustvar-
jajo trenutke, ki jih vidimo 
na razglednicah. Večinoma 

turisti otok obiščejo tako kot 
Admir: v okviru enodnev-
nega izleta pa se mladopo-
ročenci velikokrat odločijo, 
da bodo tu preživeli medene 
tedne. Ni treba daleč od oba-
le in že lahko doživite živah-
nost in živopisnost morske-
ga sveta – s snorklanjem ali 
potapljanjem. Okolica ponu-
ja tudi spoznavanje z njego-
vo preteklostjo in preteklo-
stjo prvotnih prebivalcev. 
Nebotičnikov tu ni mogo-
če videti. Admir pravi, da 
na otoku ne moreš več kupi-
ti hiše, skoraj osemdeset 
odstotkov otoka je zaščitene-
ga, v dveh ali treh letih bodo 
prepovedali tudi kajenje. Če 
igrate golf, se vam lahko kaj 

hitro zgodi, da boste slej ko 
prej videli tudi krokodila – po 
njih Cozumel slovi; lahko pa 
si jih ogledate tudi organizi-
rano v eko rezervatu. 

Admir Jusić sedaj že nekaj 
časa pridno dela v gostišču 
in penzionu Resje na Nem-
škem Rovtu in komaj čaka, 
da zima mine. Razmišlja 
o ponovnem, jesenskem 
dopustu. Morda bo ta popo-
tniški, ne ve pa še, kako bo 
poleti. »Poletna sezona lah-
ko natakarja utrudi, potem 
pa kar ''preskočimo'' v vese-
li december in mogoče se 
mi ne bo ljubilo ukvarjati 
z načrtovanjem, pa bo spet 
zmagal koncept ''vse vklju-
čeno'',« še pove. (Konec)

Ko Bohinj'c na rajžo gre ali moški dopust »vse vključeno« v Mehiki (3)

COZUMEL IN COCO BONGO

Admir je bil najbolj navdušen nad otokom Cozumel. / Foto: osebni arhiv

Cozumel je znan tudi po krokodilih. / Foto: osebni arhiv

Mateja Rant

N
a odru Doma 
krajanov Viso-
ko si je bilo 
pretekli torek 
mogoče ogle-

dati produkcijo sedmih otro-
ških gledaliških skupin, ki 
so pripravile zelo raznolike 
predstave, v katere so vklju-
čili tudi petje in ples, je poja-
snila Slavica V. Okorn iz 
kranjske območne izposta-
ve Javnega sklada republike 
Slovenije za kulturne dejav-
nosti (JSKD), pod okriljem 
katerega se odvija vsakolet-
no srečanje.

Srečanje je po besedah 
Slavice V. Okorn name-
njeno otroškim gledališ-
kim skupinam, kjer igralci 
niso starejši od šestnajst let. 
»Nekatere otroške skupine 
vsako leto sodelujejo na sre-
čanju, nekaj jih je bilo letos 
tudi novih,« je razložila in 
oddala, da so se prvič pred-
stavili mladi gledališčniki 
iz podružnične šole Kokri-
ca in Osnovne šole Franceta 

Prešerna Kranj, medtem ko 
so učenci Osnovne šole Ore-
hek sodelovali že večkrat, a 
tokrat prvič v taki zased-
bi. »Se pa močno poveču-
je zanimanje za naše sreča-
nje,« z zadovoljstvom opa-
ža Slavica V. Okorn. Skupi-
ne tako dobijo izvrstno pri-
ložnost, da se pokažejo na 
odru in tudi napredujejo, 
saj posrbijo za strokovno 
spremljanje njihovih nas-
topov. Po besedah Slavice 

V. Okorn skupine upošte-
vajo pripombe strokovnega 
spremljevalca in tako poskr-
bijo za nadgradnjo svojega 
dela. »Strokovna spremlje-
valka Simona Zorc Ramovš 
je tokrat poudarila, da je bilo 
pri mnogih skupinah letos 
opaziti bistveni napredek. 
Zelo je pohvalila tudi zav-
zetost mentorjev, da vzdr-
žujejo ustrezno raven pred-
stav.« Zato je Simona Zorc 
Ramovš tudi priznala, da 

bo imela težko delo pri izbi-
ri skupin, ki se bodo 8. in 9. 
aprila predstavile na regij-
skem srečanju otroških gle-
daliških skupin v Kamniku, 
ki bo kakšni skupini lahko 
prinesla tudi vstopnico za 
državno srečanje v Novem 
mestu 5. in 6. junija. »Iz teh 
gledaliških skupin pa bo v 
prihodnje mogoče izšel tudi 
kakšen dober igralec, kostu-
mograf, scenograf ...« je še 
dodala Slavica V. Okorn.

VSAKO LETO BOLJŠI
V Domu krajanov Visoko je minuli torek potekalo območno srečanje otroških gledaliških skupin, na 
katerem se je predstavilo sedem skupin mladih gledališčnikov.

Gledališka skupina iz OŠ Orehek se je predstavila z igro »Kje si, Uršika Zala?«. / Foto: Gorazd Kavčič

V Osnovni šoli Jela Janežiča v Škofji Loki bodo jutri in v četr-
tek gostili računalniški tekmovanji za otroke šol s prilagoje-
nim programom in za otroke programa nižjega izobrazbe-
nega standarda, ki ju pripravlja Zveza za tehnično kulturo 
Slovenije. Na 12. državnem računalniškem tekmovanju z 
naslovom Z miško v svet se bo v dveh disciplinah pomerilo 
dvajset najboljših tekmovalcev iz 16 šol iz vse Slovenije. Na 
tekmovanju z naslovom Z računalniki skozi okna, ki poteka 
že 19 let in je namenjeno programu nižjega izobrazbenega 
standarda, pa bo tekmovalo 23 učencev iz 11 šol.

Državni računalniški tekmovanji
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TMed opicami in angeli
Dvanajstega februarja 

1809 se je rodil slavni angle-
ški naravoslovec in fiziolog 
Charles Darwin. Po njem se 
imenuje darvinizem, teori-
ja o spremenljivosti vrst. 
Gre za pojmovanje, po kate-
rem je živi svet (rastline in 
živali) nastal in se razvijal 
po naravnem izboru v boju 
za obstanek in s prilagajan-
jem življenjskim razmeram 
v okolju.

Charles Darwin je bil sin 
premožnega zdravnika. V 
mladosti ni dosti obetal. Naj-
prej je po družinski tradici-
ji študiral medicino, toda ni 
prenesel pogleda na trpečega 
človeka. Odločil se je za Cer-
kev. Tudi tu ni pokazal pose-
bne vztrajnosti. Med bivan-
jem v Cambridgeu se je začel 
ukvarjati z naravoslovjem. 

Njegovo prvo znanstve-
no delo je bila geološka delo-
vna ekskurzija, ko so mu 

ponudili mesto naravoslov-
ca na ladji. Potovanje je tra-
jalo pet let. Na njem so nas-
tali zapiski, ki so bili pozne-
je temelj njegovega dela. Leta 
1859 je izšla njegova knjiga O 
izvoru vrst, na katero je uče-
ni svet nestrpno čakal. Natis-
nili so 1250 izvodov, ki so jih 
razgrabili že prvi dan. Sledi-
li so ponatisi, ki se vrstijo še 
danes. 

Darwinova knjiga je spro-
žila ostre polemike. V njej so 
mnogi videli nasprotovanje 
Bibliji. Veliko jih je menilo, 
da napada religijo. Do ostre-
ga razhajanja mišljenj je pri-
šlo tudi med znanstveniki. 
Najobčutljivejša točka teorije 
je razlaga človeškega razvoja. 
Darwin je to vprašanje obšel, 
čeprav je bil prepričan, da se 
je tudi človek spreminjal.

Leta 1871 je Darwin objavil 
delo Izvor človeka. V njem je 
razpravljal o dokazih, da se je 

človeško telo razvilo iz niže 
razvitih prednikov. Razložil 
je, da so v našem telesu šte-
vilni organi, ki kažejo dege-
nerativna znamenja. Krivi-
na uhljev izhaja na primer 
iz časov, ko so bili še pokon-
čni in zašiljeni. Njihove tan-
ke, sedaj neuporabne mišice, 
so uhlje nekdaj premikale …

Znanstveni svet je po Dar-
winovi smrti sprejel evoluci-
jo in naravni izbor kot dejs-
tvo. Nasprotniki niso bili le 
znanstveniki, ampak predv-
sem člani verskih sekt. Kra-
ljica Viktorija je leta 1882 
ukazala Darwina pokopati z 
vsemi častmi. To pa je bilo 
tudi vse, kar mu je naklonila. 
Njena dva velika ministra pa 
sta bila njegova nasprotnika. 
Odklonilno stališče sta poja-
snjevala z besedami: »Če že 
naj izbiram med opicami in 
angeli kot prednikih člove-
ka, sem za angele.«

Anekdote slavnih

Italijanski pesnik Francesco Petrarka je srečal norca, ki 
je opazoval čete, ko so odhajale v vojno. Norec je vprašal 
Petrarko: »Kam odhajajo vojaki?« – »V vojno,« mu je 
odgovoril Petrarka. »Vendar se bo tudi ta vojna nekoč 
končala z mirom, kajne?« – »Seveda se bo.« – »Ker vsi 
vemo, da bo na koncu moral biti mir, mi ni jasno, zakaj 
ga ne sklenejo takoj, že pred začetkom vojne,« je razmiš-
ljal norec. Petrarka se je zamislil in dejal prisotnemu 
prijatelju: »Tudi jaz mislim enako kot ta norec.« 

Smeh ni greh

   Pozno zvečer telefonira blejski hotelski gost iz svoje 
sobe v recepcijo: »Rad bi preveril, ali sem v hotelu 
Toplice ali Park.«

  »Pri nas je hotel Park,« odgovori receptor. »Potem 
ima pa ženska, ki sili v mojo posteljo, res prav.«

   Za točilnim pultom v bifeju se pogovarjata dva moš-
ka. Eden pokaže na dve ženski: »Tista v modri oble-
ki je moja žena, tista v rdeči pa ljubica.« –»Kakšno 
naključje! Pri meni je ravno obratno!«

Samo Lesjak

S
kupina Same babe 
je za kulturni pra-
znik izvedla prav 
poseben akustič-
no-intimni kon-

cert z repertoarjem, prila-
gojenim prav za to prilož-
nost. Ob predstavitvi neka-
terih pesmi iz čisto svežega 
albuma Vražji bend je zase-
dba navdušila z nekaterimi 
uglasbitvami priznanih slo-
venskih pesnikov: Tomaža 
Šalamuna, Kajetana Kovi-
ča, Franeta Milčinskega - 
Ježka, Ervina Fritza in Jane-
za Menarta, ki so mu Babe 
posvetile celoten album.

Skupina je namreč nas-
tala pred šestnajstimi leti z 
namenom sodelovati na lite-
rarnem večeru, posvečenem 
prav pesniku Janezu Menar-
tu. Sledili so nastopi na vseh 
pomembnejših etno festiva-
lih pri nas ter zgoščenka pes-
nikove uglasbene poezije Za 
ljubi kruhek in njene črne 
črne lase (2007). Zmagi na 
Festivalu slovenskega šan-
sona sta sledila album Tere-
zijanske (2011), na katerem 
je zasedba predstavila avtor-
ske pesmi ter svoje videnje 
ljudskih pesmi in uglasbitev 
priznanih slovenskih pesni-
kov, ter album Dobri možje 

(2013), ki je skupino predsta-
vil v še drznejši luči. Zased-
ba pri svojem ustvarjanju 
besedila dobesedno oprem-
lja z glasbo, tako da je glasbe-
ni del ogledalo besednemu. 
V glasbenem smislu daje 
velik poudarek večglasne-
mu petju, njene nastope pa 

spremlja precejšen odme-
rek humorja in performan-
sa, kar so dokazali tudi na 
tokratnem koncertu v nabi-
to polnem Škrlovcu.

Dva večera prej je navdu-
šila tudi Junema, šestčlan-
ska skupina s pevko Nežo 
Trošt, katere glasba zajema 

raznolike zvrsti: prepleta-
jo elemente pop muzikali-
čnosti, bossa nove, kantav-
torskih pripovedi, latino zvo-
čnih nians, koketirajo pa 
tudi z alternativno-rokovski-
mi glasbenimi vzgibi. Nav-
dih črpajo iz temeljnih vpra-
šanj, kot so smisel življenja, 
odnos med moškim in žen-
sko, mesto človeka v naravi 
... Pod intimna in pripovedna 
besedila, ki so nastajala sko-
raj desetletje, se podpisuje 
kitarist Luka Snoj. Junema s 
svojim prvencem Ko se usta-
vi čas prinaša neobremenje-
no svežino in preprosta živ-
ljenjska sporočila, na kate-
ra v prehitrem svetu pogosto 
pozabljamo.

Intimni večer glasbe in 
poezije s pevko Nano Mil-
činski ter vrhunsko zasedbo 
glasbenikov pa se v Stolpu 
Škrlovec obeta tudi ta četr-
tek, 14. februarja, ob 20. uri. 
Nana bo predstavila čudovi-
to zbirko pesmi, ki jih je Fra-
ne Milčinski - Ježek napisal 
zanjo, svojo vnukinjo, in so 
sedaj našle prostor na nje-
ni novi zgoščenki. Na kon-
certu bodo glasbeniki izve-
dli tudi izbrane Ježkove lju-
bezenske pesmi z zgoščenk 
Še ena pomlad in Od tod do 
vesolja ter najlepše šansone, 
ki jih je v času svojega življe-
nja izvajal tudi Ježek sam.

KO SE USTAVI ČAS
Ob kulturnem prazniku niso bile polne le ulice Prešernovega mesta, temveč tudi Stolp Škrlovec, 
ki je privabil s koncertoma zasedb Junema in Same babe. Ob valentinovem v Layerjevo hišo v 
intimno-poetičnem slogu prihaja Nana Milčinski.

Vražji bend: Same babe na odru Stolpa Škrlovec 

Še ena pomlad: Nana Milčinski / Foto: arhiv pevke

Radovljica – V Linhartovi dvorani bo v četrtek, 14. febru-
arja, ob 19.30 koncert Tori Tanga, obogaten z ljubezen-
sko poezijo interpreta Jureta Longyke, argentinsko pevko 
Gabrielo Alarcon ter čutnima plesalcema Aljo Ferme in 
Sašom Živanovićem. Jure Tori je senzibilen ustvarjalec 
čudovitih glasbenih vzdušij edinstvenega glasbenega slo-
ga in karizmatičnega izraza. Mednarodna zasedba Tori 
Tango uspešno krmari med intimnimi, liričnimi instru-
mentalnimi nežnostmi do mediteransko obarvanih latino 
esenc. Razgibani žanr tanga predstavlja novo pomembno 
postajo na Juretovi glasbeni poti. Po prepletanju zanj zna-
čilne intimistične in rahločutne instrumentalne izpovedi 
z elementi džeza, folka in etna v dosedanjem ustvarjanju 
se je to naposled izkristaliziralo v nekaj popolnoma nove-
ga – povsem unikatno različico tanga. Projekt – v založbi 
Klopotec je izšel namreč tudi album z navedeno vsebino, 
naslovljen For One Touch – pomeni prvo integralno in 
popolnoma avtorsko tango glasbo slovenskega izvajalca. 
Jure Tori tako stoji na ramenih velikanov žanra, a tango 
igra in sklada po svoje. Za ta namen je zasedbo Tori Trio 
spremenil v kvartet, avstrijskemu kontrabasistu Ewaldu 
Oberleitnerju in kubanskemu kitaristu Arielu Cubrii prik-
ljučil izvrstnega violinista izza Karavank Kurta Bauerja ter 
skupino poimenoval Tori tango. Romantična nadgradnja 
s plesom in liriko, kot se spodobi za valentinovo.

Valentinov Tori tango

Tango za valentinovo: Jure Tori / Foto: Iztok Pipan

Kranj – V petek, 15. februarja, bo ob 21. uri na odru Train-
station Subarta nastopila zasedba Prismojeni profesorji 
bluesa.

Prismojeni profesorji bluesa v Trainu
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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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»Marjetica«
Kot najbrž vse tudi mene v 
prvi vrsti zanima moje zdra-
vje. Pa moji odnosi s sinom in 
njegovo partnerko ter s hčer-
ko. Me je res pozabila? Kako 
kaže vnuku? Pa mama, se 
ji bo stanje izboljšalo? Prvič 
sem bila zadovoljna z vašim 
odgovorom, upam, da bom 
drugič tudi.
Pogledala sem vaše zdravje, 
vse bi še nekako šlo, a kaj, ko 
imate večino težav psihične-
ga izvora. Tudi kadar imate 
normalno stanje, vas zama-
jejo težave, ki vas obkrožajo. 
Stalno živite v nekem strahu 
in premišljevanju, kaj vse bi 
naredili drugače in kakšni bi 
potem bili rezultati. Za pre-
teklost je vsak od nas lahko 
pameten, treba je misliti 
samo za naprej in paziti, da 
ne ponavljamo enih in istih 

napak. Večino svojega živ-
ljenja ste skrbeli za druge in 
sebe ste postavljali na zadnje 
mesto. V sredini leta lahko 
pričakujete, da se vam preki-
nejo neke težave, ki jih ima-
te že dalj časa in vas precej 
ovirajo tudi pri vsakodnevnih 
opravilih. Odnos s sinom bo 
še naprej tak, kot je. Enako 
velja za odnos z njegovo 
partnerko. Paziti morate, kaj 
rečete, kar vam tudi povzroča 
stres. Hčerka na vas ni poza-
bila, že nekaj časa se priprav-
lja, da naredi korak naprej v 
vajinem odnosu – in glede 
tega boste še prijetno prese-
nečeni. V zvezi z vnuki boste 
v kratkem dobili zelo dobre 
novice. Stanje vaše mame 
se bo na pomlad izboljšalo. 
Imejte se radi in v svojih pre-
pričanjih ne popuščajte kljub 
temnim oblakom, saj prihaja 

sonce. Tudi vam srečno in 
vse dobro.
»Upanje«
Najprej vam zaželim sreč-
no, zdravo in uspehov polno 
leto 2019. Sem redna bralka 
Gorenjskega glasa in vaše rub-
rike in vsem znate kaj spodbu-
dnega povedati. Nimam sreče 
pri izbiri partnerja. Zanima 
me, ali je v najini vezi še kaj 
življenja.
Draga moja, kot vidim, se 
dobro zavedate, kaj hočete 
– in prav je tako, le zakaj bi 
bili zadovoljni z manj, če lah-
ko sežete po zvezdah. Vajin 
odnos je že kar nekaj časa 
medel in ne glede na vaš trud 
se on ne premakne z mrtve 
točke. Samo živeti ni življen-
je, vsaj ne tako, kot si želite vi. 
Ker pa se vam smili, in to je še 
vedno čustvo, ga tolerirate in 
nekako živite po svoje. Nje-

mu je vse prav in nima prav 
nobene želje po spremem-
bah, vse okoli njega je črno 
in je nepopravljivo negativno 
nastrojen. Dobro veste, da to 
ni za vas, ampak kar vztraja-
te. V tem letu, rekla bi, da še 
pred poletjem, v neki družbi 
nekoga spoznate. Takoj vam 
bo čustveno blizu in potre-
bovali boste le malo časa, da 
vse to ozavestite, potem pa 
lahko pot vodi le naprej. Je 
oseba, ki hrepeni po kvalitet-
nem življenju. Po kulturi, ple-
su, naravi, skratka po vsem 
lepem, kar nas obdaja in raz-
veseljuje. Tudi jesen življenja 
lahko mnogo prinese in čaka 
vas še veliko lepega. Ko bos-
te prišli do točke, ko se boste 
morali odločiti, vam to sicer 
ne bo težko, bodite pa pozor-
ni, da sebe postavite na prvo 
mesto. Želim vam vse lepo.

Imamo karte Zakon, Otrok, 
Pismo – prihajajo dobre 
novice, lahko so povezane 
z družinskimi člani ali dra-
gimi ljudmi. Lahko so novi-
ce o dojenčku. Sodnik, Ofi-
cir, Duhovnik – imeli bomo 
opravka z uradno osebo, npr. 
zdravnikom, uradnikom … 
Lahko gre tudi za napredo-
vanje v službi ali nadaljeva-
nje izobraževanja. Ljubica, 
Veselje, Zvestoba – s strani 
ženske osebe same dobre 
vrednote, ki pomagajo pri 
doseganju cilja. Kaže na 
osebo, ki je zvesta svojim 
načelom in rada pomaga 
ljudem. Ljubosumje, Bole-
zen, Nesreča – izredno sta-
nje nekoga, ki je povsem na 
dnu in odvisen od okolice, 
finančno, čustveno ali pa 
kako drugače. Med drugim 
kombinacija predstavlja tudi 
kronične zdravstvene teža-
ve. Oseba ni pripravljena 
sprejeti pomoči in takim je 
najtežje pomagati. Bistvene 
spremembe se bodo zgodile 
šele v obdobju približno treh 
let. Mislec, Nekaj denarja, 
Denar – oseba, ki dejansko 
zelo malo naredi, saj v pred-

vsem premišljuje, kaj, kako 
in zakaj. Brezciljno išče vari-
ante brez posebne akcije. 
Vse je povezano z denarjem, 
namesto z osebno srečo. 
Ljubezen, Tat, Pot – do lju-
bezni bo treba prehoditi dol-
go pot, a na koncu čaka lju-
bezen. Srečata se dve pravi 
polovici. Darilo, Sovražnik, 
Obisk – odnos dveh oseb, a 
nobena nima namena popu-
stiti pri pogojih. Kljub vsemu 
na koncu pride do premirja, 
soglasja in kompromisa. 
Lahko kaže določena čustva, 
ki se prikrivajo, saj resni-
ca ni za javnost. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripi-
som »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih doslej že spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Alenka Brun

L
ahko rečemo, da je 
tokratna objava del 
obdarovanj in prese-
nečenj, ki so si v tem 
času sledila, čeprav 

smo imeli pravzaprav sre-
čo, da nas niso ujeli na mes-
tu »zločina«, saj naj bi bil, ko 
smo se pogovarjali z Veroni-
ko na njunem domu, Jani ves 
dan odsoten – na službenem 
seminarju. Na srečo je med 
našim obiskom zazvonil tele-
fon in je ženi razložil, da bo 
prišel domov pred pričako-
vano uro. Sicer bi čisto lahko 
zgodilo, da bi srečali na dvo-
rišču v Zabreznici.

Jani Žemlja se je rodil 1. feb-
ruarja 1969. Kar precej Gore-
njcev ga pozna po vulkanizer-
ski delavnici v Zabreznici v 
Žirovnici, kjer tudi živi s sop-
rogo in dvema hčerkama, sta-
rejšo Marušo in mlajšo Nežo, 
ki sta že obe odrasli dami. 

Pr' Žeml'cah, kot se sam 
rad ljubkovalno izrazi, se 
velikokrat kaj zanimivega 
dogaja. Če ni na obisku kak-
šen znan Slovenec, ki pripe-
lje avto, da mu ga »preobu-
jejo«, se ustavi morda kdo 
s starodobnikom ali pa se 
zakonca Žemlja navdušena 

odpravljata kam na izlet. 
Jani namreč rad potuje, je 
pravi gurman in zadnja leta 
ogromno prostega časa pre-
živi na kolesu. In baje izjem-
no rad tudi nakupuje.

Z veseljem kolesari že 
od nekdaj, a zadnjih pet let 
intenzivneje. S svojim gor-
skim kolesom se najraje pre-
ganja po prašnih gorskih in 
gozdnih poteh, družbo pa 
mu včasih dela tudi Veroni-
ka – odvisno od težavnosti 
izbrane poti in od vremena, 
saj se Jani spravi na kolo tudi, 
če ne sije sonce. S prijateljem 
Sandijem pa v zimskem času 
obiskujeta skupinsko vad-
bo spinning. Morda ni rav-
no ekstremist, zagotovo pa je 
kolesarjenje njegova velika 
ljubezen oziroma ena izmed 
njih, saj se je dvakrat udeležil 
tudi Red Bullove Gony Pony 
dogodivščine na Vršič. 

V tem trenutku sta zakon-
ca na poti na Tajsko. Veronika 
je povedala, da sta nekaj sveta 
že videla, na seznamu pa je še 
kar nekaj destinacij, ki bi jih 
rada obiskala. »Lani sva bila 
na Tenerifu in Kreti, letos sva 
kolebala med Karibi in Taj-
sko, pa je slednja zmagala. V 
glavnem se odločava po obču-
tku.« In čeprav sta bila za Taj-
sko že dogovorjena, so gostje 

na Janijevi zabavi pripomo-
gli k udobju tam: z darilni-
mi boni turistične agencije. 
Uvod v praznovanje Janijeve-
ga petdesetega rojstnega dne 
je namreč potekal dan pred 
1. februarjem, ko so ga zjut-
raj obiskali vrtčevski otroci z 
vzgojiteljicami in mu voščili. 
Janija otroci iz vrtca radi obi-
ščejo: sprejme jih pred delav-
nico, jim razkaže njeno notra-
njost, jih »pocrklja« z bombo-
ni, izjemno pa je vesel pogle-
da na skupinico otrok, obleče-
nih v rumene odsevne telovni-
ke. Popoldne so se istega dne 
oglasili še prijatelji, ki so mu 
postavili mlaj. Na rojstni dan 
ga je ob uri njegovega rojstva 

– ob 3.40 zjutraj – presene-
tila Veronika s sladico: veli-
kanskim indijančkom. Sla-
be tri ure kasneje so mu sku-
pni prijatelji zapeli še podok-
nico. Čez dan je imel slavlje-
nec kup obiskov, dan kasneje 
pa za lepo število povabljenih 
zabavo v Kreku v Lescah, kjer 
ni manjkalo smeha, zavlekla 
pa se je v jutranje ure nasled-
njega dne.

Mimogrede vprašamo 
Veroniko, koliko časa sta 
že poročena. Zasmeje se: 
»Doooolgo.« Malce pomis-
li in nadaljuje: »Čez dve leti 
bo že trideset let. No, pa bova 
spet imela dober razlog, da 
odpotujeva kam dlje.«

PR' ŽEML'CAH SE JE OGLASIL 
ABRAHAM
Pred petimi leti je soproga Janija Žemlje Veronika presenetila s podobno objavo. Tokrat je Jani 
praznoval petdeseti rojstni dan in za svežega abrahamovca se spodobi, da mu ponovno namenimo 
nekaj prostora v našem časopisu.

Slavljenec naj bi menil, da se vse lahko očisti s čistilom za 
steklo – in ga tudi dejansko uporabljal povsod, ne samo za 
okna in steklene površine. Zato so povabljeni poskrbeli, da 
zaloga ne bo takoj pošla ... / Foto: osebni arhiv

Jani Žemlja / Foto: osebni arhiv

Janijeve najbližje so priskrbele posebno darilo: kolesarski 
dres s slavljenčevim osebnim pridihom. / Foto: A.B.
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Nagrade: 1. nagrada – vzglavnik Slovenska 
postelja, 2. in 3.  nagrada – knjiga Melanda

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
š lji te do srede, 27. februarja 2019, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 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 Nazorjevi ulici 1.

Prepoznavanje in določanje dreves bo postalo zelo preprosto.  
Vodnik po naravi prikazuje drevesne liste in iglice v naravni velikosti.  
Tako jih je mogoče neposredno primerjati s tistimi, ki smo jih našli  
v naravi. Zamenjave z drugimi vrstami so zato izključene.

112 strani
format: 
132 x 193 mm
mehka vezava
cena:

Vodnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1 
v Kranju, ga 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.

PLODOVISTORŽI

Mnogo dreves oblikuje opazne, zelo značilne plodove, s 
pomočjo katerih jih lahko zanesljivo prepoznamo. Tudi  
ko so listi že odpadli, plodovi pogosto še vedno visijo na 
drevesu, tako da z njihovo pomočjo lahko določimo,  
kateri vrsti drevo pripada.

Semena iglavcev dozorijo v storžih. Zelo pogosto so ti  
oleseneli in imajo za vrsto značilno obliko. Ravno po obliki 
storžev drevo lahko dobro prepoznamo. Obstajajo pa tudi 
vrste, kot je na primer navadni brin (stran 93), ki imajo  
jagodaste storže.

navadna pavlovnija,  
stran 60

enovrati glog, stran 24

veliki pajesen, stran 80

navadni gaber,  
stran 39

navadni jadikovec,  
stran 26

javorolistna platana, stran 72

črna murva, stran 37

navadni nagnoj, 
stran 35

beli javor, stran 57

ameriški klek, stran 91

navadni macesen, 
stran 101

navadna smreka, 
stran 94

mamutovo drevo, stran 92

duglazija, stran 97

libanonska 
cedra,  
stran 100

kanadska čuga, 
stran 96

metasekvoja,  
stran 99

nutkanska pacipresa, 
stran 90

rdeči bor, stran 102

Listi  
v naravni  
velikosti
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Listi v naravni  
velikosti
Prepoznavanje in določanje dreves bo postalo zelo preprosto. Ta vodnik  

po naravi prikazuje drevesne liste in iglice v njihovi naravni velikosti.  

Tako jih je mogoče neposredno primerjati s tistimi, ki smo jih našli v naravi. 

Zamenjave z drugimi vrstami so zato izključene.

• 64 vrst listavcev in iglavcev v gozdovih, parkih in vrtovih

• pomembne značilnosti, navedene neposredno ob fotografijah

• dodatne fotografije, ilustracije in zanimivosti, ki jih je  

vredno vedeti

• dodatno: plodovi in storži

List položite na sliko  
v knjigi, ga neposredno 
primerjajte z njo in 
vrsto hitro ter zanesljivo 
določite.
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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 €
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

AKCIJA

V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.
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Največ grammyjev je letos osvojil pevec 
Childish Gambino, ki pa se podelitve ni 
udeležil. Za pesem This is America je 
osvojil štiri grammyje, tudi za najboljšo 
pesem in najboljši videospot. Sicer pa je 
61. podelitev glasbenih nagrad potekala v 

znamenju žensk, saj so v vseh najpomembnejših katego-
rijah zmagale ženske izvajalke. Nagrado za album leta je 
osvojila kantri pevka Kacey Musgraves, za najboljšo novin-
ko Dua Lipa, za najboljšo pop samostojno izvedbo Lady 
Gaga, H. E. R. pa grammyja za R&B izvedbo in album.

Gambino veliki zmagovalec grammyjev

Tuji mediji poročajo, da je 
osemindvajsetletna igralka 
Jennifer Lawrence sprejela 
zaročni prstan od triintride-
setletnega trgovca z umet-
ninami in direktorja znane 

newyorške galerije Cookeja Maroneyja. Igralka novice o 
zaroki ni potrdila. Kdaj se je par začel sestajati, ni znano, 
spoznala pa naj bi se preko skupnih prijateljev. Pred tem 
je bila v zvezah z režiserjem Darrenom Aronofskyjem, 
pevcem skupine Coldplay Chrisom Martinom in igralcem 
Nicholasom Houltom.

Jennifer Lawrence je zaročena

Sedemdesetletni roker Ozzy Osbourne 
je bil po zapletih z gripo hospitaliziran. 
Njegova turneja No More Tours je za zdaj 
preložena. “Ozzy je v bolnišnici zaradi 
gripe. Njegov zdravnik je bil mnenja, 
da je to najhitrejša pot do okrevanja,” je 

sporočila njegova soproga. Neuničljivi roker je že oktobra 
lani moral odpovedati svoje nastope zaradi hude okužbe 
palca, tokrat pa sta ga ustavili gripa in bronhitis.

Ozzy Osbourne znova v bolnišnici

Leto dni po tem, ko sta vložila dokumen-
te za ločitev, sta Jennie Garth (46) in Dave 
Abrams (37) zgladila nesporazume. “Tru-
dila sta se in veliko delala na svojem zako-
nu. Uspelo jima je rešiti težave. Sedaj 
imata super odnos in sta zelo srečna,” je 

povedal igralkin predstavnik. Zakonca sta se spoznala na 
slepem zmenku jeseni 2014, marca 2015 sta se zaročila, 
julija pa stopila pred oltar.

Jennie in Dave preklicala ločitev

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

Janja Budič je bila tis-
ta, ki je odprla leto-
šnjo sezono izzivov 
Radia Gorenc. V zače-
tku februarja je plava-

la v mrzlem Blejskem jeze-
ru. Naslednja se je na sloven-
ski kulturni praznik z izzi-
vom spoprijela moderatorka 
Maja Tekavec. Izziv se je zgo-
dil v Kranju – v sklopu Pre-
šernovega smenja v starem 
delu mesta. Tekavčeva je bila 
oblečena v oblačila, primerna 
prazniku, plesati pa je mora-
la neprekinjeno eno uro, in 
sicer na primerno glasbo: na 

dunajski valček. S plesnimi 
koraki je začela ob dvanajsti 
uri, v uvodni ples pa se je z 
njo zavrtel Miran Pritekelj iz 
plesnega kluba Mirandance, 
plesni trener in direktor ple-
snih reprezentanc Slovenije. 
Moderatorke ni toliko skrbel 
ples, bolj konkretno izbra-
na zvrst, čeprav je kar vajena 
vrtenja po plesnem parketu. 
Z njo so lahko zaplesali tako 
mimoidoči kot gledalci, na 
pomoč pa so ji priskočili tudi 
folklorniki. 

Radovednežev in tudi Maji-
nih navijačev se je ob stojni-
ci Radia Gorenc nabralo kar 
veliko, lačni in sladkosne-
di pa so si privoščili cesarski 

praženec – ali po domače 
šmorn – izpod rok Boštjana 
Megliča - Peške, tudi nekda-
njega tekmovalca v sloven-
skem resničnostnem šovu 
MasterChef, o čemer je pri-
čal njegov predpasnik. 

A tudi Peško čaka pose-
ben izziv. Že danes zvečer 
na Jesenicah. Ob 19. uri bo 
namreč hokejska dvorana 
gostila večni derbi med Jese-
nicami in ljubljansko Olim-
pijo. In med polčasom se bo 
na ledu zgodil prav poseben 
spektakel. Andrej Grims 
pravi, da »takšnega spek-
takla še ni bilo in ga verje-
tno tudi ne bo nikoli več.« 
Ob pomoči spretnih drsalk 

Drsalne skupine Jesenice 
bomo namreč lahko sprem-
ljali drsalno predstavo Boš-
tjana Megliča - Peške. Nekje 
smo slišali, da naj bi navdu-
šil z Labodjim jezerom ... Na 
odgovor na vprašanje, ali bo 
res tako, bomo morali poča-
kati do večernih ur.

Kot zadnja pa se bo s pre-
dlaganim izzivom spopadla 
še radijka Urša Mlakar. Pre-
levila se bo v gasilko, opra-
vka pa bo imela s curkom 
vode. V petek, 15. februarja, 
jo tako ob 17. uri v Gasilskem 
domu Begunje čaka strelja-
nje v tarčo z gasilsko cevjo. 
Baje naj bi izziv pospremila 
prava veselica.

VSEMU BOMO KOS
Radio Gorenc je z akcijo, ki so jo poimenovali Vsemu bomo kos, izzive zanjo pa so izbrali poslušalci, že 
na polovici. Danes pričakujemo še baletno-drsalni nastop, petek pa bo v znamenju gasilstva.

Boštjan Meglič - Peška in Urša MlakarAndrej Grims in Maja Tekavec

Z radijko Majo je prvi ples zaplesal Miran Pritekelj. Pred nadobudno plesalko je bila še slaba ura vrtenja v plesnih čevljih.

Morda bi se Maja zavrtela tudi ob glasbi, ki smo jo konec 
kulturnega tedna slišali na ulicah Kranja.

Krošnjar Rudi Adamič od Sv. Gregorja pri Ribnici bi s svojim 
naborom suhe robe verjetno težje zaplesal dunajski valček.

V času Prešernovega smenja v Kranju smo poleg 
mobilnega studia Radia Kranj in velike škatle z 
logotipom radia ter napisom »Nagradna igra, žrebanje« 
opazili tudi nasmejani promotorko Ulo Šušteršič in Anjo 
Stare, tonsko tehnico na omenjenem radiu. / Foto: A. B.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Pa ostanimo še malo pri starih receptih. Tokrat pri jedeh iz 
starih gostiln, iz Prešernovih časov. V Kranju je bila takrat sko-
raj vsaka druga hiša gostilna in po konjskih figah je smrdelo 
vse od Jelena pa do Zlate ribe, od sodnije v zgornjem koncu 
do placa pred glavno cerkvijo. Posebno ob živinskih sejmih. 
Živahno je bilo kot le kaj. Voz je bilo polno mesto. Velika 
gospodarstva so imela njive zunaj obzidja in visoka velbana 
vrata, ki so držala na ulico; z ulice se je s konjem in vozom s 
tovorom zapeljalo kar na notranje dvorišče. Zraven pa je že 
vabila gostilna z dobrimi malicami, žganico, pivom, vinom …

Golaževa juha

Potrebujemo: 6 dag suhe slanine (ali 5 dag masti), 2 čebuli, 2 
do 3 žličke sladke paprike, četrt kilograma govedine, žlico in pol 
moke, 1 kozarec rdečega vina, sol, poper, za noževo konico kumi-
ne in prav toliko majarona, 1 strok česna, 1 žlica paradižnikove 
mezge, liter do liter in pol vode, 2 krompirja, 2 zeleni papriki.
Slanino popečemo, da spusti maščobo, in dodamo sesekljano 
čebulo. Rumeno jo prepražimo, potresemo s papriko in takoj 
prilijemo 2 do 3 žlice vode. Dodamo drobno zrezano meso. Po 
potrebi prilijemo še malo vroče vode, pokrijemo in dušimo. 
Ko je meso že precej mehko in se sok posuši, pomokamo, 
popražimo, nato pa prilijemo vino. Solimo, popramo, začini-
mo s kumino, majaronom, paradižnikovo mezgo (če imamo 
na voljo svež paradižnik, drobno zrežemo 2 do 3 olupljene 
paradižnike) in strtim česnom. Zalijemo z vročo vodo. Pol ure 
pred koncem kuhanja zakuhamo na kocke narezan olupljen 
krompir in tanko narezano papriko. 

Pljučna pečenka (mulprata) z gorčico

Potrebujemo: 70–80 dag očiščene pljučne pečenke, sol, poper, 
1 žlico gorčice, 5 dag olja, 3 dag masla, nekaj žlic vode ali juhe.
S pljučne pečenke porežemo vse kožice in maščobo, nato jo 
rahlo potolčemo. Solimo, popramo in namažemo z gorčico. 
Mariniramo na hladnem vsaj pol ure. Nato jo položimo v 
vroče olje, po vrhu jo namažemo z maslom. Pečemo 15 minut. 
Po potrebi prilijemo vrelo vodo ali juho. Pečenko ponudimo 
z njenim lastnim sokom. Zraven ponudimo dušen riž, pire 
krompir, rahle cmoke ... in seveda solato.

Budimpeška jetra 

Potrebujemo: 60 dag telečjih ali svinjskih jeter, sol, pol žličke 
sesekljanega majarona, pol žličke zdrobljenega rožmarina, 1 
žličko mlete paprike, 3 čebule, 3 žlice olja.

Jetra na hitro operemo, obrišemo in zrežemo na precej debele 
rezine. Potresemo jih z majaronom, rožmarinom in papriko. 
Čebulo narežemo na tanke kolobarje. V kozici segrejemo olje, 
dodamo jetra in čebulo, pečemo od 6 do 7 minut. Solimo že 
pečena jetra. Ponudimo jih s solato iz rdeče in zelene paprike, 
narezane na tanke rezance, prelite in zmehčane z 2 žlicama 
vročega kisa, 1 žlico olja, 1 žlico gorčice. Dodamo tri trdo ku-
hana in z vilicami zmečkana jajca ter posujemo z drobnjakom.

Čokoladna rum-kokosova torta
Iščete recept za najboljšo 

torto? Našli ste ga.
Za pripravo čokoladne    

rum-kokosove torte potrebu-
jemo: za biskvit: 4 jajca, 4 žli-
ce moke, 1 zvrhano žlico ka-
kava, 4 žlice sladkorja, 1 zrav-
nano žličko pecilnega pra-
ška, ščep soli; za čokoladno 
kremo z rumom: 250 g sira 
mascarpone, 160 g temne čo-
kolade, 250 ml sladke smeta-
ne, 5 žlic ruma, 1 rumov slad-
kor; za kokosovo kremo: 250 
g sira mascarpone, 150 g bele 
čokolade, 250 ml sladke sme-
tane, 5 žlic kokosove moke, 2 
žlici ruma; za navlažitev in 
premaz biskvita: 2 žlici po-
ljubne sadne marmelade, 1 
dl mleka, 3 žlice ruma.

Priprava biskvita: Moko 
presejemo in ji primešamo 

kakav, ščep soli in 1 žličko pe-
cilnega praška. Rumenjake 
in beljake ločimo. Beljakom 
dodamo sladkor in stepemo v 
trd sneg. Nato pri nižji hitro-
sti k beljakom dodajamo ru-
menjake. Nazadnje vmeša-
mo še mešanico moke in ka-
kava. Moko dodajamo pos-
topoma, mešamo pa samo z 
lopatico ali z ročno metlico. 
Pripravljeno maso za biskvit 
vlijemo v tortni model in pe-
čemo v pečici, ogreti na 170 
°C, približno 20 minut. Čas 
peke je odvisen od višine bi-
skvita in pečice. Če je biskvit 
dovolj pečen, preverimo s su-
him zobotrebcem. Pečen bi-
skvit prerežemo čez polovico 
in ohladimo.

Priprava čokoladne kre-
me z rumom: Čokolado 

nadrobimo v skodelico. En 
dl smetane zavremo in z njo 
prelijemo čokolado. Meša-
mo toliko časa, da se čokola-
da raztopi in nastane gladka 
zmes. Nekoliko ohladimo. 
Z električnim mešalnikom 
razmešamo mascarpone sir 
in mu prilijemo rum ter nato 
še stopljeno čokolado. Dob-
ro premešamo. Nazadnje 

ročno vmešamo še preosta-
lo stepeno smetano (1,5 dl).

Priprava kokosove kreme: 
Belo čokolado stopimo in jo 
nekoliko ohladimo. Skupaj 
zmešamo mascarpone sir, 
kokosovo moko in rum. Pri-
lijemo stopljeno belo čoko-
lado, premešamo in vmeša-
mo še stepeno sladko sme-
tano (2 dl).

Sestavljanje torte: Okrog 
prvega biskvita postavimo 
tortni obod. Biskvit namoči-
mo s polovico toplega mle-
ka in ruma. Premažemo z 1 
žlico marmelade ter prekri-
jemo s čokoladno kremo. Na 
kremo postavimo drugo po-
lovico biskvita, ki ga ravno 
tako namočimo in premaže-
mo z marmelado. Prekrije-
mo s kokosovo kremo. Torto 
za nekaj ur postavimo v hla-
dilnik, da se povsem ohla-
di. Nato ji odstranimo tortni 
obod in jo po želji okrasimo.

Nasvet: Sestavine so na-
vedene za tortni obod pre-
mera 20 cm. V tem prime-
ru pride malo višja tortica. 
Če imamo večji tortni mo-
del, količino sestavin ustre-
zno povečamo.

Mojca Logar

Zopet smo se spomnili in 
počastili Prešerna. Mnogi 
hrami kulture so brezplačno 
odprli svoja vrata in številni 
obiskovalci so vstopili. Morda 
kdo zato, ker je res brezplačno, 
drugi zato, ker se to na ta dan 
spodobi, marsikoga pa ravno 
množica ljudi odbije od obi-
skovanja muzejev, gledališč in 
razstavišč. Zagotovo sta Kranj 
in Vrba ta dan točki, kamor 
se zgrinja veliko obiskovalcev. 
Lepo vreme jih privabi še več. 
Kaj si organizatorji želijo lep-
šega kot veliko obiskovalcev. 

Obožujem stojnice z do-
mačimi izdelki. Običajno jih 
obiščem zgodaj zjutraj, ko še 
ni gneče, da lahko v miru vse 
pregledam. Že vnaprej se odlo-
čim, da bom zapravila nekaj 
denarja, ker podpiram domačo 
obrt. Sicer sem zelo slab potro-
šnik, na takih prireditvah pa 
kupim tudi kaj takega, česar 
sicer ne potrebujem. Dolga leta 
že pojem v zboru, pa smo letos 
prvič nastopili ob samem odpr-
tju kulturnega praznika v Kra-
nju. Tako sem morala vstopiti 
na prireditveni prostor v gneči. 
Ko je trg poln ljudi, je hrupno. 
Za odrom je glasno brnel agre-
gat za elektriko, v zvoniku je 
bilo poldne in mi smo peli na 
odru. Skoraj groteskno, vendar 
tako je. Kupila sem volnene 
nogavice, leseno desko in nekaj 
domačih dobrot, srečala sem 
veliko znancev, potem pa hitro 
zbežala ven iz gneče. 

Zvečer sem doma pogledala 
posnetek slovesne proslave v 
Cankarjevem domu. Zanimal 
me je govor Vinka Möderndor-
ferja. Zelo je bil kritičen, govo-
ril je o Butalah in odnosu Slo-
vencev do kulture. Vsi bi jo radi 

imeli, zelo smo nanjo ponosni, 
vendar tudi gartroža na začu-
denje Butalcev in Tepanjčanov 
ni rasla brez vode. Dobro se mi 
je zdelo, da je med Prešernovi-
mi nagrajenci tudi zborovska 
dirigentka. Tako je bila nagra-
jena dejavnost, v kateri tudi 
sama prispevam nekaj k ra-
zvoju naše kulture. Zborovsko 
petje je poleg gasilstva najbolj 
množična prostovoljna dejav-
nost na Slovenskem. 

V soboto smo se udeležili še 
ene kulturne prireditve. Do-
mače kulturno društvo je pra-
znovalo 110 let svojega obstoja. 
Pripravili so svečano proslavo, 
kjer je bil osrednji gost priredi-
tve igralec Janez Škof. Vedno je 
poseben, kritičen, hudomušen. 
Voditeljica ga je spraševala, on 
pa je odgovarjal, da so nagrade 
fine, če jih dobiš mlad, ko pot-
rebuješ potrditev; ko si star, pa 
jih ne potrebuješ več. Splača se 
delati tisto, kar te veseli, v nekih 
stvareh si boljši kot v drugih, 
torej delaj raje tisto, v čemer si 
boljši. Njegova najljubša vloga 
je bila Klementov padec, tudi 
Šeherezade se dobro spominja. 
Njegovo najboljše besedilo je 
Shakespearov Rihard II. Prvič 
je stopil na gledališke deske v 
domačih Pirničah in pomen-
ljivo se mu je vtisnilo v spo-
min srednješolsko obiskovanje 
abonmajskih predstav v Drami. 
Tako je bilo gledališče njegova 
ena in edina izbira poklica, ki 
ga z veseljem opravlja še da-
nes. Rad obišče taka kulturna 
društva in prireditve, če mu le 
čas dopušča. »Skupaj držite,« je 
naročil domačim ustvarjalcem. 
To pa bi dobro delo Slovencem 
na različnih področjih.

Prešernov dan

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Prepiri nam v življenju 
zagrenijo marsikateri dan in 
noč. To še posebej velja za bli-
žnje odnose. Med možem in 
ženo ali med starši in otroki. 
Dolgotrajni konf likti so v par-
tnerstvu popolnoma nelogični, 
hkrati pa tako zelo boleči. Pre-
piramo se s človekom, ki naj bi 
nas imel rad in ki naj bi nas 
razumel v naših najbolj skritih 
globinah. Prepiri nas medse-
bojno oddaljijo. Vsak v svojem 
kotu (telefon, računalnik, te-
levizija) tuhtamo, se jezimo, 
obupujemo, čakamo. Prepirov 
si nihče ne želi, pridejo in nam 
zagrenijo življenje. Poglejmo, 
kaj lahko naredimo. 

Ko nas preplavi preveč jeze, 
je najbolje, da se za krajši čas 
umaknemo, nato si bomo 
priznali obžalovanja vredna 
dejanja in besede. Najprej mo-
ramo ugotoviti, ali se že lahko 
spodobno pogovarjamo o nelju-
bem dogodku, ne da bi nas spet 
povleklo vanj. Koristilo nam 
bo, ko si bomo priznali, da po-
navljajočih se prepirov ne bomo 
mogli rešiti samo z razumom. 
Morali bomo vključiti čustveni 
svet, pa če nam to še tako malo 
diši. Pravzaprav je to ključna 
odločitev. Zato ni smiselno, da 
se osredotočamo na dejstva, ki 
so sprožila prepir (kaj si rekel, 
kaj si naredil, kako si bila za-
dirčna, kako grdo si gledala in 
kako je letel krožnik po kuhinji, 
kako in kdaj si »najedala«, ti 
pa si se posmehoval …). Enako 
je nesmiselno, če začnemo par-
tnerja prepričevati, kaj je na-
redil narobe in kako bi moral 
ravnati, kako ne dojame pro-
blema, kdaj bo že spregledal … 
– to je nivo razuma, ki nam ne 
bo pomagal k boljšemu sožitju. 

Torej dajmo na stran razum in 
prikličimo čustveni svet. Mora-
mo pa se spet odločiti, da bomo 
drug drugega razumeli, dojeli 
ali se vsaj potrudili dojeti, kako 
doživljamo sami sebe v prepiru 
in kako naš partner doživlja 
sam sebe v teh norijah. Poma-
ga tudi, ko vemo, da je jeza (s 
katero običajno ne vemo, kaj 
bi, je ne obvladamo, uravna-
vamo) le zaščita pred drugimi 
plastmi naše osebnosti. Vsakdo 
bo prevzel odgovornost za svojo 
jezo. Nihče nima moči druge-
mu dati jeze, lahko jo pa spro-
ži. V zmoti je mož, ki reče: »Ti 
si odgovorna za mojo jezo.« 
Pravilno pa je, če zaključi: »Ti 
si mi sprožila mojo jezo in za-
njo sem res odgovoren jaz sam. 
Enako za dejanja jeze, npr. za 
vpitje, razbijanje, živčnost.«

Iz razumskega bomo stopili 
na čustveni nivo tako, da bomo 
začeli prepoznavati vsak svoja 
čutenja v prepiru in po njem. 
Le naštejmo jih. Nekateri jih 
celo napišejo. To je koristno, 
ker bomo sčasoma pri sebi 
opazili, kako zelo se naša 
notranja stanja (čutenja) ob 
drugih ljudeh zelo ponavljajo. 
Npr. strahotno sem bila jezna, 
ne pa razjezil si me, spet sem 
bil neupoštevan, narobe razu-
mljen, osramočen, ponižan, 
oblil me je pravi bes, prišel sem 
preobremenjen in razdražen 
iz službe, počutil sem se ne-
zaželenega … Ne razlagajmo, 
zakaj se tako počutimo, le naš-
tejmo. Drug drugega ne sme-
mo komentirati, le sprejmimo 
stanje drugega. 

Naslednjič nadaljujemo.

Reševanje najinih prepirov

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

Torek
12. 2.

-3/7 °C

Nedelja 
17. 2.

-3/10 °C

Sreda 
13. 2.

Četrtek
14. 2. 

Petek
15. 2. 

Sobota
16. 2.

-4/6 °C -4/9 °C -4/8 °C -4/9 °C

Ponedeljek 
18. 2.

Torek
19. 2.

Sreda
20. 2.

Četrtek
21. 2.

-2/12 °C -2/11 °C -4/7 °C -3/7 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

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

sudoku_LAZJI_19_12
NALOGA

5 3 9 1
2 5 9 3

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

5 3 7 2 6
4 9 6 8

8 1 5 7
3 8 6

sudoku_LAZJI_19_12

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_12
NALOGA

6 8 9 2
2 1 5 4

4 3 1
3 5 2

4
7 8 9

4 7 1
9 6 2 8

7 8 2

sudoku_TEZJI_19_12

REŠITEV

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

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 
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12. 2. tor. Damijan,  7.10 17.23

13. 2. sre. Katarina 7.08 17.24 

14. 2. čet. Valentin, valentinovo 7.07 17.26           

15. 2. pet. Jurka 7.05 17.27

16. 2. sob. Julijana 7.04 17.29

17. 2. ned. Silvin 7.02 17.30

18. 2. pon. Simeon 7.01 17.32

predavanje
KRANJEC, LADJA SE POTAPLJA!
Ivan Smiljanić
torek, 12. 2., ob 19.00, dvorana 

Mestna knjižnica Kranj • prireditve@mkk.si • www.mkk.si
• prijava na e-obveščanje: http://info.mkk.si • portal za 
otroke: www.modripes.si • spletni leksikon: www.gorenjci.si
Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni.

kviz 
KVIZ ZNANJA
Anže in Aljaž Božič, Klub študentov Kranj
četrtek, 14. 2., ob 19.00, dvorana

pogovor
CANKAR SKOZI OČI 
MARCELA ŠTEFANČIČA 
Marcel Štefančič, Darja Groznik
sreda, 13. 2., ob 19.00, dvorana
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov  
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Predstavitev knjige dr. Sama Ruglja
Tržič – V torek, 12. februarja, bo ob 19. uri v Knjižnici dr. To-
neta Pretnarja potopisno predavanje in predstavitev knjige 
dr. Sama Ruglja z naslovom Triglavske poti: Hvalnica hoji 
in potepanju na vrh Slovenije. Dodanih bo tudi nekaj besed 
o Rugljevemu literarnem prvencu Resnica ima tvoje oči, o 
razmisleku in spremembah v življenju. 

Klepet ob čaju z Janezom Trilerjem
Visoko – V Hiši čez cesto na Miljah 11 na Visokem bo v pe-
tek, 15. februarja, ob 18. uri gost Klepeta ob čaju Janez Triler, 
alpinist, gorski reševalec, gorski vodnik, inštruktor, vodnik 
reševalnega psa, smučar, kolesar, pohodnik, krovec-klepar, 
oči, ata ...

Pravljični večer za odrasle 
Bled – V blejski knjižnici se bo v četrtek, 21. februarja, ob 
19.30 začel pravljični večer za odrasle.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Šenčur, Preddvor – V Medgeneracijskem centru Kranj 
bo jutri, v sredo, 13. februarja, ob 18. uri predavanje Bojana 
Arzenška Gobe in gobarjenje, v četrtek, 14. februarja, bo ob 
18. uri predavanje Življenje z osebo z demenco, prav tako ob 
18. uri se bo začela tudi družinska delavnica brainobrain. V 
Šenčurju se bo v torek, 19. februarja, ob 17. uri začela ustvar-
jalno-šiviljska delavnica, v prostorih Društva upokojencev 
Preddvor pa se bo v sredo, 20. februarja, ob 17. uri začelo 
igranje tombole. Za vse prireditve so obvezne prijave na te-
lefon 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Pohod Planica–Križna gora
Kranj – Društvo diabetikov Kranj vabi svoje aktivne pohod-
nike na pohod Planica–Križna gora v soboto, 16. februarja. 
Pot je srednje zahtevna, hoje bo za dve uri. Pripravljajo tudi 
krajšo varianto – do cerkvice na Lavtarskem vrhu in nazaj. 
Pohod boste zaključili na Kmečkem turizmu Pr' Brčenk na 
Planici. Zbirno mesto bo pred Diabetičnim centrom v Kra-
nju ob 9. uri. Prijave sprejema Ivan na tel.: 031 485 490 
do srede, 13. februarja. Pohod bo ob vsakem vremenu, na 
lastno odgovornost in s primerno pohodno opremo – po-
hodne palice.

OBVESTILA

Razstava in tečaj pletarstva
Milje – Hiša čez cesto Pr' Franč Milje 11 obvešča, da si še 
vedno lahko ogledate razstavo pletarskih izdelkov Janeza 
Krišlja (zgodovino in postopek pletarstva, cajne, koše, ko-
šarice, pladnje, bidone itd.). Razstava bo odprta v četrtek in 
petek, 14. in 15. marca, od 16. do 18. ure. Tečaj pletarstva se 
bo začel v četrtek, 14. marca, ob 16. uri. Prijave zbirajo na tel. 
031 68 10 73 ali ob samem začetku tečaja. 

Plesno-gibalna delavnica
Kranj – V petek, 15. februarja, se bo ob 18.30 v prostorih Izo-
braževalnega centra B&B Kranj, Ljubljanska cesta 30, začela 
plesno-gibalna delavnica z Ramonom Nestorjem Vego. Psi-
hoterapevt Ramon Nestor Vega bo tokrat v vlogi plesnega 
terapevta. Z gibanjem telesa ob glasbi boste lahko poskrbeli 
za stanje notranje in zunanje sprostitve. Število mest je ome-
jeno. Obvezne so prijave na e-naslov: suzi.cajic@gmail.com. 

PREDAVANJA

Potopisno predavanje o Namibiji
Vodice – V Knjižnici Vodice bo v torek, 19. februarja, ob 19.30 
potopisno predavanje Matjaža Corela z naslovom Družin-
sko raziskovanje naravnih in plemenskih čudes Namibije.

Po železni cesti od Reteč do Šanghaja
Škofja Loka – V Kašči na Spodnjem trgu se bo danes, v to-
rek, 12. februarja, ob 19. uri začelo predavanje o popotova-
nju očeta in sina Jureta in Drejca Omejca z znamenito Tran-
ssibirsko železnico.

K2
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi jutri, v sredo, 13. febru-
arja, ob 19. uri v Dom Janeza Filipiča. Alpinist Tomaž Rotar 
bo predstavil lansko odpravo na drugi najvišji vrh sveta K2.

RAZSTAVE

Fotografije Vitomirja Pretnarja
Jesenice – Jutri, v sredo, 13. februarja, bo ob 18. uri v Fo-
togaleriji v avli Gledališča Toneta Čufarja odprtje razstave, 
za katero je iz svoje bogate zbirke izbral fotografije Vitomir 
Pretnar. 

PREDSTAVE

Vohun iz Šiške
Podljubelj – V soboto, 16. februarja, bodo v Podljubelju 
premierno predstavili tragikomedijo Vohun iz Šiške avtor-
ja Dušana Kovačevića. Igra je nastala po predlogi Balkanski 
špijon. Predstava bo 19. uri v dvorani krajanov v Podlju-
belju. Otroci, mlajši od 12 let, naj si predstavo ogledajo v 
spremstvu staršev.

Kamnik – Po tem, ko je Zavod za turizem, šport in kulturo 
Kamnik s koncem januarja že pospravil drsališče v Keršman-
čevem parku, so ga ob pomoči zavoda, občine in Term Sno-
vik v neposredni bližini term minuli petek postavili člani 
Turističnega društva Tuhinjska dolina. Drsališče na ledeni 
ploskvi pod večnamenskim šotorom je brezplačno. Drsališče 
je odprto vsak delovnik od 16. do 19. ure, med konci tedna, 
šolskimi počitnicami in prazniki pa od 11. do 19. ure. Drsanje 
je brezplačno, za izposojo drsalk pa je treba odšteti dva evra. 
Med 18. in 22. februarjem bo v popoldanskem času potekal 
tudi tečaj drsanja za otroke. Še posebej pester program v 
društvu obljubljajo med zimskimi počitnicami. Da bo tudi 
pot do drsališča ekološka in v znamenju trajnosti, bodo imeli 
učenci kamniških osnovnih šol zagotovljen brezplačni pre-
voz do drsališča.

Drsališče tudi v Snoviku

Janez Kuhar

Cerklje – Kulturno-umetni-
ško društvo Pod lipo Ader-
gas je lani poleti na dvori-
šču nekdanjega domini-
kanskega samostana Vele-
sovo v Ade rgasu uprizorilo 
duhovno igro – srednjeveški 

misterij Theophilus in Ani-
ma, ta konec tedna, v sobo-
to ob 19.30 in v nedeljo ob 
15. uri, pa ga bo uprizorilo še 
v Kulturnem hramu Ignaci-
ja Borštnika v Cerkljah. Mis-
terij je priredil za oder, izde-
lal sceno in režiral Silvo Sirc. 
V predstavi sodeluje trideset 

igralcev. V naslovnih vlogah 
nastopata Rok Rezar, ki igra 
mladega Theophilusa, in 
Diana Kuralt, ki igra njego-
vo sestro Animo. Za glasbo 
in luč bosta skrbela Primož 
Sirc in Tilen Selan. Dram-
sko delo govori o mladem 
Theophilusu, ki so ga starši 

nagovarjali, naj opravlja du-
hovniški poklic. Fant je imel 
drugačne življenjske načr-
te. Skrivaj je bil zaljubljen 
v Marto, s katero si je želel 
ustvariti družino. Po sporu 
s starši je ušel od doma in 
se zatekel v bedno podna-
jemniško stanovanje v veli-
kem mestu. V svojem obupu 
pade v delirij. Kmalu zatem 
ga obišče sestra Anima, ki 
zanj predstavlja rešiteljico.

Misterij v Borštnikovem hramu



TRAKTOR in nekaj priključkov, tel.: 
031/284-917 19000377

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČA orehova jedrca, tel.: 
030/253-161 
 19000352

DOMAČI cviček, cena 1 EUR/L, za 
večjo količino dostava – Matej Krško, 
tel.: 051/613-728 
 19000353

FIŽOL v zrnju – češnjevec, tel.: 
040/750-993 
 19000365

KVALITETNO domače žganje, kuhano 
iz neškropljenega sadja jabolk, hrušk, 
sliv, tel.: 040/389-518 
 19000350

VINO cviček, možna dostava, tel.: 
031/206-874, Tone 19000372

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 ČB bikca, stara 10 dni, tel.: 
040/616-848 
 19000378

2 ČB bikca, stara 10 dni in 3 tedne, 
tel.: 031/241-187 
 19000370

3 ČB bikce, stare 3 tedne, tel.: 
041/691-243 19000364

3 MLADE zajklje, tel.: 040/672-702  
 19000366

BIKCA ČB, starega 6 mesecev, 
suhe butare in zidarsko opeko, tel.: 
068/138-796 
 19000354

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 19000277

ZAJKLJE za pleme, orjaški lisec, in 
sive orjake, po izbiri, tel.: 041/848-
322  
 19000357
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Avtomehanik, m/ž (Gorenja vas) 
Za nedoločen čas zaposlimo avtomehanika z izkušnjami za popravilo osebnih, pol-
tovornih in tovornih vozil. Nudimo prijetno delovno okolje, urejene odnose in dob-
ro plačilo. Delavnica je v Gorenji vasi. Transport Bogataj, d. o. o., Brebovnica 8 b, 4224 
Gorenja vas. Prijave zbiramo do 10. 3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec v prenovljeni pekarni, m/ž (Kranj) 
Vabimo vas, da se nam pridružite, če imate: vsaj srednjo strokovno izobrazbo, smer 
elektrotehnik elektronik, mehatronik, izkušnje pri vzdrževanju opreme v proi-
zvodnih obratih in poznate industrijsko elektroniko. Don Don, d. o. o., Gasilska  
cesta 2, 1290 Grosuplje. Prijave zbiramo do 28. 2. 2019. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Upravljalec strojev, m/ž (Škofja Loka) 
Zaradi širitve poslovanja konstantno iščemo večje število sodelavcev za delo v pro-
izvodnji. K sodelovanju vabimo dinamične in samostojne osebe za delo na delov-
nem mestu upravljalec strojev. Filc, d. o. o., Trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbira-
mo do 27. 2. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar, m/ž (Kranjska Gora) 
V Igralnem salonu Casino Larix v Kranjski Gori v času sezone nudimo zaposlitev na-
takarju. Zaželeno znanje nemškega in italijanskega jezika ter veselje do dela z ljud-
mi. Hit Larix, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 9. 3. 
2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tiskarski pomočnik, m/ž (Vodice) 
Družba Bovis, d. o. o., ima dolgoletno tradicijo na področju tiskarstva. Zaradi pove-
čanega obsega dela iščemo pomočnika tiskarja, ki ima željo po dodatnem znanju 
in se je pripravljen naučiti novih metod dela. Zaželene so delovne izkušnje na tiskar-
skem stroju, možna pa je tudi priučitev za delo z namenom dolgoročnega sodelo-
vanja. Bovis, d. o. o., Repnje 34 , 1217 Vodice. Prijave zbiramo do 6. 3. 2019. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Projektni vodja/prodajnik, m/ž (Dobje, Poljane nad Škofjo Loko) 
Iščemo kandidata za zaposlitev na delovnem mestu projektni vodja/prodajnik, ki 
se želi pridružiti našemu kolektivu. Polycom Škofja Loka, d. o. o., Poljane nad Škofjo 

Loko 76, 4223 Poljane nad Škofjo Loko. Prijave zbiramo do 15. 2. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Avtoklepar, m/ž (Gorenjska) 
Podjetje Jurčič & Co., d. o. o., je družinsko transportno podjetje, ki za vzdrževanje 
najnovejših tovornih vozil zaposli avtokleparja. Jurčič & Co., d. o. o., Poslovna cona A 
45, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 6. 3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja trgovine, m/ž (Radovljica) 
Opis zadolžitev: analiza prodajnih rezultatov in izvajanje ukrepov za izboljšanje 
prometa, nadzor operativnih stroškov, upoštevanje internih in zakonskih proced-
ur ... Pepco, d. o. o., Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani. Prijave zbiramo 
do 5. 3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni inženir strojnik, m/ž (Šenčur) 
Pričakujemo: izobrazbo 7. stopnje (inženir fizike, strojništva), vsaj 3–5 let delovnih 
izkušenj na podobnih delovnih mestih, prednost bodo imeli kandidati iz avtomo-
bilistične ali navtične industrije oziroma kandidati z izkušnjami v projektih e-mo-
bilnosti, poznavanje standardov na področju gradnje električnih plovil, poznava-
nje delovanja mehanskih sistemov v električnem plovilu/vozilu. Quadrofoil, d. o. o., 
Partizanska ulica 38, 2310 Slovenska Bistrica . Prijave zbiramo do 5. 3. 2019. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: IV. stopnjo izobrazbe trgovske ali druge smeri, poznavanje dela v tr-
govini, zaželene so delovne izkušnje v trgovini, veselje do dela z ljudmi, komunika-
tivnost. Spar Slovenija, d. o. o., Kadrovska služba, Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana. 
Prijave zbiramo do 28. 2. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

CNC-operater, m/ž (Cerklje na Gorenjskem) 
Opis delovnega mesta: upravljanje in nadzorovanje CNC-strojev za laserski razrez 
cevi in pločevine, obdelava materialov s CNC-tehnologijo, redno vzdrževanje stro-
jev in naprav. Kovinc ključavničarstvo, d. o. o., Lahovče 87, 4207 Cerklje na Gorenj-
skem. Prijave zbiramo do 8. 3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Projektni vodja, m/ž (Kranj) 
Opis del in nalog: vodenje projektov, izdelovanje in pripravljanje tehnoloških po-
stopkov in tehnološke dokumentacije, nadziranje izvajanja tehnoloških postop-
kov in tehnološke discipline, sodelovanje pri razvoju novih generacij izdelkov, in-
vesticijah in novih tehnoloških postopkih, načrtovanje, organiziranje, usklajevanje 
in usklajevanje in kontroliranje dela ... Iskra ISD Livarna, d. o. o., Savska loka 4, 4000 
Kranj. Prijave zbiramo do 28. 2. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Brusilec za okroglo brušenje, m/ž (Škofja Loka) 
Opis delovnih nalog: okroglo brušenje sestavnih delov orodij za brizganje ter-
moplastov, opravljanje meritev na obdelovancih (avto kontrola) ... Sibo G., d. o. o., 
Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 17. 2. 2019. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

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

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

                        + poštnina

9EUR
90

Pred vami je spet knjiga 
polna sladkih skrivnosti, 
ki se pripravljajo 
hito in enostavno. Je 
prva rešitev za vse 
gospodinje, ki bi rade 
naredile torto v čim 
krajšem času. Za torte 
vam ni treba peči 
biskvitov, piškotov 
in podobno, kreme 
pa so enostavne, iz 
običajnih sestavin in 
zelo okusne. Recepti 
niso le za pripravo 
klasičnih tort, ampak 
tudi desertne in 
priložnostne torte ter 
domiselne otroške 
kreacije.

www.gorenjskiglas.si

224 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

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 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

Žalostni sporočamo, da je v svojem 88. letu za vedno odšla od nas naša ljuba

Sonja (Zofija) Primožič
roj. Trilar

Na zadnjo pot jo bomo pospremili na pokopališču v Kranju v četrtek,  
dne 14. februarja 2019, ob 14. uri.

Žalujoči: mož Stane, sin Stane s Tatjano, vnuka Žiga in Lara,  
pravnuka Vid in Tina ter drugo sorodstvo

V Kranju, dne 8. februarja 2019

NEPREMIČNINE
POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo na mirni lokaciji, 
ob vodi, primerni za ribogojništvo, tel.: 
031/724-542  
 19000379

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

AUDI DKW F12, let. 1964, odlično 
ohranjen, 30 let v uporabi, in gliser 
Monterey, let. 1999, dol. 7,20 m, tel.: 
041/320-701  
 19000371

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MOPED Motobecane, reg. do 28. 5. 
2019, lepo ohranjen, lita platišča, in 
škornje št. 43, tel.: 031/520-004 
 
 19000367

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

LETNE pnevmatike Sava perfekta, 
malo rabljene, 175/65 R14, cena 80 
EUR, tel.: 041/689-738 
 19000374

STROJI IN ORODJA
PRODAM

CIRKULAR za drva, enofazni, in poda-
rim še enofazni motor, tel.: 031/725-
437  
 19000347

ZA simbolično ceno prodam šival-
ni stroj Singer 702 v omarici, tel.: 
070/865-478 
 19000359

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

HRASTOVE plohe in deske, smrekove 
letve in deske, tel.: 041/272-751  
 19000361

SUHE hrastove plohe, tel.: 041/726-
364 19000355

KURIVO
PRODAM

SUHA bukova, razžagana drva in goz-
darski traktor goseničar, Gorje, tel.: 
031/561-707 19000363

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 19000358

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

OKROGLO stekleno mizo širine 1 
m, zlate medeninaste noge, tel.: 
040/372-355 19000351

RABLJENO kotno sedežno garnitu-
ro, 270 x 250, cena 200 EUR, tel.: 
04/51-32-055, 040/840-382 
 19000362

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

STARE slike, tel.: 040/705-145  
 19000349

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19000376

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

UGODNO prodam oblačila vseh vrst, 
št. 42 in 44, ter čevlje, št. 38, tel.: 
041/374-201 19000360

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 19000312

KUPIM

BIKCA, starega okoli 4 mesece, 
mesne pasme, in kravo za zakol, tel.: 
040/674-688 
 19000348

OSTALO
PRODAM

SENO v okroglih balah, povite v folijo, 
tel.: 041/260-691  
 19000375

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO izkušenega, samostojne-
ga natakarja m/ž. Nudimo stimulativno 
plačilo, potrebno znanje ang. in nem. 
jezika. Hotel Bellevue, d.o.o., Šmarjet-
na Gora 6, Kranj, tel.: 04/27-00-071  
 19000373

ZAPOSLIMO voznika kategorije C, za 
vožnje po Sloveniji. CCLAN, d.o.o., 
Kranj, Britof 182, Kranj, tel.: 041/640-
380  
 19000332

DU KRANJ, Tomšičeva ul. 4, Kranj raz-
pisuje mesto predsednika za mandatno 
obdobje 2019–2023. Obvezna je naj-
manj srednješolska izobrazba kandida-
ta in večletne vodstvene del. izkušnje. 
Prijave sprejemamo v pisarni DU do 1. 
marca 2019.  
 19000369

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 
 19000200

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 
 19000279

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 19000278

OBREZOVANJE in podiranje sadnega 
in okrasnega drevja, z odvozom obre-
zanega vejevja. Vincencij Šubic, s.p., 
Zg. Bitnje 141, Žabnica, tel.: 051/413-
373  
 19000289

REZ in zaščita sadnega drevja. Bran-
ko Gašperšič, s.p., Šorlijeva ulica 19, 
4000 Kranj, tel.: 040/993-406  
 19000288

IŠČEM

IŠČEM osebo za obrezovanje dre-
ves jablane, trte, tel.: 04/53-12-034, 
051/387-946 19000368

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 
 19000281

RAZNO
PRODAM

RADIO Grunding, nov, 35 EUR in 2 
hišna telefona Samsung veris 15 EUR, 
tel.: 059/014-340  
 19000356

ZAPOSLIMO PASTIRJA na 
Potoški planini za določen 
čas, predvidoma od 25. 5. 
do 20. 9. 2019. Pisno pri-
javo pošljite najkasneje 
do 15. 3. 2019 na naslov: 
AG R A R N A  S K U P N O S T 
POTOKI, Bogdan SOKLIČ, 
Potoki 14, 4274 Žirovnica.
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Anketa

Andrej Čebron, Tržič:

»Nam v centru Tržiča ostaja 
poštna poslovalnica, a verja-
mem, da je zoprno za tiste, 
ki ne živijo tukaj. Poštarje pa 
zares podpiram pri stavki, saj 
so v zadnjih letih postali pre-
več obremenjeni.«

Bojan Žnidaršič, Tržič:

»V zadnjih letih Pošta kot 
podjetje preveč gleda le na do-
biček, ne pa tudi na dobrobit 
ljudi, čeprav je javna ustanova 
in opravlja pomembno funk-
cijo za državljane. Manjše po-
slovalnice naj ostanejo.«

Marija Peharc, Tržič:

»Poštnih poslovalnic in nabi-
ralnikov je premalo, še tukaj v 
centru mesta so nam jih vzeli 
in moramo nujno do glavne 
pošte; kaj šele po vaseh, od 
koder se morajo zdaj na po-
što peljati.«

Tonka Rejc, Tržič:

»S poštarji sem zelo zadovolj-
na in rada z njimi poklepetam. 
Pravijo mi, da imajo veliko 
dela in niso primerno plača-
ni. Tudi v Tržiču so odstranili 
nabiralnike in moramo pošto 
nositi do mesta.«

Neža Rozman

Sindikat poštnih delavcev na-
poveduje stavko zaradi pre-
obremenjenosti kadra, Pošta 
Slovenije zapira poslovalnice 
v manjših krajih. Sprehajalce 
v središču Tržiča smo vpraša-
li, ali poštarje podpirajo pri 
stavki in kaj menijo o krčenju 
poštnih storitev.

Foto: Tina Dokl

Pošta vas čaka!

Janez Kokalj, Tržič:

»S poštnimi storitvami sem 
sicer zadovoljen, zdi pa se 
mi nepravično, da ljudem 
v manjših krajih vzamejo 
pošto, saj morajo tudi oni 
normalno funkcionirati in 
opravljati posle po pošti.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes in jutri bo sončno, pod Karavankami bo pihal severni 
veter, ki bo jutri oslabel. V četrtek bo delno jasno z občasno 
povečano oblačnostjo. Po kotlinah in dolinah bo zjutraj mo-
žna megla.

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

Suzana P. Kovačič

Kranj – Iz Bolnišnice za gi-
nekologijo in porodništvo 
(BGP) Kranj smo v sredo, 
6. februarja, dobili prav po-
sebno in predvsem prijetno 
povabilo. Da obiščemo Til-
na in Tio, Ulo in Tajo, Ada-
ma in Brino ter Vida in Juli-
jo. To so štirje pari dvojčkov, 
dva para sta rojena celo na isti 
dan. Prvič se je namreč v zgo-
dovini bolnišnice zgodilo, da 
so se v istem obdobju bivanja 

štirikrat rodili dvojčki. »Babi-
ce in medicinske sestre obi-
čajno namestijo v eno poste-
ljico oba dvojčka skupaj. Po-
gosto opazijo, kako se ''obja-
meta'' oziroma rokice polo-
žita eden na drugega, kot bi 
hotela zaščititi drug drugega. 
Bodoči starši se običajno že 
med nosečnostjo pripravijo 
na prihod dveh otrok hkrati. 
Tudi sodobni očetje so veli-
ko bolj v pomoč in oporo par-
tnerki po porodu pri oskrbi 
novorojencev,« je opažanja 

strnila Andreja Cerkvenik 
Škafar, dr. med, specialist-
ka pediatrije. Kot je tudi po-
jasnila, dvojčki v domačo os-
krbo praviloma odhajajo tret-
ji do peti dan po rojstvu. Ti 
otroci so običajno rojeni prej, 
v 36. do 38. tednu, in imajo 
lahko nižjo porodno težo, 
zato se glede odhoda domov 
v bolnišnici prilagajajo zdra-
vstvenemu stanju otrok in 
stanju mamice. Prisluhne-
jo tudi željam staršev. Poseb-
ne statistike po spolu v BGP 

Kranj ne vodijo, je pa  Špela 
Požun, pomočnica direkto-
rice za področje zdravstvene 
nege v BGP Kranj pogledala 
v arhiv, koliko dvojčkov se je 
rodilo pri njih v zadnjih pe-
tih letih. Leta 2015 so imeli 21 
parov dvojčkov, leta 2016 15 
parov, leta 2017 se je rodilo 13 
parov in lani 12 parov.  

In še en zanimiv podatek 
je sporočila Požunova: v zad-
njih desetih letih so imeli 
enkrat trojčke, približno tri-
deset let nazaj pa četverčke.

V Kranju štirje pari dvojčkov
V Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj se je prvič zgodilo, da so se v istem obdobju bivanja 
štirikrat rodili dvojčki.

Presrečni starši so dovolili tudi fotografiranje svojih dvojčkov. Od leve: Tilen in Tia, rojena 5. februarja, Ula in Taja, rojeni  
6. februarja, Adam in Brina, rojena 31. januarja, ter Vid in Julija, rojena 5. februarja. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Kljub temu da se je v 
Kranju v zadnjih letih tudi s 
pomočjo sofinanciranja na-
jemnin odprlo precej novih 
lokalov, pa so nekateri svojo 
dejavnost zaključili in na vo-
ljo so prazni poslovni prosto-
ri, za katere na kranjski obči-
ni želijo, da bi znova zažive-
li in v staro mesto jedro pri-
vabili čim več obiskovalcev. 

Tako so prejšnji teden ob-
javili nov javni razpis za so-
financiranje najemnin po-
slovnih prostorov v starem 
Kranju v letošnjem in pri-
hodnjem letu. Na javni raz-
pis se lahko prijavijo samos-
tojni podjetniki posamezni-
ki ter mikro, mala in srednje 
velika podjetja, ki so orga-
nizirana kot gospodarske 
družbe, ter zavodi, ki bodo 
na podlagi sklenjene naje-
mne pogodbe izvajali de-
javnost v poslovnih prosto-
rih na ožjem območju sta-
rega Kranja. Za ožje obmo-
čje starega Kranja se šte-
je območje, ki je določeno 

z Odlokom o razglasitvi ob-
močja starega Mestnega je-
dra Kranj za kulturni in zgo-
dovinski spomenik, in si-
cer območje celotne nasel-
bine na pomolu (Prešerno-
va, Tavčarjeva, Tomšičeva 
in Cankarjeva ulica, Jahačev 
prehod, Reginčeva, Glavni 
trg, Jenkova in Poštna uli-
ca, Maistrov trg, Trubarjev 
trg, Na skali, Pot na kolod-
vor, Škrlovec in del Koroške 
ceste do Stare pošte), del Lju-
bljanske ceste (Jelenov kla-
nec), območje Vodopivčeve 
ulice, Kokrškega brega, Sej-
mišča in Lajha.

Prednost do sofinancira-
nja bodo imeli ponudniki s 
področja maloprodaje. Pre-
jemniki subvencije se bodo 
morali zavezati, da bodo po 
končanem obdobju preje-
manja subvencije v poslov-
nem prostoru izvajali dejav-
nost vsaj še eno leto. Pred-
videna višina razpisanih 
sredstev je 15.300 evrov za 
posamezno leto. Podrobno-
sti so objavljene na občinski 
spletni strani.

Radi bi napolnili 
stari Kranj
Na kranjski občini so se odločili, da znova 
pripravijo razpis za sofinanciranje najemnin 
poslovnih prostorov v starem Kranju.

Jasna Paladin

Zgornji Brnik – Po tem, ko je 
Fraport Slovenija vseh šest 
ponudb, ki so prispele na 
prvo javno naročilo, zavrnil, 
je družba minuli teden ob-
javila nov razpis za dogradi-
tev potniškega terminala na 
ljubljanskem letališču. Raz-
pis so ponovili zaradi »nove 
prakse« državne revizijske 
komisije iz razpisa za drugo 

cev karavanškega predora.
Zaradi ponovitve razpisa se 
bo postopek zamaknil za od 
dva do tri mesece, projekt, ki 
je ocenjen na dvajset milijo-
nov evrov, pa ostaja nespre-
menjen. Gradnja naj bi bila 
končana pred koncem pri-
hodnjega leta, nove prostore 
– na voljo bo več kot 10 tisoč 
kvadratnih metrov novih po-
vršin – pa naj bi odprli pred 
glavno sezono leta 2021.

Nov razpis za potniški 
terminal na Brniku


